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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ―και κυρίως μετά τη δεκαετία του ’80― προσφιλές θέμα έρευνας 

της κοινωνιογλωσσολογικής κοινότητας αποτελεί η μελέτη για τη συχνά 

αποκαλούμενη «γλώσσα των νέων», λόγω του πλούτου των νοημάτων που 

εντοπίζονται σε αυτήν την κοινωνική ποικιλία, καθώς και για τις στάσεις που 

αναδύονται στο πλαίσιο της γλωσσικής κοινότητας απέναντι σε αυτήν. Παράλληλα, 

από τη στιγμή που ο λόγος των ΜΜΕ γίνεται ολοένα και περισσότερο 

«ετερογλωσσικός» (Androutsopoulos 2010), καθώς αξιοποιούνται περισσότερο οι 

γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της ροπής του 

προς τη «συνομιλιοποίηση» (conversationalization: Fairclough 1995) και την 

«προφορικοποίηση» (vernacularization: Coupland 2014), η κοινωνιογλωσσολογική 

έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον τρόπο αναπαράστασης αυτών των ποικιλιών στον 

λόγο των ΜΜΕ και της μαζικής κουλτούρας, μιας και τα γλωσσικά δεδομένα αυτά 

απορρίπτονταν από την πρώιμη κοινωνιογλωσσολογική έρευνα ως μη «φυσικά» και, 

άρα, μη «αυθεντικά (Coupland 2007).  

Ενώ, όμως, είναι αρκετές οι έρευνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

«γλώσσας των νέων» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Andersson & Trudgill 1990, 

Eble 1996, Ανδρουτσόπουλος 1997, Ανδρουτσόπουλος 1998, Ανδρουτσόπουλος 2001, 

Androutsopoulos 2005, Androutsopoulos & Georgakopoulou 2008, Ανδρουτσόπουλος 

& Κακριδή 2010), ελάχιστες είναι οι έρευνες που ασχολούνται με τον τρόπο 

αναπαράστασής της στην τηλεόραση, μολονότι είναι αυξημένη τα τελευταία χρόνια η 

τηλεοπτική της χρήση λόγω του εμπορικού της χαρακτήρα [εμπορευματοποίηση/ 

commodification (Johnstone 2009, Androutsopoulos 2010, Snell 2017) των νεανικών 

ιδιωμάτων]. Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα των Stamou, Agrafioti & Dinas (2012) και 

της Stamou (2013) για την απεικόνιση της «γλώσσας των νέων» στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις, καθώς και τα άρθρα των Saltidou & Stamou (2014) και Stamou & Saltidou 

(2015) για το ομιλιακό ύφος και την κατασκευή της νεανικής ταυτότητας στην 

τηλεοπτική σειρά Δέκα Λεπτά Κήρυγμα, τα οποία αποτέλεσαν αφορμή για τη συγγραφή 

της παρούσας διατριβής. Παράλληλα, ολιγάριθμες είναι και οι μελέτες ─και αυτές όχι 

κοινωνιογλωσσολογικού χαρακτήρα─ για τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η 

κοινωνική ομάδα των νέων σε τηλεοπτικές σειρές στο εξωτερικό (π.χ. Heintz-Knowles 

2000, García-Muñoz & Fedele 2011).  
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Επίσης, ενώ αυξημένη χρήση αυτής της κοινωνικής ποικιλίας παρατηρείται 

ακόμη και από τηλεοπτικούς χαρακτήρες που δεν ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 

νέων, από χαρακτήρες δηλαδή που είναι μικρότεροι από τους εφήβους (παιδιά 

δημοτικού) ή που υπερβαίνουν την ηλικία των 30-35 ετών (μεσήλικες, ηλικιωμένοι), 

δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες διεθνώς. Επιπροσθέτως, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 

περιορισμένος ο αριθμός των άρθρων που πραγματεύονται τη μελέτη πρόσληψης των 

τηλεοπτικών κειμένων γενικώς (Wodak & Busch 2004), ενώ για την ελληνική 

πραγματικότητα έχουμε μόνο τις έρευνες των Stamou, Maroniti & Griva (2015) για τις 

αντιλήψεις εξάχρονων παιδιών σχετικά με τις αναπαραστάσεις της κοινωνιογλωσσικής 

ποικιλότητας σε δημοφιλείς ταινίες κινουμένων σχεδίων της μαζικής κουλτούρας, 

καθώς και των Παπαζαχαρίου, Φτερνιάτη, Αρχάκης & Τσάμη  (2016), Papazachariou, 

Fterniati, Archakis & Tsami (2016) και Τσάμη, Παπαζαχαρίου, Φτερνιάτη & Αρχάκη 

(2016) για τις στάσεις μαθητών δημοτικού προς την αναπαριστώμενη γεωγραφική 

ποικιλότητα σε κείμενα μαζικής κουλτούρας.  

Με βάση, λοιπόν, τα ως άνω αναφερόμενα, η παρούσα διδακτορική διατριβή 

αποβλέπει να διερευνήσει την κοινωνιογλωσσική αναπαράσταση της νεανικής 

ταυτότητας μέσω της λειτουργίας των νεανικών ιδιωμάτων ως «υφολογικού πόρου» 

(stylistic resource: Coupland 2007) για όλες τις ηλικίες (λ.χ. παιδιά δημοτικού, 

εφήβους, μεσήλικες, ηλικιωμένους) στις τηλεοπτικές οικογενειακές κωμωδίες 

περιστάσεων Ευτυχισμένοι Μαζί, Παιδική Χαρά, Άκρως Οικογενειακόν, Singles 2, Στο 

Παρά Πέντε, Πενήντα-Πενήντα. Κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων σειρών 

αποτέλεσαν η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από μυθοπλαστικούς χαρακτήρες που 

ανήκουν σε όλο το ηλικιακό φάσμα, η μεγάλη δημοφιλία τους και τα συνακόλουθα 

υψηλά νούμερα τηλεθέασης τους, καθώς και ο αυξημένος βαθμός επαναληψιμότητάς 

τους, ιδίως στην prime-time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, παρά το γεγονός ότι 

είναι σειρές που πρωτοπροβλήθηκαν τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Επιπλέον, στόχο 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη του δυναμικού χαρακτήρα 

των νεανικών ταυτοτήτων, από τη στιγμή που επεκτείνονται και σε μεγαλύτερες 

ηλικιακές ομάδες, παύοντας να αποτελούν πλέον «προνόμιο» της κοινωνικής ομάδων 

των νέων, προκειμένου να εξεταστεί πώς αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι δημιουργοί των 

ελληνικών τηλεοπτικών σειρών τα νεανικά ιδιώματα ως «υφολογικό πόρο» (stylistic 

resource: Coupland 2007), ποιες δεικτικές αξίες τούς αποδίδουν, καθώς και ποια 
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στοιχεία δομούν τη «νεανική ταυτότητα» τόσο στους νέους ηλικιακά χαρακτήρες όσο 

και στους μεγαλύτερους.  

Παράλληλα, είναι αδιαφιλονίκητος πλέον ο καθοριστικός ρόλος των ΜΜΕ στις 

μετανεωτερικές κοινωνίες για τη δημιουργία και διαιώνιση των κοινωνικών και 

γλωσσικών στερεοτύπων, μέσω της λειτουργίας τους ως μεταπραγματολογικής 

πρακτικής, καθώς  διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διάδοση παρωχημένων και 

στερεότυπων αντιλήψεων για τον τρόπο ομιλίας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων 

και για τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους ομιλητές των ποικιλιών αυτών 

(Agha 2004). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «εγγράφονται» (enregister) στη συνείδηση 

του κοινού ορισμένες κοινωνικές και γεωγραφικές ποικιλίες ως ανήκουσες στον λόγο 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και να διαμορφώνεται τόσο η αντίληψη των ίδιων 

των ατόμων για τον εαυτό τους και για την προσδοκώμενη από αυτά κοινωνική 

συμπεριφορά όσο και οι στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου απέναντι στις 

κοινωνικές ομάδες που παρεκκλίνουν από την κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία συνιστά το 

«κοινωνικά ορθό». Γι’ αυτόν τον λόγο, η εν λόγω διδακτορική διατριβή 

συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις ενός ενδεικτικού αριθμού τηλεθεατών από τις 

ηλικιακές ομάδες των νέων και των μεσηλίκων, ώστε να καταφανούν, με βάση τις 

απαντήσεις τους, οι λόγοι (discourses) που αντλούνται για τη δόμηση της νεότητας και 

της νεανικότητας στις απόψεις των τηλεθεατών, όπως, επίσης, και οι αντιλήψεις τους 

για τον τρόπο αναπαράστασης των νεανικών ιδιωμάτων και της νεανικής ταυτότητας 

στις υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές.  

Με βάση τα παραπάνω, η διάρθρωση της διατριβής διαμορφώνεται σε επτά 

αυτοτελή κεφάλαια ως ακολούθως. Στο 1ο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη 

πραγμάτευση θεμελιωδών θεματικών και εννοιών για τη διατριβή, όπως το πέρασμα 

στην κονστρουξιονιστική κοινωνιογλωσσολογία, η σχέση της γλώσσας με τα 

κοινωνικά νοήματα, η ρευστότητα των κοινωνικών ταυτοτήτων, η λειτουργία των μη 

πρότυπων ποικιλιών ως πόρων κατασκευής νοήματος, καθώς και η σημασία-συμβολή 

των μεταπραγματολογικών διαδικασιών της «δεικτικότητας» (indexicality), της 

«εγγραφής» (enregisterment) και της «αναστοχαστικότητας» (reflexivity) στη σύνδεση 

των εκάστοτε γλωσσικών επιλογών με συγκεκριμένες κοινωνικές ταυτότητες και 

συγκεκριμένα κοινωνικά νοήματα.  
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Στο 2ο κεφάλαιο, εξετάζονται τα νεανικά ιδιώματα (ή αλλιώς «γλώσσα των 

νέων» στη συνείδηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου) ως κοινωνιογλωσσικό 

φαινόμενο και, πιο συγκεκριμένα, τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, 

παρουσιάζονται οι διαδεδομένες γλωσσικές αντιλήψεις για τα νεανικά ιδιώματα σε 

συνάρτηση με την κυρίαρχη γλωσσική ιδεολογία για υπεροχή της πρότυπης ποικιλίας 

έναντι των υπόλοιπων μη πρότυπων ποικιλιών. 

Όσον αφορά το 3ο κεφάλαιο, σε αυτό μελετώνται οι κοινωνιογλωσσικές 

αναπαραστάσεις στη μαζική κουλτούρα, όπως, επίσης, και η μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος της κοινωνιογλωσσολογικής κοινότητας στη μελέτη της 

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας όπως αυτή αποτυπώνεται στον λόγο της μαζικής 

κουλτούρας, λόγω του ότι παλαιότερα τέτοιου είδους ερευνητικά δεδομένα 

απορρίπτονταν ως «μη φυσικά» και «μη αυθεντικά». Επίσης, παρουσιάζονται οι 

σημαντικότερες έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς για την 

αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας στον τηλεοπτικό και 

κινηματογραφικό μυθοπλαστικό λόγο. Παράλληλα, στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται 

αναφορά στη λειτουργία της μυθοπλασίας ως μορφής μεταπραγματολογικής πρακτικής 

η οποία συμβάλλει καθοριστικά στον τρόπο αναπαράστασης  των νεανικών ιδιωμάτων 

ως ενός ομοιογενούς γλωσσικού κώδικα (δηλ. ως «γλώσσας των νέων»), όπως και στη 

διαμόρφωση των κοινωνικών στάσεων απέναντι στον νεανικό τρόπο ομιλίας και στη 

νεανική ταυτότητα. Επίσης, μελετώνται τα νεανικά ιδιώματα ως τηλεοπτική 

αναπαράσταση, όπως και τα πρότυπα που προβάλλονται για τον νεανικό τρόπο ομιλίας 

και τη νεανική ταυτότητα στον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό λόγο.  

Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια πραγμάτευση των εννοιών της 

«νεότητας» και της «νεανικότητας», καθώς και η εξέταση της νεότητας ως 

υπερκείμενης έννοιας για όλες τις ηλικίες, μιας και η αξιοποίηση του «αφανούς» 

κύρους των νεανικών ιδιωμάτων από άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων αποσκοπεί 

στην «παράταση» της περιόδου της νεότητας και στην κάρπωση των αξιών που 

αποδίδονται στην κοινωνική ομάδα των νέων και σε αυτήν την ηλικιακή περίοδο. Για 

την ανάδειξη των αιτίων που οδηγούν σε μια ευρύτερη θετική κοινωνική στάση 

απέναντι στη νεότητα και στη νεανικότητα ως κοινωνικές και ηλικιακές αξίες, 

επιχειρείται η παρουσίαση των ηγεμονικών λόγων της νεότητας και της νεανικότητας/ 

διαρκούς εφηβείας, σε συνάρτηση με τους εν μέρει αρνητικά φορτισμένους λόγους της 
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εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης, της παιδικής ηλικίας, της μέσης και 

τρίτης ηλικίας. 

Στο 4ο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση του δείγματος των τηλεοπτικών σειρών, 

των μυθοπλαστικών χαρακτήρων που αναλύθηκαν, των ομάδων από τις οποίες 

συνελέχθησαν τα δεδομένα των συνεντεύξεων, ενώ, επίσης, αναφέρονται οι λόγοι για 

τους οποίους επιλέγεται ο συνδυασμός κειμενικής ανάλυσης και πρόσληψης 

τηλεοπτικών κειμένων. Επίσης, παρουσιάζεται τόσο το μεθοδολογικό πλαίσιο 

ανάλυσης των τηλεοπτικών κειμένων όσο και αυτό των συνεντεύξεων. Ειδικότερα, με 

βάση το θεωρητικό μοντέλο του Coupland (2007), ο οποίος αποκαλεί «ομιλιακά ύφη» 

(speech styles) τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες, και το τρισδιάστατο περιγραφικό 

μοντέλο του Androutsopoulos (2012) για την κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση της 

γλωσσικής ποικιλότητας σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά κείμενα, όπως, επίσης, 

και τους τέσσερις άξονες ανάλυσης (γλωσσολογικός, κοινωνιογλωσσολογικός, 

σημειωτικός, ιδεολογικός) που έχουν προταθεί από τη Stamou (2011) για την 

κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση τηλεοπτικών σειρών, επιχειρείται η μελέτη των 

αναπαραστάσεων της «γλώσσας των νέων» στον λόγο των προαναφερθεισών 

δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών. Επίσης, διερευνάται η κοινωνιογλωσσική κατασκευή 

της νεανικής ταυτότητας, καθώς και τα ιδεολογικά στοιχεία που αποτυπώνονται στα 

κείμενα της μαζικής κουλτούρας για τη διαμόρφωση της νεανικής ταυτότητας και της 

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας.  

Παράλληλα, για την ανάλυση σκηνών, οι οποίες επιλέχτηκαν με κριτήριο το αν 

εμπεριείχαν ρητό ή άρρητο μεταπραγματολογικό λόγο (π.χ. φαινόμενα ασυνεννοησίας, 

μεταγλωσσικά σχόλια κτλ.), και την εξέταση του τρόπου κατασκευής της νεανικής 

ταυτότητας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μυθοπλαστικών χαρακτήρων, 

χρησιμοποιήθηκε το κοινωνικοπολιτισμικό γλωσσολογικό μοντέλο της «κατασκευής 

ταυτοτήτων κατά την αλληλεπίδραση» (identities in interaction model) των Bucholtz 

& Hall (2005), το οποίο επιτρέπει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 

κατασκευάζεται η νεανική ταυτότητα των μυθοπλαστικών χαρακτήρων μέσω του 

λόγου. Το μοντέλο αυτό αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με το εθνομεθοδολογικό πλαίσιο 

της «Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους» (Membership Categorization Analysis, 

MCA, Sacks 1992· για τα ελληνικά, βλ. και Μακρή-Τσιλιπάκου 2014) και, 

συμπληρωματικά, τους περικειμενικούς δείκτες (contextualization cues) του Gumperz 

(2001) από τη διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία (γλωσσικούς, παραγλωσσικούς, 
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εξωγλωσσικούς). Από την άλλη, για τη μελέτη του τρόπου πρόσληψης αποσπασμάτων 

από τις υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές σε μια ομάδα τηλεθεατών που ανήκουν στις 

ηλικιακές ομάδες των νέων (20-25 ετών) και των μεσηλίκων (45-60 ετών), 

αξιοποιήθηκαν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, η 

θεματική ποιοτική ανάλυση ως τρόπος επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, καθώς 

και το πολυδιάστατο μοντέλο του Schrøder (2000) για την πρόσληψη των μηνυμάτων 

που παράγονται από τα ΜΜΕ ως ερμηνευτικό πλαίσιο ανάλυσης δεδομένων, ώστε να 

καταγραφούν οι αντιλήψεις των τηλεθεατών σχετικά με την αναπαράσταση των 

νεανικών ιδιωμάτων και της νεανικής ταυτότητας σε δύο αποσπάσματα από τις υπό 

εξέταση σειρές.   

Στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι κειμενικές αναλύσεις των επιλεγέντων 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων και των επιλεγεισών σκηνών, καθώς και τα 

συμπεράσματα της κειμενικής ανάλυσης για τον τρόπο κατασκευής της νεανικής 

ταυτότητας και την αναπαράσταση των νεανικών ιδιωμάτων ανά τηλεοπτική σειρά. 

Στο 6ο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων από τις 

ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τις θεματικές ποιοτικές αναλύσεις στις οποίες προέβη 

η ερευνήτρια με βάση το πολυδιάστατο μοντέλο του Schrøder (2000) και τους 

κυρίαρχους λόγους, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3. Στόχος του κεφαλαίου 

αυτού είναι να αποτυπωθούν εναργέστερα οι αντιλήψεις των συνεντευξιαζομένων για 

την αναπαράσταση της νεανικής ταυτότητας και των νεανικών ιδιωμάτων στα 

προβληθέντα αποσπάσματα από τις υπό μελέτη τηλεοπτικές σειρές, όπου γίνεται 

αξιοποίηση των νεανικών ιδιωμάτων από χαρακτήρες που δεν ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα της νεότητας (παιδί δημοτικού, ηλικιωμένες), καθώς και οι στάσεις τους 

απέναντι στον νεανικό τρόπο ομιλίας και δράσης. Τέλος, στο 7ο και τελευταίο 

κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, γίνεται μια συνολική αποτίμηση της 

ερευνητικής προσπάθειας, ενώ, επίσης, καταγράφονται οι ερευνητικοί περιορισμοί και 

οι θεωρητικοί προβληματισμοί οι οποίοι ανέκυψαν. Επιπροσθέτως, γίνονται προτάσεις 

για αξιοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων σε μελλοντικές έρευνες.  
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Κεφάλαιο 1. Γλώσσα και ταυτότητα 

1.1 Τα τρία «κύματα» των ερευνών γλωσσικής ποικιλότητας: Γλώσσα και 

κοινωνικά νοήματα 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνιογλωσσολογική κοινότητα επέδειξε αμείωτο 

ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των κοινωνικών νοημάτων που συνδέονται με τη 

γλωσσική ποικιλότητα, των τρόπων με τους οποίους συνδέονται τα νοήματα αυτά με 

ευρύτερα δημογραφικά πρότυπα, καθώς και της σύνδεσης των κοινωνικών νοημάτων 

με τις γλωσσολογικές μεταβλητές, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν, σύμφωνα με την 

Eckert (2005, 2012, 2016), τρία «κύματα» (waves) κοινωνιογλωσσολογικής πρακτικής 

για τη μελέτη του κοινωνικού νοήματος το οποίο εντοπίζεται στη γλωσσική 

ποικιλότητα, καθένα από τα οποία δεν οριοθετείται σε αυστηρά χρονολογικά πλαίσια 

ούτε αποσκοπεί στον παραμερισμό των ευρημάτων των άλλων δύο. Αντιθέτως, τα τρία 

«κύματα», παρόλο που αντιπροσωπεύουν μια διαφορετική μεθοδολογική και 

αναλυτική πρακτική για την προσέγγιση της γλωσσικής ποικιλότητας και την εξέταση 

της έννοιας της ταυτότητας, στην ουσία συνυπάρχουν και (συλ)λειτουργούν ως ένα 

αδιάσπαστο «όλον», από τη στιγμή που το κάθε «κύμα» εμπλουτίζει με τα 

συμπεράσματά του και την προσέγγισή του τα υπόλοιπα (Eckert 2005, Eckert 2012, 

Drummond & Schleef 2016). 

 Πιο αναλυτικά, το πρώτο «κύμα» των ερευνών γλωσσικής ποικιλότητας έχει 

ως αφετηρία την έρευνα του William Labov για την κοινωνική διαστρωμάτωση της 

αγγλικής γλώσσας στη Νέα Υόρκη το 1966 (Social Stratification of English in New 

York City), έρευνα η οποία θεμελίωσε τη μελέτη της γλωσσικής ποικιλότητας, 

προάγοντας ευρείες συσχετίσεις ανάμεσα στις γλωσσολογικές μεταβλητές και τις 

μακρο-κοινωνιολογικές κατηγορίες της κοινωνικοοικονομικής τάξης, της εθνότητας, 

του φύλου και της ηλικίας, με αποτέλεσμα οι αξιοποιούμενες στον λόγο των ομιλητών 

μεταβλητές να θεωρούνται δηλωτικές του τόπου διαμονής τους και της συμμετοχής 

τους σε μακρο-κοινωνιολογικές κατηγορίες, ενώ, παράλληλα, η έρευνα αυτή έδωσε 

ώθηση σε μελέτες οι οποίες διερεύνησαν την κατανομή των μεταβλητών σε αστικούς 

κυρίως πληθυσμούς (Eckert 2005, Eckert 2012, Eckert 2016). Με αυτές, λοιπόν, τις 

ποσοτικές έρευνες του πρώτου «κύματος» εδραιώνεται η κοινωνικοοικονομική 

διαστρωμάτωση των μεταβλητών, βάσει της οποίας η χρήση μη πρότυπων ποικιλιών, 

γεωγραφικών ή/και κοινωνικών, συσχετίζεται αντιστρόφως με την 
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ομιλητών αλλά και με την επισημότητα του 

ύφους, με αποτέλεσμα ο λόγος των ομιλητών στο ανώτερο σημείο της ιεραρχίας να 

συνδεθεί με το κύρος, ενώ ο λόγος των ομιλητών στο κατώτερο σημείο της ιεραρχίας 

με την απαξίωση και τον στιγματισμό (Eckert 2005, Eckert 2012).  

Παράλληλα, το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή δομήθηκε πάνω στην έννοια της 

«πρότυπης ποικιλίας» (standard variety), η οποία εντοπιζόταν στην ομιλία της 

ανώτερης μεσαίας τάξης, υποστηριζόταν από ισχυρούς κοινωνικούς θεσμούς και 

διευκόλυνε, κατ’ επέκταση, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, είχε ως αποτέλεσμα 

την «προνομιακή» αντιμετώπισή της από τους ερευνητές σε αντιδιαστολή με την 

καθομιλουμένη (vernacular), η οποία συνδεόταν τόσο με τον τοπικό τρόπο ομιλίας όσο 

και με τον ιδιαίτερο ατομικό τρόπο ομιλίας, ο οποίος αντιμετωπιζόταν ως μια αυτόματη 

και ανεπηρέαστη γλωσσική παραγωγή (Eckert 2012, Eckert 2016). Ωστόσο, η 

δυνατότητα αυτενέργειας των ομιλητών, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, 

περιοριζόταν στον συνειδητό έλεγχο της παραγόμενης ομιλίας τους και στην 

αυτοδιόρθωση (self-correction), ώστε ο λόγος τους να προσεγγίζει κυρίως την πρότυπη 

ποικιλία και να απομακρύνεται από την καθομιλουμένη. Επίσης, οι ευρύτερες 

κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές θεωρήθηκαν ως ενσωματωμένες στο υφολογικό 

ρεπερτόριο κάθε ομιλητή1 αλλά και ως δηλωτικές της θέσης του στην 

κοινωνικοοικονομική ιεραρχία, και όχι ως επιλογή κοινωνικά νοηματοδοτημένων 

μορφών, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται η ποικιλότητα ως ένα μέσο για την κατάταξη 

των ομιλητών σε πρωταρχικές κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. φύλο, εθνότητα) και να 

αντιμετωπίζεται το ύφος ως το προσεκτικό αποτέλεσμα της προσπάθειας των ομιλητών 

να περιορίσουν την ύπαρξη των «στιγματισμένων» μεταβλητών στον λόγο τους (Eckert 

2005, Eckert 2012).    

Συνεπώς, η συνεισφορά του πρώτου «κύματος» ήταν η διερεύνηση των 

γεωγραφικά προσδιορισμένων κοινοτήτων και της κοινωνικοοικονομικής ιεραρχίας, 

όπως και η αντιμετώπιση των μεταβλητών ως φορέων των κοινωνικών κατηγοριών και 

του συνακόλουθου κύρους ή στιγματισμού που συνοδεύει αυτές τις κατηγορίες (Eckert 

2005). Ωστόσο, δίνεται έμφαση μόνο στη σχέση των διάφορων μεταβλητών με τη θέση 

των ομιλητών στην κοινωνικοοικονομική πυραμίδα, καθώς οι συνδεόμενες με το ύφος, 

την ηλικία ή το φύλο δυναμικές αξιολογούνται κυρίως με βάση την επίδρασή τους στην 

                                                           
1 Το αρσενικό γένος χρησιμοποιείται σε όλη τη διατριβή ως περιληπτικό και για το θηλυκό.  
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προσπάθεια των ομιλητών να τοποθετηθούν στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία 

(Eckert 2012). Επομένως, δεν αποκαλύπτεται μέσω των μακρο-κοινωνιολογικών 

προτύπων ποικιλότητας τι κάνουν κοινωνικά οι ομιλητές με αυτές τις μεταβλητές σε 

διάφορα σημεία του κοινωνικοοικονομικού συνεχούς, μιας και η κοινωνική σημασία 

της ποικιλότητας αξιοποιείται, κατά κύριο λόγο, ως ένα μέσο για την κατάταξη των 

ομιλητών σε κατηγορίες παρά για τη διερεύνηση είτε των ίδιων των ομιλητών είτε των 

κοινωνικών ομάδων στις οποίες ανήκουν (Eckert 2012).   

Τα ερευνητικά αυτά κενά έρχεται να καλύψει το δεύτερο «κύμα» των ερευνών 

γλωσσικής ποικιλότητας με τη χρήση εθνογραφικών μεθόδων, μέσω των οποίων 

τοποθετούνται οι μακρο-κοινωνιολογικές κατηγορίες στα τοπικά συμφραζόμενα και 

στις τοπικές πρακτικές, ενώ, ακόμη, εστιάζει σε μικρότερες κοινότητες για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, ώστε να διερευνηθούν οι τοπικές δυναμικές της ποικιλότητας 

(Eckert 2005, Eckert 2016). Παράλληλα, οι ερευνητές, μέσω της αξιοποίησης 

εθνογραφικών μελετών και της μελέτης της άμεσης σχέσης των κοινωνικών 

δυναμικών, διευκολύνθηκαν στην ανάδειξη της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

και της τοπικής ιδεολογίας, όπως και στην επισήμανση της σημασίας της 

καθομιλουμένης (Eckert 2005, Eckert 2012). Επειδή, όμως, οι τοπικές κοινότητες δεν 

είναι αποκομμένες από τις υπόλοιπες, επιδιώκεται συγχρόνως η σύνδεση των τοπικών 

δυναμικών με την ευρύτερη πολιτικοοικονομική κατάσταση, με άλλα λόγια η σύνδεση 

του τοπικού με το υπερτοπικό πλαίσιο (Eckert 2005, 2016). 

Την απαρχή του δεύτερου «κύματος» των ερευνών για τη γλωσσική 

ποικιλότητα αποτέλεσε η έρευνα του Labov στο νησί Martha’s Vineyard το 1963, όπου 

ο τουρισμός απειλούσε την παραδοσιακή ψαράδικη οικονομία του νησιού. Σύμφωνα 

με την έρευνά του, αποδείχτηκε ότι η χρήση των τοπικών φωνολογικών μεταβλητών 

από τους ομιλητές λειτουργούσε ως ένα συμβολικό κεφάλαιο του ιδεολογικού αγώνα 

για τη μοίρα του νησιού. Η έρευνα αυτή προηγήθηκε, όπως φαίνεται, της έρευνας του 

Labov που θεμελίωσε την έναρξη του πρώτου «κύματος», με αποτέλεσμα να 

καθίσταται αντιληπτή η έλλειψη χρονικής ακολουθίας μεταξύ των δύο πρώτων 

«κυμάτων» στις έρευνες γλωσσικής ποικιλότητας. Οι περισσότερες έρευνες του 

δεύτερου «κύματος» επικεντρώθηκαν στις αλλαγές που επέφερε στον τρόπο ομιλίας η 

μετατόπιση από τον παραδοσιακό-αγροτικό στον σύγχρονο-βιομηχανικό τρόπο ζωής, 

ενώ, συνάμα, αναγνώρισαν τη θετική «δεικτική αξία» (indexical value: Silverstein 

2003, Eckert 2008) της καθομιλουμένης και την παράλληλη τοπική της αξία της, η 



10 
 

οποία μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά στο κύρος της (π.χ. η έρευνα της Lesley 

Milroy το 1980 για τα κοινωνικά δίκτυα στο Belfast). Έτσι, λοιπόν, το δεύτερο «κύμα» 

των ερευνών συνέδεσε τόσο τη χρήση της καθομιλουμένης όσο και της πρότυπης 

ποικιλίας με τη δυνατότητα του ατόμου για κοινωνική δράση, αντιμετωπίζοντας, 

συγχρόνως, την καθομιλουμένη ως ένα μέσο για την έκφραση της τοπικής ταυτότητας 

του ατόμου ή της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκει (Eckert 2012, Drummond & 

Schleef 2016).  

Επίσης, η έρευνα της Eckert το 2000 για την επίδραση της κοινωνικής ομάδας 

των νέων στην καθομιλουμένη και τη φωνητική αλλαγή σε εφήβους οι οποίοι 

φοιτούσαν σε λύκεια της περιοχής του Ντιτρόιτ, όπου δέσποζαν οι κοινωνικές ομάδες 

των «jocks» των «burnouts», και οι οποίοι προέρχονταν από τη μέση και την εργατική 

τάξη αντίστοιχα, ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής τάξης στη διαμόρφωση των 

τοπικών δυναμικών και ιδεολογιών, οι οποίες διαμορφώνουν στη συνέχεια, με τη σειρά 

τους, την κοινωνική τάξη. Ακόμη, επισήμανε ότι η ποικιλότητα αποτελεί μέρος ενός 

ευρύτερου υφολογικού συμπλέγματος (stylistic complex: Eckert 2001), το οποίο 

συμπεριλαμβάνει την περιοχή και τις καταναλωτικές προτιμήσεις π.χ. στο ντύσιμο, στο 

φαγητό, στη μουσική κτλ., καθώς και ότι η συνεχής συσχέτιση των υφολογικών 

συμπλεγμάτων με κοινωνικά τοποθετημένες ομάδες και με τις δραστηριότητές τους 

οδηγεί στην «εικονοποίησή» τους (iconization: Irvine & Gal 2000), στην αυτόματη και 

φυσικοποιημένη απόδοση, με άλλα λόγια, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε αυτές 

τις κοινωνικές ομάδες. Επιπροσθέτως, η έρευνα αυτή επεσήμανε πως οι γλωσσικές 

μεταβλητές δε λειτουργούν ως δεικτικές των κατηγοριών αλλά των χαρακτηριστικών 

τους, διαμορφώνοντας, κατά συνέπεια, το έδαφος για το τρίτο «κύμα» των ερευνών για 

τη γλωσσική ποικιλότητα (Eckert 2012). 

Συνεπώς, με το δεύτερο «κύμα» εδραιώθηκε η σχέση ανάμεσα στην ευρύτερη 

γεωγραφική οπτική γωνία του πρώτου «κύματος» και στις τοπικές δυναμικές που 

αναπτύσσονται. Έτσι, λοιπόν, προωθήθηκαν οι εθνογραφικές μελέτες σε γεωγραφικά 

προσδιορισμένες κοινότητες και αξιοποιήθηκαν οι τοπικές κατηγορίες ως σύνδεσμοι 

με τις δημογραφικές. Επίσης, οι μεταβλητές αξιολογήθηκαν ως δεικτικές των τοπικά 

προσδιορισμένων κατηγοριών, ενώ το ύφος αντιμετωπίστηκε ως πράξη προσχώρησης 

σε μια ομάδα (Eckert 2005). Παράλληλα, το δεύτερο «κύμα» έφερε στο προσκήνιο την 

υφολογική πρακτική, χωρίς, ωστόσο, να διερευνήσει τις δεικτικές σχέσεις που 
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αναπτύσσονται ανάμεσα στις γλωσσικές μεταβλητές και στις κοινωνικές κατηγορίες 

(Eckert 2012).  

Επομένως, τα δύο πρώτα «κύματα» έδωσαν έμφαση στη δομή, 

παραγνωρίζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το άτομο, 

παρ’ όλους τους περιορισμούς που του επιβάλλονται από την κοινωνική δομή και τις 

σχέσεις εξουσίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, το τρίτο «κύμα», στο οποίο εντάσσεται και η 

παρούσα διατριβή, έρχεται να μετατοπίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον από τη μελέτη 

της δομής στη μελέτη της πρακτικής, χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία της πρώτης, 

αλλά έχοντας ως στόχο να εξετάσει τον περιοριστικό ρόλο της δομής στην πρακτική, 

καθώς και τον ρόλο της πρακτικής στην αναδιαμόρφωση της δομής (Eckert 2005, 

Eckert 2012, Eckert 2016). 

Για τον σκοπό αυτόν, το τρίτο «κύμα» επικεντρώνεται στη χρήση των 

γλωσσικών ποικιλιών για την κατασκευή των ατομικών και κοινωνικών υφών και των 

συνακόλουθων ταυτοτήτων, καθώς και στα κοινωνικά νοήματα τα οποία κατασκευάζει 

η γλωσσική ποικιλότητα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, χωρίς, βέβαια, να υπονοείται 

με αυτό ότι όλες οι αποκλίσεις διαθέτουν κοινωνικά νοήματα (Eckert 2005, Bucholtz 

2009, Eckert 2012, Drager 2015, Drummond & Schleef 2016, Eckert 2016). Ιδιαίτερης 

σημασίας, ακόμη, είναι το γεγονός ότι το ύφος δε σχετίζεται απλώς με προϋπάρχουσες 

κοινωνικές κατηγορίες αλλά είναι μέρος της συνεχούς αναπαραγωγής τους (Eckert 

2012, Drager 2015, Drummond & Schleef 2016, Eckert 2016). Συνεπώς, η ποικιλότητα 

αντιμετωπίζεται από το τρίτο «κύμα» ως ένα ειδοποιό γνώρισμα της γλώσσας αλλά και 

ως ένα μέσο, προκειμένου να τοποθετηθούν οι ομιλητές στο κοινωνικό συνεχές μέσω 

της υφολογικής πρακτικής, από τη στιγμή που η γλώσσα δεν αντικατοπτρίζει απλώς τις 

κοινωνικές ταυτότητες αλλά τις κατασκευάζει μέσω της υφολογικής πρακτικής (Eckert 

2012), ενώ οι μεταβλητές αξιολογούνται ως «δεικτικά σημεία» (indexical signs: Eckert 

2016), με άλλα λόγια ως έμμεσοι δείκτες του συμφραζομένου.  

Συν τοις άλλοις, από τη στιγμή που η ποικιλότητα συνδέεται άρρηκτα με το 

διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό σύστημα, είναι αναμενόμενο να μην 

αντιπροσωπεύουν οι εκάστοτε μεταβλητές σταθερά νοήματα αλλά, αντιθέτως, να 

αποκτούν μια «δεικτική μεταβλητότητα» (indexical mutability: Eckert 2012: 94), 

προκειμένου να αποτυπώσουν οι μεταβλητές αυτές τις κοινωνικές αλλαγές και να 

διευκολύνουν τους χρήστες τους κατά τη διαδικασία του υφολογικού «μαστορέματος» 
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(bricolage: Hebdige 1984), διαδικασία στην οποία οι ομιλητές επανερμηνεύουν τις 

διάφορες μεταβλητές και τα γλωσσικά στοιχεία μέσα από τους διαφορετικούς 

συνδυασμούς στους οποίους καταφεύγουν, με στόχο τη δημιουργία νέων υφών (Eckert 

2016). Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον όρο «δεικτική τάξη» (indexical order), ο οποίος 

προτάθηκε από τον Silverstein (2003), τα διάφορα γλωσσικά χαρακτηριστικά, ακόμη 

και αποκομμένα από το περικειμενικό τους πλαίσιο, συνδέονται με ορισμένες 

κοινωνικές ομάδες και, κατ’ επέκτασή, με τις ιδεολογίες και τα στερεότυπα που 

συνοδεύουν τις ομάδες αυτές. Παρ’ όλα αυτά, με την πάροδο των ετών, ενδέχεται να 

χαρακτηριστικά αυτά να εμποτιστούν με πλήθος άλλων, πέραν των αρχικών τους, 

ιδεολογικών νοημάτων, τα οποία συναπαρτίζουν ένα «δεικτικό πεδίο» (indexical field: 

Eckert 2008, Eckert 2012) από το οποίο ανακαλούν οι ομιλητές το κατάλληλο νόημα 

ανάλογα με τα συμφραζόμενα.  

Επιπροσθέτως, από τη στιγμή που η γλώσσα, σύμφωνα με την Eckert (2005), 

δεν είναι απλώς ένας θεσμός αλλά και μια πρακτική, θεωρείται αναγκαίο από το τρίτο 

«κύμα» ερευνών να υπερπηδήσουν οι μελέτες για τη γλωσσική ποικιλότητα τα στενά 

γεωγραφικά όρια της ποικιλότητας και να διερευνήσουν τις σχέσεις που αναδύονται 

ανάμεσα στην καθημερινή ομιλία του ατόμου και στις αφηρημένες κοινωνικές 

κατηγορίες της τάξης, του φύλου και της εθνότητας, όπως και τη σχέση της ομιλίας με 

την κοινωνικογεωγραφική ενότητα, η οποία είναι η κοινότητα λόγου, οι ευρύτερες 

«φαντασιακές κοινότητες» (imagined communities). Βασική αιτία για την ανάγκη 

εστίασης των ερευνών στην καθημερινή συνομιλία των ατόμων σε σχέση με τις μακρο-

κοινωνιολογικές κατηγορίες είναι ότι οι μακρο-κοινωνιολογικές κατηγορίες είναι 

ετερογενείς και αφηρημένες, σε αντίθεση με τη δεικτική δραστηριότητα, η οποία 

εντοπίζεται σε τοπικά και, κατ’ επέκταση, συγκεκριμένα πλαίσια (Eckert 2005, Eckert 

2012). 

 Γι’ αυτόν τον λόγο, κεντρική έννοια του τρίτου «κύματος» καθίσταται η 

«κοινότητα πρακτικής» (community of practice), έννοια η οποία αναφέρεται, σύμφωνα 

με τις Eckert & McConnell-Ginet (1992, 2003), σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε μια 

κοινή δραστηριότητα (π.χ. οικογένεια, τάξη γλωσσολογίας, αθλητική ομάδα κτλ.) και 

τα οποία αναπτύσσουν πρακτικές στις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να 

κατασκευάσουν τον κοινό προσανατολισμό τους για τον περιβάλλοντα κόσμο και να 

ορίσουν τον εαυτό τους σε σχέση με τους υπόλοιπους και τις άλλες κοινότητες 

πρακτικής. Στις κοινότητες αυτές ενυπάρχουν αναντίρρητα και οι βασικές κοινωνικές 
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κατηγορίες της ηλικίας, του φύλου, της εθνότητας και της τάξης (Eckert 2012). 

Παράλληλα, με την έμφαση την οποία δίνει το τρίτο «κύμα» στην έννοια της 

«κοινότητας πρακτικής», αναδεικνύεται το γεγονός ότι το άτομο δε δρα μεμονωμένο 

αλλά (συγ)κατασκευάζει την κοινωνική του ταυτότητα με τη συμμετοχή του σε 

διάφορες κοινότητες πρακτικής και με τη μορφή της συμμετοχής του στην κάθε 

κοινότητα, έχοντας ως κύριο μέσο την υφολογική πρακτική, η οποία αποτελεί την 

καταστασιακή προσαρμογή των ατομικών μεταβλητών του ομιλητή. Έτσι, το ύφος 

είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ομιλητές συνδυάζουν τις διάφορες μεταβλητές για να 

δημιουργήσουν διακριτούς τρόπους ομιλίας, οι οποίοι, με τη σειρά τους, 

κατασκευάζουν τις διαφορετικές ατομικές ταυτότητες (personae), οι οποίες και 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους κοινωνικούς τύπους τους οποίους εντοπίζουμε στην 

κοινωνική ιεραρχία ή σε διαφορετικούς ρόλους στη ζωή του ίδιου του ατόμου (π.χ. ένα 

άτομο μπορεί να είναι ταυτόχρονα γονιός, καθηγητής κτλ. και για την πραγμάτωση των 

ταυτοτήτων αυτών αξιοποιεί πόρους από διαφορετικά ύφη) (Eckert 2016). Συνεπώς, με 

την επικέντρωση στην υφολογική πρακτική, οι ομιλητές δεν αντιμετωπίζονται πλέον 

από το τρίτο «κύμα» ως παθητικοί φορείς ενός σταθερού και προκαθορισμένου 

νοήματος αλλά ως δρώντα υποκείμενα τα οποία συνδυάζουν τα διάφορα ομιλιακά ύφη 

σε μια διαρκώς εξελισσόμενη και μακροχρόνια διαδικασία, με στόχο τόσο την 

κατασκευή της ατομικής τους ταυτότητας όσο και την κοινωνική τους διαφοροποίηση 

(Eckert 2012).  

Επιπροσθέτως, η γλωσσική ποικιλότητα συνδέεται πλέον με τις διάφορες 

κοινωνικές κατηγορίες μέσω των πρακτικών που ορίζουν αυτές τις κατηγορίες. Οι 

γλωσσικοί ανθρωπολόγοι, άλλωστε, όπως η Ochs (1992) και ο Silverstein (1976), 

επεσήμαναν ότι σπάνια υποδεικνύονται άμεσα οι κοινωνικές κατηγορίες μέσω των 

γλωσσικών επιλογών αλλά, αντιθέτως, ότι οι γλωσσικές επιλογές δηλώνουν στάσεις ή 

δραστηριότητες (π.χ. το να μιλάω συναισθηματικά) οι οποίες σχετίζονται με ορισμένες 

κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. γυναικείο φύλο). Συνεπώς, η σχέση ανάμεσα στη 

γλωσσική ποικιλότητα και στις διάφορες κοινωνικές ομάδες δεν καθορίζεται από τις 

ατομικές μεταβλητές αλλά από τις κοινωνικές κατασκευές/ τους κοινωνικούς τύπους 

που έχουμε στο μυαλό μας (π.χ. πώς αναμένουμε να μιλήσει ένας νέος/ κάποιος ως 

νέος) και συγκροτούν τον ιδεολογικό κοινωνικό χώρο. Κατά συνέπεια, οι μεταβλητές 

δε δηλώνουν από μόνες τους κοινωνικές κατηγορίες, αλλά η τοποθέτησή τους στα 

διάφορα ύφη διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, καθώς συνεργεί στην κατασκευή 



14 
 

κοινωνικού νοήματος (Eckert 2005). Ωστόσο, τα ύφη διαρκώς ανανεώνονται και 

αναζητούν καινούριο υλικό για να εξυπηρετήσουν τη δεικτική λειτουργία και, γι’ αυτό, 

οι εκάστοτε υφολογικές επιλογές ενδέχεται να παρέλθουν, όταν θεωρηθούν πια 

ξεπερασμένες (Eckert 2016).  

Εξαιρετικής σημασίας, ακόμη, είναι το γεγονός ότι το τρίτο «κύμα» δεν έδωσε 

έμφαση μόνο στις γλωσσικές μεταβλητές τις οποίες αξιοποιούν οι χρήστες για την 

κατασκευή νοήματος αλλά και στους παραγλωσσικούς (π.χ. επιτόνιση) ή και στους μη 

γλωσσικούς παράγοντες (π.χ. κόμμωση, αμφίεση), οι οποίοι θεωρήθηκαν εξίσου 

καθοριστικοί για την κατασκευή των υφών (Schilling-Estes 2002, Drager 2015). Εν 

ολίγοις, το ύφος αντιμετωπίζεται πλέον από μια πολυτροπική και πολυδιάστατη οπτική 

ως ένας συνδυασμός γλωσσικών και άλλων σημειωτικών πρακτικών, που αποβλέπει 

στην κατασκευή των ατομικών ταυτοτήτων κατά την αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα 

η έννοια της «δεικτικότητας» (indexicality) να κατακτά κεντρική θέση στις έρευνες του 

τρίτου «κύματος» για την κατανόηση του ύφους (Bucholtz 2009).  

 Συνοψίζοντας, η συνεισφορά του τρίτου «κύματος» στις σπουδές γλωσσικής 

ποικιλότητας είναι η υφολογική προοπτική την οποία παρείχε, καθώς και το γεγονός 

ότι απομακρύνθηκε από τις μακρο-κοινωνιολογικές κατηγορίες, εστιάζοντας στη 

στιγμιαία διαπραγμάτευση της ταυτότητας των ατόμων (Eckert 2005). Παράλληλα, η 

γλώσσα αντιμετωπίζεται από το τρίτο «κύμα» ως ένα δυναμικό, διαρκώς 

μεταβαλλόμενο σημειωτικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή και υπό 

διαμόρφωση αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά συμφραζόμενα, προκειμένου να 

αποτυπώσει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται (βλ. και Eckert 2016). Επίσης, η 

γλωσσική ποικιλότητα δεν ορίζεται πλέον με τους όρους που χρησιμοποιούν οι 

ομιλητές τις διάφορες μεταβλητές αλλά με βάση τα νοήματα που παράγονται κατά την 

επιτέλεση των συγκεκριμένων μεταβλητών. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι ερευνητές του 

τρίτου «κύματος» μελέτησαν το κοινωνικό νόημα των μεταβλητών στο εκάστοτε 

συμφραζόμενο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το νόημα προκύπτει (Drummond & 

Schleef 2016).  

Πέραν των άλλων, διαπιστώθηκε από το τρίτο «κύμα» η δυναμική φύση των 

ταυτοτήτων των ατόμων και η ουσιώδης σχέση μεταξύ γλώσσας και ταυτότητας, όπως 

και η καθοριστική συμβολή της γλώσσας στη δόμηση των ταυτοτήτων των ατόμων 

μέσω των υφολογικών πρακτικών (Drummond & Schleef 2016).Τέλος, επισημάνθηκε 
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και η ανάδυση των ταυτοτήτων στον λόγο μέσω της διεπίδρασης, με αποτέλεσμα η 

ταυτότητα να μην αντιμετωπίζεται πλέον ως μια ιδιότητα στατική και αμετάβλητη, η 

οποία ενυπάρχει και προϋπάρχει στο άτομο, αλλά ως μια διαδικασία κατά την οποία 

επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από το ίδιο το άτομο ή/ και τους συνομιλητές τους 

στοιχεία τα οποία κατασκευάζουν την προσωπικότητά του, καθώς και κατά την οποία 

το ίδιο το άτομο αποκαλύπτει τις ποικίλες διαστάσεις της προσωπικότητάς του, όπως 

και τους διάφορους κοινωνικούς ρόλους στους οποίους εμπλέκεται (Bucholtz & Hall 

2005, 2010).  

 

1.2 Γλώσσα και κατασκευή ταυτότητας 

 

Η αντιμετώπιση της γλώσσας ως μορφής πρακτικής που προωθείται από το τρίτο 

«κύμα» των ερευνών γλωσσικής ποικιλότητας, καθώς και η επικέντρωση στη στιγμιαία 

διαπραγμάτευση της ταυτότητας των ατόμων, συνδέεται με τη νεότερη 

κονστρουξιονιστική αντίληψη για την ταυτότητα, η οποία έρχεται να ανατρέψει την 

προηγούμενη ουσιοκρατική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία τα γλωσσικά στοιχεία 

αποτελούν ιδιότητα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (βλ. και Bucholtz & Hall 

2005, 2010). Συγκεκριμένα, οι απόψεις των μελετητών συγκλίνουν πλέον στη 

δυναμική φύση των ταυτοτήτων, οι οποίες δεν παραμένουν σταθερές αλλά, αντιθέτως, 

έχουν τη δυνατότητα να (ανα)κατασκευάζονται στο πλαίσιο της συνομιλιακής 

διεπίδρασης, ανάλογα με τις σχέσεις και τις προθέσεις των συνομιλητών. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, δίνεται τα τελευταία χρόνια έμφαση στην ποικιλία των ταυτοτήτων οι οποίες 

αναδύονται μέσω του λόγου στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων 

(Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003, Archakis & Tzanne 2005, Bucholtz & Hall 

2005, Archakis & Tzanne 2009, Coupland 2009).  

Η σχέση, ωστόσο, ανάμεσα στην ταυτότητα και στην ομιλία αποδεικνύεται ότι 

είναι πολυσύνθετη και επηρεάζεται από ένα πλέγμα κοινωνικών παραγόντων, όπως οι 

στάσεις, οι αξίες και οι συμπεριφορές, με άλλα λόγια από το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισμικό και ιδεολογικό πλαίσιο (Androutsopoulos & Georgakopoulou 

2003, Bucholtz & Hall 2005, Ryan 2008, Archakis & Tzanne 2009). Κατά συνέπεια, 

στην πορεία της (συν)ομιλίας, η ταυτότητα συχνά (ανα)κατασκευάζεται, καθώς ακόμη 

και οι ήδη αποκτημένες ταυτότητες είναι δυνατό να αναιρεθούν και να 

ανασυγκροτηθούν (Ochs 1993, Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003), ενώ 
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ενδέχεται να εμφανιστούν στη ροή της ομιλίας πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες 

ταυτότητες (Ochs 1993). Πέραν των άλλων, σημαντική παράμετρος στη σύγχρονη 

θεώρηση των ταυτοτήτων είναι και το γεγονός πως ποικίλες όψεις της κοινωνικής 

ταυτότητας, οι οποίες καθορίζονται από την τάξη, το φύλο, την ηλικία, την εθνότητα, 

το επάγγελμα, τους οικογενειακούς ρόλους κ.ά., συνδυάζονται στη ζωή των ατόμων 

και αναδύονται, κατ’ επέκταση, στην ομιλία τους (Androutsopoulos & 

Georgakopoulou 2003, Bucholtz & Hall 2005, Pujolar 2008). 

Η ρευστή αυτή αντίληψη για την ταυτότητα εδράζεται, όπως προαναφέρθηκε, 

στη θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα δεν 

αντανακλά απλώς τις εμπειρίες των ατόμων αλλά συμβάλλει ενεργά στην κατασκευή 

του κόσμου, λειτουργώντας ως κοινωνική πρακτική, με αποτέλεσμα οι γλωσσικές 

επιλογές του ατόμου να λειτουργούν παράλληλα και ως ενέργειες οι οποίες δομούν την 

ταυτότητά του. Έτσι, η υφολογική ποικιλία του ομιλητή αποτελεί ένα από τα διαθέσιμα 

μέσα του, για να ενεργοποιήσει πιθανά νοήματα και για να κατασκευάσει διαφορετικές 

όψεις της ταυτότητάς του στη ροή της ομιλίας, ενώ συχνά οι αφηγήσεις των ατόμων 

καθορίζονται από το γλωσσικό και κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο συχνά επηρεάζει, με 

τη σειρά του, τις γλωσσικές επιλογές των ομιλητών, ανάλογα με την εικόνα που 

επιθυμούν να προβάλουν (Archakis & Tzanne 2005).  

Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των ομιλητών, επίσης, επιδιώκεται, και 

μέσω του λόγου, η διαφοροποίηση από τις άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά και η 

ενίσχυση των δεσμών με τη δική τους ομάδα (Archakis & Tzanne 2005), διότι η 

γλώσσα τοποθετεί κοινωνικά τους ομιλητές έναντι των άλλων και συντελεί στην 

κατάταξή τους στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, δεδομένου πως οι ταυτότητες δε 

λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά σημασιοδοτούνται σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες 

(Bucholtz & Hall 2005). Επομένως, η γλώσσα βοηθά τις κοινωνικές ομάδες να 

εδραιωθούν στον κοινωνικό χώρο και να ορίσουν τη διακριτότητά τους από τις 

υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, καθώς οι γλωσσικοί δείκτες προβάλλουν, εκτός από τις 

κοινωνικές ομάδες, και τις αξίες που τις χαρακτηρίζουν, ενώ, όταν συνδυαστούν με 

άλλα στοιχεία, όπως το ντύσιμο, τις μουσικές προτιμήσεις κτλ., μας δίνουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για την ταυτότητα της κάθε ομάδας (Ochs 1993, Eckert 2003, 

Coupland 2009). Ταυτόχρονα, η κοινωνική ταυτότητα μάς βοηθά να κατανοήσουμε και 

το κοινωνικό νόημα ορισμένων γλωσσικών επιλογών (Ochs 1993). Παρ’ όλα αυτά, η 

κοινωνική ταυτότητα δεν κωδικοποιείται πάντα ρητά στη γλώσσα, αλλά είναι το 
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συμπέρασμα που συνάγεται μέσω των γλωσσικών πράξεων, ενώ η δόμηση της σχέσης 

γλώσσας-κοινωνικής ταυτότητας προϋποθέτει την ύπαρξη συμβάσεων από μέρους των 

ομιλητών (Ochs 1993). 

Η διαδικασία με την οποία οι κοινωνικές ταυτότητες κατασκευάζονται μέσω 

του λόγου ενισχύεται στις μέρες μας και από τα ΜΜΕ, τα οποία διαμορφώνουν την 

εθνική και διεθνιστική συνείδηση του κοινού, προβάλλοντας συγχρόνως 

κοινωνικοπολιτισμικές εικόνες (Coupland 2009), ενώ, παράλληλα, και η παγκόσμια 

μαζική κουλτούρα (popular culture) στην εποχή της παγκοσμιοποίησης λειτουργεί ως 

ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ταυτότητες των ανθρώπων γίνονται αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να δομούνται παγκόσμιες ταυτότητες (global 

identities) μέσω των διεθνών μουσικών ρευμάτων, όπως π.χ. του μουσικού ρεύματος 

της hip hop, οι οποίες, ωστόσο, βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση με τις τοπικές 

ταυτότητες των ομιλητών, με αποτέλεσμα να κατασκευάζονται παγκοσμιο-τοπικές 

(glocal) ταυτότητες (π.χ. Androutsopoulos 2009, Pennycook 2010), αλλά και 

ταυτότητες που στηρίζονται στα καταναλωτικά πρότυπα (lifestyle identities: Machin 

& Van Leeuwen 2010). 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ιδιαιτέρως χρήσιμη αναδεικνύεται η μεθοδολογική 

προσέγγιση του Coupland (2007) για το ύφος (style), σύμφωνα με την οποία οι 

διάφορες κοινωνικές ή γεωγραφικές ποικιλίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ομιλητής στη 

διάρκεια της (συν)ομιλίας του λειτουργούν ως «ομιλιακά ύφη» (speech styles), από τα 

οποία ο εκάστοτε ομιλητής αντλεί «υφολογικούς πόρους» (stylistic resources) για την 

κατασκευή του νοήματος και, κατ’ επέκταση, της ταυτότητάς του. Έτσι, λοιπόν, οι 

διάφορες γλωσσικές ποικιλίες δεν αντιμετωπίζονται πια ως φορείς προκαθορισμένων 

νοημάτων, μέσω των οποίων κατασκευάζονται συγκεκριμένες και, εν πολλοίς, 

αναμενόμενες ταυτότητες για τους χρήστες τους, αλλά, αντιθέτως, η γλωσσική χρήση 

εννοιολογείται ως μια δυναμική διαδικασία για την κατασκευή της ατομικής 

ταυτότητας, από τη στιγμή που δίνεται πλέον έμφαση στις συγκεκριμένες στιγμές και 

στα συμφραζόμενα όπου τα άτομα αξιοποιούν στοιχεία από τα διάφορα ομιλιακά ύφη 

για την κατασκευή του νοήματος. Επιπροσθέτως, μέσω της έννοιας των ομιλιακών 

υφών, η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένα από τα ευρύτερα κοινωνικά ύφη, τα οποία 

λαμβάνονται υπόψη για τη διάκριση των διάφορων κοινωνικών ομάδων είτε με βάση 

το ντύσιμο και την κινησιολογία τους είτε με βάση την υιοθέτηση ή μη των κυρίαρχων 

προτύπων κατανάλωσης.  
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Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για τη ρευστότητα και ποικιλία των 

αναδυόμενων στον λόγο ταυτοτήτων αποτελεί η κοινωνική ομάδα των νέων, και 

συγκεκριμένα των εφήβων, οι οποίοι με τη χρήση των νεανικών ομιλιακών υφών 

δηλώνουν τη σχέση τους με τη νεανική κουλτούρα (Eckert 2003), ενώ, επίσης, το 

ομιλιακό τους ύφος χρησιμοποιείται είτε για να τους εντάξει στις διάφορες ομάδες είτε 

για να τους διαφοροποιήσει από τις άλλες κοινωνικές ομάδες ή από τις υπόλοιπες 

νεανικές ομάδες (Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003, Bucholtz 2006, Ryan 

2008). Έτσι, συχνά η ταυτότητά τους ορίζεται με την αναφορά τους σε ποια ομάδα δεν 

ανήκουν παρά σε ποια ανήκουν αλλά και με τη χρήση μη γλωσσικών δεικτών, πέρα 

από τους γλωσσικούς (Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003).  

Παράλληλα, στη ροή του λόγου οι διάφορες νεανικές ταυτότητες τίθενται σε 

συνεχή διαπραγμάτευση, καθώς και οι ίδιοι οι έφηβοι δε μένουν για πάντα 

προσκολλημένοι σε μια ομάδα, ενώ, ακόμη, το εύρος των λεξιλογικών πηγών που 

χαρακτηρίζει τα νεανικά ιδιώματα συνεργεί στη δόμηση των διάφορων κοινωνικών 

ταυτοτήτων τις οποίες υιοθετούν οι νέοι (Bucholtz 2006). Επιπροσθέτως, οι νεανικές 

ταυτότητες σπάνια αναδύονται στον λόγο αποκομμένες από άλλες ταυτότητες, ενώ 

συχνά οι νέοι, στο πλαίσιο των αφηγήσεών τους, προβαίνουν σε μια από κοινού 

κατασκευή της ταυτότητας (ενδο-ομαδική ταυτότητα), μέσω των κοινών αναφορών 

τους, από τη στιγμή που οι νεανικές ομάδες λειτουργούν παράλληλα και ως κοινότητες 

πρακτικής (Georgakopoulou 2003, Archakis & Tzanne 2009). 

Η δόμηση, ωστόσο, της νεανικής ταυτότητας και η ένταξη στην κοινωνική 

κατηγορία της νεότητας δεν αποτελεί πλέον αποκλειστική επιδίωξη της κοινωνικής 

ομάδας των νέων, καθώς, στο πλαίσιο των καταναλωτικών προτύπων και των 

παγκόσμιων ταυτοτήτων που προωθούνται από τα ΜΜΕ, όπως, επίσης, και υπό την 

πίεση του δεσπόζοντος στην κοινωνία «καταναλωτικού λόγου της διαρκούς εφηβείας» 

(marketing discourse of perpetual adolescence: Gennaro 2013, για μια αναλυτικότερη 

προσέγγιση του συγκεκριμένου λόγου βλ. 3.4.2), ο οποίος προωθεί το «σύνδρομο της 

αιώνιας νεότητας» (forever young syndrome: Danesi 2003), η νεότητα αποτελεί στις 

μέρες μας όχι απλώς ένα ηλικιακό στάδιο αλλά συναίσθημα ή τρόπο ζωής κατάλληλο 

προς πώληση, με αποτέλεσμα να οδηγούνται, λόγω των κοινωνικών επιταγών, στην 

υιοθέτηση ενός νεανικού τρόπου ομιλίας και ζωής άτομα από όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, τα οποία με την άντληση κοινωνιογλωσσικών/ υφολογικών πόρων από τα 

νεανικά ιδιώματα αποβλέπουν στην κατασκευή μιας νεανικής ταυτότητας για τον 
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εαυτό τους. Έτσι, λοιπόν, τα νεανικά ιδιώματα αποκτούν στις μέρες μας ένα «αφανές» 

κύρος (covert prestige: Trudgill 1972), όταν χρησιμοποιούνται από άτομα τα οποία δεν 

ανήκουν (βιολογικά) στην ηλικιακή ομάδα των νέων, καθώς τα άτομα αυτά επιδιώκουν 

με τη χρήση γλωσσικών στοιχείων από τα νεανικά ομιλιακά ύφη να αξιοποιήσουν τη 

«δεικτική αξία» (Silverstein 2003, Eckert 2008) των μεταβλητών αυτών, να δηλώσουν 

τη θετική στάση τους και την ένταξή τους στην κοινωνική ομάδα των νέων, αλλά και 

να οικειοποιηθούν τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που συνοδεύουν την ομάδα αυτή 

(βλ. και Michael 2014), ακόμη και αν η αξιοποίηση των γλωσσικών αυτών πόρων 

γίνεται, σε γενικές γραμμές, σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άτομα νεότερης ηλικίας 

(βλ. και Palacios Martínez & Núñez Pertejo 2015).  

Κατά συνέπεια, με βάση την αναφορά στην περίπτωση της κατασκευής της 

νεανικής ταυτότητας τόσο από άτομα τα οποία ανήκουν ηλικιακά/ βιολογικά στην 

κοινωνική ομάδα των νέων όσο και από άτομα τα οποία απέχουν ηλικιακά/ βιολογικά 

από αυτήν την κοινωνική ομάδα, γίνεται αντιληπτό το γεγονός πως η αξιοποίηση 

κοινωνιογλωσσικών/ υφολογικών πόρων από διάφορα ομιλιακά ύφη, ακόμη και από 

ομιλητές οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι ‘δικαιωματικοί’ χρήστες τους, προσφέρει 

στους εκάστοτε χρήστες μια ευελιξία ως προς την κατασκευή των κοινωνικών τους 

ταυτοτήτων. Επομένως, οι ομιλητές αξιοποιούν τη «δεικτική» αξία των γλωσσικών 

στοιχείων των οποίων επιθυμούν, προκειμένου να ανακαλέσουν οι συνομιλητές τους 

στο μυαλό τους τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες θεωρούνται συνδεδεμένες με τη χρήση 

των συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων και να οικειοποιηθούν, κατά συνέπεια, οι 

ίδιοι οι ομιλητές τις αξίες που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι έννοιες της δεικτικότητας (indexicality), της εγγραφής (enregisterment) 

και της αναστοχαστικότητας (reflexivity), οι οποίες κατέχουν κεντρική θέση σήμερα 

στις έρευνες του τρίτου «κύματος» των σπουδών για τη γλωσσική ποικιλότητα, να 

αποτελούν χρήσιμες έννοιες για τη μελέτη τόσο της κατασκευή της ταυτότητας των 

ομιλητών μέσω της υφολογικής πρακτικής όσο και της κατανόησης από τους 

συνομιλητές τους των κοινωνικών νοημάτων και κατηγοριών που αναδύονται στην 

πορεία της αλληλεπίδρασης, μιας και οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε μια συνεχή 

ερμηνεία και αξιολόγηση της «δεικτικής αξίας» των χρησιμοποιούμενων γλωσσικών 

στοιχείων ανάλογα με τα συμφραζόμενα (Eckert 2008).  
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1.3 Δεικτικότητα, εγγραφή, αναστοχαστικότητα: Οι ιδεολογικές διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα κατά την κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων 

 

Η ομιλία των ατόμων, όπως διαπιστώθηκε από τη μέχρι τώρα πραγμάτευση του 

θέματος, δεν είναι μονοδιάστατη, σύμφωνα με το τρίτο «κύμα» των ερευνών 

γλωσσικής ποικιλότητας, ούτε ενεργοποιεί προκαθορισμένα νοήματα, τα οποία 

συνδέονται αποκλειστικά με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική τάξη κ.ά. των 

ομιλητών. Αντιθέτως, αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις έναν συνδυασμό 

γλωσσικών πόρων, οι οποίοι, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, αποκτούν συγκεκριμένο 

κοινωνικό νόημα και συμβάλλουν στη δόμηση πολλαπλών ταυτοτήτων για τους 

χρήστες τους, από τη στιγμή που οι πόροι αυτοί ενδύονται ένα πλήθος διαφορετικών 

κοινωνικών νοημάτων και αποκτούν διαφορετική «δεικτική» αξία (Silverstein 2003, 

Eckert 2008) ανάλογα με το πλαίσιο της συνομιλίας και τους στόχους του κάθε 

ομιλητή, συναπαρτίζοντας, κατ’ επέκταση, ένα «δεικτικό πεδίο» (Eckert 2008), από το 

οποίο ο εκάστοτε συνομιλητής αντλεί το νόημα το οποίο είναι κατάλληλο στην κάθε 

περίσταση.  

Στο σημείο αυτό, γίνεται αντιληπτή η ιδεολογική διάσταση της χρήσης των 

γλωσσικών πόρων από τους ομιλητές, η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση 

συγκεκριμένων νοημάτων κατά τη συνομιλία, όπως, επίσης, και η κατανόηση από τους 

συνομιλητές της ιδεολογικής χρήσης των γλωσσικών αυτών πόρων, μιας και 

αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά νοήματα που ενεργοποιούνται αλλά και τις 

συνακόλουθες ταυτότητες τις οποίες επιδιώκουν να κατασκευάσουν οι συνομιλητές 

τους στην πορεία της συνομιλίας. Για τη σύνδεση από μέρους των συνομιλητών, όμως, 

των γλωσσικών πόρων με συγκεκριμένες κοινωνικές σημασίες, ταυτότητες και ομάδες, 

σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι ιδεολογικές διαδικασίες της «δεικτικότητας» 

(indexicality), της «εγγραφής» (enregisterment) και της «αναστοχαστικότητας» 

(reflexivity), μέσω των οποίων αναδεικνύονται συγκεκριμένες αντιλήψεις για τη 

γλώσσα και την κοινωνική πραγματικότητα.   

Πιο αναλυτικά, η έννοια της «δεικτικότητας», η οποία εισήχθη στη γλωσσική 

ανθρωπολογία από τον Silverstein (1976), αναφέρεται στη δημιουργία σημειωτικών 

δεσμών ανάμεσα στις διάφορες γλωσσικές μορφές και στα κοινωνικά νοήματα, όπως 

στάσεις, κοινωνικές δραστηριότητες κ.ά., έχοντας ως στόχο να υπογραμμίσει πώς 
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συγκεκριμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά συνδέονται με συγκεκριμένες κατηγορίες 

ταυτότητας (βλ. και Ochs 1992). Έτσι, λοιπόν, ορισμένοι γλωσσικοί τύποι φέρουν 

«δεικτικά» νοήματα (indexical meanings), καθώς, χρησιμοποιούμενοι ως γλωσσικές 

επιλογές κατά την αλληλεπίδραση, μεταφέρουν σε αυτήν το πλαίσιο στο οποίο 

συνήθως εμφανίζονται και με το οποίο έχουν συνδεθεί, ενώ, όταν οι τύποι αυτοί 

συνδυαστούν με στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ή με συγκεκριμένες κοινωνικές 

δραστηριότητες, τότε μπορούν να συμβάλουν στην κατασκευή μιας κοινωνικής 

ταυτότητας (Johnstone 2010, 2011).  

Η αρχή της «δεικτικότητας», επιπροσθέτως, όπως αυτή αξιοποιείται από το 

μοντέλο των Bucholtz & Hall (2005) για την κατασκευή των ταυτοτήτων κατά την 

αλληλεπίδραση («identities in interaction model», για μια αναλυτικότερη παρουσίαση 

του συγκεκριμένου μοντέλου και του τρόπου αξιοποίησης της αρχής της δεικτικότητας 

από το μοντέλο αυτό, βλ. 4.2), προτάσσει τον τρόπο με τον οποίο καθιερώνεται η σχέση 

ανάμεσα στη «γλώσσα» και στην «ταυτότητα», καθώς η γλώσσα συνδέεται άμεσα ή 

συχνότερα έμμεσα με τα κοινωνικά νοήματα, από τη στιγμή που οι γλωσσικές μορφές 

υποδεικνύουν ορισμένα πραγματολογικά νοήματα, τα οποία με τη σειρά τους 

υποδεικνύουν συγκεκριμένες ταυτότητες (Ochs 1992). Στην περίπτωση, επομένως, που 

τα γλωσσικά στοιχεία υποδεικνύουν άμεσα αλληλεπιδραστικές στάσεις, τότε έχουμε, 

σύμφωνα με την Ochs (1992), μια «άμεση δεικτικότητα» (direct indexicality), ενώ, 

όταν οι γλωσσικές μεταβλητές παραπέμπουν έμμεσα σε κοινωνικούς τύπους οι οποίοι 

ενδέχεται να υιοθετήσουν αυτές τις στάσεις, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι με την 

«έμμεση δεικτικότητα» (indirect indexicality), στην οποία η ιδεολογία και τα 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα (metapragmatic stereotypes: Agha 1998, 2005, βλ. 

παρακάτω) διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο για τη δημιουργία σημειωτικών δεσμών 

ανάμεσα στους γλωσσικούς και κοινωνικούς τύπους (Bucholtz 2009).   

Δεδομένου, ωστόσο, πως οι εκάστοτε μεταβλητές δε μεταφέρουν 

προκαθορισμένα ή σταθερά νοήματα, υπάρχει το ενδεχόμενο οι ίδιες γλωσσικές 

μεταβλητές να συνδεθούν με πολλαπλές κοινωνικές κατηγορίες, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι οι μεταβλητές δεν αναφέρονται άμεσα στις κατηγορίες αυτές αλλά σε 

κάποιο γνώρισμά τους. Συνεπώς, οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές υποδεικνύουν 

έμμεσα τις όποιες δημογραφικές κατηγορίες μέσω της αναφοράς τους σε 

χαρακτηριστικά ή στάσεις που σχετίζονται με την κατασκευή των κατηγοριών αυτών 

και αναζητούν το κατάλληλο περικειμενικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση των 
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νοημάτων που είναι κατάλληλα σε κάθε αλληλεπίδραση, καθώς αποτελούν ένα 

«δεικτικό πεδίο» πιθανών κοινωνικών και ιδεολογικών νοημάτων (Eckert 2008). Έτσι, 

λοιπόν, τα γλωσσικά χαρακτηριστικά, συνδυασμένα με άλλα μη γλωσσικά 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά της εξωτερικής εμφάνισης, λειτουργούν ως «δεικτικές» 

επιλογές για την ταυτότητα του κάθε ατόμου και συντελούν στην κατασκευή της 

υφολογικής πρακτικής, αναπαράγοντας, παράλληλα, την ιδεολογική τοποθέτηση του 

ομιλητή και διευκολύνοντας την αποκωδικοποίηση των υφολογικών αυτών επιλογών 

από τους συνομιλητές, μιας και ο ομιλητής αξιοποιεί χαρακτηριστικά τα οποία 

παραπέμπουν στο ύφος αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων (Eckert 2008).  

 Γίνεται, κατά συνέπεια, κατανοητό ότι οι επιλογές αυτές και οι συνδυασμοί 

στους οποίους προβαίνουν οι χρήστες κάθε άλλο παρά αποκομμένες είναι από το 

κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά, αντιθέτως, σχετίζονται με τις μακρο-κοινωνιολογικές 

κατηγορίες, παράγοντας και αναπαράγοντας το κοινωνικό νόημα, ενώ οι διάφοροι 

υφολογικοί πόροι, αντιμετωπιζόμενοι από τον κάθε ομιλητή και ως πόροι νοήματος, 

υπόκεινται σε μια συνεχή αναδιαμόρφωση του ιδεολογικού τους νοήματος και, κατ’ 

επέκταση, της «δεικτικής» τους αξίας (Eckert 2008). Επομένως, η διαρκής 

ανασημασιοδότηση των γλωσσικών μεταβλητών με νέες ιδεολογικά φορτισμένες 

σημασίες συντελεί στη δημιουργία ενός ευρέος «δεικτικού πεδίου», στο οποίο 

εντάσσεται το πλήθος των νέων και διαρκώς ανανεούμενων σημασιών και από το οποίο 

αντλούν οι αλληλεπιδρώντες την κατάλληλη σημασία ανάλογα με το πλαίσιο της 

διεπίδρασης. Παράλληλα, η έννοια του «δεικτικού πεδίου» είναι εξαιρετικά σημαντική 

στην κονστρουξιονιστική θεώρηση των ταυτοτήτων από το τρίτο «κύμα» των ερευνών 

για τη γλωσσική ποικιλότητα, καθότι η ύπαρξη ενός «δεικτικού πεδίου» για τις 

γλωσσικές μεταβλητές αποδεικνύει πως όχι μόνο δε συνδέονται αυτές με 

προκαθορισμένα και στατικά νοήματα αλλά, αντιθέτως, αντικατοπτρίζουν την 

ιδεολογική κινητικότητα την οποία εμφανίζει κάθε άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του και, κατ’ επέκταση, τη ρευστότητα της ίδιας της ταυτότητάς του (Eckert 

2008).  

Στο σημείο αυτό, και η προσέγγιση του Silverstein (2003) για τη «δεικτική 

τάξη», η οποία αποβλέπει στη σύνδεση των μακρο-κοινωνιολογικών κατηγοριών με το 

μικρο-κοινωνιολογικό πλαίσιο, επισημαίνει τη διαβάθμιση της δεικτικότητας των 

διάφορων μεταβλητών και, κατ’ επέκταση, τα διαβαθμισμένα επίπεδα κοινωνικού 

νοήματος με τα οποία συνδέονται οι διάφορες μεταβλητές (Moore & Podesva 2009). 
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Σε μια, επομένως, «δεικτική» θεώρηση της κατασκευής των υφών, το κοινωνικό νόημα 

των γλωσσικών στοιχείων δε συνδέεται άμεσα με τις προϋπάρχουσες κοινωνικές 

κατηγορίες της ηλικίας, του φύλου, της κοινωνικής τάξης κτλ., αλλά, αντιθέτως, μέσω 

της αλληλεπίδρασης, τα άτομα κατασκευάζουν τις ατομικές τους ταυτότητες, 

δηλώνουν τη συμπόρευσή τους με τους συνομιλητές τους, καθώς και τις κοινωνικές 

και γλωσσικές στάσεις τους (Bucholtz 2009).  

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως, ενώ οι συσχετίσεις 

ανάμεσα σε συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές και κοινωνικές τοποθετήσεις 

αντιμετωπίζονται ως «δεικτικές» («indexical»), δηλαδή αιτιακές, στην πραγματικότητα 

είναι «συμβολικές», ή αλλιώς συμβατικές, και εδράζονται σε πολιτισμικές πεποιθήσεις 

και ιδεολογικές υποθέσεις σχετικά με το ποια κατηγορία ομιλητών χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές (Coupland 2007). Ενδιαφέρον, γι’ αυτόν τον λόγο, 

παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα συνδέουν τις διάφορες μεταβλητές με 

συγκεκριμένους κοινωνικούς τύπους, με άλλα λόγια η διαδικασία με την οποία 

συνδέονται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου οι γλωσσικές μεταβλητές με την 

ομιλία συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Η ιδεολογικοκοινωνική συσχέτιση, 

λοιπόν, γλωσσικών στοιχείων με ορισμένους κοινωνικούς τύπους αλλά και κοινωνικές 

ταυτότητες και ομάδες εμπίπτει στη μεταπραγματολογική διαδικασία της «εγγραφής» 

(enregisterment), όρος ο οποίος προτάθηκε και αξιοποιήθηκε ευρέως από τον γλωσσικό 

ανθρωπολόγο Asif Agha (2003, 2004, 2005, 2007) και σύμφωνα με τον οποίο 

ορισμένοι γλωσσικοί τύποι δεικνύουν συγκεκριμένα κοινωνικά νοήματα και 

συγκεκριμένες κοινωνικές ταυτότητες.  

Πιο αναλυτικά, η «εγγραφή» συνιστά μια διαδικασία κατά την οποία διακριτές 

μορφές λόγου γίνονται κοινωνικά αναγνωρίσιμες ως δεικτικές των χαρακτηριστικών 

ενός ομιλητή ή μιας ομάδας ομιλητών (π.χ. δεικτικές της ηλικίας, της κοινωνικής 

τάξης, του φύλου) από ένα σύνολο ομιλητών της ίδιας γλώσσας, μέσω των 

θεσμοθετημένων μεταπραγματολογικών πρακτικών (metapragmatic practices: Agha 

2007) της τυποποίησης της ομιλίας (π.χ. οικογένεια, εκπαίδευση, ΜΜΕ), οι οποίες 

συμβάλλουν στην εξάπλωση συγκεκριμένων ομιλιακών υφών (Agha 2004, 2005). 

Μέσω αυτών των πρακτικών κατηγοριοποίησης, κάποιες ποικιλίες, όπως, για 

παράδειγμα, η πρότυπη, αντιμετωπίζονται ως εγνωσμένου κοινωνικού κύρους και, γι’ 

αυτόν τον λόγο, οι επίσημοι θεσμοί κάθε χώρας αποσκοπούν στη διάδοση των 
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ποικιλιών αυτών, τη στιγμή που άλλες, όπως η «γλώσσα των νέων»2 ή η «γλώσσα της 

πιάτσας», απαξιώνονται από τους κυρίαρχους θεσμούς, διατηρούν, όμως, το κύρος 

τους μεταξύ των χρηστών τους. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα κειμενικά είδη της μαζικής 

κουλτούρας, κυρίως ψυχαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. pop μουσική, ταινίες, lifestyle 

περιοδικά), αξιοποιούν τη δύναμη και το «αφανές» κύρος ορισμένων δημοφιλών 

κοινωνικών ποικιλιών, όπως τα νεανικά ιδιώματα, προκειμένου να αυξήσουν την 

απήχησή τους στις κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν τις ποικιλίες αυτές, πολλές 

φορές και εκτός των εθνικών συνόρων (Agha 2004). 

Η διαδικασία της «εγγραφής» συνιστά, ωστόσο, μια διαισθητική 

μεταπραγματολογική κατηγοριοποίηση και τυποποίηση της υφολογικής ποικιλότητας 

από τους ομιλητές μιας γλώσσας, η οποία, έχοντας ιδεολογικοπολιτισμικό έρεισμα, 

διευκολύνει την αποκωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των ομιλητών οι οποίοι 

καταφεύγουν στη χρήση των διαφόρων registers,3 όπως και την κατανόηση των 

σχέσεων ομιλητή-συνομιλητή και της κοινωνικής πρακτικής που διαδραματίζεται 

(Agha 2004). Για παράδειγμα, η σύνδεση των νέων με έναν ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας 

απορρέει από την ιδεολογική τοποθέτηση ότι άτομα διαφορετικών ηλικιών μιλούν με 

διαφορετικό τρόπο, ενώ η σύνδεση των σχετικών με τις νέες τεχνολογίες εκφράσεων 

με την κοινωνική ομάδα των νέων στηρίζεται στην πεποίθηση του κοινωνικού συνόλου 

ότι οι νέοι αποτελούν τους κατεξοχήν χρήστες των μέσων και των πρακτικών αυτών 

και, συνάμα, ότι ο νεανικός τρόπος ομιλίας είναι «ακατανόητος», «εξωπραγματικός» 

ή/ και «συνθηματικός» εν συγκρίσει με τον τρόπο ομιλίας των μεγαλύτερων ηλικιακά 

ατόμων (βλ. και Johnstone 2010). 

  Για τη δημιουργία, επομένως, ενός register προαπαιτείται η δημιουργία 

δεικτικών σχέσεων ανάμεσα σε γλωσσικές μορφές και νοήματα, ενώ ένα συγκεκριμένο 

γλωσσικό (ή μη) στοιχείο θεωρείται «εγγεγραμμένο», όταν συμπεριλαμβάνεται σε 

κάποιο register/ κοινωνικό ύφος/ κοινωνική ποικιλία (Johnstone 2011). Με άλλα λόγια, 

όταν η «δεικτική αξία» ενός γλωσσικού τύπου ή ενός συνόλου γλωσσικών τύπων 

συνδεθεί με μια κοινωνική ταυτότητα, τότε ο τύπος αυτός έχει «εγγραφεί» στη 

συνείδηση του κοινωνικού συνόλου ως ανήκων στην κοινωνική ομάδα στην οποία 

αποδίδεται η συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα, ενώ το σύνολο γλωσσικών τύπων οι 

                                                           
2 Η χρήση των όρων αυτών εντός εισαγωγικών δηλώνει την απόσταση της ερευνήτριας από την 

στερεότυπη κοινωνική αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών ποικιλιών ως ομοιογενών και 

χρησιμοποιούμενων κατά τον ίδιο τρόπο από ένα σύνολο ομιλητών.  
3 Ο όρος register χρησιμοποιείται αμετάφραστος, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με το «επίπεδο ύφους».  
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οποίοι δεικνύουν μια ταυτότητα θεωρούνται με την ευρύτερη έννοια του όρου ως ένα 

«register» το οποίο «εγγράφεται» ως ανήκον σε μια κοινωνική ομάδα (βλ. και 

Johnstone 2010) και αποτελεί «δείκτη» (index) της κοινωνικής ταυτότητάς της (Agha 

2004). Οι ομιλητές, κατά συνέπεια, αντιλαμβάνονται την κοινωνική διάσταση του 

αξιοποιούμενου κοινωνιογλωσσικού πόρου, καθώς το γλωσσικό στοιχείο το οποίο έχει 

«εγγραφεί», πέραν του ότι έχει συνδεθεί με το ομιλιακό ύφος μιας κοινωνικής ομάδας, 

μπορεί, συνάμα, και από μόνο του να δημιουργήσει το κατάλληλο περικειμενικό 

πλαίσιο και να φέρει στο προσκήνιο την κατάλληλη κοινωνική πρακτική για την 

εμφάνιση αυτού του ύφους, από τη στιγμή που έχει εμποτιστεί με κοινωνικό νόημα 

(Agha 2004, Johnstone, Andrus & Danielson 2006).   

Επιπροσθέτως, οι ίδιοι οι ομιλητές με τη χρήση των registers δηλώνουν τη 

συμπόρευσή τους με τις κοινωνικές φωνές που δεικνύονται μέσω του λόγου και, κατά 

συνέπεια, με τους κοινωνικούς τύπους, υπαρκτούς ή φαντασιακούς, στους οποίους 

αποδίδονται οι φωνές αυτές. Έτσι, λοιπόν, μέσω της σύνδεσης των registers με 

συγκεκριμένους κοινωνικούς τύπους, είναι δυνατόν να αναπαράγονται κρατούντα 

κοινωνικά στερεότυπα για τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες συνδέονται τα registers 

αυτά (Agha 1998, 2005). Όπως καθίσταται, επομένως, σαφές, η έννοια της «εγγραφής» 

εναπόκειται σε ιδεολογικούς και πολιτισμικούς συλλογισμούς, σύμφωνα με τους 

οποίους γλωσσικά registers συνδέονται τόσο με καθορισμένες κοινωνικές πρακτικές 

όσο και με τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις πρακτικές (Agha 2004) ή, 

αντιστρόφως, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες συσχετίζονται με συγκεκριμένους 

τρόπους ομιλίας/ συγκεκριμένα ομιλιακά ύφη (Johnstone 2010).  

Σημαντικό, ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι να αναφερθεί πως ο εντοπισμός 

γλωσσικών χαρακτηριστικών στο ομιλιακό ύφος κοινωνικών ομάδων ενδέχεται να 

επισημανθεί αρχικά μόνο από εξωτερικούς παρατηρητές, όπως ο ερευνητής, ενώ είναι 

δυνατό να μη γίνει αντιληπτή η χρήση ιδιαίτερων γλωσσικών στοιχείων, τα οποία 

συνδέονται με κοινωνικό νόημα, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην ομάδα αυτή 

(Johnstone 2010). Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν συσχετιστεί ένα ομιλιακό ύφος με μια 

συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και συνδεθεί με περισσότερες της μιας κοινωνικές 

ομάδες από τους ίδιους τους χρήστες αυτού του ύφους, τότε το ομιλιακό ύφος 

καθίσταται «εγγεγραμμένο» (enregistered style) στη συνείδηση των ίδιων των χρηστών 

του, οι οποίοι αντλούν από τα εγγεγραμμένα στη συνείδησή τους ύφη αυτό το οποίο 

θεωρείται κατάλληλο για κάθε περίσταση (Johnstone, Andrus & Danielson 2006, 
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Johnstone 2010). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Agha (2005), κάθε register διαθέτει ένα 

«κοινωνικό εύρος» (social range: Agha 2005: 39), ένα σύνολο, δηλαδή, κοινωνικών 

τύπων που μπορούν να γίνουν αντιληπτοί μέσω της χρήσης του.  

Πέραν των άλλων, αξίζει να επισημανθεί ότι τα διάφορα registers δεν 

παραμένουν αμετάβλητα στον χρόνο αλλά, αντιθέτως, αποτελούν «αναστοχαστικά 

μοντέλα της γλωσσικής χρήσης» (reflexive models of language use: Agha 2005: 38), 

τα οποία διαδίδονται στην κοινωνία μέσω των επικοινωνιακών διαδικασιών και 

υποβάλλονται συχνά σε επανεκτίμηση ή ακόμη και σε αλλαγή, από τη στιγμή που 

αποτελούν ανοιχτά κοινωνικά συστήματα (Agha 2003, 2004, 2005). Παράλληλα, 

εφόσον τα registers αξιοποιούνται από μέλη της κοινωνίας και υποδεικνύουν 

κοινωνικές ταυτότητες, χαρακτηρίζονται από μια έμφυτη αναστοχαστικότητα της 

κοινωνικής τους διάστασης (Agha 2005), ενώ, συνάμα, απαιτείται, στην περίπτωση 

των ερευνητών, για τη μελέτη τους αξιοποίηση αναστοχαστικών κοινωνικών 

διαδικασιών (reflexive social processes: Agha 2004: 44).  

Για να επιτευχθεί, με άλλα λόγια, η σύνδεση από τους ομιλητές του ομιλιακού 

ύφους με συγκεκριμένα κοινωνικά νοήματα και κοινωνικές ταυτότητες, είναι 

απαραίτητη η μεταγλωσσική ικανότητα των ίδιων των ομιλητών, ώστε να διατυπώσουν 

αξιολογικές κρίσεις για τις διάφορες μεταβλητές, καθώς, επίσης, όπως προαναφέρθηκε, 

και η διαδικασία της «αναστοχαστικότητας», η οποία είναι συνυφασμένη με αυτή της 

«εγγραφής» (Agha 2004, 2005). Σύμφωνα, λοιπόν, με την έννοια της 

«αναστοχαστικότητας», οι συνομιλητές ανακαλούν στο μυαλό τους τις κοινωνικές 

σημασίες με τις οποίες έχουν συνδυαστεί οι χρησιμοποιούμενες γλωσσικές μεταβλητές 

αλλά και τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες έχουν ιδεολογικά συνδεθεί, με άλλα λόγια 

ανακαλούν στο μυαλό τους την «εγγραφή» των γλωσσικών στοιχείων ως ανηκόντων 

στον τρόπο ομιλίας μιας κοινωνικής ομάδας (Stæhr 2015). Η δυνατότητα αυτή να 

κατατάσσουν οι ομιλητές μιας γλώσσας τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία ως ανήκοντα 

στο ομιλιακό ύφος ορισμένων κοινωνικών ομάδων είναι αποτέλεσμα της διαρκούς 

επαφής των ατόμων ως μελών της γλωσσικής κοινότητας, κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών κοινωνικοποίησής τους, με μια πληθώρα registers, στην επιτέλεση των 

οποίων, όμως, οι ίδιοι οι ομιλητές εμφανίζουν διαβαθμισμένη επιδεξιότητα, μιας και 

συσχετίζεται το εύρος των registers τα οποία κατέχει ο κάθε ομιλητής με τις κοινωνικές 

δραστηριότητες στις οποίες καλείται να εμπλακεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

(Agha 2004).  
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 Έτσι, λοιπόν, μέσω της διαδικασίας της «αναστοχαστικότητας», δίνεται η 

δυνατότητα στα άτομα να κατηγοριοποιήσουν τους τρόπους ομιλίας, ενώ, παράλληλα, 

πραγματοποιούν μεταγλωσσικές δραστηριότητες στις οποίες αποτυπώνονται οι 

ιδεολογίες τους για τα διάφορα ομιλιακά ύφη, όπως, επίσης, και οι αξίες με τις οποίες 

έχουν συνδέσει την κάθε κοινωνική ομάδα (Johnstone 2006, Agha 2007). Με άλλα 

λόγια, τα ίδια τα registers ενεργοποιούν τις αναστοχαστικές διαδικασίες για την 

αναγνώρισή τους από τους ομιλητές μιας γλώσσας, καθώς μπορούν να 

διαφοροποιηθούν από τα υπόλοιπα γλωσσικά στοιχεία και η διαφοροποίηση αυτή να 

γίνει αντιληπτή στους ομιλητές της γλώσσας αυτής, οι οποίοι αποδίδουν στα registers 

τις πραγματολογικές αξίες με τις οποίες συνδέονται. Παράλληλα, ενεργοποιούνται και 

τα μεταπραγματολογικά στερεότυπα για τη δεικτική αξία των γλωσσικών στοιχείων με 

τα οποία σχετίζεται η χρήση τους από ένα σύνολο ομιλητών και όχι από έναν 

μεμονωμένο χρήστη (Agha 2005). Έτσι, λοιπόν, για την αναγνώριση της κοινωνικής 

ύπαρξης ενός register απαιτείται μεταπραγματολογική αξιολογική δραστηριότητα από 

ένα σύνολο ομιλητών της ίδιας γλώσσας (Agha 2004).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Agha (1998) οι αξιολογήσεις για τις ταυτότητες 

των ατόμων λαμβάνουν χώρα όταν συγκεκριμένα αντικείμενα παρατήρησης, όπως το 

ντύσιμο, η ομιλία κτλ., τις ενεργοποιούν μέσω των αναστοχαστικών διαδικασιών. Οι 

αξιολογήσεις αυτές για τις ταυτότητες άλλων ατόμων αποτελούν στην ουσία 

μεταπραγματολογικές κατασκευές, οι οποίες, με τη σειρά τους, εγείρουν 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα, τα οποία δεν είναι άλλο παρά στατικές και 

τυποποιημένες συνειδητές κατηγοριοποιήσεις οι οποίες δε στηρίζονται μόνο στις 

ενέργειες των άλλων αλλά καθορίζουν και τη στάση μας απέναντι σε αυτούς, καθώς τα 

στερεότυπα αυτά ενδέχεται να λειτουργήσουν και ως κοινωνικά ή θεσμοθετημένα 

πρότυπα. Στην περίπτωση των γλωσσικών μεταπραγματολογικών στερεοτύπων, 

ορισμένες γλωσσικές μεταβλητές, ή στην περίπτωσή μας γλωσσικές ποικιλίες, 

αποδίδονται μόνο στην ομιλία συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή θεωρούνται 

κατάλληλες προς χρήση μόνο από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα 

τα στερεότυπα αυτά να προσωποποιούν (personify) τα διάφορα ομιλιακά ύφη. 

Παράλληλα, με το να αντιμετωπίζουν ορισμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά ως 

«δεικτικά» στοιχεία ορισμένων κοινωνικών ταυτοτήτων, διαμορφώνουν, συνάμα, 

κοινωνικά και γλωσσικά πρότυπα, και, κατ’ επέκταση, τις στάσεις του κοινωνικού 
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συνόλου απέναντι σε αυτά τα ομιλιακά ύφη και στις συνακόλουθες ταυτότητες που 

αναδύονται κατά τη χρήση τους.   

Συνοψίζοντας, η διαδικασία της «εγγραφής» στηρίζεται στην απόδοση 

«ετικετών» (labels: Agha 2004, Cornips, Jaspers & De Rooij 2014, 2015) στα διάφορα 

ομιλιακά ύφη και στις ποικιλίες μιας γλώσσας που διαφοροποιούνται κατά το 

γλωσσικό-διαισθητικό κριτήριο των ομιλητών της γλώσσας αυτής, προκειμένου να 

αποτυπωθούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των χρηστών τους σε μακρο-επίπεδο, 

καθώς, επίσης, και οι μεταπραγματολογικές αξίες και τα στερεότυπα με τα οποία 

συνδέονται ορισμένες κοινωνικές ομάδες (Agha 2004) και τα οποία αποτυπώνονται 

στη «δεικτική αξία» των μεταβλητών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα ύφη. Η 

«ετικετοποίηση» αυτή  («labeling»: Cornips, Jaspers & De Rooij 2014, 2015), λοιπόν, 

η οποία βασίζεται σε ιδεολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αντιλήψεις και όχι σε 

καθαρά γλωσσικά κριτήρια, αποτελεί στην ουσία μια υποκειμενική γλωσσική 

κατάταξη, η οποία πραγματοποιείται μέσω των απαραίτητων αναστοχαστικών 

διαδικασιών από τους ομιλητές μιας γλώσσας, προκειμένου να επισημάνουν τις όποιες 

αποκλίσεις εντοπίζουν στους διάφορους τρόπους ομιλίας, με βάση, βέβαια, την 

προσωπική τους αντίληψη για τη γλωσσική χρήση. 

 Έτσι, λοιπόν, όπως γίνεται κατανοητό, η «ετικετοποίηση» αυτή ενδέχεται να 

αντιμετωπίζει ομογενοποιητικά και με έναν στερεότυπο —πολλές φορές— τρόπο τα 

διάφορα ομιλιακά ύφη και τις υπάρχουσες κοινωνικές ποικιλίες, παραβλέποντας τις 

περαιτέρω διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες οι οποίες εντοπίζονται στα ενδότερα 

των ποικιλιών αυτών και των υφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τακτικής, 

όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί, αποτελεί η αντιμετώπιση των 

νεανικών ομιλιακών υφών ως ενός ομοιογενούς κώδικα ομιλίας, ο οποίος αξιοποιείται 

απαράλλαχτος από όλους τους νέους και για τον οποίο χρησιμοποιείται, γι’ αυτόν τον 

λόγο, η στερεότυπη περιληπτική ονομασία-«ετικέτα» «γλώσσα των νέων», με 

αποτέλεσμα να αποσιωπώνται, μέσω της ονομασίας αυτής, ο νοηματικός πλούτος των 

νεανικών ιδιωμάτων, καθώς και οι αξίες που τα συνοδεύουν.  
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Κεφάλαιο 2. Τα νεανικά ιδιώματα ως κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο 

 

2.1 Η «γλώσσα των νέων» και οι αιτίες διαμόρφωσής της  

 

Από μια παραδοσιακή κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά, με τον όρο «γλώσσα των νέων» 

εννοούμε, σύμφωνα με τον Ανδρουτσόπουλο (2001), το «σύνολο των γλωσσικών 

φαινομένων που χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των νέων μεταξύ τους». Πρόκειται 

τις περισσότερες φορές για ένα φυσιολογικό και παροδικό φαινόμενο που εμφανίζεται 

κατά την εφηβική και μετεφηβική ηλικία, ενώ στη συνέχεια η χρήση της συνήθως 

φθίνει, καθώς τα άτομα μεγαλώνοντας οδηγούνται σε έναν γλωσσικό συντηρητισμό 

(Andersson & Trudgill 1990, Eckert 1997). Μολονότι μιλάμε για γλώσσα, στην ουσία 

δεν πρόκειται για ένα αυτοτελές γλωσσικό σύστημα αλλά για μία «κοινωνιόλεκτο», για 

έναν τρόπο, δηλαδή, ομιλίας με συγκεκριμένα λεξιλογικά, πραγματολογικά και δομικά 

χαρακτηριστικά, ο οποίος εμφανίζεται υπό ορισμένες συνθήκες επικοινωνίας και 

αποτελεί μέρος της γλωσσικής συνείδησης της κοινότητας (Ανδρουτσόπουλος 2001).  

Η κοινωνιόλεκτος αυτή αποτελεί μια γλωσσική ποικιλία που αντιπαραβάλλεται 

περισσότερο με μια αφηρημένη πρότυπη ποικιλία, παρά με τις υπόλοιπες τοπικές 

διαλέκτους, και χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας σε συνθήκες 

κοινωνικής εγγύτητας και ιδιωτικής επικοινωνίας (Ανδρουτσόπουλος 1997, 

Androutsopoulos 2005), ενώ παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και ανομοιογένεια λόγω 

παραγόντων όπως το φύλο, το μορφωτικό υπόβαθρο της οικογένειας, τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα της παρέας και η συμμετοχή στις διάφορες νεανικές κουλτούρες 

(Ανδρουτσόπουλος 2000). Κοινωνική βάση της «γλώσσας των νέων» είναι η «παρέα», 

το «δίκτυο των συνομηλίκων». Απόρροια του γεγονότος αυτού είναι να μην είναι 

ενιαία και ομοιογενής, αλλά να αποτελεί ένα «σύνολο επιμέρους τρόπων ομιλίας με 

κοινές τάσεις διαμόρφωσης και κοινά γλωσσικά στοιχεία» (Ανδρουτσόπουλος 2001). 

Η στερεότυπη, ωστόσο,  αντιμετώπιση των νέων και της κοινωνιολέκτου τους ως μιας 

ομοιογενούς κοινωνικής ομάδας και ενός ενιαίου γλωσσικού κώδικα, αντίστοιχα, που 

τους ορίζει σε αντίθεση με τους ενήλικες, συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της 

εφηβείας» (Bucholtz 2002: discourse of adolescence, για μια αναλυτικότερη 

προσέγγιση του συγκεκριμένου λόγου, βλ. κεφ. 3), ο οποίος αντιμετωπίζει τους νέους 

ως «ατελείς ενήλικες» (incomplete adults) και εστιάζει στη μετάβαση από την 
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(ανώριμη) εφηβεία στην (ολοκληρωμένη) ενηλικίωση, συνδέοντας τους νέους και τον 

τρόπο ομιλίας τους με αρνητικά στερεότυπα, όπως ανωριμότητα, ανευθυνότητα, 

διαρκή σύγχυση και παθητική/ άκριτη επιρροή από τα προϊόντα της μαζικής 

κουλτούρας, ενώ επισημαίνεται ότι η ομιλία τους τείνει να παρεκκλίνει από τον τρόπο 

ομιλίας των ενηλίκων, την πρότυπη ποικιλία. 

Ωστόσο, οι πρόσφατες προσεγγίσεις που προέρχονται κυρίως από την 

κοινωνιολογία της νεότητας (π.χ. O’ Connor 2004, Bennett 2011, Hodkinson 2016, 

Jensen 2018) και την κονστρουξιονιστική κοινωνιογλωσσολογία (ή τρίτο «κύμα» των 

σπουδών ποικιλότητας, Eckert 2005, 2012, 2016, βλ. κεφάλαιο 1) έχουν αμφισβητήσει 

τις προαναφερθείσες αναπαραστάσεις των νέων, δίνοντας έμφαση στην ετερογένεια, 

στην τοπικότητα και στη ρευστότητα της κατασκευής της νεανικής ταυτότητας σε 

συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα. Ως εκ τούτου, στον «λόγο της 

εφηβείας» αντιπροτείνεται «ο λόγος της νεότητας» (youth discourse: Bucholtz 2002, 

για μια αναλυτικότερη προσέγγιση, βλ. επίσης κεφ. 3), ο οποίος εστιάζει στον πλούτο 

και στη διακριτότητα ανάμεσα στις νεανικές πρακτικές που σηματοδοτούνται από 

συγκεκριμένες υφολογικές προτιμήσεις σχετικές με τη μουσική, την εμφάνιση και την 

ομιλία (Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003). Έτσι, στην ουσία, δε μιλάμε για 

μια ενιαία «γλώσσα των νέων» αλλά για ένα σύνολο επιμέρους γλωσσικών υφών που 

συνδέονται με συγκεκριμένες νεανικές ομάδες και πολιτισμικές πρακτικές, με 

αποτέλεσμα η ηλικία να λειτουργεί μόνο ως ενοποιητικός παράγοντας (Stenström & 

Jørgensen 2009), μιας και οι ομιλιακές διαφορές στην ομάδα των νέων, και ειδικά των 

εφήβων, δεν ξεπερνούν κατά πολύ τις διαφορές οι οποίες εντοπίζονται στις άλλες 

ηλικιακές ομάδες (Eckert 2004). 

Επιπροσθέτως, τα νεανικά ιδιώματα δε λειτουργούν μόνο, όπως αναφέρθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, ως υφολογικοί πόροι κατασκευής νοήματος, αλλά, 

παράλληλα, αντλούν και τα ίδια για την έκφραση των ποικίλων όψεων της νεανικής 

ταυτότητας νοηματικούς και υφολογικούς πόρους από άλλες κοινωνικές ποικιλίες της 

ίδιας γλώσσας ή των άλλων γλωσσών (κυρίως της αγγλικής) [π.χ. τα αφρομερικανικά 

αγγλικά της καθομιλουμένης (African American Vernacular English/AAVE) 

απαντώνται συχνά στο ομιλιακό ύφος των αμερικανών εφήβων, βλ. και Bucholtz 1999, 

Eckert 2004, π.χ. για την επισήμανση της άνεσης/ «coolness»], καθώς δε δρουν 

αποκομμένα από το κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι. Έτσι, λοιπόν, διαμορφώνεται, επί 

της ουσίας, ένα νεανικό «υφολογικό σύμπλεγμα» (stylistic complex: Eckert 2001: 124) 
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στο οποίο εντάσσονται στοιχεία τα οποία έχουν ιδεολογικά «εγγραφεί» στη συνείδηση 

του κοινωνικού συνόλου ως ανήκοντα σε διάφορες κοινωνικές ποικιλίες (π.χ. «γλώσσα 

της πιάτσας») αλλά και ειδικά λεξιλόγια (π.χ. «γλώσσα των νέων τεχνολογιών») της 

ίδιας γλώσσας, λόγω της σύνδεσής τους με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και 

πρακτικές, και τη «δεικτική αξία» των οποίων αξιοποιούν οι νέοι, προκειμένου να 

επισημάνουν τα χαρακτηριστικά εκείνα της νεανικής ταυτότητας που επιθυμούν (π.χ. 

αρρενωπότητα/ αρσενικότητα, ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.) (βλ. και Stamou, Agrafioti & Dinas 2012). 

Όσον αφορά, τώρα, τους λόγους ανάπτυξης των νεανικών ιδιωμάτων, αυτοί 

καθορίζονται από ηλικιακούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς και επικοινωνιακούς 

παράγοντες, οι οποίοι είναι εντονότεροι στη νεανική ηλικία (Ανδρουτσόπουλος 2001). 

Πιο αναλυτικά, δεδομένου πως ο τρόπος ομιλίας της κάθε ηλικιακής ομάδας αποτελεί 

ένα φαινόμενο ηλικιακής διαβάθμισης (age-grading) το οποίο επηρεάζεται από τις 

συνολικές αλλαγές που συντελούνται στη ζωή κάθε ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του (Eckert 1997, Ανδρουτσόπουλος 1998), αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κάθε 

ηλικιακή ομάδα να αποβλέπει στη γλωσσική της διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες, 

προκειμένου να αναδείξει τα ειδοποιά της γνωρίσματα, καθώς και το εύρος των 

ενδιαφερόντων της. Κατ’ ανάλογο τρόπο, και οι νέοι, μέσω του ομιλιακού τους ύφους, 

εκφράζουν την ταυτότητα της ομάδας τους, τη θέση τους στην κοινωνία, τις 

αντιλήψεις, τις στάσεις, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και, εν γένει, την κοσμοθεωρία τους 

(Androutsopoulos & Georgakopoulou 2008, Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010), ενώ 

συμβολίζουν, συνάμα, την ηλικία τους, η οποία διαθέτει ξεχωριστά ενδιαφέροντα τόσο 

από τους ενήλικες όσο και από τα παιδιά (Ανδρουτσόπουλος 2001).  

Συν τοις άλλοις, από ψυχολογικής και κοινωνιολογικής πλευράς, μέσω του 

τρόπου ομιλίας τους, δηλώνουν την αντίδρασή τους στους ενήλικες και στην όποια 

μορφή εξουσίας αυτοί πρεσβεύουν, καθώς και απέναντι στις ίδιες τις συνθήκες του 

μεταβατικού σταδίου της εφηβείας, ενώ, παράλληλα, πειραματίζονται και εκφράζουν 

ξεχωριστές τάσεις (Ανδρουτσόπουλος 2001, Androutsopoulos & Georgakopoulou 

2008). Παράλληλα, κατά το μεταβατικό στάδιο της εφηβείας, δηλώνουν εντονότερα 

την άρνησή τους απέναντι στους ρόλους των ενηλίκων (Eckert 1997). Καθώς στη 

νεότητα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο οι σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης, η 

κοινωνικοποίηση στην ομάδα των συνομηλίκων και οι από κοινού δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ηλικιακό στάδιο 
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(Androutsopoulos & Georgakopoulou 2008). Μέσω, λοιπόν, της υιοθέτησης ενός 

διαφορετικού τρόπου ομιλίας, επιδιώκουν, από τη μία πλευρά, τη σύσφιξη των 

συναισθηματικών δεσμών με την ομάδα τους, ενώ, από την άλλη πλευρά, δηλώνουν 

την αντίστασή τους στις κυρίαρχες ομάδες και ιδεολογίες.  

Επιπροσθέτως, δεδομένου πως τα κοινωνικά δίκτυα των νέων είναι στενότερα 

και η ανάγκη γλωσσικής συμμόρφωσης με την παρέα των συνομηλίκων καθίσταται 

εντονότερη (Ανδρουτσόπουλος 1998, Androutsopoulos 2005), οι νέοι, εκτός από το 

ντύσιμο και τη συμπεριφορά, πιέζονται ορισμένες φορές να ακολουθήσουν και τον 

τρόπο ομιλίας των φίλων τους, ειδικότερα στην πρώιμη εφηβεία για τη δυτική 

κουλτούρα, μιας και αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική τους ένταξη στην ομάδα 

των συνομηλίκων (Andersson & Trudgill 1990). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ωθούνται 

στον γλωσσικό κομφορμισμό, προκειμένου να ανταποκριθούν στην πυκνότητα της 

κοινωνικής τους δικτύωσης (Androutsopoulos 2005). Επιπλέον, η ένταξη στις 

δημοφιλείς ομάδες παρέχει στους εφήβους ενημέρωση, προστασία, υποστήριξη, όπως, 

επίσης, γρήγορη αλλαγή και κατασκευή του ύφους τους, συμπεριλαμβανομένου και 

του γλωσσικού (Eckert 1997), ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το γεγονός πως 

στις ηλικίες αυτές δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως οι συμβάσεις γλωσσικής ευγένειας 

και απόστασης της ενήλικης ζωής (Ανδρουτσόπουλος 2001). 

Έτσι, λοιπόν, μέσω του λόγου τους, δηλώνουν αφενός την πρόθεσή τους να 

αψηφήσουν οτιδήποτε είναι ρυθμισμένο, ‘σωστό’ και εκφρασμένο μέσω της πρότυπης 

ποικιλίας, ενώ, αφετέρου, προσπαθούν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την ομάδα 

των συνομηλίκων τους μέσω της σύγκλισης στο γλωσσικό επίπεδο (Androutsopoulos 

& Georgakopoulou 2008). Γι’ αυτόν τον λόγο, εμφανίζονται στην ομιλία τους 

συχνότερα σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες κοινωνικά στιγματισμένες ή 

καινοτομικές εναλλακτικές, όσον αφορά το φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό 

επίπεδο και τους συνομιλιακούς δείκτες (Cheshire 1987, Ανδρουτσόπουλος 1998).  

Παράλληλα, με την αξιοποίηση της κρυπτικής λειτουργίας της γλώσσας, αποβλέπουν 

στο να μη γίνονται αντιληπτοί απ’ όσους δεν ανήκουν στην ομάδα, με αποτέλεσμα να 

λειτουργούν τα νεανικά ιδιώματα και ως ένα μέσο για τον κοινωνικό έλεγχο της 

συμμετοχής στην ομάδα, μιας και τους βοηθούν να αποφασίσουν ποιοι θέλουν να 

ανήκουν στην κουλτούρα τους, ενώ όσους δε συμμορφώνονται στους γλωσσικούς 

κανόνες της παρέας τούς στιγματίζουν και τους αποπέμπουν από αυτήν (Stenström & 

Jørgensen 2009, Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010). Πέραν των άλλων, με τον τρόπο 
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ομιλίας τους, επιδιώκουν να τοποθετηθούν ιεραρχικά στην ομάδα, διότι έτσι 

διαπραγματεύονται την κοινωνική τους θέση, γεγονός που συνδράμει στην 

κοινωνικοποίησή τους (Androutsopoulos & Georgakopoulou 2008). 

Τέλος, από επικοινωνιακής άποψης, οι νέοι επιθυμούν να διαμορφώσουν το 

απαραίτητο γλωσσικό υλικό, ώστε να καλύψουν τα γλωσσικά πεδία τα οποία τους 

ενδιαφέρουν. Έτσι, δημιουργούν ιδιαίτερες εκφράσεις για την εξωτερίκευση 

πνευματικών καταστάσεων, συναισθημάτων και βιωματικών εμπειριών, για την 

κατηγοριοποίηση ανθρώπων, για την αξιολόγηση καταστάσεων, πραγμάτων κτλ. 

(Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010). Επίσης, η εκφραστικότητα, η πρωτοτυπία, το 

γλωσσικό παιχνίδι και η καινοτομική χρήση της γλώσσας εμφανίζονται εντονότερα 

στη νεανική ηλικία απ’ ό,τι στις μεγαλύτερες (Ανδρουτσόπουλος 2001), ενώ, μέσω του 

ομιλιακού τους ύφους, τα νεαρά άτομα δείχνουν και την έντονη ενασχόλησή τους με 

τα ΜΜΕ και τη μαζική κουλτούρα, τα προϊόντα της οποίας έχουν εμφανή επίδραση 

στο λεξιλόγιο τους, ιδιαιτέρως στο πεδίο της γλωσσικής καινοτομίας (Androutsopoulos 

2005). 

 

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά των νεανικών ιδιωμάτων 

 

2.2.1 Η συμβιωτική σχέση των νεανικών ιδιωμάτων με άλλες γεωγραφικές και 

κοινωνικές ποικιλίες της ίδιας γλώσσας ή άλλων γλωσσών / Νεανικά ιδιώματα και 

δανεισμός 

Τα νεανικά ιδιώματα βρίσκονται, όπως είδαμε, σε σχέση άμεσης αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης με άλλες μη πρότυπες κοινωνικές ποικιλίες (π.χ. την καθομιλουμένη, 

τη «γλώσσα της πιάτσας») και ειδικά λεξιλόγια [π.χ. τη «γλώσσα των νέων 

τεχνολογιών», με άλλα λόγια τη ‘γλώσσα’ του διαδικτύου (‘webslang’ ή ‘netspeak’: 

Crystal 2001, Androutsopoulos 2006), της ανταλλαγής μηνυμάτων (texting), των 

ομάδων chat (chat groups), των emails, του blogging (Thurlow & Poff 2013)] (βλ. και 

Stamou, Agrafioti & Dinas 2012), καθώς συνυπάρχουν σε ‘αρμονία’ μαζί τους, με 

αποτέλεσμα να τις εμπλουτίζουν αλλά και να εμπλουτίζονται από αυτές. Έτσι, λοιπόν, 

παρατηρείται στον νεανικό τρόπο ομιλίας δανεισμός από άλλες κοινωνικές και 

γεωγραφικές ποικιλίες της ίδιας γλώσσας, καθώς και από παλαιότερες ιστορικές φάσεις 
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της ίδιας γλώσσας [π.χ. υφοποίηση/stylization (Coupland 2001) λόγιων-

καθαρευουσιάνικων εκφράσεων στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας ένεκα 

ειρωνείας], λόγω της ανάγκης διεύρυνσης του λεξιλογικού υλικού τους (βλ. και Sornig 

1981).  

Μία από τις κοινωνικές ποικιλίες η οποία βρίσκεται σε άρρηκτη σχεδόν σχέση 

και γόνιμη αλληλεπίδραση με τα νεανικά ιδιώματα είναι η «slang», καθώς οι έφηβοι 

και οι φοιτητές αποτελούν τους κατεξοχήν καταναλωτές και προωθητές της (Eble 2004, 

Zhou & Fan 2013). Η ποικιλία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί στα 

ελληνικά κυρίως ως «γλώσσα του περιθωρίου» ή (λιγότερο) ως «γλώσσα της πιάτσας» 

(«street language»), λόγω της σύνδεσής της με περιθωριακές ομάδες και 

υποκουλτούρες που αναπτύσσουν παραβατική δραστηριότητα (π.χ. διακίνηση 

ναρκωτικών), χωρίς, ωστόσο, να ανήκει αποκλειστικά στον τρόπο ομιλίας μιας από τις 

προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες (Eble 1996, Androutsopoulos 2005, Stenstrom & 

Jørgensen 2009, Zhou & Fan 2013). Ο ορισμός της δεν είναι και τόσο εύκολος, καθώς 

πρόκειται για μια ποικιλία ρευστή, διαρκώς μεταβαλλόμενη μέσα στον χρόνο και από 

περιοχή σε περιοχή. Είναι πάντως μια προφορική κοινωνική ποικιλία και όχι γλώσσα, 

καθώς συνήθως εντοπίζεται στο λεξιλογικό επίπεδο σε ανεπίσημες επικοινωνιακές 

περιστάσεις (Andersson & Trudgill  1990). Σύμφωνα με την Eble (1996: 11), η slang 

είναι «μια μεταβαλλόμενη ομάδα συνομιλιακών λέξεων και φράσεων, την οποία 

χρησιμοποιούν οι ομιλητές, για να εδραιώσουν ή να επανενισχύσουν την κοινωνική 

τους ταυτότητα ή τη συνοχή μέσα σε μία ομάδα, καθώς και για να δείξουν την ταύτισή 

τους με μία ευρέως διαδεδομένη μόδα».  

Η ύπαρξη του λεξιλογίου της slang μέσα σε μια γλώσσα ενδέχεται να είναι τόσο 

παλιά όσο και η ίδια η γλώσσα, καθώς χρησιμοποιείται από μια κοινότητα στις 

καθημερινές αλληλεπιδραστικές σχέσεις των μελών της. Οι λέξεις της slang είναι 

ανεπίσημες και επίκαιρες, με αποτέλεσμα να γίνονται δημοφιλείς πολύ γρήγορα, αλλά 

εξίσου γρήγορα να χάνονται (Andersson & Trudgill 1990). Επομένως, η slang δεν 

μπορεί να οριστεί ανεξαρτήτως των λειτουργιών και της χρήσης της. Σύμφωνα με τους 

Dumas & Lighter (αναφέρονται από την Eble 1996: 11-12), τέσσερα είναι τα κριτήρια 

προσδιορισμού αυτού του γλωσσικού κώδικα, χωρίς κανένα από αυτά να είναι 

μορφολογικό αλλά προσδιοριστικό των κοινωνικών σχέσεων των συμμετεχόντων σε 

μια συνομιλία: 1) η μείωση του κύρους του επίσημου προφορικού ή γραπτού λόγου, 2) 

η υπονοούμενη σχέση οικειότητας του χρήστη ενός όρου με το αντικείμενο αναφοράς 
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ή με την περιθωριακή ομάδα που χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, 3) το γεγονός ότι 

ορισμένοι όροι λειτουργούν ως όροι-ταμπού στην ομιλία των ανθρώπων ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων, 4) οι όροι χρησιμοποιούνται στη θέση γνωστών συμβατικών 

συνωνύμων, προκειμένου να προστατευτεί ο χρήστης από το να νιώσει άβολα από τη 

χρήση του συμβατικού όρου. Αυτή, λοιπόν, η κοινωνική ποικιλία έχει φανερή 

επίδραση στον νεανικό τρόπο ομιλίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια υβριδική 

κατηγορία με το όνομα «youth slang» (βλ. και Androutsopoulos 2005: 1497), ενώ η 

σύνδεση της με τα νεανικά ιδιώματα οφείλεται τόσο στον προφορικό χαρακτήρα της 

όσο και στην απόκλισή της από την πρότυπη ποικιλία κυρίως στο λεξιλογικό επίπεδο. 

Επίσης, σύμφωνα με τη Χριστοπούλου (2016), οι νέοι, επειδή νιώθουν περιθωριακά 

μέλη της κοινωνίας, τείνουν να υιοθετούν λέξεις και εκφράσεις που ανήκαν σε 

παλαιότερα περιθωριακά λεξιλόγια, όπως της «πιάτσας» (βλ. και Καπετανάκης 1951, 

Πετρόπουλος 1968α, 1968β), της συνθηματικής, δηλαδή, «μάγκικης λαϊκής γλώσσας» 

του περιθωρίου ή του υποκόσμου (βλ. και Πετρόπουλος  1975, 1980, 1987, 2002), και 

που έχουν περάσει πλέον στο σύγχρονο λεξιλόγιο, καθώς και από νεότερα περιθωριακά 

λεξιλόγια, όπως π.χ. των φαντάρων, των φιλάθλων, των τοξικομανών ή των 

φυλακισμένων, διατηρώντας τη σημασία των λέξεων και εκφράσεων που δανείζονται. 

Συνεπώς, δε δημιουργεί κάθε κοινωνική ομάδα τη δική της slang, αντιθέτως δανείζεται 

λέξεις από το γενικότερο λεξιλόγιο της ήδη υπάρχουσας (Andersson & Trudgill 1990). 

Η κοινωνική ποικιλία της slang  παρουσιάζει, ακόμη, την τάση να δανείζεται 

λέξεις από ξένες γλώσσες, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για κάλυψη ή 

μυστικότητα, με αποτέλεσμα οικείες σημασιολογικές έννοιες να συμβολίζονται με νέες 

λέξεις, ενώ στο πεδίο του δανεισμού της slang ανήκουν και οι μεταφράσεις δανείων 

(Sornig 1981), χαρακτηριστικά τα οποία έχουν υιοθετήσει από αυτήν την κοινωνική 

ποικιλία τα νεανικά ιδιώματα. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον Ανδρουτσόπουλο (1997), 

ο δανεισμός ξένων λέξεων, όχι μόνο από την αγγλική γλώσσα, εμπίπτει σε μία τάση 

για «εξωτικοποίηση» του λεξιλογίου των νεανικών ιδιωμάτων, ενώ σημαντικό ρόλο 

για την εισροή αγγλικών λέξεων διαδραματίζει και η κυριαρχία της γλώσσας αυτής στη 

νεανική κουλτούρα. Από τα μέσα, λοιπόν, της νεανικής κουλτούρας, π.χ. τα video-

clips, μουσικά περιοδικά κτλ., τα νεαρά άτομα αντλούν επίκαιρους νεολογισμούς της 

καθομιλουμένης αγγλικής αλλά και στοιχεία από διάφορες αγγλικές κοινωνικές 

ποικιλίες, τα οποία εντάσσουν στον γλωσσικό τους κώδικα (Androutsopoulos 1998, 

αναφέρεται από τον Ανδρουτσόπουλο 2001).  
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Συνεπώς, ο διεθνής χαρακτήρας της νεανικής κουλτούρας οδηγεί στην 

υπέρβαση των στενών εθνικών γλωσσικών συνόρων και μετατρέπεται από πολιτισμικό 

κεφάλαιο σε γλωσσικό, εμπλουτίζοντας τα νεανικά ιδιώματα με λέξεις και εκφράσεις 

για τη δήλωση όλων των στοιχείων της νεανικής κουλτούρας, όπως μουσικά ρεύματα, 

είδη χορού, κατηγοριοποιήσεις οπαδών μουσικών ρευμάτων, σλόγκαν από τραγούδια 

κτλ. (Ανδρουτσόπουλος 1998). Επίσης, η χρήση αγγλισμών λειτουργεί ως διακριτικό 

γνώρισμα των νέων από τους ενήλικες με υποτυπώδη γνώση της αγγλικής, αλλά και 

από τους συνομηλίκους, όχι ως προς τον βαθμό γνώσης, βέβαια, της αγγλικής αλλά ως 

προς τη γνώση των πολιτισμικών στοιχείων που δηλώνονται μέσω της γλώσσας 

(Androutsopoulos 1998, αναφέρεται από τον Ανδρουτσόπουλο 2001). Ο δανεισμός 

αυτός δεν αποτελεί απειλή για τη γλώσσα-λήπτη, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές τόσο 

των ξενισμών όσο και των νεανικών διωμάτων, αλλά, αντιθέτως, λειτουργεί ως «πηγή 

υφολογικής ποικιλότητας» (Ανδρουτσόπουλος 1997). Εξάλλου, όπως επισημαίνει ο 

Βελούδης (2001), για την εισροή ξένων λέξεων στη μητρική γλώσσα δεν ευθύνονται 

κατ’ αποκλειστικότητα οι νέοι, καθώς στην υιοθέτησή τους προβαίνουν άτομα όλων 

των ηλικιακών ομάδων (π.χ. πολλοί γαλλισμοί έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική 

γλώσσα μέσω της καθαρεύουσας των ενηλίκων).   

Επίσης, ως πηγή άντλησης προφορικών στοιχείων λειτουργούν και οι τοπικές 

(γεωγραφικές) ποικιλίες, ιδιαιτέρως σε περιοχές με έντονο το διαλεκτικό στοιχείο, με 

τη χρήση των οποίων έρχονται σε αντίθεση με τους γονείς τους, οι οποίοι εμμένουν 

στη χρήση της πρότυπης ποικιλίας (Androutsopoulos 2005). Επιπροσθέτως, τα νεανικά 

ιδιώματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή διαμονής των νέων, ενώ, σε 

περιπτώσεις πολυεθνικών κοινωνιών, παρατηρούνται γλωσσικά στοιχεία στην ομιλία 

τους από τη γλώσσα των μεταναστών, όπως και, μέσω του γλωσσικού «περάσματος» 

(crossing: Rampton 1995), στοιχεία από διαφορετικές γλωσσικές κουλτούρες, 

(Androutsopoulos 2005).  

 

2.2.2 Η εμφάνιση των νεανικών ιδιωμάτων σε ανεπίσημες προφορικές περιστάσεις 

επικοινωνίας 

Τα νεανικά ιδιώματα, όπως και οι υπόλοιπες θεωρούμενες ως χαμηλού (εμφανούς) 

κοινωνικού κύρους ποικιλίες, σε αντίθεση με την πρότυπη ποικιλία που θεωρείται 

υψηλού (εμφανούς) κύρους, προορίζονται για ανεπίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις, 
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όπως π.χ. οι φιλικές συνομιλίες (Αρχάκης & Κονδύλη 2004). Επίσης, στην περίοδο της 

εφηβείας οι νέοι καταφεύγουν περισσότερο στη χρήση της καθομιλουμένης σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες (Eckert 1997, Androutsopoulos & Georgakopoulou 

2003), ενώ αύξηση των προφορικών στοιχείων εμφανίζεται κυρίως στην τελευταία 

φάση της παιδικής ηλικίας και στο πρώιμο στάδιο της εφηβείας, τη στιγμή που η χρήση 

των στοιχείων αυτών εγκαταλείπεται στο τελευταίο στάδιο της εφηβείας και στην 

πρώιμη ενηλικίωση (Androutsopoulos 2005). 

Έτσι, λοιπόν, τα νεανικά ομιλιακά ύφη εμφανίζονται κυρίως σε ανεπίσημες, 

αυθόρμητες και προφορικές (ή προφορικού τύπου) περιστάσεις επικοινωνίας, σε 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, ιδιωτικά, στο πλαίσιο της παρέας των 

συνομηλίκων, στα στέκια τους, στο σχολείο, στα πάρτι, στις συναυλίες, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, καλύπτοντας, επομένως, τις ανάγκες της ενδο-ομαδικής τους 

επικοινωνίας (Partridge 1970, Ανδρουτσόπουλος 1998, Ανδρουτσόπουλος 2001, 

Αndroutsopoulos 2005, Stæhr 2015). Στις συνθήκες αυτές, όπου η επιρροή των 

ενηλίκων και των θεσμών είναι περιορισμένη, οι νέοι αποφασίζουν για τον τρόπο με 

τον οποίο θα αξιοποιήσουν τις ώρες τους και, εκμεταλλευόμενοι τη χαλαρότητα των 

στιγμών, προβαίνουν σε μια δημιουργική διαμόρφωση του γλωσσικού τους κώδικα 

(Schlobinski, Kohl & Ludewigt 1993, αναφέρονται από τον Ανδρουτσόπουλο 2001).  

 

2.2.3 Ο καινοτομικός και ανανεωτικός χαρακτήρας των νεανικών ιδιωμάτων 

Η περίοδος της εφηβείας είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο συντελείται σε μεγάλο 

βαθμό η γλωσσική αλλαγή (Eckert 1997). Γι’ αυτόν τον λόγο, ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά των νεανικών ιδιωμάτων είναι η γλωσσική καινοτομία και αλλαγή, με 

στόχο την εξυπηρέτηση των εκφραστικών και αλληλεπιδραστικών σκοπών της ενδο-

ομαδικής επικοινωνίας (Androutsopoulos 2005), ενώ, επίσης, δίνουν πληροφορίες για 

τα θέματα που άπτονται των άμεσων ενδιαφερόντων τους (Stenström & Jørgensen 

2009). Σύμφωνα με τον Ανδρουτσόπουλο (2001), στα νεανικά ιδιώματα η τάση για 

ανομοιογένεια αποδίδεται στην προσπάθεια των νέων να πειραματιστούν μέσω της 

γλώσσας και να πρωτοτυπήσουν εκφραστικά, για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς 

τους σκοπούς, και, γι’ αυτόν τον λόγο, η ανανέωση του λεξιλογικού επιπέδου και των 

στερεότυπων εκφράσεων γίνεται με γρήγορους ρυθμούς σε κάθε παρέα. Από την άλλη 

πλευρά, όμως, τα ΜΜΕ, και συγκεκριμένα τα νεανικά μέσα ενημέρωσης και 
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ψυχαγωγίας, επιβάλλουν μια τάση προς ομοιογένεια μέσω των πολιτισμικών και 

γλωσσικών προτύπων που προβάλλουν —και ενίοτε επιβάλλουν. 

Επίσης, η γλωσσική καινοτομία ευνοείται σημαντικά από τον προφορικό 

χαρακτήρα των νεανικών ιδιωμάτων και δη της νεανικής slang, διότι ο προφορικός 

λόγος αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανανέωση των συμβάσεων και εμπεριέχει 

πληθώρα καινοτομικών χρήσεων της γλώσσας (Sornig 1981, Eble 1996). Οι 

καινοτομικές χρήσεις εμφανίζονται κυρίως στο λεξιλογικό επίπεδο, καθώς σε αυτό έχει 

μεγαλύτερη ελευθερία ο ομιλητής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εντοπίζονται 

ιδιομορφίες στο μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο (Sornig 1981, Eble 1996). Έτσι, 

λοιπόν, τα νεανικά ιδιώματα με την άντληση στοιχείων από τη slang ανακυκλώνουν 

ήδη υπάρχουσες λέξεις της πρότυπης ποικιλίας και διευρύνουν το νόημά τους (Eble  

2004). Σύμφωνα με την Kotsinas (αναφέρεται από τον Androutsopoulos 2005: 1499), 

υπάρχουν τέσσερα είδη γλωσσικής καινοτομίας στον νεανικό τρόπο ομιλίας: η χρήση 

νέων φωνολογικών ποικιλιών, η χρήση της slang, οι διαδικασίες γραμματικοποίησης  

(π.χ. η επιτατική χρήση του οριστικού άρθρου στην ελληνική) και η εμφάνιση νέων 

γλωσσικών ποικιλιών στο πλαίσιο της γλωσσικής επαφής. Οι αλλαγές αυτές 

χρησιμοποιούνται για την έκφραση συναισθημάτων, στάσεων, στιγμιαίας ειρωνείας, 

απόστασης κτλ., ενώ βαθμιαία ενσωματώνονται στον τρόπο ομιλίας των ενηλίκων και 

στην πρότυπη ποικιλία.  

Η δραστηριότητα αυτή αποδεικνύει πως το οτιδήποτε μπορεί να ειπωθεί με 

διαφορετικό όνομα. Ειδικά στις αστικές κοινωνίες, η ετερογένεια της κοινωνικής ζωής 

μπορεί να οδηγήσει σε γλωσσική καινοτομία, ενώ είναι σύνηθες φαινόμενο να 

επιχειρείται μια ανατροπή των συμβάσεων, ακόμη και μέσω της γλώσσας, οδηγώντας, 

κατ’ επέκταση, στη γλωσσική αλλαγή. Έτσι, η καινοτομική χρήση της γλώσσας, μέσω 

των μεταφορών, οδηγεί σε μια καινούρια γλωσσική και κοινωνική αξιολόγηση, 

λειτουργώντας ως ένα είδος επανάστασης απέναντι στα καθιερωμένα πρότυπα (Sornig 

1981). Παρ’ όλα αυτά, η καινοτομική χρήση της γλώσσας στα νεανικά ιδιώματα, η 

οποία οφείλεται στη slang, αποτελεί συχνά αντικείμενο αντιδράσεων (Andersson & 

Trudgill 1990), ειδικά από όσους φοβούνται να τεθούν σε αμφισβήτηση οι 

κατεστημένες αξίες (Sornig 1981).  

Οι συνέπειες αυτής της γλωσσικής δραστηριότητας των νέων επηρεάζουν, 

όπως προαναφέρθηκε, και τον λόγο της κοινότητας, καθώς δείγματα του γλωσσικού 
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τους κώδικα εμφανίζονται στα ΜΜΕ και στα λεξικά (Androutsopoulos 2005), με 

αποτέλεσμα στοιχεία του νεανικού τρόπου ομιλίας να περνούν στην κοινή ως σύμβολα 

νεανικότητας (youthfulness). Καθώς η ιδεαλιστική αντιμετώπιση της νεότητας 

αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε πολλές δυτικές κοινωνίες, μεγάλος αριθμός 

γλωσσικών καινοτομιών που πρωτοεμφανίζονται στα νεανικά ιδιώματα γίνεται αργά η 

γρήγορα αποδεκτός και στην πρότυπη ποικιλία (Stenström & Jørgensen 2009). 

Παράλληλα, οι ίδιοι νέοι τείνουν να διατηρούν μέρος των νεανικών εκφράσεων και 

μετά από την ενηλικίωσή τους, ενώ και οι γονείς υιοθετούν μέρος των εκφράσεων των 

παιδιών τους (Ανδρουτσόπουλος 2001). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη 

(2000), η γλωσσική δραστηριότητα των νέων δεν ευθύνεται πάντοτε για τη γλωσσική 

αλλαγή, επειδή απλώς υιοθετούν τυχόν μεταβολές που αρχίζουν ήδη να αναδύονται 

στη γλώσσα και, με τη σειρά τους, τις προωθούν και τις υπεργενικεύουν, 

λειτουργώντας προληπτικά ή παρεμβατικά στις επικείμενες γλωσσικές εξελίξεις. 

 

2.2.4 Η ρευστότητα των νεανικών ιδιωμάτων  

Βασικό αίτιο του ρευστού χαρακτήρα των νεανικών ιδιωμάτων είναι ο διαρκής 

εμπλουτισμός τους από τη slang, η οποία είναι μια εφήμερη κοινωνική ποικιλία, καθώς 

σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο ποσοστό των όρων της μεταβάλλεται, διότι, σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες γλωσσικές ποικιλίες, παράγει διαρκώς νέο λεξιλόγιο 

(Partridge 1970, Sornig, 1981, Eble, 1996). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λέξεις να 

χάνονται όσο γρήγορα δημιουργούνται, όπως συμβαίνει γενικά στην εξέλιξη της 

γλώσσας, κατά την οποία νέες λέξεις εμφανίζονται στη θέση των παλαιών, με τη 

διαφορά ότι η διαδικασία αυτή στη slang είναι ταχύτερη (Partridge 1970, Sornig 1981, 

Andersson & Trudgill 1990). Συνεπώς, νέες λέξεις έρχονται, για να αντικαταστήσουν 

τις προηγούμενες ή για να δώσουν νέα συνώνυμα σε ήδη γνωστές έννοιες. Επίσης, 

παρατηρείται η επέκταση του νοήματος των λέξεων σε νέες νοηματικές περιοχές ή σε 

περιοχές του ενδιαφέροντος της ομάδας που τις χρησιμοποιεί (Andersson & Trudgill 

1990, Eble 1996), με αποτέλεσμα οι νεολογισμοί να έρχονται, για να καλύψουν τις νέες 

εκφραστικές ανάγκες, εμπειρίες και εντυπώσεις (Sornig 1981). 

Με τις έννοιες της γλωσσικής αλλαγής και του εφήμερου, σχετίζεται και η 

γλωσσική καινοτομία που παρατηρείται στη slang (Eble 1996). Παράλληλα, η γρήγορη 

αυτή ανανέωση του λεξιλογίου οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη βιωματική διάσταση 
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και στον προφορικό και διαλογικό χαρακτήρα αυτής της  γλωσσικής ποικιλίας, καθώς 

ο προφορικός λόγος είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αδέσμευτος από συμβάσεις σε 

σύγκριση με τον γραπτό, ενώ, παράλληλα, η χυδαιότητα ορισμένων λέξεων και 

εκφράσεων αλλά και η μεταβολή του σημασιολογικού τους περιεχομένου ευνοούν τον 

εφήμερο χαρακτήρα τους (Sornig 1981).  

Καθοριστικό, ακόμη, παράγοντα για τον παραμερισμό λέξεων και την 

αντικατάστασή τους με νέες αποτελεί το γεγονός ότι η χρησιμοποίησή τους για μεγάλο 

χρονικό διάστημα οδηγεί σε εξασθένιση της νεωτεριστικής τους αξίας και 

εκφραστικότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η εξαφάνισή τους ή η 

αντικατάστασή τους από καινούριες λέξεις για τη δήλωση των αντίστοιχων νοημάτων, 

ενώ τότε είναι πιθανότερο λέξεις οι οποίες αρχικά ανήκαν στη slang να περάσουν στην 

πρότυπη ποικιλία, λόγω του ότι δεν είναι πλέον σημασιολογικά φορτισμένες και 

στιγματισμένες (Andersson & Trudgill 1990, Kotsinas 1997, αναφέρεται από τον 

Ανδρουτσόπουλο 2001). Η αλλαγή αυτή, βέβαια, δεν αποτελεί γενικό και απαραβίαστο 

κανόνα, δεδομένου του ότι, μέσα σε αυτό το κλίμα ρευστότητας, ένας σεβαστός 

αριθμός λέξεων της slang παραμένουν σταθερές στην πάροδο των ετών, διατηρώντας 

τη μορφή και το νόημά τους ή μεταβάλλοντάς το ελάχιστα, ενώ ενδέχεται ορισμένες 

λέξεις και εκφράσεις της slang να επιστρέψουν ύστερα από χρόνια, όπως συμβαίνει και 

με τη μόδα (Sornig 1981, Eble 1996). 

Συν τοις άλλοις, ο εφήμερος χαρακτήρας των νεανικών ιδιωμάτων οφείλεται 

και στο γεγονός ότι τα άτομα, καθώς μεγαλώνουν, οδηγούνται σε έναν γλωσσικό 

συντηρητισμό (Andersson & Trudgill 1990, Eckert 1997). Έτσι, λοιπόν, επειδή τα 

ηλικιακά συστήματα δείχνουν όχι μόνο την ατομική πρόοδο του ανθρώπου αλλά και 

την πρόοδό του σε σχέση με τις κοινωνικές νόρμες, τον εξαναγκάζουν σε μία ρύθμιση 

και συμμόρφωση της συμπεριφοράς του, οδηγώντας τον, παράλληλα, στον γλωσσικό 

συντηρητισμό στην ενήλικη ζωή σε αντίθεση με την προεφηβική ηλικία, όπου 

απαιτείται χρήση στοιχείων της καθομιλουμένης (Eckert 1997).  

 

2.2.5  Οι λέξεις-ταμπού των νεανικών ιδιωμάτων 

Ο προφορικός χαρακτήρας των νεανικών ιδιωμάτων και η άντληση λεξιλογικών πόρων 

από τη slang ευνοεί την εμφάνιση λέξεων-ταμπού. Έτσι, λοιπόν, στα νεανικά ιδιώματα 

εντοπίζεται πλήθος υβριστικών λέξεων, χυδαιολογιών και εκφράσεων-ταμπού, χωρίς 
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αυτές, κατ’ ανάγκη, να χρησιμοποιούνται με προσβλητικό περιεχόμενο αλλά με στόχο 

να δείξουν τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης της ομάδας (Androutsopoulos 2005), τη 

«μαγκιά» και τη «σκληρότητα» των ομιλητών τους (Androutsopoulos & 

Georgakopoulou 2003, Stenström & Jørgensen 2009), και όχι επιθετικότητα, όπως 

ερμηνεύεται από πολλούς (Sornig 1981). Παράλληλα, οι ύβρεις που εντοπίζονται σε 

κάθε γλώσσα, αναδεικνύουν τις αξίες και τα πιστεύω των ομιλητών της, διότι 

προβάλλουν τους εκάστοτε κοινωνικούς περιορισμούς, καθώς και τη φορτισμένη 

συναισθηματική τους κατάσταση, ενώ οι περισσότερες από τις λέξεις αυτές δεν πρέπει 

να εκλαμβάνονται με την κυριολεκτική τους σημασία (για μια συστηματική μελέτη των 

λέξεων-ταμπού της νέας ελληνικής και της κοινωνιογλωσσικής λειτουργίας τους βλ. 

και Καμηλάκη, Κατσούδα & Βραχιονίδου 2015). Ειδικά ομάδες που δεν κατέχουν 

κεντρικούς κοινωνικούς ρόλους, όπως οι νέοι, είναι αναμενόμενο να επιδείξουν 

λιγότερο έλεγχο στη συμπεριφορά και στη γλώσσα τους (Andersson & Trudgill 1990). 

Επίσης, ενώ υπάρχει αφθονία συνωνύμων στη slang για την έκφραση των 

θεμάτων-ταμπού μιας κουλτούρας, αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι όροι της παραβιάζουν 

την κοινωνική ορθότητα (Eble 1996). Το λεξιλόγιο αυτό αφορά συγκεκριμένες 

σημασιολογικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον Labov (1978: 252, αναφέρεται από την 

Κεχαγιά 1997), που αποτελούν σχόλιο για την ηλικία, το βάρος, την ασχήμια, το 

χρώμα, τη μυρωδιά, τις διατροφικές συνήθειες, την οικονομική επιφάνεια και τη 

σεξουαλική συμπεριφορά, ενώ μπορεί, ακόμη, να θίγει πράγματα που ανήκουν σε 

κάποιον ή καταστάσεις που τον αφορούν. Επιπροσθέτως, μέρος των ύβρεων και των 

λέξεων-ταμπού το δανείζονται οι νέοι από τα αγγλικά, τα οποία είναι κυρίαρχα στη 

νεανική κουλτούρα (Ανδρουτσόπουλος 1998), ενώ παρατηρείται και το φαινόμενο η 

λέξη προς λέξη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα εκφράσεων του περιθωριακού 

λεξιλογίου της αγγλικής να εντοπίζεται πρώτα στο λεξιλόγιο των νέων, στη συνέχεια, 

όμως, να περνά σε άλλα περιθωριακά λεξιλόγια ή και στο λεξιλόγιο της νέας ελληνικής, 

με αποτέλεσμα οι εκφράσεις αυτές να παρουσιάζουν ισοδύναμη κατανομή με 

αντίστοιχες εκφράσεις της νέας ελληνικής ή, ακόμη, και τάσεις επικράτησης και 

ενσωμάτωσης στην ελληνική γλώσσα (Χριστοπούλου, Παπαδοπούλου & Ξυδόπουλος 

2017). 

Η χρήση αυτού του λεξιλογίου συνηθίζεται να έρχεται αντιμέτωπη με αρνητική 

κριτική από μέρους των ενηλίκων, καθώς θεωρείται «ανάρμοστο», «άσεμνο», 

«χυδαίο», όχι τόσο επειδή η σημασία αυτών των λέξεων θεωρείται ταμπού, από τη 
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στιγμή που μπορεί να εκφραστεί το νόημά τους με άλλα λεκτικά μέσα, όσο γιατί οι 

συγκεκριμένες λέξεις απομονωμένες και αποκομμένες από την περίσταση 

επικοινωνίας αντιμετωπίζονται με επικριτικό τρόπο, καθώς παλαιότερα ανήκαν στη 

«γλώσσα του περιθωρίου», ενώ στην ουσία, με τη χρήση αυτών των λέξεων, 

επιδιώκουν οι νέοι να δείξουν το χιούμορ τους ή την οικειότητά τους με τον συνομιλητή 

τους και όχι πάντα να τον προσβάλουν. Εξάλλου, η χρήση αυτού του λεξιλογίου 

προορίζεται για την ενδο-ομαδική επικοινωνία και έχει πλέον τυποποιηθεί στη γλώσσα, 

μέσα από τη συνήθεια και την επανάληψη, ώστε χάνει τον επονείδιστο χαρακτήρα του. 

Για τους νέους είναι και ένα επιπλέον μέσο για να δηλώσουν τον σαρκασμό και την 

ειρωνεία τους απέναντι σε οτιδήποτε τους περιβάλλει (Κεχαγιά 1997).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα «απενοχοποίησης» υβριστικής λέξης η οποία 

συνδέεται με τα νεανικά ιδιώματα αποτελεί η λέξη «μαλάκας» της νέας ελληνικής, η 

οποία πέρασε από τη νεανική αργκό στο ευρύτερο λεξιλόγιο πριν τη δεκαετία του ’80, 

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται άλλοτε ως ύβρη και άλλοτε αποστιγματισμένη σε 

περιβάλλοντα οικειότητας (π.χ. ως κλητική προσφώνηση ή ως προσφώνηση για την 

έναρξη μιας συζήτησης ανάμεσα στους νέους), δηλώνοντας εγγύτητα προς τον 

συνομιλητή αλλά και έναν τρόπο αποκατάστασης της επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, 

ενώ χρησιμοποιείται από πολλούς ως ένδειξη της υποτιθέμενης λεξιπενίας των νέων, 

αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ομιλίας όλων των ηλικιακών ομάδων 

(Μπέης 2010).  

 

2.2.6 Ο παιγνιώδης χαρακτήρας των νεανικών ιδιωμάτων 

Η αίσθηση του χιούμορ αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της slang, η οποία 

δηλώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να τα αντιμετωπίζουμε όλα ως σοβαρά, δεδομένα και 

απαράλλαχτα (Partridge 1970, Sornig 1981, Zhou & Fan 2013). Η δημιουργία 

λογοπαιγνίων, εκτός του ότι δείχνει την αποδέσμευση από τις συμβάσεις, αποδεικνύει 

και έναν αυξημένο βαθμό γλωσσικής ικανότητας, κάνοντας οικείες έννοιες να 

παρουσιάζονται ως παράξενες ή ακόμη και αστείες και λειτουργώντας ως αντίσταση 

στον παραλογισμό της πραγματικότητας (Sornig 1981), ενώ αποδεικνύει την εξυπνάδα, 

την καλλιέργεια και την ευρηματικότητα των χρηστών τους (Patridge 1970).  

Στο πλαίσιο της ομιλίας τους, οι νέοι συνηθίζουν να συνδυάζουν με παιγνιώδη 

τρόπο ποικίλους τρόπους ομιλίας και στοιχεία από διαφορετικές πολιτισμικές πηγές, 
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όπως τα αποσπάσματα από κείμενα της μαζικής κουλτούρας, μια μορφή 

διακειμενικότητας που είναι γνωστή ως «μαστόρεμα» (bricolage) (Schlobinski et al., 

1993, αναφέρονται από τον Androutsopoulos 2005: 1498). Η μικρο-ανάλυση του λόγου 

των εφήβων ανέδειξε ένα σημαντικό αριθμό από λογοπαίγνια, πειράγματα και 

παρατσούκλια, καθώς και περισσότερο ή λιγότερο αταίριαστους συνδυασμούς 

υφολογικών επιπέδων (π.χ. ο συνδυασμός επίσημου και ανεπίσημου ύφους), με στόχο 

την επίτευξη χιουμοριστικών αποτελεσμάτων (Androutsopoulos & Georgakopoulou 

2008). Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, σύμφωνα με την Georgakopoulou 

(1999, αναφέρεται από τον Ανδρουτσόπουλο 2001), παρατηρείται, με στόχο το 

χιούμορ, πέρασμα σε επίσημες ποικιλίες και σε απομιμήσεις καθαρεύουσας, η 

εκφραστική δύναμη των οποίων εντείνεται από το γεγονός ότι η χρήση τους δε 

συμβαδίζει με τις επικοινωνιακές περιστάσεις, δημιουργώντας, παράλληλα, ειρωνική 

απόσταση ανάμεσα στον αφηγητή και στις φωνές στις οποίες αποδίδεται η 

καθαρεύουσα. 

Στο πλαίσιο της παιγνιώδους υφολογικής σύγκρουσης, που επιχειρείται στη 

διαπροσωπική επικοινωνία των νέων, χρησιμοποιείται και η «υφοποίηση» (stylization: 

Coupland 2001). Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι νέοι αξιοποιούν γλωσσικές ποικιλίες, 

οι οποίες δεν τους ‘ανήκουν’, οδηγούμενοι σε διασταύρωση γλωσσικών κωδίκων ή σε 

γλωσσικά περάσματα για περιπαικτικούς σκοπούς. Έτσι, εντάσσουν στον λόγο τους 

«κοινωνικές φωνές» που τους διευκολύνουν να προβούν πολλές φορές σε ρατσιστικά 

ή σεξιστικά σχόλια τα οποία οι ίδιοι δε θα τολμούσαν να κάνουν, χρησιμοποιώντας τον 

δικό τους γλωσσικό κώδικα. Αρνούνται, με αυτόν τον τρόπο, την ευθύνη δηλώσεων οι 

οποίες ενδέχεται να εκληφθούν ως προσβλητικές, ενώ, παράλληλα, διευκολύνονται, 

ώστε να απαξιώσουν την εξω-ομαδική συμπεριφορά, παρουσιάζοντάς την ως γελοία 

(Androutsopoulos & Georgakopoulou 2008). 

Στα γλωσσικά παιχνίδια των νέων εντάσσεται, ακόμη, και η παιγνιώδης 

αξιοποίηση άλλων γλωσσών (Sornig 1981), τάση που στην ελληνική πραγματικότητα 

παίρνει τη μορφή της κατά λέξη μετάφρασης γηγενών ιδιωτισμών στα αγγλικά 

(Ανδρουτσόπουλος 1997) ή αγγλικών ιδιωτισμών στα ελληνικά (Χριστοπούλου, 

Παπαδοπούλου & Ξυδόπουλος 2017). Τέλος, απόδειξη της γλωσσικής επιδεξιότητας 

των νεαρών ομιλητών αποτελεί και η επινόηση ορισμένων χυδαιολογιών-

ευφυολογημάτων, για τη δημιουργία των οποίων επιστρατεύουν μεγάλο μέρος της 
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φαντασίας και της γλωσσικής τους δημιουργικότητας (Andersson & Trudgill 1990, 

Κεχαγιά 1997). 

 

2.3 Ειδικά χαρακτηριστικά των νεανικών ιδιωμάτων 4 

 

2.3.1 Λεξιλογικό επίπεδο 

Οι νεανικοί τρόποι ομιλίας διαφόρων χωρών, όπως παρατηρήθηκε ύστερα από 

συγκριτικές μελέτες π.χ. για τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, ισπανικά, σουηδικά 

και τα γερμανικά, εμφανίζουν μεταξύ τους πολλά κοινά στοιχεία, λόγω της διάδοσης 

του νεανικού λεξιλογίου από τα ΜΜΕ και την πολιτισμική κατανάλωση της νεανικής 

κουλτούρας (Ανδρουτσόπουλος 1997, Ανδρουτσόπουλος 1998, Androutsopoulos 

2005). Στο νεανικό λεξιλόγιο περιλαμβάνονται εκφράσεις χωρίς αντίστοιχο στην 

πρότυπη ποικιλία, για τη δήλωση π.χ. των ενδιαφερόντων μιας νεανικής κουλτούρας, 

καθώς και εκφράσεις που δηλώνουν την ιδιαίτερη στάση των νέων, όπως οικειότητα, 

ειρωνεία ή αξιολόγηση, απέναντι σε ένα γνωστό αντικείμενο αναφοράς 

(Ανδρουτσόπουλος 2001). Συνεπώς, τα θέματα συζήτησης των νεανικών ομάδων 

αποτυπώνονται στο λεξιλόγιό του και, γι’ αυτό, εντοπίζονται σε αυτό λέξεις σχετικές 

με τον έρωτα, τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, τη διασκέδαση και την οινοποσία, 

τις δραστηριότητές τους κ.τ.ό. (Stenström & Jørgensen 2009). Όλο το φάσμα, με άλλα 

λόγια, των ασχολιών τους λειτουργεί ως πηγή πόρων για τη νοηματοδότηση της 

ύπαρξης των νέων και των δραστηριοτήτων τους (Eckert 2004).  

Τα βασικά σημασιολογικά πεδία των νεανικών ιδιωμάτων αντλούν το υλικό 

τους κυρίως από τη slang, η οποία αποτελεί τη βασική πηγή εμπλουτισμού τους, καθώς 

έχει την τάση να κάνει τον λόγο πιο ζωντανό και ενδιαφέροντα (Andersson & Trudgill 

1990), ενώ, επίσης, τροφοδοτεί την ομιλία με μοντέρνες λέξεις και εκφράσεις, οι οποίες 

προσφέρουν ευχαρίστηση και αυτοπεποίθηση στους χρήστες τους, καθότι νιώθουν να 

βελτιώνεται η εικόνα τους λόγω του ότι βρίσκονται μέσα στη μόδα (Eble 2004). Για τη 

δημιουργία και ανανέωση του λεξιλογίου της slang ακολουθούνται σύμφωνα με τους 

                                                           
4   Τα παραδείγματα των μελετητών τα οποία λειτουργούν ως «δεικτικά» στοιχεία του νεανικού 

ομιλιακού ύφους έχουν εμπλουτιστεί από την ερευνήτρια με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα ελληνικά 

διαδικτυακά λεξικά για τα νεανικά ιδιώματα http://lexislang.neurolingo.gr/index.php & 

https://www.slang.gr/  

http://lexislang.neurolingo.gr/index.php
https://www.slang.gr/
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Andersson & Trudgill (1990) οι εξής 3 διαδικασίες: 1) ο σχηματισμός νέων λέξεων, 2) 

η σημασιολογική ή μορφική μεταβολή λέξεων της πρότυπης ποικιλίας, 3) ο δανεισμός. 

Έτσι, παρατηρείται ότι πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στα νεανικά 

ομιλιακά ύφη είναι σημασιολογικοί νεολογισμοί, οι οποίοι ταξινομούνται με βάση τις 

κλασικές ρητορικές κατηγορίες (μεταφορά, μετωνυμία, συνεκδοχή κτλ.). Για 

παράδειγμα, κύρια ονόματα χρησιμοποιούνται με υποτιμητική σημασία (Λάκης, 

Τζόνης, Κάθριν), ενώ αλλάζουν οι σημασίες των λέξεων, μέσω της συνωνυμικής έλξης, 

βάσει της οποίας η μεταφορική χρήση μιας λέξης, η οποία λειτουργεί ως πρότυπο, 

οδηγεί στη μεταφορική χρήση των κυριολεκτικών της συνωνύμων ή εννοιολογικά 

συγγενών λέξεων [π.χ. καρφί (=προδότης) > πρόκας, μου τη βιδώνει > μου την 

καρφώνει, γίνομαι αλοιφή > γίνομαι κρέμα κτλ.] (Ανδρουτσόπουλος 1997).  

Επίσης, συχνή είναι η αλλαγή σημασίας μαζί με την αλλαγή σύνταξης των 

ρημάτων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν νέα απρόσωπα (π.χ. παίζει), νέα αυτοπαθή 

(π.χ. σπάζομαι) ή και νέα αμετάβατα [π.χ. κλάνω (=παρατάω, περιφρονώ)] 

(Ανδρουτσόπουλος 1997). Στην ανανέωση του λεξιλογίου συμβάλλει, ακόμη, η 

μετακίνηση από αισθητηριακές σημασίες σε γνωστικές, «επιστημικές» σημασίες, π.χ. 

«μου ’ρθε φλασάκι (=ξαφνική ιδέα)», «την είδε αρχηγός (=θεώρησε ότι είναι 

αρχηγός)», «χλωμό (=μη πιθανό)», «αστέρι (=εξαιρετικός)», «τζάμι (=άψογος) 

[όραση]», «δε μασάμε», «μασάει η κατσίκα ταραμά;», «δε σφάξανε (για δήλωση 

άρνησης) [γεύση]», «την ψαχουλεύτηκα (την υπόθεση)», «είναι κολλημένος», «(έχει 

στο μυαλό) σφηνωμένη τυρόπιτα (=δεν καταλαβαίνει)» [αφή] (Βελούδης 2001). 

Ρήματα, επομένως, που δηλώνουν σωματικές λειτουργίες χρησιμοποιούνται, για να 

δηλώσουν νοητικές καταστάσεις ή λειτουργίες (Μοσχονάς 2007). Έτσι, τα νεανικά 

ιδιώματα υπακούν σε κανονικότητες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη γλώσσα μας 

αλλά και τις υπόλοιπες γλώσσες (Βελούδης 2001). 

Ιδιαίτερα σημαντικός, ωστόσο, είναι ο εμπλουτισμός των νεανικών ιδιωμάτων 

μέσω του δανεισμού από τις ξένες γλώσσες και κυρίως τα αγγλικά, ο οποίος στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι επιλεκτικός (Ανδρουτσόπουλος 1997). Τα δάνεια αυτά 

είτε παραμένουν αυτούσια, είτε τις πιο πολλές φορές προσαρμόζονται στα ελληνικά, 

είτε συντίθενται με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο με ελληνικά στοιχεία (π.χ. 

μούλιγκαν, πουρέιντζερ, κρεβατάμπλ, κλοπιράιτ) (Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 

2010). Έτσι, οι δάνειες βάσεις συνδυάζονται με επιθήματα της πρότυπης ή άλλων 

ποικιλιών, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό προσαρμογής (Μοσχονάς 2007), ή 
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συντίθενται με άλλες λέξεις. Επίσης, στη δημιουργική όψη του δανεισμού ανήκει και 

η δημιουργία συνωνύμων με βάση τα δάνεια (π.χ. φραγκοκίλερ κατά το 

φραγκοφονιάς), ενώ παρατηρούνται και γλωσσικά παιχνίδια, όπως λ.χ. η κατά λέξη 

μετάφραση γηγενών ιδιωτισμών (σιγά τον πολυέλαιο > slow down the much oil, θα 

σου αλλάξω τα φώτα > I ’m gonna change your lights (Ανδρουτσόπουλος 1997).  

Οι νέοι συνήθως δανείζονται λέξεις, οι οποίες είναι υφολογικά ή κοινωνικά 

μαρκαρισμένες στη γλώσσα-δότη, όπως υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ρήματα και 

επίθετα, ενώ δανείζονται, επίσης, φρασεολογικά και συνομιλιακά στοιχεία, όπως 

χαιρετισμούς-προσφωνήσεις, επιφωνήματα, συνομιλιακούς δείκτες, αλλά και λέξεις 

για γλωσσικές πράξεις, όπως η έκφραση ευχαριστίας, συγγνώμης κτλ., τα οποία 

εντάσσονται κυρίως ως έχουν στη γλώσσα-λήπτη (Ανδρουτσόπουλος 1997). 

Καθοριστικό παράγοντα για την υιοθέτηση αγγλικών δανείων αποτελεί και η κυριαρχία 

των αγγλικών στη νεανική κουλτούρα, μέσω της οποίας οι διεθνισμοί διαδίδονται και 

ενσωματώνονται στην εκάστοτε γλώσσα-λήπτη μέσω των παραγωγικών τύπων 

σχηματισμού, παρουσιάζοντας διαφορετικές σημασιολογικές εξελίξεις σε κάθε 

γλώσσα (Ανδρουτσόπουλος 1997). Αποτελεί, εξάλλου, σύνηθες χαρακτηριστικό των 

νεανικών ιδιωμάτων χωρών που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική ο 

δανεισμός λέξεων και εκφράσεων από αυτήν τη γλώσσα (Stenström & Jørgensen 

2009).  

Επιπροσθέτως, το λεξιλόγιο των νέων χαρακτηρίζεται, όπως είδαμε, από την 

έντονη χρήση λέξεων-ταμπού σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, καθώς 

βρίθει από χυδαιολογίες ή υβριστικές εκφράσεις (Androutsopoulos 2005), οι οποίες, 

ωστόσο, δε χρησιμοποιούνται πάντα με προσβλητικό περιεχόμενο, π.χ. για τη δήλωση 

έλλειψης σεβασμού προς τις αρχές, τις αυθεντίες ή την εξουσία, αλλά πολλές φορές 

έχουν ουδέτερο ύφος και ως στόχο να δείξουν το χιούμορ, την οικειότητα των 

συνομιλητών και τη συνοχή της ομάδας (Κεχαγιά 2007). Ωστόσο, όσο λιγότερο 

αποδεκτή είναι μια ενέργεια, τόσο περισσότερα είναι τα συνώνυμα γι’ αυτήν (Partridge 

1970). Τέλος, συχνά παρατηρούνται στα νεανικά ιδιώματα και λέξεις ή εκφράσεις από 

άλλες κοινωνιολέκτους, όπως είδαμε, και ειδικούς κώδικες, όπως π.χ. από τη «γλώσσα 

του στρατού» (π.χ. ψάρι, κωλόψαρο, νέοπας, παλαίουρας, γιοτάς= βλάκας, ανίκανος), 

τη «γλώσσα της τεχνολογίας» (γιουτιουμπάρω> youtube, σπαμάρω> spam) κτλ. (βλ. 

και Stamou, Agrafioti & Dinas 2012).  
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2.3.2 Μορφολογικό επίπεδο 

Στο μορφολογικό επίπεδο εντάσσονται οι διαδικασίες της παραγωγής και της 

σύνθεσης. Για τον σχηματισμό λέξεων στα νεανικά ιδιώματα χρησιμοποιούνται τόσο 

επιθήματα της πρότυπης ποικιλίας και επιθήματα τα οποία είναι ενεργά και σε άλλες 

ποικιλίες της Νέας Ελληνικής (ΝΕ), όσο και επιθήματα τα οποία δε χρησιμοποιούνται 

στην πρότυπη αλλά στη λαϊκή γλώσσα και σε διάφορες αργκό ή τα οποία προέρχονται 

από άλλες γλώσσες, όπως η αγγλική. Επίσης, ορισμένοι γνωστοί παραγωγικοί τύποι 

χρησιμοποιούνται καινοτομικά στα νεανικά ιδιώματα, όπως είναι ο συνδυασμός του 

επιθήματος με βάσεις από ένα επιπρόσθετο μέρος τους λόγου ή η αλλαγή της 

σημασιολογικής λειτουργίας του επιθήματος (Iordanidou & Androutsopoulos 1997, 

αναφέρονται από τον Ανδρουτσόπουλο 2001).  

Επιπροσθέτως, ορισμένα επιθήματα λειτουργούν ως «παρασιτικά» επιθήματα/ 

ψευδοεπιθήματα, καθώς αντικαθιστούν ένα υφιστάμενο επίθημα ή μορφολογικό 

τεμάχιο ή απλώς προστίθενται, χωρίς, ωστόσο, να έχουν κάποια λειτουργική σημασία, 

επιφέροντας αλλαγή του αριθμού των συλλαβών, του τονισμού ή του γραμματικού 

γένους, π.χ. τασάκι> τάσακος, κολλητός> κολλητάρι (Ανδρουτσόπουλος 1997, 

Androutsopoulos 2000). Τα διάφορα επιθήματα μπορούν να συνδυαστούν είτε με 

ελληνικές είτε με αγγλικές βάσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων λέξεων και 

στον εμπλουτισμό των νεανικών ιδιωμάτων με ένα σχετικά μικρό απόθεμα 

παραγωγικών τύπων (Iordanidou & Androutsopoulos 1997, αναφέρονται από τον 

Ανδρουτσόπουλο 2001). 

Έτσι, λοιπόν, ορισμένα από τα επιθήματα τα οποία εντοπίζονται στο 

μορφολογικό επίπεδο των νεανικών ιδιωμάτων και τα οποία συνδυάζονται με 

μαρκαρισμένες βάσεις είναι, για παράδειγμα, τα παρακάτω: 

-ας: γραφιτάς > graffiti, μεταλάς > metal, ραπάς > rap, λαπτοπάς > laptop, χακεράς > 

hacker, χιπστεράς > hipster  

-άδικο: ροκάδικο > rock, σκυλάδικο (=κέντρο διασκέδασης 2ης κατηγορίας) > σκυλί, 

δηθενάδικο (=μαγαζί ή μέρος που έχει την τάση για δήθεν) > δήθεν, μπιλιαρδάδικο > 

μπιλιάρδο, αφτεράδικο > after (για χώρους διασκέδασης όπου πηγαίνεις σε 

προχωρημένη ώρα) 
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-αδόρος: τσεκαδόρος > check  

-άζω: νταουνιάζω > down, φραπεδιάζω/ -ομαι > φραπέ(ς)  

-άκι: πρεζάκι > πρέζα, ατομάκι (= μοδάτος τύπος) > άτομο 

-άκιας: ξιδάκιας > ξίδι, σχεσάκιας > σχέση, καληνυχτάκιας (=συνοδός αλλά όχι φίλος 

μιας κοπέλας) > καληνύχτα, τηλεφωνάκιας (=άντρας που ανεπιτυχώς ζητάει τηλέφωνα 

γυναικών) > τηλέφωνο 

-άνος: μπάρμαν > μπαρμάνος, χούλιγκαν > χουλιγκάνος  

-άτος: γαμάτος > γαμώ, τζαμάτος (=τέλειος) > τζάμι, φεισμπουκάτος (=κάτοχος 

σελίδας στο fb) > facebook 

-άρι: κολλητός > κολλητάρι 

-έιρο: τούμπανο> τουμπανέιρο (χαρακτηρισμός για πολύ γυμνασμένο άνθρωπο) 

-ιά: σλανγκιά (χαρακτηρισμός λέξης ή έκφρασης που ανήκει στη slang) > slang, 

τσιγάρο > τσιγαριά, φραπές > φραπεδιά 

-ιάρης: κλανιάρης (=φοβιτσιάρης) > κλανιά, αναβολιάρης (=ο φαντάρος που θέλει να 

πάρει αναβολή) > αναβολή 

-ίδια (μόνο για τον πληθυντικό αριθμό): μάπες > μαπίδια, μπουνιές > μπουνίδια, 

σουτιές > σουτίδια 

-ιστάν: τουμπεκί> τουμπεκιστάν  

-μενος: σουρωμένος > σούρα, μπαζωμένος (=ο πολύ βλάκας) > μπάζο 

-όβιος: κλαμπ > κλαμπόβιος, μπίρα > μπιρόβιος, πάρτι > παρτόβιος, metal > 

μεταλόβιος 

-οβα: αγγούρι > αγγούροβα (χαρακτηρισμός για πολύ ψηλή και άχαρη γυναίκα) 

-ον: μουγκαμάρα > μούγκαφον  

-όνι: μπίρα > μπιρόνι, πρεζάκι > πρεζόνι, χάκερ > χακερόνι, μπράτσο> μπρατσόνι 

-ούμπα(ς): κινητό > κινητούμπα, φλώρος > φλωρούμπας 

-ουρας: παλαιός> παλαίουρας 
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Τα  παραπάνω επιθήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενσωμάτωση 

αγγλισμών αλλά και για λόγους έμφασης, ειρωνείας ή χιούμορ, καθώς και για τον 

χαρακτηρισμό ατόμων, τοποθεσιών ή καταστάσεων. Συχνά εμφανίζονται, επίσης, στα 

νεανικά ιδιώματα ενισχυτικά προθήματα, π.χ. ψιλό-, χοντρό-, καρά-: π.χ. 

χοντρομαλάκας, ψιλοχούφταλο, ψιλοκαράφλας, καραλόλ (καρά + LOL) 

(Ανδρουτσόπουλος 2001), αλλά και ενισχυτικά επιθήματα: π.χ. -άρος/-άρα: γκολάρα 

(Μοσχονάς 2007). Και ο αναδιπλασιασμός, όμως, της παραγωγικής κατάληξης του 

συγκριτικού βαθμού λειτουργεί επιτατικά, π.χ. ο καλυτερότερος (Ανδρουτσόπουλος 

1997). Επίσης, εμφανίζεται η χρήση του μορφήματος –ς ως παραγωγικού επιθήματος, 

π.χ. έπιπλο > έπιπλος (=ο οπαδός της λαϊκής μουσικής).  

Όσον αφορά την καινοτομική χρήση ορισμένων επιθημάτων, αναφέρεται 

ενδεικτικά η χρήση του επιθήματος –ιά για το σχηματισμό αφηρημένων ουσιαστικών 

από μετοχές ή επίθετα, π.χ. άνετος > ανετιά, ψαγμένος > ψαγμενιά, καθώς και η χρήση 

του υποκοριστικού επιθήματος –άκι ως επιθήματος παραγωγής, π.χ. πρέζα > πρεζάκι 

(Ανδρουτσόπουλος 2001). Επίσης, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο συνδυασμού 

επιθημάτων με ασυνήθιστες βάσεις, όπως είναι οι χαιρετισμοί και οι ηχομιμητικές 

εκφράσεις, π.χ. καληνύχτα > καληνυχτάκιας, μπλι-μπλι > μπλιμπλίκια (ηλεκτρονική 

μουσική) (Iordanidou & Androutsopoulos 1997, αναφέρονται από τον 

Ανδρουτσόπουλο 2001), αγκαούγκας (από τις κραυγές άγκα ούγκα, χαρακτηρισμός για 

πολύ ανόητο άνθρωπο). 

Επιπροσθέτως, στο μορφολογικό επίπεδο, ένας ακόμη τύπος μετάπλασης των 

λέξεων είναι η αποκοπή. Στα ΝΕ είναι συχνότερη η αποκοπή της αρχής μιας λέξης (π.χ. 

μπάτσος> τσος, τριπάκι > πάκι) και λιγότερο συχνή η αποκοπή του τέλους (π.χ. 

χούλιγκαν> χούλι, πουλάω μούρη> πουλ-μουρ ή πουλμούρ). Πολλές φορές η αποκοπή 

αυτή συνοδεύεται από αναδιπλασιασμό, π.χ. ρουφιάνος> ρουφ ρουφ, φούντα> φου φου 

(Ανδρουτσόπουλος 1997). Τύπος μετάπλασης, όμως, είναι και η αντιμετάθεση 

συλλαβών ή φωνημάτων (ποδανά στα ελληνικά από το ανάποδα, verlan στα γαλλικά 

από το l’ envers, back slang στα αγγλικά), η οποία εφαρμόζεται σε ουσιαστικά, επίθετα, 

ρήματα, αλλά και σε σύντομες φράσεις, π.χ. πρέζα > ζαπρέ, γκόμενα > μεναγκό, 

τσιγάρο > γαροτσί, λεφτά > φταλέ, Παίζει τίποτα; > Ζεπί ποτατί;, Τα λέμε > Ταμελέ 

(Ανδρουτσόπουλος 1997, Ανδρουτσόπουλος 2001).  
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Τέλος, ιδιαίτερα παραγωγική είναι η διαδικασία της σύνθεσης για την 

ανανέωση του νεανικού λεξιλογίου, π.χ. συνδυασμός ρήματος + ουσιαστικού, 

γκομενοφύλακας, μπορόλας, ξερόλας κτλ., ή ουσιαστικού + ουσιαστικού (ελληνικής ή 

ξενικής προέλευσης), π.χ. μπαζοθύελλα, φραπεδοκατάσταση, φραπεδοκουβέντες, 

φραπόγαλο, μπουζοκογκόμενα, μπάτσμαν, μπίχλερμαν, κλαρινογαμπρός, 

βλακόβλακας (σύνθεση της λέξης βλάκας με την ίδια τη λέξη βλάκα για λόγους 

επίτασης), θεόμπαζο, αγροτινέιτζερ, καφρομεταλάς, σφίχτερμαν, ενώ εμφανίζονται και 

παραθετικά-σύνθετα, π.χ. παιδί-κουμπί (Μοσχονάς 2007).  

 

2.3.3 Συντακτικό επίπεδο 

Οι λέξεις και οι εκφράσεις της slang, η οποία αποτελεί γλωσσικό πρότυπο, όπως 

είδαμε, για τα νεανικά ιδιώματα ταιριάζουν, σε γενικές γραμμές, στο συντακτικό της 

πρότυπης ποικιλίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε δημιουργούνται και ορισμένα 

ιδιότυπα συντακτικά σχήματα (Eble 1996). Συνεπώς, για τη δημιουργία νέων 

ιδιωματικών εκφράσεων στα νεανικά ιδιώματα, αξιοποιούνται είτε υπάρχοντες 

συντακτικοί μηχανισμοί (π.χ. ο συνδυασμός ρημάτων με ουσιαστικό: παθαίνω φρίκη, 

βαράω ενέσεις, κόβω φλέβα) είτε δημιουργούνται νέοι (π.χ. ανακατανομή των 

κατηγοριών) (Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010). Δεδομένου ότι η τα νεανικά 

ιδιώματα εμφανίζονται σε ανεπίσημες συνθήκες επικοινωνίας, χρησιμοποιούν απλά 

συντακτικά σχήματα, εμφανίζοντας μια τάση «ελαστικοποίησης» των συντακτικών 

χρήσεων του λεξιλογίου τους, μετατρέπουν, δηλαδή, μέρος του λόγου χωρίς 

μορφολογικό μαρκάρισμα (Ανδρουτσόπουλος 1997).  

Πιο συγκεκριμένα, οποιοδήποτε μέρος του λόγου (λέξημα) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως κατηγορούμενο μιας συνδετικής πρότασης. Έτσι, σε θέση 

κατηγορουμένου μπορούν να εμφανιστούν ονοματοποιίες (π.χ. το άτομο είναι τσίου), 

επιφωνήματα (π.χ. το άτομο είναι όπα), χαιρετισμοί (π.χ. είναι τελείως γεια σου ο 

τύπος) κτλ. (Ανδρουτσόπουλος 1997). Επίσης, συχνό φαινόμενο είναι ο 

μετασχηματισμός ονομάτων σε αξιολογικά επίθετα (π.χ. ο τύπος είναι αστέρι, η ταινία 

είναι πατάτα) ή επιθετικούς προσδιορισμούς που δηλώνουν αξιολόγηση (π.χ. αστέρι 

γκόμενα, ψώνιο φάση) (Ανδρουτσόπουλος 1997), ενώ με τα ρήματα είμαι και έχω 

συνδυάζονται και κατηγορηματικά εμπρόθετα (π.χ. είναι για πολλές σφαλιάρες, την 

έχω στο περίμενε) (Μοσχονάς 2007).  
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Επιπροσθέτως, ο ποσοτικός δείκτης «πολύ» λειτουργεί στη ΝΕ ως επιτατικό-

αξιολογικό μόριο (π.χ. πολύ γκόμενα), ενώ συχνά άκλιτα επιτατικά μόρια, όπως ο 

ρηματικός τύπος «γαμώ», λειτουργούν ως επιθετικοί προσδιορισμοί (π.χ. έχει ένα γαμώ 

τραγούδι). Για λόγους επίτασης, εμφανίζονται καινοτομικές συντάξεις με καθιερωμένη 

σειρά όρων [επιτατικό μόριο- οριστικό άρθρο- ονοματική φράση]. Συγκεκριμένα, στα 

ΝΕ πρόκειται για τον συνδυασμό «και γαμώ + αιτιατική πληθυντικού του 

ουσιαστικού» (π.χ. και γαμώ τα παιδιά, και γαμώ τις φάσεις) (Ανδρουτσόπουλος 1997), 

καθώς και για τον συνδυασμό «και πολύ + ουσιαστικό» (π.χ. και πολύ άτομο). 

Επιτατικά λειτουργεί, επίσης, το οριστικό άρθρο, για παράδειγμα, ΤΟ μπαρ, ΤΟ 

άτομο, Η γκόμενα (η διαδικασία αυτή ονομάζεται γραμματικοποίηση), καθώς και 

ορισμένα επιρρήματα (π.χ. τελείως γεια σου) (Μοσχονάς 2007). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση «κενών» αντωνυμικών στοιχείων, χωρίς 

σημασιολογική αναφορά (π.χ. την είδα, την άκουσα, μου τη σπάει, μου τη βιδώνει), 

καθώς και η παράλειψη των προθέσεων, συνήθως μετά από ρήματα κίνησης (π.χ. 

Πάσχα πάω Θεσσαλονίκη, Είχε τραπέζι Σάββατο Μερσέντες;) (Μοσχονάς 2007). 

Τέλος, συχνά παρατηρείται αλλαγή της σύνταξης ή της διάθεσης των ρημάτων (π.χ. 

μας την πέσανε, δε λέει) (Ανδρουτσόπουλος 1997). 

 

2.3.4 Σημασιολογικό επίπεδο 

Τα πιο γόνιμα σημασιολογικά πεδία της slang και, κατ’ επέκταση, των νεανικών 

ιδιωμάτων, στα οποία εντοπίζεται η γλωσσική καινοτομία και η λεξιλογική 

παραγωγικότητα μέσα από τη μεταφορική χρήση της γλώσσας, είναι, σύμφωνα με τον 

Sornig (1981), πεδία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συναισθηματική φόρτιση, καθώς και 

πεδία που καθορίζονται από το πολιτισμικό υπόβαθρο και τη σχέση του ομιλητή με τον 

συνομιλητή του. Επίσης, μέσω του λεξιλογίου, δηλώνονται τα χαρακτηριστικά της 

ομάδας και εκφράζονται οι κοινοί φόβοι, τα ενδιαφέροντα, οι απέχθειες και οι 

προτιμήσεις. Έτσι, εμφανίζεται πλήθος συνωνύμων για το ανθρώπινο σώμα και τα 

μέρη του, για σωματικές και σεξουαλικές λειτουργίες, για το φαγητό, το ποτό, το 

αλκοόλ, τα τσιγάρα, τα πνευματικά και φυσικά ελαττώματα, τα λεφτά, τα αυτοκίνητα, 

τις μοτοσικλέτες, την ενδυμασία κτλ., ενώ, μέσω της μεταφορικής χρήσης της 

γλώσσας, είναι ευκολότερο να γίνει αναφορά σε θέματα-ταμπού (Partridge 1970, 

Sornig 1981). Αυτό, όμως, δε σημαίνει, σύμφωνα με τον Partridge (1970), ότι πολλές 
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νεανικές λέξεις δε σχετίζονται και με ευχάριστες δραστηριότητες, όπως π.χ. με τα 

παιχνίδια, τα αθλήματα και τη διασκέδαση, ή με την αγάπη για το μυστήριο και την 

περιπέτεια. 

Παράλληλα, κεντρική θέση στο νεανικό λεξιλόγιο κατέχουν λέξεις δηλωτικές 

των ενδιαφερόντων της νεανικής κουλτούρας, του ιδιαίτερου τρόπου ζωής τον οποίο 

ακολουθούν, καθώς και λέξεις που αναδεικνύουν την αντιπαράθεση της νεανικής με 

την κυρίαρχη κουλτούρα, ενώ, λόγω του διεθνισμού, υπάρχει και πληθώρα λέξεων με 

υπερεθνικό χαρακτήρα, όπως για τα μουσικά ρεύματα, τις πολιτισμικές πρακτικές και 

άλλα στοιχεία της διεθνούς νεανικής κουλτούρας. Έτσι, υπάρχουν λέξεις για τους 

χαρακτηρισμούς των μουσικών ειδών, των τρόπων χορού, κατηγοριοποιήσεις των 

οπαδών των διαφόρων ρευμάτων κ.ά. (Ανδρουτσόπουλος 1998). Ακόμη, όσον αφορά 

το λεξιλόγιο της «διανοούμενης» νεολαίας, αυτό έχει τη δυνατότητα να καλύπτει ένα 

εύρος θεμάτων, κοινωνικών, πολιτικών, ιδεολογικών (Μπαμπινιώτης 2000). 

Κατά συνέπεια, οι ιδιαίτερα παραγωγικές σημασιολογικές κατηγορίες που 

εμφανίζονται στα νεανικά ιδιώματα και οι οποίες αξιοποιήθηκαν στην ανάλυση 

ρεπερτορίου/ γλωσσολογικό άξονα των μυθοπλαστικών ως «δεικτικές» του νεανικού 

τρόπου ομιλίας και της κατασκευής της νεανικής ταυτότητας είναι συνοπτικά οι 

ακόλουθες: α) κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες περιλαμβάνονται χαρακτηρισμοί 

ανθρώπων και κοινωνικές τυποποιήσεις, με βάση την εμφάνιση, την ευφυΐα/ βλακεία, 

τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα/ ρεύματα της νεανικής κουλτούρας 

(π.χ. σπασοκλαμπάνιας, φλώρος, φλωρούμπας, ξενερουά, γαμάουα, ποζεράς, τύπισσα, 

μπαζόλα, τούμπανο), β) πνευματικές και συναισθηματικές καταστάσεις (π.χ. μου ’ρθε 

φλασάκι, νταουνιάζομαι, χιτλεριάζομαι, έπαθα μόρφωση, τσιλάρω, είμαι σε mood), γ) 

βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες που αφορούν τη μόδα, τη διασκέδαση, τη 

μουσική, τη σεξουαλικότητα, τις καταστάσεις μέθης, τις μηχανές, το σχολείο κτλ. (π.χ. 

ξεσαλώνω, γιολάρω (<yolo/ =ζω έντονα την κάθε στιγμή), φασώνομαι, γκρουβάρω, 

γίνομαι λιάρδα/ ζάντα/ κόκαλο, βλέπω περισπωμένες (=είμαι πολύ μεθυσμένος), 

πανκιό, χαρντκοράς), χωρίς, όμως, να γίνεται χρήση κάποιου ειδικού λεξιλογίου, δ) 

ψυχικές/ψυχολογικές καταστάσεις, εμπειρίες, προτιμήσεις και απέχθειες που 

συνιστούν «εγωκεντρική αναφορά» (π.χ. τα πήρα στο κρανίο, τρώω πακέτο, τραβάω 

κουπί, δεν την παλεύω κάστανο, γίνομαι ένα με το πάτωμα, κόβω φλέβα), ε) 

αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό] (π.χ. αστέρι, 

σούπερ, τζάμι/ τζαμάουα, χάσιμο, μπόμπα, αφασία, ομιτζί/ O.M.G.), στ) οι επιτατικές 
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εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/ λίγο] (π.χ. με τρέλα, με τα όλα, του 

θανατά, με την καμία, ούτε καν) και ζ) εκφράσεις που αφορούν τα αντικείμενα 

ενδιαφέροντος μιας νεανικής κουλτούρας (π.χ. μεταλάς, χαρντοκοράς, πανκιό) 

(Ανδρουτσόπουλος 1997). 

 

2.3.5 Πραγματολογικό επίπεδο 

Οι ιδιαιτερότητες των νεανικών ομιλιακών υφών είναι ιδιαιτέρως εμφανείς και στο 

επίπεδο της συνομιλιακής διιεπίδρασης. Έτσι, ορισμένες τυποποιημένες γλωσσικές 

πράξεις, όπως, για παράδειγμα, η έκφραση συμφωνίας, ευχαριστίας κτλ., μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με λειτουργικά ισοδύναμο, αλλά υφολογικά ή κοινωνικά 

διαφοροποιημένο, γλωσσικό υλικό, το οποίο αντλείται κυρίως από τον δανεισμό. 

Αποτελεί μια μορφή γλωσσικού παιχνιδιού και δηλώνει την αλληλεγγύη της ομάδας ή 

τις πολιτισμικές επιρροές της (Ανδρουτσόπουλος 1997). 

Από το δημιουργικό πνεύμα της slang αντλούν τα νεανικά ιδιώματα και στο 

πραγματολογικό επίπεδο, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, χαιρετισμούς, προσφωνήσεις, 

απαντήσεις, επιφωνήματα και επικοινωνιακές ρουτίνες, εκτός από τους τρόπους για 

τον σχηματισμό λέξεων, τη σημασιολογική μεταβολή (μεταφορές, μετωνυμίες) και τον 

δανεισμό (Androutsopoulos 2005). Ειδικότερα, στον προφορικό λόγο οι ομιλητές 

έχουν, γενικά, την τάση να χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες εκφράσεις, όπως 

επικοινωνιακές ρουτίνες, ορισμένες από τις οποίες είναι εξαιρετικά ευέλικτες, με 

καθαρά κοινωνικές ή πολιτισμικές λειτουργίες, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 

τις απαιτήσεις της γρήγορης παραγωγής λόγου (Cheshire 2005). 

Έτσι, λοιπόν, και στη νεανική επικοινωνία εντοπίζονται στερεότυποι 

χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί (π.χ. έλα ρε, τσα γεια, άντε μπάι), προσφωνήσεις (π.χ. 

άτομα, ρε μεγάλε, ρε γίγαντα), φιλικές υβριστικές προσφωνήσεις (π.χ. ρε μαλάκα), 

εκφράσεις συμφωνίας (π.χ. Μέσα είσαι!), εκφράσεις άρνησης (π.χ. Ούτε με σφαίρες), 

εκφράσεις επιδοκιμασίας (π.χ. Φοβερό!, Έγραψε!), εκφράσεις έναρξης μιας αφήγησης 

(π.χ. Άκου φάση!, Άκου να πάθεις!) (Ανδρουτσόπουλος 1997, Ανδρουτσόπουλος 

2001). Πολλές από τις στερεότυπες εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι είναι 

αποτέλεσμα δανεισμού, προερχόμενες κυρίως από τα αγγλικά, π.χ. χαιρετισμοί, 

προσφωνήσεις, επιφωνήματα (wow, yeah man!), συνομιλιακοί δείκτες (okay, anyway) 

και λέξεις για την έκφραση ευχαριστίας (thanks), συγγνώμης (sorry) 
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(Ανδρουτσόπουλος 1997). Επίσης, χαρακτηριστική είναι η ενσωμάτωση στη νεανική 

επικοινωνία στοιχείων από τα ΜΜΕ και τη νεανική κουλτούρα, όπως σλόγκαν από 

διαφημίσεις, ατάκες από ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές, στίχοι τραγουδιών, τίτλοι κόμικς 

κ.τ.ό., προκειμένου να καλυφτούν οι εκφραστικές ανάγκες των νέων αλλά και να 

αναδειχθούν οι πολιτισμικές τους επιρροές (Ανδρουτσόπουλος 1998). 

 

2.4 «Γλώσσα των νέων» και γλωσσικές στάσεις  

 

2.4.1 Η έννοια των γλωσσικών στάσεων 

Οι γλωσσικές στάσεις (language attitudes) συνιστούν ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με 

πλήθος επιπτώσεων τόσο στην ίδια τη γλώσσα όσο και στους ομιλητές της και, γι’ 

αυτόν τον λόγο, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των κοινωνικών γλωσσικών 

προσεγγίσεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Κακριδή-Φερράρι 2007α). Έτσι, λοιπόν, 

αποτελούν ένα βασικό κεφάλαιο στην κοινωνιογλωσσολογική έρευνα, καθώς οι 

στάσεις απέναντι στη γλώσσα ή στις γλώσσες μιας κοινότητας ή άλλων κοινοτήτων 

ενέχουν υποκειμενική διάσταση και εντάσσονται στο πεδίο της γλωσσικής ιδεολογίας 

(language ideology), η οποία εξετάζει το σύνολο των στάσεων και απόψεων μιας 

κοινότητας για τη γλώσσα (Τσιτσιπής 2001).  

Ειδικότερα, η έννοια των γλωσσικών στάσεων συνδέεται, σύμφωνα με την 

Κακριδή-Φερράρι (2007α), με τις υποκειμενικές αντιλήψεις ατόμων ή/και ομάδων 

ομιλητών, εθνοτικών και κοινωνικών, για τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες του 

περιβάλλοντός τους, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμενοποιούνται στη 

συμπεριφορά τους αυτές οι αντιλήψεις απέναντι στις διάφορες ποικιλίες. Θεωρούνται 

ως «εσωτερική νοητική κατάσταση ετοιμότητας» και εξαρτώνται από την εμπειρία του 

ατόμου, ενώ, παράλληλα, ρυθμίζουν και επιδρούν δυναμικά στην αντίδρασή του 

απέναντι στη γλώσσα. Οι στάσεις αυτές, όταν περιορίζονται αποκλειστικά σε στάσεις 

απέναντι στη γλώσσα, ενδέχεται να αναφέρονται είτε σε αισθητικές αξιολογήσεις μιας 

γλώσσας ή γλωσσικής ποικιλίας (π.χ. «όμορφη»-«άσχημη», «εύηχη»-«κακόηχη» κτλ.) 

είτε στην καταλληλότητα χρήσης της σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. 

Συνήθως, όμως, ο ορισμός των γλωσσικών στάσεων διευρύνεται, με αποτέλεσμα να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και οι στάσεις απέναντι στους ομιλητές μιας γλώσσας ή 
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διαλέκτου, οι στάσεις, δηλαδή, απέναντι στα κοινωνικά χαρακτηριστικά ή στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ομιλητών, ή επεκτείνεται ακόμη 

περισσότερο περιλαμβάνοντας όλα τα είδη των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη 

γλώσσα, όπως τις στάσεις απέναντι στη διατήρησή της και στις προσπάθειες του 

γλωσσικού προγραμματισμού (Κωστούλα-Μακράκη 2001). Έτσι, σύμφωνα με τους 

Ryan κ.ά. (1982: 7) και Papapavlou (1998: 16) (αναφέρονται από την Κακριδή-

Φερράρι 2007α), στις στάσεις εντάσσουμε «κάθε συναισθηματικούς, νοητικούς ή 

συμπεριφορικούς δείκτες που αφορούν αξιολογικές αντιδράσεις απέναντι σε διάφορες 

γλωσσικές ποικιλίες ή τους ομιλητές τους».    

Ανάλογα με τις απόψεις τις οποίες υιοθετούν τα μέλη της κοινότητας, 

καθορίζεται η συμπεριφορά τους απέναντι στους ομιλητές των διαφόρων γεωγραφικών 

ή κοινωνικών ποικιλιών, ενώ προβαίνουν, παράλληλα, και σε μια αξιολόγηση των 

ποικιλιών ως «ανώτερων» ή «κατώτερων», με κριτήρια τα οποία συνήθως δεν 

ευσταθούν σύμφωνα με τα πορίσματα της γλωσσολογίας, αλλά απορρέουν από τις 

συγκεκριμένες ιδεολογίες που επικρατούν σε μια κοινότητα, διαμορφώνοντας, κατ’ 

επέκταση, ουσιώδη ζητήματα εκπαίδευσης και κοινωνικών διακρίσεων και οδηγώντας 

σε ταξικές και εθνοτικές ανισότητες (Τσιτσιπής 2001). Η προσπάθεια περιγραφής της 

γλώσσας, όμως, με όρους ανωτερότητας και κατωτερότητας σχετίζεται με απόψεις που 

εξετάζουν τη γλώσσα ως μια «οντότητα αυτόνομη, υπερκοινωνική και απαλλαγμένη 

από κοινωνικούς κανόνες και κοινωνικά νοήματα» (Φραγκουδάκη 1999: 89), με 

αποτέλεσμα να μετατίθεται η αναφορά στη γλωσσική ποιότητα στο γλωσσικό πεδίο 

των κοινωνικών διακρίσεων, καθώς η υποτίμηση της γλώσσας κοινωνικών ομάδων 

επιφέρει σωρεία κοινωνικών επιπτώσεων, όπως π.χ. η υποτίμηση των λαϊκών τάξεων 

και του τρόπου ομιλίας τους. Ακόμη, μεταθέτει στο γλωσσικό πεδίο αξιολογήσεις που 

εκφράζουν κοινωνικές αντιθέσεις, οικονομικές ανισότητες και πολιτικούς 

ανταγωνισμούς και ενισχύει τους κατόχους πολιτικής και μορφωτικής εξουσίας, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν την πρότυπη ποικιλία (Φραγκουδάκη 1999). 

Οι αξιολογήσεις αυτές, ωστόσο, δεν αποτελούν στάσεις τόσο απέναντι στη 

γλώσσα όσο απέναντι στους ομιλητές των ποικιλιών αυτών, καθώς και στις αντίστοιχες 

εθνοτικές και κοινωνικές ομάδες στις οποίες αυτοί ανήκουν, οδηγώντας, κατ’ 

επέκταση, σε κατηγοριοποιήσεις των διάφορων κοινωνικών ομάδων και επηρεάζοντας 

πολλές γλωσσικές όψεις αλλά και τη ζωή των ίδιων των ομιλητών. Η κατάσταση αυτή 

έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται, εκτός από τη διάρκεια των γλωσσικών ποικιλιών, 
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και η ιστορική τύχη των ομιλητών τους (Κακριδή-Φερράρι 2007α). Αυτό συμβαίνει 

επειδή ο στιγματισμός ορισμένων ομιλιακών στοιχείων οδηγεί στην αναγνώριση ενός 

ιδιώματος, στον στιγματισμό του σε σχέση με άλλα ιδιώματα και, κατ’ επέκταση, στον 

συνακόλουθο στιγματισμό ορισμένων κοινωνικών ομάδων σε σχέση με τις υπόλοιπες 

του κοινωνικού συνόλου. Κατά συνέπεια, εξαιτίας των προηγούμενων ενεργειών, 

διαμορφώνονται σχέσεις κύρους μεταξύ των υψηλών και χαμηλών χρήσεων, 

ιδιωμάτων και χρηστών (Δελβερούδη & Μοσχονάς 1997). Με άλλα λόγια, οι 

γλωσσικές στάσεις απορρέουν από τις κυρίαρχες γλωσσικές ιδεολογίες και τα 

κρατούντα γλωσσικά μεταπραγματολογικά στερεότυπα, κατά τον Agha 1998, 2005, 

σύμφωνα με τα οποία οι ομιλητές, ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου και φορείς μιας 

επικρατούσας κοινωνικοπολιτισμικής ιδεολογίας, διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις 

για τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες, οριοθετώντας, κατ’ επέκταση, τη γλωσσική 

χρήση (βλ. και Αρχάκης & Σπηλιοπούλου 2015, Παπαζαχαρίου κ.ά. 2016). Τα 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα απορρέουν από την υπάρχουσα γλωσσική 

ποικιλότητα και διαμορφώνουν τις στάσεις του κοινωνικού συνόλου και απέναντι σε 

άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ομιλητών των διάφορων ποικιλιών, όπως το 

ντύσιμο, το επάγγελμα κ.τ.ό. (βλ. και Αρχάκης & Σπηλιοπούλου 2015).  

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι, ακόμη, το γεγονός ότι οι γλωσσικές στάσεις, είτε 

είναι συνειδητές είτε ασυνείδητες, είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στον χρόνο, καθότι είναι 

δύσκολη η διαφοροποίηση τους και ανθίστανται στην αλλαγή. Δεν είναι, όμως, 

«αθώες», διότι δημιουργούν ένα διαχωριστικό δίπολο ανάμεσα στο «εμείς» και οι 

«άλλοι», προκρίνοντας τη χρήση μιας συγκεκριμένης ποικιλίας και αναδεικνύοντας τις 

εκάστοτε κοινωνικές ανισότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν είναι δυνατόν να 

παραμεριστούν εύκολα με την εξάλειψη των όποιων προκαταλήψεων, καθώς 

σχετίζονται με «συμβολικές αναπαραστάσεις της κοινωνικής ταυτότητας» και 

αποτυπώνουν τις συγκρούσεις που απορρέουν από τον ασκούμενο κοινωνικό έλεγχο 

στις διάφορες ομάδες ομιλητών μέσω της γλώσσας (Κακριδή-Φερράρι 2007α). 

Επομένως, για τον περιορισμό και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των όποιων γλωσσικών 

προκαταλήψεων απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η προσπάθεια εξάλειψης των 

κοινωνικών προκαταλήψεων στην ευρεία τους έννοια (Κωστούλα-Μακράκη 2001). 

Για τη διαμόρφωσή τους, καίριο ρόλο διαδραματίζουν γενικότερες ιδεολογικές, 

πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εικόνες και αντιλήψεις που επικρατούν, καθώς 

και ιστορικοί παράγοντες (Κακριδή 2000, Κωστούλα-Μακράκη 2001, Milroy 2001, 
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Κακριδή-Φερράρι 2007α). Οι τάσεις αυτές ενισχύονται στις δυτικές κοινωνίες από τις 

απόψεις για  υπεροχή της πρότυπης ποικιλίας, η οποία θεωρείται ως ο σωστός τρόπος 

ομιλίας, διότι συνδέεται με τις επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις και τη λογοτεχνία, 

με αποτέλεσμα να αξιολογούνται θετικά οι ομιλητές της εις βάρος των ομιλητών των 

γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών (Αρχάκης & Κονδύλη 2004). Έτσι, για 

παράδειγμα, μπορεί στις γλωσσικές απόψεις να αποτυπώνονται οι αντιλήψεις του 

ηγεμονικού θεσμικού πλαισίου μιας κοινωνίας που προωθεί την «καθαρολογική 

άποψη» υπέρ της πρότυπης ποικιλίας, καθώς υιοθετείται η άποψη της υποτιθέμενης 

υπεροχής της, επειδή βρίσκεται σε θέση κυριαρχίας έναντι των άλλων ποικιλιών της 

κοινότητας. Σε περιπτώσεις, μάλιστα, που υπάρχει δομική ομοιότητα ανάμεσα στην 

πρότυπη ποικιλία και στις μειονοτικές γλώσσες, δημιουργείται στους ομιλητές των 

δεύτερων η πεποίθηση ότι η δική τους γλώσσα είναι μια «φθαρμένη, ατελής ποικιλία» 

(Τσιτσιπής 2001). 

Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι γλωσσικές στάσεις αποτελούν μέρος 

της κοινωνικοποίησης των ατόμων, καθώς σχετίζονται με την εκμάθηση των απόψεων 

και των συμπεριφορών οι οποίες θεωρούνται αποδεκτές από την κοινωνική ομάδα 

τους. Γι’ αυτό, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους διαδραματίζουν —τόσο οι 

θεσμοθετημένοι όσο και οι άτυποι— φορείς κοινωνικοποίησης, όπως η οικογένεια και 

η στάση των γονέων, η εκπαίδευση σε όλες της τις βαθμίδες, τα ΜΜΕ, η παρέα των 

συνομηλίκων κτλ. Σημαντική, επίσης, είναι η επίδραση παραγόντων όπως το φύλο, η 

ηλικία, η προσωπική εμπειρία, το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, η στάση της 

κοινότητας και των θεσμών της κτλ. (Andersson & Trudgill 1990, Κωστούλα-

Μακράκη 2001, Κακριδή-Φερράρι 2007α).  

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην καλλιέργεια γλωσσικών στάσεων φέρουν και 

τα ΜΜΕ, τα οποία δημιουργούν συχνά τους λεγόμενους «ηθικούς πανικούς» σχετικά 

με τη γλώσσα, μέσω μεταγλωσσικών αναφορών, ακόμη και συμπτωματικών, 

διαιωνίζοντας αντιλήψεις με έντονο ιδεοληπτικό χαρακτήρα και ακολουθώντας ευρέως 

διαδεδομένες πολιτισμικές συμβάσεις που σχετίζονται με τη φύση της γλώσσας. Έτσι, 

στην προσπάθεια παρουσίασης της εθνικής γλώσσας ως ομοιογενούς, διάφορα 

γλωσσικά ζητήματα παρουσιάζονται ως «απειλή» για τις ηθικές, κοινωνικές ή/και 

εθνικές αξίες, με αποτέλεσμα την κατασκευή «εχθρών» και τη δημιουργία 

«στρατοπέδων», με απώτερο στόχο την υπεράσπιση της γλώσσας από τους 

υποτιθέμενους εχθρούς. Οι απειλές αυτές συνήθως παρουσιάζονται με 
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υπεργενικευμένο και υπεραπλουστευμένο τρόπο, με αποτέλεσμα το μέγεθος του σάλου 

που προκαλείται να είναι αντιστρόφως ανάλογο με την εκάστοτε αφορμή (Μοσχονάς 

2001). Στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύεται η άποψη της πνευματικής ελίτ του τόπου 

(π.χ. γλωσσολόγων, φιλοσόφων, ανθρώπων των γραμμάτων), ενός περιορισμένου 

κοινού που έχει επίγνωση πάνω σε γλωσσικά θέματα, καθώς και η άποψη του 

ευρύτερου κοινού (Moschonas 2004).  

Συν τοις άλλοις, η λειτουργία της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ και ως 

μεταπραγματολογικών πρακτικών (Agha 2007), όπως θα δούμε αναλυτικότερα στο 3ο 

κεφάλαιο για τον ρόλο των ΜΜΕ, συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση των διάφορων 

κοινωνικών ποικιλιών και στην εδραίωση ορισμένων γλωσσικών ποικιλιών έναντι των 

άλλων, καθώς και στη διάχυση γλωσσικών μεταπραγματολογικών στερεοτύπων 

σχετικά με τον τρόπο ομιλίας ορισμένων κοινωνικών ομάδων, όπως, για παράδειγμα, 

των νέων (βλ. και 1.3), ενώ, ακόμη, συντελεί και στην κοινωνική ιεράρχηση των 

γλωσσικών ποικιλιών (π.χ. η πρότυπη ποικιλία θεωρείται ‘ανώτερη’ σε σχέση με τα 

νεανικά ιδιώματα, βλ. Agha 2003, 2004, 2005, 2007). Οι ευρύτερες, ωστόσο, 

κοινωνικές αλλαγές οδήγησαν, μέσα από τη χρήση των διαλέκτων σε ορισμένα 

τηλεοπτικά είδη (π.χ. διαφημίσεις, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές με συμμετοχή 

του κοινού κτλ.), στην ανάδειξή τους στα ΜΜΕ, ιδίως στα ιδιωτικά, και σε μια ροπή 

προς τη «συνομιλιοποίηση» και στην τοπικότητα για την προσέγγιση συγκεκριμένων 

ομάδων-στόχων και για την κατασκευή της «αυθεντικότητας», με αποτέλεσμα ο λόγος 

των ΜΜΕ να γίνεται όλο και περισσότερο ετερογλωσσικός (Androutsopoulos 2010). 

Παρ’ όλα αυτά, η εισαγωγή τους στον λόγο των ΜΜΕ δεν οδηγεί, κατ’ ανάγκη, στη 

θεσμική χρήση τους, καθώς τονίζεται συχνά η ακαταλληλότητα των διαλέκτων για 

θεσμική χρήση —σε αντίθεση με την πρότυπη ποικιλία, με αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό και τον στιγματισμό ή ακόμη τη γελοιοποίηση των ομιλητών τους, από τη 

στιγμή που τα ΜΜΕ παρουσιάζουν ως «αυθεντικές» ορισμένες υπερβολές κατά την 

προβολή των διαλέκτων ή δημιουργούν στο κοινό την εντύπωση για πιστή 

αναπαράσταση των γλωσσικών ποικιλιών («πλάνη του αντικατοπτρισμού») 

(Androutsopoulos 2010).  

Έτσι, λοιπόν, σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την αναπαράσταση της 

κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας, διαπιστώθηκε 

ότι, ενώ γίνεται μια απόπειρα να παρουσιαστεί η κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα 

τηλεοπτικά και κινηματογραφικά, οδηγούμαστε τις περισσότερες φορές σε 
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στιγματισμό των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών και, κατ’ επέκταση, σε 

στιγματισμό των αντίστοιχων κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα να προωθείται από 

τα ΜΜΕ ο κυρίαρχος λόγος για την ανωτερότητα της πρότυπης ποικιλίας και των 

ομιλητών της. Με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτεται και ο ιδεολογικός ρόλος των ΜΜΕ 

για την προώθηση της εθνικής ενότητας (Marriott 1997, Geeraerts 2001, Dhoest 2004, 

Στάμου & Ντίνας 2011, Archakis, Lampropoulou, Tsakona & Tsami 2014, 2015), 

καθώς και η δύναμή τους στην αναπαραγωγή των ταξικών διακρίσεων 

(Androutsopoulos 2010, Stamou 2011). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί στην 

περίπτωσή μας η στερεότυπη αναπαράσταση των νεανικών ομιλιακών υφών ως μιας 

ομοιόμορφης ποικιλίας, αναπαράσταση η οποία αναπαράγει κοινότοπες πολιτισμικές 

αντιλήψεις για την κοινωνική ομάδα των νέων, ενώ, στην ελληνική πραγματικότητα, η 

τηλεοπτική αναπαράσταση των νεανικών ιδιωμάτων τόσο στις διαφημίσεις όσο και 

στις τηλεοπτικές σειρές τείνει να συνδέει τη νεότητα με τον «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (adolescence discourse: Bucholtz 2002, για μια 

αναλυτικότερη προσέγγιση, βλ. 3.4.1), καθώς βασίζεται στις συνήθεις επικρίσεις για 

την κοινωνική ομάδα των νέων (π.χ. ανωριμότητα, ανευθυνότητα κ.τ.ό.), με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μία διαστρεβλωμένη αντίληψη τόσο για τους νέους και 

όσο και για τον τρόπο ομιλίας τους (βλ. Stamou 2013, Stamou, Agrafioti & Dinas 2012, 

Saltidou & Stamou 2014, Stamou & Saltidou 2015) (βλ. και 3ο κεφάλαιο).  

Τέλος, η μειωμένη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων για τις ποικίλες 

παραλλαγές της γλώσσας και τη λειτουργικότητά τους ευνοούν την επικράτηση και τη 

διάδοση αξιολογικών μύθων για την ιδανική γλώσσα, περιορίζοντας την επικοινωνία 

μεταξύ άνισων κοινωνικά ομιλητών και προωθώντας την υπεροχή του γραπτού λόγου 

έναντι του προφορικού (Φραγκουδάκη 1999). Εξάλλου, για πολλές δεκαετίες η 

γλωσσολογική έρευνα υποστήριζε το κύρος και την υπεροχή της πρότυπης έναντι των 

άλλων ποικιλιών, καθώς εστίαζε κυρίως στην εσωτερική δομή της γλώσσας, 

αποκλείοντας οποιεσδήποτε ιδεολογικοκοινωνικές προεκτάσεις και διαμορφώνοντας, 

έτσι, τις γλωσσικές ιδεολογίες. Η εμφάνιση, ωστόσο, του επιστημονικού κλάδου της 

κοινωνιογλωσσολογίας, ο οποίος ανέδειξε ότι οι γλώσσες δεν είναι αυτόνομες και 

ομοιογενείς αλλά καθορίζονται από τις λειτουργίες που επιτελούν στο πλαίσιο της 

κοινωνίας, επιχείρησε τη σταδιακή περιστολή, αν όχι την εξάλειψη, αυτών των 

γλωσσικών προκαταλήψεων (Milroy 2001, Αρχάκης & Κονδύλη 2004), ενώ 

επεσήμανε, ακόμη, πως η απόδοση «ετικετών» (π.χ. «γλώσσα των νέων») σε 
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κοινωνικές ποικιλίες και η ανάδειξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών των 

ποικιλιών αυτών σε σχέση με την πρότυπη ποικιλίας ενδέχεται να καλλιεργήσει την 

εντύπωση της μειονεξίας των ποικιλιών αυτών έναντι της πρότυπης (Cornips, Jaspers 

& De Rooij 2014). 

 

2.4.2 Στάσεις απέναντι στην ελληνική γλώσσα 

Οι γλωσσικές στάσεις που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας 

απορρέουν σε μεγάλο βαθμό από το ζήτημα της κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia), το 

οποίο ταλάνισε για αιώνες τη χώρα μας, λόγω της συνύπαρξης μιας «υψηλής» 

ποικιλίας, της καθαρεύουσας, και μιας «χαμηλής» ποικιλίας, της δημοτικής, με 

αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε ένα πλήθος μεταγλωσσικών απόψεων και στάσεων 

απέναντι στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, οι οποίες 

επικεντρώνονται στη σχέση της γλώσσας με την εθνική ταυτότητα, όπως και στις 

κοινωνικές ταυτότητες που απορρέουν από τις εκάστοτε γλωσσικές επιλογές 

(Γιαννουλοπούλου 2001). Οι διαμάχες ξεκίνησαν την εποχή του νεοελληνικού 

διαφωτισμού (18ος αι.), κατά την προσπάθεια συγκρότησης εθνικής παιδείας και 

επιλογής του γλωσσικού οργάνου για τη διαπραγμάτευση των νέων εθνικών θεμάτων 

(Σταυρίδη-Πατρικίου 2001). 

Οι βάσεις της ελληνικής διγλωσσίας τίθενται τον 1ο αι. π. Χ. με το κίνημα του 

Αττικισμού, όπου αναδύεται η προσπάθεια του γλωσσικού «καθαρισμού». Σύμφωνα 

με το κίνημα αυτό, η ομιλούμενη γλώσσα αντιμετωπίζεται ως προϊόν φθοράς, σε 

αντίθεση με την αντίληψη για τον γραπτό λόγο της εκπαίδευσης, της διοίκησης και της 

λογοτεχνίας, ο οποίος στηρίζεται στην κλασική αττική διάλεκτο και θεωρείται 

ανώτερος, αντίληψη η οποία, με έξαρση στη βυζαντινή εποχή, επιβιώνει έως τον 20ο 

αι. μ.Χ.. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία εθνικής γλώσσας συνεχίστηκαν κατά την 

προεπαναστατική περίοδο, με τη διγλωσσία να συνεχίζει να δεσπόζει, λόγω της 

ανάγκης να συνδεθεί η ελληνική γλώσσα με την αρχαία ελληνική για την απόκτηση 

κύρους στην Ευρώπη (Χρηστίδης 2001). 

Κατά την περίοδο 1825-1840, διαμορφώνεται μια νέα κοινή γλώσσα με βάση 

την πελοποννησιακή διάλεκτο, χωρίς, παρ’ όλα αυτά, να πάψει να υφίσταται η 

διγλωσσία, καθώς η καθαρεύουσα εξακολουθεί να κυριαρχεί στον γραπτό λόγο, τη 

δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση, ενώ η δημοτική βαθμηδόν κάνει την εμφάνισή 
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της στη λογοτεχνία (Χρηστίδης 2001). Παρ’ όλα αυτά, στο δεύτερο μισό του 19ου αι. η 

προεπαναστατική καθαρεύουσα, με την υποστήριξη των Φαναριωτών, ανάγεται σε 

επίσημη γλώσσα του κράτους, με στόχο τη σύζευξη του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους με την αρχαιοελληνική κληρονομιά, ενώ μόνο στο τέλος του 19ου αι. και στον 

20ο αι. η ανερχόμενη δύναμη του δημοτικισμού ανατρέπει εν μέρει την ισχύουσα 

κατάσταση (Αρχάκης & Κονδύλη 2004). Παράλληλα, η ανάγκη λεξιλογικής 

διεύρυνσης οδηγεί σε δανεισμό τόσο από παλαιότερες φάσεις της γλώσσας μας όσο 

και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, είτε άμεσα είτε με τη μορφή μεταφραστικών 

δανείων. Έτσι, η κυριαρχία της καθαρεύουσας συνεχίζεται —με μικρές εξαιρέσεις—  

έως το 1976, οπότε και αναγνωρίζεται η δημοτική ως η επίσημη γλωσσική μορφή, 

πυροδοτώντας, μολαταύτα, μέχρι τις ημέρες μας συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο 

της γλωσσικής εκπαίδευσης, οι οποίες αποτελούν απότοκο της συγκεκριμένης 

διαμάχης (Χρηστίδης 2001). 

Παρ’ όλα αυτά, ενώ η ελληνική γλώσσα καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας και 

της εξέλιξής της παρέμεινε αδιάσπαστη, παρουσίασε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα 

γλωσσικής ανάλυσης, αλλαγές τις οποίες επικαλούνται όσοι μιλούν για «παρακμή» και 

«φθορά» της γλώσσας. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν σχέση με τη φύση της γλώσσας και 

οι οποίες διαιωνίζονται έως τις μέρες μας και επιτείνονται λόγω των επιδράσεων που 

δέχεται η γλώσσα μας από την ηγεμονική στο παγκόσμιο σκηνικό αγγλική γλώσσα 

(Χρηστίδης 2001). Έτσι, διατυπώνονται απόψεις ότι η ελληνική απομακρύνεται από 

τις ρίζες της και κινδυνεύει από την εισροή ξενισμών (άποψη η οποία αποτελεί βασική 

επίκριση για τα νεανικά ιδιώματα), ενώ, παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της 

μοναδικότητας της γλώσσας μας και της ανάγκης γνώσης της αρχαίας ελληνικής για 

τη σωστή ομιλία στη νέα ελληνική. Παραγνωρίζεται, επίσης, πολλές φορές το γεγονός 

ότι η ανανέωση της γλώσσας αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό της, το οποίο συμβάλλει 

στη μακροζωία της αντί στη φθορά της (Φραγκουδάκη 2001).  

Σε τελική ανάλυση, όμως, μια γλώσσα που διαθέτει φυσικούς ομιλητές 

δύσκολα χάνεται, ενώ η επαφή με άλλες γλώσσες την ανανεώνει και της προσφέρει 

ορολογία σε σημαντικούς τομείς, όπως η επιστήμη (Γιαννουλοπούλου 2001). 

Επιπλέον, ο δανεισμός δεν είναι επικίνδυνος, από τη στιγμή που δεν έρχεται να καλύψει 

δομικά κενά της γλώσσας αλλά κοινωνικοπολιτισμικά, ενώ, παράλληλα, αποτελεί 

φαινόμενο όλων των ζωντανών γλωσσών, το οποίο γίνεται για εξωγλωσσικούς λόγους 

και συνιστά συνήθως πηγή γλωσσικού εμπλουτισμού (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 2001). 
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Εξάλλου, σε όλη τη διάρκειά της, η ελληνική έχει δανειστεί λέξεις ανά τους αιώνες, 

χωρίς, όμως, να ‘αλλοιωθεί’ (Charalambakis 2010). Επομένως, γίνεται κατανοητό πως 

οι όποιες κατηγορίες περί φθοράς της ελληνικής γλώσσας, στηριζόμενες σε 

παρωχημένες αντιλήψεις περί ανωτερότητας και ανάγκης γλωσσικής «καθαρότητας», 

καθως και οι αντιλήψεις περί ανωτερότητας της πρότυπης ποικιλίας έναντι των μη 

πρότυπων ποικιλιών (βλ. και Παπαζαχαρίου κ.ά. 2016), κάθε άλλο παρά βάσιμες είναι, 

από τη στιγμή που παραβλέπουν την ουσιώδη ανάγκη των γλωσσικών συστημάτων για 

ανανέωση και αλλαγή, ενώ απαξιώνουν, παράλληλα, τη δυνατότητα εμπλουτισμού την 

οποία προσφέρουν στη γλώσσα οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες, όπως τα 

νεανικά ιδιώματα, τα οποία έχουν, όπως προαναφέρθηκε, ως εγγενή τους γνωρίσματα 

τη γλωσσική καινοτομία, αλλαγή και δημιουργικότητα.  

 

2.4.3 Γλωσσικές στάσεις για τα νεανικά ιδιώματα 

Τα νεανικά ιδιώματα αποτελούν μέρος της γλωσσικής συνείδησης της κοινότητας, 

αποτελώντας τόσο αντικείμενο στάσεων όσο και μίμησης στα ΜΜΕ και σε άλλες όψεις 

του βίου (Ανδρουτσόπουλος 1997). Οι απόψεις που διατυπώνονται για τον νεανικό 

τρόπο ομιλίας είναι αμφίρροπες, κινούμενες ανάμεσα στην αποδοχή και την επίκριση, 

καθώς η αξιολόγησή της από τους νέους και τους ενήλικες ομιλητές διαφέρει λόγω της 

διαφορετικής οπτικής γωνίας των δύο ηλικιακών ομάδων (Ανδρουτσόπουλος 2001). 

Σύμφωνα με τους Ανδρουτσόπουλο & Κακριδή (2010), η ανάπτυξη στη δεκαετία του 

’80 των νεανικών ιδιωμάτων οδήγησε στη συνειδητοποίηση και την ιδεολογικοποίησή 

τους, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να διαμορφώνονται και οι στάσεις απέναντι σε αυτή 

τη γλωσσική ποικιλία, οι οποίες αποτυπώνονται κυρίως στον τύπο, όπου 

παρουσιάζονται τα «υποτιθέμενα» χαρακτηριστικά της. Γενικότερα, πάντως, 

παρατηρούν ότι οι στάσεις αυτές, οι οποίες δεν είναι προϊόν της έρευνας για τα νεανικά 

ιδιώματα αλλά των πρώτων αντιδράσεων για τη θέση της νεολαίας στο μεταπολεμικό 

και μεταδικτατορικό τοπίο, διακρίνονται σε 3 φάσεις: α) τη θετική αποδοχή της 

διαφορετικότητας και της αμφισβήτησης, β) τη θετική αλλά περιορισμένη αποδοχή και 

γ) την κατηγορηματικά αρνητική στάση απέναντι στους νέους και στη γλώσσα τους. 

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνουν πως τα νεανικά ιδιώματα έχουν πλέον περάσει στην 

ανεπίσημη καθημερινή γλώσσα των ενηλίκων, καθώς και σε χώρους δημόσιας-
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θεσμικής επικοινωνίας, γεγονός που καταδεικνύει το αυξανόμενο κύρος τους και 

περιορίζει την ανατρεπτική λειτουργία τους (Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010).  

Πιο αναλυτικά, η στάση των ενηλίκων απέναντι στον γλωσσικό κώδικα των 

παιδιών τους είναι συχνά επικριτική και διορθωτική, καθώς τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί τηρούν αρνητική στάση απέναντι στο υβριστικό λεξιλόγιο/ στις 

βωμολοχίες των νέων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι το λεξιλόγιο αυτό επιτελεί 

συγκεκριμένες λειτουργίες στο πλαίσιο της ομάδας των εφήβων και ότι σταδιακά η 

χρήση των λέξεων αυτών υποχωρεί με την είσοδο τους στην ενηλικίωση 

(Ανδρουτσόπουλος 2001). Οι νέοι, από την άλλη πλευρά, προσδίδουν θετικές αξίες στη 

γλώσσα τους, διότι θεωρούν ότι μέσω αυτής δηλώνουν έννοιες οι οποίες εκφράζουν 

τον τρόπο ζωής τους, όπως ευθύτητα, αλληλεγγύη, συμμετοχή σε μια νεανική 

κουλτούρα κτλ., έχοντας, όμως, επίγνωση, σύμφωνα με τους  Schlobinski κ.ά. (1993, 

αναφέρεται από τον Androutsopoulos 2005: 1501), ότι η χρήση του γλωσσικού τους 

κώδικα είναι ακατάλληλη για εξω-ομαδική χρήση, όπως π.χ. η εύρεση εργασίας 

(Ανδρουτσόπουλος 1998, Ανδρουτσόπουλος 2001, Androutsopoulos 2005). 

Τα ΜΜΕ, με τη σειρά τους, διαφοροποιούν τη στάση τους απέναντι στα 

νεανικά ιδιώματα, κινούμενα ανάμεσα στην επιδοκιμασία του γλωσσικού αυτού 

κώδικα, θεωρώντας τον ως δείγμα «γλωσσικής δημιουργικότητας», και στον 

στιγματισμό, επισημαίνοντας τη «γλωσσική πενία» των νέων (Ανδρουτσόπουλος 

2001). Έτσι, λοιπόν, την παρουσιάζουν συνήθως ως μία «κακή γλώσσα», χωρίς, 

ωστόσο, να αναφέρονται στον τρόπο ομιλίας όλων των νέων αλλά συγκεκριμένων 

ομάδων, ενώ, παράλληλα, τείνουν να παρουσιάζουν με υπερβολικό τρόπο τη διαφορά 

ομιλίας των νέων από αυτήν των ενηλίκων (Androutsopoulos 2005). Όσον αφορά την 

ελληνική πραγματικότητα, ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος παρουσιάζει συνήθως μια 

παραποιημένη εικόνα του νεανικού λεξιλογίου, παρουσιάζοντας τη γλώσσα τους ως 

ακατάληπτη και αξιολογώντας την με στερεότυπα μη τεκμηριωμένα επιστημονικά, 

παραγνωρίζοντας έτσι το δικαίωμα των κοινωνικών ομάδων να αναπτύσσουν έναν 

ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες της ομάδας και ορίζει, 

παράλληλα, την ταυτότητά της (Ανδρουτσόπουλος 2001). Από την άλλη πλευρά, τα 

νεανικά περιοδικά και μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ενσωματώνουν τη 

συγκεκριμένη κοινωνική ποικιλία και εκφράζουν θετικές απόψεις γι’ αυτήν, 

υιοθετώντας την οπτική γωνία του κοινού τους, που αποτελεί και την ομάδα-στόχο. 

Έτσι, λοιπόν, εκμεταλλευόμενα την «εμπορική» αξία (commodification: Johnstone 
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2009, Androutsopoulos 2010, Snell 2017) των νεανικών ιδιωμάτων, αναδεικνύουν τη 

γλωσσική δημιουργικότητα των νέων και εναντιώνονται σε «καθαριστικές αντιλήψεις» 

που διατυπώνονται για τη γλώσσα, εκφράζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την εγγύτητά 

τους στο νεανικό κοινό μέσω της θετικής αυτής αξιολόγησης (Iordanidou & 

Androutsopoulos 1998, αναφέρεται από τον Ανδρουτσόπουλο 2001). Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχει κίνδυνος μια τέτοιου είδους επικοινωνιακή προσέγγιση  να εκληφθεί ως 

κολακεία.  

Ειδικότερα, εξετάζοντας τις γλωσσικές στάσεις των ελληνικών ΜΜΕ απέναντι 

στα νεανικά ιδιώματα, οι Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος (1999) παρατηρούν ότι, 

γενικά, στα ΜΜΕ υπάρχει η τάση να ασχολούνται κυρίως με «τις στιγματισμένες 

γλωσσικές χρήσεις και τις μη πρότυπες ποικιλίες», ενώ οι απόψεις που διατυπώνονται 

αποτελούν, κατά κύριο λόγο, συμβάσεις της γλωσσικής κοινότητας για τους ομιλητές 

αυτών των ποικιλιών και την κοινωνική τους ταυτότητα και όχι τόσο για γλωσσικές 

και αισθητικές αξίες. Έτσι, λοιπόν, δημιουργούν αρνητικό κλίμα για τα νεανικά 

ιδιώματα, χωρίς να συμβάλουν στην κατανόησή τους, ενώ, με την αποσπασματική 

εικόνα του λεξιλογίου που προβάλλουν, τα παρουσιάζουν ως μια «καινούρια και 

άγνωστη ποικιλία της ελληνικής γλώσσας».  

Πιο αναλυτικά, στα 42 δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, που 

εξετάστηκαν από τους ερευνητές, προκειμένου να αναδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο η 

νεοελληνική γλωσσική κοινότητα αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τη «γλώσσα των 

νέων», παρατήρησαν ότι οι επιφυλλίδες είτε δεν αποδέχονται το στερεότυπο της 

λεξιπενίας είτε κάνουν λόγο για γενικότερο πρόβλημα «γλωσσικής έκφρασης», 

συνδέοντας τον τρόπο ομιλίας των νέων με τη λεξιπενία μέσω της ελλιπούς 

κατάκτησης της πρότυπης ποικιλίας ή παρουσιάζοντας τη λεξιπενία ως αντικειμενική 

διαπίστωση ή ως αρνητική αξιολόγηση. Αντιθέτως, τα ρεπορτάζ παρουσιάζουν τη 

«γλώσσα των νέων» ως «σύμπτωμα γλωσσικής πενίας» και τείνουν να την αξιολογούν 

εκφράζοντας συνήθως αρνητικές στάσεις και δημιουργώντας «ηθικό πανικό», ενώ σε 

ελάχιστες περιπτώσεις κάνουν λόγο για «γλωσσική δημιουργικότητα». Επιπροσθέτως, 

υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα μέσα γενικού κοινού και στα νεανικά περιοδικά, 

καθώς τα πρώτα παρουσιάζουν τα νεανικά ιδιώματα ως κάτι «ξένο», «εξωτικό» και 

«ακατανόητο», ενώ τα δεύτερα προβάλλουν τη δημιουργικότητά τους. 
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Επίσης, στη μελέτη της Πρασσά (2005) καταγράφονται οι βασικότερες απόψεις 

των ενηλίκων οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, στο 

διαδίκτυο, σε επιστημονικά και μη βιβλία τον Ιούνιο του 1985, με αφορμή τον «ηθικό 

πανικό» που ξέσπασε στα ΜΜΕ για την άγνοια των λέξεων «αρωγή» και 

«ευδοκίμηση» στο θέμα της έκθεσης στις γενικές εξετάσεις, όπως, επίσης, και κατά 

την περίοδο 1986-2001, αντιλήψεις οι οποίες διαμορφώνουν τις μεταγλωσσικές 

στάσεις του αναγνωστικού κοινού. Σύμφωνα με τις απόψεις που καταγράφονται, η 

έννοια της «γλώσσας των νέων» γίνεται αντιληπτή από ορισμένους ως το σύνολο των 

γλωσσικών εκδηλώσεων των νέων και περιλαμβάνει τόσο τον τρόπο χειρισμού της 

πρότυπης ποικιλίας όσο και των νεανικών ιδιωμάτων, ενώ οι γλωσσολόγοι με τον όρο 

αυτόν εννοούν μόνο τα νεανικά ιδιώματα. Έτσι, λοιπόν, για ορισμένους, η «γλώσσα 

των νέων» αποτελεί απόδειξη ότι οι νέοι έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, έχουν 

απομακρυνθεί από τη γλώσσα των προγόνων τους και επικοινωνούν μέσω της 

συνθηματολογίας. Οι ευθύνες, ωστόσο, για την «ένδεια» αυτή δεν επιρρίπτονται στους 

ίδιους τους νέους αλλά στην εκπαιδευτική πολιτική, στον τρόπο διδασκαλίας των 

γλωσσικών μαθημάτων, στις εκπαιδευτικές και γλωσσικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 

στον λόγο δημοσίων προσώπων, όπως των πολιτικών και των δημοσιογράφων. 

Παράλληλα, λόγω της δυσκολίας ορισμού του γλωσσικού αυτού κώδικα, 

χαρακτηρίζουν τη «γλώσσα των νέων» ως «χαοτική», «σχιζοφρενική», «ακατανόητη», 

θεωρώντας πως δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα. Ακόμη, την αξιολογούν 

αρνητικά λόγω της «λεξιπενίας», των «λαθών», των «νεολογισμών» και της 

«πληθώρας αγγλικών δανείων».  

Συν τοις άλλοις, σε μεγάλη μερίδα του τύπου τα νεανικά ιδιώματα εμφανίζονται 

ως απειλή, κυρίως απέναντι στην επίσημη γλώσσα, και, γι’ αυτό, σχολιάζονται 

αρνητικά. Έτσι, ο λόγος που διατυπώνεται είναι, σύμφωνα με την Πρασσά (2005), 

«καταγγελτικός», «απόλυτος», «γεμάτος γενικεύσεις και υπερβολικούς 

χαρακτηρισμούς για τη γλωσσική και κοινωνική συμπεριφορά των νέων», ενώ 

προβάλλονται ταυτόχρονα «εικόνες καταστροφής και οπισθοδρόμησης της γλώσσας». 

Μέσω των απόψεων αυτών προβάλλονται, παράλληλα, φόβοι για τη διατήρηση της 

εθνικής ταυτότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως και αντιλήψεις που 

συνδέουν τη γνώση της επίσημης γλώσσας και των αρχαίων ελληνικών με την 

απόκτηση κύρους, καθώς και με την ανάπτυξη της λογικής, την ωριμότητα της σκέψης, 

την ευκολία πρόσβασης στον χώρο των επιστημών και τη δυνατότητα κοινωνικής 
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δραστηριοποίησης του ατόμου. Υπάρχει, όμως, και μερίδα αρθρογράφων που εκφέρει 

λόγο υποστηρικτικό για τα νεανικά ιδιώματα, χαρακτηρίζοντάς τα ως διασκεδαστικά, 

λόγω του χιουμοριστικού τους χαρακτήρα. Τέλος, προσπαθούν, ακόμη, να 

αντικρούσουν κατηγορίες για γενικευμένη λεξιπενία των νέων, ασκώντας κριτική στο 

διαχωριστικό δίπολο που δημιουργείται ανάμεσα στη «λεξιπενία των νέων» και τη 

«λεξιγνωσία των ενηλίκων», καθώς και  στη χρήση αγγλικών λέξεων μόνο από τους 

νέους, οι οποίοι αξιοποιούν δημιουργικά τα όποια δάνεια. 

Σε διεθνές επίπεδο, έχουν διεξαχθεί περιορισμένες σε αριθμό έρευνες για τις 

γλωσσικές στάσεις απέναντι στα νεανικά ιδιώματα. Οι έρευνες αυτές συγκλίνουν στην 

αντιμετώπιση των νεανικών ιδιωμάτων ως μιας «κακής γλώσσας» και επισημαίνουν τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά τα οποία τους προσάπτει μερίδα του κοινωνικού συνόλου, 

καθώς και πιθανά μελλοντικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν στους νέους 

από τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων, όπως, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, στην 

ακαδημαϊκή εξέλιξη αλλά και στην εύρεση εργασίας (π.χ. Eckert 2004, 

Androutsopoulos 2005, Calhoun 2015), ενώ επισημαίνεται πως τα ΜΜΕ, από την 

πλευρά τους, τείνουν να παγιώνουν τέτοιου είδους αρνητικά στερεότυπα (Cornips, 

Jaspers & De Rooij 2014, 2015). Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός πως η 

στάση του κοινωνικού συνόλου ενδέχεται να είναι αρνητική ακόμη και όταν 

χρησιμοποιούνται τα νεανικά ιδιώματα στο πλαίσιο λογοτεχνικών κειμένων που 

απευθύνονται σε εφήβους (στη λεγόμενη “teen literature” ή εν συντομία “teenlit”), 

καθώς αντιμετωπίζονται ως μια «αχαλίνωτη γλώσσα» («unbridled language»), η οποία 

αποτελεί απειλή για την πρότυπη ποικιλία (βλ. έρευνα Djenar 2012 για τις κριτικές τις 

οποίες δέχτηκε η αξιοποίηση των νεανικών ιδιωμάτων στην εφηβική λογοτεχνία στην 

Ινδονησία).  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η τάση στιγματισμού της «γλώσσας των νέων» ως 

υποδεέστερης απορρέει, όπως προαναφέρθηκε, από τη γλωσσική ιδεολογία περί 

υπεροχής της πρότυπης ποικιλίας (π.χ. Silverstein 1996, Milroy 2001), η οποία 

αντιμετωπίζει όλες τις μη πρότυπες ποικιλίες ως αποκλίνοντα γλωσσικά συστήματα 

από την πρότυπη ποικιλία, καθώς θεωρεί ότι διαταράσσουν την ιδεατή μονόγλωσση 

γλωσσική κοινότητα, αλλά και από τη συνακόλουθη τυποποίηση της πρότυπης 

ποικιλίας με τη συγγραφή λεξικών, γραμματικών και τον καθορισμό ορθογραφικών 

κανόνων, τυποποίηση η οποία ενίσχυσε την εντύπωση για ανάγκη θεμελίωσης μιας 

ενιαίας γλωσσικής μορφής (Κακριδή 2007β). Η γλωσσική ιδεολογία της πρότυπης 
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ποικιλίας, στην οποία οφείλεται και ο στιγματισμός της «γλώσσας των νέων», φαίνεται, 

επίσης, να υποστηρίζεται από τέσσερις βασικούς κοινωνικούς θεσμούς που 

σχηματίζουν ένα «κυρίαρχο μπλοκ» (dominant bloc): την εκπαίδευση, τα ΜΜΕ, τις 

επιχειρήσεις και τη βιομηχανία της διασκέδασης (Lippi-Green 1994: 167). 

Γίνεται, επομένως, κατανοητό πως τα νεανικά ιδιώματα και η κοινωνική ομάδα 

των νέων αποτελούν τον εύκολο στόχο των ενηλίκων αναφορικά με θέματα που 

σχετίζονται με την υποτιθέμενη γλωσσική αλλά και πνευματική «κρίση» της ελληνικής 

κοινωνίας, ενώ, συνάμα, δημιουργείται ένα διαχωριστικό δίπολο μεταξύ «ατελών» 

νέων και «τέλειων» ενηλίκων. Με το να αποδίδεται, όμως, η ευθύνη για τα όποια 

γλωσσικά ή πνευματικά προβλήματα εντοπίζονται στην ελληνική κοινωνία 

αποκλειστικά στους νέους και στην κουλτούρα τους, παραγνωρίζεται ο πλούτος και η 

ποικιλία τόσο των νεανικών ιδιωμάτων τους όσο και η πολυμορφία της νεανικής 

κουλτούρας, από τη στιγμή που αντιμετωπίζονται με ομογενοποιητικό και απαξιωτικό 

τρόπο. Και η αντιμετώπιση, όμως, των νεανικών ιδιωμάτων ως εμπορικού προϊόντος 

για την προσέλκυση των νεανικών ομάδων υπογραμμίζει την αντιμετώπισή τους ως 

άκριτων και ανώριμων καταναλωτών, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η αναπαραγωγή 

του «λόγου της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), όπως 

θα εξετάσουμε και στο 3ο κεφάλαιο.  
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Κεφάλαιο 3. Μυθοπλασία, ‘Αυθεντικότητα’ και λόγοι για την κατασκευή της 

νεότητας, της παιδικής, της μέσης και της τρίτης ηλικίας 

 

3.1 Η στροφή της κοινωνιογλωσσολογικής κοινότητας στη μελέτη του λόγου της 

μαζικής κουλτούρας 

 

Οι τηλεοπτικές σειρές, όπως και άλλα είδη λόγου της μαζικής κουλτούρας, ενώ 

αντλούν τα πρότυπά τους από το παγκόσμιο τηλεοπτικό σκηνικό, προσαρμόζονται 

στην εκάστοτε κοινότητα πρόσληψης, αξιοποιώντας τις εθνικές πολιτισμικές 

συμβάσεις και παραδόσεις και αντλώντας στοιχεία από τους κοινωνιογλωσσικούς 

πόρους της κοινότητας, ενώ, παράλληλα, αναπαράγουν γλωσσικά και κοινωνικά 

στερεότυπα και επηρεάζουν τον λόγο της (Ανδρουτσόπουλος 2004).  Τον 19ο αι. η 

χρήση της πρότυπης ποικιλίας στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ δήλωνε τη σχέση της γλώσσας με 

το έθνος, ενώ η χρήση των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών είχε περιορισμένο 

κύρος και χρησίμευε για τη δήλωση της καταγωγής ή της κοινωνικής τάξης. Ωστόσο, 

όπως αναφέρθηκε και στο 2ο κεφάλαιο, οι ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές οδήγησαν 

στη χρήση των διαλέκτων σε ορισμένα τηλεοπτικά είδη (π.χ. διαφημίσεις, ταινίες, 

τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές με συμμετοχή του κοινού κτλ.), στην ανάδειξή τους στα 

ΜΜΕ, ειδικά στα ιδιωτικά, καθώς και σε μια ροπή προς τη «συνομιλιοποίηση» 

(conversationalization: Fairclough 1995) και την τοπικότητα για την προσέγγιση 

συγκεκριμένων ομάδων-στόχων και για την κατασκευή της «αυθεντικότητας», με 

αποτέλεσμα ο λόγος τους να γίνεται όλο και περισσότερο ετερογλωσσικός 

(Androutsopoulos 2010). 

Παρ’ όλα αυτά, η κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στον λόγο της μαζικής 

κουλτούρας αποτέλεσε πρόσφατο πεδίο μελέτης της κοινωνιογλωσσολογικής 

κοινότητας, καθώς, υπό την επίδραση της ιδεολογίας της αυθεντικότητας, η πρώιμη 

κοινωνιογλωσσολογία απέρριπτε τα γλωσσικά δεδομένα από τον λόγο των ΜΜΕ και 

της μαζικής κουλτούρας ως μη «φυσικά» και, άρα, μη «αυθεντικά» (Coupland 2007). 

Δεδομένης, όμως, της ευρείας αξιοποίησης των διαλέκτων τα τελευταία χρόνια σε 

πληθώρα τηλεοπτικών ειδών (π.χ. διαφημίσεις, τηλεοπτικές σειρές κ.λπ.) και της 

διαμόρφωσης ενός «ετερογλωσσικού τοπίου» (Androutsopoulos 2010) στον λόγο των 

ΜΜΕ, η νεότερη κοινωνιογλωσσολογία, στο πλαίσιο της επιστημολογίας της 

κοινωνικής κατασκευής, η οποία ανέπτυξε έννοιες όπως το «γλωσσικό πέρασμα» 
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(crossing: Rampton 1995) και η «υφοποίηση» (stylization: Coupland 2001), 

διαφοροποιεί τη στάση της, με αποτέλεσμα τη μετατόπιση του ερευνητικού της 

ενδιαφέροντος στην τηλεοπτική αναπαράσταση των διαλέκτων και στην ιδεολογική 

λειτουργία των ΜΜΕ, καθώς η γλωσσική ποικιλότητα δεν εκλαμβάνεται πια ως 

καθρέφτης μιας προδιαγεγραμμένης κοινωνικής πραγματικότητας αλλά ως «ομιλιακό 

ύφος» (speech style: Coupland 2007), δηλαδή ως πόρος κατασκευής νοήματος. Έτσι, 

λοιπόν, τα σύγχρονα ΜΜΕ αξιοποιούν τη γλωσσική ποικιλότητα στα προγράμματά 

τους, δίνοντας έμφαση στην «προφορικοποίηση» (vernacularization) του τηλεοπτικού 

λόγου, σύμφωνα με την οποία, κατά τον Coupland (2014), η χρήση της 

καθομιλουμένης και των μη πρότυπων ποικιλιών και των αντίστοιχων ομιλιακών υφών 

αποκτά σημαίνουσα θέση στον δημόσιο λόγο και στα είδη μυθοπλασίας. Αυτό αποτελεί 

έναν ακόμη λόγο για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της κοινωνιογλωσσολογικής 

κοινότητας, καθώς ο λόγος των ΜΜΕ ανακυκλώνει στοιχεία του καθημερινού λόγου, 

αλλά και το αντίστροφο, ενώ, επίσης, κατακτά κεντρική θέση στις καθημερινές 

εμπειρίες των ατόμων, με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός μεταξύ διαπροσωπικής και 

διαμεσολαβημένης επικοινωνίας να καθίσταται δυσδιάκριτος (Androutsopoulos 2014, 

Stamou 2018α).  

Η τηλεοπτική αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας θεωρείται, 

σύμφωνα με τον Agha (2003), μεταπραγματολογική πρακτική μέσω της οποίας 

αποτυπώνονται συγκεκριμένες ιδεολογίες για τη γλώσσα (π.χ. πώς (πρέπει να) μιλούν 

οι νέοι). Με τον όρο «μεταπραγματολογική πρακτική» (Agha 2007) εννοείται το 

σύνολο εκείνο των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στη διάδοση, αλλαγή ή 

εδραίωση των registers στην κοινωνικοποιημένη γλωσσική ικανότητα των χρηστών 

μιας γλώσσας. Με άλλα λόγια, είναι οι ευρείες εκείνες διαδικασίες μέσω των οποίων 

διακριτά ομιλιακά ύφη (π.χ. «γλώσσα των νέων» στην περίπτωσή μας) γίνονται 

κοινωνικά αναγνωρίσιμα, δηλαδή «εγγράφονται», ως «δεικτικά» των γνωρισμάτων 

ενός ομιλητή ή μιας ομάδας ομιλητών από το σύνολο των ομιλητών μιας γλώσσας και, 

κατ’ επέκταση, συνδέονται συγκεκριμένοι κοινωνικοί τύποι με συγκεκριμένους 

τρόπους ομιλίας (Agha 2005, 2007).  

Μέσω των πρακτικών αυτών, το κοινωνικό σύνολο αναγνωρίζει αυτές τις 

κοινωνικές φωνές οι οποίες αξιοποιούνται σε κείμενα ευρείας απήχησης (όπως στην 

περίπτωσή μας οι τηλεοπτικές σειρές) και μαθαίνει να τις διαχωρίζει μέσω των 

αξιοποιούμενων αναστοχαστικών διαδικασιών και με βάση τα κρατούντα 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα, όπως αυτά ορίστηκαν στο 1ο κεφάλαιο (π.χ. 
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μπορούν να αναγνωρίσουν ότι τα συγκεκριμένα υφολογικά ρεπερτόρια συνδέονται με 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες άντρες, γυναίκες, νέους, γιατρούς, δικηγόρους, ανώτερη 

ή κατώτερη τάξη κτλ.). Σε κοινωνίες, όπως η δική μας, οι οποίες διαθέτουν γραπτά και 

μαζικής κυκλοφορίας κείμενα, οι κανονιστικοί κοινωνικοί θεσμοί, όπως π.χ. η 

εκπαίδευση ή τα ΜΜΕ, διαθέτουν την απαραίτητη ισχύ, ώστε να νομιμοποιήσουν 

ορισμένες ποικιλίες και να απαξιώσουν άλλες, μέσω της αναπαραγωγής 

συγκεκριμένων στερεοτύπων για τα προβαλλόμενα registers, καθώς ενδέχεται με τον 

τρόπο αναπαράστασής τους κάποιες από τις ποικιλίες αυτές να συνδεθούν με το 

κοινωνικό κύρος και την κοινωνική αναγνώριση, ενώ άλλες να στιγματιστούν (Agha 

2005). Ειδικότερα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, λειτουργώντας ως 

φορείς δημοφιλών registers (όπως π.χ. τα νεανικά ιδιώματα), διαδραματίζουν στις 

σύγχρονες κοινωνίες καίριο ρόλο στη διάδοση παρωχημένων και στερεότυπων 

αντιλήψεων για τον τρόπο ομιλίας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και για τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους ομιλητές των ποικιλιών αυτών (Agha 2004). 

Κατά συνέπεια, η αναπαράσταση των διάφορων ομιλιακών υφών από τα ΜΜΕ συνιστά 

μια μεταπραγματολογική πρακτική στην οποία τα ακροατήρια ανταποκρίνονται με 

ποικίλους τρόπους, έχοντας, παράλληλα, αυξημένο βαθμό ελευθερίας (Agha 2003, 

2005). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως οι στερεότυπες αντιλήψεις οι 

οποίες διαχέονται στο ευρύ κοινό μέσω των μεταπραγματολογικών πρακτικών των 

ΜΜΕ δε διατυπώνονται συνήθως με ρητό τρόπο αλλά, αντιθέτως, αναπαράγονται 

έμμεσα, καθώς ενδέχεται να καλύπτονται (και εν μέρει να δικαιολογούνται) με την 

πρόφαση του «αθώου» χιούμορ (Agha 2003, 2007).  

Με βάση, λοιπόν, τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, ο τηλεοπτικός 

μυθοπλαστικός λόγος αποτελεί, όπως είδαμε, έναν τρόπο «εγγραφής» (Agha 2003, 

2007) των γλωσσικών ποικιλιών στη συνείδηση του κοινού, καθώς ασκεί μια 

μεταγλωσσική δραστηριότητα κατηγοριοποιώντας τους διάφορους τρόπους ομιλίας 

και συνδέοντάς τους με συγκεκριμένες αξίες, κοινωνικά νοήματα ή στερεότυπα (Agha 

2007). Έτσι, λοιπόν, ο λόγος των τηλεοπτικών σειρών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

δείγμα μεταπραγματολογικού λόγου (metapragmatic discourse: Agha 2004: 17), από 

τη στιγμή που εμπεριέχει κωδικοποιημένες και συχνά άρρητες αξιολογήσεις για τον 

τρόπο ομιλίας των αναπαριστώμενων κοινωνικών ομάδων, καθώς οι προβαλλόμενες 

γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τους 

δημιουργούς της εκάστοτε σειράς, οι οποίοι διοχετεύουν σε αυτήν τις αντιλήψεις τους 

για τα ομιλιακά ύφη των αναπαριστώμενων κοινωνικών ομάδων.  
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 Με την αξιοποίηση, επομένως, των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών, 

οι δημιουργοί της μυθοπλασίας λειτουργούν, συνάμα, και ως παραγωγοί ή αποστολείς  

(producers or senders) μεταπραγματολογικών μηνυμάτων σχετικά με τον τρόπο ομιλίας 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, την ίδια στιγμή που τα ακροατήρια λειτουργούν 

ως παραλήπτες (receivers) των μηνυμάτων αυτών μέσω της έκθεσής τους στον λόγο 

των ΜΜΕ. Στη συνέχεια, ωστόσο, τα ακροατήρια λειτουργούν και τα ίδια ως 

αποστολείς των μηνυμάτων αυτών, καθώς διοχετεύουν τις αναπαραστάσεις τις οποίες 

έχουν εσωτερικεύσει για τις διάφορες ποικιλίες στις δραστηριότητές τους, ενώ, 

μάλιστα, με βάση τις προβαλλόμενες αναπαραστάσεις τα ακροατήρια διερευνούν κατά 

πόσο ευθυγραμμίζεται η αυτοεικόνα τους με τις αναπαραστάσεις των μηνυμάτων 

αυτών (Agha 2003, 2007). Κατά συνέπεια, ο τρόπος αναπαράστασης των διαφόρων 

ποικιλιών στον δημόσιο λόγο, μέρος του οποίου αποτελούν και τα προϊόντα της 

μαζικής κουλτούρας, «εγγράφει» στη συνείδηση του κοινού τις ποικιλίες αυτές ως 

τμήμα των διαστρωματωμένων τρόπων ομιλίας, οι οποίοι συνδέονται με 

συγκεκριμένες ιδεολογίες και πολιτισμικές αξίες (Agha 2007).  

Επομένως, καθώς η συνομιλιοποίηση και η προφορικοποίηση αξιοποιούνται 

από διάφορα τηλεοπτικά κειμενικά είδη (στην περίπτωσή μας από τις τηλεοπτικές 

σειρές) τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό (π.χ. στο νεανικό), ενδέχεται 

αφενός να οδηγήσουν σε μια θετική αντιμετώπιση της καθομιλουμένης και των μη 

πρότυπων ποικιλιών, αφετέρου δε να ενισχύσουν την κοινωνική επίγνωση για την 

ύπαρξη «στιγματισμένων» γλωσσικών στοιχείων ή ομιλιακών υφών (Androutsopoulos 

2014). Κατά συνέπεια, στόχο της κοινωνιογλωσσολογικής μελέτης του λόγου της 

τηλεόρασης αποτελεί ο ιδεολογικός ρόλος των αναπαραστάσεων του 

κοινωνιογλωσσικού ύφους και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της κοινωνικής 

πραγματικότητας (Stamou 2014). Για τη διερεύνηση των κοινωνιογλωσσικών 

νοημάτων των μυθοπλαστικών κατασκευών και των ιδεολογικών μηνυμάτων που αυτά 

εμπεριέχουν, προτάθηκε από τη Stamou (2018α) η έννοια της «μυθοπλαστικοποίησης» 

(fictionalization) ως εφαρμογή στα μυθοπλαστικά κείμενα της διαδικασίας της 

«μεσοποίησης» (mediatization), η οποία προτάθηκε από την Jaffe (2011).5 Ειδικότερα, 

με σκοπό να αναδειχθούν οι ιδεολογικές προεκτάσεις των μυθοπλαστικών κειμένων, 

στην έννοια της «μυθοπλαστικοποίησης» η Stamou (2018α) περιλαμβάνει τον 

                                                           
5 Σύμφωνα με την Jaffe (2011), η έννοια της «μεσοποίησης» περιλαμβάνει όλες τις επιλογές που 

εμπεριέχονται στην παραγωγή και επεξεργασία του κειμένου, της εικόνας και του τρόπου ομιλίας για 

την παραγωγή των τηλεοπτικών προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται από αληθοφάνεια.  
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μετασχηματισμό που υφίσταται η κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα στην αναπαράστασή 

της στα μυθοπλαστικά κείμενα ως αποτέλεσμα των επιλογών, των τεχνικών και των 

πόρων που αξιοποιούνται, δεδομένου πως αυτή η αναπαράσταση αποτελεί κατασκευή 

των δημιουργών των μυθοπλαστικών κειμένων, προορισμένη για ένα ευρύ κοινό.  

 

3.2 Η αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας στον τηλεοπτικό και 

κινηματογραφικό μυθοπλαστικό λόγο 

 

Από τη στιγμή που τα μυθοπλαστικά κείμενα, όπως και γενικότερα ο λόγος των ΜΜΕ, 

εκφέρουν μεταπραγματολογικό λόγο, όπως είδαμε, σε δημόσιο επίπεδο, προωθώντας 

την «ετικετοποίηση» των μη πρότυπων ποικιλιών (όπως είναι τα νεανικά ιδιώματα), 

οδηγώντας το κοινό σε μεταπραγματολογική αναστοχαστικότητα και αναπαράγοντας 

σχέσεις ανισότητας αλλά και κοινωνικού αποκλεισμού για τους ομιλητές των μη 

πρότυπων ποικιλιών (Androutsopoulos 2014), είναι επιτακτική ανάγκη να μελετηθεί 

ενδελεχώς ο λόγος των κειμένων αυτών, καθώς και ο ρόλος τους στην αναπαραγωγή 

στερεοτύπων και ιδεολογιών, μιας και εμπορευματοποιούν τη «δεικτική αξία» των μη 

πρότυπων ποικιλιών, οι οποίες έχουν εγγραφεί στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού 

ως ανήκουσες στο ομιλιακό ύφος συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και ως φέρουσες 

συγκεκριμένες αξίες, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου μέρους του τηλεοπτικού κοινού. Εξαιτίας, ωστόσο, της αρνητικής στάσης 

της πρώιμης κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα (3.1), απέναντι στα μη «φυσικά» και μη «αυθεντικά» γλωσσικά δεδομένα που 

προέρχονταν από τον λόγο των ΜΜΕ και της μαζικής κουλτούρας και της πρόσφατης 

στροφής της κοινωνιογλωσσολογικής κοινότητας στα δεδομένα αυτά (Coupland 2007), 

οι μελέτες για την αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι (μέχρι στιγμής) ολιγάριθμες, με αποτέλεσμα 

το πεδίο αυτό να προσφέρει ποικίλο προς ανάλυση υλικό αλλά και προοπτικές 

διερεύνησής του. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη διεθνή πραγματικότητα και τη μελέτη του 

τρόπου αναπαράστασης της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας στον τηλεοπτικό και 

κινηματογραφικό λόγο για τη διερεύνηση του αν προωθείται ή όχι η γλωσσική 

ομοιογένεια, η έρευνα του Geeraerts (2001) εστιάζει στο κατά πόσο απεικονίζεται η 
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καθημερινή γλώσσα, η ολλανδική του Βελγίου (φλαμανδικά), σε δύο καθημερινές 

τηλεοπτικές σειρές (σαπουνόπερες), στη σειρά Thuis και στη σειρά Familie, από τις 

οποίες η πρώτη προβαλλόταν στην κρατική τηλεόραση, ενώ η δεύτερη σε ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γλωσσολογικής ανάλυσης, η 

σειρά Thuis εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά μη πρότυπης ποικιλίας εν συγκρίσει με τη 

Familie, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, καθώς συνηθέστερα εμφανίζεται η χρήση της 

μη πρότυπης ποικιλίας στην ιδιωτική τηλεόραση και όχι στη δημόσια. Η 

κοινωνιογλωσσολογική εξήγηση που δίνεται είναι ότι η σειρά Thuis, επειδή είναι πιο 

ρεαλιστική σαπουνόπερα, επιδιώκει να υπογραμμίσει την παρουσία της μη πρότυπης 

ποικιλίας στην καθημερινή ζωή, όπως, επίσης, και να συνδέσει τη διαφορετική 

γλωσσική συμπεριφορά με τη διαφορετική κοινωνική ταυτότητα. Αντιθέτως, η σειρά 

Familie, η οποία παρουσιάζει μια πιο εξιδανικευμένη όψη της ζωής που υπακούει 

στους όρους της κοινωνικής ευπρέπειας και έρχεται σε σύγκρουση με την ανεπίσημη 

γλώσσα, παρουσιάζει μια «επεξεργασμένη» γλωσσική συμπεριφορά, χωρίς να 

αποκλείει, όμως, εντελώς τις μη πρότυπη ποικιλίες, ώστε να επιτύχει σε έναν βαθμό 

την ταύτιση των τηλεθεατών, καθότι και η κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα του 

Βελγίου δεν είναι ομοιογενής. 

  Στην έρευνά του ο Dhoest (2004) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η 

φλαμανδική τηλεόραση, και συγκεκριμένα οι τηλεοπτικές σειρές, κατασκευάζουν την 

εθνική ταυτότητα, εστιάζοντας στην κειμενική ανάλυση 32 προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε ενήλικες, από την αρχή της δημόσιας φλαμανδικής τηλεόρασης το 

1953 έως την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1989. Το συμπέρασμά της 

έρευνας αυτής είναι ότι οι υπό μελέτη τηλεοπτικές σειρές παρουσιάζουν μια συνεκτική 

εικόνα των Φλαμανδών, προωθώντας τη φλαμανδική ανεξαρτητοποίηση με 

πολιτιστικούς όρους και ενισχύοντας την εκπαιδευτική-πολιτιστική διάσταση της 

τηλεόρασης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η έρευνα της Marriott (1997), η οποία, 

με αφορμή την τάση του βρετανικού κινηματογράφου του 1940 να ενισχύσει την 

εθνική ταυτότητα προβάλλοντας εικόνες εθνικής ενότητας, μελετά την αναπαράσταση 

των κοινωνιολέκτων στην ταινία In Which We Serve του 1942. Το συμπέρασμα στο 

οποίο καταλήγει η ερευνήτρια είναι ότι, δεδομένου του πολιτισμικού και ιστορικού 

πλαισίου παραγωγής της ταινίας, οι κοινωνιογλωσσολογικές μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται αναπαράγουν την ιεραρχική δομή της κοινωνίας της εποχής, καθώς, 

μολονότι δεν παραβλέπεται η κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα, η πρότυπη ποικιλία 

κατέχει προνομιακό ρόλο, με αποτέλεσμα να προωθούνται ηγεμονικές τάσεις.  
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Παράλληλα, σε έρευνά της η González Cruz (2013) διερευνά τη χιουμοριστική 

αναπαράσταση της κοινωνίας των Κανάριων Νησιών της Ισπανίας στην τηλεοπτική 

κωμωδία La Revoltosa, η οποία ήταν η πρώτη τηλεοπτική σειρά τοπικού χαρακτήρα η 

οποία προβλήθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, και, μάλιστα, prime-time, και στην 

οποία αξιοποιούνται και γλωσσικά στοιχεία από τη διάλεκτο των Καναρίων Νησιών 

για την πρόκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος. Η ερευνήτρια συμπεραίνει πως η 

υπό εξέταση κωμωδία ακολουθεί χιουμοριστικές τακτικές που εντοπίζονται και σε 

άλλα εθνικά και διεθνή προγράμματα, ενώ δε στηρίζεται η πρόκληση του 

χιουμοριστικού αποτελέσματος κατεξοχήν στην αξιοποίηση στοιχείων από την τοπική 

διάλεκτο και κουλτούρα, με αποτέλεσμα να προωθείται η προτυποποίηση 

(standardization) των ακροατηρίων.  

Σε έρευνά του ο Androutsopoulos (2012) εξετάζει τις αναπαραστάσεις της 

κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στην κωμωδία Süperseks, η οποία προβάλλεται 

στη γερμανική τηλεόραση και η υπόθεση της οποίας τοποθετείται στην τουρκική 

κοινότητα του Αμβούργου. Ο ερευνητής καταλήγει ότι η σειρά αυτή αναπαράγει 

στερεότυπα σχετικά με τη γλώσσα και την εθνότητα, την τάξη, το φύλο και την ηλικία, 

πάνω στα οποία εδραιώνεται η στερεότυπη σχέση ανάμεσα στην κοινωνιογλωσσική 

διαφοροποίηση και στην αφηγηματική αναπαράσταση. Συν τοις άλλοις, στην έρευνά 

του ο Bleichenbacher (2012) διερευνά το κατά πόσο υπονομεύεται η γλωσσική 

ποικιλότητα και προωθείται η διάκριση βάσει επιλογής γλωσσικού κώδικα, ή αλλιώς ο 

«γλωσσισμός» (linguicism), μέσω της στερεότυπης αναπαράστασης άλλων γλωσσών 

πλην της αγγλικής, σε ένα σώμα πολύγλωσσων ταινιών του Hollywood. Στην έρευνα 

αυτή ο μελετητής καταλήγει στη στερεότυπη αναπαράσταση της πολυγλωσσίας στον 

χολιγουντιανό κινηματογράφο, τη στιγμή που οι αντιδράσεις των ακροατηρίων 

αποτυπώνουν το αίτημά τους για αξιοποίηση πολυγλωσσικών φαινομένων στους 

διαλόγους των ταινιών. 

Σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική κοινωνιογλωσσολογική 

κοινότητα έχει επικεντρωθεί σε θέματα γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών που 

σχετίζονται με την κοινωνική θέση, την ηλικία και το φύλο. Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά 

την αναπαράσταση της κοινωνικής τάξης μέσω της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας 

στις ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, η έρευνα της Stamou (2011) επικεντρώνεται στη 

δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της ιδιωτικής τηλεόρασης Κωνσταντίνου και Ελένης και 

εξετάζει πώς αναπαρίσταται η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση, 

καθώς και τον ρόλο του ομιλιακού ύφους στη διαδικασία αυτή. Η έρευνα αυτή 
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καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναπαράσταση του τρόπου ομιλίας των δύο 

πρωταγωνιστών και η σημειωτική κατασκευή της τηλεοπτικής τους εικόνας 

παραπέμπουν σε µια κοινωνία µε οξείες ταξικές διαφορές. Ωστόσο, ο παραδοσιακός 

λόγος της ταξικής κοινωνίας, που εκ πρώτης άποψης φαίνεται να προωθείται από τη 

σειρά, τελικά µάλλον αποδοµείται, καθώς οι δυο πρωταγωνιστές αποτελούν 

καρικατούρες της ανώτερης και της κατώτερης κοινωνικής τάξης. Παρ’ όλα αυτά, αν 

συνυπολογίσει κανείς και τον τρόπο παρουσίασης των ατόμων από τον κοινωνικό 

περίγυρο των δύο πρωταγωνιστών (βλ. δικηγόρους, φίλους, εραστές), για τους οποίους 

—σε αντίθεση µε τον Κωνσταντίνο και την Ελένη— είτε δεν τίθεται ζήτημα 

κοινωνικής τάξης (δικηγόροι, εραστές) είτε, όταν προτάσσονται οι ταξικές διαφορές 

(φίλοι), αυτές εύκολα γεφυρώνονται, η εν λόγω σειρά φαίνεται τελικά να προβάλει την 

ιδέα της αταξικής κοινωνίας. 

Επίσης, σε έρευνά τους οι Archakis, Lampropoulou, Tsakona & Tsami (2014) 

μελετούν την αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας σε κείμενα της 

μαζικής κουλτούρας, ένα εκ των οποίων είναι και η τηλεοπτική σειρά Οι Βασιλιάδες, 

και την αξιοποίησή της για τη χιουμοριστική κατασκευή του ύφους, η οποία προκύπτει 

από την αξιοποίηση ασύμβατων με την επικοινωνιακή περίσταση γλωσσικών πόρων 

από τον πρωταγωνιστή της σειράς. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η ελληνική μαζική 

κουλτούρα στιγματίζει μέσω του χιουμοριστικού αποτελέσματος τους ομιλητές που 

αψηφούν τις γλωσσικές συμβάσεις, ενώ η μυθοπλαστική σύγκρουση μεταξύ της 

πρότυπης ποικιλίας και της καθομιλουμένης προωθεί την ιδεολογία της γλωσσικής 

ομοιογένειας. Παρατηρούν, ακόμη, ότι, στο πλαίσιο της ελληνικής μαζικής 

κουλτούρας, κυριαρχεί η αρχή της «προβλεψιμότητας» ως προς την κοινωνική ποικιλία 

την οποία αξιοποιούν οι χαρακτήρες ανάλογα με την κοινωνική περίσταση, ενώ, 

επίσης, υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στη γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιούν 

οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες και στα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά (βλ. και Τσάμη, 

Αρχάκης, Λαμπροπούλου & Τσάκωνα 2014). 

Επιπροσθέτως, σε έρευνά τους οι Archakis, Lampropoulou, Tsakona & Tsami 

(2015) σε κείμενα της ελληνικής μαζικής κουλτούρας διερευνούν την κατασκευή του 

υφολογικού χιούμορ στην τηλεοπτική σειρά Λατρεμένοι μου Γείτονες, κατασκευή η 

οποία στηρίζεται στη συνδυαστική χρήση κοινωνικών ποικιλιών που στερεότυπα 

συνδέονται με την ανώτερη και την κατώτερη κοινωνική τάξη από τους πρωταγωνιστές 

της σειράς, καθώς και στην τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε, στην οποία το 

χιουμοριστικό αποτέλεσμα προκύπτει από τη χρήση γλωσσικών στοιχείων της 



76 
 

πελοποννησιακής διαλέκτου σε αστικό περιβάλλον από κεντρικό χαρακτήρα της 

σειράς. Στην έρευνα αυτή συμπεραίνουν πως τα κείμενα αυτά της μαζικής κουλτούρας 

αναπαράγουν μεταπραγματολογικά στερεότυπα για διάφορα ομιλιακά ύφη και για τη 

σχέση τους με την πρότυπη ποικιλία, στερεότυπα τα οποία κωδικοποιούνται μέσα στο 

υφολογικό χιούμορ και στα μεταγλωσσικά σχόλια, προκειμένου να μετριαστούν οι 

αρνητικές στάσεις απέναντι στις μη πρότυπες ποικιλίες και στη μείξη υφολογικών 

στοιχείων. Το χιουμοριστικό αποτέλεσμα, ωστόσο, προάγει την ιδεολογία περί 

γλωσσικής ομοιογένειας και κυριαρχίας της πρότυπης ποικιλίας, καθώς οποιαδήποτε 

απόκλιση από αυτήν θεωρείται ανάρμοστη και, γι’ αυτό, λειτουργεί ως προϋπόθεση 

για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος.  

Όσον αφορά την αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας στον 

κινηματογραφικό λόγο, η Georgakopoulou (2000), σε έρευνά της σε 100 ελληνικές 

ταινίες της χρυσής περιόδου του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου (1960-1967), 

εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται κινηματογραφικά η κοινωνική 

ποικιλότητα της εποχής και τη σχέση ανάμεσα στις κοινωνιολέκτους και στους 

χαρακτήρες, καταλήγοντας πως, σε γενικές γραμμές, οι ταινίες εκείνης της περιόδου 

υπονομεύουν τις κοινωνικές ποικιλίες, προωθώντας τη γλωσσική ομογενοποίηση, που 

ήταν το διακύβευμα της εποχής όπου σοβούσε το γλωσσικό ζήτημα. 

Όσον αφορά τη μελέτη του τρόπου αναπαράστασης της κοινωνιογλωσσικής 

ποικιλότητας για την κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων, οι Stamou, Maroniti & Dinas 

(2012) διερευνούν την αναπαράσταση των «παραδοσιακών» και «προοδευτικών» 

γυναικείων ταυτοτήτων στην τηλεοπτική σειρά Το Καφέ της Χαράς, η οποία 

προβαλλόταν από ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον 

οποίο οι δύο κεντρικοί γυναικείοι χαρακτήρες της σειράς κατασκευάζονται στην 

τηλεόραση, όπως και τον ρόλο αυτών των αναπαραστάσεων στην αναπαραγωγή των 

ηγεμονικών έμφυλων ταυτοτήτων. Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι η 

«παραδοσιακή» γυναικεία ταυτότητα σχετίζεται με την ιδιωτική σφαίρα, ενώ η 

«προοδευτική» με τη δημόσια σφαίρα, καθώς και ότι η απεικόνιση των γλωσσικών 

πρακτικών που συνδέονται με το φύλο είναι πιο δυναμική, σε αντίθεση με τη 

γενικότερη παρουσίαση του ομιλιακού ύφους από τα ΜΜΕ που είναι πιο στατική. 

Έτσι, ενώ φαινομενικά η σειρά επιδοκιμάζει την «προοδευτική» γυναίκα, παρ’ όλα 

αυτά, αναπαράγει παραδοσιακές αναπαραστάσεις της θηλυκότητας, όπως, επίσης, και 

τον πολύπλευρο χαρακτήρα των έμφυλων ταυτοτήτων.  
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Επιπροσθέτως, στην έρευνά τους οι Στάμου & Δημοπούλου (2015) διερευνούν 

τις κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του γυναικείου φύλου στη δημοφιλή ελληνική 

τηλεοπτική σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα, η οποία πραγματεύεται την επαγγελματική 

ταυτότητα σε συνδυασμό με τις άλλες έμφυλες ταυτότητες των «εργαζόμενων 

γυναικών» στις αλληλεπιδράσεις τους με τους αντρικούς μυθοπλαστικούς χαρακτήρες. 

Η έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι η αναπαράσταση των εργαζόμενων γυναικείων 

χαρακτήρων στην υπό εξέταση σειρά αναπαράγει τη στερεότυπη ιδέα περί της 

δυσκολίας των γυναικών να επιτύχουν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική 

επιτυχία και στην οικογενειακή τους γαλήνη ή στη «γυναικεία» τους φύση, με την 

υποτιθέμενη δυσκολία επίτευξης της ισορροπίας να υπογραμμίζεται και από τους 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τους οποίους αντλούν. Επίσης, σε έρευνα των 

Μαρωνίτη & Στάμου (2014) εξετάζονται οι κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του 

φύλου σε δύο δημοφιλείς ταινίες κινουμένων σχεδίων (Αυτοκίνητα 2, Winx Club: Το 

μυστικό του Χαμένου Βασιλείου), με στόχο τη διερεύνηση της αναπαραγωγής ή 

ανατροπής των στερεότυπων έμφυλων αναπαραστάσεων, τα οποία εμφανίζονται σε 

αντίστοιχα κείμενα της μαζικής κουλτούρας. Και η έρευνα αυτή συμπεραίνει ότι, 

παρόλο που οι γυναικείοι χαρακτήρες φαίνεται να καταρρίπτουν τα παραδοσιακά 

έμφυλα στερεότυπα, στην ουσία τα αναπαράγουν, ενώ, επίσης, το ‘θηλυκό’ και το 

‘αντρικό’ ομιλιακό ύφος λειτουργούν ως συμβολικοί πόροι από τους οποίους αντλούν 

τόσο οι γυναικείοι όσο και οι αντρικοί μυθοπλαστικοί χαρακτήρες.   

Όσον αφορά την αναπαράσταση της κοινωνιολέκτου του στρατού και την 

κατασκευή των συνακόλουθων στρατιωτικών ταυτοτήτων, οι Christou & Stamou 

(2013) και Stamou & Christou (2017), εστιάζοντας σε τρεις εμπορικές ελληνικές 

ταινίες με κεντρικό θέμα τον στρατό (Λούφα και Παραλλαγή, Λούφα και Παραλλαγή, 

Σειρήνες στο Αιγαίο, Ι-4 Αϊ φορ, Λούφα και Απαλλαγή), μελετούν την κινηματογραφική 

αναπαράσταση του ομιλιακού ύφους των στρατιωτών και των στρατιωτικών, καθώς 

και τη συνολική εικόνα που δημιουργείται για τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες αλλά 

και για τον στρατιωτικό θεσμό. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως στόχος 

των δημιουργών των υπό μελέτη ταινιών δεν είναι η ακριβής αναπαράσταση της 

κοινωνιολέκτου του στρατού, η οποία, μάλιστα, παρουσιαζόταν να αξιοποιείται μόνο 

ενδο-ομαδικά και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ταυτότητες των στρατιωτών, ώστε να 

μην υπάρχει απόκλιση από το γλωσσικό αίσθημα των τηλεθεατών. Σημαντική 

διαπίστωση αποτελεί, επίσης, πως το χιούμορ στις υπό μελέτη ταινίες λειτουργεί ως 

ένα μέσο για την άσκηση κριτικής στα αρνητικά στοιχεία της στρατιωτικής οργάνωσης.  
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Αναφορικά με την τηλεοπτική αναπαράσταση των γεωγραφικών ποικιλιών, σε 

έρευνά τους οι Στάμου & Ντίνας (2011) μελετούν πώς αναπαρίστανται οι γεωγραφικές 

ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας σε έξι τηλεοπτικές σειρές, λόγω του αυξημένου 

ενδιαφέροντος γι’ αυτές την τελευταία περίοδο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμεύουν οι προβαλλόμενες εικόνες για τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας, 

ενώ ο Κουρδής (2004) εξετάζει το πώς η αναπαράσταση του θεσσαλικού ιδιώματος 

κατασκευάζει την εικόνα του επαρχιώτη στη σατιρική τηλεοπτική εκπομπή Δέκα 

Μικροί Μήτσοι. Παράλληλα, σε έρευνά τους οι Πολίτης & Κουρδής (2014) για την 

αναπαράσταση των γεωγραφικών διαλέκτων σε τηλεοπτικές διαφημίσεις προϊόντων 

και υπηρεσιών διαπιστώνουν τη στερεότυπη αναπαράσταση των γεωγραφικών 

ποικιλιών, καθώς αξιοποιούνται από αυτές οι πιο αναγνωρίσιμοι ενδείκτες, οι οποίοι, 

ωστόσο, δεν πραγματώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις με απόλυτη ακρίβεια, 

μιας και στόχος είναι η σύνδεση του διαφημιζόμενου προϊόντος με ένα συγκεκριμένο 

μυθοπλαστικό πλαίσιο και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού. Έτσι, λοιπόν, 

καταλήγουν πως ο τρόπος αξιοποίησης των γεωγραφικών ποικιλιών στο πλαίσιο των 

υπό εξέταση διαφημίσεων, όπως και η πρόκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος μέσω 

αυτών, υπογραμμίζει την υπεροχή των ομιλητών της πρότυπης ποικιλίας έναντι των 

διαλεκτόφωνων ομιλητών.    

Τέλος, όσον αφορά τη συνδυαστική αναπαράσταση των γεωγραφικών αλλά και 

κοινωνικών ποικιλιών στον κινηματογραφικό λόγο, οι Maroniti, Stamou, Dinas & 

Griva (2013) εξετάζουν τον ρόλο του κοινωνιογλωσσικού ύφους και τους υφολογικούς 

πόρους που εμφανίζονται στην τηλεταινία κινουμένων σχεδίων Χριστούγεννα α λα 

Μαδαγασκάρη. Στην έρευνα αυτή καταλήγουν στη στερεότυπη αναπαράσταση των 

νεανικών ιδιωμάτων, του θηλυκού ομιλιακού ύφους, όπως και του βόρειου 

φωνηεντισμού, με αποτέλεσμα να επισημαίνεται πως η αναπαράσταση του 

κοινωνιογλωσσικού ύφους στην υπό εξέταση τηλεταινία αναπαράγει τις γλωσσικές 

προκαταλήψεις και αποτελεί ένα παράδειγμα γλωσσικών και κοινωνικών διακρίσεων. 

Έτσι, λοιπόν, το κοινό συμπέρασμα από τις προαναφερθείσες έρευνες είναι ότι, 

ενώ γίνεται μια απόπειρα να παρουσιαστεί η κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα 

τηλεοπτικά και κινηματογραφικά, οδηγούμαστε, ωστόσο, τις περισσότερες φορές σε 

στιγματισμό των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών και, κατ’ επέκταση, σε 

στιγματισμό των αντίστοιχων κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα να προωθείται από 

τα ΜΜΕ ο κυρίαρχος λόγος για την ανωτερότητα της πρότυπης και των ομιλητών της 

(π.χ. Georgakopoulou 2000, Κουρδής 2004, Stamou 2011, Stamou, Maroniti & Dinas 
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2012, González Cruz 2013, Archakis κ.ά. 2014, 2015, Τσάμη κ.ά. 2014, Πολίτης & 

Κουρδής 2014, Maroniti κ.ά. 2015). Με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτεται και ο 

ιδεολογικός ρόλος των ΜΜΕ για την προώθηση της εθνικής ενότητας και της 

γλωσσικής ομοιογένειας (Marriott 1997, Geeraerts 2001, Dhoest 2004, Στάμου & 

Ντίνας 2011, Archakis κ.ά. 2014, 2015), καθώς και η δύναμή τους στην αναπαραγωγή 

των ταξικών διακρίσεων (Androutsopoulos 2010, Stamou 2011).  

 

 

3.3 Αναπαραστάσεις της κοινωνικής ομάδας των νέων και του τρόπου ομιλίας 

τους στον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό μυθοπλαστικό λόγο 

 

Η τηλεόραση αποτελεί ένα ισχυρό πολιτισμικό μέσο το οποίο, εκτός από τις διάφορες 

γλωσσικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις αναπαριστώμενες κοινωνικές ομάδες, 

απεικονίζει και τις στάσεις και τις αξίες της κάθε κοινωνίας, ενώ, παράλληλα, 

διαμορφώνει την αυτο-εικόνα των ατόμων, τη συμπεριφορά τους, καθώς και τις 

αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου για ορισμένες κοινωνικές ομάδες, μέσω των 

επαναλαμβανόμενων εικόνων που προβάλλει. Με ανάλογο τρόπο, οι τηλεοπτικές 

αναπαραστάσεις των νέων σε τηλεοπτικά ψυχαγωγικά προγράμματα καθορίζουν και 

τις στάσεις του κοινωνικού συνόλου απέναντι στην κοινωνική ομάδα των νέων. Η 

έρευνα, ωστόσο, για τις τηλεοπτικές αναπαραστάσεις των νέων και της γλωσσικής τους 

συμπεριφοράς σε διεθνές επίπεδο είναι περιορισμένη, καθώς μέχρι πρόσφατα οι νέοι 

κατείχαν υποστηρικτικούς, σε σχέση με τους ενήλικες, ρόλους στο τηλεοπτικό σκηνικό 

(Heintz-Knowles 2000).  

Έτσι, λοιπόν, παρά την αυξανόμενη παρουσία των νεανικών ιδιωμάτων στον 

τηλεοπτικό λόγο, λόγω της σημαντικής τους εμπορικής τους αξίας και της πρόθεσης 

των τηλεοπτικών σταθμών να προσελκύσουν το δυναμικό τηλεοπτικό κοινό, το οποίο 

είναι και πιο ενεργό αγοραστικά, τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα παραμένουν έως 

σήμερα περιορισμένα και εστιάζουν κυρίως σε νεανικές πολιτισμικές πρακτικές, όπως 

η χιπ χοπ κουλτούρα (π.χ. Androutsopoulos & Scholz 2003, Leppänen 2007), ενώ 

ολιγάριθμες έρευνες έχουν γίνει για την κοινωνιογλωσσική κατασκευή της νεανικής 

ταυτότητας και τον τρόπο αναπαράστασής της από την κυρίαρχη (ενήλικη) μαζική 

κουλτούρα, π.χ. τις τηλεοπτικές διαφημίσεις (Stamou, Agrafioti & Dinas 2012, Stamou 
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2013) και τα σήριαλ (Mandala 2007, Saltidou & Stamou 2014, Stamou & Saltidou 

2015). Εκτός κοινωνιογλωσσολογίας, ωστόσο, υπάρχουν αρκετές έρευνες από τον 

χώρο των πολιτισμικών και μιντιακών σπουδών για την κατασκευή της εικόνας των 

νέων στις τηλεοπτικές σειρές (π.χ. McKinley 1997, Heintz-Knowles 2000, Brooker 

2001, García-Muñoz & Fedele 2011) ή ταινίες (π.χ. Stern 2005α, 2005β). Και οι δυο 

ερευνητικές περιοχές καταλήγουν πως τα κείμενα της κυρίαρχης (ενήλικης) μαζικής 

κουλτούρας, απευθυνόμενα στο ευρύτερο κοινό, είθισται να αναπαριστούν με 

στερεότυπο τρόπο τους νέους και τον τρόπο ομιλίας τους, αντλώντας από τους 

κυρίαρχους λόγους για τη νεότητα ως ομοιογενή και ανολοκλήρωτη (σε σχέση με τους 

ενήλικες) κοινωνικοπολιτισμική εμπειρία. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά έρευνες προερχόμενες από τον χώρο των 

πολιτισμικών και μιντιακών σπουδών για την κατασκευή της εικόνας των νέων στις 

τηλεοπτικές σειρές και στις ταινίες, σύμφωνα με έρευνα της Heintz-Knowles (2000) 

για τις εικόνες των νέων σε αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές, παρουσιάζεται μία 

ομοιογενής εικόνα των εφήβων, χωρίς τις επιμέρους διαφορές που εντοπίζονται στην 

κοινωνία. Έτσι, λοιπόν, οι νέοι παρουσιάζονται στο σύνολό τους να μην έχουν 

κοινωνικούς προβληματισμούς και να ασχολούνται μόνο με θέματα της άμεσης 

εμπειρίας τους, όπως οι σχέσεις, η φιλία, η αποδοχή από τους συνομηλίκους τους και 

τα οικογενειακά προβλήματα. Στις σειρές που αποτελούνται μόνο από νέους 

χαρακτήρες, προβάλλονται να επιλύουν μόνοι τους τα προβλήματά τους, ενώ στις 

σειρές με ενήλικες συχνά απαιτείται η ενήλικη παρέμβαση για την άρση της 

προβληματικής κατάστασης, αν και παρουσιάζονται να προτιμούν περισσότερο τη 

συνδρομή κάποιου συνομηλίκου τους. Συνήθως, όμως, οι γονείς εμφανίζονται απόντες 

από τη ζωή των παιδιών τους, ως η βασική αιτία των προβλημάτων τους ή και ως 

αναποτελεσματικοί στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Όσον αφορά τα 

βασικά θέματα που αφορούν τις συζητήσεις νέων-ενηλίκων, αυτά είναι οι σχέσεις 

γονέων-παιδιών, οι ερωτικές σχέσεις, οι σχολικές επιδόσεις και η κοινωνική αποδοχή. 

Επίσης, δεν εμφανίζονται οι νέοι χαρακτήρες να καταφεύγουν στην καθημερινότητά 

τους στη χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών, ενώ περιορισμένη είναι και η προβολή της βίας. 

Τέλος, οι δραστηριότητες των νέων αφορούν πιο πολύ την κοινωνικοποίησή τους παρά 

το διάβασμα.   

Σε αναλυτική έρευνα περιεχομένου για την αναπαράσταση των εφήβων σε 

πρόσφατες δημοφιλείς ταινίες του Χόλυγουντ, η Stern (2005α) παρατηρεί ότι ο 
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χολιγουντιανός κινηματογράφος προωθεί μια στερεότυπη εικόνα των εφήβων ως 

εγωπαθών, βίαιων, αποκομμένων από τους γονείς τους και με έντονη την απουσία 

κοινωνικής συνείδησης, ενώ, μάλιστα, αναπαράγονται στις ταινίες αυτές οι εθνοτικές 

και οι έμφυλες διακρίσεις, με αποτέλεσμα οι αναπαραστάσεις αυτές να ενισχύουν τις 

αρνητικές στάσεις των ενηλίκων προς τους εφήβους και να συντελούν στην εδραίωση 

ενός χάσματος μεταξύ τους. Επίσης, σε μελέτη της η Stern (2005β) για την 

αναπαράσταση των εφήβων σε εφηβικές ταινίες των ετών 1999, 2000 και 2001 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 2/5 των έφηβων χαρακτήρων απεικονίζονται να 

καταναλώνουν αλκοόλ, το 1/6 να καπνίζει, ενώ το 1/7 να κάνει χρήση ναρκωτικών 

ουσιών, χωρίς, μάλιστα, να υφίστανται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα κάποιες 

συνέπειες, με αποτέλεσμα να προβάλλεται το μήνυμα στους έφηβους τηλεθεατές ότι η 

χρήση απαγορευμένων ουσιών είναι κάτι συνηθισμένο, ακίνδυνο και κατάλληλο για 

όλους. Σε έρευνά τους, ωστόσο, οι Stern & Morr (2013) για την αναπαράσταση της 

χρήσης ουσιών από εφήβους σε ταινίες των ετών 2007, 2008, 2009 παρατήρησαν ότι 

οι αναπαραστάσεις αυτές έχουν μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, οι 

συνέπειες, όμως, από τη χρήση τέτοιων ουσιών εξακολουθούν να αποσιωπώνται, ενώ 

οι έφηβοι χαρακτήρες σπάνια απεικονίζονται να αρνούνται τυχόν πρόσκληση για 

χρήση απαγορευμένων ουσιών.   

Επίσης, σε έρευνα της Bain (2003) μελετάται η μυθοπλαστική 

κινηματογραφική αναπαράσταση λευκών γυναικείων έφηβων χαρακτήρων στις ΗΠΑ 

σε εννέα χολιγουντιανές εφηβικές ταινίες των δεκαετιών ’80 και ’90. Η έρευνα αυτή 

συμπεραίνει ότι το Χόλυγουντ αναπαράγει μια υπεραπλουστευμένη εικόνα των 

γυναικείων έφηβων χαρακτήρων, τους οποίους παρουσιάζει να συμμετέχουν 

περιφερειακά στην αστική κοινωνική ζωή. Επιπροσθέτως, στη διδακτορική της 

διατριβή η Conaway (2007) μελετά τον τρόπο αναπαράστασης των «έξυπνων 

κοριτσιών» (smart girls) σε εφηβικές τηλεοπτικές σειρές της περιόδου 1990-2006. Η 

ερευνήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αναπαραστάσεις αυτές υπογραμμίζουν 

την ικανότητα των κοριτσιών αυτών σε κάποιο σχολικό μάθημα και το ισχυρό αίσθημα 

περί δικαίου το οποίο τις διακρίνει, μειονεκτούν, όμως, τα κορίτσια αυτά στο θέμα της 

εμφάνισης και της απήχησης στο αντρικό φύλο, ενώ, μάλιστα, παρουσιάζονται να 

επιχειρούν να αλλάξουν εμφάνιση, ώστε να γίνουν πιο δημοφιλείς και αρεστές στα 

αγόρια.  
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Τη θετική, σε γενικές γραμμές, αναπαράσταση των εφήβων στην εφηβική 

τηλεοπτική σειρά Dawson’s Creek επισημαίνουν στην έρευνά τους οι García-Muñoz 

& Fedele (2011), καθώς υποστηρίζουν ότι η υπό μελέτη σειρά αναπαριστά τους 

έφηβους πρωταγωνιστές πολύπλευρους και πολυτάλαντους, με χαρακτηριστικά στην 

προσωπικότητά τους τα οποία αντιτίθενται στη συνήθη στερεότυπη αναπαράστασή 

τους στις εφηβικές τηλεοπτικές σειρές. Τα πιο συχνά θέματα τα οποία απασχολούν 

τους νεαρούς πρωταγωνιστές της σειράς είναι η προσωπική αποδοχή, η αγάπη και η 

φιλία. Μολονότι τα θέματα αυτά εμφανίζονται και σε άλλες εφηβικές σειρές με πιο 

στερεότυπο, ωστόσο, τρόπο, στη σειρά αυτή οι πρωταγωνιστές αναφέρονται συνεχώς 

στις εσωτερικές διαδικασίες τις οποίες βιώνουν, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο 

τα άγχη, τα όνειρά τους και τα μελλοντικά σχέδιά τους (π.χ. επιλογή σπουδών). Επίσης, 

σπάνια εμφανίζονται οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες να πίνουν ή να καπνίζουν, ενώ 

εντοπίζεται και ρητή απόρριψη τέτοιου είδους συνηθειών ως ανώριμων. Ωστόσο, 

εμφανίζονται και ορισμένα στερεότυπα ζητήματα σχετικά με τους νέους, όπως η 

αναζήτηση της σεξουαλικής ταυτότητας, οι συγκρούσεις, τα ερωτικά μπλεξίματα. 

Κατά συνέπεια, η σειρά αυτή, σύμφωνα με τις ερευνήτριες, προσπαθεί να προσελκύσει 

την προσοχή ενός νεανικού κοινού, το οποίο επιχειρεί να διαμορφώσει την ατομική του 

ταυτότητα, χωρίς, όμως, να παραβλέπει τις απαιτήσεις της βιομηχανίας θεάματος.   

Επίσης, σε έρευνά τους οι Guo, Liu, Niu, Qu & Wang (2015) για τις 

αναπαραστάσεις των νέων σε κινεζικές και αμερικανικές ταινίες διαπιστώνουν ότι οι 

αμερικανικές ταινίες αναπαριστούν μια πιο πολυδιάστατη εικόνα των νέων σε αντίθεση 

με τις κινεζικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία στην αναπαράσταση των 

νέων, αποδίδοντας την αντίθεση αυτή στη διαφορά κουλτούρας, η οποία επηρεάζει και 

τον τρόπο των αναπαραστάσεων. Τέλος, σε έρευνά τους οι Cressman, Callister, 

Robinson & Near (2009) σε εφηβικές ταινίες των δεκαετιών του ’80, ’90 και ’00 

(τριάντα από κάθε δεκαετία) διαπίστωσαν ότι, παρόλο που αναπαρίστανται οι έφηβοι 

χαρακτήρες να χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις, τέτοιου είδους αναπαραστάσεις 

έχουν μειωθεί με την πάροδο των δεκαετιών.   

Όσον αφορά τώρα τις κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες για την τηλεοπτική 

αναπαράσταση των νέων, του τρόπου ομιλίας τους και τη συνακόλουθη κατασκευή της 

νεανικής ταυτότητας, στην έρευνα των Stamou, Agrafioti & Dinas (2012) για τις 

γλωσσικές πρακτικές των νέων και την απεικόνισή τους στις ελληνικές τηλεοπτικές 

διαφημίσεις, παρατηρείται ότι αναπαράγεται η κυρίαρχη κατασκευή της νεότητας ως 
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ατελούς ενηλικίωσης και η ηγεμονική ιδεολογία για την υπεροχή της πρότυπης 

ποικιλίας. Επιβεβαιώνεται, έτσι, η άποψη ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, αν και 

απευθύνονται στους νέους, προωθούν τις ηγεμονικές αναπαραστάσεις της νεότητας, 

επηρεάζοντας, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό 

τους. Πιο αναλυτικά, οι περισσότεροι δείκτες της «γλώσσας των νέων» εντοπίστηκαν 

στο λεξιλογικό επίπεδο, σε σχέση με το συντακτικό, σημασιολογικό, μορφολογικό και 

πραγματολογικό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι έλληνες διαφημιστές 

εκμεταλλεύτηκαν τους αναγνωρίσιμους δείκτες των νεανικών ιδιωμάτων για την 

προσέλκυση του κοινού-στόχου. Επίσης, εντοπίστηκαν στη γλώσσα των νεανικών 

διαφημίσεων στοιχεία της καθομιλουμένης, καθώς και η διασταύρωση της «γλώσσας 

των νέων» με άλλους γλωσσικούς κώδικες, όπως η «γλώσσα των νέων τεχνολογιών», 

η οποία έχει ως στόχο να καταδείξει τη σχέση και την εξοικείωση των νέων με την 

τεχνολογία. Παράλληλα, η προβολή της «γλώσσας της μουσικής», του ποδοσφαίρου 

και της στρατιωτικής αργκό στις διαφημίσεις αυτές επισημαίνει τις δραστηριότητες οι 

οποίες αποτελούν μέρος της νεανικής ταυτότητας. Επιπροσθέτως, χρήση της «γλώσσας 

των νέων» αναπαρίσταται να γίνεται κυρίως από άντρες, οι οποίοι, μάλιστα, είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 

Πέραν των άλλων, οι περισσότεροι νέοι στις διαφημίσεις είναι ηλικίας 20-25 

ετών, ενώ πιο περιορισμένη είναι η προβολή των εφήβων. Μεγαλύτερη ομοιογένεια 

εμφανίζεται ως προς την κοινωνική τους τάξη, καθώς η πλειοψηφία των ομιλητών των 

νεανικών ιδιωμάτων φαίνεται να ανήκει στη μεσαία τάξη. Στις διαφημίσεις, επίσης, 

παρουσιάζονται οι νέοι να καταναλώνουν ανθυγιεινές τροφές, όπως παγωτά, 

σοκολάτες και αναψυκτικά, ενώ, παράλληλα, προβάλλεται και ο τρόπος διασκέδασής 

τους, ο οποίος σχετίζεται συνήθως με τη μουσική, τις βραδινές εξόδους, το 

ποδόσφαιρο. Συνηθισμένη, όμως, είναι και η παρουσίασή τους στο πλαίσιο της 

οικογενειακής καθημερινότητας, όπου συζητούν με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους 

για ένα φλέγον ζήτημα, όπως το επαγγελματικό τους μέλλον. Παράλληλα, η γλωσσική 

τους συμπεριφορά παρουσιάζεται σταθερή, καθώς χρησιμοποιούν τη «γλώσσα των 

νέων» τόσο με τους συνομηλίκους τους (ενδο-ομαδικά) όσο και με τους μεγαλύτερους 

ηλικιακά συνομιλητές τους (εξω-ομαδικά). Κατά την επικοινωνία τους με τους 

μεγαλύτερους ηλικιακά ενήλικες, όπως π.χ. οι γονείς, δίνεται η ευκαιρία να 

απεικονιστεί και η στάση των ενηλίκων απέναντι στη γλώσσα και στην ομάδα των 

νέων, καθώς εντοπίζονται αρνητικά μεταγλωσσικά σχόλια, αρνητική αξιολόγηση για 
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την ομάδα των νέων ή στιγμές ασυνεννοησίας, με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται έντονα 

το χάσμα γενεών. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου και οι ίδιοι οι ενήλικες 

χρησιμοποιούν τη «γλώσσα των νέων», κυρίως για να κερδίσουν την επιδοκιμασία των 

παιδιών τους. Όσον αφορά την κριτική για τους νέους ως ομάδα, αυτή σχετίζεται με 

τον τρόπο ζωής τους, τις ανθυγιεινές διατροφικές τους συνήθειες, την απαισιοδοξία, 

την ανευθυνότητα και την ανωριμότητά τους. Ως προς την εξωτερική τους εμφάνιση, 

οι νέοι εμφανίζονται να φορούν καθημερινά ρούχα ή ρούχα που δηλώνουν την 

προτίμησή τους σε κάποιο μουσικό ρεύμα (π.χ. heavy metal). Συνήθη χαρακτηριστικά 

τα οποία τους αποδίδονται είναι ο χαλαρός τρόπος ζωής, η δυσθυμία και η νωθρότητα, 

ενώ ποτέ δεν απεικονίζονται να μελετούν ή να εργάζονται.   

Οι προαναφερθείσες αναπαραστάσεις έχουν, κατά συνέπεια, ως στόχο να 

παρουσιάσουν την απόλυτη αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στους νέους και στους 

μεγαλύτερους ηλικιακά ενήλικες. Συνεπώς, από ιδεολογικής άποψης, οι νέοι στις 

ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις παρουσιάζονται ως μία ομοιογενής ομάδα, ενώ η 

νεότητα παρουσιάζεται ως ατελής ενηλικίωση, λόγω του ότι οι νέοι απεικονίζονται ως 

ανώριμα, ανεύθυνα, αγενή και επιπόλαια άτομα, τα οποία ενδιαφέρονται μόνο για τη 

διασκέδαση και την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών και τα οποία είναι επιρρεπή στα 

προϊόντα της μαζικής κουλτούρας —κυρίως στα  τεχνολογικά. Στην απόλυτη αυτή 

ομοιογένεια αντιτίθεται η παρουσίαση ορισμένων νέων που είναι οπαδοί κάποιου 

μουσικού ρεύματος, χωρίς, όμως, να παρουσιάζονται και αυτοί οι νέοι να 

ενσωματώνουν δημιουργικά τις παγκόσμιες πολιτισμικές πρακτικές. Αντιθέτως, 

εμφανίζονται να τις αναπαράγουν παθητικά. Παράλληλα, η «γλώσσα των νέων» 

εμφανίζεται να υστερεί σε σχέση με την πρότυπη ποικιλία, η οποία προβάλλεται ως 

ανώτερη. Επίσης, σε ελάχιστες διαφημίσεις παρουσιάζεται η αρνητική όψη της 

ενασχόλησης των νέων με την τεχνολογία, διότι τους οδηγεί στην αποξένωση και στην 

αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ κάποιες διαφημίσεις προσπαθούν να ανατρέψουν εν 

μέρει ορισμένα αρνητικά στερεότυπα για τους νέους, όπως η ανικανότητα ή η 

αδιαφορία για την πολιτική, χωρίς, όμως, να έρχονται και αυτές οι διαφημίσεις σε 

ουσιαστική ρήξη με την κυρίαρχη ιδεολογία, με αποτέλεσμα οι νεανικές διαφημίσεις, 

οι οποίες δημιουργούνται από τους ενήλικες, να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις 

όψεις της σύγχρονης νεανικής ταυτότητας.  

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνει και η κριτική ανάλυση λόγου των 

παραπάνω διαφημίσεων από τη Stamou (2013), η οποία ανέδειξε τους μηχανισμούς οι 
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οποίοι αξιοποιούνται για την αρνητική παρουσίαση της κοινωνικής ομάδας των νέων 

στις ελληνικές διαφημίσεις. Έτσι, λοιπόν, παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικες εξέφραζαν σε 

οπτικό επίπεδο, και, άρα, με έμμεσο τρόπο, την αποδοκιμασία τους απέναντι στους 

νέους, με αποτέλεσμα οι διαφημιστές να περνούν τα κυρίαρχα μηνύματα για τους νέους 

και τον τρόπο ομιλίας τους, αλλά, επιπλέον, οι διαφημίσεις να διατηρούν τον νεανικό 

τους προσανατολισμό. Επίσης, η ανάλυση επισήμανε ότι οι νέοι έχουν ανάγκη να 

εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους προς τους άλλους μέσω του ομιλιακού τους 

ύφους, καθώς και ότι αντιμετωπίζονται ως καταναλωτικό κοινό τεχνολογικών 

προϊόντων αλλά και ως άτομα που αποβλέπουν στη διασκέδαση, με βάση τα συνήθη, 

δηλαδή, επικρατούντα στερεότητα για τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση.   

Επίσης, στις έρευνες των Saltidou & Stamou (2014) και Stamou & Saltidou 

(2015) μελετάται ο τρόπος αναπαράστασης των νεανικών ιδιωμάτων και το ομιλιακό 

ύφος των έφηβων πρωταγωνιστών της τηλεοπτικής σειράς Δέκα Λεπτά Κήρυγμα σε 

αντιπαραβολή με το ομιλιακό ύφος των ενήλικων πρωταγωνιστών, καθώς και η 

κατασκευή της νεανικής ταυτότητας. Ειδικότερα, στην έρευνα για την 

κοινωνιογλωσσική αναπαράσταση των νεανικών ιδιωμάτων στην υπό εξέταση 

τηλεοπτική σειρά (Saltidou & Stamou 2014) διαπιστώθηκε ότι, εν μέρει, η σειρά αυτή, 

η οποία αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές στις οποίες γίνεται 

χρήση των νεανικών ιδιωμάτων, τηρεί μια πιο διαπραγματευτική στάση απέναντι στον 

νεανικό τρόπο ομιλίας. Έτσι, λοιπόν, αξιοποιούνται στην ομιλία των έφηβων 

χαρακτήρων συγκεκριμένα και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά από τα νεανικά 

ιδιώματα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα φαινόμενα ασυνεννοησίας, ώστε να 

μπορούν να παρακολουθήσουν αυτήν την οικογενειακή σειρά και οι μεγαλύτερες 

ηλικίες, ενώ, μέσω της χρήσης των νεανικών ομιλιακών υφών, αποκαλύπτονται οι 

ποικίλες όψεις της νεανικής ταυτότητας με έναν θετικό, σε γενικές γραμμές, τρόπο, 

καθώς τα νεανικά ιδιώματα αξιοποιούνται ως μέσο για την κατασκευή της διακριτής 

κοινωνικής νεανικής ταυτότητας. Επίσης, τα νεανικά ιδιώματα αξιοποιούνται κυρίως 

στην ενδο-ομαδική επικοινωνία των εφήβων για την έκφραση της οικειότητας, καθώς 

και για την αναφορά τους στα αντικείμενα ενδιαφέροντος της εφηβικής κουλτούρας ή 

στη συναισθηματική τους κατάσταση, ενώ οι έφηβοι χαρακτήρες παρουσιάζονται να 

προσαρμόζουν το ομιλιακό τους ύφος ανάλογα με τους συνομιλητές τους. Κατά 

συνέπεια, η σειρά αυτή δεν παρουσιάζει με έναν μονολιθικό και στατικό τρόπο τη 

χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από την ομάδα των έφηβων πρωταγωνιστών, ενώ, 
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μάλιστα, εμφανίζονται και οι ενήλικοι χαρακτήρες να αξιοποιούν το αφανές κύρος των 

νεανικών ιδιωμάτων, για να δείξουν την εξοικείωσή τους με τη νεανική κουλτούρα.  

Ωστόσο, οι απόψεις των μεγαλύτερων ηλικιακά χαρακτήρων της σειράς, όπως 

της γιαγιάς του έφηβου πρωταγωνιστή Λεωνίδα, της Κικίτσας, απηχούν τις κυρίαρχες 

αντιλήψεις για υπεροχή της πρότυπης ποικιλίας, ενώ αναπαράγουν και στερεότυπες 

αντιλήψεις για τον ακατανόητο χαρακτήρα των νεανικών ιδιωμάτων. Από σημειωτικής 

άποψης, οι έφηβοι χαρακτήρες παρουσιάζονται να ανήκουν στη νεανική κουλτούρα 

της χιπ-χοπ, και, γι’ αυτό, υιοθετούν το ανάλογο ντύσιμο, με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύεται η ανομοιογένεια της κοινωνικής ομάδας των νέων. Η αναπαράσταση, 

ωστόσο, της συμπεριφοράς τους συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (για αναλυτικότερη προσέγγιση, βλ. 3.4.1), καθώς 

παρουσιάζονται ως ανώριμοι, ανεύθυνοι, αγενείς, πονηροί, ψεύτες, επιπόλαιοι, 

αδιάφοροι για το σχολείο και για τις επιπτώσεις των πράξεών τους, με ροπή στην 

ανθυγιεινή διατροφή. Παρ’ όλα αυτά, η συμπεριφορά τους δικαιολογείται εν μέρει με 

την αναφορά στο ασταθές οικογενειακό περιβάλλον των τριών εφήβων, ενώ, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζονται να έχουν σοβαρές συζητήσεις μεταξύ τους 

αναφορικά με τα θέματα του διαζυγίου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με 

τους γονείς τους. Συνεπώς, παρά την απόπειρα της υπό εξέταση σειράς να 

αναπαραστήσει, σε γενικές γραμμές, θετικά τους νέους και τον τρόπο ομιλίας τους, 

μέσω της σύνδεσης των νεανικών ιδιωμάτων με φιλελεύθερες αντιλήψεις, στην ουσία 

η σύνδεση της συμπεριφοράς τους με αρνητικά στερεότυπα, καθώς και η σύνδεση των 

νεανικών ιδιωμάτων με εφήβους λάτρεις της χιπ-χοπ, αδιάφορους για το σχολείου και 

για τα επαγγέλματα κύρους, έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή των στερεοτύπων 

που αντιμετωπίζουν τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση. 

Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και στην ποιοτική 

ανάλυση τριών επιλεγμένων σκηνών από τη σειρά Δέκα Λεπτά Κήρυγμα στην έρευνα 

των Stamou & Saltidou (2015), καθώς η έρευνα αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

η υπό εξέταση σειρά, από τη στιγμή που αποτελεί προϊόν της κυρίαρχης κουλτούρας, 

αποτελεί ένα βαθιά συντηρητικό προϊόν το οποίο αποβλέπει να τονίσει τη 

σπουδαιότητα του θεσμού της οικογένειας και να αναπαραγάγει στερεότυπες αρνητικές 

αντιλήψεις για τους νέους και τον τρόπο ομιλίας τους. Έτσι, λοιπόν, στις αναλυθείσες 

σκηνές οι σχέσεις και οι ταυτότητες εφήβων και ενηλίκων δομούνται υπό το πρίσμα 

του χάσματος γενεών, το οποίο παραδοσιακά συνδέεται με τον «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (adolescence discourse: Bucholtz 2002, βλ. 3.4.1), 
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καθώς οι δυο ηλικιακές/ κοινωνικές ομάδες χαρακτηρίζονται από έλλειψη κατανόησης 

και, κατ’ επέκταση, συνεννόησης, ενώ πρεσβεύουν και διαφορετικές αξίες. Γι’ αυτό, 

ενώ ο Λεωνίδας επιχειρεί να κατασκευαστεί ως προοδευτικός νέος, μέλος της νεανικής 

κουλτούρας της χιπ-χοπ, αντλώντας από τον «λόγο της νεότητας» (youth discourse: 

Bucholtz 2002, βλ. 3.4.1), η μητέρα του και η γιαγιά του κατασκευάζουν την ταυτότητα 

του Λεωνίδα με την άντληση στοιχείων από τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», καθώς τον παρουσιάζουν ως ανώριμο, ανέντιμο, 

πονηρό, ανυπάκουο, αγενή, με χαμηλούς στόχους, με άλλα λόγια ως «ατελή». Τέλος, 

ο τρόπος ομιλίας του παρουσιάζεται από τη γιαγιά του ως μια «κακή γλώσσα», 

«σύμπτωμα γλωσσικής πενίας», με αποτέλεσμα να αναπαράγονται οι κυρίαρχες 

αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για λεξιπενία των νέων και για άγνοια της 

πρότυπης ποικιλίας από την κοινωνική τους ομάδα συνολικά.  

Συμπερασματικά, παρατηρούμε, με βάση τις έρευνες που παρουσιάστηκαν 

τόσο από τον χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας όσο και από τον χώρο των μιντιακών 

και πολιτισμικών σπουδών, ότι οι νέοι τηλεοπτικά αναπαρίστανται συνήθως ως μια 

ομοιογενής ομάδα, με περιορισμένα ενδιαφέροντα, τα οποία αφορούν κυρίως την 

άμεση εμπειρία τους ή τη διασκέδασή τους. Παράλληλα, έρχονται συνήθως 

αντιμέτωποι με την αρνητική κριτική των ενηλίκων, όσον αφορά τον τρόπο ομιλίας 

τους ή τη συμπεριφορά τους, ενώ τα χαρακτηριστικά τα οποία τους αποδίδονται είναι 

κυρίως αρνητικά (π.χ. ανωριμότητα, ανευθυνότητα). Κατά συνέπεια, αυτά τα προϊόντα 

της μαζικής κουλτούρας, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ενήλικες και απευθύνονται 

στο ευρύτερο κοινό, αναπαράγουν και ενισχύουν την κυρίαρχη (ενήλικη) άποψη η 

οποία αντιμετωπίζει τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση (βλ. και υποενότητα 3.4.1), 

επηρεάζοντας, κατ’ επέκταση, με αρνητικό τρόπο την εικόνα την οποία σχηματίζουν 

οι ίδιοι νέοι για τον εαυτό τους και την ομάδα τους, καθώς και τη στάση του κοινωνικού 

συνόλου απέναντι σε αυτούς. 

 

3.4 Οι κυρίαρχοι λόγοι για την κοινωνική κατηγορία της ηλικίας 

 

3.4.1 «Λόγος της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» και «λόγος της νεότητας» 

Η νεότητα ως ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία αναγνωρίστηκε στις σύγχρονες 

μεταβιομηχανικές κοινωνίες κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Είναι μία δύσκολη 
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ηλικιακή φάση, καθώς οι νέοι δεν αντιμετωπίζονται πλέον ούτε ως παιδιά ούτε ως 

ενήλικες, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με νέους κανόνες και προσδοκίες ρόλων που 

θεωρείται ότι είναι αναγκαίο να καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους (Ανδρουτσόπουλος 

& Κακριδή 2010). Παράλληλα, η καταπολέμηση της παιδικής θνησιμότητας και των 

ασθενειών, η οποία οδήγησε σε διπλασιασμό του εφηβικού πληθυσμού, σε συνδυασμό 

με την τεχνολογική ανάπτυξη, δημιουργούν νέες ανακατατάξεις. Έτσι, λοιπόν, λόγω 

της τεχνολογικής εξέλιξης διευρύνεται το χάσμα γενεών, καθώς η εμπειρία των γονέων 

και ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες σε παλαιότερα επαγγέλματα αποδεικνύονται 

ελλιπείς σε σχέση με τις αλλαγές, οδηγώντας τους νέους σε αντίδραση στους 

κατεστημένους τρόπους συμπεριφοράς. Επιπλέον, λόγω του εκδημοκρατισμού της 

παιδείας και της ανάγκης για ολοένα αυξανόμενη εξειδίκευση, οι νέοι δαπανούν 

περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευσή τους και στην προετοιμασία τους για την 

ανάληψη των ενήλικων ρόλων, με αποτέλεσμα να περνούν περισσότερο χρόνο με τις 

παρέες τους, δημιουργώντας έτσι εφηβικές κοινότητες με ιδιαίτερες αξίες, νόρμες και 

ιεραρχική δομή (Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010).  

Λόγω, λοιπόν, των προαναφερθέντων δεδομένων, οι νέοι οδηγήθηκαν σε μια 

σαφέστερη κοινωνική αυτοσυνειδησία και, κατ’ επέκταση, στη διαμόρφωση μιας 

νεανικής κουλτούρας που εκφράζει τις ιδιαίτερες δραστηριότητες, στάσεις και τα 

πολιτισμικά ενδιαφέροντα αυτής της ομάδας. Έτσι, οι ατομικές και κοινωνικές 

ταυτότητες των εφήβων συγκροτούνται από τη συμμετοχή τους στα πυκνά δίκτυα των 

συνομηλίκων τους και στις διάφορες όψεις της νεανικής κουλτούρας. Παράλληλα, η 

γνώση των διαφόρων ρευμάτων, της θεματολογίας και των χαρακτηριστικών τους 

διαμορφώνει για τα άτομα ένα γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, η γνώση του 

οποίου προσδίδει το ανάλογο κύρος στο πλαίσιο της παρέας (Ανδρουτσόπουλος & 

Κακριδή 2010). 

Ωστόσο, στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, σύμφωνα με την 

Bucholtz (2002), με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία της τεχνολογίας σε όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, διαμορφώνεται η κατασκευή της νεανικής 

ταυτότητας, επηρεαζόμενη από ένα πλήθος παραγόντων, οικονομικών, κοινωνικών, 

τεχνολογικών αλλά και διεθνιστικών. Η ποικιλία των παραγόντων αυτών καθιστά 

δύσκολο ακόμη και τον ορισμό της ίδιας της έννοιας της νεότητας, καθώς δεν 

προσδιορίζεται μόνο με κριτήρια χρονολογικά ή πολιτισμικά αλλά και με βάση τα 

ατομικά δεδομένα. Τα νέα δεδομένα, όπως η πληθυσμιακή μεταβολή και οι ραγδαίες 
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οικονομικές και πολιτικές μεταβολές, σε συνδυασμό με τις κοινωνικοπολιτισμικές 

περιστάσεις οδηγούν, κατά συνέπεια, σε έναν επαναπροσδιορισμό της έννοιας της 

νεότητας, καθώς και σε νέες κατηγοριοποιήσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να λάβουμε 

υπόψη τη διαφορά της έννοιας της νεότητας ή της εφηβείας σε διαφορετικά κοινωνικά 

και πολιτισμικά πλαίσια, καθώς και τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στους 

νέους από τα ΜΜΕ. Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, σύμφωνα με τον Burton (1997, 

αναφέρεται από την Bucholtz 2002), το γεγονός ότι στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες 

δεν υπάρχει ξεχωριστό στάδιο της εφηβείας, διότι οι έφηβοι αναγκάζονται συχνά να 

αναλάβουν τις ευθύνες των γονέων τους, λόγω της έλλειψης διακριτών ρόλων. 

Έτσι, λοιπόν, στις μέρες μας, εντοπίζεται διαφοροποίηση μεταξύ των μελετών 

της εφηβείας και των μελετών της νεότητας, καθώς οι πρώτες επικεντρώνονται στον 

τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το μυαλό και το σώμα των εφήβων ως την 

ενηλικίωση, ενώ οι δεύτερες εστιάζουν στις σύγχρονες εμπειρίες των νέων, οι οποίες 

τους διαμορφώνουν, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές. Παρ’ 

όλα αυτά, η αντίληψη της εφηβείας είναι παλαιότερη και ξεπερασμένη άποψη στην 

επιστήμη, σε αντίθεση με την εννοιολογική συγκρότηση της νεότητας, η οποία 

κυριαρχεί σήμερα στις κοινωνικές επιστήμες. Μολαταύτα, ο «λόγος της εφηβείας» 

(adolescence discourse) δεσπόζει στην κατασκευή της ομάδας των νέων από τα ΜΜΕ 

(Bucholtz 2002). 

Πιο αναλυτικά, η εφηβεία συχνά θεωρείται ως ένα προπαρασκευαστικό στάδιο 

για την ενηλικίωση, χωρίς να λαμβάνονται, όμως, υπόψη οι πιθανές διαφοροποιήσεις 

της στις επιμέρους κουλτούρες. Αντιμετωπίζεται, μάλιστα, ως μια περίοδος 

«ενδεχόμενης κρίσης», λόγω των φυσικών και κοινωνικών μεταβολών που υφίσταται 

το άτομο σε αυτό το στάδιο της ζωής. Επίσης, με το να την εκλαμβάνουμε ως ένα 

καθολικό στάδιο βιολογικής και ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου, την 

αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως «διαδικασία» παρά ως «κατάσταση», άποψη, όμως, 

που παρουσιάζει τους εφήβους ως ατελή όντα και όχι ως ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες (Bucholtz 2002).  

 Σημαντικό, ακόμη, είναι το γεγονός ότι η έννοια της εφηβείας (adolescence) 

στα αγγλικά διαφοροποιείται σημασιολογικά, με βάση την ετυμολογία της, από την 

ενηλικίωση (adulthood), καθώς η αγγλική λέξη για τον ενήλικα (adult) προέρχεται από 

την παθητική μετοχή adultum του λατινικού ρήματος adolesco, adolescere 3 
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(=μεγαλώνω), επιλογή που καταδεικνύει ότι ο έφηβος συνδέεται με τις έννοιες του 

«μεγαλώματος», της «μετάβασης» και της «έλλειψης ολοκλήρωσης», σε αντίθεση με 

τον ενήλικα που σχετίζεται με την έννοια της «ολοκλήρωσης». Η αντιμετώπιση των 

νέων ως μιας ομοιογενούς κοινωνικής ομάδας, η οποία έρχεται συχνά σε αντίθεση με 

τους ενήλικες, συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας» (Bucholz 2002). Η 

εννοιολόγηση της νεότητας (youth) ως εφηβείας επισημαίνει το μεταβατικό στάδιο που 

οδηγεί από τους (ανώριμους) εφήβους προς τους (ολοκληρωμένους) ενήλικες. 

Συνεπώς, ο λόγος αυτός συνδέεται με ορισμένα αρνητικά στερεότυπα για τους νέους, 

όπως το ότι είναι ανεύθυνοι, ανώριμοι, παρορμητικοί, το ότι βρίσκονται σε διαρκή 

σύγχυση και ότι είναι ευάλωτοι στην αρνητική επιρροή της μαζικής κουλτούρας και 

των παγκοσμιοποιημένων πολιτισμικών πρακτικών. Έτσι, ο «λόγος της εφηβείας» 

ορίζει τους νέους σε αντίθεση με τους ενήλικες υπό το πρίσμα του «χάσματος γενεών», 

αντιμετωπίζοντάς τους ως δύο διακριτές ομάδες, οι οποίες συχνά δεν έχουν κανένα 

σημείο επαφής.   

Από την άλλη πλευρά, η νεότητα (youth) δεν αντιμετωπίζεται ως μεταβατική 

περίοδος αλλά ως κοινωνική κατασκευή, με την έννοια ότι είναι ενεργητική, ευέλικτη 

και ρευστή, χαρακτηριστικά που ισχύουν για όλες τις ηλικίες (Bucholtz 2002). 

Συγκεκριμένα, οι πρόσφατες προσεγγίσεις που προέρχονται κυρίως από την 

κοινωνιολογία της νεότητας (π.χ. O’ Connor 2004, Bennett 2011, Hodkinson 2016, 

Jensen 2018) έχουν αμφισβητήσει τις προαναφερθείσες αναπαραστάσεις των νέων και 

την εστίαση κυρίως στην ηλικία και στους κοινωνικούς θεσμούς, όπως το σχολείο, 

δίνοντας έμφαση στην ετερογένεια, στην τοπικότητα και στη ρευστότητα της 

κατασκευής της νεανικής ταυτότητας σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά 

συμφραζόμενα, ενώ οι διάφορες νεανικές κουλτούρες αντιμετωπίζονται όχι ως 

προπαρασκευαστικό στάδιο για την ενηλικίωση αλλά ως πρακτικές (Androutsopoulos 

& Georgakopoulou 2003). Με άλλα λόγια, ο «λόγος της νεότητας» (youth discourse) 

δίνει έμφαση στον πλούτο και στη διακριτότητα ανάμεσα στις νεανικές πρακτικές που 

σηματοδοτούνται από συγκεκριμένες υφολογικές προτιμήσεις σχετικές με τη μουσική, 

την εμφάνιση και την ομιλία (Androutsopoulos & Georgakopoulou 2003). Έτσι, 

λοιπόν, μέσω αυτού του λόγου, οι νέοι αντιμετωπίζονται ως μια ευρεία κατηγορία που 

αποτελείται από ποικίλες υπο-ομάδες παρά ως μία ομοιογενής κοινωνική ομάδα, καθώς 

οι διαχωρισμοί ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες νέων φαίνεται να είναι πιο σημαντικοί 
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στη θεώρηση αυτή από το επονομαζόμενο «χάσμα γενεών», το οποίο θεωρείται 

παραδοσιακά πως υπάρχει ανάμεσα στους νέους και στους ενήλικες.  

 

3.4.2 Ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» στις αναπαραστάσεις των ΜΜΕ 

Η προνομιακή αντιμετώπιση της νεότητας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η οποία 

καταφαίνεται και από το αφανές κύρος που απολαμβάνουν τα νεανικά ιδιώματα, σε 

συνδυασμό με το πολιτισμικό άγχος το οποίο ανακύπτει από τα αρνητικά στερεότυπα 

με τα οποία συνδέονται τα γηρατειά, όπως π.χ. κατάπτωση των σωματικών και 

πνευματικών δυνάμεων, μειονεξία σε σημαντικούς τομείς, όπως των σχέσεων, των 

οικονομικών δυνατοτήτων κ.ά., έχει ως αποτέλεσμα την ανάδυση, στο πλαίσιο του 

καταναλωτισμού, του «λόγου της διαρκούς εφηβείας» (marketing discourse of 

perpetual adolescence), ο οποίος αντιμετωπίζει τη νεότητα όχι ως ηλικιακό στάδιο αλλά 

ως συναίσθημα ή τρόπο ζωής κατάλληλο προς πώληση (Gennaro 2013). Έτσι, λοιπόν, 

η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, καθώς και η βιομηχανία που τη στηρίζει, 

εξιδανικεύουν στις μέρες μας τη νεότητα, με αποτέλεσμα να μην την αντιμετωπίζουν 

πλέον ως ηλικιακό στάδιο αλλά ως επιλεγμένο τρόπο ζωής (Donahoo 2007, Gennaro 

2007α, 2013, Wortley 2010), εκμεταλλευόμενες τον φόβο των ανθρώπων για τα 

γηρατειά αλλά και την αγωνία τους να μείνουν για πάντα νέοι (σύνδρομο της αιώνιας 

νεότητας: forever young syndrome: Danesi 2003).  

Την τάση αυτή εκμεταλλεύονται στην περίπτωσή μας και οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί, οι οποίοι είναι μέρος της πολιτισμικής βιομηχανίας, καθώς, προωθώντας τον 

«λόγο της διαρκούς εφηβείας», διευρύνουν το ηλικιακό εύρος του τηλεοπτικού κοινού 

που παρακολουθεί τα προγράμματά τους. Παράλληλα, δημιουργώντας ελπίδες στο 

κοινό αυτό πως υπάρχει η δυνατότητα να διατηρηθεί εσαεί η νεότητά του, είτε με την 

υιοθέτηση των τακτικών που προβάλλονται από τους παρουσιαστές για τη διατήρηση 

της νεανικής εικόνας είτε ακόμη με την υιοθέτηση των προτύπων που προβάλλονται 

από τις διαφημίσεις αλλά και τις τηλεοπτικές σειρές, αυξάνουν την τηλεθέαση των 

προγραμμάτων τους και, γι’ αυτό, προσελκύουν μεγαλύτερο ποσοστό διαφημιστών 

λόγω της υψηλής τηλεθέασης, με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατακόρυφα τα έσοδά 

τους.   

 Έτσι, λοιπόν, οι αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία 

διέπονται από την εξιδανικευμένη αντιμετώπιση της παιδικής (βλ. υποενότητα 3.4.2) 
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και της νεανικής ηλικίας, καθώς και από την αρνητική στάση απέναντι στην 

ενηλικίωση και στις ευθύνες τις οποίες αυτή συνεπάγεται, με αποτέλεσμα η 

νεανικότητα (youthfulness) να αποτελεί τον ποθητό στόχο, από τη στιγμή που 

συνοδεύεται από θετικές και ευχάριστες αξίες, όπως η διασκέδαση, σε αντίθεση με την 

ενηλικίωση, η οποία χαρακτηρίζεται από αγχωτικές και επώδυνες καταστάσεις. 

Εξάλλου, η νεανικότητα είναι εύκολο πλέον να αποκτηθεί στη σημερινή κοινωνία, 

καθώς αποτελεί κυρίαρχο και πανταχού παρόν χαρακτηριστικό της, από τη στιγμή που 

η σύγχρονη κουλτούρα εστιάζει κυρίως στην προσπάθεια αυτών που συμπεριφέρονται 

όπως οι νέοι και διατηρούνται νέοι (Donahoo 2007).  

Αυτήν την επιθυμία αλλά και την επιδίωξη των μεγαλύτερων ηλικιών να 

διατηρήσουν ανέπαφη τη νεότητά τους εκμεταλλεύεται, επομένως, η βιομηχανία της 

αγοράς, η οποία επιστρατεύει τη νεανικότητα ως στρατηγική για την πώληση αγαθών 

(Gennaro 2007α), καθώς η νεότητα ως εμπόρευμα και, συνάμα, ως τρόπος ζωής 

απευθύνεται σε ενήλικες με νεανικές ευαισθησίες αλλά με «ενήλικο πορτοφόλι», με 

άλλα λόγια στον αιώνιο έφηβο (perpetual adolescent: Gennaro 2007α: 250, 2007β), ο 

οποίος είναι και οικονομικά ευκατάστατος. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο «λόγος της διαρκούς 

εφηβείας» αποβλέπει στην επιμήκυνση της περιόδου της νεότητας, η οποία ξεκινάει 

στην πρώιμη εφηβεία αλλά δεν τερματίζεται με την ενηλικίωση, την ίδια στιγμή που οι 

διαφημιστές και οι πολιτισμικές βιομηχανίες επιχειρούν να διατηρήσουν άσβεστο το 

άγχος των ενηλίκων για τη διατήρηση της νεότητάς τους, τροφοδοτώντας τους συνεχώς 

με εντυπωσιακές εικόνες νεότητας, προκειμένου να είναι στραμμένοι στο 

καταναλωτικό πρότυπο και στην αγορά αγαθών. Κατ’ επέκταση, το σύνορο μεταξύ 

εφηβείας και ενηλικίωσης εξαφανίζεται, ώστε τόσο οι νέοι όσο και οι μεγαλύτερες 

ηλικιακά ομάδες να είναι καταναλωτές των νεανικών αγαθών, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζεται, στο πλαίσιο αυτού του λόγου, προνομιακά η νεότητα έναντι της 

ενηλικίωσης (Gennaro 2013). Κατά συνέπεια, η νεανικότητα αποτελεί δεσπόζουσα 

αξία της σημερινής κοινωνίας και λειτουργεί πλέον ως υπερκείμενη ενότητα, ως πόρος 

από τον οποίο αντλούν στοιχεία όλες οι ηλικίες.  

Ο λόγος, ωστόσο, της «διαρκούς εφηβείας» δεν αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο, 

αλλά, αντιθέτως, αναδύθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη της διαφημιστικής 

βιομηχανίας στις ΗΠΑ. Η στροφή στη νεανική αγορά πραγματοποιήθηκε κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο, καθώς η «έκρηξη γεννήσεων» (baby boom) δημιούργησε μια 

νέα προσοδοφόρα αγορά για του διαφημιστές και τις επιχειρήσεις (Gennaro 2007β). Η 
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έννοια της νεανικής καταναλωτικής αγοράς (youth consumer market: Gennaro 2007α: 

250) έχει διττή σημασία, καθώς αναφέρεται τόσο στη δημιουργία μιας 

αποσταθεροποιημένης από την πολιτισμική βιομηχανία νεανικής ταυτότητας 

βασισμένης στην κατανάλωση όσο και στην εξιδανίκευση των νεανικών ευαισθησιών, 

με αποτέλεσμα ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» να αφορά τόσο τους νέους όσο και 

τους μεγαλύτερους ηλικιακά (Gennaro 2007α). Γι’ αυτόν τον λόγο, τα ηλικιακά όρια 

της νεανικής καταναλωτικής αγοράς είναι συνήθως ρευστά και επεκτείνονται, 

προκειμένου να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές (Gennaro 

2007β). Έτσι, λοιπόν, με δεδομένη την απαξίωση των μεγαλύτερων ηλικιών στις 

δυτικές κοινωνίες, η διατήρηση μιας νεανικής ταυτότητας και η στροφή στο 

εγνωσμένης αξίας ιδανικό της νεανικότητας συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης όσων έχουν απομακρυνθεί ηλικιακά από τη νεότητα (Barrett 2005).  

Συμπερασματικά, όπως γίνεται κατανοητό από τη μέχρι τώρα πραγμάτευση του 

θέματος, η πολιτισμική βιομηχανία στοχεύει στην ανασφάλεια, στο άγχος και στον 

φόβο των ατόμων, τα οποία επιχειρούν με την κατανάλωση αγαθών να επιβραδύνουν 

το γήρας και να είναι διαρκώς αρεστοί και αγαπητοί στον περίγυρό τους μέσω των 

αγαθών που καταναλώνουν, με αποτέλεσμα ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» να 

αναπαράγει και αυτός, με τη σειρά του, τα αρνητικά στερεότυπα τα οποία συνδέονται 

με τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», από τη στιγμή που η 

επιδίωξη της νεανικότητας από άτομα που δεν ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των 

νέων συνδέεται με την ανωριμότητα, την επίδραση από τα προϊόντα της μαζικής 

κουλτούρας και, κατ’ επέκταση, με την ατελή ενηλικίωση των ίδιων των ενηλίκων, όσο 

οξύμωρο και αν ακούγεται. Έτσι, λοιπόν, παράλληλα με τον «λόγο της νεότητας ως 

ατελούς ενηλικίωσης» αναδύεται και ο «λόγος της νεανικότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης», ο οποίος επισημαίνει την έλλειψη συμβιβασμού των ατόμων με την 

ηλικία τους και την απαξίωση κάθε άλλου ηλικιακού σταδίου πλην της νεότητας.   

  

3.4.3 Ο «ρομαντικός λόγος» και ο «πουριτανικός λόγος» για την παιδική ηλικία  

Όσον αφορά την κοινωνική κατασκευή της παιδικής ηλικίας, οι βασικοί κλάδοι των 

μελετών στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες εστιάζουν σε δύο βασικούς 

λόγους, σε αυτόν του «ευάλωτου παιδιού» (discourse of vulnerable child) και σε αυτόν 

του «ικανού παιδιού» (discourse of competent child). Ο λόγος τους ευάλωτου παιδιού 
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έχει τις αρχές του στις δυτικές έννοιες του «αμαρτωλού παιδιού», το οποίο έχει ανάγκη 

από την ενήλικη καθοδήγηση και προστασία, και στον αντίστοιχο «πουριτανικό λόγο 

της παιδικής ηλικίας» (puritan discourse of childhood), καθώς και στη ρομαντική 

θεώρηση της παιδικής ηλικίας και στον αντίστοιχο «ρομαντικό λόγο» (romantic 

discourse of childhood), ο οποίος παρουσιάστηκε περιληπτικά από τον Jean-Jacques 

Rousseau στο έργο του Emile (Αιμίλιος ή Περί Αγωγής) και αναφέρεται στο «τέλειο 

παιδί» (perfect child), το οποίο είναι προικισμένο με όλες τις απαραίτητες αρετές και, 

γι’ αυτό, δεν έχει άμεση ανάγκη από εξωτερική καθοδήγηση (Livingstone & Drotner 

2008). Έτσι, λοιπόν, ο «ρομαντικός» λόγος για την παιδική ηλικία εξιδανικεύει την 

ηλικία αυτή, παρουσιάζοντας τα παιδιά ως αθώα, αγνά, ευάλωτα και εξαρτημένα, ενώ 

ο «πουριτανικός» λόγος τα αντιμετωπίζει ως «εγγενώς κακά», απειλητικά, επικίνδυνα 

για τον εαυτό τους και την κοινωνία και με ανάγκη άμεσης πειθάρχησης (Prout 2008, 

Αvgitidou & Stamou 2013, Gennaro 2013, Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, Πεχτελίδης 

2015).  

 Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον ρομαντικό λόγο για την παιδική ηλικία, οι ιδέες 

του Rousseau στηρίζονταν στο ρομαντικό κίνημα το οποίο θεωρούσε την παιδική 

ηλικία ως έναν καθαρό χρόνο, στον οποίο το άτομο ήταν ανεπηρέαστο από τα αρνητικά 

της βιομηχανοποιημένης κοινωνίας. Οι Ρομαντικοί αντιμετώπιζαν νοσταλγικά την 

παιδική ηλικία ως τη σημαντικότερη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου και θεωρούσαν 

ότι τα παιδιά βρίσκονται κοντά στον Θεό και στη φύση. Το βασικό πρόβλημα αυτού 

του λόγου είναι η αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας ως καθολικής περιόδου, καθώς 

θεωρείται πως βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα άτομα (Gennaro 2013). Στα τέλη 

του 19ου αι. εξαπλώθηκαν οι αντιλήψεις αυτές για τα παιδιά ως αθώα, αδαή, 

εξαρτημένα, ευάλωτα και ανίκανα, με ανάγκη πειθάρχησης και προστασίας, ενώ στις 

αρχές του 20ου αι. οι ιδέες αυτές ενισχύθηκαν περαιτέρω από την προσπάθεια να 

διαμορφωθούν η οικογένεια και το σχολείο ως τα καταλληλότερα μέρη για τα παιδιά 

(Prout 2008). Η ρομαντική θεώρηση, επομένως, της παιδικής ηλικίας αναπαριστά 

ειδυλλιακά τα παιδιά και τα αντιμετωπίζει ως εκ φύσεως αγαθά, αγνά, αγγελικά και ως 

το καλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας, ενώ, συνάμα, τα αποσπά από την κοινωνική 

ζωή μέσω της σύνδεσής με την αθωότητα, την ελευθερία και την ανεμελιά και τα 

αντιμετωπίζει ως ένα ενιαίο και ομοιογενές σύνολο, παραγνωρίζοντας τυχόν 

διαφοροποιήσεις στη βάση της εθνότητας, του φύλου και της κοινωνικής τάξης 

(Πεχτελίδης 2015). Το ιδανικό, όμως, της νοσταλγίας το οποίο εμπεριέχεται στον λόγο 
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αυτόν και αποβλέπει στην κατασκευή μιας καθολικής εικόνας του παιδιού υποκρύπτει 

άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων, την ίδια στιγμή που 

προβάλλει το θεραπευτικό συναίσθημα της χαράς που βιώνεται κατά την παιδική 

ηλικία (Gennaro 2013). 

Από την άλλη πλευρά, ο πουριτανικός λόγος για την παιδική ηλικία 

αντιμετωπίζει το παιδί ως εγγενώς κακό ή επικίνδυνο τόσο για τον εαυτό του όσο και 

για την κοινωνία (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, Πεχτελίδης 2015). Η κατασκευή αυτή 

για την παιδική ηλικία έχει τις ρίζες της στα χριστιανικά πουριτανικά δόγματα του 16ου 

και 17ου αι., ενώ διαδόθηκε ευρέως τον 18ο αι. στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός ηθικού 

πανικού για την παιδική ηλικία (Gennaro 2013, Πεχτελίδης 2015). Σύμφωνα με αυτόν 

τον λόγο, τα παιδιά «εισέρχονται στον κόσμο ως μια πεισματάρικη υλική δύναμη που 

μπορεί να προξενήσει το κακό» (Πεχτελίδης 2015: 110), καθώς γεννιούνται εγγενώς 

κακά βάσει της χριστιανικής αντίληψης για την αμαρτία. Συνεπώς, το παιδί χρειάζεται 

να τιμωρηθεί για τις «αμαρτίες» του και χρειάζεται καθοδήγηση και προστασία όχι 

μόνο από τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην 

κοινωνία, ώστε να εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής του (Gennaro 2013). Έτσι, 

λοιπόν, το παιδί αντιμετωπίζεται ως διεφθαρμένο, ηδονοθηρικό, ατίθασο, βίαιο, 

απείθαρχο, αδύναμο και επιρρεπές στη διαφθορά (Gennaro 2013, Πεχτελίδης 2015). 

Για να επιτευχθεί η τιθάσευση των «αρνητικών» χαρακτηριστικών των παιδιών, 

απαιτείται η ενήλικη παρέμβαση, ο αυστηρός έλεγχος και η υποταγή του παιδιού στις 

απαιτήσεις της (ενήλικης) κοινωνίας, με αποτέλεσμα να καλείται το παιδί να θυσιάσει 

την παιδικότητά του για το κοινό καλό (Πεχτελίδης 2015).   

Η νεωτερική αντίληψη για την παιδική ηλικία συλλαμβάνει τα παιδιά σε πλήρη 

αντίστιξη με τους ενήλικες, αντιμετωπίζοντάς τα υπό το πρίσμα της ατέλειας, της 

εξάρτησης, της ανωριμότητας και της ανικανότητας και, συνάμα, θεωρώντας τα ελλιπή 

σε σχέση με τους ενήλικες, με αποτέλεσμα οι αντιλήψεις αυτές να επηρεάζουν και τον 

τρόπο αναπαράστασης της παιδικής ηλικίας, η οποία δομείται γύρω από τις έννοιες 

«γνώση» (για τους ενήλικες) και «κίνδυνος» (για τα παιδιά), δίπολο που καθιστά 

απαραίτητη την ενήλικη καθοδήγηση (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, Πεχτελίδης 2015). 

Παρ’ όλα αυτά, η σύγχρονη δυτική έννοια της παιδικής ηλικίας, όπως αυτή προωθείται 

από τη Νέα Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας, η οποία αναδύθηκε τη δεκαετία του 

’90, συλλαμβάνει τα παιδιά ως ενεργά και δρώντα υποκείμενα στον σχηματισμό και 

στον μετασχηματισμό των ζωών τους παρά ως μελλοντικούς ενήλικες (adults-to-be) 
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(Livingstone & Drotner 2008), στη βάση του λόγου του ικανού παιδιού. Κατά 

συνέπεια, η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται ως κοινωνική κατασκευή, η οποία 

διαμορφώνεται και νοηματοδοτείται μέσα στο πλέγμα των σχέσεων των ανθρώπων και 

των λόγων, και, άρα, αμφισβητείται η καθολικότητά της (Πεχτελίδης 2015), ενώ, 

παράλληλα, τα παιδιά αντιμετωπίζονται πλέον ως «όντα» (beings: Prout 2008: 29) 

παρά ως «γιγνόμενα» (becomings: Prout 2008: 29), ως άτομα, δηλαδή, με υπόσταση 

παρά ως μελλοντικοί και υπό διαμόρφωση ενήλικες.  

Στη εποχή μας, ωστόσο, κυριαρχεί η ιδεαλιστική αναπαράσταση της παιδικής 

ηλικίας στις διαφημίσεις και στην τέχνη, όπου παρουσιάζεται μία εξιδανικευμένη 

εικόνα της οικογένειας αλλά και ο διαχωρισμός των παιδιών από τους ενήλικες 

(Πεχτελίδης 2015). Έτσι, λοιπόν, ο στερεότυπος λόγος της ρομαντικής παιδικότητας 

στα κείμενα, ο οποίος αντιμετωπίζει τα παιδιά ως «παιχνιδιάρικα», «χαρούμενα», 

«αθώα», «ξένοιαστα», «φιλικά» και «συνεργάσιμα», τοποθετημένα στο ιδανικό 

περιβάλλον της οικογένειας ή του σχολείου, αποβλέπει στην «αθώα» και «ειδυλλιακή» 

αναπαράσταση της παιδικότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου 

για τις ενέργειες των παιδιών σύμφωνα με την ενήλικη άποψη (Avgitidou & Stamou 

2013). Επίσης, κυριαρχούν οι αναπαραστάσεις των παιδιών ως του «πολιτισμικού 

‘άλλου’ της ενηλικότητας» (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012: 246), με αποτέλεσμα να 

συμβάλλει η αναπαράσταση αυτή στην επισήμανση των διχοτομικών σχέσεων μεταξύ 

παιδιών και ενηλίκων, από τη στιγμή που τα πρώτα παρουσιάζονται υπό το πρίσμα της 

ατέλειας, του ανορθολογισμού και της ανωριμότητας, ενώ οι δεύτεροι ως οι «τέλειοι», 

οι ορθολογιστές και οι ώριμοι που οφείλουν και έχουν τη δυνατότητα να τα 

καθοδηγούν (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012). 

Από την άλλη πλευρά, εντοπίζεται όλο και συχνότερα στα ΜΜΕ κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες και η αναπαράσταση των παιδιών ως «μικρομέγαλων» με 

συμπεριφορές και ενδιαφέροντα που προσιδιάζουν περισσότερο σε ενήλικες, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται «ένας ρόλος για όλες τις ηλικίες» (Kenway & Bullen 

2008, Postman 1994, Meyrowitch 1985: 154). Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον Postman 

(1994), τα παιδιά αναπαρίστανται πλέον ως «μικροσκοπικοί ενήλικες» (miniature 

adults: Postman 1994: 122), καθώς τα ενδιαφέροντα, ο τρόπος ομιλίας τους, το ντύσιμο 

ή η σεξουαλικότητά τους δε διαφέρει ουσιαστικά από τα αντίστοιχα των ενηλίκων, με 

αποτέλεσμα στην εποχή της τηλεόρασης τα ηλικιακά στάδια να συμπυκνώνονται σε 

τρία, καθώς στα δύο άκρα τοποθετούνται η βρεφική/ νηπιακή ηλικία και τα γηρατειά, 
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ενώ στο ενδιάμεσο στάδιο τοποθετείται το «ενήλικο παιδί» (adult-child: Postman 1994: 

99). Παρουσιάζεται, με αυτόν τον τρόπο, μία ενήλικη οπτική και κατασκευή της 

παιδικότητας,  καθώς τα παιδιά βλέπουν την εικόνα τους διαμορφωμένη μέσα από τις 

ενήλικες απόψεις και στάσεις (Holland 2008).  

 

3.4.4 Ο «λόγος της μέσης ηλικίας», ο «λόγος της τρίτης ηλικίας» και οι αναπαραστάσεις 

μεσηλίκων και ηλικιωμένων στα ΜΜΕ 

Οι λόγοι της μέσης (discourse of middle age) και της τρίτης ηλικίας (discourse of old 

age) βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση και σε διαλεκτική σχέση, καθώς η μέση ηλικία 

θεωρείται από πολλούς ως ο προπομπός των γηρατειών, από τη στιγμή που αρχίζει 

στην περίοδο αυτήν η φθίνουσα πορεία των «προνομίων» της νεότητας. Οι λόγοι αυτοί 

βρίσκονται σε άμεση αντίστιξη με τον «λόγο της διαρκούς εφηβείας», καθώς η 

σύγχρονη εμπορική και πολιτισμική βιομηχανία, η οποία απευθύνεται κυρίως στις 

ηλικιακές ομάδες των μεσηλίκων και των ηλικιωμένων, προσπαθεί να τους στρέψει, 

όπως είδαμε, σε έναν νεανικό τρόπο ζωής μέσω της κατανάλωσης.  

 Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον λόγο της μέσης ηλικίας, είναι αναγκαίο να 

επισημανθεί η ρευστότητα η οποία χαρακτηρίζει τα ηλικιακά όρια της μέσης ηλικίας, 

τα οποία δεν προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια, αλλά, αντιθέτως, θεωρείται ως η 

περίοδος εκείνη η οποία ακολουθεί την παιδική ηλικία, την εφηβεία και τη νεότητα και 

προηγείται των γηρατειών, με τους περισσότερους να την τοποθετούν μεταξύ 40 και 

65 ετών. Την περίοδο αυτή τα ΜΜΕ και η μαζική κουλτούρα τη συνδέουν συνήθως με 

την «κρίση μέσης ηλικίας» (mid-life crisis), παρόλο που οι μεσήλικες τείνουν να 

αντιμετωπίζουν θετικά τη ζωή τους όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την περίοδο 

(Gatling, Mills & Lindsay 2014). Ωστόσο, τα ΜΜΕ επιχειρούν να αποδώσουν στους 

μεσήλικες αρνητικά συναισθήματα και μια γενικότερη απογοήτευση για τη ζωή και για 

τα όσα έχουν πετύχει μέχρι αυτό το ηλικιακό στάδιο, συνδέοντας αυτήν την ηλικιακή 

περίοδο με την κατάθλιψη, το άγχος, τη δυσαρέσκεια των μεσηλίκων για τον τρόπο 

ζωής τους ή για τον γάμο τους, τα διαζύγια, την εγκατάλειψη της εργασίας τους, την 

ενασχόληση με τα επικίνδυνα σπορ, τις αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση, την 

έλλειψη αυτοπεποίθησης, η οποία οδηγεί στην αγορά νεανικών αγαθών, όπως 

γρήγορων αυτοκινήτων ή μηχανών, και στην υιοθέτηση των τάσεων της μόδας 

(Gatling, Mills & Lindsay 2014). Με αυτόν τον τρόπο, τα ΜΜΕ βρίσκουν πρόσφορο 
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έδαφος για να προωθήσουν τον «λόγο της διαρκούς εφηβείας», προσπαθώντας να 

πείσουν τους μεσήλικες πως υπάρχει η δυνατότητα να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους 

ή την εμφάνισή τους σε αυτό το ηλικιακό στάδιο μέσω της κατανάλωσης.    

 Αναφορικά με την αναπαράσταση των μεσηλίκων, αυτή αποτελεί ένα 

προσφιλές θέμα κυρίως για τις κωμικές τηλεοπτικές σειρές και τις ταινίες λόγω των 

υπερβολικών αντιδράσεων που μπορούν να υιοθετήσουν οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

κατά τη συνειδητοποίησή τους ότι δεν είναι πια νέοι. Ειδικότερα, η αναπαράσταση 

αντρών μεσηλίκων οι οποίοι περνούν «κρίση μέσης ηλικίας» και, γι’ αυτό, 

καταφεύγουν σε εκκεντρικές συμπεριφορές αποτελεί μία συνήθη αναπαράσταση στο 

πλαίσιο της κωμωδίας, ενώ συνηθίζεται η επιλογή αντρών πρωταγωνιστών, ώστε να 

καταδειχτεί πως η «κρίση μέσης ηλικίας» είναι πιο έντονη στο αντρικό φύλο. Ωστόσο, 

αυτή η επικέντρωση στα έντονα και αντιφατικά συναισθήματα τα οποία βιώνουν οι 

μεσήλικοι χαρακτήρες δημιουργεί αρνητικές στάσεις στο κοινό για το πέρασμα των 

ετών και τη συνακόλουθη αύξηση της ηλικίας, από τη στιγμή που συνδέεται αυτό το 

ηλικιακό στάδιο με τα συναισθήματα της απογοήτευσης και της δυσαρέσκειας. Επίσης, 

δεδομένου πως βασικό χαρακτηριστικό των κωμωδιών είναι η υπερβολή για την 

επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, η συνολική αναπαράσταση των μεσηλίκων 

χαρακτηρίζεται συνήθως από υπερβολικές συμπεριφορές, ενώ, παράλληλα, βασίζεται 

σε γνωστά και ευρέως διαδεδομένα στερεότυπα, τα οποία θεωρούνται εγγύηση για την 

πρόκληση γέλιου, με αποτέλεσμα να προβάλλεται μια στερεότυπη εικόνα της μέσης 

ηλικίας. Συν τοις άλλοις, το γεγονός ότι οι έρευνες για τις αναπαραστάσεις της μέσης 

ηλικίας είναι μέχρι σήμερα περιορισμένες καταδεικνύει πως για χρόνια η ηλικιακή 

αυτή περίοδος ήταν στο περιθώριο του ενδιαφέροντος (Gatling, Mills & Lindsay 2014). 

 Ένας από τους βασικούς λόγους, ωστόσο, για τη σύνδεση της μέσης ηλικίας με 

αρνητικά στερεότυπα είναι και η συσχέτισή της με την τρίτη ηλικία, λόγω της 

ηλικιακής εγγύτητας αυτών των δύο περιόδων στη ζωή του ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, αναπαράγονται στον «λόγο της μέσης ηλικίας» πολλά από τα στερεότυπα τα 

οποία αφορούν και την τρίτη ηλικία. Τα στερεότυπα αυτά διαδίδονται και 

εδραιώνονται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες μέσω των ΜΜΕ, τα οποία 

χαρακτηρίζονται, όπως είδαμε, από μια εμμονή με τη νεανικότητα και από έναν φόβο 

για τα γηρατειά, με αποτέλεσμα το πέρασμα των ετών να δημιουργεί στα άτομα άγχος 

για το μέλλον, και πολλές φορές δυστυχία, μιας και οι αναπαραστάσεις των 

ηλικιωμένων ατόμων είναι συχνά παραπλανητικές και μειωτικές (Gatling 2013).  
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 Έτσι, λοιπόν, ο «λόγος της τρίτης ηλικίας» αποκτά αρνητική διάσταση, κατ’ 

αρχάς, λόγω της σύνδεσής του με τον επικείμενο θάνατο, ο οποίος θεωρείται κατάληξη 

των γηρατειών (Gatling 2013), ενώ, παράλληλα, η κοινωνική κατασκευή της τρίτης 

ηλικίας σχετίζεται άρρηκτα με την κατάπτωση των σωματικών και πνευματικών 

δυνάμεων και τη συνακόλουθη ανάγκη για παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής 

φροντίδας, καθώς και με την εξάρτηση από τους άλλους, με αποτέλεσμα τα άτομα της 

τρίτης ηλικίας να δομούνται ως μια κοινωνική ομάδα «σε κίνδυνο» (“at risk”) αλλά και 

ως «κοινωνικοί άλλοι» (social others) (Talarsky 1998). Έμμεσα, επομένως, τα 

ηλικιωμένα άτομα τίθενται στο κοινωνικό περιθώριο, από τη στιγμή που 

κατασκευάζονται ως ευάλωτα, ανήμπορα και μη λειτουργικά (Talarsky 1998). 

Απόρροια των προηγούμενων παραμέτρων του «λόγου της τρίτης ηλικίας» είναι ο 

γηραιός πληθυσμός αντιμετωπίζεται και ως οικονομικό βάρος για την κοινωνία, 

συνήθως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, η οποία οδηγεί σε πληρωμή των 

συντάξεων για μεγαλύτερο διάστημα, αλλά και λόγω της σύνδεσης των ηλικιωμένων 

ατόμων με τις αυξημένες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Talarsky 1998, 

Gatling 2013). Παρ’ όλα αυτά, και η προσπάθεια των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο να 

παρουσιάσουν μια θετική εικόνα της τρίτης ηλικίας και να ενισχύσουν την εικόνα της 

δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία υποκρύπτει συχνά υστεροβουλία και πολιτικά 

κίνητρα και, φυσικά, οφέλη, καθώς η θετική αντιμετώπιση της τρίτης ηλικίας στοχεύει 

στο να βοηθήσει τα άτομα να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

ανεξάρτητα, δραστήρια, υγιή και χαρούμενα, ώστε να μειωθούν τα έξοδα περίθαλψης 

και να επεκταθούν τα όρια απασχόλησης (Marhánkova 2011, Gatling 2013).  

Όσον αφορά τις αναπαραστάσεις των ηλικιωμένων στα κείμενα της μαζικής 

κουλτούρας, παρατηρείται ότι τα κείμενα αυτά επιχειρούν να αναπαραστήσουν πιο 

θετικά την τρίτη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν (βλ. Vernon, Williams, Philips & 

Wilson 1990, Roy & Harwood 1997, Harwood 2007). Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε πως η θετική αυτή αναπαράσταση ενδέχεται περνά το 

μήνυμα ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να αψηφούν το γήρας, καθώς παρουσιάζεται ότι είναι 

θεμιτό να μεγαλώνουμε, όχι όμως και να γερνάμε, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται 

έμμεσα στις αναπαραστάσεις αυτές ο «ηλικιακός ρατσισμός»/ οι «ηλικιακές 

διακρίσεις»/ τα «ηλικιακά στερεότυπα» (ageism: Poulios 2011, βλ. και Milner, Van 

Norman & Milner 2012) και ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» (marketing discourse of 

perpetual adolescence: Gennaro 2013). Έτσι, λοιπόν, οι νεανικές αναπαραστάσεις των 
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ηλικιωμένων ακολουθούν, σε τελική ανάλυση, το πνεύμα των ευρύτερων αρνητικών 

στάσεων απέναντι στην τρίτη ηλικία, καθώς προωθείται η νεανικότητα και να 

απαξιώνεται η τρίτη ηλικία  (βλ. και Nelson 2002, Gunter 1998). 

Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να προωθείται και μια πιο στερεότυπη και 

ανακριβής πολλές φορές αναπαράσταση των ηλικιωμένων στα κείμενα της μαζικής 

κουλτούρας, όπως οι τηλεοπτικές σειρές (βλ. Osborn 2001), καθώς δεν είναι σπάνιο οι 

ηλικιωμένοι να αναπαρίστανται με προβλήματα υγείας, ιδίως στις κωμωδίες, για την 

πρόκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος (Gatling 2013). Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, 

το γεγονός πως συχνά η παρουσία της τρίτης ηλικίας στα κείμενα της μαζικής 

κουλτούρας εξυπηρετεί χιουμοριστικούς σκοπούς, ιδίως όταν σχετίζεται με 

δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται ασύμβατες με αυτό το ηλικιακό στάδιο, όπως, 

για παράδειγμα, η σεξουαλική δραστηριότητα (βλ. και Harwood 2007), παρόλο που 

πλέον αυξάνονται τέτοιου είδους αναπαραστάσεις σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να 

έχει πάψει, βέβαια, η σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία να θεωρείται ένα θέμα-ταμπού 

(Gatling 2013, Gatling, Mills & Lindsay 2017). Συνεπώς, η κωμική αναπαράσταση των 

ηλικιωμένων, ακόμα και αν βασίζεται σε θετικά στερεότυπα, απηχεί και ενισχύει τις 

ηλικιακές διακρίσεις (ageism: Poulios 2011), μιας και περνά το μήνυμα ότι οι 

αναπαραστάσεις αυτές δύσκολα θα εντοπιστούν στην πραγματικότητα, από τη στιγμή 

που αποσκοπούν στην πρόκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος (βλ. και Andrew 

2012), με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ακούσια αναπαραγωγή των ηλικιακών 

στερεοτύπων, ενώ το χιουμοριστικό πλαίσιο υπογραμμίζει πως η νεανικότητα είναι 

ασύμβατη με την τρίτη ηλικία (βλ. και Roy & Harwood 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία  

 

4.1 Υλικό έρευνας 

Σκοπό της παρούσας διατριβής αποτελεί, όπως είδαμε, η διερεύνηση της 

κοινωνιογλωσσικής κατασκευής της νεανικής ταυτότητας μέσω της λειτουργίας των 

νεανικών ιδιωμάτων ως «υφολογικού πόρου» (Coupland 2007) για όλες τις ηλικίες 

(παιδιά δημοτικού, εφήβους, νέους 20-35, μεσήλικες, ηλικιωμένους) στις τηλεοπτικές 

οικογενειακές κωμωδίες περιστάσεων (family sitcoms: situation comedies, βλ. και 

Mills 2009) Ευτυχισμένοι Μαζί, Παιδική Χαρά, Άκρως Οικογενειακόν, Singles 2, Στο 

Παρά Πέντε, Πενήντα-Πενήντα. Κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων σειρών 

αποτέλεσε η παρατήρησή μας για χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από μυθοπλαστικούς 

χαρακτήρες που ανήκουν σε όλο το ηλικιακό φάσμα, η μεγάλη δημοφιλία τους και τα 

συνακόλουθα υψηλά νούμερα τηλεθέασης τους, καθώς και ο αυξημένος βαθμός 

επαναληψιμότητάς τους, ιδίως στην prime-time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, 

όπως, επίσης, και τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης τα οποία σημείωναν στις συνεχείς 

επαναλήψεις τους. Μάλιστα, πριν την οικονομική κρίση, οι τηλεοπτικές σειρές, ιδίως 

αυτές που προβάλλονταν από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελούσαν μέρος 

της βασικής ψυχαγωγίας των Ελλήνων και, γι’ αυτό, συγκέντρωναν υψηλά νούμερα 

τηλεθέασης (Λέανδρος 2000). Ωστόσο, λόγω των εμφανών επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης από το 2010 και έπειτα σε όλα τα επίπεδα του ιδιωτικού και 

δημόσιου βίου, προβλήθηκαν ελάχιστες νέες τηλεοπτικές σειρές, ενώ η πλειοψηφία 

των ιδιωτικών σταθμών στράφηκε στις επαναλήψεις παλαιότερων τηλεοπτικών 

σειρών, όπως αυτές οι οποίες μελετώνται στην παρούσα διατριβή.  

Στην επιλογή τους, επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός πως οι 

περισσότερες από αυτές τις σειρές εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν τις 

αγαπημένες των τηλεθεατών, όπως θα καταφανεί και στα αποτελέσματα από τις 

συνεντεύξεις των τηλεθεατών, παρά τη συνεχή προβολή τους, ενώ έχουν αποσπάσει 

τηλεοπτικά βραβεία, τα οποία αποδεικνύουν τη μεγάλη απήχησή τους στο κοινό. Για 

παράδειγμα, η σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί επιλέχτηκε ως η πιο επιτυχημένη σειρά της 

σεζόν 2008-2009, ενώ το 2010 ψηφίστηκε για τα 20 χρόνια του Mega ως η πιο 

αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία. Από την άλλη, η σειρά Στο Παρά Πέντε το 2006 

και 2007 απέσπασε έναν αξιοσέβαστο αριθμό βραβείων στην εκδήλωση «Πρόσωπα» 
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του περιοδικού ΤV Έθνος, τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από την κριτική 

επιτροπή. 

Για τη μελέτη του δυναμικού χαρακτήρα των νεανικών ταυτοτήτων στις 

προαναφερθείσες τηλεοπτικές σειρές, από τη στιγμή που επεκτείνεται η κατασκευή της 

νεανικής ταυτότητας και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, παύοντας πλέον να 

αποτελεί «προνόμιο» της κοινωνικής ομάδων των νέων, επιλέχτηκε ως μέθοδος η 

κειμενική ανάλυση, προκειμένου να εξεταστεί πώς αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι 

δημιουργοί των δημοφιλών ελληνικών τηλεοπτικών σειρών τα νεανικά ιδιώματα ως 

«υφολογικό πόρο» (Coupland 2007) για όλες τις ηλικίες, ποιες δεικτικές αξίες τούς 

αποδίδουν, καθώς και ποια στοιχεία δομούν τη «νεανική ταυτότητα» τόσο στους νέους 

ηλικιακά χαρακτήρες όσο και στους μικρότερους ή μεγαλύτερους. Έτσι, λοιπόν, 

επιλέχτηκαν προς ανάλυση χαρακτήρες οι οποίοι ανήκουν σε όλο το ηλικιακό φάσμα 

(παιδιά δημοτικού, έφηβοι, νέοι 20-35, μεσήλικες, ηλικιωμένοι) και οι οποίοι 

εμφανίζουν στο ομιλιακό τους ύφος γλωσσικά στοιχεία τα οποία «δεικνύουν» τη 

νεανική ταυτότητα, λόγω της «εγγραφής» τους στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού 

ως ανήκοντα στα νεανικά ιδιώματα. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι κάτωθι 

μυθοπλαστικοί χαρακτήρες: 

 Ευτυχισμένοι Μαζί 

 Παιδιά δημοτικού (2): Θανάσης, Φίφη 

 Έφηβοι (3): Εύα, Μάρκος, Μήτσος 

 Μεσήλικες (2): Διονύσης, Μάκης 

 Στο Παρά Πέντε 

 Ηλικιωμένες (2): Σοφία, Θεοπούλα 

 Άκρως Οικογενειακόν 

 Έφηβοι (2): Αφροδίτη, Ερμής 

 Νέος (1): Άρης 

 Singles 2 

 Νέοι 25-35 (6): Ράνια, Λίλα, Κατερίνα, Περιστερόπουλος, Φώτης, 

Μπίλης 

 Παιδική Χαρά 

 Παιδιά Δημοτικού (2): Νικόλας, Χάρης 

 Έφηβοι (1): Λουκάς 
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 Πενήντα-Πενήντα 

 Μεσήλικες (3): Μίμης, Νικηφόρος, Παύλος 

 

Για την ανάλυση σκηνών (βλ. ενότητα 4.2. παρακάτω), επιλέχτηκαν είκοσι (20) 

σκηνές με ρητό ή άρρητο μεταπραγματολογικό λόγο (π.χ. φαινόμενα ασυνεννοησίας, 

υπερδιόρθωση, γλωσσικά περάσματα, μεταγλωσσσικά σχόλια), όπου αποτυπώνονται 

οι γλωσσικές ιδεολογίες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων και (κυρίως) των 

δημιουργών. Στις σκηνές που αναλύθηκαν εντοπίζεται η χρήση νεανικών ιδιωμάτων 

από μυθοπλαστικούς χαρακτήρες που ανήκουν σε όλο το φάσμα των ηλικιών, είτε σε 

μεταξύ τους συνομιλίες είτε κατά τη συνομιλία τους με άλλους χαρακτήρες οι οποίοι 

δεν αξιοποιούν στοιχεία από τα νεανικά ομιλιακά ύφη. Επίσης, όσον αφορά την 

επάρκεια των αναλυθέντων δεδομένων, η ερευνήτρια αποφάσισε να μην συμπεριλάβει 

στην έρευνά της άλλες τηλεοπτικές σειρές ή σκηνές, όταν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης άρχισαν να επαναλαμβάνονται, χωρίς να έχουν να προσθέσουν κάποιο νέο 

σημαντικό ερευνητικό στοιχείο, το οποίο θα οδηγούσε στην ανατροπή ή έστω 

συμπλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών δεδομένων που συνήχθησαν. Κατά 

συνέπεια, η απόφαση να μην προστεθούν νέες σειρές ή σκηνές στην ανάλυση ελήφθη 

όταν, κατά την κρίση της ερευνήτριας, τα ερευνητικά δεδομένα είχαν οδηγήσει σε 

«κορεσμό» (saturation: Fusch & Ness 2015), με άλλα λόγια όταν τα μέχρι τότε 

συγκεντρωθέντα και αναλυθέντα δεδομένα ήταν επαρκή για μια εις βάθος μελέτη και 

επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος, καθώς παρείχαν έναν πλούτο δεδομένων 

σχετικών με το υπό εξέταση θέμα.    

Συμπληρωματικά, δεδομένου του κυρίαρχου ρόλου των ΜΜΕ στις 

μετανεωτερικές κοινωνίες για τη δημιουργία και διαιώνιση των κοινωνικών και 

γλωσσικών στερεοτύπων, μιας και διαμορφώνουν τόσο την αντίληψη των ίδιων των 

ατόμων για τον εαυτό τους και για την προσδοκώμενη από αυτά κοινωνική 

συμπεριφορά όσο και τις στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου απέναντι στις 

κοινωνικές ομάδες που παρεκκλίνουν από την κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία συνιστά το 

«κοινωνικά ορθό», η εν λόγω διδακτορική διατριβή συμπεριλαμβάνει δέκα ενδεικτικές 

συνεντεύξεις τηλεθεατών, με σκοπό τη μελέτη της πρόσληψης των τηλεοπτικών 

αναπαραστάσεων της «γλώσσας των νέων». Οι μισοί συνεντευξιαζόμενοι ανήκουν 

στην κοινωνική ομάδα των νέων 20-25 ετών (3 κορίτσια και 2 αγόρια), ενώ οι 

υπόλοιποι στην κοινωνική ομάδα των μεσηλίκων 45-60 ετών (4 γυναίκες και 1 άντρας). 
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Κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων τηλεθεατών αποτέλεσε η 

πρόθεσή μας να εξετάσουμε πώς βλέπουν τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από 

άτομα που ανήκουν στα ηλικιακά «άκρα» (παιδιά δημοτικού και ηλικιωμένους) άτομα 

τα οποία ανήκουν στα ηλικιακά «μέσα» (νέοι και μεσήλικες). Στους 

συνεντευξιαζόμενους προβλήθηκαν δύο σκηνές στις οποίες γίνεται χρήση των 

νεανικών ιδιωμάτων από μη νέους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (παιδί δημοτικού, 

ηλικιωμένες), προκειμένου να καταφανούν, με βάση τις απαντήσεις τους, οι  λόγοι που 

συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση της νεότητας και της νεανικότητας, όπως, επίσης, και 

οι αντιλήψεις τους για τον τρόπο αναπαράστασης των νεανικών ιδιωμάτων και της 

νεανικής ταυτότητας στις υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές, καθώς και οι γενικότερες 

στάσεις τους απέναντι στα νεανικά ιδιώματα και στην κοινωνική ομάδα των νέων. Οι 

συνεντεύξεις αυτές θα μας δώσουν μια περιορισμένη εικόνα των αντιλήψεων των 

τηλεθεατών, καθώς δεν μπορούμε να εξαγάγουμε γενικευτικά συμπεράσματα από ένα 

δείγμα δέκα συνεντεύξεων, αποτελούν, ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

κυρίαρχων αντιλήψεων των τηλεθεατών για τον τρόπο αναπαράστασης του νεανικού 

τρόπου ομιλίας και της νεανικής ταυτότητας από κείμενα της μαζικής κουλτούρας με 

ευρεία απήχηση, όπως είναι οι υπό εξέταση σειρές. 

Έτσι, λοιπόν, δεδομένου πως οι προβληθείσες σκηνές ανήκουν σε σειρές 

υψηλής τηλεθέασης (τόσο κατά τη διάρκεια προβολής τους όσο και στις μετέπειτα 

επαναλήψεις τους) αλλά και συχνής επαναληψιμότητας, θεωρήσαμε, κατ’ αρχάς, πως 

η πλειοψηφία των συνεντευξιαζομένων θα είχε/ έχει υψηλό βαθμό εμπλοκής σε αυτές. 

Άλλωστε, το γεγονός ότι οι υπό μελέτη σκηνές προέρχονται από οικογενειακές 

κωμωδίες περιστάσεων σημαίνει πως ο βαθμός εμπλοκής των θεατών θα είναι ούτως ή 

άλλως υψηλότερος σε σχέση με άλλα κειμενικά είδη (Schrøder 2000). Έτσι, λοιπόν, 

στους συνεντευξιαζόμενους προβλήθηκε, όσον αφορά τη χρήση των νεανικών 

ιδιωμάτων από παιδιά δημοτικού, μία σκηνή από την τηλεοπτική οικογενειακή 

κωμωδία Ευτυχισμένοι Μαζί από το 1ο επεισόδιο της σειράς (10.24’-11.10’), όπου η 

Φίφη, σε συνομιλία με τη νιόπαντρη μητέρα της, δηλώνει την προθυμία της να της 

δώσει συμβουλές για την πρώτη νύχτα του γάμου της. Επίσης, όσον αφορά τη χρήση 

των νεανικών ιδιωμάτων από ηλικιωμένους, τους προβλήθηκε μία σκηνή από τη σειρά 

Στο Παρά Πέντε από το 3 επεισόδιο του 1ου κύκλου (20.24’–21.35’), όπου οι δύο 

δραστήριες εξηνταοχτάχρονες, η Σοφία και η Θεοπούλα, επιχειρούν να αλιεύσουν 
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πληροφορίες σχετικά με τα extreme sports από τον ανυποψίαστο και συντηρητικό 

εγγονό της Σοφίας, τον Σπύρο.  

 

4.1.1 Υπόθεση υπό μελέτη τηλεοπτικών σειρών και βασικοί συντελεστές 

Άκρως Οικογενειακόν (2001-2003) 

Η σειρά αυτή, η οποία προβλήθηκε για δύο σεζόν από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό 

ANT1, παρουσιάζει τη ζωή της εξαμελούς και ευκατάστατης οικογένειας Θεοτοκάτου, 

καθώς και τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στις σχέσεις γονέων-παιδιών αλλά και 

των συζύγων μεταξύ τους, λόγω της διαφορετικής προσωπικότητας και ιδιοσυγκρασίας 

του καθενός από αυτούς. Ως οικογενειακή σειρά, επιχειρεί να αποτυπώσει καθημερινές 

καταστάσεις οι οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο της μέσης οικογένειας, δοσμένες με 

έναν χιουμοριστικό τρόπο. Σεναριογράφοι της σειράς ήταν ο Πάνος Αμαραντίδης και 

η Ρένα Ρίγγα, ενώ τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Ανδρέας Μορφονιός, ο οποίος 

συνεργάστηκε με τον πρωταγωνιστή Γιάννη Μπέζο σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών 

(π.χ. Ευτυχισμένοι Μαζί, Εκείνες και Εγώ, Κλινική Περίπτωση, Ήρθε και Έδεσε, Το 

Σπίτι της Έμμας).  

Ηθοποιοί: Γιάννης Μπέζος (Αλέξανδρος Θεοτοκάτος), Ναταλία Τσαλίκη (Μαργαρίτα 

Πετρίδη-Θεοτοκάτου), Μέμος Μπεγνής (Άρης Θεοτοκάτος), Μαρούσα Στρογγυόγλου 

(Αφροδίτη Θεοτοκάτου), Χρήστος Σπανός (Ερμής Θεοτοκάτος). 

 

Πενήντα-Πενήντα (2005-2007, 2010, 2011) 

Η υπόθεση της σειράς Πενήντα-Πενήντα, η οποία προβλήθηκε σε τρεις σεζόν και μία 

τηλεταινία από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Mega, αφορά τις περιπέτειες που 

βιώνουν τρία παντρεμένα ζευγάρια μεσηλίκων λόγω των διαφορετικών χαρακτήρων 

τους, καθώς και λόγω της ανωριμότητας και ανευθυνότητας των τριών αντρών, οι 

οποίοι, εξαιτίας της ανάγκης τους να διατηρήσουν έναν νεανικό τρόπο ζωής, λόγω και 

της υφέρπουσας «κρίσης μέσης ηλικίας» την οποία βιώνουν έντονα, δημιουργούν 

συνεχώς προβλήματα στις συζύγους τους (τέως και νυν), με αποτέλεσμα οι σχέσεις 

τους να είναι μονίμως τεταμένες και συχνά υπό διάλυση. Σεναριογράφοι της σειράς 

είναι οι Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή και Έλενα Σολωμού, ενώ τη σκηνοθεσία 
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είχε πραγματοποιήσει ο Βασίλης Θωμόπουλος, ο οποίος υποδυόταν στη σειρά τον 

ιδιοκτήτη του αγαπημένου τσιπουράδικου των τριών πρωταγωνιστών.   

Ηθοποιοί: Πέτρος Φιλιππίδης (Νικηφόρος Ζορμπάς), Σάκης Μπουλάς (Παύλος 

Στρατέας), Παύλος Χαϊκάλης (Μίμης Σαραντινός), Άβα Γαλανοπούλου (Ελισσάβετ 

Δημάκη), Βάνα Ραμπότα (Ειρήνη Στρατέα), Μαρία Ανδρούτσου (Ξανθίππη Αλεβίζου), 

Νικολέττα Καρρά (Μαρία Παπαδοπούλου ή Μαράκι). 

 

Στο Παρά Πέντε (2005-2007)  

Η σειρά Στο Παρά Πέντε, η οποία προβλήθηκε για δύο συνεχόμενες σεζόν από τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Mega, αναφέρεται στην εξιχνίαση ενός παρελθοντικού 

εγκλήματος από πέντε ετερόκλητους χαρακτήρες, στην οποία δυο δραστήριες 

εξηνταοχτάχρονες γυναίκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, εκπληρώνοντας, 

συνάμα, την άσβεστη επιθυμία τους για δράση και περιπέτεια. Η σειρά αυτή συνδυάζει 

στοιχεία αστυνομικής περιπέτειας δοσμένα από μια χιουμοριστική οπτική, την οποία 

επιτείνει η κωμική αναπαράσταση των βασικών χαρακτήρων, και, γι’ αυτό, αποτελεί 

μία από τις σειρές-σταθμό, κατά πολλούς, στην ελληνική τηλεόραση. Σεναριογράφος 

της σειράς είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος υποδυόταν και τον χαρακτήρα του 

Σπύρου, ενώ σκηνοθέτης ήταν ο Αντώνης Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει 

και άλλες πετυχημένες σειρές, όπως, για παράδειγμα, «Είσαι το ταίρι μου», 

«Εγκλήματα».  

Ηθοποιοί: Σμαράγδα Καρύδη (Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου), Ελισσάβετ 

Κωνσταντινίδου (Ζουμπουλία Αμπατζίδου), Γιώργος Καπουτζίδης (Σπύρος 

Δελόγλου), Αργύρης Αγγέλου (Φώτης Βουλινός),  Αγγελική Λάμπρη (Αγγέλα 

Ιωακειμίδου), Ειρήνη Κουμαριανού (Σοφία Μπαξεβάνη), Έφη Παπαθεοδώρου 

(Θεοπούλα Τζίνη). 

 

Singles 2 (2006-2007)6 

                                                           
6 Από τη σειρά αυτή επιλέχτηκε μόνο ο δεύτερος κύκλος για τη μελέτη της κοινωνιογλωσσικής 

κατασκευής της νεανικής ταυτότητας ως ένας από τους αντιπροσωπευτικότερους της σειράς, καθώς, 

επίσης, και λόγω των διαφορετικών ηθοποιών που απάρτιζαν το βασικό cast της σειράς στους Singles 1, 

21/2 και 3. 
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Η σειρά Singles 2, η οποία προβαλλόταν από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Mega, 

πραγματεύεται τις ζωές έξι νέων ανθρώπων με εντελώς διαφορετικού χαρακτήρες, οι 

οποίοι βιώνουν εντελώς διαφορετικά προβλήματα και αντιμετωπίζουν ποικίλες 

τραγελαφικές καταστάσεις με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο ο καθένας. Η σειρά 

εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως σε προσωπικό αλλά και σε 

επαγγελματικό επίπεδο, ενώ, παράλληλα, επιχειρεί να αναπαραστήσει νέους από όλο 

το κοινωνικό φάσμα (π.χ. ανύπαντρη μητέρα, σεξουαλικά απελευθερωμένη γυναίκα, 

φαντάρος, άνεργος, ρομαντική γυναίκα, «ιντερνετάκιας»), στοχεύοντας στην 

προσέλκυση πρωτίστως του νεανικού κοινού. Σεναριογράφος της σειράς είναι ο 

Γιώργος Φειδάς, ο οποίος, ευρισκόμενος κατά την περίοδο συγγραφής της σειράς σε 

ηλικιακή εγγύτητα με τους αναπαριστώμενους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, μας δίνει 

τους προβληματισμούς των νέων 25-35 ετών μέσα από το δικό του πρίσμα.  

Ηθοποιοί: Μαρία Σολωμού (Ράνια Κωνσταντακάτου), Σάννυ Χατζηαργύρη (Λίλα 

Στενή), Άρης Σερβετάλης (Φώτης Λαγουδάκης), Γιώργος Σεϊταρίδης (Νώντας 

Περιστερόπουλος), Σωκράτης Πάτσικας (Μπίλης Χατζηαντωνίου), Στέφη 

Πουλοπούλου (Κατερίνα Κουκουτσάκη).  

 

Ευτυχισμένοι Μαζί (2007-2009) 

Η οικογενειακή τηλεοπτική κωμωδία περιστάσεων Ευτυχισμένοι Μαζί, η οποία 

προβαλλόταν για δύο σεζόν από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Mega, εστιάζει στην 

περιπετειώδη ζωή ενός νιόπαντρου ζευγαριού, του Διονύση και της Ελένης, οι οποίοι 

έχουν πέντε παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους (ο Μάρκος, ο Θανάσης και 

ο Γιαννάκης είναι γιοι του Διονύση, ενώ η Εύα και η Φίφη κόρες της Ελένης), με 

εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες και μεγαλωμένα με εκ διαμέτρου αντίθετες 

μεθόδους ανατροφής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς προβλήματα από 

αυτήν την πολυπρόσωπη συγκατοίκηση. Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται όταν ο 

Μάρκος και η Εύα συνάπτουν σχέση, με αποτέλεσμα οι καβγάδες και τα προβλήματα 

στο σπίτι να πολλαπλασιάζονται. Στο τέλος, ωστόσο, ο Διονύσης και η Ελένη 

αποδέχονται τη σχέση του Μάρκου και της Εύας, οι οποίοι αποκτούν μωρό, ενώ παιδί 

αποκτούν και ο Διονύσης με την Ελένη και, ως εκ τούτου, η σχέση τους γίνεται 

δυνατότερη. Η σειρά αποτελεί διασκευή της ισπανικής σειράς Los Serrano από τη 

σεναριογράφο Ρένα Ρίγγα, ενώ τη σκηνοθεσία της είχε αναλάβει ο Αντρέας 
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Μορφονιός, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, έχει συνεργαστεί με τον Γιάννη Μπέζο σε 

μεγάλες του επιτυχίες. 

Ηθοποιοί: Γιάννης Μπέζος (Διονύσης Μαυροτσούκαλος),  Κατερίνα Λέχου (Ελένη 

Παλαιολόγου-Μαυροτσούκαλου), Δημήτρης Μαυρόπουλος (Σπύρος 

Μαυροτσούκαλος), Τάσος Γιαννόπουλος (Μάκης Κοτζάμπασης), Βιβή Κόκκα (Βίκυ 

Γεωργίου-Κοτζάμπαση), Πέτρος Μπουσουλόπουλος (Μάρκος Μαυροτσούκαλος), 

Ιωάννα Πηλιχού (Εύα Παλαιολόγου), Άρης Τσάπης (Θανάσης Μαυροτσούκαλος), Εύη 

Δαέλη (Φίφη Παλαιολόγου), Σάββας Σαλίπας (Γιαννάκης Μαυροτσούκαλος), 

Θανάσης Τσαλταμπάσης (Φώτης Τσιγδέμογλου). 

 

Παιδική Χαρά (2009-2010) 

Η υπό μελέτη τηλεοπτική σειρά, η οποία προβλήθηκε για μία σεζόν από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθμό Mega, αποτελεί διασκευή της καναδικής σειράς Les Parent. 

Σεναριογράφος της σειράς ήταν η Χριστίνα Κοτζάμπαση, η οποία είχε γράψει και 

άλλες δημοφιλείς σειρές, όπως το Safe Sex, η Κλινική Περίπτωση κ.ά., ενώ τη 

σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Αλέξανδρος Πανταζούδης, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει 

πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές (π.χ. Χαρά αγνοείται, Παραμύθι αλλιώς). Η 

υπόθεση εστιάζεται στις καθημερινές περιπέτειες τις οποίες βιώνει μια πενταμελής 

οικογένεια στην προσπάθειά της να μεγαλώσει τρία παιδιά διαφορετικών ηλικιών και 

ιδιοσυγκρασιών, με το «χάσμα γενεών» να δυσχεραίνει τη συνεννόηση και να οδηγεί 

στη δημιουργία πολλών ευτράπελων καταστάσεων. 

Ηθοποιοί: Ρένια Λουιζίδου (Ρένια Μπούσκα), Κώστας Κόκλας (Κώστας Μπούσκας), 

Γιώργος Αλεβιζάκης (Λουκάς Μπούσκας), Βασίλης Γαλαίος (Χάρης Μπούσκας), 

Γιάννης Κυρίκος (Νικόλας Μπούσκας). 

 

 

4.2 Πλαίσιο κειμενικής ανάλυσης 

 

Στην παρούσα διατριβή, αντιμετωπίζεται, όπως προαναφέρθηκε, η «γλώσσα των νέων» 

ως «υφολογικός πόρος» (stylistic resource) από τον οποίο μπορούν να αντλήσουν 

ομιλητές διαφορετικών ηλικιών, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο προτείνεται 



109 
 

από τον Coupland (2007) για το ύφος. Πιο συγκεκριμένα, εκκινώντας από μια 

κονστρουξιονιστική κοινωνιογλωσσολογική οπτική, ο Coupland αποκαλεί «ομιλιακά 

ύφη» (speech styles) τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες, για να σηματοδοτήσει την 

αντιμετώπιση της γλωσσικής χρήσης ως μιας ενεργητικής δυνατότητας για την 

κοινωνική ταυτοποίηση παρά ως ενός αντικατοπτρισμού προδιαγεγραμμένων και 

προκαθορισμένων κατηγοριών. Με τη δυνατότητα την οποία παρέχει αυτή η 

θεωρητική έννοια, μπορούμε να εστιάσουμε στις περιστάσεις και στα συμφραζόμενα 

όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα ομιλιακά ύφη ως πηγές για τη δημιουργία 

νοήματος. Παράλληλα, η έννοια του ομιλιακού ύφους μάς βοηθάει να αναδείξουμε το 

γεγονός πως η γλωσσική χρήση εντάσσεται σε ευρύτερα κοινωνικά ύφη που ενισχύουν 

τη διακριτότητα ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από το ντύσιμο μέχρι 

την κίνηση και τα ευρύτερα καταναλωτικά πρότυπα. 

Για τη μελέτη των αναπαραστάσεων της «γλώσσας των νέων» στον τηλεοπτικό 

λόγο, αξιοποιήθηκε το τρισδιάστατο περιγραφικό μοντέλο του Androutsopoulos 

(2012) για την ανάλυση του κοινωνιογλωσσικού ύφους σε μυθοπλαστικά κείμενα (βλ. 

και Stamou 2014). Πρόκειται για ένα πολυ-επίπεδο πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο 

αποτελείται από το μακρο-επίπεδο του συνολικού γλωσσικού ρεπερτορίου του 

μυθοπλαστικού κειμένου (repertoire analysis: «ανάλυση ρεπερτορίου»), το μεσο-

επίπεδο ανάλυσης του τρόπου χρήσης των γλωσσικών κωδίκων από τους 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (character analysis: «ανάλυση χαρακτήρων»), καθώς και 

το μικρο-επίπεδο ανάλυσης συγκεκριμένων μυθοπλαστικών συνομιλιών ειδικού 

κοινωνιογλωσσικού ή αφηγηματικού ενδιαφέροντος (scene analysis: «ανάλυση 

σκηνών»). Επίσης, αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά και οι τέσσερις άξονες ανάλυσης 

(γλωσσολογικός, κοινωνιογλωσσολογικός, σημειωτικός, ιδεολογικός) που έχουν 

προταθεί από τη Stamou (2011) για την κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση τηλεοπτικών 

σειρών. Έτσι, το αναλυτικό μας μοντέλο αποτελείται τελικά από τα εξής: 

α. ανάλυση ρεπερτορίου/ γλωσσολογικός άξονας, 

β. ανάλυση χαρακτήρων/ κοινωνιογλωσσολογικός άξονας, 

γ. ανάλυση χαρακτήρων/ σημειωτικός άξονας, 

δ. ιδεολογικός άξονας, 

ε. ανάλυση σκηνών. 
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Αναλυτικότερα, στην ανάλυση ρεπερτορίου/ στον γλωσσολογικό άξονα 

αναλύθηκαν τα στοιχεία της «γλώσσας των νέων» που αναπαρίστανται σε όλα τα 

επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό 

πραγματολογικό), προκειμένου να εντοπίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά και 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία της «γλώσσας των νέων» τα οποία εμφανίζονται στον λόγο 

των τηλεοπτικών ηρώων στο σύνολο των επεισοδίων της σειράς. Κατά την πορεία της 

ανάλυσης, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως δεν είναι εύκολο να απομονωθεί αναλυτικά η 

«γλώσσα των νέων» από άλλες μη πρότυπες κοινωνικές ποικιλίες (π.χ. καθομιλουμένη, 

«γλώσσα της πιάτσας») και ειδικά λεξιλόγια (π.χ. «γλώσσα των νέων τεχνολογιών») 

που χρησιμοποιούν οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες, καθώς η «γλώσσα των νέων» φαίνεται 

πως έχει μια συμβιωτική σχέση με αυτές τις ποικιλίες. Έτσι, αφενός κάποια γλωσσικά 

στοιχεία μπορούν να ενταχθούν εξίσου σε όλες τις κοινωνικές ποικιλίες, αφετέρου 

αυτές οι ποικιλίες τείνουν να συνυπάρχουν στον λόγο των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων. Κρίθηκε, λοιπόν, αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα νεανικά ιδιώματα ως 

ένα «υφολογικό σύμπλεγμα» (stylistic complex: Eckert 2001: 124) στο οποίο 

εντάσσονται η «γλώσσα των νέων», η καθομιλουμένη, η «γλώσσα της πιάτσας», καθώς 

και τα ειδικά λεξιλόγια που εντοπίζονται στην ομιλία των χαρακτήρων για την αναφορά 

τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. «γλώσσα των νέων τεχνολογιών», 

«γλώσσα του ποδοσφαίρου», «γλώσσα του body building» κτλ.) και τα οποία είναι 

‘εγγεγραμμένα’ στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου ως ‘γλωσσικοί κώδικες’ 

αυτών των δραστηριοτήτων.  

Παράλληλα, για την ανάλυση του ρεπερτορίου/ γλωσσολογικού άξονα των 

χαρακτήρων και για την κατάταξη των ενδεικτικών λεξιλογικών στοιχείων που 

δεικνύουν τη νεότητα/ νεανικότητα σε διάφορα επίπεδα (λεξιλογικό, σημασιολογικό 

κτλ.), κεντρικό ρόλο διαδραμάτισαν οι μεταπραγματολογικές διαδικασίες της 

«δεικτικότητας», της «αναστοχαστικότητας» και της «εγγραφής», σύμφωνα με τις 

οποίες εντοπίστηκαν από την ερευνήτρια τα πιο χαρακτηριστικά και 

αντιπροσωπευτικά, κατά την άποψή της, γλωσσικά στοιχεία τα οποία «δείκνυαν» τη 

νεότητα/ νεανικότητα στα συμφραζόμενα των υπό μελέτη σειρών και τα οποία έχουν 

«εγγραφεί» στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου ως ανήκοντα στην κοινωνική 

ομάδα των νέων, με βάση τόσο τις εμπειρικές μελέτες του Ανδρουτσόπουλου για τη 

«γλώσσα των νέων» (π.χ. 1997, 1998, 2001, 2005) & των Ανδρουτσόπουλο & Κακριδή 

(2010) όσο και τις αναστοχαστικές πρακτικές της ίδιας της ερευνήτριας για το ποια 
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στοιχεία συνιστούν τον νεανικό τρόπο ομιλίας. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως ο 

εντοπισμός και η κατάταξη των λεξιλογικών στοιχείων αποτελεί απλώς μια πρόταση 

της ίδιας της ερευνήτριας και έχει πραγματοποιηθεί με ιδεολογικά κυρίως κριτήρια για 

το ποια στοιχεία αντιπροσωπεύουν, κατά την άποψή της, στη συνείδηση του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου τον νεανικό τρόπο ομιλίας, και όχι με καθαρά γλωσσικά (βλ. και 

Johnstone 2009). Επιπροσθέτως, η χρήση της «γλώσσας των νέων» συσχετίστηκε στην 

ανάλυση ρεπερτορίου/ στον γλωσσολογικό άξονα με το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ 

των τηλεοπτικών χαρακτήρων (π.χ. φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, μορφωτικό επίπεδο 

κτλ.).  

Στην ανάλυση χαρακτήρων/ στον κοινωνιογλωσσολογικό άξονα εξετάστηκε η 

χρήση της «γλώσσας των νέων» ανά χαρακτήρα, ο βαθμός προσαρμογής του τρόπου 

ομιλίας του κάθε χαρακτήρα ανάλογα με τον συνομιλητή και την περίσταση 

επικοινωνίας, προκειμένου να δούμε αν το γλωσσικό του ρεπερτόριο και το ομιλιακό 

του ύφος παρουσιάζονται ως πάγια ή δυναμικά χαρακτηριστικά. Καθώς τα τηλεοπτικά 

κείμενα είναι πολυτροπικά, στον σημειωτικό άξονα,  δόθηκε έμφαση και σε άλλα 

υφολογικά στοιχεία, τα οποία σε συνδυασμό με τη γλώσσα, αποκαλύπτουν τον τρόπο 

με τον οποίο κατασκευάζεται η «νεανική ταυτότητα», όπως π.χ. τα ρούχα, οι συνήθειες, 

τα ενδιαφέροντα, οι στάσεις, οι διατροφικές συνήθειες και η συμμετοχή σε νεανικές 

κουλτούρες. Στον ιδεολογικό άξονα, ο οποίος αποτελεί μια σύνθεση των 

προηγούμενων επιπέδων ανάλυσης, εξετάστηκαν τα ιδεολογικά στοιχεία που 

αποτυπώνονται στα κείμενα αυτά της μαζικής κουλτούρας για τη διαμόρφωση της 

νεανικής ταυτότητας και της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας. Μέσω του μοντέλου 

αυτού, επομένως, επιχειρείται η μελέτη των αναπαραστάσεων της «γλώσσας των 

νέων» στον λόγο των προαναφερθεισών δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών, της 

κοινωνιογλωσσικής κατασκευής της νεανικής ταυτότητας και των ιδεολογικών 

στοιχείων που αποτυπώνονται στα κείμενα της μαζικής κουλτούρας για τη 

διαμόρφωση της νεανικής ταυτότητας και της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας. 

Για την ανάλυση σκηνών ή, με άλλα λόγια, στο μικρο-επίπεδο της ανάλυσης 

σκηνών, στο οποίο καταγράφτηκαν κατά λέξη και αναλύθηκαν συγκεκριμένες 

μυθοπλαστικές συνομιλίες ειδικού κοινωνιογλωσσολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και 

για την εξέταση του τρόπου κατασκευής της νεανικής ταυτότητας στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μυθοπλαστικών χαρακτήρων, χρησιμοποιήθηκε το 

κοινωνικοπολιτισμικό γλωσσολογικό μοντέλο της «κατασκευής ταυτοτήτων κατά την 
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αλληλεπίδραση» (identities in interaction model) των Bucholtz & Hall (2005), το οποίο 

επιτρέπει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται η νεανική ταυτότητα 

των μυθοπλαστικών χαρακτήρων μέσω του λόγου, σε συνδυασμό με το 

εθνομεθοδολογικό πλαίσιο της «Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους» (Membership 

Categorization Analysis/ MCA, Sacks 1992· για τα ελληνικά, βλ. και Μακρή-

Τσιλιπάκου 2014). Παράλληλα, συμπληρωματικά, αξιοποιήθηκαν οι περικειμενικοί 

δείκτες (contextualization cues) του Gumperz (2001) από τη διεπιδραστική 

κοινωνιογλωσσολογία (γλωσσικοί, παραγλωσσικοί, εξωγλωσσικοί), οι οποίοι 

σηματοδοτούν (signaling) και διαμορφώνουν το κατάλληλο περικειμενικό πλαίσιο και 

τις προϋποθέσεις για την ερμηνεία του μεταδιδόμενου μηνύματος από τους 

αλληλεπιδρώντες και το τηλεοπτικό κοινό (βλ. και Douglas 2004: 28, Schiffrin 2006). 

Αναλυτικότερα, οι Bucholtz & Hall (2005) υιοθετούν μια 

κοινωνικοπολιτισμική γλωσσολογική προσέγγιση που στηρίζεται σε πέντε αρχές, στην 

αρχή της «ανάδυσης» (emergence), της «δεικτικότητας» (indexicality), της 

«σχεσιακότητας» (relationality), της «θεσιακότητας» (positionality) και της 

«μερικότητας» (partialness). Ειδικότερα, η αρχή της «ανάδυσης», αντλώντας από τη 

θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και εστιάζοντας στη ρευστότητα της 

ταυτότητας ως αποτελέσματος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συντελείται μέσω 

της γλώσσας, απορρίπτει τη στατική οπτική της ταυτότητας ως εσωτερικού 

ψυχολογικού μηχανισμού. Συνεπώς, οι ομιλητές δε συμμορφώνονται απαραίτητα με 

την κοινωνική κατηγορία στην οποία κανονικά ανήκουν αλλά συχνά παράγουν ενεργά 

στον λόγο τους νέες (και συχνά αντικρουόμενες) μορφές ταυτότητας. Έτσι, λοιπόν, 

στην περίπτωση των μυθοπλαστικών συνομιλιών η αρχή της «ανάδυσης» μάς επιτρέπει 

να δούμε τα νεανικά ιδιώματα ως συμβολικούς πόρους από τους οποίους αντλούν οι 

χαρακτήρες για τη δόμηση της νεανικής τους ταυτότητας.  

Η αρχή της «δεικτικότητας», η οποία εισήχθη στη γλωσσική ανθρωπολογία από 

τον Silverstein (1976) και αποτελεί, όπως είδαμε και στο 1ο κεφάλαιο, μια ιδεολογική 

διαδικασία, αναφέρεται στη δημιουργία σημειωτικών δεσμών ανάμεσα στις γλωσσικές 

μορφές και στα κοινωνικά νοήματα, ώστε να αναδειχτεί ο τρόπος με τον οποίο 

συγκεκριμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά σηματοδοτούν συγκεκριμένες κατηγορίες 

ταυτότητας. Έτσι, λοιπόν, η αρχή αυτή εστιάζει στους υφολογικούς πόρους 

κατασκευής της ταυτότητας και μας επιτρέπει, στην περίπτωση των μυθοπλαστικών 
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συνομιλιών, να εξετάσουμε τις γλωσσικές επιλογές των χαρακτήρων ως «δεικτικές» 

της κοινωνικής ομάδας των νέων στην οποία (θέλουν να) ανήκουν.  

Όσον αφορά την αρχή της «σχεσιακότητας», αυτή δίνει έμφαση στο γεγονός 

ότι η κατασκευή ταυτότητας αποκτά νόημα πάντα μέσα από τη σύγκριση και τη 

συσχέτιση με τις ταυτότητες των άλλων ατόμων, οδηγώντας μας σε έναν διαχωρισμό 

από τους υπόλοιπους. Στην περίπτωση, λοιπόν, των μυθοπλαστικών συνομιλιών, η 

αρχή της «σχεσιακότητας» μάς βοηθά να εξετάσουμε πώς δομείται η νεανική 

ταυτότητα των χαρακτήρων σε αντιδιαστολή με την ταυτότητα των συνομιλητών τους. 

Σύμφωνα με τις Bucholtz & Hall (2005), υπάρχουν τρία ζεύγη συμπληρωματικών 

σχέσεων της ταυτότητας. Το πρώτο ζευγάρι «επάρκεια»-«διάκριση» (adequation-

distinction) αφορά τη σχέση της ομοιότητας και της διαφοράς μεταξύ των 

υποκειμένων, με άλλα λόγια η επάρκεια υποβαθμίζει τις πιθανές διαφοροποιήσεις που 

διασπούν την ομοιότητα, ενώ η διάκριση αποκρύπτει τις ομοιότητες που υπονομεύουν 

την κατασκευή της διαφοράς. Το δεύτερο ζευγάρι «αυθεντικοποίηση»-

«αποφυσικοποίηση» (authentication-denaturalization) αναφέρεται στην επιβεβαίωση ή 

στην αμφισβήτηση της γνησιότητας μιας ταυτότητας. Έτσι, η αυθεντικοποίηση είναι η 

διαδικασία με την οποία μια ταυτότητα παρουσιάζεται ως αληθινή ή γνήσια, η 

προσπάθεια, με άλλα λόγια, του ομιλητή να επιβεβαιώσει ή να καταστήσει έγκυρη την 

ταυτότητά του, ενώ, αντιθέτως, η αποφυσικοποίηση αμφισβητεί τη γνησιότητα μιας 

ταυτότητας και επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους είναι ψευδής ή 

προβληματική, εξετάζοντας, συνάμα, τους λόγους για τους οποίους μια ταυτότητα 

καταλύει τις ιδεολογικές προσδοκίες. Το τρίτο ζευγάρι «νομιμοποίηση»-

«απονομιμοποίηση» (authorization– illegitimation), το οποίο δε θα αξιοποιηθεί στην 

παρούσα διατριβή, καθώς δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των συγκεκριμένων 

μυθοπλαστικών συνομιλιών, επικεντρώνεται στον ρόλο των δομών της 

θεσμοποιημένης εξουσίας και ιδεολογίας για την εγκυρότητα των ταυτοτήτων. 

Επομένως, η νομιμοποίηση αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου μια ταυτότητα λαμβάνει 

θεσμική αναγνώριση ή επιβάλλεται, ενώ η απονομιμοποίηση αφορά την άρνηση, 

αγνόηση ή λογοκρισία μιας ταυτότητας από τη θεσμική εξουσία. 

Η αρχή της «θεσιακότητας», από την άλλη, αναφέρεται στις πολλαπλές 

τοποθετήσεις στις οποίες μπορεί να εμπλακεί ένα άτομο ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια 

μιας και μόνο αλληλεπίδρασης. Η αρχή της θεσιακότητας αμφισβητεί την παραδοσιακή 

οπτική της ταυτότητας που μπορεί να οριστεί μόνο σε συσχέτιση με τις ευρύτερες 
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δημογραφικές κατηγορίες (π.χ. το φύλο, την εθνότητα και την κοινωνική τάξη). Οι 

ομιλητές ενδέχεται να υιοθετήσουν και τοπικές κατηγορίες ταυτότητας οι οποίες 

ερμηνεύουν τις γλωσσικές τους πρακτικές. Έτσι, ένας ομιλητής μπορεί να εμπλακεί σε 

μακρο-κοινωνιολογικές κατηγορίες (π.χ. ηλικία, φύλο, κοινωνική τάξη), τοπικές και 

εθνογραφικά προσδιορισμένες πολιτισμικά θέσεις, καθώς και σε στιγμιαίους ρόλους 

που προσδιορίζονται κατά την αλληλεπίδραση (π.χ. ομιλητής, ακροατής και 

αξιολογητής), αφού σε μία και μόνο όψη της ταυτότητας ένα άτομο μπορεί να 

συνδυάσει ποικίλες «τοποθετήσεις». Κατά συνέπεια, η αρχή της θεσιακότητας μάς 

βοηθάει να εξετάσουμε τις πολλαπλές όψεις της «νεανικής» ταυτότητας των 

χαρακτήρων σε μία μόνο αλληλεπίδραση.  

Τέλος, η αρχή της μερικότητας, επιχειρώντας να συνδέσει το μικρο-επίπεδο της 

συνομιλιακής διεπίδρασης με το ιδεολογικό μακρο-επίπεδο και αντιμετωπίζοντας την 

ταυτότητα ως αποτέλεσμα τόσο δομής (structure) όσο και δράσης (agency), αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των τηλεοπτικών μυθοπλαστικών συνομιλιών, 

δεδομένου πως οι φωνές των χαρακτήρων απηχούν τις αντιλήψεις των δημιουργών. 

Συνεπώς, επιδιώκουμε να εξετάσουμε πώς κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις για τους 

νέους (π.χ. λόγοι για νεότητα) και τον τρόπο ομιλίας τους (π.χ. γλωσσικές ιδεολογίες) 

(δομή) επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η κατασκευή της νεανικής 

ταυτότητας από τους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (δράση). 

Εκτός των παραπάνω αρχών, για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο 

«δεικνύεται» (indexed: κατά την αρχή της δεικτικότητας) η νεανική ταυτότητα στο 

επίπεδο των σκηνών και των πολλαπλών τοποθετήσεων των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων στη διεπίδραση (κατά την αρχή της θεσιακότητας), χρησιμοποιήθηκε και 

το πλαίσιο της Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους (Membership Categorization 

Analysis/ MCA). Το πλαίσιο αυτό διερευνά, από τη σκοπιά της Εθνομεθοδολογίας, 

τους πρακτικά οριοθετημένους και κοινότοπους πολιτισμικά συλλογισμούς στους 

οποίους καταφεύγουν οι ομιλητές κατά τις αλληλεπιδράσεις τους (Sacks 1992, Μακρή-

Τσιλιπάκου 2014). Καθώς εξετάζει την ταυτότητα ως εκπλήρωση της πρακτικής 

ενέργειας κατά την αλληλεπίδραση, είναι συμβατό με το μοντέλο των Bucholtz & Hall 

(2005). Ειδικότερα, αποκαλύπτει τις κατηγοριοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι 

άνθρωποι ως μέλη της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας αλληλεπίδρασης. Οι 

κατηγοριοποιήσεις στηρίζονται στις αναγνωρισμένες κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. 

«γιαγιά»-«εγγονός», «πατέρας»-«γιος»), οι οποίες ομαδοποιούνται από τα μέλη μιας 
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κουλτούρας σε ευρύτερες κατηγορίες, οι οποίες είναι γνωστές ως Μηχανισμοί 

Κατηγοριοποίησης Μέλους (Membership Categorization Devices/ MCD) (π.χ. οι 

κατηγορίες «γιαγιά»-«εγγονός», «πατέρας»-«γιος» προέρχονται από τον ευρύτερο 

κοινωνικό μηχανισμό της «οικογένειας»). Οι διάφορες κατηγορίες όπου εντάσσονται 

τα μέλη περιλαμβάνουν ένα σύνολο τυπικών γνωρισμάτων, γνωστών ως δεσμευμένων 

κατηγορημάτων από την κατηγορία (category-bound predicates), τα οποία αποτελούν 

τις συμβατικές προσδοκίες για τη «φυσιολογική» συμπεριφορά π.χ. της «γιαγιάς» ή του 

«εγγονού», του «πατέρα» ή του «γιου». 

Τέλος, συμπληρωματικά, από τη διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία 

αξιοποιήθηκαν οι «περικειμενικοί δείκτες» (contextualization cues) του Gumperz 

(2001), παραγλωσσικοί (π.χ. τόνος φωνής κτλ.), εξωγλωσσικοί (π.χ. ύφος, στάση 

σώματος κτλ.), οι οποίοι διευκολύνουν την ερμηνεία των μεταδιδόμενων μηνυμάτων 

τόσο μεταξύ των μυθοπλαστικών χαρακτήρων όσο και μεταξύ αυτών και του 

τηλεοπτικού κοινού (βλ. και Douglas 2004: 28, Schiffrin 2006). 

 

4.3 Πλαίσιο ανάλυσης συνεντεύξεων  

 

4.3.1 Προσλήψεις των αναπαραστάσεων των ΜΜΕ από τους αποδέκτες: Οι μελέτες 

ακροατηρίου  

Οι μελέτες ακροατηρίου (audience studies) επικεντρώνονται στην ερμηνεία της σχέσης 

μεταξύ του ακροατηρίου και του μέσου, σχέση η οποία υφίσταται μέσα στα ευρύτερα 

εθνογραφικά συμφραζόμενα. Η στροφή στην έρευνα της ανταπόκρισης του 

ακροατηρίου στα κείμενα που προσλαμβάνει ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ως 

μέρος της ευρύτερης κίνησης για τη διεπιστημονικότητα των κοινωνικών επιστημών, 

ενώ η μεγάλη ώθηση δίνεται στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν ο Hall εισάγει τις 

έννοιες της «κωδικοποίησης» (encoding) και της «αποκωδικοποίησης» (decoding) για 

την έρευνα του κειμένου και του τρόπου πρόσληψής του από το ακροατήριο 

(Livingstone 1998). 

Η έννοια του ακροατηρίου έχει απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την 

ποιοτική έρευνα, η οποία συνδέει τη συγκρότηση της έννοιας αυτής με τα κοινωνικά 

φαινόμενα της καθημερινότητας. Στις μελέτες ακροατηρίου τα βασικά ερευνητικά 

σημεία αναφοράς εντοπίζονται στα νοήματα των κειμένων της μαζικής κουλτούρας 
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όπως πραγματώνονται σε συγκεκριμένες πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι τα νοήματα του 

ακροατηρίου είναι κοινωνικά τοποθετημένα και δεν εντοπίζονται απλώς στο κείμενο. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αντιδράσεις του ακροατηρίου μπορούν, επίσης, να αξιολογηθούν 

με κριτήριο την κοινωνικο-οικονομική τάξη, τη θεσμική εξουσία και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις. Παράλληλα, σκοπός του ερευνητή της ποιοτικής έρευνας του ακροατηρίου 

είναι να διαφυλάξει τη μορφή, το περιεχόμενο και τα συμφραζόμενα των κοινωνικών 

φαινομένων, όπως, επίσης, και να αναλύσει τα χαρακτηριστικά τους.  

Με στόχο την ποιοτική μελέτη του ακροατηρίου έχουν διαμορφωθεί πέντε 

κύρια επιστημολογικά παραδείγματα. Αρχικά, το κοινωνικο-φαινομενολογικό 

παράδειγμα (social-phenomenological) προσλαμβάνει τα άτομα ως τα μόνα που είναι 

ικανά να εξηγήσουν τις παρελθοντικές και μελλοντικές πράξεις τις δικές τους και των 

άλλων σε συνδυασμό με την παροντική τους συμπεριφορά, έχοντας ως μέσο τη 

γλώσσα, καθώς όλη η ανθρώπινη γνώση, από τη στιγμή που είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένη, μπορεί να εκφραστεί μέσω της γλώσσας. Έτσι, πρωταρχικός σκοπός 

της έρευνας είναι να ερμηνεύσει αυτή τη σημειωτική δραστηριότητα μέσω της 

ενδελεχούς παρατήρησής της. Το παράδειγμα των επικοινωνιακών κανόνων 

(communication rules) αντλεί στοιχεία από την εθνογραφία της επικοινωνίας και την 

ανάλυση συνομιλίας και στόχος του ήταν να εφαρμοστεί στον θεσμικό έλεγχο των 

ΜΜΕ, παρόλο που μεγαλύτερη ήταν η χρησιμότητά του στο μικρο-κοινωνιολογικό 

επίπεδο της χρήσης των ΜΜΕ.  

Το παράδειγμα των πολιτισμικών σπουδών (cultural studies) απογειώθηκε 

θεωρητικά με την έρευνα του Hall το 1973 για την «κωδικοποίηση» και την 

«αποκωδικοποίηση» του τηλεοπτικού λόγου, σύμφωνα με την οποία τα ακροατήρια 

«αποκωδικοποιούν» τα τηλεοπτικά κείμενα χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιούν τον 

τρόπο με τον οποίο τα μηνύματα κωδικοποιούνται, ενώ η εμπειρική επανάσταση ήρθε 

με την έρευνα του  Morley (1980) για τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές ομάδες 

ακροατηρίου αποκωδικοποιούν το βρετανικό πρόγραμμα Nationwide, σύμφωνα με την 

οποία οι ερμηνευτικοί λόγοι του κοινού φαίνεται να σχετίζονται αλλά να μην 

καθορίζονται από την τοποθέτησή τους στην κοινωνική δομή, ενώ οι τεχνικές των 

συνεντεύξεων που χρησιμοποίησε εφαρμόστηκαν στη συνέχεια ευρέως και από άλλους 

μελετητές. Κατά τη δεκαετία του ’80 οι πολιτισμικές σπουδές επεκτάθηκαν στην 

πολιτική οικονομία και οι έρευνες στα ΜΜΕ αφομοίωσαν μεταδομιστικές απόψεις 

σχετικά με την ασάφεια και τη διακειμενικότητα των σημάτων, ενώ οι θεωρίες των 
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Foucault, Bourdieu, Bakhtin και de Certeau δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για τη 

μελέτη των λόγων του ακροατηρίου. Έτσι, τα μέλη του ακροατηρίου 

αντιμετωπίστηκαν στο εξής ως ικανά να επινοούν ευρηματικούς τρόπους, ώστε να 

αντιστέκονται, να ανατρέπουν ή και να ανακατασκευάζουν τα διάφορα μηνύματα που 

λαμβάνουν από τα ΜΜΕ.  

Το παράδειγμα της μελέτης της πρόσληψης (reception study) διακρίνεται από 

τα υπόλοιπα για το ενδιαφέρον που έδειξε στη συνάντηση του κειμένου με το 

ακροατήριο, καθώς τέτοιου είδους συναντήσεις μπορούν να παράγουν ερμηνείες οι 

οποίες, στη συνέχεια, συγκρίνονται με το κείμενο, με στόχο να εξηγήσουν πώς οι 

ακροατές κατασκευάζουν το νόημα. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν οι ενδελεχείς συνεντεύξεις και η παρατήρηση των συμμετεχόντων, με στόχο τη 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα κειμενικά είδη και θέματα μπορούν 

να αφομοιωθούν από συγκεκριμένα ακροατήρια, ενώ, παράλληλα, το παράδειγμα αυτό 

εισήγαγε τον όρο «ερμηνευτική κοινότητα» (interpretive community), για να 

χαρακτηρίσει μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται στρατηγικές για την 

κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση ορισμένων κειμένων, ώστε να εξετάσει τον τρόπο 

με τον οποίο τα ακροατήρια συμβάλλουν στην παραγωγή του κοινωνικού νοήματος 

και των πολιτισμικών προτύπων, μέσω της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές και «ερμηνευτικές κοινότητες».  

Τέλος, το παράδειγμα της φεμινιστικής έρευνας (feminist research), ενώ 

μοιράζεται τους ίδιους στόχους και σκοπούς με το παράδειγμα των πολιτισμικών 

σπουδών σχετικά με την αξιολόγηση των λόγων της «κυριαρχίας» και της 

«αντίστασης» μέσα σε ευρέα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα, είναι περισσότερο 

προσανατολισμένο στην κοινωνική αλλαγή και θεωρεί πως η έννοια του φύλου 

αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή που εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, 

ενώ, παράλληλα, η έννοια αυτή καθορίζει την αντίληψή μας για το τι είναι σημαντικό 

στον κόσμο. Η πρόσφατη φεμινιστική θεωρία επισημαίνει ότι ο υποβαθμισμένος ρόλος 

των γυναικών αναπαράγεται από τις κυρίαρχες εικόνες και τις κοινωνικές γλωσσικές 

κατασκευές. Οι περισσότερες φεμινιστικές έρευνες στα ΜΜΕ εστίασαν στον τρόπο με 

τον οποίο οι γυναίκες επιλέγουν και χρησιμοποιούν τα κείμενα, για να εκφράσουν την 

ταυτότητά τους. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποίησαν ήταν οι συνεντεύξεις 

και η παρατήρηση των συμμετεχόντων, οι στενές συνεργατικές σχέσεις και η ενίσχυση 

των ιδεών και των συναισθημάτων των συμμετεχόντων.  
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Τα παραπάνω επιστημολογικά παραδείγματα συνολικά μετατόπισαν το 

ενδιαφέρον στη μιντιακή επικοινωνία, ενώ έδειξαν, επίσης, πως οι σχέσεις ανάμεσα 

στην «κωδικοποίηση» και την «αποκωδικοποίηση» του κειμένου, μολονότι είναι 

σύνθετες, δεν είναι ακαθόριστες, καθώς εντοπίστηκαν σταθερά πρότυπα ερμηνείας από 

το ακροατήριο. Επιπροσθέτως, έδειξαν πως τα μιντιακά κείμενα σχετίζονται με 

καθημερινές κοινωνικές αξίες οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο 

στον οποίο χρησιμοποιούνται, καθώς, επίσης, πως οι ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας στα 

πολιτικά συστήματα επηρεάζουν και τις επικοινωνιακές πρακτικές, ενώ ανέδειξαν τη 

σχέση της ταυτότητας και της περίστασης με τις αποκρίσεις του ακροατηρίου. Τέλος, 

οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισμό της έννοιας του ακροατηρίου και πυροδότησαν 

τον προβληματισμό για το πώς θα εφαρμοστούν οι θεωρίες αυτές στην ερευνητική 

πρακτική (Lindlof 1991).  

Όσον αφορά την πορεία της εμπειρικής έρευνας πάνω στα κείμενα της μαζικής 

κουλτούρας, έδειξε πως η μελέτη του ακροατηρίου είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο 

ζήτημα, αλλά δεν προχώρησε στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και 

πολυδιάστατου ερευνητικού μοντέλου με τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία τα οποία 

θα βοηθήσουν στην ανάλυση των δεδομένων πρόσληψης, καθώς οι έννοιες της 

«πολυσημίας» (polysemy)  ή της «προτιμώμενης ανάγνωσης» (preferred reading) που 

είχαν προταθεί από τον Hall (1973/ 1980) και τον Morley (1980) δεν αποδείχτηκαν 

επαρκείς για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, λόγω του ότι εστιάζουν στην 

κατηγοριοποίηση των αναγνώσεων ως κυρίαρχων (dominant), διαπραγματεύσιμων 

(negotiated) και αντιτιθέμενων (oppositional). Αυτός ο διαχωρισμός, βέβαια, 

προϋποθέτει ότι το κείμενο απαραίτητα προσπαθεί να επιβάλει την κυρίαρχη ιδεολογία 

και την κοινωνική ιεραρχία στους αναγνώστες, ενώ η έννοια της πολυσημίας δε 

λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα ύπαρξης μιας «μονοσήμαντης ανάγνωσης» 

(monosemic reading). 

 

4.3.2 Προσλήψεις των τηλεοπτικών αναπαραστάσεων της «γλώσσας των νέων» από τους 

τηλεθεατές 

Δεδομένου, λοιπόν, του ισχυρού ιδεολογικού ρόλου που διαδραματίζουν τα κείμενα 

της μαζικής κουλτούρας στην ενίσχυση και αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών 

και γλωσσικών ιδεολογιών και των συνακόλουθων νοημάτων, μέσω της κατασκευής 
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μιας συγκεκριμένης εκδοχής της κοινωνικής και γλωσσικής πραγματικότητας 

(Androutsopoulos 2010, Stamou 2014), καθώς και δεδομένης της συμβολής των ΜΜΕ 

στην κειμενική διαμεσολάβηση της πραγματικότητας, θεωρείται πολύ πιθανό οι 

τηλεθεατές των τηλεοπτικών κειμένων, ειδικά αυτών που είναι υψηλής τηλεθέασης, 

όπως οι υπό εξέταση σειρές, να διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις τους 

για την κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα μέσω των αναπαραστάσεων των τηλεοπτικών 

κειμένων (Stamou, Maroniti & Griva 2015).  

Παράλληλα, με δεδομένο πως οι σύγχρονες θεωρίες για την πρόσληψη 

τηλεοπτικών κειμένων έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ότι η ερμηνεία των 

τηλεοπτικών αναπαραστάσεων και των απόψεων των τηλεθεατών μπορεί να 

αποκαλύψει τις γλωσσικές τους στάσεις και τις ιδεολογίες (βλ. και Stamou κ.ά. 2015), 

κρίθηκε αναγκαίο η κειμενική ανάλυση να συμπληρωθεί με τη διερεύνηση του τρόπου 

πρόσληψης των τηλεοπτικών κειμένων από μια μικρή μερίδα δέκα (10) τηλεθεατών, 

εκ των οποίων οι μισοί (5) ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των νέων, ενώ οι άλλοι 

μισοί (5) δεν ανήκουν στην ομάδα των νέων αλλά ανήκουν στην ομάδα των άμεσα 

σχετιζόμενων με τους νέους (π.χ. μεσήλικοι καθηγητές, γονείς κτλ.). Στόχος, επομένως, 

ήταν να εξεταστούν οι απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται στα 

υπό μελέτη τηλεοπτικά κείμενα ο νεανικός τρόπος ομιλίας και, κατ’ επέκταση, οι 

αντιλήψεις τους για την κοινωνική ομάδα των νέων, καθώς και για την υιοθέτηση της 

νεανικότητας από μυθοπλαστικούς χαρακτήρες οι οποίοι δεν ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία της νεότητας (π.χ. παιδιά δημοτικού, ηλικιωμένοι). Έτσι, λοιπόν, για τη 

μελέτη του τρόπου πρόσληψης των δύο αποσπασμάτων που ανήκουν στις υπό εξέταση 

τηλεοπτικές σειρές Ευτυχισμένοι Μαζί (περίπτωση μαθήτριας δημοτικού Φίφης) και 

Στο Παρά Πέντε (περίπτωση εξηνταοχτάχρονων Σοφίας και Θεοπούλας) από τους δέκα 

τηλεθεατές που περιλαμβάνονται στις ηλικιακές ομάδες των νέων (20-25 ετών) και των 

μεσηλίκων (45-60 ετών), αξιοποιήθηκαν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων, η θεματική ποιοτική ανάλυση ως τρόπος επεξεργασίας και 

ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και το πολυδιάστατο μοντέλο του Schrøder (2000) 

για την πρόσληψη των μηνυμάτων που παράγονται από τα ΜΜΕ ως ερμηνευτικό 

πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων.  

Πιο αναλυτικά, για τη συλλογή των δεδομένων των συνεντεύξεων επιλέχθηκε 

η προσωπική συνέντευξη, η οποία αποτελεί μια ποιοτική μέθοδο συλλογής δεδομένων 

και η οποία προσφέρει ευελιξία κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων λόγω της 
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αμεσότητας και της εξοικείωσης του συνεντευξιαζόμενου με τον συνεντεύκτη (King 

1999), ενώ, επίσης, διευκολύνει τον ερευνητή στη διαμόρφωσης μιας σαφούς εικόνας 

για τις απόψεις των ερωτώμενων (βλ. και Γρίβα & Στάμου 2014). Επιπροσθέτως, η 

προσωπική συνέντευξη συμβάλλει στη συλλογή από τον ερευνητή πληροφοριών πάνω 

σε πλήθος όψεων του υπό μελέτη θέματος (Κυριαζή 1999, Γρίβα & Στάμου 2014). 

Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η μορφή της ημι-δομημένης συνέντευξης για την 

εμβάθυνση στις απόψεις μερίδας τηλεθεατών σχετικά με την αναπαράσταση του 

νεανικού τρόπου ομιλίας και της νεανικής ταυτότητας στις υπό διερεύνηση 

τηλεοπτικές σειρές, την οικειοποίηση των στοιχείων που κατασκευάζουν τη νεανική 

ταυτότητα από μη νέους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, καθώς και σχετικά με τη 

νεανικότητα ως κοινωνιογλωσσικό φαινόμενο στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, με 

αφορμή τις προβληθείσες σε αυτούς αναπαραστάσεις από τις δύο επιλεχθείσες 

τηλεοπτικές σειρές. Η ημι-δομημένη συνέντευξη, παρόλο αποτελείται από ένα 

δομημένο πλαίσιο με συγκεκριμένη θεματολογία,  δίνει, ωστόσο, τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να αλλάξει τη σειρά των ερωτήσεων ή/ και να θέσει επιπρόσθετες ερωτήσεις 

σε περίπτωση που το θεωρήσει αναγκαίο (Bryman 2004, Γρίβα & Στάμου 2014), με 

αποτέλεσμα να λειτουργούν ως ένα είδος ημι-ανοικτού διαλόγου, διευρύνοντας τις 

δυνατότητες του ερευνητή στην πορεία των συνεντεύξεων.  

Για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν από 

τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις, επιλέχθηκε η θεματική ποιοτική ανάλυση. Πιο 

συγκεκριμένα, η θεματική ποιοτική ανάλυση αποτελεί μια τριεπίπεδη ανάλυση, η 

οποία διαχωρίζει με μεθοδικότητα το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, αναδεικνύοντας 

τους κεντρικούς θεματικούς τους άξονες. Αποτελεί μια διαδικασία για την οποία 

απαιτείται επαγωγική και κριτική σκέψη, ανοιχτή κωδικοποίηση και δημιουργικότητα 

και κατά την οποία οι προκύπτουσες έννοιες/ κατηγορίες αναδιατυπώνονται, καθώς 

προχωρά η ανάλυση των δεδομένων (Maykut & Morehouse 1994, Miles & Huberman 

1994, Γρίβα & Στάμου 2014). Σε γενικές γραμμές, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Σε 

πρώτο στάδιο, γίνεται η κατά λέξη απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και ο 

ερευνητής, ύστερα από επισταμένη και πολλαπλή ανάγνωση του περιεχομένου τους, 

εξοικειώνεται με αυτό και εξετάζει τις δυνατότητες ανάλυσης, ενώ, στη συνέχεια, 

ξαναδιαβάζει τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, αποβλέποντας στην ανάπτυξη 

κωδικών για την κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. Έπειτα, διατυπώνονται 

οι πρώτοι κωδικοί, οι οποίοι λειτουργούν ως νοηματικές «ετικέτες» σε τμήματα 
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δεδομένων, και επανελέγχονται οι δοθέντες κωδικοί για το ενδεχόμενο αναδιατύπωσής 

τους, με στόχο την καλύτερη απόδοση του νοήματος. Ειδικότερα, στο επίπεδο της 

αναγωγής δεδομένων, το σύνολο των ποιοτικών δεδομένων διαιρείται από τον 

ερευνητή σε μικρότερα τμήματα, για την καλύτερη αξιοποίησή τους (Brown 2001).  

Έτσι, λοιπόν, τα δεδομένα των συνεντεύξεων ταξινομούνται σε έναν αριθμό 

κατηγοριών, για τις οποίες δημιουργούνται οι κατάλληλοι κωδικοί και οργανώνονται 

οι αντίστοιχες κατηγορίες. Τα δεδομένα των διάφορων κωδικών συντελούν στην 

επεξήγηση των βασικών κατηγοριών, ενώ, μέσω της επαγωγικής κωδικοποίησης, η 

δημιουργία των κωδικών προκύπτει από τα ίδια τα δεδομένα (Γρίβα & Στάμου 2014). 

Στο πρώτο επίπεδο αναγωγής, έπειτα από ενδελεχή μελέτη των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων από τον ερευνητή, πραγματοποιείται χωρισμός 

του κειμένου σε νοηματικές ενότητες, στις οποίες αποδίδονται οι κατάλληλοι κωδικοί 

(Παπαδοπούλου 2000), οι οποίοι πρέπει αφενός να συσχετίζονται, ώστε να μπορούν να 

ενταχθούν σε κοινή κατηγορία, αλλά και να μην αλληλοεπικαλύπτονται. Ενώ ένα 

τμήμα των ποιοτικών δεδομένων μπορεί να αποφέρει περισσότερους του ενός 

κωδικούς, κάποιο άλλο ενδέχεται να μην αποδώσει κάποιον κωδικό. Οι κωδικοί αυτοί 

αποτελούν τις «ετικέτες», οι οποίες προκύπτουν από έναν λειτουργικό ορισμό, ο οποίος 

προκύπτει από το περιεχόμενο των απομαγνητοφωνημένων δεδομένων (Miles & 

Huberman 1994, Γρίβα & Στάμου 2014). Σε ένα δεύτερο επίπεδο αναγωγής, 

διερευνώνται οι απαραίτητες κατηγορίες, οι οποίες αποτυπώνουν τη φύση του υλικού 

αλλά και τον στόχο της έρευνας, ενώ, στη συνέχεια, μελετώνται οι σχέσεις οι οποίες 

έχουν διαμορφωθεί μεταξύ των κωδικών και δημιουργούνται οι ευρύτερες κατηγορίες. 

Έπειτα, με βάση τις «εννοιολογικές ετικέτες» οι οποίες προέκυψαν και τα 

αποτελέσματα της εξέτασης των δεδομένων για την εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών, 

εννοιολογικά όμοια δεδομένα οργανώνονται σε κοινές κατηγορίες, ενώ 

επανεξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες και αναθεωρούνται, σε περίπτωση που 

αναδύονται κατά την ανάλυση ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ των υπαρχουσών 

κατηγοριών, με αποτέλεσμα κωδικοί που προέκυψαν κατά το προηγούμενο στάδιο 

ανάλυσης να ομαδοποιούνται, αν χρειαστεί, σε κοινές κατηγορίες. Συνεπώς, 

διαμορφώνονται με αυτόν τον τρόπο οι τελικές κατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται 

εννοιολογικά συγγενείς κατηγορίες. Έπειτα, ύστερα από εξέταση των σχέσεων μεταξύ 

των κωδικών και των κατηγοριών, καταρτίζονται πίνακες, οι οποίοι εμπεριέχουν 
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συνοπτικά τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τις αντίστοιχες κατηγορίες (Γρίβα & 

Στάμου 2014).  

Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, λαμβάνει χώρα η έκθεση των δεδομένων. Με 

άλλα λόγια, συγκεντρώνονται, συστηματοποιούνται με συνοπτικό τρόπο και 

ταξινομούνται τα ποιοτικά δεδομένα (Miles & Huberman 1994), ώστε να διευκολυνθεί 

ο ερευνητής στην εις βάθος κατανόησή τους και στη συνακόλουθη εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, δημιουργούνται θεματικοί άξονες βάσει των 

κατηγοριών και των κωδικών από το προηγούμενο στάδιο ανάλυσης. Οι θεματικοί 

άξονες παρουσιάζονται σε φόρμες έκθεσης δεδομένων, οι οποίες αποτελούν τους 

ατομικούς πίνακες έκθεσης δεδομένων για κάθε συνεντευξιαζόμενο, ενώ, με βάση τους 

ατομικούς πίνακες, καταρτίζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων με 

τους κωδικούς και τις κατηγορίες από το σύνολο των συνεντευξιαζομένων. Το τρίτο 

επίπεδο ανάλυσης αφορά την παρουσίαση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Έτσι, 

συντάσσεται κείμενο σχετικά με τις δοθείσες απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων, 

όπου μπορεί να παρατίθενται και αποσπάσματα από τους πίνακες ή τα 

απομαγνητοφωνημένα δεδομένα των συνεντεύξεων (Γρίβα & Στάμου 2014).  

Στη δική μας περίπτωση, ο σχολιασμός και η ερμηνεία των ευρημάτων των 

πινάκων και των συνεντεύξεων θα γίνει με βάση το πολυδιάστατο μοντέλο πρόσληψης 

του Schrøder (2000), το οποίο μας παρέχει τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία που 

θα ερμηνεύσουν τη σύνθετη διαδικασία των αναγνώσεων των κειμένων, μέσω της 

οποίας το ακροατήριο εμπλέκεται, κατανοεί, κρίνει και ανταποκρίνεται στα μηνύματα 

που παράγονται από τα ΜΜΕ, ενώ στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων θα αξιοποιηθούν και οι κρατούντες λόγοι για τη 

νεότητα, νεανικότητα, παιδική και τρίτη ηλικία, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο κεφ. 3.  

Συγκεκριμένα, ο Schrøder (2000) προτείνει ένα πολυδιάστατο μοντέλο 

βασισμένο σε έξι διαστάσεις της πρόσληψης: την κινητοποίηση (motivation), την 

κατανόηση (comprehension), την αποστασιοποίηση (discrimination), την τοποθέτηση 

(position), την αξιολόγηση (evaluation) και την εφαρμογή (implementation). Στην 

ανάλυσή μας θα αξιοποιηθούν οι 5 από τις 6 διαστάσεις, καθώς θα εξαιρεθεί η 

διάσταση της εφαρμογής, η οποία απαιτεί επιτόπια παρατήρηση των κοινωνικών 

πρακτικών των συνεντευξιαζομένων. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στο μοντέλο του 

Hall για την εμπειρική έρευνα του ακροατηρίου και στοχεύει στην προσέλκυση της 
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προσοχής του αναλυτή στην ετερογένεια των «λόγων του ακροατηρίου» (audience 

discourses) σχετικά με τις εμπειρίες του στα ΜΜΕ, καθώς και στις ερμηνείες που 

πραγματοποιούνται από τους αναγνώστες, ανεξάρτητα από το πώς προέκυψαν αυτές οι 

ερμηνείες. Παράλληλα, το μοντέλο αυτό προτείνει τη διάκριση ανάμεσα στην 

υποκειμενική συμφωνία ή ασυμφωνία των τηλεθεατών με το τηλεοπτικό κείμενο 

(διάσταση της τοποθέτησης/ ‘position’) και στην «αντικειμενική» οπτική του ερευνητή 

για τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται η τοποθέτηση του αναγνώστη με τις ευρύτερες 

κοινωνικές τοποθετήσεις, στην περίπτωσή μας με τους κρατούντες λόγους (διάσταση 

της αξιολόγησης/ ‘evaluation’).  

Πιο αναλυτικά, η διάστασης της «κινητοποίησης» (motivation) αφορά τον 

βαθμό συσχέτισης ανάμεσα στα βιώματα των αναγνωστών-τηλεθεατών. Έτσι, λοιπόν, 

ως κίνητρα των τηλεθεατών για την παρακολούθηση των τηλεοπτικών προϊόντων, στην 

περίπτωσή μας των υπό μελέτη τηλεοπτικών σειρών, μπορούν να λειτουργήσουν το 

προσωπικό τους ενδιαφέρον για το προϊόν, οι αναμνήσεις τους, η σύνδεσή τους με 

κάποιον από τους χαρακτήρες του κειμένου (ταυτοποίηση), το αίσθημα της κοινότητας, 

ότι, δηλαδή, ανήκει στο κειμενικό σύμπαν κτλ. Ο βαθμός εμπλοκής των τηλεθεατών-

αναγνωστών ενδέχεται να κυμαίνεται από ασθενής έως ισχυρός, ενώ σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η στάση την οποία έχουν τα άτομα απέναντι σε διαφορετικά 

κειμενικά είδη, π.χ. παρουσιάζουν συνήθως υψηλή εμπλοκή σε σαπουνόπερες και 

χαμηλή σε διαφημίσεις. Με δεδομένο πως οι υπό μελέτη σειρές σημείωναν υψηλά 

νούμερα τηλεθέασης κατά την περίοδο προβολής τους στην prime-time ζώνη των 

ιδιωτικών καναλιών, όπως, επίσης, και στις συνεχείς επαναλήψεις τους, γίνεται 

αντιληπτό πως ο βαθμός εμπλοκής των συνεντευξιαζομένων με τις τηλεοπτικές σειρές 

Ευτυχισμένοι Μαζί και Στο Παρά Πέντε, από τις οποίες επιλέχθηκαν τα προβληθέντα 

στους τηλεθεατές αποσπάσματα, είναι εκ των πραγμάτων υψηλός, ενώ, από εκεί και 

πέρα, ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα ατομικά κίνητρα/ κριτήρια 

επιλογής ή μη των συγκεκριμένων τηλεοπτικών σειρών.  

Η διάσταση της «κατανόησης» (comprehension) τοποθετεί το κειμενικό νόημα 

στα κοινωνικά του συμφραζόμενα, καθώς η ερμηνεία των μηνυμάτων εξαρτάται από 

μακρο- ή μικρο-κοινωνικούς παράγοντες. Με άλλα λόγια, η διάσταση αυτή αποτελεί 

ένα αποκωδικοποιητικό συνεχές των απαντήσεων των τηλεθεατών, οι οποίες κινούνται 

από την πλήρη απόκλιση έως την πλήρη ανταπόκριση είτε στα στοχευμένα μηνύματα 

των κωδικοποιητών του μηνύματος (στην περίπτωσή μας των παραγωγών της 
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τηλεοπτικής σειράς) είτε στις αναγνώσεις που παράγονται από άλλα άτομα. Η 

διάσταση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς οι παραγωγοί μυθοπλασίας 

ενδιαφέρονται για την πολυφωνία των αναγνώσεων του μηνύματος από το ακροατήριο. 

Αναφορικά με τη διάσταση της «αποστασιοποίησης» (discrimination), σε αυτήν 

διερευνάται κατά πόσο το ακροατήριο υιοθέτησε μια κριτική στάση απέναντι στο 

κείμενο, κατά πόσο, δηλαδή, έχει επίγνωση του ότι το κειμενικό μήνυμα αποτελεί μια 

κατασκευή. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει το ενδεχόμενο το ακροατήριο να προσλάβει το 

κειμενικό μήνυμα ως μια ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας, ενώ 

υπάρχει και το ενδεχόμενο να φανεί από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων ότι 

έχουν συναίσθηση της ανθρώπινης παρέμβασης στην παραγωγή του μηνύματος, είτε 

άμεσα, μέσω σχολίων για τα συστατικά του κειμένου τα οποία έχουν τοποθετηθεί για 

συγκεκριμένους σκοπούς από τους παραγωγούς του κειμένου, είτε έμμεσα, μέσω 

διακειμενικών αναφορών. Συνεπώς, οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων είναι 

δυνατό να καταδείξουν την πλήρη εμβύθισή τους (immersion) στο κείμενο ή την 

κριτική τους απόσταση από αυτό.  

Η διάσταση της «τοποθέτησης» (position) διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 

ανάλυση των απαντήσεων των συνεντευξιαζομένων, καθώς περιλαμβάνει ένα συνεχές 

απαντήσεων από την αποδοχή έως την απόρριψη της αντιληπτής από τους τηλεθεατές 

κειμενικής τοποθέτησης, ενώ εμπεριέχει και τις απαντήσεις τους για τα ποικίλα 

κειμενικά στοιχεία που κατασκευάζουν, κατά την άποψή τους, την τοποθέτηση αυτή. 

Κατά συνέπεια, η διάσταση αυτή σχετίζεται με τη συμφωνία ή διαφωνία του 

αναγνώστη-τηλεθεατή σχετικά με αυτό που προσλαμβάνει ο ίδιος ως μήνυμα του 

κειμένου. Στη διάσταση της «αξιολόγησης» (evaluation), περνάμε από τον τομέα των 

«υποκειμενικών» αναγνώσεων του ακροατηρίου στον «αντικειμενικό» τομέα των 

λόγων όπου ο αναλυτής, στηριζόμενος στην πολιτική ανάλυση του κοινωνικού 

σχηματισμού, συσχετίζει τις αναγνωστικές τοποθετήσεις σε ένα συνεχές από 

«ηγεμονικές» έως «αντιθετικές». Οι αναγνώσεις μπορούν να αντιπροσωπεύουν 

οποιαδήποτε θέση σε αυτό το συνεχές, συμπεριλαμβανόμενης της 

«διαπραγματευτικής» του μοντέλου του Hall, ή μπορούν να εναλλάσσονται ανάμεσα 

στις τοποθετήσεις με ιδεολογικά αντίθετους τρόπους. Ο αναλυτής σε αυτό το επίπεδο 

αξιολογεί, στην ουσία, τις αναγνώσεις του ακροατηρίου όχι αντικειμενικά αλλά με 

βάση τους όρους της ατομικής πολιτικής του ανάλυσης για το κοινωνικό περιεχόμενο 

του μηνύματος και καταλήγει στο ότι, αν το μήνυμα μετασχηματιστεί σε κοινωνική 
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πρακτική, θα συνέβαλε στο να αποτρέψει ή να προκαλέσει ό,τι ο ίδιος βλέπει ως 

επιθυμητή κοινωνική αλλαγή. Υπάρχει, ωστόσο, το ενδεχόμενο οι ιδεολογικοί 

υπαινιγμοί των αναγνώσεων του ακροατηρίου να είναι τόσο ετερογενείς, ώστε να 

δυσχεραίνεται μία ιδεολογική ετυμηγορία.  

Τέλος, η διάσταση της «εφαρμογής» (implementation), η οποία δε θα 

εφαρμοστεί στη δική μας περίπτωση, καθώς χρειάζονται άλλα ερευνητικά εργαλεία 

όπως η επιτόπια παρατήρηση, εξετάζει τη λειτουργία των μιντιακών κειμένων ως 

«πολιτικό πόρο» (political resource), τη σχέση, με άλλα λόγια, ανάμεσα στις 

αναγνώσεις του ακροατηρίου και στην πολιτική αλλαγή. Άνθρωποι, επομένως, που 

κατέχουν θεσμικές θέσεις από τις οποίες αντιθετικές αναγνώσεις των κειμενικών 

μηνυμάτων μπορούν να διοχετευτούν στην πολιτική πρακτική έχουν τη δυνατότητα να 

οδηγήσουν στην πολιτική αλλαγή. Σε περίπτωση, ωστόσο, που οι αναγνώσεις αυτές 

δεν οδηγήσουν στην πρακτική, τότε θεωρούνται πολιτικά ανίσχυρες.  
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Κεφάλαιο 5. Αναλύσεις χαρακτήρων και σκηνών από τις υπό εξέταση τηλεοπτικές 

σειρές 

 

5.1 Ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών από την τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένοι 

Μαζί: Οι περιπτώσεις των παιδιών δημοτικού Θανάση και Φίφης, των εφήβων 

Εύας, Μάρκου και Μήτσου, και των μεσηλίκων Διονύση και Μάκη 

 

5.1.1 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των παιδιών δημοτικού από την τηλεοπτική 

σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί  

 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

 Δημογραφικά στοιχεία/ Κοινωνικοοικονομικό προφίλ χαρακτήρων 

Θανάσης 

Μαυροτσούκαλος 

Φίφη Παλαιολόγου 

 

Ηλικία 
 

 

Πέμπτη Δημοτικού (1ος κύκλος) 

Έκτη Δημοτικού (2ος κύκλος) 

 

(11 ετών στον 1ο κύκλο/ 12 στον 2ο 

κύκλο) 

 

Πέμπτη Δημοτικού (1ος κύκλος) 

Έκτη Δημοτικού (2ος κύκλος) 

 

(11 ετών στον 1ο κύκλο/ 12 στον 2ο κύκλο) 

Φύλο 
 

Αγόρι Κορίτσι 

Κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 

 

 

Μεσαία τάξη 

 

Προέρχεται από την ανώτερη τάξη (ο 

βιολογικός της πατέρας είναι 

μεγαλοδικηγόρος και καθηγητής 

πανεπιστημίου), αλλά μετά τον γάμο της 

μητέρας της με τον Διονύση 

Μαυροτσούκαλο διαβιώνει σε μεσοαστικό 

περιβάλλον. 

 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 
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Ο πατέρας του Διονύσης 

Μαυροτσούκαλος δεν κατάφερε να 

τελειώσει το Λύκειο, καθώς έμεινε στο 

μάθημα της Ιστορίας. 

Είναι ιδιοκτήτης μπυραρίας. 

 

Η μητέρα του έχει πεθάνει, γι’ αυτό και 

δε γνωρίζουμε το μορφωτικό της 

επίπεδο. 

Ο πατέρας της Φίφης, Αντώνης 

Παλαιολόγος, είναι μεγαλοδικηγόρος στη 

Θεσσαλονίκη και καθηγητής 

Πανεπιστημίου, ενώ η μητέρα της, Ελένη, 

είναι δασκάλα. 

 

 

Η διαφορά του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των γονέων και, κατ’ επέκταση, 

των παιδιών φαίνεται και από την επιλογή των επιθέτων τους από τους δημιουργούς 

της σειράς, καθώς ο Θανάσης έχει το επίθετο «Μαυροτσούκαλος», ενώ η Φίφη έχει 

το βυζαντινό αυτοκρατορικό επίθετο «Παλαιολόγου». 

 

Σχολικές επιδόσεις 

 

Κακός μαθητής, με μηδαμινό 

ενδιαφέρον για τα μαθήματα. 

Ενδιαφέρεται μόνο για σκανταλιές, 

αρχηγός της «συμμορίας» αγοριών της 

τάξης του. Όλοι δεινοπαθούν από τις 

πλάκες του. 

 

Δε διστάζει να «κλέψει» τα θέματα των 

εξετάσεων από τις σημειώσεις της 

Ελένης, προκειμένου να γράψει καλά 

στις σχολικές εξετάσεις ή τις 

απαντήσεις από το IQ test στο οποίο θα 

τους υπέβαλε ο ψυχολόγος του 

σχολείου. Τα θέματα των σχολικών 

εξετάσεων τα δίνει, μάλιστα, και στους 

φίλους του. 

 

Ζητάει δώρα ως αντάλλαγμα, εάν π.χ. 

γράψει καλά στις εξετάσεις. 

 

Άριστη μαθήτρια, με κόσμια διαγωγή τις 

περισσότερες φορές, με εξαίρεση τις 

στιγμές που πρέπει να υπερασπιστεί τον 

εαυτό της απέναντι στη συμπεριφορά του 

Θανάση και των φίλων του.  

 

Θέση στην υπόθεση της σειράς (Narrative importance) 
 

Πρωταγωνιστής Πρωταγωνίστρια 

 

Αξιολόγηση χαρακτήρα (Narrative evaluation) 
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Μικτός-Κακός, με ορισμένες καλές 

όψεις. 

 

Προσπαθεί με κάθε τρόπο να 

εξαπατήσει τους άλλους προς όφελός 

του, προκειμένου να βγάλει λεφτά (π.χ. 

διοργανώνει έρανο, επειδή δήθεν η 

γιαγιά του είναι πολύ άρρωστη, ώστε να 

αγοράσει το σκέιτμπορντ το οποίο 

επιθυμεί). 

 

Θέλει να γελοιοποιήσει ή να εκδικηθεί 

τους άλλους με τις πλάκες του και να 

εκνευρίσει τους ενήλικες. 

Καλή 

 

 

Συνήθως αρνητικά συμπεριφέρεται όταν 

θίγεται από τη συμπεριφορά ή τα σχόλια 

του Θανάση. 

 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται 

(ρεπερτόριο χαρακτήρων) 

 

 

Πρότυπη & υφολογικό σύμπλεγμα 

(ΓτΝ/Γλώσσα της πιάτσας/ Γλώσσα 

ποδοσφαίρου/ Γλώσσα τεχνολογίας/ 

Καθομιλουμένη 

 

Πρότυπη & υφολογικό σύμπλεγμα (ΓτΝ/ 

Γλώσσα τεχνολογίας/ Γλώσσα της 

πιάτσας/ Γλώσσα του αθλητισμού/ 

Καθομιλουμένη) 

 

 

Θανάσης  

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Αγγλικές λέξεις: «play station», «skateboard», «skate», «ever», «sex». 

Μετακίνηση ρημάτων από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «Μασάμε 

εμείς;», «τσίμπησε το ψαράκι;», «την έφαγε ο επιστήμονας». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ:  

Γλώσσα της πιάτσας: «γλωσσόφιλο», «κατουράνε», «μπακατέλες», «μάγκες», 

«φρίκουλο», «γλείψιμο», «ροχάλα», «πουλί», «γκόμενα»/ «γκόμενες», «θα τον 

πλακώσουμε», «σκονάκι», «να κλέψω» (ενν. τα θέματα), «να ξερνάω», «θα με σπάσεις 

στο ξύλο», «χωσ’ του τα», «θα οικονομήσουμε τρία καινούρια skateboards», 
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«καπαρωμένη», «μάγκες»/«μάγκας», «βυζί», «έχουμε τσαμπουκά», «το γλεντάνε (ενν. 

σεξουαλικά)», «μην τα πάρω», «θα κωλοβαράει», «λιγούρια», «θα το απογειώσω το 

εργαλείο» (για μηχανάκι), «φυλάς τσίλιες», «που να πέσεις και να τσακιστείς», 

«χτύπησε γκόμενα», «να κλάνεις όλη νύχτα», «έτσι γουστάρω», «θα σε πλακώσω», 

«γαμώτο», «μας την πέσανε», «μου τη λες». 

Καθομιλουμένη: «δε σε ξέρω, δε με ξέρεις», «τζάμπα το εισιτήριο», «θα το 

πληρώσουν», «θα γίνει χαμός», «σου φύτρωσε κάτι», «τσίμπησε το ψαράκι;», 

«γατοκέφαλα κατέβαζε», «σκάει ο τζίτζικας», «πίτσι πίτσι», «λέει μπούρδες», «την 

πάτησες», «δεν παίρνει χαμπάρι», «φιλάκι για καληνύχτα», «βγάζεις μάτι», «μπρίκια 

κολλάμε;», «λυσσάξατε», «θα είναι μέσα». 

Γλώσσα του ποδοσφαίρου: «η ομαδάρα», «γκολ», «παίξε μπάλα ρε», «έχουν σπάσει 

τα δοκάρια», «πουλημένε», «θα γίνω Λούα Λούα», «πέναλτι», «δεν παίξαν μπάλα», 

«σε λίγο θα πας και στα πέναλτι». 

Γλώσσα τεχνολογίας: «play station», «οθόνη (ενν. υπολογιστή)», «ηλεκτρονικά», 

«κινητό». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «την πάτησες», «χωσ’ του 

τα», «το γλεντάνε (ενν. σεξουαλικά)», «την έφαγε ο επιστήμονας», «να τη ρίξω», «το 

’χω», «μας την πέσανε», «μου τη λες». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «θα γίνω Λούα Λούα», «εγώ 

είμαι ο αρχηγός του σχολικού υποκόσμου». 

Επιτατική λειτουργία οριστικού άρθρου (γραμματικοποίηση): «Ο ωραίος του 

σχολείου». 

Επιτατικό/ εμφατικό επίρρημα ever: «Θα της κάνω τη μεγαλύτερη πλάκα ever της 

Ελένης». 

Επιτατικός δείκτης/ επιτατικό επίρρημα πολύ: «είναι πολύ προχώ!». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 
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Φρίκουλο <φρικιό + επίθημα –ουλο 

Ομαδάρα < ομάδα + ενισχυτικό επίθημα –άρα 

Κοσμάρα < κόσμος + ενισχυτικό επίθημα -άρα 

Σαπουνίλα < σαπούνι + επίθημα –ίλα 

Γλωσσόφιλο< γλώσσα  + φιλί (σύνθετη λέξη) 

Σκυλοπεινάσαμε <σκύλος + πεινώ (σύνθετη λέξη) 

Γκομενοδιώχτης < σύνθετη λέξη 

Κωλοβαράει < σύνθετη λέξη 

Χαζοχαρούμενο < σύνθετη λέξη  

Ψαράκι <ψάρι  + υποκοριστικό επίθημα –άκι 

Φιλάκι <φιλί + υποκοριστικό επίθημα -άκι 

Σκονάκι <σκόνη + υποκοριστικό επίθημα –άκι 

Προχώ <αποκοπή τέλους λέξης 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφώνηση: «ρε μπαμπά», «ρε βλάκα», «μάγκες»/ «μάγκα», «μικρέ», «μεγάλε», 

«φλούφλη», «έλα, μάγκες», «σπόρε», «πουλημένε», «ρε πατέρα», «ρε βλαμμένο», 

«χοντρέ», «θείε Μήτσο», «μωρό μου». 

Έναρξη αφήγησης: «μάγκες», «λοιπόν, μάγκες». 

Προτροπή: «Ετοιμαστείτε για ακριβή κατάσταση», «όρμα, γίγαντα!». 

Επιφωνήματα: «ουάου!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «σιγά την γκόμενα!», «σκατά!», «α, καλά!», «γαμώτο!», 

«όχι, ρε γαμώτο!». 

Έκφραση επιδοκιμασίας/ θαυμασμού: «τι είπα ο θεός!». 

Έκφραση συμφωνίας: «θα είναι μέσα». 
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Σημασιολογικό επίπεδο  

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «σπαστικές», «μπακατέλες», «πουλημένε», 

«φρίκουλο», «φλούφλης», «προδότες», «Ταλιμπάν», «ο τύπος της», «τρελός», 

«δύσκολη και άγρια γκόμενα», «μάγκες», «μάγκας», «προχωρημένα», «προχώ», «ο 

αρχηγός του σχολικού υποκόσμου», «λιγούρια», «χαζοχαρούμενο», 

β) την ηλικία: «μικρέ», «ο μεγάλος», «σπόρος», «θείος» (ειρωνικά για έφηβο Μήτσο), 

«γριά» (για μητέρα Ελένης), 

γ) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «βλάκας», «έχει κάλο στον εγκέφαλο», «βλαμμένο», 

«ηλίθια», 

δ) την εμφάνιση: «φρίκουλο», «μπούλης», «βόδι», «χοιρινή μπριζόλα», «ο τύπος 

της», «βρωμιάρης τραγουδιστής», «μαϊμού», «χοντρός», «γίγαντας», «ο ωραίος του 

σχολείου», «οι ωραίοι του σχολείου», «τζαμαρίες» (για όσους φοράνε γυαλιά),  

ε) την οικειότητα/ τη σχέση: «κολλητός», «καπαρωμένη», «μωρό μου», 

στ) το επάγγελμα: «ο επιστήμονας» (για γιατρό). 

  

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «Κόλαση», 

«χαμός», «ΠΟ-ΔΟ-ΣΦΑΙ-ΡΟ». 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «να 

ξερνάω», «δεν παίρνει χαμπάρι», «μην τα πάρω», «θα κωλοβαράει», «την έφαγε ο 

επιστήμονας», «να ψηθούν», «λυσσάξατε», «έχει κάλο στον εγκέφαλο», «έτσι 

γουστάρω». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«play station», «skateboard», «skate», «ποδοσφαιράκι». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «γλωσσόφιλο», «σκονάκι», «να κλέψω» (ενν. 

τα θέματα των εξετάσεων), «βλέπουμε ποιες γκόμενες φοράν σουτιέν και ποιες όχι», 

«καβαλάει τη μηχανή του αδερφού του», «κάνει σούζες», «το γλεντάνε (ενν. 
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σεξουαλικά)», «sex», «προφυλακτικό», «να τη ρίξω», «χτύπησε γκόμενα», «εγώ ήθελα 

να φιλήσω την Πετρούλα». 

6) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «την έφαγε ο επιστήμονας» (=το πίστεψε), «την 

πάτησες» (=ξεγελάστηκες, εξαπατήθηκες), «χωσ’ του τα» (=κάνε επίθεση, απάντησέ 

του), «να ψηθούν» (=να παιδευτούν, να ταλαιπωρηθούν), «το ’χω»(= μπορώ). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «περιοχή μολυσμένη» (για το δωμάτιο των αγοριών), «η 

αηδία», «βγάζεις μάτι μ’ αυτήν την μπλούζα». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «ζωή μπάχαλο», «ατυχία!», «την πάτησες» (με τη φάρσα 

απευθυνόμενος σε Φίφη), «και η πλάκα συνεχίζεται», «όρεξη έχω να τρέχω», «θα 

ζήσουμε μεγάλες στιγμές», «σκατά!», «καλά, μεγάλε, είναι τρελή για σένα!», «θ’ 

αρχίσουν να τρέχουν από πίσω μου (τα κορίτσια)», «μου τη λες», «η ζωή μου είναι 

σκατά!».  

Αξιολόγηση προσώπου: «Τι “yo, yo!”, ρε βλάκα; Μ’ έχεις εμένα να κάνω “yo”;», «και 

το όσκαρ πηγαίνει στον Γιαννάκη Μαυροτσούκαλο», «έχει κάλο στον εγκέφαλο» (για 

Ιφιγένεια/ μητέρα Ελένης), «τα κορίτσια είναι πολύ προχωρημένα και κάποια φοράνε 

και σουτιέν», «σαν μαϊμού είσαι», «σιγά την γκόμενα!», «όταν κάνεις τέτοιες τρέλες, 

σχεδόν μ’ αρέσεις πολύ», «έχεις αυτό το κάτι που την τρελαίνει», «εσύ, αγόρι μου, 

έχεις τον γκομενοδιώχτη μέσα σου», «ο μπαμπάς στην κοσμάρα του», «τι είπα ο 

θεός!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Θανάσης αποτελεί έναν συστηματικό χρήστη του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος, το οποίο στην περίπτωσή του αποτελείται από τη «γλώσσα των νέων», 

τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη, όπως και τα ειδικά λεξιλόγια της 

«γλώσσας του ποδοσφαίρου» και της «γλώσσας της τεχνολογίας». Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα αντί της πρότυπης ποικιλίας συνήθως 

σε περιστάσεις έντονης συναισθηματικής φόρτισης κατά τη συνομιλία του με τα 

αδέρφια του (π.χ. όταν θέλει να χαρακτηρίσει τις ετεροθαλείς αδερφές του, τις οποίες 

δε συμπαθεί ιδιαίτερα, ή να δείξει τον εκνευρισμό του για άλλα πρόσωπα τα οποία 
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προβαίνουν σε ενέργειες με τις οποίες δε συμφωνεί), καθώς και με τον πατέρα του, την 

ετεροθαλή αδερφή του, Φίφη, ή με τους φίλους του στο σχολείο (π.χ. «μην τα πάρω», 

μαλώνοντας με τον Μάρκο για κάτι που έκανε ο Θανάσης και το έκρυψε από τον 

Διονύση, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν εξαιτίας του ο Μάρκος και η Εύα, ή «που να 

πέσεις και να τσακιστείς», σε Φίφη επειδή τον ειρωνεύτηκε). Επίσης, αξιοποιεί το 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα σε περιπτώσεις αξιολόγησης προσώπων με βάση τον 

χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. χαρακτηρίζει τη Φίφη «φρίκουλο», τους φίλους του 

«λιγούρια», επειδή γλυκοκοιτάζουν τη Φίφη και το μηχανάκι της, και «προχώ» έναν 

συμμαθητή του), την ηλικία (π.χ. προσφωνεί ειρωνικά «θείο» τον έφηβο Μήτσο, επειδή 

του είπε να σέβεται τους μεγαλύτερους, ή «σπόρο» τον μικρό του αδερφό, τον 

Γιαννάκη), την εμφάνιση (π.χ. ο χαρακτηρισμός «χοντρός» για τον εύσωμο συμμαθητή 

του, τον Ρούλη, ή «τζαμαρίες» για όσους φοράνε γυαλιά), την ευφυΐα/ τη βλακεία (π.χ. 

«έχει κάλο στον εγκέφαλο» για τη μητέρα της Ελένης), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. 

«κολλητός», «καπαρωμένη») αλλά και το επάγγελμα («ο επιστήμονας», αναφερόμενος 

ειρωνικά στον γιατρό ο οποίος εξέτασε τη Φίφη), όπως και σε περιπτώσεις 

αξιολόγησης  πραγμάτων («περιοχή μολυσμένη» για το δωμάτιο των αγοριών) και 

καταστάσεων (π.χ. «την πάτησες (ενν. με τη φάρσα)», απευθυνόμενος σε Φίφη, «η ζωή 

μου είναι σκατά!»).  

Επιπροσθέτως, με τη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος 

αναφέρεται σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες, για παράδειγμα, σχετικές με τη 

σεξουαλικότητα και τις σχέσεις με το άλλο φύλο (π.χ. «γλωσσόφιλο», μιλώντας στον 

πατέρα του και στην Ελένη, «βλέπουμε ποιες γκόμενες φοράν σουτιέν και ποιες όχι», 

μιλώντας με συμμαθητές του, «να τη ρίξω», για τη συμμαθήτριά του η οποία του 

αρέσει), τις μηχανές (π.χ. «καβαλάει τη μηχανή του αδερφού του», «κάνει σούζες», 

μιλώντας στον πατέρα του για έναν συμμαθητή του) και το σχολείο (π.χ. «σκονάκι», 

«να κλέψω (ενν. τα θέματα των εξετάσεων)»). Αναφέρεται, ακόμη, και σε πνευματικές, 

συναισθηματικές και ψυχολογικές/ ψυχικές καταστάσεις (π.χ. «δεν παίρνει χαμπάρι» 

για καθηγήτρια θρησκευτικών, «έτσι γουστάρω», επειδή δε θέλει να τον φωτογραφίσει 

η Φίφη) αλλά και αντικείμενα του ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας (π.χ. «play 

station», «skateboard», «ποδοσφαιράκι»).  

Ιδιαίτερη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται όταν συνομιλεί με τους 

φίλους του, με τους οποίους έχουν δημιουργήσει μία σχολική «συμμορία», η οποία έχει 

ως βασικό στόχο τις φάρσες στους υπόλοιπους συμμαθητές και στους δασκάλους τους 
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και στην οποία είναι αρχηγός ο Θανάσης. Έτσι, λοιπόν, η χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος έχει ως στόχο να υπογραμμίσει τη ζωηρότητα του χαρακτήρα του και 

τον σκανταλιάρικο τρόπο ζωής τον οποίο ακολουθεί, καθώς οι φάρσες απέναντι στους 

υπολοίπους αποτελούν κεντρικό κομμάτι της ζωής του, ενώ, επίσης, θέλει ο ίδιος να 

προβάλει τον εαυτό του ως τον «μάγκα» του σχολείου του (για παράδειγμα, 

χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως «τον αρχηγό του σχολικού υποκόσμου»). Παράλληλα, 

και στις συνομιλίες του με τους ενήλικες χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα 

συνήθως για να προκαλέσει, ενώ το ομιλιακό του ύφος συνάδει με τη γενικότερη 

ατίθαση συμπεριφορά του και τις κακές σχολικές του επιδόσεις, γι’ αυτό και στην 

ομιλία του του εντοπίζονται και περισσότερα στοιχεία από το υφολογικό σύμπλεγμα 

σε σχέση με την ομιλία της Φίφης.  

Οι περισσότερες αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία εμφανίζονται κυρίως 

στο λεξιλογικό επίπεδο, εντοπίζονται, ωστόσο, και αποκλίσεις στο συντακτικό επίπεδο, 

όπως, για παράδειγμα, η χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία για την 

αναφορά σε πνευματικές καταστάσεις (π.χ. «την έφαγε ο επιστήμονας»), σε θέματα 

σχέσεων («να τη ρίξω»), οικογενειακές καταστάσεις («μας την πέσανε», εννοώντας τις 

γυναίκες) και σε διαπληκτισμούς (π.χ. «χωσ’ του τα» προτρέποντας τον πατέρα του να 

απαντήσει σε πατέρα συμμαθητή του, επειδή τον χαρακτήρισε κακή παρέα για το παιδί 

του). Συν τοις άλλοις, εντοπίζονται ο μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό 

επίθετο («είμαι ο αρχηγός του σχολικού υποκόσμου»), η επιτατική λειτουργία του 

οριστικού άρθρου για την αξιολόγηση της εμφάνισής του («Ο ωραίος τους σχολείου»), 

καθώς και η επιτατική λειτουργία των επιρρημάτων «πολύ» και «ever» για την 

αξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων («είναι πολύ προχώ», «θα της κάνω τη 

μεγαλύτερη πλάκα ever της Ελένης»). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μορφολογικό 

επίπεδο, όπου εντοπίζονται σύνθετες και παράγωγες λέξεις για την αναφορά στη 

σεξουαλικότητα και στις ερωτικές σχέσεις («γλωσσόφιλο», «γκομενοδιώχτης»), αλλά 

και στη συμπεριφορά («κωλοβαράει»), καθώς και για τον χαρακτηρισμό ατόμων (π.χ. 

φρίκουλο, προχώ). Εκτός των άλλων, χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος 

γίνεται σε πραγματολογικό επίπεδο για την έναρξη αφήγησης στους συμμαθητές του 

(«λοιπόν, μάγκες»), την έκφραση προτροπής («όρμα, γίγαντα»), αποδοκιμασίας («σιγά 

την γκόμενα!»), θαυμασμού («τι είπα ο θεός!») και συμφωνίας («θα είναι μέσα»), ενώ 

τις προσφωνήσεις του τις συνοδεύει συχνά το κλητικό επιφώνημα «ρε» (π.χ. «ρε 
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βλάκα», «ρε βλαμμένο»), προκειμένου να τονιστεί η «αρσενικότητα» και η «μαγκιά» 

του. 

Επιπροσθέτως, τον βλέπουμε να καταφεύγει στη χρήση της «γλώσσας του 

ποδοσφαίρου», όταν μιλάει για ποδοσφαιρικά θέματα ή όταν παρακολουθεί κάποιον 

ποδοσφαιρικό αγώνα και παθιάζεται με το θέαμα το οποίο βλέπει (π.χ. «η ομαδάρα», 

«γκολ», «παίξε μπάλα ρε», «έχουν σπάσει τα δοκάρια») ή όταν θέλει να ειρωνευτεί τον 

πατέρα του για την κατάσταση της υγείας του (π.χ. «σε λίγο θα πας και στα πέναλτι», 

αναφερόμενος στη διάρκεια ζωής του). Ακόμη, αξιοποιεί λεξιλογικά στοιχεία από τη 

«γλώσσα της τεχνολογίας», όταν θέλει να αναφερθεί στα ενδιαφέροντά του (π.χ. «play 

station», «οθόνη (ενν. υπολογιστή)», «ηλεκτρονικά») ή στα τεχνολογικά επιτεύγματα 

της εποχής (π.χ. «κινητό»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιεί την πρότυπη 

ποικιλία, πολλές φορές ειρωνικά, π.χ. όταν θέλει να δείξει την υποτιθέμενη υπακοή του 

απέναντι στον πατέρα του, για να μην τον τιμωρήσει.  

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι, ακόμη, ο χαρακτήρας που κάνει και δέχεται τα 

περισσότερα μεταγλωσσικά σχόλια, καθώς συνδέεται το ομιλιακό του ύφος με τη 

γενικότερη απείθαρχη —και ορισμένες φορές προκλητική— συμπεριφορά του. Έτσι, 

λοιπόν, όταν χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, τη λέξη «γλωσσόφιλο», για να περιγράψει 

το φιλί το οποίο περιμένει να δώσει ο πατέρας του στην Ελένη, η Ελένη απαντάει 

«αποθρασύνθηκε ο λαός», ενώ ο Μάρκος του λέει να ηρεμήσει, καθώς υπάρχουν και 

κορίτσια μπροστά, ενώ, σε άλλο επεισόδιο, φέρνει σε δύσκολη θέση την Ελένη με την 

ερώτησή του για το αν τα σχολικά βιβλία χρησιμοποιούν τις πεταλούδες, τις παραλίες 

και τον ήλιο για την αναφορά στην αγάπη, για να μην αναφερθούν στο σεξ, με 

αποτέλεσμα η Ελένη να σοκάρεται και να ανεβάζει τον τόνο της φωνής της. Επίσης, 

τον βλέπουμε να σχολιάζει το γεγονός πως η Φίφη χρησιμοποιεί τη λέξη της πρότυπης 

«μώλωπας» αντί για «καρούμπαλο» («Μώλωπες λες το καρούμπαλο;»). 

Σε γενικές γραμμές, είναι από τους παιδικούς τηλεοπτικούς χαρακτήρες στον 

οποίο ταιριάζει άψογα η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος, καθώς τον βοηθάει να 

δείξει τον ατίθασο, σκανταλιάρικο και άτακτο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να 

εντάσσεται στους «μικτούς» χαρακτήρες, επειδή η όλη του συμπεριφορά, σε 

συνδυασμό με τις γλωσσικές του επιλογές, δομούν έναν χαρακτήρα αμφιλεγόμενο για 

το τηλεοπτικό κοινό, ο οποίος, ενώ ορισμένες φορές χαρίζει γέλιο στους τηλεθεατές, 

παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί τον ‘γιο’ ή τον ‘αδερφό’ τον 
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οποίο κανείς δε θα ήθελε να έχει, μιας και παρουσιάζεται ως ένα δύσκολο και 

απείθαρχο παιδί. Έτσι, η διφορούμενη παρουσίαση του Θανάση στην τηλεοπτική σειρά 

στιγματίζει εν μέρει και το υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς χρησιμοποιείται από ένα 

εξαιρετικά άτακτο και απείθαρχο παιδί, το οποίο είναι κακός μαθητής και αδιαφορεί 

για τους καλούς τρόπους. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως η χρήση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος αποσκοπεί στην επισήμανση της μετάβασης του 

Θανάση στην εφηβεία, με αποτέλεσμα να δηλώνεται μέσω αυτού η έναρξη του 

ενδιαφέροντος για το άλλο φύλο, καθώς και η πορεία προς την ανακάλυψη της 

σεξουαλικότητας. Τέλος, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιείται και για να 

πείσει τους φίλους του πως είναι σεξουαλικά «έμπειρος» και, άρα, «μεγάλος», καθώς 

και την οικογένειά του πως πρέπει να τον αντιμετωπίζουν ως άντρα και όχι ως παιδί.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Θανάσης αποτελεί έναν αμφιλεγόμενο μυθοπλαστικό χαρακτήρα. Παρουσιάζεται, 

αρχικά, ως ένας δόλιος και πονηρός χαρακτήρας, καθώς λέει ψέματα και προσπαθεί να 

εξαπατήσει με οποιονδήποτε τρόπο μεγάλους και μικρούς, συνήθως για να αποκομίσει 

χρήματα (π.χ. ζητάει 50 € από τον Μήτσο, για να του δώσει μία σελίδα από το 

ημερολόγιο της Εύας, ώστε  να μάθει ο Μήτσος ποιος τύπος άντρα της αρέσει, ή 

οργανώνει έρανο στο σχολείο του, για να συγκεντρώσει χρήματα δήθεν για την 

άρρωστη γιαγιά του, προκειμένου να αγοράσει το skateboard το οποίο επιθυμεί). 

Αγαπημένη του ενασχόληση είναι οι φάρσες είτε στον χώρο του σχολείου είτε στον 

χώρο του σπιτιού (π.χ. ανοίγει τρύπα στον τοίχο του δωματίου του, για να βλέπει τα 

κορίτσια την ώρα που κάνουν μπάνιο, βάζει κατσαρίδα στη μηλόπιτα της Φίφης, 

γεμίζει με μέλι το σαμπουάν), ενώ λέει και χοντροκομμένα ανέκδοτα.  

Είναι κακός μαθητής, δεν αγαπάει καθόλου το διάβασμα, ενώ είναι ιδιαιτέρως 

ζωηρή και απείθαρχη η συμπεριφορά του στον χώρο του σχολείου, γι’ αυτό, για 

παράδειγμα, την προηγούμενη δασκάλα τους κατάφεραν να τη στείλουν αυτός και οι 

φίλοι του στο ψυχιατρείο (Δαφνί). Δε διστάζει, επίσης, να κλέψει τα θέματα των 

εξετάσεων από το δωμάτιο της Ελένης, να τα κάνει σκονάκια και να τα πουλήσει στους 

συμμαθητές του ή να κλέψει τις απαντήσεις από το IQ test του ψυχολόγου του 

σχολείου, ώστε να θεωρηθεί διάνοια από το αποτέλεσμα του τεστ. Επιπροσθέτως, 

παρουσιάζεται να φωνάζει, να τρέχει μαζί με τους συμμαθητές του και να δέρνονται, 
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όπως, επίσης, και να στέλνονται για επίπληξη στο γραφείο της υποδιευθύντριας, η 

οποία τους επιβάλλει συχνά τιμωρίες, προκειμένου να συμμορφωθούν ο Θανάσης και 

η παρέα του.  

Η συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους είναι επιθετική, κυνική και 

«μάγκικη», ενώ έχει και αρχηγικές τάσεις απέναντι στους συμμαθητές τους, 

απαγορεύοντάς τους, για παράδειγμα, να κάνουν παρέα τη Φίφη ή υποτιμώντας τους 

όταν δεν είναι αντάξιοί του στις πλάκες ή στη συμπεριφορά. Έρχεται συχνά σε 

σύγκρουση με τη Φίφη, καθώς δυσκολεύει την ένταξή της τόσο στη σχολική τάξη όσο 

και στον χώρο του σπιτιού με το να την πειράζει και να την κοροϊδεύει, με αποτέλεσμα 

να απεικονίζονται σε πολλά επεισόδια να μαλώνουν, να απειλεί ο ένας τον άλλον ή να 

πετάει πράγματα ο ένας στον άλλον. Παράλληλα, παρουσιάζει και εκδικητικές τάσεις 

απέναντί της στα πρώτα επεισόδια. Με τον καιρό, ωστόσο, αποδέχονται την 

κατάσταση, αλληλοσυμπαθιούνται και συμμαχούν για το καλό της σχέσης των γονιών 

τους, για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο στα πρώτα φλερτ ή στην εξαπάτηση των γονιών 

τους (π.χ. ο Θανάσης βοηθά τη Φίφη να το σκάσει από το σπίτι, ώστε να πάει στη 

συναυλία του Ρουβά, παρόλο που η Ελένη της το έχει απαγορέψει).  

Εξαιτίας της άτακτης συμπεριφοράς του, ο πατέρας του συχνά τον απειλεί με 

το σκουπάκι της τουαλέτας, ενώ τρώει και «καρπαζιές». Χαριτολογώντας, μάλιστα, ο 

πατέρας του τον παρομοιάζει με τον τρομοκράτη Μπιν Λάντεν και τον Κουφοντίνα ή 

με τον μαφιόζο Αλ Καπόνε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ατίθασης συμπεριφοράς 

του Θανάση αποτελεί το γεγονός πως καταγγέλλει τον πατέρα του στην κοινωνική 

λειτουργό του τμήματος ανηλίκων για εκμετάλλευση ανηλίκων στην ταβέρνα του για 

να τον εκδικηθεί, επειδή ο Διονύσης τον τιμώρησε για τη συμπεριφορά του βάζοντάς 

τον να βοηθά στο καθάρισμα της μπυραρίας και απαγορεύοντάς του να παίξει με τους 

φίλους του, ώστε να τον συνετίσει. Ωστόσο, σε ορισμένες στιγμές, ο Θανάσης δείχνει 

και την ευαίσθητη πλευρά του, όπως π.χ. όταν μιλάει για τον χαμό της μητέρας του, 

όταν σώζει τη Φίφη στον δρόμο από διερχόμενο αυτοκίνητο ή την Ελένη από κροτίδα, 

με αποτέλεσμα να κατανοούμε πως η επιθετική και απείθαρχη συμπεριφορά του ίσως 

είναι και ένα μέσο άμυνας απέναντι στους άλλους. Παρ’ όλα αυτά, νιώθει άσχημα, όταν 

αφήνει να αναδειχθεί η ευαίσθητή του πλευρά, επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 

μετά από τον ερχομό των γυναικών στο σπίτι τους έχει αρχίσει να «μαλακώνει». 
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Επιπροσθέτως, απεχθάνεται την καθαριότητα και την ατομική υγιεινή 

(μάλιστα, αναφέρει πως τον αρρωσταίνει η «σαπουνίλα» των κοριτσιών), γι’ αυτό και 

ο Διονύσης του υποδεικνύει να πάει να πλυθεί, για να μη βρωμάει. Παράλληλα, νιώθει 

απέχθεια για την υγιεινή διατροφή και προτιμά τις πίτσες, τα κρεατικά και τα 

αναψυκτικά. Στα ενδιαφέροντά του ανήκουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το 

ποδόσφαιρο. Είναι φανατικός Ολυμπιακός και βλέπει παθιασμένα ποδοσφαιρικούς 

αγώνες, ενώ εκνευρίζεται όταν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν τον ικανοποιεί. 

Παράλληλα, θέλει να γίνει καλός ποδοσφαιριστής όπως ο Λούα Λούα. Επίσης, 

σταδιακά αρχίζει να εκδηλώνει και το ενδιαφέρον του για τα κορίτσια της τάξης του 

και να έχει τις πρώτες σεξουαλικές ανησυχίες (π.χ. επεξεργάζεται ένα προφυλακτικό 

που βρίσκει, διαβάζει περιοδικά ακατάλληλου περιεχομένου κτλ.). Κινείται κυρίως 

στους χώρους του σπιτιού, του σχολείου και της μπυραρίας τους. Το ντύσιμό του είναι 

απλό και καθημερινό, καθώς φοράει τζιν παντελόνια, μακό μπλουζάκια ή φούτερ 

(καμιά φορά με κουκούλα) και αθλητικά παπούτσια.  

 

Φίφη  

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σημασίες σε γνωστικές/ «επιστημικές» σημασίες: 

«δε θα ξεκολλάει». 

Χρήση αγγλικών λέξεων: «Killer», «internet», «live», «sex». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ:  

Καθομιλουμένη: «δεν χωνεύει», «μου μαυρίζει τη ζωή», «πλάκα θα ’χει», «θα 

σφαχτούνε», «την πατήσαμε», «θα γίνει χαμός εδώ μέσα», «πάμε και στοίχημα», «δε 

θέλω σχέση αυτόν τον καιρό», «(θα τον κάνω) να κλάψει από τσατίλα». 

Γλώσσα της πιάτσας: «μην κωλώσεις», «δεν τρώει πτώματα», «θα πάθεις αφυδάτωση 

(από το κλάμα)», «τον πλάκωσαν στις σφαλιάρες», «δε βγαίνω (ενν. οικονομικά)», 
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«ρίχνω φάπες», «καρφώνω», «γαμώτο», «κωλοϋδραυλικά», «θα τον κάνω να χεστεί 

(ενν. από τον φόβο του)», «θα φάει μπούφλα», «δε μας χέζεις κι εσύ». 

Γλώσσα τεχνολογίας: «dvd», «να μπούμε στο internet», «κινητό».  

Γλώσσα του αθλητισμού: «να δέσω το κορμί μου». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Εμφατική σύνταξη: «Μωρό σου και αηδίες!». 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «την πατήσαμε», «τα 

φτιάξανε», «να τα φτιάξω με τριαντάρη», «τα ξαναβρήκαν», «τα φτιάξατε». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Προχώ < αποκοπή τέλους λέξης 

Κωλοϋδραυλικά < σύνθετη λέξη 

Μπαράκι < αγγλική λέξη bar + υποκοριστικό επίθημα –άκι 

Κορμάρα < κορμί + ενισχυτικό επίθημα -άρα 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφώνηση: «ρε», «ρε γίδι», «Σάκηηη (για Ρουβά)». 

Εκφράσεις αηδίας: «Γιαξ», «Ουυυ». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Μωρό σου και αηδίες», «γαμώτο», «σιγά την κορμάρα!», 

«δε μας χέζεις κι εσύ». 

Έναρξη αφήγησης: «Καλά, ε!». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Καλή φάση», «γουστάρω», «ουυυυυυυ!», «είσαι ο 

πρώτος!». 

Έκφραση άρνησης: «Δεν τρελαθήκαμε ακόμη!». 
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Έκφραση ειρωνείας: «Ουάου!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο  

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «κάφροι», «βλάκας», «αλήτης», «killer», 

«ηλίθιος», «χαζός», «σπαστικοί», «προχώ», «πρώτος», 

            β) την εμφάνιση: «βρωμιάρηδες», 

            γ) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «γίδι», 

            δ)  το αποτέλεσμα ενέργειας: «το ρεζίλι της τάξης», «οι ρόμπες του σχολείου». 

 

2) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«γουστάρω!», «ανακατεύτηκα», «δεν τρελαθήκαμε», «μην κωλώσεις», «δεν χωνεύει», 

«θα τον κάνω να χεστεί (ενν. από τον φόβο του)», «(θα τον κάνω) να κλάψει από 

τσατίλα», «δε θα ξεκολλάει», «να ξεράσω». 

3) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «τα φτιάξανε», «θα γίνει κατάσταση» (μεταξύ 

του Θανάση και της Κωνσταντίνας), «να πιάσω δουλειά σε μπαράκι», «να τα φτιάξω 

με τριαντάρη», «καρφώνω», «θα δούμε τον Σάκη (ενν. τον Ρουβά) live», «δε θέλω 

σχέση αυτόν τον καιρό», «τα ξαναβρήκαν», «τα φτιάξατε», «sex». 

4) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «και 

αηδίες», «καλή φάση!», «εφιάλτης», «αηδίες», «χάλια», «χαμός», «πρώτος». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«dvd», «μπαράκι», «συναυλία». 

6) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «την πατήσαμε» (=ξεγελαστήκαμε), «τα 

φτιάξανε» (=έκαναν σχέση), «καρφώνω» (=προδίδω), «δεν τον πάω» (=δεν τον 

συμπαθώ). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «πτώματα» (για το bacon), «πατομπούκαλα» (για γυαλιά 

μυωπίας Θανάση). 
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Αξιολόγηση κατάστασης: «μου μαυρίζει τη ζωή», «πλάκα θα ’χει», «την πατήσαμε», 

«καλή φάση», «θα γίνει χαμός εδώ μέσα», «θα σφαχτούνε». 

Αξιολόγηση προσώπου: «δεν τον πάω», «είσαι ο πρώτος!». 

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Η Φίφη καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος, κατά κύριο λόγο, σε 

περιστάσεις έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ιδίως όταν είναι εκνευρισμένη με τα 

αγόρια και κυρίως με τον Θανάση, προκειμένου να δείξει την αγανάκτησή της για την 

υποχρεωτική συγκατοίκηση μαζί τους, ύστερα από τον γάμο της μητέρας της με τον 

Διονύση. Επίσης, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος τη διευκολύνει να τους 

χαρακτηρίσει αρνητικά και να δείξει τη διάσταση η οποία υπάρχει ως προς τη 

συμπεριφορά, τις απόψεις και τον τρόπο ζωής ανάμεσα σε αυτήν και στα αγόρια, και 

ειδικά ανάμεσα σε αυτήν και τον Θανάση. Παράλληλα, χρησιμοποιεί το υφολογικό 

σύμπλεγμα κυρίως για ειρωνικούς σκοπούς, προκειμένου να καυτηριάσει 

συμπεριφορές ή τη διαβίωσή της στο νέο τους σπίτι. Σε γενικές γραμμές, η χρήση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος γίνεται όταν συνομιλεί με την αδερφή της, τα 

αγόρια (και κυρίως τον Θανάση), τη μητέρα της, τον Διονύση και τους συμμαθητές 

της, με άλλα λόγια σε ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας στο πλαίσιο της 

οικογένειας ή της σχολικής παρέας των συνομηλίκων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία σε μεγαλύτερη έκταση σε σύγκριση με τον 

Θανάση, προκειμένου να τονιστεί η διαφορά μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου 

μεταξύ τους.  

 Ειδικότερα, η Φίφη καταφεύγει στην αξιοποίηση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος, προκειμένου να αξιολογήσει πρόσωπα με βάση τον χαρακτήρα/ τη 

συμπεριφορά τους (π.χ. «κάφροι», αναφερόμενοι στα αγόρια της οικογένειας, «killer», 

αναφερόμενη στο πώς θα συμπεριφέρεται στα αγόρια όταν μεγαλώσει, καθώς θα την 

παρακαλούν και αυτή θα τους απορρίπτει, «είσαι ο πρώτος!» αναφερόμενη στον 

Διονύση, ο οποίος της επέτρεψε να επισκεφτεί τον πατέρα της στη Θεσσαλονίκη), την 

εμφάνιση («βρωμιάρηδες» για τα αγόρια της οικογένειας), την ευφυΐα/ τη βλακεία 

(«γίδι» για Θανάση) και το αποτέλεσμα ενέργειας («το ρεζίλι της τάξης», «οι ρόμπες 

του σχολείου», αναφερόμενη στο ότι θα εκδικηθεί τον Θανάση και την παρέα του). 
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Επίσης, καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, όταν θέλει να 

αναφερθεί σε πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχικές/ ψυχολογικές καταστάσεις 

(π.χ. χρησιμοποιεί την έκφραση «δε θα ξεκολλάει» συμβουλεύοντας την αδερφή της 

να μη δώσει θάρρος στον Μήτσο, γιατί δε θα μπορεί να απαλλαγεί από αυτόν, ή την 

έκφραση «να ξεράσω», ώστε να δείξει τη δυσαρέσκειά της για το ενδεχόμενο 

ενδιαφέρον της αδερφής της προς τον Μήτσο). Παράλληλα, χρήση του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος γίνεται από τη Φίφη, όταν θέλει να αναφερθεί σε 

βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες δικές της ή των άλλων, κυρίως σε θέματα 

ερωτικών σχέσεων, επειδή αρχίζουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα και οι ανάλογες 

συζητήσεις μεταξύ των συνομηλίκων της (π.χ. «θα γίνει κατάσταση» μεταξύ του 

Θανάση και της συμμαθήτριάς τους της Κωνσταντίνας) αλλά και επειδή η Φίφη 

αποτελεί έναν μυθοπλαστικό χαρακτήρα με έντονη προσωπικότητα και άποψη και για 

τις σχέσεις των άλλων (π.χ. ρωτά την αδερφή της αν τα έφτιαξε με τον Μήτσο), καθώς 

και όταν θέλει να αναφερθεί σε θέματα διασκέδασης (π.χ. «θα δούμε τον Σάκη (ενν. 

τον Ρουβά) live»). Εκτός των άλλων, χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα για να 

περιπαίξει τη μητέρα της, προτρέποντάς τη, για παράδειγμα, να μη διστάσει («μην 

κωλώσει») να της ζητήσει συμβουλή για την πρώτη νύχτα του γάμου της, εάν τη 

χρειαστεί, με αποτέλεσμα να τη φέρνει σε δύσκολη θέση και με την αμήχανή της 

αντίδραση η Ελένη να σχολιάζει μεταγλωσσικά το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα με 

έμμεσο τρόπο. Χρησιμοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, ακόμη, συνωμοτώντας 

με τον Θανάση, όταν π.χ. θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς τους να τα ξαναβρούν, 

ύστερα από μια κρίση την οποία πέρασε ο γάμος τους («να πιάσω δουλειά σε μπαράκι», 

«να τα φτιάξω με τριαντάρη», διερωτώμενη τι να κάνει, προκειμένου να γυρίσει η 

μητέρα της πίσω στο σπίτι).  

Οι περισσότερες αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία γίνονται, κατά κύριο 

λόγο, σε λεξιλογικό επίπεδο. Ωστόσο, αποκλίσεις έχουμε και στο συντακτικό επίπεδο 

π.χ. χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία για την αξιολόγηση 

κατάστασης («π.χ. την πατήσαμε») ή την αναφορά σε ερωτικές σχέσεις (π.χ. «τα 

φτιάξανε»), όπως και στο μορφολογικό επίπεδο (π.χ. «προχώ» αποκοπή τέλους λέξης 

για τον χαρακτηρισμό συμμαθητή της). Μέσω του υφολογικού συμπλέγματος δηλώνει, 

παράλληλα, σε πραγματολογικό επίπεδο, την επιδοκιμασία της (π.χ. Καλή φάση!», 

«γουστάρω!»), την αποδοκιμασία της («σιγά την κορμάρα!» για το σώμα του Μάρκου), 

την άρνησή της («Δεν τρελαθήκαμε ακόμη!») ή την ειρωνεία της («ουάου!»). 
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Αναφορικά με τη «γλώσσα της τεχνολογίας», τη χρησιμοποιεί, προκειμένου να 

αναφερθεί σε τεχνολογικά επιτεύγματα (π.χ. «dvd», «κινητό») ή σε τεχνολογικές 

δραστηριότητες της εποχής (π.χ. «να μπούμε στο internet»), ενώ τη «γλώσσα του 

αθλητισμού» («να δέσω το κορμί μου»), όταν εκφράζει την επιθυμία της να γραφτεί 

στο γυμναστήριο.  

Ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει το γεγονός πως, ενώ η Φίφη είναι μια άριστη 

μαθήτρια και από οικογένεια υψηλού μορφωτικού επιπέδου, καταφεύγει συχνά στη 

χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, ενώ γνωρίζει την πρότυπη ποικιλία, 

προκειμένου να δείξει πως δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί παθητικά τη συμπεριφορά 

των αγοριών, αλλά πως είναι σε θέση να αναμετρηθεί μαζί τους «επί ίσοις όροις», με 

αποτέλεσμα το υφολογικό αυτό σύμπλεγμα να απεικονίζεται θετικά, μιας και 

αποτυπώνει τον δυναμικό και ανυπότακτο χαρακτήρα της Φίφης. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιεί τις εκφράσεις «θα τον κάνω να χεστεί (ενν. από τον φόβο του)», «θα φάει 

μπούφλα», «ρίχνω φάπες» από τη «γλώσσα της πιάτσας», για να δείξει τον δυναμισμό 

της. Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα δομεί έναν θετικό χαρακτήρα, συμπαθητικό 

στο ευρύ κοινό, από τη στιγμή που απεικονίζεται μέσω αυτού ένας τρόπος ομιλίας που 

είναι εύκολο να εντοπιστεί στην καθημερινότητα του τηλεοπτικού κοινού σε παιδιά 

αυτής της ηλικίας, τα οποία βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ της παιδικής 

και προεφηβικής ηλικίας και προσπαθούν να δείξουν ότι «αρχίζουν να μεγαλώνουν», 

υιοθετώντας στην ομιλία τους λέξεις και εκφράσεις της νεανικής κουλτούρας. Έτσι, 

λοιπόν, η δόμηση ενός δυναμικού, ώριμου και ευφυούς, συνάμα, χαρακτήρα για τη 

Φίφη μέσω της χρήσης του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος συντελεί στη θετική 

απεικόνιση των νεανικών ιδιωμάτων.    

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Η Φίφη παρουσιάζεται στη σειρά ως μία άριστη μαθήτρια. Δυσανασχετεί, αρχικά, με 

το γεγονός ότι η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε και είναι αναγκασμένη να συνυπάρξει 

στο ίδιο σπίτι με τα αγόρια που τα θεωρεί αδιάκριτα, βρωμιάρηδες και σπαστικά. Η 

ειρωνεία της, μάλιστα, είναι έντονη όταν αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί 

μέσα στο σπίτι. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, όταν ο Θανάσης απαγορεύει 

στα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο να της μιλάνε με το να τα δέρνει ή να πάνε στο πάρτι 

γενεθλίων της, με αποτέλεσμα η Φίφη να μην περνάει καλά ούτε στο σπίτι ούτε στο 
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σχολείο και να εμφανίζεται συχνά μουτρωμένη. Για τον ίδιο λόγο, έρχεται σε 

σύγκρουση και λογομαχεί συχνά με τον Θανάση απέναντι στον οποίο εμφανίζει και 

εκδικητικές τάσεις, ενώ, μάλιστα, δέρνει και έναν φίλο του, ο οποίος, παρασυρόμενος 

από τα ψέματα του Θανάση, νόμιζε ότι η Φίφη τον κοροϊδεύει και της ζήτησε τον λόγο 

με άγριο ύφος.  

Επίσης, βλέπουμε τη Φίφη να καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να ενταχθεί 

στη σχολική τάξη, με αποκορύφωμα τη στιγμή που πούλησε γυμνόστηθη φωτογραφία 

της αδερφής της στα αγόρια, για να τη συμπαθήσουν. Θεωρεί, μάλιστα, ότι είναι 

δύσκολο για τα παιδιά των δασκάλων να γίνουν αποδεκτά από τους συμμαθητές τους. 

Παράλληλα, βλέπουμε συχνά να σχολιάζει με περιπαικτικό ύφος και γκριμάτσες τα 

λεγόμενα και τις πράξεις του Θανάση, καθώς και των υπόλοιπων αρσενικών μελών της 

οικογένειας, προκειμένου να δείξει το χάσμα επιπέδου που υπάρχει ανάμεσα τους αλλά 

και τη δυσαρέσκειά της για τη συμβίωσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις 

περισσότερες φορές να διακρίνεται από κάποιον σνομπισμό αλλά και από καυστικό 

χιούμορ. Με τον καιρό, ωστόσο, αρχίζει να συνηθίζει τη νέα κατάσταση, συμμαχεί 

πολλές φορές με τον Θανάση και αποκτά κεντρικό ρόλο στην παρέα του σχολείου.  

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως βιάζεται να μεγαλώσει, για να αποκτήσει 

στήθος, όπως η μαμά της και η αδερφή της, αλλά και να συμπεριφέρεται συχνά ως 

«μικρομέγαλη», δίνοντας, για παράδειγμα, συμβουλές είτε στην αδερφή της είτε στους 

ενήλικες και προβάλλοντας την ενημέρωσή της επάνω σε ‘ενήλικα’ θέματα, όπως το 

σεξ και οι σχέσεις. Παράλληλα, είναι μια δυναμική προσωπικότητα και, γι’ αυτό, 

δύσκολα συμμορφώνεται στις υποδείξεις των ενηλίκων, εάν δε συμφωνεί με αυτές (π.χ. 

το σκάει από το σπίτι, για να πάει στη συναυλία του Ρουβά, παρόλο που της το 

απαγόρεψε η μητέρα της), ενώ ορισμένες φορές παρουσιάζεται και ως ευθυνόφοβη, με 

αποτέλεσμα να επιρρίπτει τις ευθύνες των πράξεών της στον Θανάση, ο οποίος είναι ο 

συνήθης ύποπτος για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ανακύψει στο πλαίσιο του σπιτιού ή 

του σχολείου. 

Είναι φανατική χορτοφάγος και λάτρης της υγιεινής διατροφής, ενώ εκφράζει 

έντονα την απέχθειά της για το κρέας και τις ανθυγιεινές τροφές, καθώς και για το 

ποδόσφαιρο το οποίο λατρεύουν τα αγόρια. Στα ενδιαφέροντά της ανήκουν τα ψώνια, 

οι συναυλίες (ιδίως του Ρουβά) και τα ταξίδια, ενώ αρχίζει βαθμιαία να εκδηλώνει το 

ενδιαφέρον της για το άλλο φύλο, έχοντας, μάλιστα, αδυναμία στα ατίθασα και 
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προχωρημένα αγόρια του σχολείου, με αποτέλεσμα να ζητάει τη βοήθεια του Θανάση, 

ώστε να μυηθεί στις φάρσες. Το ντύσιμό της είναι καθημερινό και ιδιαιτέρως 

«κοριτσίστικο», μιας και τη βλέπουμε συχνά να φοράει ροζ, χρωματιστά ή λουλουδάτα 

μπλουζάκια ή πουκαμισάκια με παντελόνια ή φούστες, ενώ έχει τα μαλλιά της συνήθως 

πιασμένα κοτσιδάκια ή πλεξούδες. Επίσης, θεωρείται η «ωραία της τάξης». Κινείται 

κυρίως στους χώρους του σπιτιού και του σχολείου. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός πως απεικονίζεται να οδηγεί μηχανάκι, το οποίο της δώρισε ο πατέρας της.  

 

Ιδεολογική ανάλυση 

Στην ανάλυση χαρακτήρων των παιδιών δημοτικού αλλά και των εφήβων από τη σειρά 

Ευτυχισμένοι Μαζί παρουσιάζεται διαφοροποίηση στον τρόπο παρουσίασης των 

αγοριών και των κοριτσιών. Έτσι, λοιπόν, τα κορίτσια είναι πιο εκλεπτυσμένα στους 

τρόπους τους, άριστες μαθήτριες, με αγάπη για την υγιεινή διατροφή και την 

καθαριότητα, σε αντίθεση με τα αγόρια (και κυρίως τον Θανάση), τα οποία 

διακρίνονται από μεγαλύτερη ανωριμότητα, έλλειψη καλών τρόπων και αγάπης για το 

διάβασμα και το σχολείο. Επίσης, τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς θα 

περάσουν καλά, ακόμη και εις βάρος των άλλων. 

Η διαφορετική συμπεριφορά των δύο φύλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και 

από τη διαφορετική ανατροφή την οποία δέχτηκαν. Η Φίφη, από τη μία πλευρά, 

μεγάλωσε σ’ ένα πλούσιο περιβάλλον, με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ η 

μητέρα της ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το διάβασμά της και συζητούσε τα πάντα μαζί 

της. Από την άλλη πλευρά, ο Διονύσης, όντας χήρος, δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο 

να ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τα αγόρια του, καθώς έπρεπε να δουλέψει για να 

τους εξασφαλίσει τα προς το ζην. Παράλληλα, δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις, 

προκειμένου να τους βοηθήσει στα μαθήματα, ενώ η «παιδαγωγική» μέθοδος που 

ακολουθούσε ήταν οι φωνές και το ξύλο. Επιπροσθέτως, το διαφορετικό επίπεδο των 

γονέων οδηγεί και σε διαφορετικές διατροφικές επιλογές. Επίσης, ο Διονύσης είναι 

αυτός που μετέδωσε στα αγόρια το πάθος για το ποδόσφαιρο και τις οπαδικές 

αντιδράσεις. Έτσι, σε γενικές γραμμές, τα αγόρια παρουσιάζονται περισσότερο 

«ατελή» σε σύγκριση με τα κορίτσια. 
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Ως προς το υφολογικό σύμπλεγμα, βλέπουμε ότι στιγματίζεται περισσότερο 

όταν το χρησιμοποιεί ο Θανάσης, ο οποίος έχει έναν πιο ατίθασο χαρακτήρα και είναι 

«κακός» μαθητής. Αντιθέτως, η χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος στην 

περίπτωση της Φίφης εν μέρει δικαιολογείται, καθώς χρησιμοποιείται συνήθως σε 

περιστάσεις έντονης συναισθηματικής φόρτισης και με άτομα του οικείου 

περιβάλλοντός της (π.χ. οικογένεια, συμμαθητές), με αποτέλεσμα να απεικονίζεται ως 

ένας χαρακτήρας με μεγαλύτερη επικοινωνιακή ευελιξία, ενώ, παράλληλα, το 

υφολογικό σύμπλεγμα αναπαρίσταται με θετικό τρόπο, από τη στιγμή που το 

χρησιμοποιεί μια άριστη μαθήτρια από καλή οικογένεια. Τέλος, το νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα έχει ως στόχο να αναδείξει στην υπό εξέταση σειρά τις ανταγωνιστικές 

σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών κατά την προεφηβεία, αλλά και τις αλλαγές οι 

οποίες συντελούνται σε αυτό το ηλικιακό στάδιο, όπως π.χ. η έναρξη του 

ενδιαφέροντος για τις ερωτικές σχέσεις και το άλλο φύλο. Κατά συνέπεια, φαίνεται να 

λειτουργεί και ως ένας δείκτης της πορείας των παιδιών δημοτικού προς την 

ενηλικίωση και προς την ανακάλυψη των ‘ενήλικων’ θεμάτων, όπως π.χ. το σεξ, με 

αποτέλεσμα να έρχονται πολλές φορές οι γονείς σε δύσκολη θέση και να προβαίνουν 

σε μεταγλωσσικά σχόλια είτε λεκτικά είτε μέσω των περικειμενικών τους δεικτών, 

καθώς δυσκολεύονται να αποδεχθούν πως τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει.  

 

5.1.2 Ανάλυση σκηνών με τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες των παιδιών δημοτικού 

Φίφης και Θανάση7 

 

1η σκηνή: «Τι είναι αυτά ρε; Γλωσσόφιλο!» 

Ευτυχισμένοι Μαζί, Επεισόδιο 1, 5.20-5.50 8 

 

((Ο Διονύσης και η Ελένη παντρεύτηκαν πριν από μερικές ώρες και τα παιδιά τους 

τους περιμένουν πίσω από την εξώπορτα του σπιτιού, για να τους υποδεχτούν)) 

 

                                                           
7 Για τις συμβάσεις καταγραφής των συνομιλιών, βλ. Παράρτημα 1. 
8 Για τα επεισόδια από τα οποία αντλούνται οι υπό μελέτη σκηνές, βλ. Παράρτημα 2. 
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Διονύσης (Δ), Ελένη (Ε), Θανάσης (Θ), Μάρκος (Μ), Γιαννάκης (Γ), Εύα (Ευ), 

Φίφη (Φ) 

1 Θ: [Φι-λί, φι-λί, φι-λί, φι-λί] ((Ρυθμικά, χαμογελαστός κουνώντας τα χέρια)) 

2 Μ: [Φι-λί, φι-λί, φι-λί, φι-λί] ((Ρυθμικά, χαμογελαστός κουνώντας τα χέρια)) 

3 Γ: [Φι-λί, φι-λί, φι-λί, φι-λί] ((Ρυθμικά, χαμογελαστός κουνώντας τα χέρια)) 

4 Ευ: [Φι-λί, φι-λί, φι-λί, φι-λί] (Ρυθμικά, χαμογελαστή κουνώντας τα χέρια)) 

5 Φ: [Φι-λί, φι-λί, φι-λί, φι-λί] ((Ρυθμικά, χαμογελαστή κουνώντας τα χέρια)) 

6  ((Ο Διονύσης και η Ελένη περνούν την πόρτα περιχαρείς)) 

7 Ε: Αχά ((Έκπληκτη από την υποδοχή και χαμογελαστή)) 

8 

9 

Δ: Εντάξει, εντάξει, ντάξει, ντάξει! Φιλί (.) Τι να κάνουμε:; Μίλησε ο λαός! 

((Άνετος και ανοίγοντας τα χέρια. Η Ελένη τον κοιτάζει χαμογελαστή)) 

10  ((Φιλιούνται στο στόμα)) 

11 

12 

13 

Θ: Τι είναι αυτά ρε:; Γλωσσόφιλο! ((Με έντονο και επιτακτικό ύφος, βλέμμα 

και τόνο φωνής. Ο Διονύσης και η Ελένη τον κοιτάζουν σαστισμένοι και 

ο Μάρκος του ρίχνει καρπαζιά)) 

14 

15 

16 

17 

Μ: Για ηρέμησε: (.) Έχει και κορίτσια μπροστά:. ((Με θυμωμένο ύφος και            

θυμωμένο και αυστηρό τόνο φωνής, δείχνοντας προς το μέρος των 

κοριτσιών. Η Εύα και η Φίφη κοιτάζουν απορημένες, ενώ στην Εύα 

φαίνεται και μια έκφραση δυσαρέσκειας)) 

18 

19 

20 

Ε: Αποθρασύνθηκε ο λαός! ((Στρεφόμενη προς το Διονύση, έχοντας ύφος 

και τόνο φωνής αποδοκιμασίας και δυσαρέσκειας. Ο Διονύσης, 

αμήχανος, κουνάει καταφατικά το κεφάλι, συμφωνώντας με την Ελένη)) 

21 Ευ: Πρέπει να την περάσεις από την πόρτα αγκαλιά. 

22 Φ: Για γούρι. ((Χαμογελαστή. Η Ελένη δυσανασχετεί)) 

23 Δ: Ε, τι να γίνει; ((Χαμογελαστός, αποδέχεται την πρόκληση)) 

24 Ε: Μπορεί:ς; 

25 

26 

27 

28 

Δ: Έλα τώρα που δεν μπορώ:. ((Επιχειρεί να τη σηκώσει, αλλά δεν τα                  

καταφέρνει)) Καλά! Μετά:! Πάμε. ((Τα παιδιά αρχίζουν να πετούν 

ασταμάτητα ρύζια και επικρατεί πανδαιμόνιο)) Σιγά:, σιγά:! [Σιγά: τα: 

ρύζια:!] 

29 

30 

Ε: [Α, α! Μη! Μη! Α:, α:, α:!] ((Η Ελένη, στην προσπάθειά της ν’ αποφύγει 

τα ρύζια, χτυπάει το κεφάλι της στην πόρτα)) 
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31 

32 

Δ: [Σιγά: τα: ρύζια:! Σιγά!] ((Έντονες κινήσεις από Διονύση και Ελένη. Ο             

Διονύσης καλύπτει το κεφάλι του, για να αποφύγει τα ρύζια)) 

33 Ε: [Ω, ω, ω] ((Η Ελένη βγαίνει εκτός σπιτιού)) 

34 

35 

Δ:  [Τι:, Τι:] Αχ! ((Βγαίνει από το σπίτι και αμέσως ξαναμπαίνει)) Αχ!                    

((Αγριοκοιτάζει τα παιδιά και τους κάνει νόημα ότι θα το πληρώσουν)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση αναδύονται οι ταυτότητες των συνομιλητών υπό το 

πρίσμα των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, των οικογενειακών ρόλων/της 

οικογένειας αλλά και του φύλου. Πιο αναλυτικά, από πλευράς θεσιακότητας, ο 

Θανάσης, στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση, κατασκευάζεται ως «μάγκας», 

προοδευτικός γιος, ως «μεγάλος», δυναμικός και σεξουαλικά απελευθερωμένος 

πρόεφηβος και γιος, από τη στιγμή που δίνει συμβουλές στους γονείς του για το πώς 

θα φιληθούν, αλλά και ως αγενής, επιπόλαιος, παρορμητικός και ανώριμος προέφηβος, 

γιος και ετεροθαλής αδερφός, καθώς δε λαμβάνει υπόψη του τη διαφορά ηλικίας που 

τον χωρίζει από τους γονείς του αλλά ούτε και την επισημότητα της περίστασης και το 

γεγονός πως δε γνωρίζονται καλά με τις νέες τους αδερφές. Επίσης, κατασκευάζεται 

και ως άτομο της «μεσαίας τάξης» που δεν έχει τόσο καλή ανατροφή όσο αυτή των 

κοριτσιών, τα οποία προέρχονται από την ανώτερη τάξη. Ο Μάρκος, από την άλλη 

πλευρά, παρουσιάζεται ως πιο συντηρητικός νέος άντρας σε σχέση με το Θανάση —

γι’ αυτό και εμφανίζεται ως επικριτικός αδερφός απέναντι στη συμπεριφορά του και 

στον τρόπο ομιλίας του—αλλά και πιο ευγενικός και ήπιος ως χαρακτήρας. Ακόμη, 

δομείται και ως ο «μεγάλος» αδερφός που είναι ωριμότερος από τον μικρότερο, καθώς 

προσπαθεί, μέσα από τις συμβουλές του, να τον συνετίσει και να τον επαναφέρει στην 

τάξη. Όσον αφορά τον Διονύση και την Ελένη, αυτοί παρουσιάζονται ως συντηρητικοί 

και αυστηροί γονείς και ερωτευμένοι νεόνυμφοι, ενώ ο Διονύσης προσπαθεί να 

προβληθεί, επιπλέον, και ως δυναμικός άντρας και πατέρας, όπως και ως ο αρχηγός της 

οικογένειας, αλλά και ως τρυφερός και στοργικός πατέρας και σύζυγος. Η Εύα και η 

Φίφη, με τη σειρά τους, παρουσιάζονται ως χαρούμενες κόρες, αλλά και ως 

συντηρητικές (με βάση την αντίδραση στο «γλωσσόφιλο» του Θανάση) και 

παραδοσιακές κοπέλες (με βάση την επιθυμία τους να τηρηθούν τα έθιμα του γάμου), 

καθώς και ως δυσαρεστημένες ετεροθαλείς αδερφές. 

Πιο αναλυτικά, όλα τα παιδιά στην αρχή της συνομιλίας δομούνται, με βάση 

την αρχή της σχεσιακότητας και συγκεκριμένα τη σχέση της επάρκειας, ως χαρούμενα 
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με τον γάμο των γονιών τους, καθώς τα βλέπουμε με χαμογελαστή έκφραση πίσω από 

την πόρτα του σπιτιού τους να φωνάζουν ρυθμικά «φιλί», κατά την είσοδο των 

νεόνυμφων γονιών τους (σ. 1-5). Μπροστά στη θερμή αυτή υποδοχή, η Ελένη και ο 

Διονύσης εμφανίζονται ως ευτυχισμένοι νεόνυμφοι, ενώ ο Διονύσης παρουσιάζεται και 

ως ένας τρυφερός και στοργικός πατέρας που δεν επιθυμεί να απογοητεύσει τα παιδιά 

του και να τους χαλάσει το χατίρι στην απαίτησή τους για φιλί (σ. 6-10). Ωστόσο, η 

αντίδραση του Θανάση στο φιλί των γονιών του δεν είναι η αναμενόμενη και τότε στην 

ομιλία του αυθεντικοποιείται ως παρορμητικός, δυναμικός, σεξουαλικά 

απελευθερωμένος και προοδευτικός (αλλά και αυστηρός με τους γονείς του) νέος, ο 

οποίος είναι αρκετά «μεγάλος» πλέον, ώστε να δίνει συμβουλές ερωτικής φύσεως 

στους γονείς του, επιδιώκοντας έμμεσα να καταρρίψει τα σεξουαλικά ταμπού που 

υφίστανται στον κόσμο των ενηλίκων (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012), με αποτέλεσμα, με 

βάση τα δεσμευμένα από την κατηγορία του νέου αυτά κατηγορήματα, να εντάσσεται 

στην κοινωνική κατηγορία της νεότητας. Η αυθεντικοποίηση των κατηγορημάτων 

αυτών περικειμενοποιείται και μέσω του επιτακτικού και αυστηρού ύφους και 

βλέμματός του, αλλά και μέσω του αυστηρού και επιτακτικού τόνου φωνής που 

υιοθετεί και της έμφασης στις εκφράσεις του (σ. 11-12). Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον 

τρόπο ο Θανάσης δηλώνει έμμεσα και την ειρωνεία του προς την απόφαση του 

Διονύση και της Ελένης να παντρευτούν σε αυτήν την ηλικία, έχοντας, μάλιστα, πέντε 

συνολικά παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους, με αποτέλεσμα η χρήση της 

λέξης ‘γλωσσόφιλο’ να συνιστά μια μορφή υφοποίησης.  

Ο Μάρκος, παρ’ όλα αυτά, αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα αυτά που 

αναδύθηκαν στον λόγο του Θανάση και τον αυθεντικοποιεί, μέσα από το 

μεταγλωσσικό του σχόλιο, ως ανώριμο, παρορμητικό, αγενή και επιπόλαιο νέο άντρα 

(τα κατηγορήματα της ανωριμότητας, επιπολαιότητας, παρορμητισμού, αγένειας και 

επιπολαιότητας αποτελούν στερεότυπα δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική 

κατηγορία της νεότητας), καθώς δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα και την 

επισημότητα της περίστασης, αλλά ούτε και επιδεικνύει τον δέοντα σεβασμό απέναντι 

στις ετεροθαλείς τους αδερφές, μπροστά στις οποίες πρέπει να μιλάει πιο ευγενικά, 

καθώς είναι κορίτσια (σ. 13-16). Η αυθεντικοποίηση γίνεται και μέσω των 

περικειμενικών δεικτών, καθώς βλέπουμε να του δίνει καρπαζιά, να του λέει με 

αυστηρό τόνο φωνής «να ηρεμήσει», δίνοντας έμφαση στην έκφραση «για ηρέμησε», 

και να τον κοιτάζει με θυμωμένο βλέμμα και ύφος. Έτσι, στο σημείο αυτό 
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παρατηρούμε πως υπάρχει, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και συγκεκριμένα τη 

σχέση της επάρκειας, ένταξη του Μάρκου και του Θανάση στην κοινωνική κατηγορία 

(κατηγορία μέλους) των αγοριών, γεγονός που τους δίνει, σύμφωνα με το σχόλιο του 

Μάρκου, τη δυνατότητα να μιλάνε πιο ελεύθερα και άνετα μεταξύ τους, όταν 

απουσιάζουν οι γυναίκες. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, με βάση την αρχή της 

σχεσιακότητας και συγκεκριμένα την αρχή της διάκρισης, υπάρχει διαφορά στον τρόπο 

ομιλίας και συμπεριφοράς των αγοριών, όταν υπάρχουν μπροστά κορίτσια, καθώς 

συμπεραίνουμε πως τα κορίτσια επιθυμούν έναν πιο ήπιο και ευγενικό τρόπο ομιλίας, 

με αποτέλεσμα να αναπαράγεται μια παραδοσιακή ιδεολογία της διαφοράς για τα δύο 

φύλα (βλ. Sunderland 2004, Λαμπροπούλου 2014). Συνεπώς, στο συγκεκριμένο σημείο 

αναδύονται και οι παραδοσιακές κοινωνικές κατηγορίες των αγοριών και των 

κοριτσιών που εντάσσουν τα παιδιά της οικογένειας στον κοινωνικό μηχανισμό του 

φύλου. Επιπροσθέτως, ο Μάρκος με βάση την αντίδρασή του και το μεταγλωσσικό 

σχόλιο προς το Θανάση, αυθεντικοποιείται ως ο «μεγάλος» αδερφός, που ως 

μεγαλύτερος και ωριμότερος είναι σε θέση να συμβουλεύει και να καθοδηγεί τον 

μικρότερο, αλλά και, με βάση τη σχέση της διάκρισης, ως πιο ευγενικός, ήπιος και 

ήρεμος νέος άντρας σε σχέση με τον Θανάση, καθώς και ως πιο συντηρητικός 

γλωσσικά νέος άντρας, όταν το απαιτεί η περίσταση. 

Επίσης, στην αποφυσικοποίηση της ταυτότητας του «μεγάλου» για τον 

Θανάση, συμβάλλει και το σάστισμα των γονιών στο άκουσμα της λέξης 

«γλωσσόφιλο» από τον Θανάση (σ. 12). Εκτός αυτού, η Ελένη αυθεντικοποιεί και 

αυτή, όπως και ο Μάρκος, τον Θανάση ως αγενή και θρασύ νέο άντρα, μέσα από το 

μεταγλωσσικό της σχόλιο προς αυτόν, εκφράζοντας και μέσω των περικειμενικών 

δεικτών την δυσφορία και τη δυσαρέσκειά της προς τη γλωσσική συμπεριφορά του 

Θανάση. Έτσι, λοιπόν, τη βλέπουμε να στρέφεται προς τον Διονύση, έχοντας 

αποδοκιμαστικό ύφος και τόνο φωνής, ώστε να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της, ενώ και 

ο Διονύσης, μέσω των περικειμενικών δεικτών, συμβάλλει στην αυθεντικοποίηση 

αυτών των κατηγορημάτων για τον Θανάση, καθώς τον βλέπουμε αμήχανο να γνέφει 

καταφατικά, συμφωνώντας με το σχόλιο της Ελένης (σ. 18-20). Την ίδια στιγμή, όμως, 

αυθεντικοποιείται και για τους ίδιους η κατηγορία των συντηρητικών γονέων που δεν 

αποδέχονται τη γλωσσική διαφοροποίηση του Θανάση, με αποτέλεσμα να αναδύεται 

το χάσμα γενεών. Συνεπώς, κατασκευάζεται, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και 
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ειδικότερα τη σχέση της διάκρισης, το διαχωριστικό δίπολο των προοδευτικών και 

σεξουαλικά απελευθερωμένων νέων και των συντηρητικών γονέων.  

Και η Φίφη και η Εύα, με τη σειρά τους, αυθεντικοποιούν τα αρνητικά 

κατηγορήματα της αγένειας, της έλλειψης τρόπων και της θρασύτητας για τον Θανάση, 

καθώς τις βλέπουμε να τον κοιτάζουν απορημένες, επειδή δεν περίμεναν (λογικά) μια 

τέτοιου είδους αντίδραση από μέρους τους, ενώ παρατηρούμε πως η Εύα μοιάζει και 

δυσαρεστημένη με αυτήν τη συμπεριφορά, βάσει της έκφρασης δυσαρέσκειας που 

αποτυπώνεται στο πρόσωπό της (σ. 16-17). Έτσι, με βάση την αντίδρασή τους αυτή, 

αυθεντικοποιούνται ως πιο συντηρητικές σε σχέση με το Θανάση γλωσσικά, κυρίως 

λόγω της περίστασης, αλλά και επειδή δεν νιώθουν ακόμη εξοικειωμένες με τη νέα 

τους οικογένεια (δεδομένου ότι σε άλλα σημεία των επεισοδίων βλέπουμε πως και οι 

ίδιες καταφεύγουν στην άντληση κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά ομιλιακά 

ύφη). 

Μετά από το μεταγλωσσικό σχόλιο της Ελένης, που λύνει την αναστάτωση που 

προκλήθηκε, το ενδιαφέρον των συνομιλητών στρέφεται στο ζευγάρι των νεονύμφων. 

Έτσι, λοιπόν, η Εύα και η Φίφη, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και 

συγκεκριμένα τη σχέση της επάρκειας, κατασκευάζονται ως «παραδοσιακές» κοπέλες, 

καθώς τις βλέπουμε να θέλουν να τηρηθούν τα έθιμα του γάμου, ενώ αναδύεται, στην 

περίπτωση αυτή, και ο κοινωνικός μηχανισμός του φύλου, από τη στιγμή που 

στερεότυπα οι γυναίκες δείχνουν συνήθως μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τήρηση των 

γαμήλιων εθίμων (σ. 21-22). Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείεται με την επιθυμία τους να 

τηρηθούν όλα τα έθιμα να δηλώνουν έμμεσα και αυτές την ειρωνεία τους προς τον 

γάμο του Διονύση και της Ελένης, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιούνται και ως 

ειρωνικές και περιπαικτικές κόρες. Ο Διονύσης αποδέχεται την επιθυμία των κοριτσιών 

(παρότι η Ελένη δυσανασχετεί, αυθεντικοποιώντας στιγμιαία για τον εαυτό της την 

κατηγορία της προοδευτικής γυναίκας) και, έτσι, αναδύεται στην περίπτωση του 

Διονύση η κατηγορία του τρυφερού πατριού, ο οποίος δε θέλει να χαλάσει χατίρι στα 

κορίτσια (σ. 23). Παράλληλα, αυθεντικοποιεί τον εαυτό του ως δυνατό και ικανό άνδρα 

να σηκώσει την Ελένη στα χέρια του. Ωστόσο, η Ελένη, με την ερώτησή της που δείχνει 

την απορία της για το αν θα τα καταφέρει ο Διονύσης, αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες 

αυτές, αποφυσικοποίηση που αποδεικνύεται στη συνέχεια (σ. 24-26). Τέλος, το 

πέταγμα ρυζιού από τα παιδιά με δύναμη και χωρίς σταματημό αυθεντικοποιεί τα 

παιδιά ως ανώριμα, επιπόλαια και παρορμητικά, κατηγορίες που τα εντάσσουν στην 
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κατηγορία μέλους της νεότητας, καθώς βλέπουμε την Ελένη και τον Διονύση να 

προσπαθούν μάταια να καλυφθούν και να ξεφύγουν, αλλά και την Ελένη να χτυπάει το 

κεφάλι της στην πόρτα. Ενδεχομένως, η στάση τους αυτή δηλώνει και την έμμεση 

ειρωνεία όλων των παιδιών στην απόφαση των γονιών τους να παντρευτούν και στην 

υποχρεωτική λόγω του γάμου πολυπληθή συγκατοίκησή τους. Τα κατηγορήματα της 

ανωριμότητας, της επιπολαιότητας και του παρορμητισμού τα αυθεντικοποιεί και η 

αντίδραση του Διονύση στο τέλος, καθώς αγριοκοιτάζει τα παιδιά, κάνοντάς τους 

νόημα πως προτίθεται να τα τιμωρήσει, αυθεντικοποιώντας έτσι για τον εαυτό του την 

κατηγορία του αυστηρού πατέρα και για τα παιδιά του των ανώριμων και επιπόλαιων 

νεαρών ατόμων, που έχουν ανάγκη συνετισμού (σ. 26-35). 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι οι 

συνομιλητές, πλην του Θανάση, αξιοποιούν γλωσσικά στοιχεία της πρότυπης 

ποικιλίας. Αντιθέτως, ο Θανάσης αντλεί κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη («γλωσσόφιλο», κλητική προσφώνηση «ρε»), με αποτέλεσμα τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη να αποκτούν τη «δεικτική αξία» της «μαγκιάς», της σεξουαλικής 

απελευθέρωσης και της κατάλυσης των σεξουαλικών ταμπού που υπάρχουν στον 

κόσμο των ενηλίκων. Επίσης, αποκτούν στην περίπτωση του Θανάση τη «δεικτική 

αξία» (Eckert 2008) του προοδευτισμού, της πορείας προς την ενηλικίωση, αλλά και 

της αγένειας, της θρασύτητας, του παρορμητισμού, της ανωριμότητας και της 

επιπολαιότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, επισύρουν και τα μεταγλωσσικά σχόλια των 

υπόλοιπων συνομιλητών και τις επικριτικές τους αντιδράσεις. Επιπροσθέτως, στην 

περίπτωση του Θανάση, η άντληση κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη συνδέεται έμμεσα και με τη λαϊκή του ανατροφή και καταγωγή (καθώς, 

όπως μαθαίνουμε και από άλλα σημεία της σειράς, τον μεγάλωσε μόνος του ο πατέρας 

του, με τη βοήθεια του θείου του, που είναι ιδιοκτήτες μπυραρίας και λαϊκής 

καταγωγής), αλλά και με τις χαμηλές σχολικές του επιδόσεις και το στερεότυπο του 

άτακτου παιδιού. 

Από πλευράς μερικότητας, αναπαράγεται στην υπό μελέτη συνομιλία ο «λόγος 

της εφηβείας» (Bucholtz 2002) που αντιμετωπίζει τους νέους ως ανώριμους, 

επιπόλαιους, παρορμητικούς, αγενείς, καθώς και οι αρνητικές αντιλήψεις για τα 

νεανικά ομιλιακά ύφη που αποκτούν, στην υπό εξέταση συνομιλία, τη «δεικτική αξία» 

(Eckert 2008) της «μαγκιάς», της σεξουαλικής απελευθέρωσης, του άτακτου 

χαρακτήρα και της αγένειας. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός πως οι 
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υπόλοιποι έφηβοι (Εύα, Μάρκος) αλλά και η προέφηβη Φίφη δεν ακολουθούν, στο 

μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας, αυτά τα στερεότυπα. Επίσης, αναπαράγεται και ο 

«πουριτανικός» στερεότυπος λόγος για την παιδική ηλικία που αντιμετωπίζει τα παιδιά 

ως «εγγενώς κακά» και, γι’ αυτό, υπάρχει η ανάγκη να πειθαρχηθούν, καθώς και οι 

στερεότυπες αντιλήψεις για τα «ατελή» παιδιά και τους «τέλειους» ενήλικες, ενώ η 

αντίδραση των γονιών αναπαράγει τον «ρομαντικό λόγο» της παιδικότητας, καθώς 

απηχεί την επιθυμία των γονέων να είναι τα παιδιά τους αθώα και αγνά (Πεχτελίδης & 

Κοσμά 2012, Αvgitidou & Stamou 2013, Gennaro 2013). Τέλος, παρατηρούμε πως, 

στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση, ο Θανάσης παρουσιάζεται ως «μικρομέγαλος», 

καθώς υιοθετεί συμπεριφορές που ταιριάζουν περισσότερο σε ενήλικες (“miniature 

adults”: Postman 1994: 122-123), με αποτέλεσμα να συνάδει η παρουσίαση αυτή με 

την τάση που παρατηρείται στα ΜΜΕ, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, να δημιουργείται 

ένας ρόλος για όλες τις ηλικίες (Meyrowitch 1985, Postman 1994, Kenway & Bullen 

2008).  

 

2η σκηνή: «Μην κωλώσεις!» 

Ευτυχισμένοι Μαζί, Επεισόδιο 1, 10.24-11.15 

 

((Η Εύα είναι πολύ εκνευρισμένη με τα αγόρια, επειδή είχαν ανοίξει τη βαλίτσα με τα 

εσώρουχά τους και τα περιεργάζονταν. Ύστερα από αυτό το γεγονός, συζητά με την 

αδερφή της, Φίφη, σε έξαλλη κατάσταση)) 

 

Εύα (Ευ), Φίφη (Φ), Ελένη (Ε) 

1 

2 

3 

4 

5 

Ευ: Τα έβγαλαν και τα κοίταζαν σου λέω! Οι βλά:κες (.) οι ηλί:θιοι (.) τα 

λιγούρια: (.) ((Έξαλλη, με φανερά αγανακτισμένο ύφος και τόνο φωνής, 

αδειάζοντας τη βαλίτσα με έντονες κινήσεις)) Δε θα περάσει έτσι αυτό! 

Θα βάλουμε τους κανόνες μας σε αυτό το σπίτι! ((Η Φίφη την ακούει 

ήρεμη και σκεπτική)) 

6 Φ: Το σπίτι τους! ((Με ειρωνικό ύφος και τόνο φωνής)) Για πες, πώ:ς; 

7 

8 

Ευ: Κατ’ αρχάς, κανένας βρωμιάρης δε θα πατήσει εδώ μέσα! ((Έξαλλη, με 

έντονα εκνευρισμένο ύφος και τόνο φωνής)) 
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9  ((Ανοίγει η πόρτα του δωματίου τους και μπαίνει πανευτυχής η Ελένη)) 

10 Ε: Κορίτσια: μου::. 

11 Φ: [Μαμά:] 

12 Ευ: [Μαμά:] ((Αλλάζουν αμέσως ύφος και χαμογελούν)) 

13 Ε: Πώς σας φαίνεται που μένουμε σ’ ένα σπίτι με τέσσερις ά:ντρες;  

14 Ευ: Θαυμά:σια:! ((Προσποιείται την ευχαριστημένη και χαμογελά)) 

15 

16 

17 

18 

Φ: Δε λες που: (.) δεν είναι τίποτα: (.) βρωμιά:ρηδες, αδιάκριτοι: και 

σπαστικοί:; (.) Ξέρεις, όπως είναι τ’ αγόρια. ((Με προσποιητό ύφος που 

δηλώνει ανακούφιση, κάνοντας παράλληλα επεξηγηματικές κινήσεις με 

το χέρι)) 

19 

20 

Ε: Μπράβο! Κι εγώ αισθάνομαι ότι όλα θα πάνε τέ:λεια:. ((Χαμογελαστή 

και πανευτυχής)) 

21 

22 

23 

Ευ: Μα:, όλοι το ίδιο αισθανόμαστε:. ((Με προσποιητό ύφος που δηλώνει 

δήθεν συμφωνία με όσα λέει η Ελένη)) Λοιπόν, πήγαινε όμως, ε:; Πρώτη 

νύχτα του γάμου σου είναι αυτή:.  

24 

25 

Φ: Πάντω:ς, άμα δε σ’ αρέσει εδώ:, φεύγουμε ό:ποτε: θες. ((Με δήθεν 

σοβαρό ύφος, κάνοντας και κινήσεις με τα χέρια)) 

26 

27 

28 

Ε: Θα αρέσει σε όλες μας! Είμαι σίγουρη γι’ αυτό! Σκατό: ((Ζουλώντας της 

τα μάγουλα κι έχοντας περιπαικτικό τόνο φωνής. Η Φίφη χαμογελάει)), 

αμέσως να φύγεις εσύ! 

29 Ευ: Άντε, καλη:νύχτα:! ((Χαμογελώντας)) 

30  ((Η Ελένη πηγαίνει προς την πόρτα του δωματίου, για να φύγει)) 

31 

32 

33 

34 

Φ: Και πού ’σαι: (.) Άμα θες καμιά συμβουλή για την πρώτη νύχτα του 

γάμου: ((Με δήθεν σοβαρό ύφος και παράλληλες κινήσεις του χεριού. Η 

Ελένη την ακούει χαμογελαστή)), μην κωλώσεις! Ρώτα! ((Η έκφραση του 

προσώπου της Ελένης αλλάζει κατευθείαν και χάνεται το χαμόγελό της)) 

35 

36 

Ε: Ναι. ((αμήχανη)) Λοιπόν, δίπλα θα ’μαι, αν θελήσετε κάτι. ((Βιάζεται να 

φύγει από την αμηχανία)) 

37 Ευ: Θα σε φωνάξουμε:. Καληνύχτα:! (((Χαμο)γελώντας)) 

38  ((Η Ελένη φεύγει.)) 

39 Φ: Και θα κοιμά:ται συνέχεια: μ’ αυτό::ν; ((Με έκφραση δυσαρέσκειας)) 

40 Ευ: Εσύ τι λες; Γιατί παντρεύτηκαν; Για να κοιμούνται χώρια:; 
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41 

42 

Φ: Ναι:: ((Με έκφραση προσώπου και τόνο φωνής που δηλώνουν 

δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες κατασκευάζουν την 

ταυτότητά τους βάσει των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, της οικογένειας αλλά 

και του φύλου. Από πλευράς θεσιακότητας, η Εύα, στην υπό εξέταση συνομιλία, 

δομείται ως ηγετική και οξύθυμη νέα κοπέλα και αδερφή, με αντιπάθεια προς τα 

ετεροθαλή της αδέρφια και δυσαρέσκεια για τα νέα οικογενειακά δεδομένα, αλλά και 

ως καλή, τρυφερή και υποστηρικτική κόρη, που ενδιαφέρεται για την ευτυχία της 

μητέρα της. Η Φίφη, από την πλευρά της, κατασκευάζεται ως δυσαρεστημένη με τον 

γάμο της μητέρας της κόρη αλλά και με τα νέα δεδομένα που απορρέουν από αυτόν, 

ως ατίθασος και περιπαικτικός χαρακτήρας, αλλά και ως πονηρή και ασυμβίβαστη 

προέφηβη, ενώ, επίσης, και ως καλή κόρη που επιθυμεί την ευτυχία της μητέρας της, 

καθώς και ως σεξουαλικά απελευθερωμένη νέα κοπέλα. Η Ελένη, με τη σειρά της, 

προβάλλεται ως ευτυχισμένη νεόνυμφη, αισιόδοξη με τα νέα οικογενειακά δεδομένα 

και τρυφερή μητέρα, αλλά και ως συντηρητική μητέρα, που ξαφνιάζεται από την 

ξαφνική συνειδητοποίηση πως η μικρή της κόρη περνά στην εφηβεία. 

Στην αρχή της συνομιλίας, η Εύα κατασκευάζεται ως δυναμική, αποφασιστική, 

αυστηρή και ευέξαπτη νέα κοπέλα (κατηγορίες οι οποίες δομούν μια στερεότυπη 

«αρσενική» ταυτότητα για την Εύα9), καθώς παρουσιάζεται να μην είναι διατεθειμένη 

να ανεχτεί οποιαδήποτε συμπεριφορά από τα ετεροθαλή της αδέρφια, για τα οποία 

αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες των ηλίθιων, ανώριμων, σεξουαλικά στερημένων 

αγοριών, ενώ αναφέρεται και στην κακή σχέση που έχουν με την καθαριότητα, 

τονίζοντας, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και την παράμετρο της διάκρισης, 

τους διαφορετικούς χαρακτήρες και, κατ’ επέκταση, τη διαφορετική κοσμοθεωρία 

αγοριών και κοριτσιών (σ. 1-5, 7-8), με αποτέλεσμα να αναδύεται και σε αυτήν την 

αλληλεπίδραση ο λόγος της διαφοράς των δύο φύλων (βλ. Sunderland 2004, 

Λαμπροπούλου 2014). Η αυθεντικοποίηση των κατηγοριών αυτών για τα αγόρια αλλά 

και ο δυναμικός, οξύθυμος, ασυμβίβαστος και αποφασιστικός χαρακτήρας της Εύας 

                                                           
9 Είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως οι χαρακτήρες που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 

κατασκεύασαν αποκλειστικά ετεροφυλόφιλες σεξουαλικές ταυτότητες. 
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περικειμενοποιούνται με το αγανακτισμένο ύφος και τον τόνο φωνής της Εύας, ο 

οποίος συνοδεύεται από την έμφαση στα βασικά σημεία των λεγομένων της. 

Η Φίφη, υιοθετώντας ειρωνικό ύφος και τόνο φωνής, συμβάλλει και αυτή, με 

τη σειρά της, στην υποστήριξη των λεγομένων της Εύας και στην αυθεντικοποίηση 

αυτών των κατηγοριών για τα αγόρια (σ. 6), με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως 

σύμμαχος της Εύας (σχέση επάρκειας) και ως «αντίπαλος» των αγοριών (σχέση 

διάκρισης). Επίσης, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και ειδικότερα την 

παράμετρο της επάρκειας, και οι δυο κατασκευάζονται ως δυσαρεστημένες κόρες από 

τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τον γάμο της μητέρας τους με τον Διονύση 

Μαυροτσούκαλο και την αναγκαστική συνύπαρξη με τους «νέους» ετεροθαλείς τους 

αδερφούς στο ίδιο σπίτι (σ. 1-8, 39-42). Με την είσοδο, όμως, της Ελένης στο δωμάτιο 

προσποιούνται/ υφοποιούν τις ευτυχισμένες, περιχαρείς, ήρεμες και διαλλακτικές 

κόρες, προκειμένου να μη στενοχωρήσουν τη μητέρα τους την πρώτη ημέρα του γάμου 

της (σ. 11-12, 21-22), η οποία βλέπει ιδιαιτέρως θετικά τα νέα οικογενειακά δεδομένα 

(σ. 19-20). Η Φίφη, μάλιστα, αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες που είχαν 

αυθεντικοποιήσει προηγουμένως με την Εύα  για τα αγόρια μπροστά στη μητέρα της 

(σ. 15-18). Ωστόσο, το προσποιητό της ύφος που δηλώνει δήθεν ανακούφιση, σε 

συνδυασμό με τις επεξηγηματικές κινήσεις των χεριών της, συντελούν στην περαιτέρω 

αυθεντικοποίηση των αγοριών ως αδιάκριτων, εκνευριστικών και με κακή σχέση με 

την καθαριότητα. Τα κατηγορήματα της αδιακρισίας, της πρόκλησης εκνευρισμού και 

της απουσίας αγάπης για την ατομική υγιεινή αποτελούν δεσμευμένα κατηγορήματα 

από την κοινωνική κατηγορία των νεαρών αγοριών, τα οποία τα διαχωρίζουν από τα 

κορίτσια της ίδιας ηλικίας (αρχή της σχεσιακότητας με βάση τη διάκριση), με 

αποτέλεσμα να αναδύεται και σε αυτό το σημείο ο λόγος της διαφοράς των δύο φύλων 

(βλ. Sunderland 2004, Λαμπροπούλου 2014). 

Στη συνέχεια, η Εύα δομείται ως καλή και υποστηρικτική κόρη, με ενδιαφέρον 

για την ευτυχία και την καλοπέραση της μητέρα της, καθώς την παροτρύνει να πάει 

στον άντρα της, από τη στιγμή που είναι η πρώτη νύχτα του γάμου της (σ. 22-23). Η 

Φίφη, ωστόσο, δε χάνει την ευκαιρία να δηλώσει έμμεσα τη δυσαρέσκειά της για τη 

νέα υποχρεωτική συμβίωση, λέγοντας με δήθεν σοβαρό ύφος στη μητέρα της και με 

έμφαση στις βασικές λέξεις ότι μπορούν να φύγουν, όποτε θέλει, εάν δεν της αρέσει, 

κατασκευάζοντας έτσι τον εαυτό της ως περιπαικτικό, ασυμβίβαστο και ατίθασο 

χαρακτήρα (σ. 24-25). Η μητέρα της, όμως, καταλαβαίνει την περιπαικτική πρόθεση 
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των λεγομένων της Φίφης και την αντίδρασή της στα νέα δεδομένα, αυθεντικοποιώντας 

έμμεσα γι’ αυτήν τις κατηγορίες της πονηρής, ατίθασης και με τάσεις φυγής νέας 

κοπέλας και κόρης, με αποτέλεσμα να την αντιμετωπίζει και η ίδια τρυφερά και 

περιπαικτικά, χαρακτηρίζοντάς την «σκατό», ζουλώντας της τα μάγουλα και δίνοντας 

έμφαση στο ρήμα «φύγεις» (σ. 26-28). 

Στη συνέχεια, η Φίφη, μόλις πηγαίνει να φύγει η μητέρα της, αυθεντικοποιείται 

και ως ειδικός σε σεξουαλικά θέματα, καθώς παροτρύνει τη μητέρα της να μη διστάσει 

να της ζητήσει συμβουλές για την πρώτη νύχτα του γάμου της, αποσκοπώντας στην 

καταπάτηση των σεξουαλικών ταμπού που υπάρχουν στον κόσμο των ενηλίκων 

(Πεχτελίδης & Κοσμά 2012) και προκαλώντας την έκπληξη και την αμηχανία της 

μητέρα της, η οποία εμφανίζεται να μην ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση (σ. 

30-34). Ακόμη, με αυτόν τον τρόπο, δηλώνει έμμεσα και την ειρωνεία της και την 

περιπαικτική της στάση απέναντι στην απόφαση της μητέρας της να παντρευτεί και, 

κατ’ επέκταση, τη δυσανασχέτησή της απέναντι στα νέα οικογενειακά δεδομένα, όπως 

είναι π.χ. η υποχρεωτική συγκατοίκησή τους με τους ετεροθαλείς αδερφούς τους. Έτσι, 

λοιπόν, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και, πιο συγκεκριμένα, τη σχέση της 

διάκρισης, κατασκευάζεται το διαχωριστικό δίπολο των μοντέρνων, προοδευτικών και 

σεξουαλικά απελευθερωμένων νέων, που είναι σε θέση να δίνουν συμβουλές για 

τέτοιου είδους ζητήματα στους γονείς τους, και των συντηρητικών γονέων που 

σοκάρονται από τη συνειδητοποίηση πως τα παιδιά τους αρχίζουν να μεγαλώνουν και 

να ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Το ξάφνιασμα, μάλιστα, της Ελένης  στο άκουσμα 

των λεγομένων της Φίφης, η έκδηλη αμηχανία της και η βιασύνη της να φύγει, σε 

συνδυασμό με την έντονη αλλαγή έκφρασης στο πρόσωπό της, συνιστούν ένα έμμεσο 

μεταγλωσσικό σχόλιο απέναντι στη «δεικτική αξία» της σεξουαλικότητας που 

αποκτούν τα νεανικά ομιλιακά ύφη, αλλά και ένα μέσο για να δηλωθεί η αδυναμία των 

γονέων να διαχειριστούν την πρώιμη σεξουαλική απελευθέρωση και το ξαφνικό 

«μεγάλωμα» των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να υπογραμμίζεται το «χάσμα γενεών» 

και η διαφορά κοσμοαντίληψης νέων και ενηλίκων (σ. 35-36). Έτσι, 

αυθεντικοποιούνται για την Ελένη οι κατηγορίες της αμήχανης και συντηρητικής 

μητέρας, ενώ για τη Φίφη οι κατηγορίες της προοδευτικής και σεξουαλικά 

απελευθερωμένης νέας κοπέλας και κόρης.  

Από άποψη υφολογικής δεικτικότητας, τα νεανικά ιδιώματα αξιοποιούνται ως 

μέσο αξιολογικής κατηγοριοποίησης ατόμων (σ. 1-2, 7), ως μέσο για την αναφορά σε 
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σεξουαλικά ζητήματα (σ. 31-33), καθώς και ως μέσο δήλωσης της μετάβασης προς την 

ενηλικίωση. Έτσι, αποκτούν τη «δεικτική αξία» του δυναμισμού, της «αρσενικότητας» 

(στην περίπτωση της Εύας) του ατίθασου χαρακτήρα, της σεξουαλικής 

απελευθέρωσης, του περιπαικτικού χαρακτήρα και του «μεγαλώματος». Τέλος, από 

πλευράς μερικότητας, αναπαράγονται αρνητικές και στερεότυπες αντιλήψεις για την 

κοινωνική ομάδα των νέων, καθώς οι νέοι συνδέονται με κατηγορήματα όπως η 

ανωριμότητα, η σεξουαλική απελευθέρωση, ο ατίθασος, οξύθυμος και περιπαικτικός 

χαρακτήρας. Επίσης, αναπαράγεται στη διεπίδραση αυτή και ο «ρομαντικός» λόγος 

της αθωότητας για την παιδική ηλίκία, με βάση την αντίδραση της Ελένης στα λόγια 

της Φίφης, καθώς βλέπουμε πως οι γονείς αναμένουν τα παιδιά τους να είναι αθώα και 

αγνά, αλλά και ο «πουριτανικός» λόγος των «εγγενώς κακών παιδιών» που έχουν 

ανάγκη καθοδήγησης, διότι είναι ατίθασα και απείθαρχα (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, 

Gennaro 2013). Ακόμη, αναπαράγονται και οι αρνητικές αντιλήψεις για τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη που αποκτούν, στην υπό μελέτη συνομιλία, τη «δεικτική αξία» της 

σεξουαλικής απελευθέρωσης και του ατίθασου χαρακτήρα. Εντοπίζεται, τέλος, και η 

τάση των ΜΜΕ να κατασκευάζουν τα παιδιά ως «μικρομέγαλα», διαμορφώνοντας έτσι 

έναν κοινό ρόλο για όλες τις ηλικίες (Meyrowitch 1985, Postman 1994, Kenway & 

Bullen 2008).  
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5.1.3 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των εφήβων της τηλεοπτικής σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

 

Εύα Παλαιολόγου Μάρκος 

Μαυροτσούκαλος 

Μήτσος 

Κοτσάμπασης 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά/ Κοινωνικοοικονομικό προφίλ χαρακτήρων 

Ηλικία 

 

16 στα 17 στην πρώτη σεζόν 

Μαθήτρια Β’ Λυκείου 

17 στα 18 στη δεύτερη σεζόν 

Μαθήτρια Γ’ Λυκείου 

 

 

16 στα 17 στην πρώτη σεζόν 

Μαθητής Β’ Λυκείου 

17 στα 18 στη δεύτερη σεζόν 

Μαθητής Γ’ Λυκείου 

 

 

16 στα 17 στην πρώτη 

σεζόν 

Μαθητής Β’ Λυκείου 

17 στα 18 στη δεύτερη 

σεζόν 

Μαθητής Γ’ Λυκείου 

Φύλο 

 

Κορίτσι 

 

Αγόρι 

 

Αγόρι 

Κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 

 

Προέρχεται από την ανώτερη 

τάξη (ο βιολογικός της πατέρας 

είναι μεγαλοδικηγόρος και 

καθηγητής πανεπιστημίου στη 

Θεσσαλονίκη), αλλά μετά τον 

γάμο της μητέρας της με τον 

Διονύση Μαυροτσούκαλο 

διαβιώνει σε μεσοαστικό 

περιβάλλον. 

 

Μεσαία τάξη 

 

Μεσαία τάξη 

Σχολικές επιδόσεις 

Άριστη μαθήτρια. 

Εισάγεται στη Φιλοσοφική 

Σχολή. 

Κακός μαθητής, με παντελή 

αδιαφορία για τα μαθήματα. 

Κακός μαθητής, με 

παντελή αδιαφορία για τα 

μαθήματα. 
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Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

Ο πατέρας της Εύας, Αντώνης 

Παλαιολόγος, είναι 

μεγαλοδικηγόρος στη 

Θεσσαλονίκη και καθηγητής 

Πανεπιστημίου, ενώ η μητέρα 

της, η Ελένη, είναι δασκάλα. 

Ο πατέρας του Διονύσης 

Μαυροτσούκαλος δεν 

κατάφερε να τελειώσει το 

λύκειο, καθώς έμεινε στο 

μάθημα της ιστορίας. 

Είναι ιδιοκτήτης μπυραρίας. 

Η μητέρα του έχει πεθάνει, γι’ 

αυτό δε γνωρίζουμε το 

μορφωτικό της επίπεδο. 

Ο πατέρας του, Μάκης 

Κοτσάμπασης, δεν 

κατάφερε να τελειώσει το 

λύκειο και έχει συνεργείο 

αυτοκινήτων, ενώ η 

μητέρα του είναι 

καθηγήτρια φιλόλογος και 

υποδιευθύντρια στο 

σχολείο τους. 

Θέση στην υπόθεση της σειράς (Narrative importance) 

 

Πρωταγωνίστρια 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Δευτερεύων χαρακτήρας 

Αξιολόγηση χαρακτήρα (Narrative evaluation) 

 

Καλή 

 

Καλός 

 

Καλός 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται 

(ρεπερτόριο χαρακτήρων) 

 

Πρότυπη, Γερμανική γλώσσα & 

υφολογικό σύμπλεγμα (ΓτΝ/ 

Γλώσσα της πιάτσας/ 

Καθομιλουμένη/ Γλώσσα της 

μουσικής/ Γλώσσα της 

τεχνολογίας/ Αγγλική γλώσσα) 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ/ Γλώσσα της 

πιάτσας/ Καθομιλουμένη/ 

Γλώσσα του Ποδοσφαίρου/ 

Γλώσσα της μουσικής/ Γλώσσα 

της τεχνολογίας/ Αγγλική 

γλώσσα) 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ/ Γλώσσα 

της πιάτσας/ Γλώσσα του 

ποδοσφαίρου/ 

Καθομιλουμένη/ Αγγλική 

γλώσσα) 
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Εύα 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «Κολλημένοι με την 

μπάλα», «ξεκόλλα», «τσιμπάνε», «το ’χω». 

Αγγλικές λέξεις: «finger food», «party», «surprise», «club», «sexy», «cheerleaders», 

«sex». 

Ηχομιμητική λέξη: «γούτσου γούτσου». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «να πατσίσουμε», «άι στο διάολο», «γαμώ την τρέλα μου», 

«γκόμενος», «μαλακίες», «μαλάκας», «γουστάρω», «να τη σπάσει στον Μήτσο», 

«χέστηκα», «να τη χέσω». 

Γλώσσα της μουσικής: «cd», «μπάντα», «ανοιχτή συναυλία», «βιντεοκλίπ».   

Γλώσσα της τεχνολογίας: «dvd». 

Καθομιλουμένη: «έχεις γίνει σαν τα μούτρα τους», «μία τους και μία μας», «να σε 

κάνει ό,τι θέλει», «έλα μου ντε», «άμα βρεις το κουμπί τους, τους κάνεις ό,τι θες», 

«καλύτερα να σε πλακώνει (ενν. στο ξύλο)», «τον πιάσανε στα πράσα», «σ’ έπρηξε», 

«θα με σκίσουνε», «μ’ αφήνετε απ’ έξω». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα χαλάσαμε», «να τα 

ξαναφτιάξουμε», «να τα φτιάξουμε», «θα τα ’παιρνε στο κρανίο», «τα ’χουμε», «να τη 

σπάσει», «δεν τα ’φτιαξα». 
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Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «θα γίνει εδώ μέσα κόλαση», 

«το ’χεις κάνει τραγωδία», «αυτοί δεν είναι γονείς, είναι βάσανα», «θα τον κάνω 

ρόμπα». 

Σχετλιαστικό επίρρημα ‘κάπως’: «τον είδα κάπως». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Μικρούλι < μικρός + υποκοριστικό επίθημα –ούλι της πρότυπης ποικιλίας 

Κορμάρα < κορμί + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Σφηνάκια < σφήνα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Ποτάκι < ποτό + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παιχτούρας < παίχτης + ενισχυτικό επίθημα –ούρας το οποίο δεν ανήκει στην πρότυπη 

ποικιλία 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «μωρό μου», «ρε συ», «έλα ρε μικρό», «ρε γιαγιά», «ψιτ», «ρε 

καθίκι», «καραγκιόζη», «βλάκα», «παιδάκι μου», «ρεμάλια», «ρε μαλάκα», «έλα μωρή 

παιχτούρα, Μαυροτσούκαλε!», «ρε μαμά». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Καλύτερα δε γίνεται», «Είσαι και ο πρώτος!», «Ουυυυ!», 

«Είσαι ο καλύτερος!», «Δεν υπάρχει αυτό που έγινε!», «Έλα μωρή παιχτούρα 

Μαυροτσούκαλε!». 

Έκφραση συμφωνίας: «ΟΚ». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Χέστηκα!», «Παράτα μας!», «Περαστικά!», «Άι παράτα 

με!», «τέτοια αγάπη να τη χέσω!», «γαμώ την τρέλα μου!». 

Έκφραση άρνησης: «Άστο!», «Δεν υπάρχει περίπτωση!», «Απαπα». 

Έκφραση θαυμασμού/ επιφώνημα: «Ουάου!». 

Έκφραση απομάκρυνσης/ εκδίωξης ατόμου: «Τζους!», «Έλα μπούλο!». 
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Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «λιγούρια», «βρωμιάρης», «ο γλυκός μου», 

«(τον είδα) κάπως», «αλήτες», «ξεφτίλας», «ο πρώτος», «τα καμάρια της γειτονιάς», 

«καραγκιόζης», «άξεστοι», «αγράμματοι», «ρεμάλια», «μαλάκας», «ο μπούλης», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «βλάκας»/ «βλάκες», «ηλίθιοι», «χαζά», «χαζός», 

«στόκοι», 

γ) την εμφάνιση: «βρωμιάρηδες», «κορμάρα», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «το μωρό μου», «ο άντρας της ζωής μου», «πρώην», 

«γκόμενος», «γκόμενα», «ο έρωτας της ζωής μου», 

ε) το αποτέλεσμα της ενέργειας: «ρόμπα», 

στ) τις ικανότητες: «και από φωνή κορμάρα», 

ζ) την ηλικία: «γιαγιά» (για εικοσιπεντάχρονη φιλόλογο λόγω ζήλιας). 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «ο πρώτος», 

«λίγο χάλια», «τραγωδία», «περαστικά!», «ο καλύτερος!», «κάτι δυνατό», «(τέτοια 

αγάπη) να τη χέσω». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ]: «χοντρό πρόβλημα». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: «δεν 

τρελαθήκαμε ακόμη», «θα τα ’παιρνε στο κρανίο», «το ’χω», «σ’ έπρηξε», «να τη 

σπάσει στον Μήτσο», «δε γίνεται delete από τη μια στιγμή στην άλλη», 

«γουστάρουμε», «γουστάρω», «κολλημένοι», «τσιμπάνε», «ξεκόλλα». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «club», «σινεμά», «σφηνάκια», «ποτάκι» «(συγκρότημα) Prodigy». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «τα χαλάσαμε», «θα γίνουν χοντρές πλάκες», 

«θα τον κάνω ρόμπα», «να τα ξαναφτιάξουμε», «τα ’χουμε», «sex», «τον πιάσανε στα 

πράσα», «θα αράζουμε», «θα πίνουμε τα κρασιά μας», «θα τις ρίχνατε», «να τα 

φτιάξεις», «δεν τα ’φτιαξα», «σκονάκι», «πιπιλιά», «προσπάθησες και δε σου έκατσε;», 
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«πάμε στο κυλικείο», «βλέπεις να παίζει τίποτα ενδιαφέρον;», «τελείωσα με αυτήν την 

ιστορία». 

7) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «το ’χω» (=κατάλαβα»), «τα χαλάσαμε» 

(=χωρίσαμε), «τα ’χουμε» (=έχουμε σχέση) 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «τέλειο» (ειρωνικά για το δωμάτιο), «πιο προχωρημένο», 

«Αυτό το ‘Μήτσος’ είναι λίγο χάλια», «θα είναι μικρούλι (για αντρικό μόριο)», 

«Ποδόσφαιρο είναι αυτό που μετατρέπει κάθε Κυριακή το σπίτι σε τσίρκο;», «Μηχανή 

είναι αυτό ή πατίνι;», «ο πανηλίθιος αγώνας», «sexy μπουστάκια». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Θαυμάσια» (ειρωνικά για την κατάσταση μέσα στο σπίτι), 

«καλύτερα δε γίνεται», «κόλαση», «το ’χεις κάνει τραγωδία», «δεν υπάρχει αυτό που 

έγινε!», «δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση», «δε γίνεται delete από τη μια στιγμή 

στην άλλη», «δεν μπορώ ν’ ακούω άλλες μαλακίες», «έχουμε χοντρό πρόβλημα», 

«τέτοια αγάπη να τη χέσω», «μ’ αφήνετε απ’ έξω», «βλέπεις να παίζει τίποτα 

ενδιαφέρον;». 

Αξιολόγηση προσώπου: «τον είδα κάπως», «έχεις γίνει σαν τα μούτρα τους», «είσαι 

και ο πρώτος», «τα αγόρια είναι χαζά», «κάνεις περισσότερο σαν ζηλιάρης γκόμενος 

παρά σαν αδερφός», «ο άντρας της ζωής μου», «ο έρωτας της ζωής μου», «αυτοί δεν 

είναι γονείς, είναι βάσανα», «και από φωνή κορμάρα». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Η Εύα χρησιμοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα κυρίως σε στιγμές έντονης 

συναισθηματικής φόρτισης, προκειμένου να δείξει τον εκνευρισμό της απέναντι στη 

συμπεριφορά ή στον τρόπο ζωής των αγοριών. Στις στιγμές αυτές, αλλάζει τον 

γλωσσικό της κώδικα, περνώντας από την πρότυπη ποικιλία στο υφολογικό 

σύμπλεγμα, προκειμένου να ανταποκριθεί ευκολότερα στις απαιτήσεις της 

επικοινωνιακής περίστασης και να εκφράσει με εντονότερο τρόπο τα αρνητικά 

συναισθήματά της και συχνά την ειρωνεία της. Στο σημείο αυτό, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη πως οι συνομιλίες μεταξύ των χαρακτήρων διαδραματίζονται κυρίως στο 

πλαίσιο της οικογένειας ή της παρέας των συνομηλίκων, με αποτέλεσμα να στερούνται 
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επισημότητας και, επομένως, να είναι επικοινωνιακά αποδεκτή η χρήση του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος έναντι της πρότυπης ποικιλίας. Παράλληλα, καταφεύγει σε 

χρήση του υφολογικού συμπλέγματος και όταν μιλάει για θέματα που άπτονται της 

νεανικής ηλικίας, όπως π.χ. ο έρωτας και οι σχέσεις των δύο φύλων, η μουσική, η 

διασκέδαση, ή όταν προβαίνει σε «κατάθεση ψυχής», αποκαλύπτοντας τα 

συναισθήματα που της δημιουργεί π.χ. η αδιαφορία του πατέρα της.  

Επίσης, χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα σε συνομιλίες της με την 

αδερφή της, με την οποία έχουν πολύ στενή σχέση, ή με τα αγόρια σε στιγμές 

σύγκρουσης ή οικειότητας ή με φίλους της και συμμαθητές της, μιας και βρίσκονται 

στην ίδια ηλικία, στις περιπτώσεις στις οποίες συνομιλεί, όμως, με τους ενήλικες 

χρησιμοποιεί περισσότερο την πρότυπη ποικιλία, ενώ το υφολογικό σύμπλεγμα κυρίως 

όταν είναι εκνευρισμένη. Η περιορισμένη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος 

μπροστά στους ενήλικες στα πρώτα επεισόδια κυρίως της τηλεοπτικής σειράς, ακόμη 

και σε περιπτώσεις όπου συνομιλεί με τους συνομηλίκους της ή τα μικρότερα παιδιά 

της οικογένειας, ενδεχομένως οφείλεται και στο γεγονός ότι προσπαθεί να κρύψει από 

τη μητέρα της τη δυσαρέσκειά της για τη συγκατοίκηση, για να μην την στενοχωρήσει, 

καθώς και στο ότι νιώθει ανοίκεια στην αρχή με τα μέλη της νέας της οικογένειας.  

Πιο αναλυτικά, η Εύα μεταβαίνει από την πρότυπη ποικιλία στο νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα για την αξιολόγηση ατόμων με βάση τον χαρακτήρα/ τη 

συμπεριφορά (π.χ. χαρακτηρίζει «λιγούρια» τα αγόρια της οικογένειας, επειδή 

περιεργάζονταν τη βαλίτσα με τα εσώρουχά τους ή «καραγκιόζη» το τέως αγόρι της, 

επειδή της είπε ψέματα), την ευφυΐα/ βλακεία (π.χ. «στόκοι» αναφερόμενη στα αγόρια), 

την εμφάνιση (π.χ. «κορμάρα»), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. «πρώην», «γκόμενος», 

«ο έρωτας της ζωής μου»), το αποτέλεσμα της ενέργειας («θα τον κάνω ρόμπα», 

αναφερόμενη στον Μάρκο, όταν ανακάλυψε την τρύπα στον τοίχο του μπάνιου), τις 

ικανότητες («και από φωνή κορμάρα», μεταφέροντας στον Μάρκο τα σχόλια των 

συμμαθητριών της για τις φωνητικές του ικανότητες, προκειμένου να τον εκδικηθεί) 

αλλά και την ηλικία (χαρακτηρίζει ως «γιαγιά» την εικοσιπεντάχρονη φιλόλογου του 

σχολείου τους, λόγω ζήλιας για την αδυναμία την οποία της δείχνει ο Μάρκος). Ακόμη, 

το αξιοποιεί για την αξιολόγηση πραγμάτων (π.χ. «Αυτό το ‘Μήτσος’ είναι λίγο 

χάλια») ή καταστάσεων (π.χ. «δε γίνεται delete από τη μια στιγμή στην άλλη», 

αναφερόμενη στη συμπεριφορά του Μάρκου, ή «έχουμε χοντρό πρόβλημα», 
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συζητώντας με τον Μήτσο για το ενδεχόμενο να πληροφορηθεί ο Μάρκος για το φιλί 

τους, όταν έλειπε στο Λονδίνο). 

Παράλληλα, καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος 

για την έκφραση πνευματικών, συναισθηματικών και ψυχικών/ ψυχολογικών 

καταστάσεων (π.χ. «θα τα ’παιρνε στο κρανίο», «να τη σπάσει στον Μήτσο», 

«γουστάρουμε»), καθώς και για την αναφορά σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες 

σχετικές με τις ερωτικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα (π.χ. «τα χαλάσαμε», «να τα 

ξαναφτιάξουμε», «τα ’χουμε», «sex», «πιπιλιά»), τη διασκέδαση (π.χ. «θα αράζουμε», 

«θα πίνουμε τα κρασιά μας», συνομιλώντας με την κολλητή της, την Αφρούλα), και το 

σχολείο (π.χ. «σκονάκι», «πάμε στο κυλικείο»), καθώς και για την αναφορά της σε 

αντικείμενα ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας (π.χ. «party», «club», 

«σφηνάκια», «ποτάκι»). Επιπροσθέτως, η χρήση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος τη διευκολύνει να εκφράσει την επιδοκιμασία της (π.χ. «έλα μωρή 

παιχτούρα Μαυροτσούκαλε!», «Είσαι και ο πρώτος!»), την αποδοκιμασία της (π.χ. 

«γαμώ την τρέλα μου!», «περαστικά!»), την άρνηση (π.χ. «δεν υπάρχει περίπτωση»), 

την συμφωνία («ok») ή τον θαυμασμό της («Ουάου!»), καθώς και τον δυναμισμό της 

(π.χ. «Τζους!», «Έλα μπούλο!», όταν θέλει να διώξει συνομηλίκους της), στο 

πραγματολογικό επίπεδο. Οι περισσότερες αποκλίσεις της από την πρότυπη ποικιλία 

εντοπίζονται στο λεξιλογικό και σημασιολογικό επίπεδο, ενώ αποκλίσεις εμφανίζονται 

και στο συντακτικό επίπεδο, όπως η χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή 

αντωνυμία για την αναφορά στις ερωτικές σχέσεις (π.χ. «τα ’χουμε») ή σε πνευματικές 

και ψυχικές καταστάσεις (π.χ. «θα τα ’παιρνε στο κρανίο», «να τη σπάσει»). Στο 

μορφολογικό επίπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των επιτατικών επιθημάτων για 

την αξιολόγηση ατόμων (π.χ. «παιχτούρα», «κορμάρα»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία, ενώ παρουσιάζεται και ως γλωσσομαθής, καθώς 

διαθέτει άριστη γνώση και της γερμανικής γλώσσας, πέραν της αγγλικής (π.χ. μιλάει 

γερμανικά στις ολλανδέζες συμμαθήτριές της από την ανταλλαγή μαθητών και 

καταφέρνει να συνεννοηθεί άψογα, σε αντίθεση με τον Μήτσο και τον Μάρκο, οι 

οποίοι με δυσκολία συνεννοούνται με τα ελάχιστα αγγλικά τα οποία γνωρίζουν). 

Το υφολογικό σύμπλεγμα, συνεπώς, κατασκευάζει τον δυναμικό, ατίθασο και 

ασυμβίβαστο χαρακτήρα της Εύας, καθώς στη συγκεκριμένη σειρά επιδεικνύει 

μεγαλύτερη πυγμή από τα αγόρια, αποδεικνύοντας συχνά ότι είναι πιο «αντράκι» από 

αυτά. Έτσι, η κατασκευή ενός δυναμικού και ασυμβίβαστου νεανικού χαρακτήρα μέσω 
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του υφολογικού συμπλέγματος καθιστά την Εύα έναν συμπαθή χαρακτήρα στο 

τηλεοπτικό κοινό και την εντάσσει στους «καλούς» χαρακτήρες, από τη στιγμή που 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπερασπιστεί τις επιλογές της και την αυτονομία της, με 

αποτέλεσμα να κερδίζει τον θαυμασμό και τη συμπάθεια των τηλεθεατών. Επίσης, το 

υφολογικό σύμπλεγμα προβάλλεται θετικά, καθώς χρησιμοποιείται από μια άριστη 

μαθήτρια, από καλή οικογένεια, με λατρεία για την ποίηση, η οποία θέλει να σπουδάσει 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η οποία, 

ενώ γνωρίζει την πρότυπη, επιλέγει σε ανεπίσημες κυρίως επικοινωνιακές περιστάσεις 

να χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα. Τέλος, θα τη χαρακτηρίζαμε ως μια 

συστηματική χρήστρια του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, η οποία, ωστόσο, 

γνωρίζει τις περιστάσεις στις οποίες θεωρείται αποδεκτή η χρήση του.  

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Η Εύα παρουσιάζεται ως ένα ιδιαιτέρως σοβαρό και συγκροτημένο άτομο. Αγαπάει τις 

δραστηριότητες «επιπέδου», όπως την ανάγνωση ποίησης (έχει, μάλιστα, ιδιαίτερη 

προτίμηση στον Εγγονόπουλο και στον υπερρεαλισμό), την ανάγνωση βιβλίων και τη 

μουσική. Λόγω αυτών των ενασχολήσεών της, επιθυμεί να συναναστρέφεται με άτομα 

ανάλογου επιπέδου, τα οποία έχουν υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Γι’ αυτόν τον λόγο, 

τη βλέπουμε να δυσανασχετεί με τα ανέκδοτα του Μήτσου για τις ξανθιές, καθώς και 

με το γεγονός ότι τα αγόρια είναι «άξεστα», «αγράμματα» και «δεν έχουν ιδέα τι είναι 

υπερρεαλισμός».  

Παράλληλα, τη βλέπουμε να παρουσιάζεται ως ένα ευαίσθητο και, συνάμα, 

δυναμικό άτομο. Έτσι, παρουσιάζεται να δίνει μεγάλη βαρύτητα στο να την καλύπτει 

συναισθηματικά το άτομο με το οποίο θα κάνει σχέση, καθώς και να λυπάται για την 

αδιαφορία την οποία επιδεικνύει συνεχώς ο πατέρας της, αποκαλύπτοντας την πικρία 

που αισθάνεται για την κατάσταση αυτή. Αντιθέτως, με τη μητέρα της έχει πολύ καλή 

σχέση και την αντιμετωπίζει ως φίλη, εκτός από τις στιγμές που συγκρούεται μαζί της, 

όταν π.χ. αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα της έψαξε τα πράγματά της, επειδή διαφωνεί με 

τη σχέση της με τον Θεσσαλονικιό Μάνο, ή όταν η Ελένη έχει αντιρρήσεις για τη σχέση 

της Εύας με τον Μάρκο και την επικείμενη μετακόμισή τους στη Θεσσαλονίκη πριν τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Μέσα από τον διάλογο, όμως, οι σχέσεις τους αποκαθίστανται. 

Στα θέματα των ερωτικών σχέσεων, γενικότερα, τη βλέπουμε να επιδεικνύει μια 
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σχετική επιπολαιότητα, ανωριμότητα και ευπιστία, καθώς αποφασίζει να προχωρήσει 

π.χ. σεξουαλικά με τον θεσσαλονικιό φίλο της, τον Μάνο, ο οποίος παρουσιάζεται στο 

σήριαλ ως μία καρικατούρα (χαρακτηρίζεται, μάλιστα, ως «άνθρωπος των σπηλαίων», 

λόγω της κακής του εμφάνισης και του χαμηλού του επιπέδου), επειδή την πείθει ότι 

την αγαπάει πραγματικά, ασχέτως αν της λέει ψέματα με κάθε ευκαιρία. Επίσης, είναι 

ιδιαιτέρως ρομαντική, ενώ παρουσιάζεται και ως εσωστρεφής, καθώς τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά της τα καταγράφει σε ημερολόγιο. 

Ως προς τον δυναμισμό της, παρατηρούμε ότι είναι εξαιρετικά ασυμβίβαστη 

και παρορμητική, καθώς αποφασίζει να προβεί σε ενέργειες που θα την κάνουν 

ευτυχισμένη (π.χ. αποφασίζει να πάει να βρει τον φίλο της στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να 

ενημερώσει κανέναν). Παράλληλα, τη βλέπουμε να σφαλιαρίζει τον Μήτσο αλλά και 

τον τέως φίλο της, σπάζοντάς του παράλληλα την κιθάρα του, όταν θεωρεί ότι οι 

ενέργειές τους την προσβάλλουν (ο Μήτσος παίρνει εργασία μαζί της πάνω στον 

Εγγονόπουλο, για να την προσεγγίσει, ενώ ο Μάνος της λέει ψέματα και τη χωρίζει 

από το τηλέφωνο). Συν τοις άλλοις, ο εκρηκτικός της χαρακτήρας φαίνεται και από τον 

τρόπο με τον οποίο εκφράζει τη δυσανασχέτησή της για τη συγκατοίκηση με τη νέα 

της οικογένεια μετά τον γάμο της μητέρας της, λόγω της συμπεριφοράς των αγοριών, 

ή για το ποδόσφαιρο που τα αγόρια λατρεύουν. Επίσης, αναπαρίσταται ως ιδιαιτέρως 

ξεροκέφαλη και πεισματάρα, καθώς εμμένει στις επιλογές της, με όποιο κόστος, και 

δύσκολα μπορεί να της μεταστρέψει κάποιος τη γνώμη της. Έτσι, λοιπόν, τη βλέπουμε 

ως αποφασισμένη να παντρευτεί τον Μάρκο παρά τις αντιρρήσεις του Διονύση και της 

Ελένης, ενώ παίρνει μόνη της την απόφαση να κρατήσει το παιδί που περιμένει από 

τον Μάρκο, χωρίς να το έχει συζητήσει μαζί του.  

Ως προς τις διατροφικές της συνήθειες, παρουσιάζεται λάτρης της υγιεινής 

διατροφής, είναι χορτοφάγος, ενώ της αρέσει και η γυμναστική. Ωστόσο, εμφανίζεται 

μερικές φορές να πίνει αλκοόλ και να επιστρέφει σπίτι μεθυσμένη. Το ντύσιμό της και 

το κούρεμά της είναι μοντέρνα (μάλιστα, το ντύσιμό της είναι συχνά σπορ, καθώς 

φοράει t-shirt με κολάν, τζιν ή ελαφρώς φαρδιά παντελόνια και αθλητικά παπούτσια, 

ενώ ορισμένες φορές εμφανίζεται και με σπορ φορέματα ή φούστες), έχει τατουάζ και 

σκουλαρίκια στο πάνω και κάτω μέρος του χειλιού. Στα ενδιαφέροντά της εντάσσονται, 

επίσης, τα ψώνια και ο καλλωπισμός της εξωτερικής της εμφάνισης, προκειμένου να 

είναι αρεστή στο άλλο φύλο, καθώς και τα ταξίδια. Κινείται στους χώρους του σπιτιού 

και του σχολείου, ενώ παρουσιάζεται να διασκεδάζει σε πάρτι με δυνατή μουσική με 
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τα αγόρια αλλά και να δουλεύει ως χορεύτρια σε κλαμπ, για να εξασφαλίσει χρήματα, 

ντυμένη μάλιστα προκλητικά.  

 

Μάρκος 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση λέξεων από αισθητηριακές σε γνωστικές/ «επιστημικές» σημασίες: 

«ξεκόλλα», «κόλλημα», «μας ’γράψαν κανονικά». 

Αγγλικές λέξεις: «party», «ok», «Spiderman», «super», «special», «pizza», «sex», 

«internet». 

Λογοπαίγνιο: «super ντούπερ special». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «γαμώτο», «γκόμενα», «της πετάω (ένα αξίζεις κάτι 

καλύτερο)», «άντε τρέχα να πιεις το γαλατάκι σου», «κοίτα να λαδώσεις αύριο τους 

μεντεσέδες, να μην τρίζεις», «κουλάδια», «μην κάψετε καμιά φλάντζα», «μαλακίες», 

«μούρες». 

Καθομιλουμένη: «δεν το διαλύσαμε ακόμη», «να τον ξεφορτωθείς», «τέλειωνε», 

«πάρε δρόμο», «θα σε βαρέσω», «δρόμο!», «κόβομαι (ενν. στις εξετάσεις)», «από 

τριάρια έχω ολόκληρη συλλογή», «μείναμε (ενν. με τη μηχανή)», «να μας μαζέψεις», 

«οι παντρεμένοι βαραίνουν», «θα ’ναι σκασμένος», «συμμαζέψου», «είσαι με τα καλά 

σου;», «να ψαχουλεύεις», «την είχαν κατασπαράξει (ενν. την πίτσα)», «δε βρίσκεις 

άκρη», «να το ρίξουν λίγο έξω», «δεν πας στο διάολο», «να της περάσει η τσατίλα», 

«να πνίγει τον πόνο του», «τους τρελάναμε», «θα με σκίσει», «θα τον τσακίσω». 

Γλώσσα του Ποδοσφαίρου: «Γκολ», «άντε, ρε πτώμα!», «πουλημένε!», «τρίπλα», 

«μπαλίτσα», «πέναλτι». 

Γλώσσα μουσικής: «βιντεοκλίπ γυρίζαμε», «να μου κάνεις την παραγωγή στο cd με 

τα τραγούδια μου», «δισκάκι». 
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Γλώσσα της τεχνολογίας: «internet», «ξεκλείδωσε το iPhone», «μπαίνει σε όλα τα 

λογισμικά», «visual voice bay», «χάκερ». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Επιτατικό επίρρημα «εντελώς»: εντελώς (βλάκας). 

Είμαι + εμπρόθετο κατηγορούμενο: «Ο τύπος είναι για τα μπάζα». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Εσύ είσαι άλλο πράγμα!», 

«Είσαι μια κούκλα». 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα χάλασαν», «να το 

ρίξουν λίγο έξω», «μου το χαλάς», «θα τα παίξει», «τα ’φτιαξε», «τα παίρνεις». 

Εμφατική χρήση του ρήματος «λέω»: «έχω χοντρό πρόβλημα, λέμε». 

Επίρρημα σε θέση κατηγορουμένου: «Είμαι κάπως». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Μητσάρας < Μήτσος + ενισχυτικό επίθημα –άρας της πρότυπης ποικιλίας 

Ευάκι < Εύα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Κουλάδια < κουλός + επίθημα –άδι της πρότυπης ποικιλίας 

Μπαλίτσα <μπάλα + υποκοριστικό επίθημα –ίτσα της πρότυπης ποικιλίας 

Φραπεδάκι < γαλλική λέξη frappe/ ελληνική φραπέ + υποκοριστικό επίθημα -άκι της 

πρότυπης ποικιλίας 

Φιλάκι(α) < φιλί + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Τυπάς < τύπος + επίθημα –ας της πρότυπης ποικιλίας 

Ψιλοχαμουρευτήκατε < σύνθετη λέξη 

Καρατσεκαρισμένο < σύνθετη λέξη με ενισχυτικό κάρα- 
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Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «μικρέ», «ρε πατέρα», «αγόρι μου», «μπόμπιρα», «κορίτσι μου», «ρε 

συ Ευάκι», «Μητσάρα», «ηλίθιε», «ρε καραγκιόζη», «καημένε», «(ρε) φίλε», «μωρό 

μου», «Ευάκι μου», «(ρε) παιδιά». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Θαυμάσια!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Για ηρέμησε!», «Έλα, έλα, αηδίες!», «Για σεμνά!», 

«Άιντε παράτα μας!», «Ξεκόλλα!», «Αμάν μωρέ», «άντε ρε πτώμα», «άντε ρε αλήτη», 

«ρε γαμώτο», «δεν πας στο διάολο», «Τι μαλακίες κάθομαι και ακούω!», «Αμάν, ρε 

πατέρα!». 

Έκφραση συμφωνίας: «ΟΚ», «μέσα!». 

Έκφραση άρνησης: «Ούτε για αστείο!». 

Έκφραση απογοήτευσης: «κρίμα, ρε γαμώτο!». 

Έναρξη αφήγησης: «Κοιτάξτε, παιδιά», «Άκου, Εύα», «Καλά, ε», «Λοιπόν, μάγκες». 

Αποχαιρετισμός: «Φιλάκια», «τα λέμε!». 

Έκφραση απομάκρυνσης/ εκδίωξης ατόμου: «πάρε δρόμο!», «δρόμο!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση: 

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «πτώμα», «αλήτης», «πουλημένος», «κάφρος», 

«καραγκιόζης», «καθίκι», «τρελές», «για τα μπάζα», «ο τύπος της», «νοικοκυρούλα 

χαρωπή», «ντιπ κατά ντιπ», «σαλιάρηδες», «λούλης», 

β) την ηλικία: «μπόμπιρας», «γέρος άνθρωπος», «ΚΑΠΗ» (για μεσήλικες), 

γ) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «βλάκας», «ηλίθιος», «βλήτο», 

δ) την εμφάνιση: «ένα με το πάτωμα» (για ύψος), «άλλο πράγμα», «κούκλα», «ο τύπος 

της», 

ε) τον τόπο καταγωγής: «τυπάς Θεσσαλονικιός», 

στ) την οικειότητα/ τη σχέση: «μωρό μου», «κολλητός φίλος». 
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2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «αηδίες», 

«για τα μπάζα», «άλλο πράγμα», «super ντούπερ special», «στην πρέσα», «στο ζόρι», 

«στην τρέλα μας». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ]: «με χίλια!», «χοντρό 

πρόβλημα». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: «δε 

γουστάρω», «θα ’ναι σκασμένος», «μας ’γράψαν κανονικά», «μου το χαλάς», «θα τα 

παίξει», «για να σε ξεπεράσω», «δεν καταλαβαίνει Χριστό», «να της περάσει η 

τσατίλα», «να πνίγει τον πόνο του», «τους τρελάναμε», «είμαι κάπως (ψυχολογικά)», 

«τα παίρνεις», «ξεκόλλα», «κόλλημα». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «μπύρες», «Spiderman», «φραπεδάκι», «ηλεκτρονικά», «ποδοσφαιράκι». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «μπουντρούμι» (ενν. τιμωρία), «να το ρίξουν 

λίγο έξω», «τα χάλασαν», «κόβομαι (ενν. στις εξετάσεις)», «μην κάψετε καμιά φλάντζα 

(από την προπόνηση)», «πλακώθηκε στην προπόνηση», «πάμε να πιούμε κάνα 

φραπεδάκι», «sex», «τα ’φτιαξε», «πιπιλιά», «ρούφηγμα», «τα ’χει μ’ άλλον», «πήγε 

με κάποιον άλλον (αναφερόμενος στο σεξ)», «ψιλοχαμουρευτήκατε», «να πάω με άλλη 

γυναίκα», «μη μου ρίξει χυλόπιτα», «πάμε σινεμά». 

7) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «τα ’φτιαξε» (=έκανε σχέση), «δεν παίζει (τέτοια 

επιλογή)» (=δεν υπάρχει), «τα χάλασαν» (=χώρισαν). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «το δοξασμένο μπάνιο», «pizza super ντούπερ special», 

«κανονικό ρούφηγμα είναι», «όλο και κάτι καλό θα παίζει (στο σινεμά)». 

Αξιολόγηση προσώπου: «δεν είσαι καλά», «δεν είσαι ο τύπος της», «ντιπ κατά ντιπ 

σε καταντήσανε», «εσύ είσαι άλλο πράγμα!», «είσαι μια κούκλα», «ο τύπος είναι για 

τα μπάζα», «είσαι με τα καλά σου;». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «δε βρίσκεις άκρη», «δεν το διαλύσαμε ακόμη», «μας 

’γράψαν κανονικά», «έχω χοντρό πρόβλημα, λέμε», «δεν παίζει τέτοια επιλογή». 
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Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Μάρκος καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος κυρίως 

όταν συγκρούεται με τον αδερφό του, τον Θανάση, ή με τον κολλητό του φίλο, τον 

Μήτσο, προκειμένου να αξιολογήσει αρνητικά τις απόψεις ή τη συμπεριφορά τους. 

Παράλληλα, χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα, προκειμένου να αναφερθεί σε 

θέματα της νεανικής κουλτούρας, όπως π.χ. τα πάρτι. Επίσης, συχνή είναι η χρήση του 

υφολογικού συμπλέγματος και όταν συνομιλεί με την Εύα, σε περιπτώσεις οικειότητας 

μεταξύ τους, όταν π.χ. συζητούν για θέματα που αφορούν την ερωτική σχέση των δύο 

φύλων ή όταν προσπαθεί να παρηγορήσει την Εύα, ύστερα από τον χωρισμό με τον 

φίλο της, αλλά και όταν διαπληκτίζεται μαζί της. Παράλληλα, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, χρησιμοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα όταν συνομιλεί και με τον 

πατέρα του, προκειμένου π.χ. να τον «πειράξει» για την ηλικία του ή για την αλλαγή 

στη συμπεριφορά του ύστερα από τον γάμο του με την Ελένη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και η χρήση της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», όταν παρακολουθεί αγώνα με τους 

άντρες της οικογένειας και χρησιμοποιούν όλοι μαζί εκφράσεις από αυτό το ειδικό 

λεξιλόγιο, ώστε να δηλώσουν και να ενισχύσουν την «αντρική» τους ταυτότητα», ή 

όταν συζητούν μεταξύ τους για ποδοσφαιρικά θέματα (π.χ. «πουλημένε!», «τρίπλα», 

«μπαλίτσα», «πέναλτι»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί την πρότυπη 

ποικιλία. 

 Πιο αναλυτικά, παρατηρούμε ότι ο Μάρκος αξιοποιεί στοιχεία του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος όταν θέλει να αξιολογήσει άτομα με βάση τον χαρακτήρα/ 

τη συμπεριφορά τους (π.χ. χαρακτηρίζει «λούλη» τον Μήτσο, επειδή τον ελέγχει η 

κοπέλα του και τον κάνει ό,τι θέλει, χωρίς αυτός να αντιδρά, «για τα μπάζα» το τέως 

αγόρι της Εύας, επειδή της είπε ψέματα, «σαλιάρηδες» όσους γλυκοκοιτάζουν την Εύα 

στο κλαμπ όπου χορεύει), την ηλικία (θεωρεί πως είναι για τα Κ.Α.Π.Η. ο μεσήλικας 

πατέρας του και η παρέα του), την ευφυΐα/ τη βλακεία (π.χ. «βλήτο»), την εμφάνιση 

(π.χ. «άλλο πράγμα» για την Εύα), τον τόπο καταγωγής («τυπάς Θεσσαλονικιός», 

αναφερόμενος υποτιμητικά στο αγόρι της Εύας), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. 

«κολλητός φίλος» για τον Μήτσο), καθώς και για να αξιολογήσει πράγματα (π.χ. «pizza 

super ντούπερ special») ή καταστάσεις (π.χ. «έχω χοντρό πρόβλημα, λέμε», «δεν παίζει 

τέτοια επιλογή»). Επίσης, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα τον διευκολύνει να 
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αναφερθεί εντονότερα σε πνευματικές, ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις (π.χ. 

«δε γουστάρω», «μας ’γράψαν κανονικά», «μου το χαλάς», «θα τα παίξει», «είμαι 

κάπως (ψυχολογικά)»), όπως και σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες σχετικές με 

τις ερωτικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα (π.χ. τα χάλασαν», «τα ’φτιαξε», 

«πιπιλιά», «ψιλοχαμουρευτήκατε», «μη μου ρίξει χυλόπιτα»), τη διασκέδαση (π.χ. «να 

το ρίξουν λίγο έξω», «πάμε να πιούμε κάνα φραπεδάκι), το σχολείο (π.χ. «κόβομαι 

(ενν. στις εξετάσεις)»), την προπόνηση (π.χ. «μην κάψετε καμιά φλάντζα (από την 

προπόνηση)», «πλακώθηκε στην προπόνηση»). 

 Επιπροσθέτως, καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος 

σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θέλει να δηλώσει την επιδοκιμασία του («θαυμάσια!»), 

την αποδοκιμασία του («ξεκόλλα!», «τι μαλακίες κάθομαι και ακούω!»), τη συμφωνία 

του («μέσα!»), την άρνησή του («ούτε για αστείο!»), την απογοήτευσή του («κρίμα, ρε 

γαμώτο!»), καθώς και για την έναρξη αφήγησης (π.χ. «καλά, ε»), για αποχαιρετισμό 

(«τα λέμε!») και για την απομάκρυνση/ εκδίωξη ατόμων («πάρε δρόμο!»), σε 

πραγματολογικό επίπεδο. Από το υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιεί ακόμη τη «γλώσσα 

της μουσικής», προκειμένου να αναφερθεί στις μουσικές του δραστηριότητες (π.χ. 

«βιντεοκλίπ γυρίζαμε», «να μου κάνεις την παραγωγή στο cd με τα τραγούδια μου»), 

ενώ τη «γλώσσα της τεχνολογίας», όταν θέλει να αναφερθεί στα τεχνολογικά 

επιτεύγματα της εποχής μας (π.χ. «internet») ή όταν προσπαθεί να προτείνει στον 

πατέρα του ένα θέμα της επικαιρότητας το οποίο μπορεί να συζητήσει με τον τέως 

σύζυγο της Ελένης, ο οποίος έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο (π.χ. «ξεκλείδωσε το 

iPhone», «μπαίνει σε όλα τα λογισμικά», «visual voice bay», «χάκερ»), με αποτέλεσμα 

ο πατέρας του να μην μπορεί να τον καταλάβει και να ανακύπτει φαινόμενο 

ασυνεννοησίας μεταξύ τους. Οι περισσότερες αποκλίσεις εμφανίζονται στο λεξιλογικό 

και σημασιολογικό επίπεδο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν στο συντακτικό επίπεδο η 

χρήση εκφράσεων με τη σημασιολογικά κενή αντωνυμία για την αναφορά σε ερωτικές 

σχέσεις (π.χ. «τα ’φτιαξε») και πνευματικές, ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις 

(π.χ. «θα τα παίξει», «τα παίρνεις», «μου το χαλάς»), όπως και η σύνταξη «είμαι + 

εμπρόθετος προσδιορισμός» για την αξιολόγηση ατόμου («ο τύπος είναι για τα 

μπάζα»).  

Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο τρόπος ομιλίας του κατασκευάζει τον ήπιο, 

ευγενικό και τρυφερό (απέναντι κυρίως στην Εύα) χαρακτήρα του. Έτσι, τον βλέπουμε 

να παρεκκλίνει από την πρότυπη κυρίως όταν συνομιλεί με τα αγόρια, με τα οποία έχει 
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μεγαλύτερη οικειότητα, ενώ να προσέχει τον τρόπο ομιλίας του απέναντι στα κορίτσια, 

προκειμένου να είναι ευγενικός μαζί τους και να τις διευκολύνει στη συγκατοίκηση. 

Γι’ αυτό, παρατηρούμε ότι καταφεύγει σε χρήση του υφολογικού συμπλέγματος 

απέναντί τους, όταν συνομιλούν κυρίως για θέματα της ηλικίας τους, προκειμένου οι 

γλωσσικοί δείκτες να λειτουργήσουν και ως δείκτες της νεανικής τους ταυτότητας και 

ηλικίας. Έτσι, οι γλωσσικές του επιλογές συμβάλλουν στο «χτίσιμο» της εικόνας του 

«καλού παιδιού», την οποία διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς. 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Μάρκος παρουσιάζεται στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί ως ένας ήπιος, 

ευγενικός και ευαίσθητος χαρακτήρας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «καλό 

παιδί» της οικογένειας. Φροντίζει να είναι ευγενικός απέναντι στα κορίτσια και να 

διευκολύνει την εγκατάστασή τους στο σπίτι και την ομαλή μετάβασή τους στη νέα 

τους ζωή. Γι’ αυτόν τον λόγο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να συνετίσει τον Θανάση ως 

προς τη συμπεριφορά του και την ομιλία του απέναντι στις ετεροθαλείς τους αδερφές 

και, για τον ίδιο λόγο, συχνά διαπληκτίζεται μαζί του. Επίσης, ο ίδιος είναι ιδιαιτέρως 

προστατευτικός απέναντι στην Εύα τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο και προσπαθεί 

με κάθε τρόπο να την πείσει ότι ο φίλος της δεν είναι αντάξιός της, καθώς και να της 

συμπαρασταθεί μετά τον χωρισμό τους. Επιπλέον, προσπαθεί να την προστατεύσει και 

από τον Μήτσο, ο οποίος επιδιώκει απεγνωσμένα να την προσεγγίσει, ενώ στην πορεία 

ο Μάρκος συνειδητοποιεί πως είναι ερωτευμένος μαζί της, με αποτέλεσμα να κάνουν 

σχέση και, στο τέλος, να αποκτούν και παιδί.  

Διακαής του πόθος είναι να τον θαυμάζει ο πατέρας του και να έχει απήχηση 

στο άλλο φύλο, ενώ είναι ένας κακός μαθητής με μηδαμινό ενδιαφέρον για το διάβασμα 

(όπως λέει χαρακτηριστικά, έχει «ολόκληρη συλλογή από τριάρια» στα διαγωνίσματα). 

Για να κερδίσει και να διατηρήσει μάλιστα τον θαυμασμό («καμάρι») του πατέρα του, 

δεν του αποκαλύπτει πως το μοναδικό δεκαοχτάρι το οποίο έχει γράψει σε διαγώνισμα 

οφείλεται στο γεγονός πως αντάλλαξαν κόλλες με την Εύα την ώρα της εξέτασης και, 

επειδή έληξε ο χρόνος, δεν πρόλαβαν να τις ανταλλάξουν ξανά, με αποτέλεσμα αυτός 

να γράψει δεκαοχτώ και η Εύα τρία. Μάλιστα, στο να αποκρύψει αυτή τη σημαντική 

πληροφορία παίζει ρόλο και το γεγονός πως ο πατέρας του, για να τον επιβραβεύσει, 

του αγόρασε τη μηχανή των ονείρων του. 
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Παράλληλα, στη σειρά απεικονίζεται ως ένα ευαίσθητο παιδί, ιδιαιτέρως 

αναφορικά με τον χαμό της μητέρας του, και, γι’ αυτό, τον βλέπουμε, για παράδειγμα, 

να διαπληκτίζεται με την Ελένη, επειδή, χωρίς να ξέρει, πείραξε τα πράγματα της 

μητέρας του στην αποθήκη. Επίσης, έχει κλίση στη μουσική, συνθέτει τραγούδια και 

γράφει στίχους, ηχογραφεί cd, ενώ εμφανίζεται συχνά να συμμετέχει σε συναυλίες του 

σχολείου του ή σε μουσικούς διαγωνισμούς. Πέραν των άλλων, αποτελεί και τον 

«ωραίο του σχολείου», γι’ αυτό βλέπουμε συχνά την Εύα να τον ζηλεύει, όταν 

συνειδητοποιεί πως είναι ερωτευμένη μαζί του, ενώ σχετίζεται ερωτικά και με τη νεαρή 

φιλόλογο του σχολείου τους, με αποτέλεσμα να προκαλεί την αγανάκτηση της Εύας. 

Επιπροσθέτως, στις ερωτικές του σχέσεις παρουσιάζεται ως ανώριμος και επιπόλαιος 

πολλές φορές. 

Ως προς τις διατροφικές του συνήθειες, τον βλέπουμε να του αρέσουν οι 

ανθυγιεινές τροφές, όπως οι σπέσιαλ πίτσες, να πίνει αλκοόλ (μπύρες), και να υιοθετεί 

και αυτός τις διατροφικές συνήθειες (κρέας, λουκάνικα κτλ.) των αρσενικών μελών της 

οικογένειας Μαυροτσούκαλου. Μάλιστα, κοροϊδεύει τον πατέρα του στη μία και 

μοναδική του προσπάθεια να ξεκινήσει υγιεινή διατροφή. Εμφανίζεται, επίσης, 

μεθυσμένος ύστερα από έξοδό του με την Εύα και τον Μήτσο. Παρ’ όλα αυτά, 

βλέπουμε ότι είναι αθλητικός τύπος, αφού παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα που 

προπονεί ο πατέρας του και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν. Είναι λάτρης του 

ποδοσφαίρου, φανατικός Ολυμπιακός και καθηλώνεται μπροστά στην τηλεόραση με 

τα αδέρφια του, για να δει αγώνα, υιοθετώντας τις ανάλογες αντιδράσεις. Το ντύσιμό 

του είναι απλό και καθημερινό, καθώς φοράει σπορ ρούχα, με άλλα λόγια τζιν 

παντελόνια, t-shirt και αθλητικά παπούτσια. Κινείται στους χώρους του σχολείου, του 

σπιτιού, της μπυραρίας και του γηπέδου, ενώ απεικονίζεται και σε πάρτι, σε παραλίες 

και μπαράκια.  

 

Μήτσος 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση λέξεων από αισθητηριακές σε γνωστικές/ επιστημικές σημασίες: 

«κόλλημα», «μη μασάτε», «το ’πιασα», «μυρίζομαι δυσκολίες», «κάτι μου ’ρχεται». 
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Αγγλικές λέξεις: «one night stand», «party», «sold out». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «γκομενάκι», «γκόμενα», «μας την πέσανε», «μη μου τη σπας», 

«να τη ρίξω», «ξεφορτώσου με», «θα φάει χώμα», «γκομενοπαγίδα». 

Γλώσσα του Ποδοσφαίρου: «Παοκτσήδες», «γκολ», «γκολάρες», «αρειανός». 

Γλώσσα μουσικής: «πιάσε μου ένα λα». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «dvd». 

Καθομιλουμένη: «τι έγινε; (αντί τι κάνεις;)», «άντε δρόμο!», «θα σε βαρέσω», 

«καίγεσαι», «θα σου κόψω τα πόδια», «θα σας σκοτώσω», «κόλπα μου κάνει», «μου 

τράβηξε μια σφαλιάρα», «τη βάψαμε». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Επιτατικό επίρρημα: «(γουστάρω) τρελά» 

Ο ποσοτικός δείκτης «πολύ» ως επιτατικό-αξιολογικό μόριο: «πολύ τρελό μωρό», 

«πολύ γκάου». 

Εκφράσεις με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «μας την πέσανε», «μη μου τη 

σπας», «ακόμη δεν τα φτιάξατε», «δεν τα ’χουμε», «τη βάψαμε», «της τα ζητάς». 

Αλλαγή σύνταξης των ρημάτων: π.χ. «μας την πέσανε».  

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Γκομενάκι < γκόμενα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Στρινγκάκια < αγγλική λέξη string + υποκοριστικό επίθημα –άκι πρότυπης ποικιλίας 

Γελάκια < γέλιο + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Ποτάκι < ποτό + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παοκτσήδες < ΠΑΟΚ + κατάληξη –τσης της πρότυπης ποικιλίας 
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Γκολάρες < γκολ + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Κοριτσάρα < κορίτσι + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Γυναικάρα < γυναίκα + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Παιχτάρα < παίχτης + ενισχυτικό επίθημα -άρα 

Κωλόπαιδο < σύνθετη λέξη 

Γκομενοπαγίδα < σύνθετη λέξη 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε παιδί μου», «μικρέ», «ρε κωλόπαιδο», «ρε φίλε», «αγόρι μου», 

«μωρό μου», «ρε μεγάλε», «κορίτσι μου», «κοριτσάρα μου, «γυναικάρα μου». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Ρε one night stand και άγιος ο Θεός!», «μπράβο, ρε φίλε!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «όχι, ρε γαμώτο!». 

Έκφραση συμφωνίας: «μέσα!», «ΟΚ». 

Έκφραση απομάκρυνσης ατόμου: «καν’ την εσύ!», «άντε δρόμο!». 

Χαιρετισμός: «Ωπ!».  

Αποχαιρετισμός: «Άντε, τα λέμε!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση: 

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «ο τύπος της», «κωλόπαιδο», «μαλάκας», 

καθίκι», «κότα», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «ηλίθιος», «γκάου», 

γ) την εμφάνιση: «πρώτο γκομενάκι», «πολύ τρελό μωρό», «ο τύπος της», 

δ) την ομάδα: «Παοκτσήδες», «Αρειανός»,  

ε) την οικειότητα/ τη σχέση: «γκόμενα», «μωρό μου», «κολλητοί», «κολλητός», 
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στ) ικανότητες: «ο γιατρός των διαζυγίων», «παιχτάρα», 

ζ) τις σχολικές επιδόσεις: «φυτό», 

η) την ανταπόκριση σε φλερτ: «δύσκολη», 

θ) την ηλικία: «πιπίνια». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «πρώτο 

γκομενάκι», «τρελό μωρό», «περίεργο κόλλημα». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/λίγο]: «τρελά», 

«χαλαρά». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: 

«γουστάρω», «τη γουστάρει», «ζαλίζομαι (ενν. όταν βλέπω ωραία γυναίκα)», «πλάκα 

μου κάνατε;», «μη μασάτε», «να χαλαρώσουμε», «τη βάψαμε», «το ’πιασα», 

«μυρίζομαι δυσκολίες», «κάτι μου ’ρχεται», «σε μελαγχολία έχει πέσει για χάρη σου», 

«να τρελαθεί», «είναι στα μέλια τους», «του τελείωσε», «να πάθει την πλάκα της ζωής 

του». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«κόντρες», «party», «ποδοσφαιράκι», «μπύρα», «ποτάκι». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «(πάμε για) κόντρες» (ενν. με μηχανές), «one 

night stand», «υπάρχει άλλη γκόμενα», «ακόμη δεν τα φτιάξατε», «τα ξαναφτιάξατε», 

«δεν τα ’χουμε», «θα βγαίνω με όποια γουστάρω», «σαλιάριζες με τον Μιχάλη», «δεν 

τη χαλάμε εμείς την παρέα», «να πιούμε δυο μπύρες», «να πιπιλιούνται», «ρούφηγμα», 

«της τα ζητάς», «έχουμε γίνει λιάρδα», «ρομαντζάδα». 

 

Αξιολόγηση κατάστασης: «πολλά γελάκια βλέπω με τον τύπο εκεί και δε μου αρέσει», 

«μας την πέσανε», «όταν χωρίζω, οι γκόμενες χειροκροτάνε», «δεν τρέχει τίποτα», 

«κόλπα μου κάνει», «πλάκα μου κάνατε;», «το ’χουμε ξαναδεί το έργο», «τη βάψαμε». 

Αξιολόγηση προσώπου: «οι πιλότοι έχουν τις καλύτερες γκόμενες», «πρώτο 

γκομενάκι», «πολύ τρελό μωρό». 
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Αξιολόγηση πράγματος: «βιντεοκλίπ ήτανε, μοντέρνο, εναλλακτικό», 

«γκομενοπαγίδα (για κιθάρα)». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Μήτσος αποτελεί έναν τηλεοπτικά στερεότυπο χρήστη του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος, καθώς το σύμπλεγμα αυτό υπερισχύει στην ομιλία του έναντι της 

πρότυπης ποικιλίας, με αποτέλεσμα να απεικονίζεται ως ένας μη ευέλικτος 

επικοινωνιακά χρήστης σε σύγκριση με την Εύα. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, στις 

γλωσσικές του επιλογές διαδραματίζει και το γεγονός πως εμφανίζεται να συνομιλεί 

ιδίως με τους συμμαθητές του, κυρίως με τον Μάρκο, την Εύα και την Αφρούλα, αλλά 

και με τον Θανάση, τον πατέρα του (Μάκης), τον Σπύρο και τον Διονύση, με άλλα 

λόγια με άτομα του οικείου (φιλικού ή οικογενειακού) περιβάλλοντός του. Δεν πρέπει 

να παραβλέψουμε, ωστόσο, πως αποτελεί και έναν εξαιρετικά κακό μαθητή, με 

αποτέλεσμα να αναπαρίσταται φυσικότερη και ευκολότερη γι’ αυτόν η χρήση του 

υφολογικού συμπλέγματος έναντι της πρότυπης ποικιλίας. Επιπροσθέτως, η χρήση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος χρησιμοποιείται στην περίπτωσή του και ως 

δείκτης της «αρσενικότητας» και της πορείας στην ενηλικίωση, καθώς η μετάβασή του 

στο υφολογικό σύμπλεγμα συντελείται όταν μιλάει, για παράδειγμα, στον Μάρκο για 

την ομορφιά της Εύας ή όταν προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για το ποιος τύπος 

άντρα τής αρέσει, καθώς και για το πώς θα καταφέρει να την κάνει κοπέλα του, ή για 

άλλα ερωτικά και σεξουαλικά ζητήματα.  

Πιο αναλυτικά, αξιοποιεί στοιχεία του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος για 

την αξιολόγηση ατόμων με βάση π.χ. τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. «κότα» για 

δειλία Μάρκου), την εμφάνιση (π.χ. «πρώτο γκομενάκι», «πολύ τρελό μωρό», 

αναφερόμενος στην Εύα), την ομάδα (π.χ. «παοκτσήδες»), την οικειότητα/ τη σχέση 

(π.χ. «γκόμενα», «κολλητός»), τις ικανότητες («παιχτάρα»), τις σχολικές επιδόσεις 

(«φυτό»), την ανταπόκριση στο φλερτ («δύσκολη») και την ηλικία («πιπίνια»), καθώς 

και για την αξιολόγηση πραγμάτων (π.χ. «γκομενοπαγίδα» για κιθάρα) και 

καταστάσεων (π.χ. «όταν χωρίζω, οι γκόμενες χειροκροτάνε», «το ’χουμε ξαναδεί το 

έργο», αναφερόμενος στους συνεχείς καβγάδες στη σχέση του Μάρκου και της Εύας). 

Επίσης, καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος για να 

δηλώσει πνευματικές, ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις (π.χ. «γουστάρω», 
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«ζαλίζομαι (ενν. όταν βλέπω ωραία γυναίκα)», «μη μασάτε», «τη βάψαμε»), καθώς και 

για να αναφερθεί σε στοιχεία δηλωτικά της νεανικής κουλτούρας (π.χ. «κόντρες (ενν. 

με μηχανές)», «party», «ποδοσφαιράκι») αλλά και σε βιωματικές και κοινωνικές 

εμπειρίες σχετικές με τις ερωτικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα (π.χ. «τα 

ξαναφτιάξατε», «δεν τα ’χουμε», «σαλιάριζες με τον Μιχάλη», «πιπιλιούνται», «one 

night stand»), το αλκοόλ και τη διασκέδαση (π.χ. «έχουμε γίνει λιάρδα», «να πιούμε 

δυο μπύρες»). Ακόμη, μέσω του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος εκφράζει την 

επιδοκιμασία του («Ρε one night stand και άγιος ο Θεός!»), την αποδοκιμασία του (π.χ. 

«όχι, ρε γαμώτο!»), τη συμφωνία του («μέσα!»), την απομάκρυνση/ εκδίωξη ατόμου 

(π.χ. «καν’ την εσύ!»), αλλά και χαιρετισμό («ωπ!») και αποχαιρετισμό («άντε, τα 

λέμε!»), σε πραγματολογικό επίπεδο. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι σε περιπτώσεις 

έντονης συναισθηματικής φόρτισης και σύγκρουσης, για παράδειγμα με τον Θανάση, 

υπερισχύει το υφολογικό σύμπλεγμα. 

 Η «γλώσσα του ποδοσφαίρου» επίσης χρησιμοποιείται από τον Μήτσο όταν 

μιλάει για ποδοσφαιρικά θέματα (π.χ. «γκολ», «γκολάρες»). Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία, ενώ εμφανίζεται να προσπαθεί να 

επικοινωνήσει στην αγγλική γλώσσα με μεγάλη δυσκολία με τις ολλανδέζες 

συμμαθήτριές τους από την ανταλλαγή μαθητών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

πως οι περισσότερες αποκλίσεις εντοπίζονται στο λεξιλογικό και σημασιολογικό 

επίπεδο, ενώ στο συντακτικό επίπεδο έχουμε έντονη χρήση της σημασιολογικά κενής 

αντωνυμίας για την αναφορά σε θέματα σχέσεων (π.χ. «δεν τα ’χουμε») και την 

αξιολόγηση καταστάσεων (π.χ. «τη βάψαμε»). Στο μορφολογικό επίπεδο εντοπίζονται 

κυρίως παράγωγες λέξεις με το υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

(π.χ. «γκομενάκι», «στρινγκάκι») και το ενισχυτικό επίθημα –άρα (π.χ. «κοριτσάρα», 

«γκολάρα»), όπως και σύνθετες λέξεις (π.χ. κωλόπαιδο, γκομενοπαγίδα), για τον 

χαρακτηρισμό ατόμων, πραγμάτων και ενεργειών. 

Η έντονη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος προσπαθεί να παρουσιάσει τον 

Μήτσο ως έναν χαρακτηριστικό έφηβο της εποχής του, λίγο επιπόλαιο και ανώριμο, ο 

οποίος ενδιαφέρεται κυρίως για τις σχέσεις με το άλλο φύλο, καθώς και για  

δραστηριότητες με αδρεναλίνη, όπως οι μηχανές, οι οποίες συνήθως προσελκύουν τα 

αγόρια σε αυτήν την ηλικία. Παράλληλα, η χρήση αυτή φαίνεται δικαιολογημένη, 

καθώς ο Μήτσος είναι ένας κακός μαθητής, πλήρως αδιάφορος για τα μαθήματα και 

αρκετά αφελής, με αποτέλεσμα να «ξένιζε» ενδεχομένως τον τηλεθεατή η υπερίσχυση 
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της πρότυπης ποικιλίας έναντι του υφολογικού συμπλέγματος, δεδομένου του 

γεγονότος ότι εμφανίζεται να συνομιλεί κυρίως με συνομηλίκους τους, σε ανεπίσημες 

περιστάσεις επικοινωνίας, ή με άτομα λαϊκού επιπέδου, όπως π.χ. ο πατέρας του και ο 

Διονύσης. Επίσης, η χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος τον καθιστά, σε 

γενικές γραμμές, συμπαθή στο νεανικό τηλεοπτικό κοινό, καθώς παρουσιάζεται ως 

ένας τύπος ατόμου που θα μπορούσε να υπάρχει σε κάθε εφηβική παρέα, με 

αποτέλεσμα να αποκαθιστά η συμπαθητική του παρουσία την αποτυχία που 

παρουσιάζεται να έχει ο τηλεοπτικός χαρακτήρας τόσο στις γυναίκες όσο και στα 

μαθήματα, με την πρόκληση γέλιου και τη δημιουργία αισθημάτων αποδοχής στο 

τηλεοπτικό κοινό.  

 

Συμπέρασμα και για τους 3 χαρακτήρες: Το υφολογικό σύμπλεγμα προσδίδει και 

στους τρεις εφήβους τον νεανικό χαρακτήρα και το ανάλαφρο ύφος που οφείλουν να 

έχουν ως έφηβοι στις μεταξύ τους συνομιλίες ή σε ανεπίσημες επικοινωνιακές 

περιστάσεις, ενώ μας δείχνει πώς υποτίθεται ότι μιλάνε οι έφηβοι στις μέρες μας στις 

καθημερινές τους συνομιλίες για θέματα που σχετίζονται με τα άμεσα ενδιαφέροντά 

τους. 

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Μήτσος παρουσιάζεται ως ένας αφελής, επιπόλαιος και επιφανειακός χαρακτήρας. 

Είναι κακός μαθητής, παντελώς αδιάφορος για τα μαθήματα και μοναδικό του μέλημα 

είναι οι σχέσεις με το άλλο φύλο. Υποστηρίζει, μάλιστα, τις εφήμερες σχέσεις, όπως 

και τις ελεύθερες σχέσεις. Προσπαθεί στην αρχή της σειράς με κάθε τρόπο να κερδίσει 

το ενδιαφέρον της Εύας, γι’ αυτό προσποιείται σε αυτήν ότι είναι ευαίσθητος, καλός 

και ευγενικός με τα κορίτσια, ενώ, μάλιστα, διαβάζει κρυφά το ημερολόγιό της και 

υποκρίνεται ότι λατρεύει την ποίηση και τον Εγγονόπουλο, όπως η Εύα. Αναλαμβάνει, 

επίσης, εργασία μαζί της στο «Σονέτο μάλλον απαισιόδοξο» του Εγγονόπουλου, το 

οποίο είναι το αγαπημένο της Εύας, για να προσελκύσει τον ενδιαφέρον της και να την 

κάνει κοπέλα του. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της αφέλειάς του, εξαπατάται από τις ψευδείς 

πληροφορίες τις οποίες του δίνει ο Θανάσης για το ποιος τύπος άντρα της αρέσει, με 

αποτέλεσμα, εξαιτίας των χοντροκομμένων αστείων του για τις ξανθιές και του 
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άκομψου τρόπου με τον οποίο τη φλέρταρε, η Εύα να τον σφαλιαρίσει. Το ενδιαφέρον 

του, ωστόσο, το δείχνει έντονα απέναντι σε οποιαδήποτε γυναίκα τού αρέσει, χωρίς 

αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές, καθώς ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζει τις 

κοπέλες είναι άκομψος και συχνά άξεστος. Στο τέλος, κάνει σχέση με μια δυναμική 

συμμαθήτριά του, την Αφρούλα, η οποία καταφέρνει μετά από μεγάλη προσπάθεια να 

τον συνετίσει.  

 Εμφανίζεται να συμμετέχει και αυτός στη μουσική μπάντα του σχολείο του, 

στην οποία τραγουδάει ο Μάρκος, ενώ παίζει και στην ίδια ποδοσφαιρική ομάδα με 

τον Μάρκο, έχοντας, όμως, δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με αυτόν. Γενικότερα, επειδή 

ο Μάρκος έχει μεγαλύτερη απήχηση στο γυναικείο φύλο και είναι πιο δημοφιλής, ο 

Μήτσος παρουσιάζεται να τον ζηλεύει και να νιώθει μειονεκτικά απέναντί του, παρόλο 

που είναι παιδικοί φίλοι. Επίσης, λατρεύει τις μηχανές και εμφανίζεται να τις οδηγεί, 

καθώς και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τα οποία είναι τόσο πορωμένος που βάζει 

στοίχημα με έναν φίλο του την κοπέλα του.  

Ντύνεται και αυτός με απλά και καθημερινά ρούχα, όπως τζιν, t-shirt, αθλητικά 

παπούτσια και ζακέτες με κουκούλες Επίσης, παρουσιάζεται να πίνει αλκοόλ και να 

επιστρέφει σπίτι μεθυσμένος. Κινείται κυρίως στους χώρους του σχολείου, της 

μπυραρίας του Διονύση και του γηπέδου, ενώ εμφανίζεται και αυτός σε πάρτι μαζί με 

τον Μάρκο, την Εύα και τους υπόλοιπους συμμαθητές του, σε παραλία και σε 

μπαράκια.  

 

Ιδεολογική ανάλυση 

Στην υπό μελέτη σειρά, η ομάδα των εφήβων παρουσιάζεται, σε γενικές γραμμές, 

ανομοιογενής, καθώς υπάρχει και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα ο διαχωρισμός 

«αγοριών» και «κοριτσιών», από τη στιγμή που η Εύα αναπαρίσταται ως άτομο 

επιπέδου, άριστη μαθήτρια, με αγάπη για το διάβασμα, τη λογοτεχνία και την υγιεινή 

ζωή, σε αντίθεση με την ομάδα των αγοριών, όπου κυριαρχεί η αδιαφορία για το 

σχολείο, μεγαλύτερη επιπολαιότητα και ροπή στην ανθυγιεινή διατροφή. Έτσι, από την 

όλη της συμπεριφορά, η Εύα εμφανίζεται πιο ώριμη από τα αγόρια, και κυρίως τον 

Μήτσο, ενώ με τον Μάρκο έχει περισσότερα κοινά στοιχεία, λόγω της ευαισθησίας 

τους και των καλών τους τρόπων. Ωστόσο, και οι τρεις έφηβοι χαρακτήρες 
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αναπαρίστανται να αντιμετωπίζουν με ανωριμότητα, επιπολαιότητα και ζήλια τις 

σχέσεις τους με το άλλο φύλο, ενώ η Εύα και ο Μάρκος έρχονται συχνά σε σύγκρουση 

για τις ερωτικές τους επιλογές με τους γονείς τους και τα αδέρφια τους. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται και οι τρεις επιρρεπείς στη διασκέδαση και στο ποτό, ενώ 

εμφανίζονται να επιστρέφουν στο σπίτι τους μεθυσμένοι σε υπερβολικό βαθμό. 

Συνεπώς, στην παρουσίαση των έφηβων μυθοπλαστικών χαρακτήρων αναπαράγονται 

αρκετά από τα αρνητικά στερεότυπα τα οποία συνδέουν την εφηβεία με την ατελή 

ενηλικίωση.  

Ασχολούνται, επίσης, και οι τρεις με τα συνήθη θέματα των εφήβων, όπως π.χ. 

τα πάρτι, τη μουσική, τις ερωτικές σχέσεις, ενώ τα αγόρια ενδιαφέρονται επιπρόσθετα 

για τις μηχανές και το ποδόσφαιρο, οι οποίες αποτελούν κλασικές «αντρικές» ασχολίες. 

Επίσης, παρατηρούμε μία αντιστροφή των παραδοσιακών έμφυλων ταυτοτήτων, 

καθώς η Εύα εμφανίζεται πιο δυναμική και εκρηκτικός χαρακτήρας σε σχέση με τα 

αγόρια, τα οποία είναι πιο ντροπαλά και ήπιων τόνων (κυρίως ο Μάρκος). Έτσι, 

εμφανίζεται πιο ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη ως χαρακτήρας, σε αντίθεση με τα 

αγόρια, τα οποία, με βάση την παρουσίασή τους, εμφανίζονται περισσότερο ανώριμα 

και επιπόλαια, με άλλα λόγια ως «ατελείς» ενήλικες.  

Τέλος, το υφολογικό σύμπλεγμα απεικονίζεται με θετικό τρόπο, ως βασικό 

στοιχείο της νεανικής ταυτότητας και ηλικίας, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται από 

μια άριστη και καλλιεργημένη μαθήτρια, η οποία θέλει να σπουδάσει στη Φιλοσοφική 

Σχολή (πράγμα που σημαίνει πως συνειδητά επιλέγει το υφολογικό σύμπλεγμα, ενώ 

γνωρίζει άριστα και την πρότυπη ποικιλία). Θετική απεικόνιση έχουμε, όμως, και όταν 

το χρησιμοποιούν τα αγόρια (ασχέτως εάν πρόκειται για κακούς μαθητές), καθώς το 

υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής τους ηλικίας και ταυτότητας, 

ενώ, επίσης, πρόκειται για καλούς χαρακτήρες, με μετρημένη συμπεριφορά, γεγονός 

που τους καθιστά συμπαθείς στο τηλεοπτικό κοινό. Ωστόσο, η επισήμανση της έντονης 

σεξουαλικότητας, των ερωτικών σχέσεων, των έντονων πνευματικών, 

συναισθηματικών και ψυχικών καταστάσεων, της αγένειας και της ροπής προς τη 

διασκέδαση και το αλκοόλ μέσω του υφολογικού συμπλέγματος στιγματίζουν εν μέρει 

το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς αναπαράγονται μέσω αυτού κυρίαρχα 

αρνητικά στερεότυπα για τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση, ενώ τα φαινόμενα 

ασυνεννοησίας που προκύπτουν από τη χρήση της «γλώσσας της τεχνολογίας» 
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αναπαριστούν τα νεανικά ιδιώματα ως έναν κώδικα επικοινωνίας «εξωτικό» και 

ακατάληπτο (Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999). 

 

5.1.4 Ανάλυση σκηνών με τους έφηβους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες Εύα, Μάρκο και 

Μήτσο 

 

1η σκηνή: «Για τα μπάζα» 

 

 Επεισόδιο 4, 38.52-40.00 

 

((Η Εύα κάνει τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να της επιτρέψει η μητέρα της να πάει 

στη Μαλακάσα, όπου ο Μάνος, ο τέως φίλος της, δίνει ανοιχτή συναυλία με την μπάντα 

του, ώστε να τα ξαναβρούν. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο, της τηλεφωνεί ο Μάνος, 

λέγοντάς της πως δε θα πάει τελικά στη συναυλία, γιατί κανόνισε να κάνει παραπέντε 

με τους φίλους του. Επειδή, όμως, η Εύα υποψιάζεται πως ο Μάνος της λέει ψέματα, 

ζητά από τον Μάρκο να την πάει με τη μηχανή του ως τη Μαλακάσα, προκειμένου να 

εξακριβώσει αν ο Μάνος την κοροϊδεύει. Έτσι, λοιπόν, η Εύα με τον Μάρκο πηγαίνουν 

με τη μηχανή στο μέρος όπου θα έδινε ανοιχτή συναυλία ο Μάνος και τον βρίσκουν 

εκεί να κάθεται κάτω από ένα δέντρο με την παρέα του και να γρατζουνά την κιθάρα 

του)) 

 

Εύα (Ε), Μάρκος (Μα), Μάνος (Μ) 

1 

2 

Ε: Δε θα πάω συναυλία: (.) Θα πάω παραπέντε:. ((Με ειρωνικό τόνο 

φωνής και ύφος, μιμούμενη τη φωνή του Μάνου)) 

3 Μα: Αυτοί είναι:; 

4 

5 

Ε: Χμ (.) Τώρα θα σου δείξω εγώ ποιος είναι= ((Κατεβαίνει από τη μηχανή 

με εκνευρισμένο και αποφασιστικό τόνο φωνής και ύφος)) 

6 Μα: =Όχι, περίμενε, Εύα:= ((Με ανήσυχο ύφος και τόνο φωνής)) 

7 

8 

Ε: =Όχι::. Εσύ μείνε εδώ: (.) Δε σε αφορά:. Θα το λύσω εγώ το θέμα (.) 

Ευγενικά: και ωραία:. ((Με ειρωνικό ύφος, χαμόγελο και τόνο φωνής. 
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9 

10 

Κατευθύνεται αποφασιστικά και δυναμικά προς το μέρος του Μάνου. 

Ο Μάρκος την κοιτάζει με αμήχανο και αγχωμένο βλέμμα)) 

11 

12 

13 

Μ: Σου κούνησα μαντήλι: στο τρένο: [που σε πήρε:]// ((Ο Μάνος 

τραγουδάει παράφωνα με την κιθάρα του, όντας ξέγνοιαστος και 

χαρούμενος, ενώ πάνω στο πόδι του είναι ξαπλωμένη μια κοπέλα)) 

14 

15 

Ε: [Αυτό είναι], ρε καθίκι, που δε θα πήγαινες [συναυλία και θα πήγαινες 

παραπέντε;] ((Με αγανακτισμένο ύφος και τόνο φωνής)) 

16 

17 

Μ: [Μωρό μου, εδώ;] ((Σηκώνεται ξαφνιασμένος και χαμογελαστός από 

την απρόσμενη εμφάνιση της Εύας)) 

18 

19 

20 

21 

Ε: [Τι μωρό μου ρε, γαμώ την τρέλα μου;] ((Με εξοργισμένο τόνο φωνής. 

Αρπάζει απότομα την κιθάρα από τα χέρια του Μάνου και τη χτυπάει 

με δύναμη πρώτα στο δέντρο και μετά στο έδαφος, μέχρι να τη σπάσει. 

Ο Μάρκος, από μακριά, κοιτάζει το σκηνικό κατάπληκτος)) 

22 

23 

Μ: ((Κοιτάζοντάς την πανικόβλητος)) [Θα σου εξηγήσω, ρε μωρό (.) Δεν 

είναι αυτό που νομίζεις] 

24 

25 

Ε: [Τι να μου εξηγήσεις;] ((Με έξαλλο ύφος και τόνο φωνής, καθώς 

χτυπάει με δύναμη την κιθάρα στο έδαφος)) 

26 

27 

Μ: [Ηρέμησε] (.) Ρε, ρε (.) Ηρέμησε, ρε μωρό= ((Με έντονο τόνο φωνής. 

Προσπαθεί να την ηρεμήσει)) 

28 

29 

Ε: =Τι να ηρεμήσω; ((Ουρλιάζοντας, κοιτάζοντάς τον με εξαγριωμένο 

βλέμμα και κάνοντας έντονες κινήσεις αγανάκτησης)) 

30 

31 

Μ: Δεν είναι αυτό που (.) Δεν καταλαβαίνεις= ((Με έντονο και 

απολογητικό τόνο φωνής)) 

32 

33 

34 

35 

36 

Ε: =Ορίστε (.) Καραγκιόζη (.) Περαστικά. ((Του δίνει τη σπασμένη 

κιθάρα, του ρίχνει δυνατή σφαλιάρα, του κάνει άσεμνη χειρονομία και 

φεύγει με εκνευρισμένο ύφος και το κεφάλι ψηλά. Ο Μάρκος την 

κοιτάζει έκπληκτος από μακριά. Στη συνέχεια, η Εύα επιστρέφει στη 

μηχανή όπου την περιμένει ο Μάρκος)) 

37 

38 

Μα: Τώρα τι κατάλαβες; ((Με ήρεμο και συμβουλευτικό τόνο στη φωνή του 

και αντίστοιχο ύφος)) 

39 

40 

Ε: Αυτός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να με κοροϊδεύει. ((Με έντονο και 

αποφασιστικό τόνο φωνής και ύφος)) 
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41 

42 

43 

44 

Μα: ((Με έντονο και αυστηρό ύφος και τόνο φωνής)) Κι εγώ κατάλαβα ότι 

ο τύπος είναι για τα μπάζα (.) Δεν είναι για σένα (.) Εσύ είσαι άλλο 

πράγμα ((Μαλακώνει το ύφος του και τον τόνο φωνής του)) (.) Είσαι 

(.) ((Με διστακτικό και αμήχανο ύφος και τόνο φωνής)) 

45 

46 

Ε: Τι είμαι εγώ; ((Με ξαφνιασμένο και γλυκό ύφος και αντίστοιχο τόνο 

φωνής)) 

47 

48 

Μα: Ε: (.) Εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη, Εύα: (.) Είσαι μια κούκλα. Αυτός 

δεν είναι:: (.) ((Με διστακτικό και αμήχανο ύφος και τόνο φωνής)) 

49 

50 

51 

52 

 ((Αγκαλιάζονται. Η Εύα χαμογελά, ομοίως και ο Μάρκος, ο οποίος έχει 

ευτυχισμένο βλέμμα και χαρούμενο ύφος, επειδή την έχει στην αγκαλιά 

του και μάλλον αρχίζει να συνειδητοποιεί πως είναι ερωτευμένος μαζί 

της)) 

 

Στην παρούσα αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζονται με βάση τους κοινωνικούς μηχανισμούς της ηλικίας, του φύλου, της 

ερωτικής σχέσης και της οικογένειας. Ειδικότερα, από πλευράς θεσιακότητας, η Εύα 

κατασκευάζεται ως δυναμική, αποφασιστική, παρορμητική, ανυποχώρητη, αυτάρκης, 

εκρηκτική, αδιάλλακτη και περήφανη νέα γυναίκα, ως προδομένη και πληγωμένη τέως 

κοπέλα αλλά και ως γλυκιά, τρυφερή και πρόσχαρη νέα γυναίκα και ετεροθαλής 

αδερφή. Ο Μάρκος, από την πλευρά του, κατασκευάζεται ως ήπιος, συνεσταλμένος, 

ψύχραιμος, λογικός, ώριμος, τρυφερός, ευγενικός και κρυφά ερωτευμένος νέος άντρας, 

όπως και ως υποστηρικτικός και προστατευτικός ετεροθαλής αδερφός, ενώ ο Μάνος 

ως αμέριμνος, ψεύτης, ελαφρόμυαλος, πανικόβλητος, δειλός και «γαλίφης» νέος 

άντρας και τέως αγόρι.  

 Στην αρχή της αλληλεπίδρασης, η Εύα κατασκευάζεται ως δυναμική και 

καχύποπτη νέα γυναίκα, η οποία πηγαίνει να ελέγξει αν ο τέως φίλος της της λέει 

αλήθεια πως θα πάει τελικά για παραπέντε και δε θα δώσει ανοιχτή συναυλία στη 

Μαλακάσα. Παράλληλα, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό τις κατηγορίες της ειρωνικής/ 

περιπαικτικής νέας γυναίκας και της εκνευρισμένης τέως κοπέλας, μέσα από το 

κατηγόρημα της μίμησης των ψευδών λεγομένων του τέως αγοριού της, κατηγορία η 

οποία αυθεντικοποιείται περαιτέρω με το ειρωνικό της ύφος και τον ειρωνικό τόνο στη 

φωνή της, ενόσω μιμείται τη φωνή του Μάνου, αναπαράγοντας της δικαιολογίες τις 

οποίες της είπε στο τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί γι’ αυτόν την 
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κατηγορία του ψεύτη νέου άντρα και τέως φίλου (σ. 1-2). Ο Μάρκος, από την πλευρά 

του, κατασκευάζεται ως υποστηρικτικός νέος άντρας και ετεροθαλής αδερφός, από τη 

στιγμή που συνοδεύει την Εύα μέχρι τη Μαλακάσα και τη ρωτάει από ενδιαφέρον αν 

αυτοί που ψάχνουν είναι η παρέα την οποία βλέπουν απέναντί τους (σ. 3). Η Εύα τότε 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της δυναμικής και αποφασιστικής νέας 

γυναίκας, η οποία ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση για το ψέμα το οποίο της είπε το τέως 

αγόρι της, ο Μάνος, ότι δήθεν θα πάει για παραπέντε και όχι στη συναυλία, κατηγορίες 

οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον εκνευρισμένο και αποφασιστικό τόνο φωνής της 

και το αντίστοιχο ύφος της (σ. 4-5).  

Ο Μάρκος, ωστόσο, προσπαθεί να αποτρέψει την Εύα από το να κάνει φασαρία, 

με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιείται ως προστατευτικός νέος άντρας και ετεροθαλής 

αδερφός, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον ανήσυχο τόνο στη φωνή 

του και το ανήσυχο ύφος του, καθώς και με τη διακοπή και λήψη του λόγου από την 

Εύα, η οποία δείχνει τη βιασύνη του να την εμποδίσει να πλησιάσει τον Μάνο, ενώ για 

την Εύα αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες της παρορμητικής και απερίσκεπτης νέας 

γυναίκας (σ. 6). Η Εύα, με τη σειρά της, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό 

της τις κατηγορίες της δυναμικής, αποφασιστικής, ανυποχώρητης, ειρωνικής και 

αυτάρκους νέας γυναίκας, μέσω των κατηγορημάτων ότι είναι το θέμα αυτό δικό της 

και, γι’ αυτό, θα το λύσει μόνη της «ευγενικά» και «ωραία», με αποτέλεσμα να 

αναδύεται η «αρσενική» όψη της ταυτότητάς της (σ. 7-9). Οι προαναφερθείσες 

κατηγορίες περικειμενοποιούνται για  την Εύα μέσω της διακοπής και λήψης του λόγου 

από τον Μάρκο, της επιμήκυνσης συλλαβών και των σύντομων παύσεων, 

περικειμενικοί δείκτες οι οποίοι δηλώνουν τον δυναμισμό, την αποφασιστικότητά της 

και τη βιασύνη της να επιλύσει από μόνη της το θέμα, αλλά και μέσω του ειρωνικού 

ύφους της, του ειρωνικού χαμόγελού της και του αντίστοιχου τόνου στη φωνής της, 

περικειμενικοί δείκτες που δηλώνουν πως είναι αποφασισμένη να επιλύσει το 

συγκεκριμένο θέμα με αποτελεσματικό τρόπο, ο οποίος κάθε άλλο παρά ευγενικός και 

ωραίος θα είναι. Οι κατηγορίες της αποφασιστικής και δυναμικής νέας γυναίκας για 

την Εύα αυθεντικοποιούνται περαιτέρω και με τον αποφασιστικό και δυναμικό τρόπο 

με τον οποίο κατευθύνεται προς τον Μάνο, προκειμένου να του ζητήσει εξηγήσεις. Ο 

Μάρκος, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί και αυτός τις κατηγορίες της δυναμικής, 

αποφασιστικής και ανυποχώρητης νέας γυναίκας για την Εύα μέσω των 

περικειμενικών του δεικτών, καθώς τον βλέπουμε να την κοιτάζει με αμήχανο και 
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αγχωμένο βλέμμα, πιθανώς γιατί την έχει ικανή, λόγω του εκνευρισμού της, για μεγάλη 

σύγκρουση με τον Μάνο, ενώ ο ίδιος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες 

του ήπιου, συνεσταλμένου, φοβισμένου και υπάκουου νέου άντρα αλλά και 

ετεροθαλούς αδερφού, μιας και ακολούθησε ευλαβικά τις οδηγίες της Εύας να 

παραμείνει στη θέση του (σ. 10).  

 Όσον αφορά τον Μάνο, κατασκευάζεται ως αμέριμνος/ ξέγνοιαστος αλλά και 

ψεύτης νέος άντρας, καθώς είπε στην Εύα πως θα πάει για παραπέντε αντί στη 

συναυλία, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το ξέγνοιαστο και χαρούμενο 

ύφος με το οποίο τραγουδάει καθισμένος κάτω από ένα δέντρο (σ. 11-13). Η Εύα, από 

την άλλη πλευρά, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της δυναμικής, 

αποφασιστικής, επιθετικής και νευρικής νέας γυναίκας, οι οποίες συνδέονται και με 

την αρσενική όψη της ταυτότητας της Εύας, αλλά και της προδομένης και 

εξοργισμένης τέως κοπέλας, η οποία ανακαλύπτει τα ψέματα του τέως αγοριού της και, 

γι’ αυτό, βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση, κατηγορίες οι οποίες αυθεντικοποιούνται με 

το αγανακτισμένο ύφος της Εύας και τον αγανακτισμένο τόνο στη φωνή της, όπως, 

επίσης, και με την έμφαση την οποία δίνει σε λέξεις της απάντησής της αλλά και με το 

ότι μιλά ταυτόχρονα με τον Μάνο, πριν δηλαδή επιχειρήσει να αρθρώσει αυτός 

οποιαδήποτε δικαιολογία (σ. 14-15). Επίσης, αυθεντικοποιεί για τον Μάνο τις 

κατηγορίες του ανέντιμου («καθικιού») και του ψεύτη νέου άντρα και τέως αγοριού, 

μιας και της είπε πως δε θα πάει στη συναυλία αλλά για παραπέντε.  

Ο Μάνος, με τη σειρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του 

αμέριμνου, ελαφρόμυαλου, υποκριτή και διπρόσωπου νέου άντρα, αλλά και του 

χαρούμενου και ερωτευμένου τέως αγοριού, μιας και, όπως περικειμενοποιείται με το 

ξαφνιασμένο και χαμογελαστό ύφος του, αφενός δεν αντιλήφθηκε ότι η Εύα είναι 

εξοργισμένη με το ψέμα το οποίο της είπε, αφετέρου δε νιώθει και ιδιαίτερες τύψεις, 

αν και της είπε ψέματα στο τηλέφωνο πριν από λίγη ώρα (σ. 16-17). Μπροστά στην 

αντίδρασή του, η Εύα εξοργίζεται ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της δυναμικής, αποφασιστικής, 

παρορμητικής, ανυποχώρητης και εκρηκτικής νέας γυναίκας, καθώς και της 

πληγωμένης και προδομένης τέως κοπέλας, η οποία εκνευρίζεται με την αναισθησία 

του Μάνου (σ. 18-20). Οι προαναφερθείσες κατηγορίες περικειμενοποιούνται για την 

Εύα με τον εξοργισμένο τόνο στη φωνή της, το απότομο άρπαγμα της κιθάρας από τα 

χέρια του Μάνου και το δυνατό χτύπημά της πρώτα στο δέντρο και μετά στο έδαφος, 
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μέχρι να τη σπάσει. Ο Μάρκος, από μακριά, κοιτάζει το σκηνικό κατάπληκτος, με 

αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του συνεσταλμένου, 

ήπιου και φοβισμένου νέου άντρα, ενώ για την Εύα τις κατηγορίες της δυναμικής, 

παρορμητικής και εκρηκτικής νέας γυναίκας (σ. 21).  

 Μπροστά στην εκρηκτική αντίδραση της Εύας, ο Μάνος επιχειρεί να 

αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό του τα κατηγορήματα της ειλικρίνειας και της 

αξιοπιστίας, λέγοντας στην Εύα πως τον παρεξήγησε, κατηγορήματα τα οποία, όμως, 

αποφυσικοποιεί με την αντίδρασή της η Εύα, μιας και του δείχνει εμφανώς πως δεν τον 

πιστεύει αλλά και πως ούτε έχει σκοπό να ακούσει τις δικαιολογίες του. Έτσι, 

αυθεντικοποιεί για τον Μάνο τις κατηγορίες του ανειλικρινούς, αναξιόπιστου και 

αδικαιολόγητου νέου άντρα και τέως αγοριού, ενώ για τον εαυτό της τις κατηγορίες 

της δυναμικής, ανυποχώρητης, αμετάπειστης, εκρηκτικής και λογικής νέας γυναίκας, 

καθώς και της εξαπατημένης και πληγωμένης τέως κοπέλας (σ. 22-23, 24-25). Οι 

παραπάνω κατηγορίες για την Εύα και τον Μάνο αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με το 

εξοργισμένο ύφος και τον αντίστοιχο τόνο φωνής της Εύας, ο οποίος απορρέει και από 

την έμφαση την οποία δίνει στην απάντησή της, καθώς και με το ότι μιλά ταυτόχρονα 

με τον Μάνο, αντίδραση η οποία δείχνει τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητά της, 

όπως και το ότι δεν είναι πρόθυμη να ακούσει δικαιολογίες, αλλά και με το χτύπημα 

της κιθάρας του Μάνου με δύναμη στο έδαφος, προκειμένου να τον εκδικηθεί για την 

εξαπάτηση προς το πρόσωπό της.  

Ο Μάνος, από την πλευρά του, επιχειρώντας να ηρεμήσει την Εύα, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του δήθεν ψύχραιμου και 

κατευναστικού αλλά, στην ουσία, του πανικόβλητου, δειλού και φοβισμένου νέου 

άντρα και τέως αγοριού. Οι κατηγορίες αυτές περικειμενοποιούνται με την έμφαση την 

οποία δίνει στα λεγόμενά του και τις σύντομες παύσεις του, οι οποίες δείχνουν την 

αγωνία του να την ηρεμήσει. Από την άλλη πλευρά, για την Εύα αυθεντικοποιεί τις 

κατηγορίες της εκρηκτικής, παρορμητικής και νευρικής νέας γυναίκας και τέως 

κοπέλας, μιας και προσπαθεί να κατευνάσει την αντίδρασή της (σ. 26-27). Παρά τις 

προσπάθειές του, η Εύα εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του 

ανειλικρινούς και αναξιόπιστου νέου άντρα και τέως αγοριού για τον Μάνο, μιας και 

η παράκρουσή της οφείλεται στο γεγονός πως της είπε ψέματα, ενώ για τον εαυτό της 

αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες της δυναμικής, αμετάπειστης και εκρηκτικής νέας 

γυναίκας, όπως και της προδομένης και πληγωμένης τέως κοπέλας. Οι κατηγορίες 
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αυτές αυθεντικοποιούνται εντονότερα με τα ουρλιαχτά της Εύας, το εξαγριωμένο 

βλέμμα το οποίο ρίχνει στον Μάνο, τις έντονες κινήσεις της, οι οποίες δείχνουν την 

αγανάκτησή της, αλλά και με τη διακοπή και τη λήψη του λόγου από τον Μάνο, η 

οποία δείχνει την έξαλλη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει (σ. 28-29). Ο Μάνος, 

ωστόσο, συνεχίζει να προσπαθεί να δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί 

για τον εαυτό του τα κατηγορήματα της αναξιοπιστίας, της ανειλικρίνειας, του πανικού, 

της γαλιφιάς και της διπροσωπίας, τα οποία περικειμενοποιούνται με τη σύντομη 

παύση του, η οποία δηλώνει τη βιασύνη του να ηρεμήσει την Εύα, ενώ για την Εύα 

επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει τις κατηγορίες της παράλογης, νευρικής και εκρηκτικής 

νέας γυναίκας και τέως κοπέλας (σ. 30-31).  

 Η Εύα, από την πλευρά της, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες 

της δυναμικής, εκρηκτικής, επιθετικής, νευρικής, αποφασιστικής, υποτιμητικής, 

αδιάλλακτης, περήφανης και πεισματάρας νέας γυναίκας, η οποία δεν κάμπτεται από 

ψεύτικες δικαιολογίες, με τον αποχαιρετισμό «περαστικά» προς αυτόν, καθώς και της 

εκδικητικής και πληγωμένης τέως κοπέλας, ενώ για τον Μάνο αυθεντικοποιεί την 

κατηγορία του γελοίου νέου άντρα, με τον χαρακτηρισμό «καραγκιόζη» προς αυτόν 

(σ. 32-34). Οι προαναφερθείσες κατηγορίες αυθεντικοποιούνται εντονότερα για την 

Εύα μέσω των περικειμενικών της δεικτών, με άλλα λόγια με το εκνευρισμένο ύφος 

της, την έμφαση στη λέξη «περαστικά», τη διακοπή και λήψη του λόγου από τον Μάνο 

και τις σύντομες παύσεις της, οι οποίες δείχνουν την αγανάκτησή της, όπως, επίσης, 

και με τη σφαλιάρα την οποία ρίχνει στον Μάνο, αφού πρώτα του δίνει τη σπασμένη 

κιθάρα του. Έτσι, λοιπόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της λογομαχίας με τον Μάνο, δομείται 

παράλληλα και η «αρσενική» ταυτότητα της Εύας, καθώς το ομιλιακό ύφος της 

συνδέεται με στοιχεία που στερεότυπα αποδίδονται στην «αρσενικότητα» (π.χ. 

δυναμισμός, επιθετικότητα, έντονη διαφωνία, ευθεία σύγκρουση) (βλ. και Sznycer 

2010), με αποτέλεσμα η Εύα να κατασκευάζεται και ως «μαγκάκι»/ «αντράκι», μιας 

και αντιμετωπίζει δυναμικά και κατά πρόσωπο την ανειλικρίνεια του Μάνου.  

 Στην πορεία της αλληλεπίδρασης, ο Μάρκος κατασκευάζεται ως ψύχραιμος, 

λογικός και προστατευτικός νέος άντρας και ετεροθαλής αδερφός, ο οποίος προσπαθεί 

να συνετίσει την Εύα, μιας και, όπως φαίνεται, δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά της, 

κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το έκπληκτο βλέμμα του, με τον ήρεμο 

και συμβουλευτικό τόνο στη φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του, με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί για την Εύα τις κατηγορίες της εκρηκτικής, νευρικής, παρορμητικής 
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και επιπόλαιης νέας γυναίκας (σ. 34-35, 37-38). Ωστόσο, η Εύα αυθεντικοποιεί για τον 

εαυτό της τις κατηγορίες της δυναμικής, αποφασιστικής και περήφανης νέας γυναίκας, 

η οποία δεν εξαπατάται, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον έντονο και 

αποφασιστικό τόνο στη φωνή της, όπως και με την έμφαση την οποία δίνει στην 

αντωνυμία «αυτός», αναφερόμενη στον Μάνο (σ. 39-40). Τότε ο Μάρκος 

αυθεντικοποιεί για τον Μάνο τις κατηγορίες του ανόητου και ανάξιου να ασχοληθεί η 

Εύα μαζί του νέου άντρα, ενώ για τον εαυτό του τις κατηγορίες του λογικού, ώριμου, 

ψύχραιμου, δυναμικού, προστατευτικού και υποστηρικτικού νέου άντρα και 

ετεροθαλούς αδερφού, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το έντονο ύφος 

του και τον έντονο τόνο στη φωνή του, καθώς και με την έμφαση την οποία δίνει στον 

χαρακτηρισμό «για τα μπάζα» για τον Μάνο και με τις σύντομες παύσεις του, οι οποίες 

δείχνουν τον εκνευρισμό του με την αντίδραση της Εύας και με το γεγονός πως 

ασχολήθηκε με τον Μάνο (σ. 41-44).  

Επίσης, αυθεντικοποιεί για την Εύα την κατηγορία της ξεχωριστής νέας 

κοπέλας και για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ευγενικού, τρυφερού, ντροπαλού και 

συνεσταλμένου νέου άντρα. Οι κατηγορίες, μάλιστα, του ντροπαλού και 

συνεσταλμένου νέου άντρα για τον Μάρκο αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τον 

διστακτικό και αμήχανο τόνο στη φωνή του, καθώς και με το αντίστοιχο ύφος του, όταν 

απευθύνεται στην Εύα και μιλά θετικά γι’ αυτήν. Η Εύα, με τη σειρά της, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της γλυκιάς και τρυφερής νέας 

γυναίκας, όπως περικειμενοποιείται με το γλυκό και ξαφνιασμένο ύφος της και τον 

αντίστοιχο τόνο στη φωνή της, καθώς τη βλέπουμε να μαλακώνει μπροστά στα θετικά 

λόγια του Μάρκου γι’ αυτήν και να προσπαθεί να τον διευκολύνει, ώστε να της πει 

περισσότερα (σ. 45-46). Έτσι, ο Μάρκος παίρνει θάρρος και αυθεντικοποιεί για την 

Εύα την κατηγορία της πολύ όμορφης νέας γυναίκας και για τον Μάνο την κατηγορία 

του άσχημου νέου άντρα, ενώ για τον εαυτό του αυθεντικοποιεί την κατηγορία του 

ντροπαλού και συνεσταλμένου νέου άντρα, μιας και νιώθει άβολα να εκφράσει τον 

θαυμασμό του και την έλξη του προς την ετεροθαλή αδερφή του. Η αμηχανία του αυτή 

περικειμενοποιείται με τον διστακτικό και αμήχανο τόνο στη φωνή του, ο οποίος 

απορρέει και από τις σύντομες παύσεις του και τις επιμηκύνσεις συλλαβών, οι οποίες 

δείχνουν την αμηχανία του και τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει (σ. 47-48). 

Τότε η Εύα αυθεντικοποιεί και πάλι για τον εαυτό της τις κατηγορίες της τρυφερής, 

στοργικής και πρόσχαρης νέας γυναίκας και ετεροθαλούς αδερφής, ενώ για τον Μάρκο 
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τις κατηγορίες του γλυκού και ευγενικού νέου άντρα και ετεροθαλούς αδερφού, και, 

γι’ αυτό, τον αγκαλιάζει και χαμογελά. Στο τέλος της συνομιλίας, ο Μάρκος 

αυθεντικοποιείται ως ευτυχής και κρυφά ερωτευμένος νέος άντρας και ετεροθαλής 

αδερφός, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το ευτυχισμένο βλέμμα του 

και το χαρούμενο ύφος του, όταν έχει στην αγκαλιά του την Εύα (σ. 49-52).  

 Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, οι έφηβοι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

κατασκευάζουν τη νεανική τους ταυτότητα με την αξιοποίηση κοινωνιογλωσσικών 

πόρων από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, με άλλα λόγια από τη «γλώσσα των 

νέων» («για τα μπάζα»), τη «γλώσσα της πιάτσας» («ρε καθίκι», «γαμώ την τρέλα 

μου»), την καθομιλουμένη («καραγκιόζη», «περαστικά», «ρε»), τα ερωτόλογα («μωρό 

μου»), και με την αναφορά τους σε νεανικές δραστηριότητες («συναυλία», 

«παραπέντε»). Το υφολογικό αυτό σύμπλεγμα αποκτά στην αναλυθείσα 

αλληλεπίδραση τη «δεικτική αξία» (Eckert 2008) της μαγκιάς, της αρσενικότητας, των 

ερωτικών σχέσεων, της εκρηκτικότητας, της νευρικότητας, της επιθετικότητας, της 

εξαλλοσύνης, της βωμολοχίας, της απογοήτευσης, της υποτίμησης ατόμων, της 

απαξίωσης απέναντι στην ψευτιά, στην προδοσία και στην ανέντιμη συμπεριφοράς, 

του δυναμισμού, της αποφασιστικότητας, της αδιαλλαξίας και της παρορμητικότητας. 

 Αξιοποιώντας την αρχή της μερικότητας, παρατηρούμε πως στην υπό μελέτη 

αλληλεπίδραση αναπαράγονται, κατά κύριο λόγο, τα συνήθη αρνητικά στερεότυπα για 

την κοινωνική ομάδα των νέων, όπως η μαγκιά, η επιθετική συμπεριφορά, η 

βωμολοχία, η εκρηκτικότητα, η παρορμητικότητα, η αδιαλλαξία, το πείσμα, η 

απαξίωση ατόμων με βάση την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά, η ειρωνεία, η πνευματική 

ελαφρότητα, η υποκρισία και η διπροσωπία, η αμεριμνησία, ο φόβος/ πανικός και η 

δειλία, με αποτέλεσμα να αντλούνται στοιχεία κυρίως από τον «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002) για την κατασκευή της νεανικής 

ταυτότητας. Ωστόσο, γίνεται απόπειρα ανάδειξης και των θετικών στοιχείων της 

νεανικής ταυτότητας από τους δημιουργούς της σειράς, με την άντληση στοιχείων από 

τον «λόγο της νεότητας» (Bucholtz 2002), όπως είναι η λογική, η ψυχραιμία, η 

ωριμότητα, η προστατευτικότητα, ο δυναμισμός, η αποφασιστικότητα, η υπερηφάνεια, 

η επιδίωξη της αλήθειας, η στοργή και η αλληλοϋποστήριξη, η ηπιότητα και η συστολή 

του χαρακτήρα, η γλυκύτητα, η τρυφερότητα και η ευγένεια, με αποτέλεσμα οι έφηβοι 

μυθοπλαστικοί χαρακτήρες να αναπαρίστανται ως ένα συνονθύλευμα «τέλειων» και 

«ατελών» στοιχείων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός πως η μυθοπλαστική 
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αναπαράσταση των έφηβων γυναικείων και αντρικών χαρακτήρων στην υπό ανάλυση 

αλληλεπίδραση ανατρέπει, σε μεγάλο βαθμό, τα παραδοσιακά στερεότυπα για τα δύο 

φύλα, προωθώντας πιο προοδευτικές έμφυλες αναπαραστάσεις, μιας και η κατασκευή 

της γυναικείας ταυτότητας είναι συνδεδεμένη με τον δυναμισμό και την 

αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα να κατασκευάζεται η «αρσενική» όψη της 

γυναικείας ταυτότητας, ενώ της αρσενικής με την υπακοή, την πραότητα και την 

ψυχραιμία, με αποτέλεσμα να δομείται η «θηλυκή» όψη της αρσενικής ταυτότητας.  

 

2η σκηνή: «Πολύ τρελό μωρό!» 

Επεισόδιο 2, 11.38-12.46 

 

((Ο Θανάσης και ο Μάρκος δυσανασχετούν με την εμμονή των κοριτσιών με το πρωινό 

μπάνιο και την καθαριότητα, επειδή τους δυσκολεύουν την πρόσβασή τους στο μπάνιο 

κάθε πρωί. Έτσι, ο Θανάσης, για να τις εκδικηθεί, αποφασίζει να ανοίξει μια τρύπα στη 

μεσοτοιχία που χωρίζει το μπάνιο από το δωμάτιό τους, ώστε να τις βλέπουν την ώρα 

που λούζονται. Ο Διονύσης, όμως, ανακαλύπτει τι ετοιμάζονται να κάνουν τα αγόρια 

του, με αποτέλεσμα έξαλλος να τους τιμωρήσει και, έτσι, να μην μπορεί ο Μάρκος να 

πάει στο πάρτι το οποίο ετοιμάζουν οι συμμαθητές του)) 

 

Μάρκος (Μα), Μήτσος (Μη), Εύα (Ε) 

1 

2 

3 

Μα: Μου ’κοψε το πάρτι, ρε γαμώ:το, εξαιτίας του ηλίθιου του αδερφού 

μου. ((Με ύφος, τόνο φωνής και κινήσεις που δηλώνουν τον 

εκνευρισμό και την απογοήτευσή του)) 

4 

5 

Μη: Όχι ρε, και είχα υπολογίσει (.) Είχα υπολογίσει. ((Με απογοητευμένο 

ύφος και τόνο φωνής, καθώς και ανάλογες κινήσεις)) 

6 Μα: Τι; Να φέρω μπύρες; ((Με απορημένο ύφος και τόνο φωνής)) 

7 

8 

Μη:  Να φέρεις την αδερφή σου (.) Γουστάρω τρελά, ε:. ((Με 

χαμογελαστό ύφος)) 

9 

10 

Μα: Για σεμνά: (.) Αδερφή μου είναι. ((Με παρεξηγημένο ύφος, το οποίο 

δείχνει τη δυσανασχέτησή του)) 
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11 

12 

13 

Μη: ((Με ήρεμο τόνο φωνής, σαν να μην υπάρχει πρόβλημα)) Ε, αυτό 

λέω κι εγώ (.) Αδερφή σου (.) Και μάλιστα πρόσφατη (.) Πολύ τρελό 

μωρό. ((Με ενθουσιώδες ύφος και  ενθουσιώδη τόνο φωνής)) 

14 

15 

16 

17 

18 

Μα: ((Χωρίς να δίνει σημασία στον Μήτσο, απορροφημένος στις σκέψεις 

του)) Και τι θα πω στους άλλους; Ότι δεν μπορώ να ’ρθω στο πάρτι, 

γιατί μ’ έβαλε τιμωρία ο μπαμπάς μου; Θα γελάνε μια εβδομάδα. 

((Με προβληματισμένο ύφος και κινήσεις που δείχνουν πως 

βρίσκεται σε αδιέξοδο)) 

19 

20 

21 

Μη: ((Αναφερόμενος πάλι στην Εύα)) Μήπως την αφήσουν να ’ρθει μόνη 

της (.) Να περάσω να την πάρω εγώ από το σπίτι, ρε παιδί μου:. ((Με 

ύφος το οποίο δείχνει πως προσπαθεί να βρει λύση)) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Μα: ((Με ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος)) Χα::. ((Με σοβαρό ύφος και 

τόνο φωνής, κάνοντας κινήσεις απαρίθμησης)) Μήτσο, το σπίτι μου 

από τον γάμο και μετά είναι σαν κατασκήνωση της (ΧΕΝ). Δε 

βρίζουμε (.) Δε λερώνουμε (.) Δεν ξαπλώνουμε στους καναπέδες (.) 

Αφού, να φανταστείς, με έβαλε και μετακόμισα στο ίδιο δωμάτιο με 

τα αδέρφια μου. ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος)) 

28 

29 

Μη: Ναι, αλλά περνάει από μπροστά η αδερφή σου με τα στριγκάκια της= 

((Με ενθουσιώδες ύφος)) 

30 

31 

Μα:  =Λίγα με την αδερφή μου, είπαμε. ((Με εκνευρισμένο ύφος και τόνο 

φωνής, τον αρπάζει από την μπλούζα)) 

32 

33 

Μη: Κάτσε ρε: (.) Πώς κάνεις έτσι; Ούτε γκόμενά σου να ήτανε: ((Με 

απορημένο και ψιλοπαρεξηγημένο ύφος και τόνο φωνής)) 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Ε: ((Μιλάει στο τηλέφωνο με το αγόρι της, το οποίο μένει 

Θεσσαλονίκη)) Μωρό μου, θα ήμασταν μαζί τώρα, αν είχα ανέβει 

στο λεωφορείο ((Με τρυφερό και ερωτευμένο τόνο φωνής και 

ύφος)). Τι::; Μου έστειλες κι άλλο dvd; Πιο προχωρημένο:; ((Με 

ενθουσιασμένο ύφος και τόνο φωνής)) Θα το βρω το μεσημέρι στο 

σπίτι. Σ’ αγαπώ:. ((Κλείνει το τηλέφωνο. Με ενθουσιασμένο ύφος, 

κάνοντας κινήσεις ευτυχίας και ενθουσιασμού και χαμογελώντας 

πλατιά)) 

42 Μα: Τι γίνεται; Όλα καλά; 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

Ε: ((Με ενθουσιώδες ύφος, χαρούμενο τόνο φωνής και αντίστοιχες 

κινήσεις)) Καλύτερα δε γίνεται:. Ο Μάνος μού έστειλε κι άλλο dvd 

(.) Πιο προχωρημένο. Ο γλυκός μου:. ((Με τρισευτυχισμένο ύφος και 

χαρούμενο τόνο φωνής)) Είναι πολύ τρυφερός. ((Φεύγει τρέχοντας, 

ενώ ο Μάρκος με τον Μήτσο την κοιτάζουν έκπληκτοι και 

σκεπτικοί)) 

49 

50 

51 

Μη: Ποιος είναι ο γλυκός που είναι και τρυφερός; ((Με εκνευρισμένο 

ύφος, ζητώντας εξηγήσεις από τον Μάρκο τώρα που έμειναν οι δυο 

τους)) 

52 

53 

Μα: Ένας τυπάς Θεσσαλονικιός ((Με απαξιωτικό τόνο φωνής και ύφος) 

(.) Ένας καραγκιό:ζης. ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος)) 

54 

55 

56 

Μη: Τι; Μας την πέσανε και οι Παοκτσήδες; ((Γελάει έντονα και 

κοροϊδευτικά, ενώ ο Μάρκος τον κοιτάζει με έντονο και άγριο 

βλέμμα)) 

 

Στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζονται με βάση τους κοινωνικούς μηχανισμούς της ηλικίας, του φύλου, της 

οικογένειας, της ερωτικής σχέσης και της παρέας. Ειδικότερα, από πλευράς 

θεσιακότητας, ο Μάρκος κατασκευάζεται ως σοβαρός, ώριμος, λογικός, 

προβληματισμένος αλλά και ως απότομος, επιθετικός, ζηλιάρης, απαξιωτικός και με 

επιθυμία για διασκέδαση και αλκοόλ νέος άντρας, ως ο μεγάλος, καταπιεσμένος και 

τιμωρημένος γιος, ως αδικημένος και υποτιμητικός αδερφός, ως αδιάφορος φίλος, 

καθώς και ως αυστηρός, προστατευτικός και συντηρητικός ετεροθαλής αδερφός. Ο 

Μήτσος, από την πλευρά του, κατασκευάζεται ως ερωτιάρης, σεξουαλικά 

απελευθερωμένος, ανώριμος, επιπόλαιος, υπερβολικά χαλαρός, άξεστος, επίμονος, 

γελοίος, ελαφρόμυαλος και ζηλιάρης νέος άντρας, όπως και ως συμφεροντολόγος, 

αδιάφορος και φορτικός φίλος, ενώ η Εύα δομείται ως γλυκιά, τρυφερή, 

ερωτοχτυπημένη, αυθόρμητη και υπερβολική νέα γυναίκα και φίλη, καθώς και ως 

προχωρημένη και μοντέρνα νέα γυναίκα.  

 Αναλυτικά, στην αρχή της αλληλεπίδρασης, ο Μάρκος κατασκευάζεται ως 

αδικημένος, εκνευρισμένος και υποτιμητικός αδερφός αλλά και ως τιμωρημένος γιος, 

μιας και του έχει απαγορευτεί η συμμετοχή στο πάρτι από τον πατέρα του εξαιτίας της 

τρύπας της οποίας άνοιξε ο Θανάσης στον τοίχο, για να βλέπουν τα κορίτσια την ώρα 
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που κάνουν μπάνιο, καθώς και ως νέος άντρας με επιθυμία για πάρτι και διασκέδαση, 

αλλά και ως απογοητευμένος νέος άντρας, επειδή δεν του επιτρέπεται να πάει στο πάρτι 

(σ. 1-3). Οι παραπάνω κατηγορίες αυθεντικοποιούνται για τον Μάρκο και με το ύφος, 

τον τόνο φωνής του και τις κινήσεις του, που δείχνουν τον εκνευρισμό και την 

απογοήτευσή του. Ο Μήτσος, από την πλευρά του, δομείται ως συμφεροντολόγος και 

απογοητευμένος νέος άντρας και φίλος, μέσω του κατηγορήματος της απογοήτευσης 

επειδή δε θα φέρει ο Μάρκος στο πάρτι την αδερφή του, την Εύα, κατηγορίες οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με το απογοητευμένο ύφος του Μήτσου, τον απογοητευμένο 

τόνο στη φωνή του και τις ανάλογες κινήσεις του, οι οποίες δείχνουν τη 

δυσανασχέτησή του (σ. 4-5). Επίσης, ο Μάρκος, βλέποντας την απογοήτευση του 

Μήτσου, αυθεντικοποιεί και για τους δύο την κατηγορία των νέων οι οποίοι πίνουν 

αλκοόλ, καθώς νομίζει πως στηριζόταν σε αυτόν για τις μπύρες (σ. 6), ενώ ο Μήτσος 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του ερωτιάρη νέου άντρα, ο οποίος 

ενδιαφέρεται έντονα για την Εύα και θέλει να την προσεγγίσει, καθώς και του σίγουρου 

για τον εαυτό του νέου άντρα, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το 

χαμογελαστό του ύφος, όταν αναφέρεται στην Εύα (σ. 7-8).  

Ο Μάρκος, από την άλλη πλευρά, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του σοβαρού και ώριμου νέου άντρα, καθώς και του αυστηρού, 

συντηρητικού και προστατευτικού ετεροθαλούς αδερφού, από τη στιγμή που ζητά από 

τον Μήτσο να κάνει πιο κόσμια σχόλια, όταν αναφέρεται στην αδερφή του, ενώ για τον 

Μήτσο αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του ανώριμου, επιπόλαιου και αγενούς νέου 

άντρα αλλά και φίλου. Οι κατηγορίες αυτές αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με το 

παρεξηγημένο ύφος του Μάρκο, το οποίο δείχνει και τη δυσανασχέτησή του προς τα 

λεγόμενα του Μήτσου, αλλά και με την έμφαση στις λέξεις και φράσεις-κλειδιά της 

απάντησής του («για σεμνά», «αδερφή μου»), όπως και με τη σύντομη παύση, η οποία 

δείχνει τον εκνευρισμό του (σ. 9-10). Ο Μήτσος, ωστόσο, εξακολουθεί να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του υπερβολικά άνετου φίλου αλλά 

και τις κατηγορίες του ερωτιάρη, του κυνηγού, του επιρρεπούς στην ομορφιά της Εύας, 

του ωμού, του χαλαρού, του συμφεροντολόγου, του επίμονου και του ανώριμου νέου 

άντρα, μιας και τον βλέπουμε να αναφέρεται επίμονα στην ετεροθαλή αδερφή του 

Μάρκου, την Εύα, παρόλο που καταλαβαίνει πως τον φέρνει σε δύσκολη θέση (σ. 11-

13). Οι παραπάνω κατηγορίες αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τον ήρεμο τόνο στη 

φωνή του Μήτσου, ο οποίος δηλώνει πως μένει ανεπηρέαστος από την αντίδραση του 
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Μάρκου, καθώς και με τις σύντομες παύσεις του, οι οποίες δείχνουν τη βιασύνη του να 

μιλήσει στον Μάρκο για την Εύα. Αυθεντικοποιούνται, ακόμη, και με την έμφασή του 

στον χαρακτηρισμό του «πολύ τρελό μωρό» για την Εύα, η οποία δηλώνει το έντονο 

ενδιαφέρον του γι’ αυτήν και την επιδίωξή του να τη φλερτάρει (να της την πέσει), 

όπως και με το ενθουσιώδες ύφος του και τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή του.  

Ο Μάρκος, από την πλευρά του, είναι απορροφημένος στις σκέψεις του και 

αδιαφορεί για όσα του λέει ο Μήτσος, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό 

του την κατηγορία του αδιάφορου φίλου, αναφορικά με τη στάση απέναντι στον 

Μήτσο, αλλά και του προβληματισμένου νέου άντρα, ο οποίος δεν ξέρει πώς να 

δικαιολογήσει την απουσία του από το πάρτι, κατηγορία η οποία αυθεντικοποιείται και 

με το προβληματισμένο ύφος του και με τις κινήσεις του, οι οποίες δείχνουν ότι έχει 

περιέλθει σε αδιέξοδο (σ. 14-18). Επίσης, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την 

κατηγορία του τιμωρημένου γιου, καθώς και τις κατηγορίες του μεγάλου και του 

ανεξάρτητου άντρα, ο οποίος ντρέπεται να πει στους φίλους του πως είναι τιμωρημένος 

από τον πατέρα του, γιατί θα τον κοροϊδέψουν και, συνεπώς, θα αποφυσικοποιήσουν 

τις κατηγορίες του μεγάλου και του ανεξάρτητου άντρα γι’ αυτόν και, στη θέση τους, 

θα αυθεντικοποιήσουν τις κατηγορίες του μικρού και εξαρτημένου παιδιού, με 

αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος του. Και ο Μήτσος, όμως, αυθεντικοποιεί για τον 

εαυτό του την κατηγορία του αδιάφορου και μη υποστηρικτικού φίλου, όπως και του 

συμφεροντολόγου και του εγωιστή νέου άντρα και φίλου, καθώς και του ερωτιάρη και 

πρόθυμου να βρει λύση, ώστε να πάει η Εύα στο πάρτι, νέου άντρα, κατηγορίες οι 

οποίες περικειμενοποιούνται με το ύφος του, το οποίο δηλώνει πως ψάχνει να βρει 

λύση, αλλά και με τη σύντομη παύση του, η οποία δείχνει πως βιάζεται να πει τον δικό 

του προβληματισμό, αδιαφορώντας για το πρόβλημα του Μάρκου (σ. 19-21).  

Ο Μάρκος, ακούγοντας στη συνέχεια τα όσα λέει ο Μήτσος, αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό του την κατηγορία του καταπιεσμένου και αδικημένου γιου, ο οποίος είναι 

ιδιαιτέρως δυσαρεστημένος με τους νέους όρους συμβίωσης τους οποίους έφερε ο 

γάμος του πατέρα του με την Ελένη και με το γεγονός ότι μετακόμισε στο ίδιο δωμάτιο 

με τα αδέρφια του, με αποτέλεσμα εμμέσως να κατηγοριοποιεί, με βάση την αρχή της 

σχεσιακότητας και τη σχέση της διάκρισης, τον εαυτό του ως τον «μεγάλο γιο» της 

οικογένειας έναντι των αδερφών του οι οποίοι είναι οι «μικροί γιοι» της οικογένειας 

(σ. 22-27). Οι κατηγορίες του καταπιεσμένου και αδικημένου γιου αυθεντικοποιούνται 

για τον Μάρκο εντονότερα με το ειρωνικό και εκνευρισμένο ύφος του και με τον 
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αντίστοιχο τόνο στη φωνή του, όταν λέει πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο σπίτι του, 

καθώς και με το σοβαρό ύφος και τον αντίστοιχο τόνο που υιοθετεί, όταν απαριθμεί 

τους νέους κανόνες οι οποίοι ισχύουν στο σπίτι του, όπως και με την έμφαση την οποία 

δίνει αναφερόμενος στους κανόνες και στα αδέρφια του, αλλά και με τις σύντομες 

παύσεις μεταξύ των κανόνων, οι οποίες εμμέσως δείχνουν τη δυσανασχέτησή του. 

Επίσης, εμμέσως αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και για τους αδερφούς του τις 

κατηγορίες των βωμολόχων, των βρωμιάρηδων και των ρέμπελων νέων αντρών/ 

αγοριών, ενώ για τις ετεροθαλείς του αδερφές τις κατηγορίες των ευγενικών, 

καλοαναθρεμμένων και  καθαρών νέων γυναικών/ κοριτσιών, με αποτέλεσμα να 

αναπαράγονται τα παραδοσιακά στερεότυπα για τα δύο φύλα. Ο Μήτσος, ωστόσο, 

συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του αδιάφορου και μη 

υποστηρικτικού φίλου, καθώς, σαν να μην άκουσε τίποτα από όσα του είπε ο Μάρκος, 

εμμένει στο θέμα της Εύας, ενώ, επίσης, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του άξεστου (κάφρου), σεξουαλικά απελευθερωμένου και με ορμές νέου 

άντρα, με την αναφορά του στα εσώρουχα της Εύας, κατηγορίες οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με το ενθουσιώδες ύφος το οποίο υιοθετεί κατά την εκφορά των 

λεγομένων του (σ. 28-29).  

Ο Μάρκος αυθεντικοποιεί και αυτός για τον Μήτσο τις κατηγορίες του άξεστου 

(κάφρου), ανώριμου, ελαφρόμυαλου, επίμονου, σεξουαλικά απελευθερωμένου και με 

ορμές νέου άντρα, καθώς και του φορτικού φίλου, ενώ για τον εαυτό του τις κατηγορίες 

του προστατευτικού και συντηρητικού ετεροθαλούς αδερφού. Συν τοις άλλοις, ο 

Μάρκος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες απότομου, αυστηρού, 

επιθετικού και νευρικού νέου άντρα και φίλου, οι οποίες αυθεντικοποιούνται 

περαιτέρω με τη διακοπή και λήψη του λόγου από τον Μήτσο, η οποία δηλώνει τη 

δυσανασχέτησή του με την επιμονή του, όπως και με το εκνευρισμένο ύφος του και 

τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή του, με την έμφαση σε λέξεις της απάντησής του, για να 

δείξει δυσαρέσκεια, αλλά και με το γεγονός πως αρπάζει τον Μήτσο από την μπλούζα 

(σ. 30-31). Ο Μήτσος, ωστόσο, αυθεντικοποιεί για τον Μάρκο τις κατηγορίες του 

υπερβολικού νέου άντρα και ετεροθαλούς αδερφού, αλλά και την κατηγορία του 

ζηλιάρη νέου άντρα εμμέσως, μιας και θεωρεί ο Μήτσος πως η αντίδρασή αυτή του 

Μάρκου θα ήταν δικαιολογημένη, αν η Εύα ήταν η κοπέλα του και όχι η ετεροθαλής 

αδερφή του (σ. 32-33). Επίσης, ο Μήτσος αυθεντικοποιεί εμμέσως για τον εαυτό του 

τις κατηγορίες του αδικημένου νέου άντρα και φίλου, οι οποίες αυθεντικοποιούνται 
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περαιτέρω με το απορημένο και ψιλοπειραγμένο ύφος του, αλλά και με τον αντίστοιχο 

τόνο στη φωνή του, ο οποίος προκύπτει και από τις επιμηκύνσεις συλλαβών και τη 

σύντομη παύση του.  

Η Εύα, στην παρούσα αλληλεπίδραση, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της γλυκιάς, τρυφερής, ερωτευμένης και ευτυχισμένης νέας γυναίκας και 

κοπέλας, στην οποία λείπει το αγόρι της, επειδή είναι μακριά, καθώς και της 

αυθόρμητης και παρορμητικής νέας γυναίκας, η οποία ενθουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερο 

λόγο, επειδή της έστειλε ο φίλος της ένα dvd, όπως και της προχωρημένης νέας 

γυναίκας, στην οποία αρέσουν τα πρωτοποριακά και μοντέρνα πράγματα (σ. 34-41). 

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες αυθεντικοποιούνται περαιτέρω για την Εύα μέσω των 

περικειμενικών της δεικτών, με άλλα λόγια με το τρυφερό και ερωτευμένο ύφος και 

τον ανάλογο τόνο φωνής της, όταν μιλάει στο τηλέφωνο με το αγόρι της, με την έμφαση 

στα λεγόμενά της και την επιμήκυνση τελικών συλλαβών, οι οποίες δείχνουν τον 

ενθουσιασμό της, με το ενθουσιασμένο ύφος της και τον ανάλογο τόνο φωνής της, όταν 

ακούει για το dvd το οποίο της έστειλε το αγόρι της, καθώς και με τις κινήσεις της, οι 

οποίες δείχνουν την ευτυχία και τον ενθουσιασμό της, αλλά και με το πλατύ της 

χαμόγελο. Όταν κλείνει το τηλέφωνο, εμφανίζονται ο Μάρκος με  τον Μήτσο και ο 

Μάρκος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του προστατευτικού 

ετεροθαλούς αδερφού, μιας και την ρωτάει αν όλα είναι καλά, πιθανώς επειδή είναι 

καινούρια στο σχολείο τους (σ. 42). Η Εύα, από την πλευρά της, αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό της τις κατηγορίες της ευτυχισμένης, ερωτευμένης και ενθουσιασμένης νέας 

γυναίκας, η οποία είναι ξετρελαμένη με το προχωρημένο dvd το οποίο της έστειλε το 

αγόρι της, για τον οποίο αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του γλυκού και τρυφερού άντρα. 

Οι παραπάνω κατηγορίες για την Εύα περικειμενοποιούνται με το ενθουσιώδες ύφος 

της, τον χαρούμενο τόνο στη φωνής της και τις αντίστοιχες κινήσεις ενθουσιασμού, με 

την έμφαση την οποία δίνει στον χαρακτηρισμό «πιο προχωρημένο» για το δώρο του 

φίλου της, με τη σύντομη παύση και τις επιμηκύνσεις συλλαβών, οι οποίες δείχνουν τη 

χαρά της, με το τρισευτυχισμένο ύφος της και τον χαρούμενο τόνο φωνής της, καθώς 

και με το γεγονός ότι φεύγει τρέχοντας από την ευτυχία της (σ. 43-48). Με το έκπληκτο 

και σκεπτικό βλέμμα τους, όμως, ο Μάρκος και ο Μήτσος αυθεντικοποιούν μάλλον 

για την Εύα την κατηγορία της υπερβολικής και αλλοπρόσαλλης νέας γυναίκας, καθώς 

δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται τον λόγο για τον οποίο είναι τόσο χαρούμενη.  
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Ο Μήτσος, με τη σειρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες 

του κτητικού και ζηλιάρη νέου άντρα, ο οποίος ζητά να μάθει από τον Μάρκο σε ποιον 

αναφέρεται η Εύα, έχοντας, μάλιστα, εκνευρισμένο ύφος (σ. 49-51). Ο Μάρκος, από 

την πλευρά του, αυθεντικοποιεί και αυτός για τον εαυτό του την κατηγορία του ζηλιάρη 

νέου άντρα, καθώς και τις κατηγορίες του υποτιμητικού και ειρωνικού νέου άντρα, μιας 

και αναφέρεται στον φίλο της Εύας με υποτιμητικές εκφράσεις (π.χ. «τυπάς 

Θεσσαλονικιός», «καραγκιόζης»), κατηγορίες οι οποίες αυθεντικοποιούνται 

περαιτέρω για τον Μάρκο με το απαξιωτικό ύφος του και τον αντίστοιχο τόνο στη 

φωνή του, αλλά και με τη σύντομη παύση του, την έμφαση και τον εκνευρισμό στο 

ύφος του και στον τόνο της φωνής του (σ. 52-53). Παράλληλα, ο Μάρκος 

αυθεντικοποιεί για τον φίλο της Εύας τις κατηγορίες του γελοίου νέου άντρα αλλά και 

του κατώτερου, με την αναφορά του στην πόλη καταγωγής του (Θεσσαλονίκη). Ο 

Μήτσος τότε αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του αστείου και γνώστη 

του ποδοσφαίρου νέου άντρα, καθώς και του ειρωνικού νέου άντρα, μιας και συνδέει 

περιπαικτικά τη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ και γελάει κοροϊδευτικά με τον 

χαρακτηρισμό «παοκτσήδες» (σ. 54-55). Ο Μάρκος, ωστόσο, με το έντονο και άγριο 

βλέμμα του προς τον Μήτσο αποφυσικοποιεί γι’ αυτόν την κατηγορία του αστείου νέου 

άντρα και αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του γελοίου και ανώριμου νέου άντρα, ενώ 

για τον εαυτό του αυθεντικοποιεί και πάλι την κατηγορία του ζηλιάρη νέου άντρα (σ. 

55-56).  

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, οι έφηβοι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

κατασκευάζουν τη νεανική τους ταυτότητα με την άντληση κοινωνιογλωσσικών πόρων 

από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, με άλλα λόγια από τη «γλώσσα των νέων» 

(«γουστάρω τρελά», «πολύ τρελό μωρό» «στριγκάκια», «τυπάς Θεσσαλονικιός», «μας 

την πέσανε»), τη «γλώσσα της πιάτσας» («ρε γαμώτο», «γκόμενα»), τη «γλώσσα του 

ποδοσφαίρου» («παοκτσήδες»), τη «γλώσσα της τεχνολογίας» («dvd»), την 

καθομιλουμένη («ηλίθιου», «ρε», «ρε παιδί μου», «πιο προχωρημένο», 

«καραγκιόζης»), τα ερωτόλογα («μωρό μου»), και λέξεις δηλωτικές της διασκέδασης 

(«μπύρες», «πάρτι»). Κατά συνέπεια, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα αποκτά στην 

υπό εξέταση αλληλεπίδραση τη δεικτική αξία (Eckert 2008) της σεξουαλικής 

απελευθέρωσης και των σεξουαλικών ορμών, του φλερτ, των ερωτικών σχέσεων, της 

θετικής και αρνητικής αξιολόγησης ατόμων, της βωμολοχίας, της απαξίωσης, της 

ειρωνείας, του εκνευρισμού και της δυσαρέσκειας, της ζήλιας, της γελοιότητας, της 
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ανωριμότητας, του άξεστου χαρακτήρα/ της αγένειας, της γνώσης του ποδοσφαίρου, 

της γνώσης της τεχνολογίας, της ροπής προς τη διασκέδαση και το αλκοόλ, της 

επιμονής και του ερωτικού κολλήματος, της χαλαρότητας και της προοδευτικότητας.  

Από πλευράς μερικότητας, η υπό ανάλυση αλληλεπίδραση αναπαράγει 

αρνητικά στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των νέων, με άλλα λόγια την υποτίμηση 

ατόμων, τη σεξουαλική απελευθέρωση, τις ορμές, τη ροπή στο αλκοόλ και στη 

διασκέδαση, την ανωριμότητα, την επιπολαιότητα, το ερωτικό «κόλλημα», τη ζήλεια, 

την κτητικότητα, την ιδιοτέλεια, την αδιαφορία για τα προβλήματα του άλλου, τη 

βρωμιά, τη βωμολοχία, την τεμπελιά, την αγένεια, την καταπάτηση ορίων, την 

υπερβολική άνεση και χαλαρότητα, την αγωνία για τη γνώμη των συνομηλίκων, την 

επιθετικότητα και τη νευρικότητα, τη φορτικότητα, την ειρωνεία, τη δυσφορία για την 

ύπαρξη κανόνων συμπεριφοράς, τον υπερβολικό ενθουσιασμό χωρίς προφανή λόγο/ 

παρορμητικότητα, στοιχεία τα οποία αντλούνται από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας 

ως ατελούς ενηλικίωσης». Ωστόσο, ενυπάρχουν στην αναπαράσταση του Μάρκου 

κάποια θετικά στοιχεία από τον «λόγο της νεότητας», όπως η σοβαρότητα, η λογική, η 

ωριμότητα σε κάποια θέματα, η προστατευτικότητα στην ετεροθαλή αδερφή του, τα 

οποία, όμως, είναι περιορισμένα στη συνολική αναπαράσταση των έφηβων 

χαρακτήρων. Τέλος, οι έμφυλες αναπαραστάσεις των εφήβων στην υπό εξέταση 

αλληλεπίδραση ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, τα παραδοσιακά στερεότυπα περί 

ανδρισμού και θηλυκότητας. 
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5.1.5 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των μεσηλίκων της τηλεοπτικής σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά/ Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 

χαρακτήρων 

 

Διονύσης 

Μαυροτσούκαλος 

 

 

Μάκης Κοτζάμπασης 

 

Φύλο 
 

 

Άντρας 

 

 

Άντρας 

 

Ηλικία 

 

 

Γύρω στα 50 

 

 

Γύρω στα 50 

 

Επάγγελμα 
 

Ιδιοκτήτης μπυραρίας/ ταβέρνας 

 

Ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

Δεν έχει καταφέρει να τελειώσει το λύκειο, 

γιατί έμεινε στο μάθημα της ιστορίας. 

Δεν έχει καταφέρει να τελειώσει το λύκειο, 

γιατί έμεινε στο μάθημα της ιστορίας. 

 

Κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 
 

 

Μεσαία τάξη 

 

 

 

Μεσαία τάξη 

Τα επίθετά τους είναι δηλωτικά της ταπεινής τους καταγωγής (σε αντιπαραβολή με το 

επίθετο Παλαιολόγου των κοριτσιών και της Ελένης). 
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Οικογενειακή κατάσταση 

Δεύτερη φορά παντρεμένος με την Ελένη 

(δασκάλα). Έχουν συνολικά 5 παιδιά από 

τους πρώτους τους γάμους και στο τέλος της 

σειράς αποκτούν και ένα έκτο. 

 

Ο ίδιος έχει 3 αγόρια από τον πρώτο του 

γάμο, στον οποίο χήρεψε. 

Παντρεμένος με τη Βίκυ (φιλόλογο). Έχουν 

έναν γιο, τον Μήτσο και στο τέλος της 

σειράς αποκτούν ένα ακόμη παιδί. 

 

Θέση στην υπόθεση της σειράς (Narrative importance) 
 

Πρωταγωνιστής 

 

 

Δευτερεύων χαρακτήρας 

 

Αξιολόγηση χαρακτήρα (Narrative evaluation) 

 

Καλός 

 

Καλός 

 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται (ρεπερτόριο χαρακτήρων) 

 

 

Πρότυπη/ υφολογικό σύμπλεγμα (ΓτΝ/ 

Γλώσσα της πιάτσας/ 

Καθομιλουμένη/Γλώσσα του ποδοσφαίρου/ 

Γλώσσα του body building/ Γλώσσα της 

τεχνολογίας)/ Γαλλική γλώσσα 

 

 

Πρότυπη & υφολογικό σύμπλεγμα (ΓτΝ/ 

Γλώσσα της πιάτσας/ Καθομιλουμένη/ 

Γλώσσα του ποδοσφαίρου/  Γλώσσα του 

body building) 

 

 

 

Διονύσης  

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «τα τρώμε εμείς αυτά;». 

Αγγλικές λέξεις: «finger food»,  «hobby», «pink salad», «sex», «cheerleaders», 

«surprise party», «navigator», «machine», «sex symbol». 

Γαλλικές λέξεις: «spécialité », «restaurant », « à table », «comment ça va ?», 

«Comment allez-vous ?», «Ce soir», «magnifique», «bonjour». 
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Ηχομιμητική λέξη: «γούτσου γούτσου» 

Λογοπαίγνιο: «Έλα τώρα να σου δείξω πώς αγαπάει ο Πειραιάς», «Που να σηκωθεί η 

κουτάλα και να σε βαράει από μόνη της» (αναφερόμενος στην πεθερά του), «μπήκαν 

οι γαύροι στο τηγάνι» (ενν. τα αγόρια στα κρεβάτια, επειδή είναι Ολυμπιακοί) 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «κέρατο», «μην τα πάρω», «θα τον λιώσω», «θα τον κάνω σάκο 

του μποξ», «μας έφαγε», «θα μου ξεφύγει καμιά ξανάστροφη», «μπαλαμούτιασμα», 

«θα σου περάσω την κιθάρα κολάρο», «μπήκαμε μέσα» (ενν. οικονομικά), «θα 

συνέλθουμε» (ενν. οικονομικά), «μη μας σαπίσει στο ξύλο», «πώς τον καθάρισα» (αντί 

έδιωξα), «σε ζορίζει», «κωλοδάχτυλο», «θα καβατζάρουμε» (ενν. οικονομικά), 

«κωλοβαράτε», «με γράφουν», «να ξεστραβωθούν», «κλέβεις (τις σημειώσεις της 

Ελένης)», «έπεσε ξερός» (ενν. πέθανε), «τραβάει (ενν. η μηχανή)», «θα την ξετινάξω 

(ενν. την πρόταση συντακτικά)», «ψήνει», «θα τους σπάσω τα κεφάλια», «θα σου 

σπάσω το κεφάλι», «θα σου χώσω μια φάπα», «όποτε γουστάρει», «ρεμάλι», «να μην 

κοπροσκυλιάζουνε», «να γίνει καμιά φάση», «να γίνει παιχνίδι», «να ρίξεις εσύ την 

Αγλαΐα», «για να σε ανάψει περισσότερο, για να σε φτιάξει», «οι γυναίκες έχουν κάτι 

τέτοια βίτσια», «πουτανάτο», «αρκετά ασχολήθηκα με τις μαλακίες τις δικές σου», «θα 

τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα» (για καζίνο), «θα τον πλακώσει στις φάπες», «θα τα 

πάρω», «βαρέθηκα να βλέπει ο καναπές μου τον κώλο σου», «μας τα πρήζετε», 

«αδερφή», «θα σαπίσεις στη λάντζα», «είναι η τρίτη μαλακία στη σειρά που λες 

σήμερα», «θα τον είχα ρουμπώσει τον βραβευμένο», «γλειψίματα», «ψοφολογάνε», 

«γαμώτο», «γαμώ», «τον έχω χεσμένο», «γαμώ την ατυχία μου», «γαμώ το κέρατό 

μου», «ρε γαμώτο», «στα τσακίδια», «τσακίδια», «κωλόπαιδα», «πού στο διάολο», 

«μαλάκας»/ «μαλάκες», «γαμώ την τύχη μου». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «dvd», «με 6 ταχύτητες και διπλό διαφορικό», «navigator». 

Καθομιλουμένη: «το πάνω χέρι το έχουμε εμείς και τα σκυλιά δεμένα», «θα σας 

σκοτώσω», «κατουρήθηκε από τον φόβο του», «σε ρίξανε στον λάκκο με τα 

λιοντάρια», «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος», «του τρέχαν τα σάλια το πρωί», «να 

ησυχάσει το κεφάλι μας», «έχω να δώσω μεγάλη μάχη», «το διαλύσαμε το μαγαζί», 

«να την αρπάξω από το μαλλί», «μπάτε, σκύλοι, αλέστε», «να καρδαμώσει», «θα την 
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ξεκοκαλίσω τη φυλλάδα αυτή», «μη σου πάρει τον αέρα», «θα με κάνεις ρεζίλι», «το 

’κανες το θαύμα σου», «τρέχα-γύρευε», «προεδριλίκι», «πιτσιρικάδες», «σ’ έχω στο 

χέρι», «το χοντραίνεις το πράγμα», «σ’ έφαγε ο πειρασμός», «μισή ώρα στο νερό», 

«έχει βρωμίσει όλο το σπίτι», «μη με σταυρώνετε σαν τον Χριστό», «την τύφλα του 

ξέρει», «γίναμε μπάχαλο», «θα τους σκοτώσω», «σέρνομαι», «να κάνεις την πρώτη 

κίνηση», «μπούχτισες», «με πρήζεις», «ζωγραφίζει», «κεντάει», «ζευγαράκι». 

Γλώσσα του ποδοσφαίρου: «το ντέρμπι της χρονιάς», «ποιος το ’βαλε (ενν. το γκολ)», 

«έχει αλλάξει το σκορ;», «ποδόσφαιρο», «παλιοποδόσφαιρο», «Παναθηναϊκιά», «ο 

Πειραιάς» (αναφερόμενος στον Ολυμπιακό), «η μεγάλη περιοχή», «τρίπλα με το 

αριστερό πόδι», «η ομαδάρα μας!», «κανονιέρης», «τα παπούτσια που κρέμασες, όταν 

σταμάτησες το ποδόσφαιρο», «θα παίξουμε με δύο κόφτες», «να σφυρίζεις εναντίον 

μας», «γήπεδο», «τον λάδωσες τον διαιτητή», «Καραγκούνης», «μπήκαν οι γαύροι στο 

τηγάνι», «βάζελος», «ματς», «προπόνηση», «γκολ», «επιθετική γραμμή», «μεσαία 

γραμμή», «σούπερ λίγκα», «να αλλάξει σύστημα, να παίξει 4-4-2», «ανεβήκαμε 

κατηγορία», «να βουτήξει κάποιος μες στην περιοχή, να πάρει πέναλτι», «σέντερ φορ», 

«Σαν Ντιέγκο Μπερναμπέου (γήπεδο)», «την ανεβάσαμε κατηγορία (ενν. την ομάδα)», 

«champions league», «κούπα», «μπαλαδόροι», «όταν πρόκειται να χάσει ο 

Ολυμπιακός», «τα έντεκα γκολ που ρίξαμε στον Φωστήρα και τον διαλύσαμε», «την 

τεσσάρα στη Λεωφόρο», «το ’83 που διαλύσαμε τον Ajax», «παίζει πολύ μεγάλη 

μπάλα», «πάσα», «θέλετε μια μπάλα ο καθένας», «γεννάει (ο ποδοσφαιριστής)!». 

Γλώσσα του body building: «τα πρώτα ποντίκια», «τραβήχτηκα», «δεν πρέπει να 

καώ» (ενν. από τα βάρη). 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «μην τα πάρω», «να του τη 

σπάσω», «να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια», «θα στην πέσει», «θα τα πάρω», 

«μας τα πρήζετε». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Τρομοκράτης θα γίνει», «είναι 

ίδιος ο Κουφοντίνας», «είναι τίποτα σόι» (ενν. της προκοπής), «μήπως είναι κάνα 

λιγούρι;», «όλες τις άλλες ώρες Μελισσανίδης», «(ενν. σε πέρασα) για τον Μπιν 

Λάντεν», «είμαι πειρασμός», «προβατίνα είμαι να τα φάω αυτά (ενν. τα υγιεινά σνακ)». 
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Επιτατικό/ εμφατικό επίρρημα ‘πολύ’: «παίζει πολύ μεγάλη μπάλα!». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Ψωνάρα < ψώνιο + ενισχυτικό επίθημα -άρα 

Κορμάρα < κορμί + ενισχυτικό επίθημα –άρα 

Κρεβατάρα < κρεβάτι + ενισχυτικό επίθημα –άρα 

Βιλάρα < βίλα + ενισχυτικό επίθημα –άρα  

Ομαδάρα < ομάδα + ενισχυτικό επίθημα –άρα 

Μηχανάρα < μηχανή + ενισχυτικό επίθημα –άρα  

Αγοράρα < αγόρι + ενισχυτικό επίθημα -άρα 

Κοριτσάκι < κορίτσι + υποκοριστικό επίθημα –άκι 

Πουλάκι < πουλί + υποκοριστικό επίθημα –άκι  

Φιλάκι < φιλί + υποκοριστικό επίθημα -άκι 

Άντρακλας < άντρας + ενισχυτικό επίθημα για αρσενικά ουσιαστικά –ακλας της 

πρότυπης ποικιλίας  

Αγοράκλα < αγόρι + ενισχυτικό επίθημα -άκλα της πρότυπης ποικιλίας 

Μπανιστηρτζής < μπανιστήρι + παραγωγικό επίθημα –τζής της πρότυπης ποικιλίας 

για την απόδοση των στοιχείων τα οποία περιέχει η πρωτότυπη λέξη 

Στρεσαρισμένη < στρεσάρω < αγγλική λέξη stress + επίθημα –άρω της πρότυπης 

Προεδριλίκι < πρόεδρος + επίθημα –ιλίκι 

Πιτσιρικάδες < πιτσιρίκος + -άς  

Πουτανάτο < πουτάνα + επίθημα –άτο της πρότυπης ποικιλίας για την απόδοση των 

στοιχείων τα οποία περιέχει η πρωτότυπη λέξη  

Μπαλαδόρος < μπάλα + επίθημα –αδόρος της πρότυπης ποικιλίας για τη δήλωση 

προσώπου που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να κάνει αυτό που εκφράζει ή 

συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη 
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Παλιοποδόσφαιρο < σύνθετη λέξη 

Ερωτοχτυπημένη < σύνθετη λέξη 

Ψευτοκουλτουριάρηδες < σύνθετη λέξη 

Φραγκοφονιάς < σύνθετη λέξη 

Παλιόπαιδο < σύνθετη λέξη 

Κακομοίρες < σύνθετη λέξη 

Κωλοδάχτυλο < σύνθετη λέξη 

Κωλοβαράτε < σύνθετη λέξη  

Κωλόπαιδα < σύνθετη λέξη 

Παλιοτόμαρο < σύνθετη λέξη 

Παλιοπίτσες < σύνθετη λέξη 

Παλιότυρα < σύνθετη λέξη 

Πεζοναύτες < σύνθετη λέξη 

Μπυροκοιλιά < σύνθετη λέξη 

Προχώ < αποκοπή τέλους λέξης 

 

Σχόλιο: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλία στο μορφολογικό επίπεδο, σε σύγκριση 

με τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς χαρακτήρες (όχι μόνο αυτής της τηλεοπτικής 

σειράς). 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε παιδιά», «βρε κοριτσάκι μου», «μωρό μου», «ανώμαλοι», 

«παλικάρι», «γελοία υποκείμενα», «γελοίοι», «καραγκιόζηδες», «παλιοτόμαρο», «α ρε 

Μάκη κανονιέρη», «αγάπη μου», «αγοράκλα μου», «πουλάκι μου», «ρε αλήτη», , «ρε 

Ελένη», «προχώ» «ρε μαλάκα», «έκφυλε φαναρτζή», «κάθαρμα», «αγοράρα μου». 
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Έκφραση θαυμασμού: «παίζει πολύ μεγάλη μπάλα!», «γεννάει (ενν. ο 

ποδοσφαιριστής)!», «ζωγραφίζει!», «κεντάει!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «γαμώ την ατυχία μου», «γαμώ το κέρατό μου», «μαλακίες 

τούμπανα», «αμάν ρε Σπύρο!», «surprise party και αηδίες!», «γαμώ την τύχη μου», 

«μαλακίες λες τώρα!». 

Αποχαιρετισμός: «Στα τσακίδια!», «τσακίδια!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «το παλιόπαιδο», «ανώμαλοι», «ψωνάρα», 

«καραγκιόζης»/ «καραγκιόζηδες», «ο κερατάς», «η ερωτοχτυπημένη», 

«μπανιστηρτζήδες», «τρομοκράτης», «ο Κουφοντίνας», «σόι», «λιγούρι», «οι λεβέντες 

μου», «Μελισσανίδης», «οι κακομοίρες», «φραγκοφονιάς», «στρεσαρισμένη», 

«γελοία υποκείμενα», «γελοίος»/ «γελοίοι», «κωλόπαιδα», «Μπιν Λάντεν», 

«παλιοτόμαρο», «μαλάκας»/ «μαλάκες», «αλήτης», «τεμπέληδες», «Καραγκούνης», 

«Αλ Καπόνε», «ρεμάλι», «μεγάλη μούρη», «προχώ», «τρομερός τύπος», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «ηλίθιος», «ο Γκούφυ», «βλαμμένη», 

γ) την εμφάνιση: «χιμπατζής», «πειρασμός», «(με θέλει) με 6 ταχύτητες και διπλό 

διαφορικό», «οι λεβέντες», «με μπυροκοιλιές», «ζέμπρα με παντόφλες», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «μωρό μου», «τ’ αγόρια μου», «το βλαστάρι μου», 

«άντρακλά μου», «κολλητή», «αγάπη μου», 

ε) το φύλο: «οι πεζοναύτες» (χαρακτηρισμός για τα αγόρια), 

στ) την ομάδα: «Παναθηναϊκιά», «βάζελος», «ο γαύρος», 

ζ) τα ενδιαφέροντα: «ψευτοκουλτουριάρηδες» 

η) την ηλικία: «οι πιτσιρικάδες», «η πιτσιρικαρία», 

θ) τις διατροφικές συνήθειες: «προβατίνα», 

ι) το επάγγελμα: «θρησκευτικού», 
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κ) τις ικανότητες: «navigator» (για προσανατολισμό του), «κανονιέρης» (για 

παλαίμαχο ποδοσφαιριστή), «ο Λούα Λούα του πανεπιστημίου» (για τον τέως σύζυγο 

Ελένης, που είναι πανεπιστημιακός), 

λ) τον σεξουαλικό προσανατολισμό: «αδερφή», 

μ) τις σχολικές επιδόσεις: «τούβλα», 

ν) τη σεξουαλικότητα: «sex symbol». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: 

«magnifique», «τα μαύρα μου τα χάλια», «μαλακίες τούμπανα», «(surprise party) και 

αηδίες!», «χάλια». 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«κωλοβαράτε», «δεν κωλώνω», «για την πλάκα μας (θα παίζουμε αγώνα)», 

«γουστάρει», «για να σε ανάψει περισσότερο, για να σε φτιάξει», «γινόμαστε ρεζίλι», 

«να ξεφτιλιστούμε τελείως», «θα τα πάρω», «μπούχτισες», «την τύφλα του ξέρει», «με 

πρήζεις», «με γράφουν», «να ξεστραβωθούν», «σε ζορίζει», «κατουρήθηκε από τον 

φόβο του», «του τρέχαν τα σάλια το πρωί», «μας τα πρήζετε», «να του τη σπάσω». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«φραπέ», «χόμπι», «ουίσκι», «ντίσκο», «cheerleaders», «κάμπριο», «ένα τραγουδάκι 

του Ρουβά», «ροκ συναυλία», «ποπ», «χιπ χοπ». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «μπουντρούμι» (ενν. την τιμωρία), 

«μπαλαμούτιασμα», «sex», «να κάνουμε καμιά τρελίτσα», «γίνεται ψιλοπαιχνίδι» (για 

Μάρκο και Μήτσο με τις ολλανδέζες συμμαθήτριές τους από την ανταλλαγή μαθητών), 

«να μην κοπροσκυλιάζουνε», «να γίνει καμιά φάση», «να γίνει παιχνίδι», «να ρίξεις 

εσύ την Αγλαΐα», «θα στην πέσει», «να κάνεις την πρώτη κίνηση», «να κάνεις sex», 

«για να σε ανάψει περισσότερο, για να σε φτιάξει», «να κάνουμε κι εμείς παιχνίδι» 

(ενν. σεξουαλικό),  «θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα» (για καζίνο). 

6) Οι επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ]: «τούμπανα». 

7) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «πώς τον καθάρισα» (αντί έδιωξα), «με γράφουν» 

(=αδιαφορούν), «έπεσε ξερός» (ενν. πέθανε), «ψήνει» (=επιχειρεί να πείσει). 
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Αξιολόγηση πράγματος: «τα χρώματα τα παπαγαλιά», «το dvd το χάλια», «μπάτε, 

σκύλοι, αλέστε είναι αυτό το σπίτι;», «τι βρώμα είναι αυτή εδώ μέσα;» (για το δωμάτιο 

των αγοριών), «κρεβατάρα», «ένα μάτσο παλιοσίδερα» (για τον Πύργο του Άιφελ), «το 

πρώτο μας οικογενειακό ταξίδι θα είναι magnifique», «το κοτέτσι» (για το σπίτι του), 

«18 με τη βούλα», «κορμάρα», «παλιοπίτσες», «παλιότυρα», «ιερά και όσια» (ενν. τα 

περί ποδοσφαίρου), «πρωινό μαυροτσουκαλέικο», «είναι πουτανάτο» (για ντύσιμο 

Βίκυς). 

Αξιολόγηση κατάστασης: «κωλοβαράτε», «όταν η γυναίκα αρχίζει και παίρνει 

πρωτοβουλίες, πρέπει να αρχίζεις να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια», «πόσα να 

αντέξω ο γαύρος;», «γίναμε μπάχαλο» (για σχέση Μάρκου και Εύας), «έχω τελειώσει 

τον αγώνα και αυτήν τη στιγμή παίζω παράταση. Όπου να ’ναι, ο διαιτητής θα σφυρίξει 

τη λήξη» (για την κατάσταση της υγείας του), «σε ρίξανε στον λάκκο με τα λιοντάρια». 

Αξιολόγηση προσώπου: «τον έχω χεσμένο», «δεν πάει καλά ο τύπος», «εκεί θα ’χει 

τη σπηλιά του ο Μάνος» (=άνθρωπος των σπηλαίων, αξιολόγηση με βάση την 

εμφάνιση), «τα μαύρα μου τα χάλια έχω», «είσαι εσύ μεγάλη μούρη» (σε Θανάση), «οι 

γυναίκες έχουν κάτι τέτοια βίτσια», «δώσε μου δρόμο να στον βρω με κλειστά μάτια! 

Navigator!», «τρομερός τύπος ο Αντωνάκης», «του τρέχαν τα σάλια το πρωί». 

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Διονύσης Μαυροτσούκαλος αλλάζει τον γλωσσικό του κώδικα και περνάει από την 

πρότυπη ποικιλία στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, το οποίο στην 

περίπτωση του αποτελείται από τη «γλώσσα των νέω», τη «γλώσσα της πιάτσας», την 

καθομιλουμένη και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας της τεχνολογίας», της «γλώσσας 

του ποδοσφαίρου» και της «γλώσσας του body building», κυρίως σε στιγμές έντονης 

συναισθηματικής φόρτισης, ιδίως όταν εκνευρίζεται με την απρεπή συμπεριφορά και 

τα λεγόμενα των αγοριών, του Μάκη και του Φώτη ή όταν θέλει να δείξει τη ζήλια του 

απέναντι στον διευθυντή της Ελένης, τον Αλέξη, επειδή θεωρεί ότι την πολιορκεί, ή 

στον τέως σύζυγό της. Έτσι, το υφολογικό σύμπλεγμα τον βοηθάει να δείξει τα έντονα 

αρνητικά του συναισθήματα (π.χ. «μας τα πρήζετε», «να του τη σπάσω»), καθώς και 

να αξιολογήσει πρόσωπα με βάση τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. «ψωνάρα», 
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«λιγούρι», «προχώ», «μαλάκας», «ρεμάλι»), την ευφυΐα/ τη βλακεία (π.χ. «ο Γκούφυ»), 

την εμφάνιση (π.χ. «με μπυροκοιλιές», «πειρασμός»), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. 

«κολλητή», «αγάπη μου»), το φύλο (π.χ. «οι πεζοναύτες»), την ποδοσφαιρική ομάδα 

(π.χ. «βάζελος», «γαύρος»), τα ενδιαφέροντα (π.χ. «ψευτοκουλτουριάρηδες»), την 

ηλικία (π.χ. «η πιτσιρικαρία»), τις διατροφικές συνήθειες (π.χ. «προβατίνα»), το 

επάγγελμα (π.χ. «θρησκευτικού»), τις ικανότητες (π.χ. «ο Λούα Λούα του 

πανεπιστημίου»), τον σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. «αδερφή»), τη 

σεξουαλικότητα (π.χ. «sex symbol»), τις σχολικές επιδόσεις (π.χ. «τούβλα»). Επίσης, 

τον διευκολύνει να αξιολογήσει πράγματα («(το ντύσιμο) είναι πουτανάτο!») ή 

καταστάσεις (π.χ. «γίναμε μπάχαλο» (για τη σχέση Μάρκου και Εύας), «όταν η γυναίκα 

αρχίζει και παίρνει πρωτοβουλίες, πρέπει να αρχίζεις να την κάνεις με ελαφρά 

πηδηματάκια»), αλλά και για να δείξει την αντίδρασή του απέναντι σε συμπεριφορές 

που τις θεωρεί αρνητικές ή κουραστικές (π.χ. «είναι η τρίτη μαλακία στη σειρά που λες 

σήμερα», «θα τον είχα ρουμπώσει τον βραβευμένο», «μαλακίες τούμπανα», «αρκετά 

ασχολήθηκα με τις μαλακίες τις δικές σου»). Γι’ αυτόν τον λόγο, στην ομιλία του 

υπάρχει πληθώρα από υβριστικές λέξεις και εκφράσεις, αρνητικούς αξιολογικούς 

χαρακτηρισμούς και μαρκαρισμένες λέξεις που απαντώνται στο υφολογικό σύμπλεγμα 

των νέων, η χρήση του οποίου καταδεικνύει ότι πρόκειται για έναν «λαϊκό» χαρακτήρα, 

ο οποίος έχει μάθει να εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ίσως και λόγω των απαιτήσεων 

του επαγγέλματός του.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως χρησιμοποιεί συχνά το 

υφολογικό σύμπλεγμα, για να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά του Θανάση, ο οποίος 

παρομοιάζεται με τρομοκράτη ή μαφιόζο (π.χ. «Μπιν Λάντεν», «Κουφοντίνας», «Αλ 

καπόνε»), λόγω του σκανταλιάρικου χαρακτήρα του, ή όταν συνομιλεί μαζί του. 

Χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται κυρίως όταν μιλάει στους γιους του, 

στην Ελένη και στη Βίκυ,  που είναι γυναίκα του Μάκη και κουμπάρα του, στον Σπύρο 

και στον Μάκη, ενώ βλέπουμε ότι υιοθετεί ένα πιο ήπιο και ευγενικό ύφος, όταν 

συνομιλεί με τα κορίτσια της οικογένειας, όπου συνδυάζει το υφολογικό σύμπλεγμα με 

στοιχεία της πρότυπης ποικιλίας. 

Παράλληλα, χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται όταν μιλάει για 

θέματα σχέσεων (οικογενειακών, ερωτικών) (π.χ. «να ρίξεις εσύ την Αγλαΐα», «θα 

στην πέσει», «μπαλαμούτιασμα», «sex», «να κάνουμε καμιά τρελίτσα», «γίνεται 

ψιλοπαιχνίδι (για Μάρκο και Μήτσο με τις ολλανδέζες συμμαθήτριές τους από την 
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ανταλλαγή μαθητών)») ή για θέματα που αφορούν την ταβέρνα ή οικονομικά θέματα 

(π.χ. «θα καβατζάρουμε (ενν. οικονομικά)», «μπήκαμε μέσα (ενν. οικονομικά)»). 

Εκτός των άλλων, τον βλέπουμε, όταν απευθύνεται στην Ελένη, να χρησιμοποιεί και 

τρυφερές προσφωνήσεις/ ερωτόλογα (π.χ. «μωρό μου»), όπως, επίσης, και 

προσφωνήσεις θαυμασμού, όταν απευθύνεται στα παιδιά του (π.χ. «αγοράκλα μου» 

στον γιο του Μάρκο, επειδή νομίζει πως έγραψε 18 στο διαγώνισμα με την αξία του). 

Επίσης, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος προσδίδει στον λόγο του και ένα 

χιουμοριστικό ύφος, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά ανήκει στο 

τηλεοπτικό είδος της κωμωδίας και έχει ως απώτερο στόχο την πρόκληση γέλιου στους 

τηλεθεατές. Ακόμη, η αξιοποίηση του υφολογικού συμπλέγματος λειτουργεί και ως 

ένα μέσο για την ανάδειξη της οικειότητάς του με τους γιους του ή με τον περίγυρό 

του, καθώς και ως ένα μέσο προσέγγισης των νεότερων μελών της οικογένειας αλλά 

και των νεότερων τηλεθεατών, μιας και πρόκειται για μια οικογενειακή κωμωδία 

περιστάσεων η οποία απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επιπροσθέτως, πρέπει 

να λάβουμε υπόψη ότι παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά κυρίως 

ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας και, γι’ αυτό, οι όποιες αποκλίσεις από την 

πρότυπη θεωρούνται αποδεκτές και αναμενόμενες στον καθημερινό προφορικό λόγο 

μεταξύ των μελών μιας οικογένειας ή των φίλων.  

Εκτός των άλλων,  η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος λειτουργεί και ως 

δείκτης της νεανικής ταυτότητας την οποία προσπαθεί να διατηρήσει ο Διονύσης, λόγω 

της κρίσης ηλικίας την οποία διέρχεται μαζί με τους φίλους του, καθώς τον βλέπουμε 

να μην αποδέχεται εύκολα το γεγονός πως έχει μεγαλώσει αρκετά, για την ακρίβεια 

έχει πενηνταρίσει, και να ανησυχεί για το ενδεχόμενο να παραμεριστεί από τη νέα 

γενιά. Όσον αφορά τη χρήση της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», βλέπουμε ότι ο 

Διονύσης χρησιμοποιεί αυτό το ειδικό λεξιλόγιο έναντι της πρότυπης, όταν συνομιλεί 

με τους άντρες της οικογένειας (Μάρκο, Θανάση, Γιαννάκη, Σπύρο) και τον φίλο του 

τον Μάκη, αλλά ακόμη και με την Ελένη (η οποία γνωρίζει από ποδόσφαιρο σε σημείο 

που να αναρωτιέται ο Διονύσης αν παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή Καραγκούνη), για 

ποδοσφαιρικά ζητήματα ή όταν βρίσκεται στον χώρο του γηπέδου, είτε ως παίκτης είτε 

ως προπονητής. Επίσης, τη χρησιμοποιεί όταν έχουν την ετήσια συγκέντρωσή τους οι 

παλαίμαχοι του Αήττητου ή όταν συναντά μαζί με τον Σπύρο έναν παράγοντα της ΕΠΟ 

(Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας), όπως και όταν συναντιέται για πρώτη φορά 

με τον τέως σύζυγο της Ελένης, μιας και το κοινό σημείο επαφής τους είναι πως είναι 
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και οι δυο τους φανατικοί Ολυμπιακοί (π.χ. «θα παίξουμε με δύο κόφτες», «να 

σφυρίζεις εναντίον μας», «τον λάδωσες το διαιτητή», «επιθετική γραμμή», «μεσαία 

γραμμή», «σούπερ λίγκα», «να αλλάξει σύστημα, να παίξει 4-4-2», «ανεβήκαμε 

κατηγορία», «να βουτήξει κάποιος μες στην περιοχή, να πάρει πέναλτι», «την τεσσάρα 

στη Λεωφόρο»). Ωστόσο, αξιοποιεί στοιχεία από τη «γλώσσα του ποδοσφαίρου» και 

για να αναφερθεί χιουμοριστικά σε οικογενειακές καταστάσεις (π.χ. «μπήκαν οι γαύροι 

στο τηγάνι», αναφερόμενος στο γεγονός πως ξάπλωσαν ο γιοι του στα κρεβάτια τους, 

επειδή είναι Ολυμπιακοί) ή στην κατάσταση της υγείας του («έχω τελειώσει τον αγώνα 

και αυτήν τη στιγμή παίζω παράταση. Όπου να ’ναι, ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη»). 

Έτσι, η συχνή χρήση της «γλώσσας του ποδοσφαίρου» μάς δείχνει ότι πρόκειται για 

έναν ένθερμο οπαδό του Ολυμπιακού, λάτρη του ποδοσφαίρου και προπονητή της 

ομάδας του Αήττητου. Επιπροσθέτως, αξιοποιεί τη «γλώσσα της τεχνολογίας», 

συνομιλώντας με μέλη της οικογένειάς του, όπως π.χ. τη Φίφη, την Ελένη, τον Θανάση, 

τον Μάρκο, και με τον φίλο του τον Μάκη, ώστε να αναφερθεί τόσο στα τεχνολογικά 

επιτεύγματα της εποχής (π.χ. «dvd») όσο και περιπαικτικά στις ικανότητές του στον 

προσανατολισμό (π.χ. «navigator»).  

Αναφορικά με τη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος από τους 

συνομιλητές του Διονύση, εμφανίζεται, για παράδειγμα, να μην καταλαβαίνει την 

έκφραση «personal trainer», όταν πηγαίνει στο γυμναστήριο μαζί με τον Σπύρο 

(περίπτωση ασυνεννοησίας), όπως και τον χαρακτηρισμό «προχώ» τον οποίο 

χρησιμοποιεί ο Θανάσης για έναν συμμαθητή του και για τον οποίο επισημαίνει ο 

Διονύσης πως θα ρωτήσει την Ελένη τι σημαίνει. Παρ’ όλα αυτά, τον βλέπουμε να 

χρησιμοποιεί και ο ίδιος τον χαρακτηρισμό «προχώ» μιλώντας με τον Θανάση, 

ασχέτως αν δεν κατανοεί τη σημασία του, με αποτέλεσμα να εντοπίζεται μια περίπτωση 

υφοποίησης των νεανικών ιδιωμάτων στην ομιλία του Διονύση, από τη στιγμή που 

οικειοποιείται τον νεανικό κώδικα, χωρίς να τον καταλαβαίνει, προκειμένου να 

διευκολύνει την επικοινωνία του Θανάση μαζί του. Επίσης, μέσω της υφοποίησης των 

νεανικών ιδιωμάτων, ο Διονύσης επιδιώκει να υπογραμμίσει σε άλλο σημείο της σειράς 

τη διαφορά μορφωτικού επιπέδου και καλλιέργειας μεταξύ αυτού και του τέως συζύγου 

της Ελένης. Έτσι, ο Διονύσης απογοητευμένος θεωρεί πως η Ελένη διστάζει να τον 

συστήσει στον πρώην άντρα της, καθώς αυτός δεν έχει πάει σε μια «ροκ συναυλία», 

«ποπ», «χιπ χοπ», «έι οπ, πώς τις λενε όλες αυτές», σε αντίθεση με την Ελένη και τον 

τέως σύζυγό της. Αξιοσημείωτη είναι και μια περίπτωση γλωσσικού περάσματος, η 
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οποία συνιστά και μεταγλωσσικό σχόλιο, όπου ο Διονύσης δυσανασχετεί, 

συνομιλώντας με τον Σπύρο στην μπυραρία τους, για την ονομασία «ταραμοσαλάτα», 

προτείνοντας να τη λένε στο εξής «pink salad», ώστε να μην είναι τόσο έντονη η 

διαφορά επιπέδου ανάμεσα σε αυτόν και στην Ελένη, καθώς προσπαθεί με κάθε τρόπο 

να γεφυρώσει το μορφωτικό χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσά τους.  

Όσον αφορά τη «γλώσσα του body building», ο Διονύσης τη χρησιμοποιεί όταν 

πηγαίνει στο γυμναστήριο και όταν συνομιλεί με την Ελένη, προκειμένου να δείξει πως 

κουράστηκε από τη γυμναστική (π.χ. «τα πρώτα ποντίκια», «τραβήχτηκα», «δεν πρέπει 

να καώ (ενν. από τα βάρη)»). Και η χρήση αυτού του ειδικού λεξιλογίου αποτελεί 

δείκτη της νεανικής ταυτότητας την οποία προσπαθεί να διατηρήσει ο Διονύσης, καθώς 

η γυμναστική και η σμίλευση του σώματος εντάσσονται, κατά κύριο λόγο, στα 

ενδιαφέροντα της νεολαίας και στην προσπάθειά του να διατηρηθεί νέος και ακμαίος, 

κυρίως για χάρη της Ελένης. Στις υπόλοιπες περιστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιεί 

την πρότυπη ποικιλία.  

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως οι περισσότερες αποκλίσεις από την πρότυπη 

ποικιλία εντοπίζονται στο λεξιλογικό και σημασιολογικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι 

αξιοσημείωτη και η ποικιλομορφία η οποία παρουσιάζεται στον λόγο του στο 

μορφολογικό επίπεδο, όπου εντοπίζουμε κυρίως πλήθος ενισχυτικών επιθημάτων της 

πρότυπης ποικιλίας για τον χαρακτηρισμό ατόμων (π.χ. «ψωνάρα», «κορμάρα», 

«αγοράρα», «αγοράκλα», «άντρακλας») αλλά και επιθημάτων για την απόδοση των 

στοιχείων τα οποία περιέχει η πρωτότυπη λέξη, με στόχο την περιγραφή ντυσίματος, 

ατόμων ή αξιώματος (π.χ. «πουτανάτο», «μπανιστηρτζής», «προεδριλίκι»), όπως και 

σύνθετων λέξεων για τον χαρακτηρισμό προσώπων («παλιοτόμαρο», «φραγκοφονιά», 

«κωλόπαιδα», «(με) μπυροκοιλιά»), καταστάσεων («κωλοβαράτε») ή χειρονομιών 

(«κωλοδάχτυλο»). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση αποκοπής του 

τέλους της λέξης «προχώ», για να αναφερθεί σε έναν συμμαθητή του Θανάση, 

μιμούμενος τον χαρακτηρισμό τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θανάσης για τον 

συμμαθητή του. Στο συντακτικό επίπεδο, εντοπίστηκαν, σε γενικές γραμμές, η χρήση 

εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία για την έκφραση ψυχικών/ 

συναισθηματικών και πνευματικών καταστάσεων (π.χ. «μην τα πάρω», «να του τη 

σπάσω», «μας τα πρήζετε»), ο μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο για 

την αξιολόγηση ατόμων («μήπως είναι κάνα λιγούρι;», «(ενν. σε πέρασα) για τον Μπιν 

Λάντεν», «είναι ίδιος ο Κουφοντίνας»), ενώ στο πραγματολογικό επίπεδο εντοπίστηκε 
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χρήση του υφολογικού συμπλέγματος για την έκφραση της αποδοκιμασίας (π.χ. 

«μαλακίες τούμπανα», «surprise party και αηδίες!»), του θαυμασμού («ζωγραφίζει!», 

«κεντάει!»), για αποχαιρετισμούς («στα τσακίδια!») αλλά και προσφωνήσεις, 

συνοδευμένες συχνά από το κλητικό επιφώνημα «ρε» (π.χ. «ρε παιδιά», «ρε αλήτη», 

«ρε μαλάκα», «προχώ», «αγοράρα μου»). 

Αναφορικά με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας από τον Διονύση, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως επαναλαμβάνει με ειρωνικό/ περιπαικτικό ύφος τις 

γαλλικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί η Ελένη (υφοποίηση), όταν π.χ. εξασκείται εν 

όψει του ταξιδιού τους στο Παρίσι, εντάσσοντας, μάλιστα, σε αυτές ο Διονύσης και τη 

λέξη «βουλκανιζατέρ», την οποία λέει με την ανάλογη γαλλική προφορά, ή σε άλλες 

περιπτώσεις, όταν π.χ. η Ελένη λέει την ταβέρνα «restaurant». Ακόμη, βλέπουμε να 

μην καταλαβαίνει τι σημαίνει η γαλλική έκφραση «à table», με αποτέλεσμα να 

τονίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, για άλλη μια φορά, και η διαφορά επιπέδου μεταξύ 

Διονύση και Ελένης μέσα από αυτήν την περίπτωση ασυνεννοησίας. Εντοπίζεται, 

ωστόσο, και μια απλή περίπτωση γλωσσικού περάσματος στη γαλλική γλώσσα, όταν 

απλώς επαναλαμβάνει το καλημέρισμα «bonjour» της Ελένης. Περίπτωση 

ασυνεννοησίας, όμως, έχουμε και κατά τη χρήση της πρότυπης ποικιλίας από τη Φίφη, 

όταν η χορτοφάγος Φίφη ζητάει «σόγια» και ο Διονύσης τότε καταλαβαίνει «τα σόγια», 

με αποτέλεσμα η Φίφη να του εξηγεί ότι αναφέρεται στις «φυτικές πρωτεΐνες» και να 

τονίζεται έτσι η διαφορά και ανάμεσα στον τρόπο ζωής του Διονύση με την Ελένη και 

τις κόρες της.  

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, το χρησιμοποιούμενο από τον Διονύση υφολογικό 

σύμπλεγμα έχει ως απώτερο στόχο την κατασκευή ενός «λαϊκού χαρακτήρα», με 

ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και οικειότητα απέναντι στα παιδιά του και στους 

φίλους του. Το υφολογικό σύμπλεγμα έχει, ακόμη, ως στόχο την προβολή της 

χιουμοριστικής όψης του χαρακτήρα του και την πρόκληση γέλιου στους τηλεθεατές, 

με αποτέλεσμα να δομείται ένας «καλός»  χαρακτήρας, ενώ, παράλληλα, δείχνει και 

έναν χαρακτήρα, ο οποίος έχει κοινά ενδιαφέροντα και τρόπο σκέψης με τους 

νεότερους ηλικιακά χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται και ως δείκτης της 

προσπάθειάς του να παραμείνει νέος και να προσεγγίσει τα νεότερα ηλικιακά άτομα, 

μειώνοντας μέσω της χρήσης του υφολογικού συμπλέγματος το ηλικιακό χάσμα 

μεταξύ τους. Επίσης, το υφολογικό σύμπλεγμα κατασκευάζει έναν άνθρωπο της 

«πιάτσας», ο οποίος μπορεί εύκολα να εντοπιστεί στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να 
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τον καθιστά οικείο στο τηλεοπτικό κοινό. Τέλος, ο γλυκός και τρυφερός τρόπος που 

μιλάει στην Ελένη και στα κορίτσια, αλλά ακόμη και ο άγριος τρόπος τον οποίο 

χρησιμοποιεί απευθυνόμενος στα αγόρια, προκειμένου να τα συνετίσει, και ο οποίος 

προκαλεί γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό, τον εντάσσουν στους «καλούς χαρακτήρες» της 

τηλεοπτικής σειράς, μιας και γίνεται εύκολα συμπαθής στους τηλεθεατές.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Η γενικότερη απεικόνιση του Διονύση Μαυροτσούκαλου στην τηλεοπτική σειρά είναι 

ιδιαιτέρως θετική, καθώς εμφανίζεται ως ένας άψογος οικογενειάρχης, με μεγάλη 

αγάπη για τη γυναίκα του και τα παιδιά του, κοντά στα οποία προσπαθεί να βρίσκεται 

με κάθε τρόπο. Μετά τον γάμο του με την Ελένη, προσπαθεί να αλλάξει τρόπο 

διαπαιδαγώγησης απέναντι στα αγόρια, υιοθετώντας πιο προοδευτικές μεθόδους 

ανατροφής των παιδιών και προσπαθώντας να γίνει πιο ανοιχτόμυαλος και 

συζητήσιμος μαζί τους, χωρίς, όμως, να το καταφέρνει πάντοτε με επιτυχία, επειδή 

εκνευρίζεται υπερβολικά με την απρεπή συμπεριφορά τους (ιδίως του Θανάση), με 

αποτέλεσμα να καταφεύγει ξανά στις φωνές, στις απειλές, στις τιμωρίες, στο ξύλο και 

στις βρισιές. Τον Θανάση, μάλιστα, συνηθίζει να τον απειλεί με το σκουπάκι της 

τουαλέτας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Επιπροσθέτως, πηγαίνει σε παιδοψυχολόγο 

μαζί με την Ελένη, προκειμένου να τους συμβουλέψει για το πώς θα καταφέρουν να 

συνυπάρξουν στο ίδιο σπίτι οι δύο διαφορετικές οικογένειες με το διαφορετικό 

υπόβαθρο. Δεν είναι, όμως, απολύτως σύμφωνος με τα όσα τους είπε ο ψυχολόγος, 

καθώς τα βρίσκει ιδιαιτέρως προοδευτικά και θεωρεί ότι δεν μπορούν εύκολα να 

εφαρμοστούν στα αγόρια του, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στο σημείο αυτό 

λιγότερο ανοιχτόμυαλος σε σχέση με την Ελένη. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθεί για χατίρι 

της Ελένης και διαβάζει το φυλλάδιο με τις οδηγίες που τους έδωσε ο παιδοψυχολόγος.  

Η συμπεριφορά του απέναντι στα κορίτσια είναι εντελώς διαφορετική, καθώς 

τον βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα καλός μαζί τους και να τους κάνει ευκολότερα τα 

χατίρια, προσπαθώντας να τις προσεγγίσει. Έτσι, είναι πιο ανεκτικός απέναντι στα 

κορίτσια και πιο σκληρός και απαιτητικός απέναντι στα αγόρια. Θέλει, επίσης, να 

γίνουν τα αγόρια όπως αυτές, με άλλα λόγια να διαβάζουν και να γίνουν άριστοι 

μαθητές, γι’ αυτό και προσπαθεί να τις χρησιμοποιήσει ως πρότυπο στους γιούς του. 

Μάλιστα, για να πείσει τους γιους του να διαβάζουν, τους τάζει υλικά αγαθά και 
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παίρνει στον Μάρκο μηχανή, επειδή θεωρεί πως έγραψε 18 στο διαγώνισμα με την αξία 

του. Ακόμη, θέλει να βοηθάει τα αγόρια στο διάβασμα, χωρίς, όμως, να έχει τις 

απαιτούμενες γνώσεις, επειδή αυτό έκανε παλαιότερα και η Ελένη και, γι’ αυτό, τα 

κορίτσια της είναι άριστες μαθήτριες. Βλέπουμε, επίσης, ότι δεν θέλει τα κορίτσια 

στενοχωρημένα. Γι’ αυτό, για να τις κάνει να χαρούν, όταν ήταν ιδιαιτέρως θλιμμένες 

που ο πατέρας τους τις ακύρωσε ένα ταξίδι στο Παρίσι, κλείνει εισιτήρια για να πάνε 

οικογενειακώς στο Παρίσι, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση 

με τα έξοδα του σπιτιού και του μαγαζιού και, παράλληλα, δέχεται απειλές από έναν 

τύπο του υποκόσμου ότι θα του καταστρέψει το μαγαζί, εάν δεν τον ξεχρεώσει. 

Επιπλέον, είναι ιδιαιτέρως προστατευτικός απέναντι στην Εύα, καταβάλλοντας 

φιλότιμες προσπάθειες να την απομακρύνει από τον θεσσαλονικιό φίλο της, τον οποίο 

δεν εγκρίνουν ούτε αυτός ούτε η Ελένη. Ωστόσο, παρουσιάζεται ως εξαιρετικά 

αυστηρός και κάθετος όταν αντιλαμβάνεται το ερωτικό ενδιαφέρον του γιου του, του 

Μάρκου, για την Εύα, πηγαίνοντάς τον, μάλιστα, σε ψυχολόγο, για να τον 

συμβουλεύσει, ώστε να μη διαταραχτεί η οικογενειακή ισορροπία, όπως και όταν 

πληροφορείται για την ερωτική σχέση μεταξύ Μάρκου και Εύας, την οποία προσπαθεί 

να κρατήσει κρυφή από την Ελένη, ώστε να την προστατέψει αλλά και επειδή φοβάται 

ότι θα τον χωρίσει, μόλις το πληροφορηθεί. Όταν, όμως, η Εύα και ο Μάρκος 

αποφασίζουν να παντρευτούν, παρόλο που στην αρχή είχε τις αντιρρήσεις του, τους 

στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στις προετοιμασίες του γάμου τους.  

Παράλληλα, βλέπουμε ορισμένες φορές να νιώθει μειονεκτικά απέναντι στο 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο της Ελένης (γι’ αυτό, θέλει να λένε και την 

ταραμοσαλάτα στο μαγαζί «pink salad»), αλλά και να τη ζηλεύει, επειδή θεωρεί ότι ο 

διευθυντής της (που είναι και πρώην φίλος της Ελένης) την πολιορκεί, ενώ ζηλεύει και 

τον τέως σύζυγο της Ελένης, επειδή τον θεωρεί πιο κοντά στο μορφωτικό επίπεδο της 

γυναίκας του. Λόγω ζήλιας, μάλιστα, αποφασίζει να πάει στο γυμναστήριο, για να 

βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, και να ξεκινήσει υγιεινή διατροφή. Επίσης, 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να μη νιώσουν άσχημα η Ελένη και τα κορίτσια, επειδή 

μετακόμισαν από μια «βιλάρα», όπως χαρακτηριστικά λέει, με πισίνα και πλούσιο 

περιβάλλον στο δικό του το σπίτι, το οποίο χαρακτηρίζει υποτιμητικά «κοτέτσι». Σε 

γενικές γραμμές, απέναντι στη γυναίκα του είναι εξαιρετικά τρυφερός και 

προστατευτικός, καθώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να μη στενοχωρηθεί, ενώ επιθυμεί 

διακαώς να αποκτήσει ένα παιδί μαζί της, ώστε να γίνει η σχέση τους ισχυρότερη και 
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σταθερότερη. Για τις αλλαγές που επέφερε στη ζωή του ο γάμος, διαφωνεί συχνά με 

τον αδερφό του, τον Σπύρο, ο οποίος ως «γεροντοπαλίκαρο» στο μεγαλύτερο μέρος 

της σειράς, έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις από τον Διονύση, ενώ συχνά τον 

βλέπουμε να διαπληκτίζεται και με την πεθερά του, την οποία δε χωνεύει.  

 Βασικό του ενδιαφέρον είναι το ποδόσφαιρο. Είναι φανατικός Ολυμπιακός, 

προπονητής του Αήττητου και παλαίμαχος της ίδιας ομάδας (παρ’ όλα αυτά, τον 

βλέπουμε να θυσιάζει το «ντέρμπι της χρονιάς» για το πρώτο οικογενειακό τραπέζι, με 

βαριά καρδιά βέβαια, ενώ σοκάρεται όταν μαθαίνει πως η Ελένη είναι φανατική 

Παναθηναϊκός). Βάζει, μάλιστα, ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για την προεδρία της 

ομάδας του Αήττητου. Επίσης, εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο και να θεωρεί ότι η 

φυσική του κατάσταση είναι καλή και, γι’ αυτό, εκνευρίζεται με τα περιπαικτικά 

σχόλια των γιων του για την ηλικία του, μιας και θέλει να θεωρείται νέος. Μάλιστα, 

μαζί με τον Μάκη και τον Σπύρο οργανώνουν αγώνα απέναντι στους γιους τους, ώστε 

να αποδείξουν πως ακόμη βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και πως υπερέχουν 

από τους νεότερους. Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η ονομασία της ομάδας των 

μεσηλίκων «50 καράτια», σε αντιδιαστολή με την ομάδα των νέων, η οποία έχει την 

ονομασία «γεννημένοι το ’91».  

Ως προς τις διατροφικές του συνήθειες, τον βλέπουμε να έχει λατρεία στις 

ανθυγιεινές τροφές, όπως είναι οι πίτσες, οι μπύρες, τα αναψυκτικά, τα λουκάνικα, τα 

αυγά με μπέικον και οι πατάτες τηγανιτές, ενώ η προσπάθειά του να ξεκινήσει υγιεινή 

διατροφή, με τη βοήθεια της Ελένης, καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία, καθώς 

υποκύπτει στο τέλος σε μία σπέσιαλ πίτσα. Κινείται κυρίως στους χώρους του σπιτιού, 

της μπυραρίας και του γηπέδου. Τέλος, το ντύσιμό του είναι απλό, καθημερινό (φοράει 

συνήθως πουκάμισο ή σπορ μπλούζες και τζιν, αλλά και φόρμες στον χώρο του 

γηπέδου) και ταιριαστό με την ηλικία του. 

 

Μάκης  

Ανάλυση Ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 
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Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «έτσι μου ’ρθε», «έτσι της 

κάπνισε της Βίκυς». 

 Αγγλικές λέξεις: «personal training», «bye bye». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «τρώγεται», «το τινάξαμε το μιλφέιγ», «σε ξαποστέλνει», «τα 

κακάρωσε», «την έπρηξα», «να ρίχνεις γκόμενες», «σταματήστε τις κόντρες», «σε 

σταυρώσαμε να μας πεις», «μούγκα», «με γκόμενα ήσουν», «για ξεπέτα μιλάμε», 

«βυζιά», «καθίκια», «θα τον σφάξω στα γόνατα», «θα τον είχα σπάσει στο ξύλο», «θα 

με είχανε κλείσει μέσα», «δοκίμασέ την πρώτα (ενν. σεξουαλικά)», «να το παίξετε 

‘σκύψε ευλογημένη’», «θα πέσει πολύ ξύλο», «θα μιλήσεις για γκόμενες και 

αυτοκίνητα», «όποτε γουστάρω εγώ», «πετσικάρισα» (=έχω κυρτώσει), 

«χαμουρευόμασταν», «να τον τυλίξει», «γαμώ», «τη ρούμπωσα, την έσκισα, την έκανα 

χαλί να την πατήσω», «τα ’σκασα χοντρά», «μαλάκας», «μαρσάρω (για αυτοκίνητο)», 

«να τον πλακώσω», «να ρεφάρω τη χασούρα (ενν. στο καζίνο)», «το κέρατό μου 

μέσα!», «μαρσάρουν (ενν. κάνουν σεξ σε αυτήν την περίπτωση)», «τους πεταχτήκανε 

(τα μάτια έξω)». 

Καθομιλουμένη: «ξετρελάθηκε», «ραντεβού στα τυφλά», «ζητάτε και τα ρέστα», 

«πλακίτσες», «το παραξηλώσαμε», «κάνω τον Κινέζο», «έτσι της κάπνισε της Βίκυς», 

«δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα», «έχω μπλέξει», «δεν τρέχει και τίποτα», «έχεις 

όρεξη για πλάκα», «ζευγαράκι». 

Γλώσσα του Ποδοσφαίρου: «ματς», «ν’ ανεβάσεις την ομάδα» (ενν. κατηγορία), 

«ισοπαλία θέλαμε», «για το Χ κατεβήκαμε», «παίξτε μπάλα», «μαρκάρουμε», «δώσε 

πάσα», «ο Μουρίνιο είμαι», «Καραϊσκάκη (γήπεδο)», «μπλέξατε με Παναθηναϊκό». 

Γλώσσα του body building: «να γίνουμε τρίγωνοι», «personal training». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα κακάρωσε», «τα ’χω 

παίξει», «μας τα έχει ζαλίσει», «να το παίξετε ‘σκύψε ευλογημένη’», «τα ’σκασα 

χοντρά», «θα τα σπάσουμε», «την έπεφτε μέχρι και στη Βίκυ». 
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Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «δεν είμαστε και οι Κορλεόνε», 

«είσαι σκοτώστρα», «ο Μουρίνιο είμαι». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Βικάκι < Βίκυ + υποκοριστικό επίθημα –άκι  

Κοριτσάκι < κορίτσι + υποκοριστικό επίθημα –άκι 

Αδυνατούλα < αδύνατη + υποκοριστικό επίθημα –ούλα 

Πλακίτσες < πλάκα + υποκοριστικό επίθημα -ίτσα 

Μπυρίτσα < μπύρα + υποκοριστικό επίθημα -ίτσα 

Φιλαράκι < φίλος + υποκοριστικό επίθημα -άκι 

Μπουρλοτάκι <μπουρλότο + υποκοριστικό επίθημα -άκι 

Παίδαρος < παιδί + ενισχυτικό επίθημα –αρος της πρότυπης ποικιλίας  

Προεδριλίκι < πρόεδρος + επίθημα –ιλίκι 

Μητσάρας < Μήτσος (υποκοριστικό) + ενισχυτικό επίθημα –άρας αρσενικών κύριων 

ονομάτων παράγωγων από κύρια ονόματα 

Μαγκανοπήγαδο < σύνθετη λέξη 

Γεροντοπαλίκαρο < σύνθετη λέξη 

Κοπρόσκυλα < σύνθετη λέξη 

Ψιλοπαίρνω <  σύνθετη λέξη 

Κωλόφαρδος < σύνθετη λέξη 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «φίλε μου», «ρε κορίτσι μου», «ρε Βικάκι μου», «μωρό μου», «αγάπη 

μου», «κοριτσάκι μου», «καλώς τον πιγκουίνο», «ρε παιδιά», «ρε Φώτη», «ψιτ», «ρε 

Βίκυ», «καθίκια», «ρε Σπύρο», «ρε φίλε», «γατούλα», «κωλόφαρδε». 
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Έκφραση επιδοκιμασίας: «Α ρε κουμπάρε!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Αμάν, ρε Βίκυ! Αμάν!», «Για τ’ όνομα του Θεού, ρε 

Βίκυ», «άκου τι λέει τώρα!», «Άσε μας, ρε Διονύση!», «γαμώ», «το κέρατό μου 

μέσα!». 

Έκφραση συμφωνίας: «Εγώ πάσο!», «εγώ μέσα είμαι!». 

Έκφραση θαυμασμού: «Πωωω, τι κάνει ο άνθρωπος ρε;» (για ποδοσφαιριστή), «Ε ρε 

τι κάνει ο Θεός όταν έχει κέφια!», «δοξάστε με!». 

Ειρωνεία: «bye bye σχολή πιλότων». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «κοπρόσκυλα», «(λίγο) μαλάκας», 

«φαινόμενο», «καθίκια», «ο βασιλιάς της διασκέδασης», «λοχίας (για γυναίκα του)», 

«τζόβενο ο κερατάς», «μουρόχαβλος», «καραγκιόζης», «γκεστάπο (για γυναίκα του)»,  

β) την εμφάνιση: «αδυνατούλα», «πιγκουίνος», «τρίγωνοι», «η τυπική χοντρή 

πενηντάρα», «μπουρλοτάκι», «παίδαροι», 

γ) την οικειότητα/ τη σχέση: «μωρό μου», «οι Κορλεόνε» (για την οικογένειά τους), 

«κολλητές», «η κοπέλα μου», «φιλαράκι», «γκόμενες», «γκόμενα», «γατούλα», 

«κολλητοί», 

δ) την ηλικία: «γεροντοπαλίκαρο», 

ε) τη σεξουαλικότητα: «sex symbol»,  

στ) το επάγγελμα: «καλόγρια» (για καθηγήτρια θρησκευτικών), 

ζ) τις αντοχές/ την κούραση: «πτώματα», «πτώμα», 

η) την τύχη: «κωλόφαρδος», 

θ) τον τρόπο οδήγησης: «σκοτώστρα», 

ι) την ποδοσφαιρική ομάδα: «Παναθηναϊκός», 

κ) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «(λίγο) τζαζ».  
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2) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«γουστάρεις», «τα ’χω παίξει», «ξετρελάθηκε», «την έπρηξα», «μας τα έχει ζαλίσει», 

«το παραξηλώσαμε», «κάνω τον Κινέζο», «χαλαρώνω», «έτσι της κάπνισε της Βίκυς», 

«γουστάρω», «έχεις όρεξη για πλάκα», «έτσι μου ’ρθε». 

3) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«μπύρα», «μπυρίτσα», «μπιλιάρδο», «ντίσκο», «κινέζικο (ενν. φαγητό)», «βρακάκια 

με φουντίτσες», «σουτιενάκια με καρδούλες». 

4) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «με γκόμενα ήσουν», «το τινάξαμε το 

μιλφέιγ», «να ρίχνεις γκόμενες», «ξεπέτα», «να τον τυλίξει», «ραντεβού στα τυφλά», 

«δοκίμασέ την πρώτα (ενν. σεξουαλικά)», «πλακίτσες», «θα μιλήσεις για γκόμενες και 

αυτοκίνητα», «αράζουμε στον καναπέ», «χαμουρευόμασταν», «τον είχα ψιλοπάρει 

(τον ύπνο)», «θα τα σπάσουμε», «την έπεφτε μέχρι και στη Βίκυ». 

5) Οι επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ]: «χοντρά». 

6) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «σε σταυρώσαμε να μας πεις» (=σε πιέσαμε), «να 

τον τυλίξει» (=να τον παντρευτεί), «μαρσάρουν (ενν. κάνουν σεξ σε αυτήν την 

περίπτωση)». 

 

Αξιολόγηση προσώπου: «πας καλά;», «εσύ με άριστα το δέκα παίρνεις δέκα με τόνο», 

«δε μ’ αρέσουν αυτές με τα μακριά πόδια και τα μεγάλα βυζιά», «η γυναίκα μου είναι 

λίγο τζαζ». 

Αξιολόγηση πράγματος: «χωριάτικη χωρίς κρεμμύδι είναι γυναίκα χωρίς στήθος», 

«της αγόρασα ένα μπιζουδάκι σκέτη γλύκα».  

Αξιολόγηση κατάστασης: «σήμερα στο μαγκανοπήγαδο» (ενν. στη δουλειά), «άμα δε 

φάω με ξυλάκια (ενν. στο κινέζικο εστιατόριο), δεν έχει γούστο», «δεν τα βλέπω καλά 

τα πράγματα», «έχω μπλέξει», «δεν τρέχει και τίποτα», «άμα δεν πατήσεις πόδι, δε 

γίνεται τίποτα!». 

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
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Ο Μάκης εμφανίζεται να χρησιμοποιεί αδιακρίτως το υφολογικό σύμπλεγμα, με άλλα 

λόγια όταν συνομιλεί με τον Διονύση, τον Σπύρο, τη γυναίκα του τη Βίκυ, και την 

Ελένη, τα παιδιά της Ελένης και του Διονύση, τον γιο του και τον κουνιάδο του τον 

Αλέξη, σχεδόν για όλα τα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν. Έτσι, λοιπόν, προβαίνει 

σε χρήση του υφολογικού συμπλέγματος, το οποίο στην περίπτωση του απαρτίζεται 

από τη «γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη και τα 

ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας του ποδοσφαίρου» και της «γλώσσας του body 

building», για θέματα διασκέδασης και συζήτησης (π.χ. «μπύρα», «μπιλιάρδο», 

«ντίσκο», «κινέζικο (φαγητό)», «θα μιλήσεις για γκόμενες και αυτοκίνητα», «θα τα 

σπάσουμε»), για ζητήματα σχέσεων, σεξ και γάμου (π.χ. «να ρίχνεις γκόμενες», 

«ξεπέτα», «χαμουρευόμασταν», «μαρσάρουν»), όπως και για ανταγωνισμούς και 

διαφωνίες που προκύπτουν στα ζητήματα της ομάδας (π.χ. «σταματήστε τις κόντρες», 

όταν ψηφίζουν για τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αήττητου) ή στο 

πλαίσιο της οικογένειας (π.χ. «τη ρούμπωσα, την έσκισα, την έκανα χαλί να την 

πατήσω», αναφερόμενος στη γυναίκα του).  

Καταφεύγει, επίσης, στη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος για 

την αξιολόγηση ατόμων με βάση τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. «τζόβενο», 

«μουρόχαβλος», «καραγκιόζης», «καθίκια»), την εμφάνιση (π.χ. «η τυπική χοντρή 

πενηντάρα», «μπουρλοτάκι», «παίδαροι»), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. «η κοπέλα 

μου», «γκόμενα», «γατούλα», «κολλητοί»), την ηλικία (π.χ. «γεροντοπαλίκαρο»), τη 

σεξουαλικότητα (π.χ. «sex symbol»), το επάγγελμα («καλόγρια», αναφερόμενος σε 

καθηγήτρια θρησκευτικών), τις αντοχές/ την κούραση (π.χ. «πτώματα»), την τύχη (π.χ. 

«κωλόφαρδος»), τον τρόπο οδήγησης («σκοτώστρα»), την ποδοσφαιρική ομάδα (π.χ. 

«Παναθηναϊκός»), την ευφυΐα/ βλακεία (π.χ. «(λίγο) τζαζ»), αλλά και για την 

αξιολόγηση καταστάσεων (π.χ. «έχω μπλέξει», «δεν τρέχει και τίποτα», «άμα δεν 

πατήσεις πόδι, δε γίνεται τίποτα!»), προσώπων (π.χ. «δε μ’ αρέσουν αυτές με τα μακριά 

πόδια και τα μεγάλα βυζιά) και πραγμάτων (π.χ. «της αγόρασα ένα μπιζουδάκι σκέτη 

γλύκα»). Ακόμη, χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται και για τη δήλωση 

πνευματικών, ψυχικών και συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. «μας τα έχεις 

ζαλίσει», «έτσι της κάπνισε της Βίκυς», «γουστάρω», «έχεις όρεξη για πλάκα»).  

Όσον αφορά τη χρήση της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», τη χρησιμοποιεί όταν 

μιλάει για ζητήματα ποδοσφαιρικά κυρίως με τον Σπύρο, τον Διονύση, τον κουνιάδο 

του τον Αλέξη αλλά και τους υπόλοιπους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του Αήττητου, 
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καθώς και με τον γιο του τον Μήτσο, αλλά και με τον Μάρκο, ή όταν αναλαμβάνει 

προσωρινά τη θέση  του προπονητή της ομάδας του Αήττητου σε κάποιον αγώνα, λόγω 

της ασθένειας του Διονύση (π.χ. «ν’ ανεβάσεις την ομάδα» (ενν. κατηγορία), «ισοπαλία 

θέλαμε», «για το Χ κατεβήκαμε», «παίξτε μπάλα», «μαρκάρουμε», «δώσε πάσα»). 

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως ο Μάκης αξιοποιεί λεξιλογικά στοιχεία και από τη 

«γλώσσα του body building» κατά την επίσκεψή του σε γυμναστήριο με τον Σπύρο και 

τον Διονύση (π.χ. να γίνουμε τρίγωνοι», «personal training»). 

Επίσης, προβαίνει σε χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος και όταν 

συνομιλεί με τις γυναίκες της σειράς, όταν μιλάει, για παράδειγμα, με τη γυναίκα του, 

για να δηλώσει την πνευματική του κατάσταση (π.χ. «κάνω τον Κινέζο», όταν κάνει 

πως δε γνωρίζει τίποτα για ένα ψέμα που του είχε πει η Βίκυ όταν ήταν νέοι, για να μην 

τη φέρει σε δύσκολη θέση) ή για να αναφερθεί σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες 

(π.χ. «την έπεφτε μέχρι και στη Βίκυ», αναφερόμενος μπροστά της σε έναν παλιό τους 

συμμαθητή ο οποίος τη φλέρταρε), ενώ τον βλέπουμε να υιοθετεί απέναντί της και ένα 

πιο τρυφερό ύφος με τη χρήση υποκοριστικών και ερωτόλογων (π.χ. γατούλα). 

Αξιοποιεί, ακόμη, λεξιλογικά στοιχεία από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων και  σε 

περιπτώσεις στις οποίες συνομιλεί με την Ελένη, για παράδειγμα, αναφορικά με 

σεξουαλικά ζητήματα (π.χ. «για ξεπέτα μιλάμε, ε;», όταν ζητά διευκρίνιση σε ερώτηση 

της Ελένης για ένα ερωτικό μπλέξιμο το οποίο είχε ο Διονύσης στα νιάτα του, «Ναι, 

ρε Ελένη. Είμαι sex symbol», αναφερόμενος στην αδιαφιλονίκητη, κατά την άποψή 

του, σεξουαλικότητά του). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιεί την πρότυπη, όχι, 

όμως, σε μεγάλη έκταση. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να επισημανθεί πως η χρήση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος γίνεται σε ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, 

με συνομιλητές με τους οποίους υπάρχει μακροχρόνια γνωριμία και, κατά συνέπεια, 

οικειότητα.  

Πέραν των άλλων, και σε αυτόν τον μυθοπλαστικό χαρακτήρα, οι περισσότερες 

αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο, στο λεξιλογικό 

και σημασιολογικό επίπεδο. Όσον αφορά το μορφολογικό επίπεδο, παρατηρούνται 

σύνθετες λέξεις για τον χαρακτηρισμό ατόμων (π.χ. «γεροντοπαλίκαρο», 

«κοπρόσκυλα», «κωλόφαρδος») και τη δήλωση ενεργειών (π.χ. «ψιλοπαίρνω»), όπως 

και η χρήση επιθημάτων που δηλώνουν υποκορισμό (π.χ. «μπυρίτσα», «κοριτσάκι», 

«φιλαράκι», «μπουρλοτάκι»), ενισχυτικών επιθημάτων (π.χ. «παίδαροι», 

«Μητσάρας») και του επιθήματος –ιλίκι («προεδριλίκι»). Στο πραγματολογικό 
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επίπεδο, μέσω της χρήσης του υφολογικού συμπλέγματος των νέων, ο Μάκης εκφράζει 

τη συμφωνία του («Εγώ πάσο!»), την επιδοκιμασία του («Α ρε κουμπάρε!»), την 

αποδοκιμασία του (π.χ. «γαμώ», «το κέρατό μου μέσα!»), τον θαυμασμό του («Πωωω, 

τι κάνει ο άνθρωπος ρε;» (για ποδοσφαιριστή)), αλλά και την ειρωνεία του («bye bye 

σχολή πιλότων»). Όσον αφορά το συντακτικό επίπεδο, αξιοποιούνται η σημασιολογικά 

κενή αντωνυμία για τη δήλωση ψυχικών, πνευματικών και συναισθηματικών 

καταστάσεων, όπως και σεξουαλικών και οικονομικών θεμάτων (π.χ. «μας τα έχει 

ζαλίσει», «τα ’σκασα χοντρά», «θα τα σπάσουμε», «την έπεφτε μέχρι και στη Βίκυ»), 

αλλά και ο μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο για τον χαρακτηρισμό 

ατόμων ή του εαυτού του (π.χ. «είσαι σκοτώστρα», «ο Μουρίνιο είμαι»). 

Συνεπώς, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος κατασκευάζει έναν λαϊκό 

τύπο, με στοιχειώδη μόρφωση και μοναδικά ενδιαφέροντα τις μπύρες και το 

ποδόσφαιρο. Στόχος της χρήσης του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος είναι η 

πρόκληση γέλιου, καθώς ο συγκεκριμένος χαρακτήρας λειτουργεί ως «καρικατούρα» 

και, γι’ αυτό, ο τρόπος ομιλίας του προκαλεί γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό, με 

αποτέλεσμα να γίνεται συμπαθής σε αυτό και να εντάσσεται στους «καλούς 

χαρακτήρες».  

 

Γενικό συμπέρασμα: Το υφολογικό σύμπλεγμα στιγματίζεται, καθώς 

χρησιμοποιείται από λαϊκούς ενήλικες, με στοιχειώδη μόρφωση και ελάχιστη 

καλλιέργεια. Ο Μάκης χρησιμοποιεί εντονότερα το υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς οι 

περισσότερες αλληλεπιδράσεις τους είναι με άντρες.  

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Μάκης Κοτζάμπασης κατασκευάζεται ως η «καρικατούρα» της τηλεοπτικής σειράς, 

μιας και απεικονίζεται ως ένας άνθρωπος βαριεστημένος και τεμπέλης, ο οποίος 

μονίμως πίνει μπύρες ακουμπισμένος στην μπάρα του μαγαζιού του Διονύση και του 

Σπύρου αντί να δουλεύει και, παρ’ όλα αυτά, θεωρεί τον εαυτό του επιχειρηματία και 

εργατικό. Συνηθίζει να μιλάει εξαιρετικά φωναχτά, χωρίς να υπάρχει κάποιος εμφανής 

λόγος, με αποτέλεσμα να τρομάζει όσους είναι γύρω του. Παραδέχεται  πως, μετά από 

τόσα χρόνια γάμου, η γυναίκα του τον στέλνει στους φίλους του, για να μην τον έχει 
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όλη την ώρα μέσα στα πόδια της, ενώ αποκαλύπτει στον Διονύση και στον Σπύρο πως 

η σύζυγός του τον έχει χαρακτηρίσει μονότονο και βαρετό, μιας και συνηθίζει να 

αράζει τα βράδια στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση. Παρουσιάζεται, επιπροσθέτως, 

ως ένας αφελής, ευκολόπιστος αλλά και ισχυρογνώμων άνθρωπος, όπως και ως 

φορτικός φίλος, όπως, για παράδειγμα, όταν προσπαθεί να πείσει τους φίλους του με 

κάθε τρόπο πως είδε εξωγήινους στο πάρκο της γειτονιάς τους και πως πλησιάζει το 

τέλος του κόσμου, καθώς και ως απαίδευτος μεσήλικας, με μοναδικά ενδιαφέροντα τις 

μπύρες, το ποδόσφαιρο, τα γρήγορα αυτοκίνητα και το σεξ (π.χ. θέλει με κάθε ευκαιρία 

να «μαρσάρει», ενώ αυτοπροσδιορίζεται ως σύμβολο του σεξ).  

Είναι στενός φίλος (κολλητός) με τον Διονύση και τον Σπύρο από την παιδική 

τους ηλικία, ενώ με τον Διονύση είναι και κουμπάροι. Η φιλία τους, ωστόσο, 

κλονίζεται για λίγο μερικές φορές, όταν π.χ. σκέφτεται να ψηφίσει τον κουνιάδο του, 

τον Αλέξη, για την προεδρία της ομάδας του Αήττητου, επειδή έχει αρκετά λεφτά, για 

ν’ ανεβάσει την ομάδα, και επειδή τον δωροδόκησε με μία μηχανή, αντί για τον Σπύρο 

ή τον Διονύση ή όταν μαθαίνει για ένα ψέμα το οποίο του είπε πριν από χρόνια ο 

Διονύσης. Σε αντίθεση με την όλη του συμπεριφορά, εμφανίζεται ιδιαιτέρως 

προστατευτικός και τρυφερός απέναντι στη γυναίκα του, την οποία, όμως, φαίνεται και 

να τη φοβάται, επειδή είναι εξαιρετικά δυναμική και νευρική. Η σχέση τους συχνά 

οδηγείται σε ρήξη και φτάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σε σημείο διαζυγίου, 

λόγω της επιπολαιότητας και της ανωριμότητας του Μάκης, διότι παίρνει εσφαλμένες 

αποφάσεις, συνήθως με μεγάλο οικονομικό κόστος, χωρίς να τις έχει πρώτα συζητήσει 

με τη σύζυγό του και συχνά χωρίς να την έχει ενημερώσει. Έτσι, για παράδειγμα, 

εξαπατάται από μία εταιρεία και αγοράζει ένα σπίτι 100.000 ευρώ στη Νέα Ζίχνη 

Σερρών, ενώ ξοδεύει για το συνεργείο τα λεφτά από τον λογαριασμό του γιου τους, τα 

οποία συγκέντρωναν για τις μελλοντικές σπουδές του, χωρίς να το γνωρίζει η Βίκυ, 

αλλά και αγοράζει κάμπριο αυτοκίνητο με τις οικονομίες τους και με δάνειο από την 

τράπεζα εν αγνοία της. Επιθυμεί, παρ’ όλα αυτά, η Βίκυ να τον θαυμάζει και, γι’ αυτό, 

προσπαθεί να γίνει ο «επιχειρηματίας της χρονιάς», φέρνοντας στο συνεργείο του σέξι 

ντυμένα μοντέλα, για να πλένουν τα αυτοκίνητα των πελατών του, με αποτέλεσμα να 

έρχεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με την οργή της Βίκυς και τις απειλές της για 

διαζύγιο. Επίσης, παρουσιάζεται να έχει ροπή στον τζόγο και στα τυχερά παιχνίδια, με 

αποτέλεσμα να συμμετέχει σε παράνομα τραπέζια με χαρτιά ή να επισκέπτεται το 

καζίνο, καθώς και να είναι πονηρός και με τάση στις απατεωνιές, όπως, για 
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παράδειγμα, όταν πείθει τον Σπύρο να εξαπατήσει τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής 

εταιρείας της Αγλαΐας, η οποία τον είχε χτυπήσει ελαφρά στα πόδια με το αυτοκίνητό 

της, και να προσποιηθεί ότι δεν μπορεί πια να περπατήσει, ώστε να εξασφαλίσει ο 

Σπύρος ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Παρ’ όλα τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα 

του, εμφανίζεται και ως ευαίσθητος και υποστηρικτικός σύζυγος και φίλος, καθώς 

σπεύδει να βοηθήσει όποτε παραστεί ανάγκη.  

Είναι και αυτός φανατικός Ολυμπιακός και εμφανίζεται να πανηγυρίζει στις 

κερκίδες του γηπέδου μαζί με τον Σπύρο, ενώ ανήκει και στους παλαίμαχους 

ποδοσφαιριστές του Αήττητου και εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο μαζί με τον 

Σπύρο και τον Διονύση, αλλά και να έχει τη θέση του προπονητή της ομάδας, όταν 

ασθένησε ο Διονύσης. Έχει και αυτός ροπή στην ανθυγιεινή διατροφή, μιας και 

προτιμά τα λιπαρά και τα κρεατικά, είναι εξαιρετικά κοιλιόδουλος, καθώς τον 

βλέπουμε να τρώει οτιδήποτε εμφανιστεί μπροστά του σε κάθε ευκαιρία, ενώ πίνει 

μονίμως μπύρες, ακόμη και στον χώρο του γυμναστηρίου, όπου γράφεται μαζί με τον 

Σπύρο και τον Διονύση, φλερτάροντας συνάμα με μια γυμνάστρια, αντί να γυμνάζεται. 

Κινείται κυρίως μεταξύ της μπυραρίας και του γηπέδου, ενώ επισκέπτεται και την 

ντίσκο της γειτονιάς μαζί με τον Σπύρο και τον Διονύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός πως εμφανίζεται μόνο μια φορά στο συνεργείο του, μιας και, όπως αναφέρει 

και ο ίδιος, τη μισή μέρα την περνάει στο προποτζίδικο, ενώ την υπόλοιπη, όπως 

προκύπτει από τα επεισόδια, στην μπυραρία ή στο σπίτι του Διονύση, κυρίως όταν τον 

διώχνει η Βίκυ από το σπίτι και πηγαίνει εκεί για να κοιμηθεί. Φοράει συνήθως απλά 

και καθημερινά ρούχα, όπως τζιν και καρό πουκάμισα, αλλά εμφανίζεται κάποιες 

φορές και με τη φόρμα της δουλειάς στην μπυραρία του Διονύση και του Σπύρου ή με 

αθλητικές φόρμες στο γήπεδο.  

 

Ιδεολογική ανάλυση 

Οι άντρες της τηλεοπτικής σειράς στιγματίζονται (σε αντίθεση με τις γυναίκες), καθώς 

παρουσιάζονται ως λαϊκοί τύποι, ακαλλιέργητοι, με παρωχημένες απόψεις, με 

μοναδικό ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο και με ροπή στην ανθυγιεινή διατροφή. Παρ’ όλα 

αυτά, εμφανίζονται ως καλοί οικογενειάρχες, με αγάπη για τις γυναίκες και τα παιδιά 

τους, με αποτέλεσμα να αντισταθμίζονται, με αυτόν τον τρόπο, τα αρνητικά στοιχεία 

του χαρακτήρα τους.  
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Παράλληλα, στιγματίζεται και το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα κατά τη χρήση 

του από τους μεσήλικους άντρες της τηλεοπτικής σειράς Ευτυχισμένοι Μαζί, καθώς 

χρησιμοποιείται από λαϊκά άτομα (της «πιάτσας»), με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και 

οπισθοδρομικές αντιλήψεις, χωρίς ευρύτερη καλλιέργεια και πνευματικά 

ενδιαφέροντα, τα οποία αποκλίνουν συχνότερα από την πρότυπη ποικιλία και 

χρησιμοποιούν το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, για να αναφερθούν στη 

σεξουαλικότητα, στη διασκέδαση, στο αλκοόλ, στις έντονες πνευματικές και 

συναισθηματικές καταστάσεις, στην υποτίμηση ατόμων, με αποτέλεσμα να αναδύονται 

μέσα από την ομιλία τους τα συνδεόμενα με τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας» 

στερεότυπα (Bucholtz 2002) αλλά και η κρίση της μέσης ηλικίας («λόγος της μέσης 

ηλικίας»: βλ. και Gatling, Mills & Lindsay 2014).  

 

5.1.6 Ανάλυση σκηνών με τους μεσήλικους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες Διονύση και 

Μάκη της τηλεοπτικής σειράς Ευτυχισμένοι Μαζί 

 

1η Σκηνή: «sex symbol» 

Επεισόδιο 14ο, 2ος κύκλος, 14.36-16.42 

 

 ((Ο Διονύσης και η Ελένη κάθονται αμέριμνοι στο σαλόνι του σπιτιού τους, πίνοντας 

ένα ποτό. Τη στιγμή που ο Διονύσης χαλαρώνει βλέποντας τηλεόραση, η Ελένη 

αποφασίζει να θέσει προς συζήτηση και σε εφαρμογή, μέσω της έμμεσης ερωτικής 

πρόσκλησης την οποία κάνει στον Διονύση, το θέμα του παιδιού, μιας και ο Διονύσης 

την πιέζει εδώ και πολύ καιρό να αποκτήσουν ένα μωρό. Η μεταξύ τους συζήτηση, 

ωστόσο, διακόπτεται απρόσμενα από την είσοδο του Μάκη, της Βίκυς, της γυναίκας 

του Μάκη, και του Σπύρου, του αδερφού του Διονύση και φίλου του Μάκη, στο σαλόνι 

του Διονύση και της Ελένης. Εκεί ο Μάκης επιχειρεί να τους πείσει όλους πως την 

προηγούμενη νύχτα συνάντησε στο πάρκο της γειτονιάς εξωγήινους, οι οποίοι θέλουν, 

κατά τη γνώμη του, να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα στο ανθρώπινο γένος)) 

 

Διονύσης (Δ), Ελένη (Ε), Μάκης (Μ), Βίκυ (Β), Σπύρος (Σπ) 
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1 

2 

3 

4 

5 

Ε: Λιονταράκι μου::, είχαμε αποφασίσει κάτι εμείς οι δύο= ((Με 

ναζιάρικο τόνο φωνής, κοιτάζοντας τρυφερά τον Διονύση, 

χαϊδεύοντάς τον στον ώμο, ενώ ο  Διονύσης βλέπει απορροφημένος 

ποδοσφαιρικό αγώνα στην τηλεόραση, αδιαφορώντας για την 

τρυφερή προσέγγιση της Ελένης)) 

6 

7 

8 

Δ: =Κοίτα το παιδί, παίζει πολύ μεγάλη μπάλα (.) Ζωγραφίζει (.) 

Κεντάει (.) Καλλιτέχνης. ((Με ενθουσιασμένο τόνο φωνής και 

ύφος)) 

9 

10 

11 

Ε: Εί:χαμε αποφασίσει εσύ κι εγώ:// ((Με ναζιάρικο και διστακτικό 

τόνο φωνής, χαμογελαστό ύφος και χαϊδεύοντας τρυφερά τον ώμο 

του Διονύση)) 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Δ: Κοίτα, κοίτα πώς χειρίζεται την μπάλα ((με εκστασιασμένο ύφος και 

τόνο φωνής που δηλώνει θαυμασμό)) (.) Ναι, αλλά δώσε και καμιά 

πάσα ((Απευθυνόμενος στον ποδοσφαιριστή στην τηλεόραση)) (.) 

Θέλετε μια μπάλα μόνοι σας ο καθένας. Παίξτε λίγο ποδόσφαιρο:. 

((Με προτρεπτικό και, συνάμα, εκνευρισμένο τόνο φωνής, ενώ 

εξακολουθεί να έχει το βλέμμα του καρφωμένο στην τηλεόραση))  

18 

19 

20 

Ε:  Ναι ((Με ελαφρώς απογοητευμένο ύφος και τόνο φωνής)) (.) Να 

κάνουμε ένα δικό μας παιδά:κι:. ((Με τρυφερό και ναζιάρικο ύφος 

και τόνο φωνής)) 

21 

22 

Δ: ((Χωρίς να της δίνει καμία σημασία)) Κοίτα, ο άνθρωπος γεννά:ει:! 

((Με ενθουσιασμένο τόνο φωνής και χαμογελαστό ύφος)) 

23 Ε: Καλά, το ξεχνάμε= ((Αποτραβιέται με θυμωμένο ύφος)) 

24 

25 

26 

Δ: =Όχι, όχι ((Στρέφεται αμέσως προς το μέρος της)) (.) Δεν το ξεχνάμε 

(.) Απλώς επειδή γεννάει κι αυτός, γι’ αυτό παρασύρθηκα. 

((Δείχνοντας την τηλεόραση)) 

27 

28 

29 

Ε: (Όχι.) Επειδή έχει ησυχία ((Με παραπονιάρικο ύφος)) (.) Και τα 

παιδιά έχουν πέσει για ύπνο:, ε:; ((Με ναζιάρικο τόνο φωνής και 

χαμογελαστό ύφος, τον προσκαλεί έμμεσα για περίπτυξη)) 

30 

31 

32 

Μ: ((Ο Μάκης εισβάλλει φουριόζος στο σαλόνι μαζί με τον Σπύρο και 

τη Βίκυ. Η Ελένη γυρίζει προς το μέρος του και τον κοιτάζει 

απορημένη)) Καλησπέ:ρα::. 
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33 

34 

Δ:  Τα παιδιά έχουν πέσει για ύπνο, άλλοι δεν ψοφολογάνε να 

ησυχάσουμε. ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος)) 

35 

36 

Β: Γεια σας, παιδιά:. ((Με ανήσυχο τόνο φωνής και προβληματισμένο 

ύφος)) 

37 Ε: (Α.) 

38 Μ: Θα τους δείτε (.) Θα τους δείτε με τα μάτια σας και θα με πιστέψετε.  

39 

40 

Σπ: Ρε Μάκη, πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα ξαναρθούνε; Κλείσατε 

ραντεβού; ((Κάνοντας έντονες κινήσεις με το χέρι)) 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Μ: Για να ήρθανε στο πάρκο μας, κάποιος λόγος θα υπάρχει. ((Με 

επεξηγηματικό ύφος, τόνο φωνής και αντίστοιχες κινήσεις. Η Βίκυ 

τον κοιτάζει απελπισμένη, ενώ ο Διονύσης και η Ελένη τον 

κοιτάζουν μπουχτισμένοι και ψιλοεκνευρισμένοι)) Αν δεν 

επικοινώνησαν με κανέναν, θα ξανάρθουν. ((Με βεβαιότητα στον 

τόνο της φωνής του)) 

47 

48 

49 

Δ: ((Η Ελένη ξεφυσάει. Ο Διονύσης, με σοβαρό ύφος και ήρεμο τόνο 

φωνής, προσπαθεί να τον συνετίσει)) Ρε Μάκη, μήπως ήταν κάνα 

ζευγαράκι και το παρεξήγησες; 

50 

51 

52 

Μ: Ζευγαράκι με γουρλωμένα μάτια και κεραίες; ((Αναπαριστά με 

κινήσεις τα γουρλωμένα μάτια και σχηματίζει τις κεραίες πίσω από 

το κεφάλι του. Η Βίκυ εξακολουθεί να τον κοιτάζει απελπισμένη)) 

53 

54 

Ε: Ε, σε είδανε που είσαι sex symbol και τους πετάχτηκαν τα μάτια έξω. 

((Με ειρωνικότατο ύφος)) 

55 

56 

57 

Μ: Ναι, ρε Ελένη. Είμαι sex symbol. ((Με αποφασιστικό τόνο φωνής 

και ύφος, αλλά και με απόλυτη βεβαιότητα, σαν να λέει κάτι το κοινά 

αποδεκτό και αυτονόητο)) 

58 Β: Τι είσαι::; ((Με απορημένο τόνο φωνής και έκπληκτο βλέμμα)) 

59 

60 

61 

62 

Μ: Sex symbol, γατούλα (.) Τα ξέρουμε αυτά= ((Με αυστηρό τόνο 

φωνής και ύφος προς τη Βίκυ. Η Ελένη κάνει έκφραση 

δυσαρέσκειας, ενώ ο Σπύρος τον κοιτάζει αποσβολωμένος, με 

μισάνοιχτο στόμα)) 

63 Β: =Α= ((Αναστενάζει με απογοητευμένο ύφος)) 

64 

65 

Μ: =Τα γουρλωμένα μάτια τα καταλαβαίνω (.) Με είδανε και τους 

πεταχτήκανε ((Κάνοντας παράλληλα κινήσεις οι οποίες περιγράφουν 
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66 

67 

68 

τα όσα λέει)) (.) Οι κεραίες, όμως, πώς εξηγούνται;                             

((Με αγανακτισμένο τόνο φωνής και ύφος, επειδή ψάχνει το δίκιο 

του)) 

69 

70 

71 

Σπ: Ε, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό που μας βασανίζει, ρε Μάκη:. 

((Με ιδιαιτέρως έντονο τόνο φωνής, εκνευρισμένο ύφος και κίνηση 

του χεριού που δηλώνει αγανάκτηση)) 

72 

73 

Μ: Ε, άντε! Πάμε, λοιπόν, να τους δούμε. ((Με έντονες κινήσεις των 

χεριών και έξαλλο ύφος. Ξεκινά να φύγει)) 

74 Δ: Να σου πω κάτι, sex symbo:l. ((Με ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος)) 

75 Μ: Έλα:. ((Με έντονο τόνο φωνής. Γυρίζει πίσω αγανακτισμένος)) 

76 

77 

Β: Α::, δεν πάμε καλά. ((Με απελπισμένο ύφος και τόνο φωνής, καθώς 

και κινήσεις απογοήτευσης)) 

78 

79 

80 

81 

Δ: Πήγαινε εσύ, δες ό,τι έχεις να δεις και πες μας (.) Εμείς θα σε 

πιστέψουμε, χατίρια δε χαλάμε. ((Με επεξηγηματικές κινήσεις. Η 

Ελένη, από δίπλα του, γνέφει καταφατικά, εκφράζοντας έτσι τη 

συμφωνία της)) 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

Μ: ((Με παραπονεμένο τόνο φωνής και ύφος και κουνώντας το χέρι 

του)) Εύχομαι, Διονύση, να μη βρεθείς στη θέση μου, να μη σε 

πιστεύουν οι κολλητοί σου. Πάμε, ρε Σπύρο. ((Με απογοητευμένο 

τόνο φωνής και ύφος, κάνει νόημα με το κεφάλι στον Σπύρο. Η Βίκυ, 

δίπλα του, τον κοιτάζει απελπισμένη, έχοντας το χέρι της στο στέρνο 

της. Ο Μάκης αποχωρεί στενοχωρημένος)) 

88 Σπ: Συγγνώμη, ρε παιδιά. ((Αποχωρεί με τον Μάκη)) 

89 

90 

Δ: Τι λες τώρα. ((Ο Διονύσης και η Ελένη ξεφυσούν 

προβληματισμένοι)) 

91 

92 

93 

Β: Ρε παιδιά (.) Αν δε με δουλεύει: (.) Πρέπει να τον πάω στον ψυχίατρο. 

((Με πανικόβλητο ύφος και ανάλογες κινήσεις, καθώς και αγχωμένο 

τόνο φωνής)) 

94 

95 

Ε: Έπρεπε να τον έχεις πάει από καιρό:. ((Με ψύχραιμο τόνο φωνής και 

ύφος)) 

96 

97 

98 

Β: Ναι:. ((Με προβληματισμένο και σκεπτικό ύφος, καθώς και 

στενόχωρο τόνο φωνής)) Α:χ, βοηθήστε με, βρε παιδιά: (.) Είσαστε 

φίλοι (.) Πείτε μου τη γνώμη σας ((Με πανικόβλητο τόνο φωνής, 
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99 

100 

ύφος και ανάλογες κινήσεις)) (.) Μήπως, ρε παιδί μου, να πούμε: ότι: 

(.) πάμε: για τον Διονύση:= ((Με διστακτικό τόνο φωνής)) 

101 

102 

Δ: =Τι::;= ((Πετάγεται από τη θέση του, έχοντας ιδιαιτέρως έκπληκτο 

τόνο φωνής και ύφος. Η Ελένη τον κοιτάζει εξίσου έκπληκτη)) 

103 

104 

105 

106 

Β:  =Ε, ναι, ρε Διονύση:, για να μην το καταλάβει: (.) Και να έχουμε 

ειδοποιήσει τον γιατρό [προηγουμένως]. ((Με απολογητικό και 

επεξηγηματικό τόνο φωνής και ύφος. Η Ελένη την κοιτάζει 

έκπληκτη)) 

107 

108 

109 

110 

Δ: ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και συνοφρυωμένο ύφος)) [Να] σας 

περιμένει όλους μαζί, να σας κλείσει στο ψυχιατρείο, να 

ησυχάσουμε. Βρε Βίκυ μου:, βρε Βίκυ μου:, Βικάκι μου:, ξέρεις τι 

ώρα είναι; ((Με ήπιο τόνο φωνής)) 

111 Β: Ε, δε θα ’ναι δώδεκα παρά τέταρτο;  

112 

113 

Δ: Πήγε δώδεκα παρά τέταρτο; ((Με δήθεν απορημένο τόνο φωνής και 

κάνοντας πως χασμουριέται λόγω νύστας)) 

114 Β: Ναι:. 

115 

116 

Ε: Και γιατί δεν πας κι εσύ μαζί τους, να τον έχεις από κοντά: να τον 

προσέχεις, ε:; ((Προσπαθώντας να τη διώξει ευγενικά)) 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

Β: Δεν είσαι καλά:, αγάπη μου: ((Με έντονες κινήσεις και εξαγριωμένο 

τόνο φωνής και ύφος. Σηκώνεται απότομα δίπλα από την Ελένη)) (.) 

Που θα τρέχω εγώ νυχτιάτικα: στα πάρκα, γιατί παλάβωσε ο άντρας 

μου: (.) Θα κάτσω εδώ να τον περιμένω:. ((Κάθεται αποφασιστικά 

στον καναπέ, σταυρώνοντας τα χέρια της. Η Ελένη την κοιτάζει 

μουτρωμένη και απογοητευμένη, επειδή δε θα μείνουν μόνοι με τον 

Διονύση)) 

124 

125 

126 

Δ: Αυτό είναι:. ((Με ειρωνικό τόνο και ύφος. Στρέφει το βλέμμα του 

προς την τηλεόραση, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να είναι 

μουτρωμένη)) 

127 Β: Εσείς τι κάνατε:; ((Με απορημένο ύφος και τόνο φωνής)) 

128 

129 

130 

Δ: Περιμέναμε εσάς, το sex symbol και την παρέα του. ((Με έντονο 

βλέμμα και ύφος που δηλώνει το αυτονόητο, καθώς και ήρεμο τόνο 

φωνής)) 
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131 

132 

Β: Α:. ((Κοιτάζει με χαμένο βλέμμα, χωρίς να κατανοεί πως την 

περιπαίζει ο Διονύσης)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μεσήλικων μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων κατασκευάζονται βάσει των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, του 

φύλου, της οικογένειας και της παρέας, η οποία στην υπό μελέτη σειρά υποκαθιστά 

συχνά την οικογένεια, μιας και οι άντρες της σειράς είναι φίλοι από τη νεαρή τους 

ηλικία (από μωρά, για την ακρίβεια) και κουμπάροι, όπως, επίσης, και οι γυναίκες τους. 

Έτσι, εντοπίζεται και σε αυτήν την τηλεοπτική σειρά η τάση που κυριαρχεί στις 

οικογενειακές κωμωδίες περιστάσεων (family sitcoms) τα μέλη της παρέας, ενώ δε 

συνδέονται συνήθως με συγγενικούς δεσμούς, να λειτουργούν ως ομάδα, 

αντικαθιστώντας την παραδοσιακή οικογένεια (βλ. και Jones 1992, Mills 2005).  

Ειδικότερα, στην παρούσα αλληλεπίδραση, από πλευράς θεσιακότητας, ο 

Διονύσης κατασκευάζεται ως φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, απορροφημένος στην 

τηλεόραση, ώριμος, λογικός, ψύχραιμος, ειρωνικός, νευρικός, απότομος, αυστηρός, 

αγενής και πονηρός μεσήλικος άντρας, ως ψυχρός και αδιάφορος σύζυγος στην αρχή 

αλλά, στη συνέχεια, ως πρόθυμος να ακούσει και καλός σύζυγος, καθώς και ως 

μπουχτισμένος, δύσπιστος αλλά και προστατευτικός και υπομονετικός φίλος. Η Ελένη 

δομείται ως γλυκιά, ναζιάρα, τρυφερή, υπομονετική και θιγμένη γυναίκα και σύζυγος, 

ως σοβαρή, λογική και ώριμη γυναίκα, αλλά και ως προβληματισμένη και 

μπουχτισμένη φίλη. Ο Μάκης, από την πλευρά του, κατασκευάζεται ως αγενής, 

φαντασιόπληκτος, ανώριμος, παράλογος, υπερβολικός, επίμονος, επιπόλαιος, ψυχικά 

και πνευματικά ανισόρροπος μεσήλικος άντρας, καθώς και ως δυναμικός, 

αποφασιστικός, νευρικός, εύπιστος, αφελής, ωραιοπαθής, σεξουαλικός, με υψηλή 

αυτοπεποίθηση μεσήλικας, ως παιχνιδιάρης και αναξιόπιστος σύζυγος, όπως και ως 

άνετος, πληγωμένος και κουραστικός φίλος. Η Βίκυ δομείται ως ανήσυχη, 

προβληματισμένη, αγχωμένη, απεγνωσμένη σύζυγος, αλλά και ως δυναμική, 

αποφασιστική, ώριμη, λογική, πονηρή γυναίκα, ενώ ο Σπύρος ως ώριμος, λογικός, 

ευγενικός, νευρικός και προβληματισμένος μεσήλικας, όπως, επίσης, και ως ειρωνικός, 

υποστηρικτικός και προστατευτικός φίλος.  

 Πιο αναλυτικά, στην αρχή της αλληλεπίδρασης, η Ελένη κατασκευάζεται ως 

τρυφερή, γλυκιά και ναζιάρα γυναίκα και σύζυγος, μιας και τη βλέπουμε να προσφωνεί 
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χαϊδευτικά τον Διονύση με το υποκοριστικό «λιονταράκι» και να προσπαθεί να τον 

προσελκύσει ερωτικά, επιστρατεύοντας έναν ναζιάρικο τόνο φωνής, ο οποίος 

επιτυγχάνεται και μέσω της επιμήκυνσης της αντωνυμίας «μου», κοιτάζοντάς τον 

τρυφερά και χαϊδεύοντάς τον στον ώμο (σ. 1-3). Ο Διονύσης, από την πλευρά του, 

κατασκευάζεται ως ποδοσφαιρόφιλος και απορροφημένος στην τηλεόραση  

μεσήλικας, καθώς και ως αδιάφορος και εν μέρει ψυχρός σύζυγος, από τη στιγμή που 

τον βλέπουμε να παρακολουθεί με αφοσίωση τον ποδοσφαιρικό αγώνα στην 

τηλεόραση, εκφράζοντας, μάλιστα, τον θαυμασμό του για τη δεξιοτεχνία κάποιου 

ποδοσφαιριστή, θαυμασμός ο οποίος περικειμενοποιείται με τον ενθουσιώδη τόνο τον 

οποίο έχει στη φωνή του και το ανάλογο ύφος, και αδιαφορώντας για την τρυφερή 

προσέγγιση και την ερωτική πρόσκληση της συζύγου του (σ. 3-8). Οι κατηγορίες του 

ψυχρού και αδιάφορου συζύγου για τον Διονύση, όπως και του απορροφημένου στην 

τηλεόραση μεσήλικα, αυθεντικοποιούνται περαιτέρω και με τη διακοπή και λήψη του 

λόγου από την Ελένη, η οποία υποδηλώνει πως δεν ακούει καν τι του λέει, ενώ η 

αυθεντικοποίηση της κατηγορίας του ποδοσφαιρόφιλου μεσήλικα περικειμενοποιείται 

μέσω της έμφασης στο επίρρημα «πολύ» και των σύντομων παύσεών του ανάμεσα στις 

προτάσεις του, προκειμένου να δείξει το μέγεθος του θαυμασμού του για την 

ποδοσφαιρική ικανότητα του παίκτη τον οποίο βλέπει στην τηλεόραση.  

 Η Ελένη, ωστόσο, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της 

αποφασισμένης να του μιλήσει αλλά και της υπομονετικής συζύγου, η οποία 

αντιλαμβάνεται τη δυσκολία να του αποσπάσει την προσοχή από το ποδόσφαιρο, όπως 

περικειμενοποιείται μέσα από τον διστακτικό τόνο φωνής της, με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί και αυτή, με τη σειρά της, τις κατηγορίες του ποδοσφαιρόφιλου και 

απορροφημένου στην τηλεόραση μεσήλικου άντρα για τον Διονύση (σ. 9-11). Για την 

Ελένη, επίσης, αναδύονται και πάλι οι κατηγορίες της γλυκιάς, ναζιάρας  και τρυφερής 

γυναίκας και συζύγου, μιας και τη βλέπουμε να απευθύνεται στον Διονύση 

υιοθετώντας έναν ναζιάρικο τόνο φωνής, ο οποίος υποβοηθάται και από την 

επιμήκυνση της τελικής συλλαβής στην προσωπική αντωνυμία «εγώ», και έχοντας 

χαμογελαστό ύφος, αλλά και να τον χαϊδεύει τρυφερά στον ώμο. Παρά την τρυφερή 

και ναζιάρικη απόπειρα της Ελένης να ανοίξει κουβέντα στον Διονύση και να του 

προσελκύσει το ερωτικό ενδιαφέρον, ο Διονύσης εξακολουθεί να είναι καρφωμένος 

στην τηλεόραση και να παρακολουθεί με προσήλωση τον ποδοσφαιρικό αγώνα, 

δίνοντας, μάλιστα, οδηγίες στους παίκτες και αδιαφορώντας για τη γυναίκα του και την 
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προσπάθειά της να του αποσπάσει την προσοχή, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό του τις κατηγορίες του φανατικού ποδοσφαιρόφιλου και γνώστη του 

ποδοσφαίρου μεσήλικου άντρα, του προσκολλημένου στην τηλεόραση μεσήλικα αλλά 

και του απόμακρου και αδιάφορου συζύγου (σ. 12-17). Οι παραπάνω κατηγορίες 

αυθεντικοποιούνται για τον Διονύση περαιτέρω μέσω της διακοπής και λήψης του 

λόγου από την Ελένη, η οποία δηλώνει την αφοσίωσή του στον τηλεοπτικό 

ποδοσφαιρικό αγώνα και την αδιαφορία του για όσα του λέει. Ακόμη, το έντονο 

ενδιαφέρον/ πάθος του για το ποδόσφαιρο, η συμμετοχή του στο κλίμα του αγώνα και, 

κατ’ επέκταση, η κατηγορία του ποδοσφαιρόφιλου μεσήλικα αυθεντικοποιούνται 

περαιτέρω μέσω των σύντομων παύσεών του μεταξύ των προτάσεών του κατά την 

περιγραφή του αγώνα, όπως, επίσης, και μέσω του εκστασιασμού, ο οποίος ενυπάρχει 

στον τόνο φωνής του και στο ύφος του, καθώς και μέσω του προτρεπτικού και 

εκνευρισμένου τόνου στη φωνή του, όταν η εξέλιξη του αγώνα δεν τον ικανοποιεί. 

Επίσης, οι κατηγορίες του απόμακρου και αδιάφορου συζύγου περικειμενοποιούνται 

και με το καρφωμένο στην τηλεόραση βλέμμα του.  

 Λόγω της αδιάφορης στάσης του Διονύση, αυθεντικοποιείται για την Ελένη η 

κατηγορία της απογοητευμένης συζύγου, η οποία περικειμενοποιείται με το ελαφρώς 

απογοητευμένο ύφος της και τον τόνο της φωνής της, καθώς ο Διονύσης δεν της δίνει 

τη δέουσα σημασία, ενώ αυτός επέμενε τόσο καιρό να κάνουν ένα δικό τους παιδάκι, 

όπως και οι κατηγορίες της ναζιάρας και τρυφερής γυναίκας και συζύγου, η οποία 

νιώθει πλέον έτοιμη να κάνουν ένα δικό τους παιδί με τον άντρα της (σ. 18-20). Οι 

κατηγορίες της ναζιάρας και τρυφερής γυναίκας και συζύγου περικεμενοποιούνται 

μέσω του ναζιάρικου και τρυφερού τόνου στη φωνή της και ύφους της, αλλά και με 

την επιμήκυνση των συλλαβών στη λέξη «παιδάκι», η οποία προσδίδει μια χαριτωμένη 

χροιά στον τόνο φωνής της Ελένης. Ο Διονύσης, από την πλευρά του, συνεχίζει να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ποδοσφαιρόφιλου και 

προσκολλημένου στην τηλεόραση μεσήλικα, οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον 

ενθουσιασμό στον τόνο της φωνής του και το χαμογελαστό του ύφος, αλλά και του 

ψυχρού και απόμακρου συζύγου, αφού τον βλέπουμε να εξακολουθεί να ασχολείται με 

τον ποδοσφαιρικό αγώνα, να έχει κολλημένα τα μάτια του στην τηλεόραση και να 

αδιαφορεί για τα λεγόμενα της Ελένης (σ. 20-21). Εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας 

προς το πρόσωπό της, η Ελένη αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της 
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θιγμένης και της θυμωμένης συζύγου, μιας και τη βλέπουμε να αποτραβιέται από τον 

Διονύση, έχοντας θυμωμένο ύφος, λόγω της απογοήτευσής της (σ. 23).   

Ο Διονύσης, μόλις αντιλαμβάνεται πως θύμωσε η Ελένη με τη στάση του, 

αμέσως στρέφεται προς το μέρος της και της δίνει τη σημασία την οποία επιζητούσε, 

με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τα κατηγορήματα του 

ενδιαφέροντος προς τη σύζυγό του αλλά και της συνειδητοποίησης του λάθους του και, 

κατ’ επέκταση, τις κατηγορίες του καλού και πρόθυμου να ακούσει συζύγου, όπως 

περικειμενοποιείται με τη γρήγορη διακοπή και λήψη του λόγου από την Ελένη, μόλις 

αντιλαμβάνεται πως έχει θυμώσει, και τις σύντομες παύσεις του. Επίσης, εξακολουθεί 

να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του ποδοσφαιρόφιλου μεσήλικα, 

μέσω του κατηγορήματος της αφοσίωσης στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών που 

συμμετέχουν στον αγώνα, το οποίο γίνεται εντονότερο με το δείξιμο του Διονύση προς 

την τηλεόραση (σ. 24-26). Η Ελένη τότε αυθεντικοποιεί για άλλη μία φορά για τον 

εαυτό της τις κατηγορίες της ναζιάρας και τρυφερής συζύγου και γυναίκας, οι οποίες 

αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με το παραπονιάρικο και, συνάμα, χαμογελαστό ύφος 

το οποίο υιοθετεί, αλλά και με τον ναζιάρικο τόνο στη φωνή της, προκειμένου να λάβει 

θετική απάντηση από τον Διονύση στην ερωτική πρότασή της (σ. 27-29).  

Το τρυφερό τετ-α-τετ τους διακόπτει, ωστόσο, η ξαφνική εισβολή του Μάκη 

στο σαλόνι τους, μαζί με τη Βίκυ και τον Σπύρο. Με βάση τον τρόπο με τον οποίο 

εισβάλλει ο Μάκης στο σαλόνι, αυθεντικοποιούνται γι’ αυτόν οι κατηγορίες του 

αγενούς και βιαστικού μεσήλικου άντρα, καθώς και του εξαιρετικά άνετου φίλου, ο 

οποίος εισέρχεται φουριόζος στο σπίτι των φίλων του, ενώ είναι ακάλεστος και είναι 

περασμένη η ώρα (κοντεύουν μεσάνυχτα) (σ. 30-32). Και ο Διονύσης, όμως, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του αγενούς, νευρικού και επικριτικού 

μεσήλικου άντρα και φίλου, καθώς κάθε άλλο παρά καλοδέχεται τους φίλους του, 

κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον εκνευρισμένο τόνο στη φωνή του 

και το αντίστοιχο ύφος του (σ. 33-34). Για τη Βίκυ αυθεντικοποιούνται οι κατηγορίες 

της ανήσυχης και προβληματισμένης συζύγου, οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον 

ανήσυχο τόνο στη φωνή της και το προβληματισμένο της ύφος, καθώς έχει περιέλθει 

σε αδιέξοδο με την επιμονή του Μάκη πως συνάντησε εξωγήινους την περασμένη 

νύχτα (σ. 35-36). Ο Μάκης προσπαθεί, λοιπόν, να πείσει τους φίλους του για την 

αλήθεια των ισχυρισμών του, πως είδε δηλαδή εξωγήινους διά ζώσης, με αποτέλεσμα 

να επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ειλικρινούς 
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μεσήλικου άντρα, ο οποίος νιώθει, όμως, αδικημένος και προδομένος από τους φίλους 

του, γιατί δεν τον πιστεύουν. Οι κατηγορίες αυτές περικειμενοποιούνται με τη σύντομη 

παύση μεταξύ των προτάσεών του, η οποία δείχνει την ανάγκη του να γίνει γρήγορα 

πιστευτός, ενώ αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και τις κατηγορίες του εύπιστου και 

αφελούς μεσήλικα, ο οποίος πιστεύει σε υπερφυσικά γεγονότα και εξωγήινες  δυνάμεις 

και παρασύρεται εύκολα από όσα βλέπει (σ. 38).  

Ο Σπύρος, από την πλευρά του, αποφυσικοποιεί την κατηγορία του ειλικρινούς 

μεσήλικου άντρα για τον Μάκη και αυθεντικοποιεί στη θέση της τις κατηγορίες του 

φαντασιόπληκτου, ανώριμου και επιπόλαιου μεσήλικου άντρα, ο οποίος υποστηρίζει 

παράλογες απόψεις, αυθεντικοποίηση η οποία ενισχύεται και με τους περικειμενικούς 

δείκτες του Σπύρου, με την έμφαση, δηλαδή, στις λέξεις-κλειδιά των ερωτήσεών του 

και με τις έντονες κινήσεις των χεριών του, προκειμένου να τον λογικέψει. Από την 

άλλη πλευρά, ο Σπύρος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ώριμου 

και λογικού μεσήλικου άντρα, καθώς και του ειρωνικού και περιπαικτικού μεσήλικα 

και φίλου, από τη στιγμή που τον βλέπουμε να ρωτάει τον Μάκη αν έκλεισε ραντεβού 

με τους εξωγήινους και είναι τόσο σίγουρος ότι θα επιστρέψουν (σ. 39-40). Ο Μάκης, 

ωστόσο, αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα της φαντασιοπληξίας, της ανωριμότητας 

και της επιπολαιότητας, τα οποία αυθεντικοποίησε γι’ αυτόν ο Σπύρος και τα οποία 

είναι συνήθως δεσμευμένα από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης, και στη θέση τους αυθεντικοποιεί τα κατηγορήματα του ορθολογισμού, 

της εξαγωγής συμπερασμάτων βάσει δεδομένων και της βεβαιότητας για όσα λέει. 

Έτσι, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ώριμου, λογικού και 

σίγουρου για τα λεγόμενά του μεσήλικου άντρα, ενώ, με βάση το κατηγόρημα της 

επίμονης προσπάθειάς του να τους πείσει, αυθεντικοποιούνται γι’ αυτόν και οι 

κατηγορίες του επίμονου και, κατ’ επέκταση, «κολλημένου» μεσήλικου άντρα, αλλά 

και του κουραστικού φίλου (σ. 41-42, 44-46). Οι κατηγορίες του ώριμου και λογικού 

μεσήλικα για τον Μάκη αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με το επεξηγηματικό ύφος και 

τον επεξηγηματικό τόνο φωνής του, καθώς και με τις κινήσεις τις οποίες κάνει την ώρα 

που τους εξηγεί τη λογική του (ότι δηλαδή υπάρχει λόγος που εμφανίστηκαν οι 

εξωγήινοι και ότι θα επιστρέψουν, σε περίπτωση που δεν επικοινώνησαν με κανέναν), 

ενώ η κατηγορία του σίγουρου για τα λεγόμενά του μεσήλικα με τη βεβαιότητα στον 

τόνο της φωνής του και με την έμφαση στο ρήμα «θα ξανάρθουν».  
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Η Βίκυ, από την πλευρά της, με το απελπισμένο βλέμμα με το οποίο κοιτάζει 

τον Μάκη αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της απεγνωσμένης συζύγου, 

η οποία δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, ενώ για τον Μάκη τις 

κατηγορίες του παράλογου και φαντασιόπληκτου μεσήλικα (σ. 42-43). Ομοίως και ο 

Διονύσης με την Ελένη αποφυσικοποιούν για τον Μάκη τις κατηγορίες του λογικού 

και ώριμου μεσήλικου άντρα μέσω των περικειμενικών τους δεικτών, με άλλα λόγια 

με το μπουχτισμένο και ψιλοεκνευρισμένο βλέμμα με το οποίο τον κοιτάζουν, ενώ η 

Ελένη τις αποφυσικοποιεί και με το ξεφύσημά της, το οποίο δείχνει την κούραση και 

τη δυσανασχέτησή της (σ. 43-44, 47). Έτσι, ο Διονύσης και η Ελένη αυθεντικοποιούν 

για τον Μάκη τις κατηγορίες του φαντασιόπληκτου, υπερβολικού, ανώριμου και 

κουραστικού μεσήλικα και φίλου, κατηγορίες οι οποίες συνδέονται με τη νεότητα ως 

ατελή ενηλικίωση, ενώ για τον εαυτό τους τις κατηγορίες των μπουχτισμένων φίλων, 

καθώς και των ώριμων και λογικών μεσηλίκων/ ενηλίκων. Ο Διονύσης, επιπροσθέτως, 

πέρα από τις κατηγορίες του ώριμου, ψύχραιμου και λογικού μεσήλικα, αυθεντικοποιεί 

για τον εαυτό του και την κατηγορία του προστατευτικού φίλου, ο οποίος προσπαθεί 

να συνετίσει τον Μάκη και να εκλογικεύσει τα όσα είδε την προηγούμενη ημέρα στο 

πάρκο, με την ερώτησή του μήπως ήταν κανένα ζευγαράκι στο πάρκο και ο Μάκης 

μπερδεύτηκε, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το σοβαρό ύφος του 

Διονύση και τον ήρεμο τόνο στη φωνή του (σ. 47-49). Ο Μάκης, όμως, αποφυσικοποιεί 

τα κατηγορήματα της επιπολαιότητας και της φαντασιοπληξίας, τα οποία επιχειρεί να 

αυθεντικοποιήσει ο Διονύσης γι’ αυτόν, και στη θέση τους αυθεντικοποιεί τα 

κατηγορήματα του παρατηρητικού και με εμπιστοσύνη στον εαυτό του μεσήλικα (σ. 

50-52). Μάλιστα, η αποφυσικοποίηση των κατηγορημάτων της επιπολαιότητας και της 

φαντασιοπληξίας επιχειρείται και με την αναπαράσταση των γουρλωμένων ματιών και 

των κεραιών από τον Μάκη, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και 

την κατηγορία του δύσπιστου μεσήλικα αλλά και για τον Διονύση του παράλογου 

μεσήλικου άντρα. Στο άκουσμα των λεγομένων του Μάκη, η Βίκυ εξακολουθεί να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της απεγνωσμένης συζύγου, όπως 

περικειμενοποιείται με το απελπισμένο βλέμμα με το οποίο κοιτάζει τον Μάκη και με 

το οποίο αυθεντικοποιεί εμμέσως γι’ αυτόν τις κατηγορίες του παράλογου και 

φαντασιόπληκτου μεσήλικου άντρα (σ. 52).  

Η Ελένη, κουρασμένη από τις ασυναρτησίες και την επιμονή του Μάκη, τον 

ειρωνεύεται πως τα γουρλωμένα μάτια που αντίκρισε οφείλονται στο γεγονός πως είναι 
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«sex symbol», με αποτέλεσμα να προβαίνει σε υφοποίηση των νεανικών ιδιωμάτων, 

ώστε να αυθεντικοποιήσει ειρωνικά για τον Μάκη την κατηγορία του εξαιρετικά 

σεξουαλικού άντρα, ο οποίος προκαλεί αναστάτωση στο πέρασμά του, ενώ για τον 

εαυτό της τις κατηγορίες της ειρωνικής και μπουχτισμένης ενήλικης γυναίκας και 

φίλης, κατηγορίες οι οποίες αυθεντικοποιούνται και με το ειρωνικότατο ύφος το οποίο 

υιοθετεί και το οποίο δείχνει την αγανάκτησή της για όσα ακούει αλλά και την 

εξάντλησή της (σ. 53-54). Με την καταφατική αποδοχή του χαρακτηρισμού «sex 

symbol» της Ελένης, ο Μάκης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τα κατηγορήματα της 

έντονης και αδιαμφισβήτητης σεξουαλικότητας, της αυτοπεποίθησης και της υψηλής 

αυτοεκτίμησης, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιούνται γι’ αυτόν και οι κατηγορίες του 

εύπιστου, αφελούς και επιπόλαιου μεσήλικου άντρα αλλά και του νάρκισσου 

(«ψώνιου»). Η αυθεντικοποίηση αυτή ενισχύεται από τον αποφασιστικό τόνο φωνής 

αλλά και από το αποφασιστικό και εξαιρετικά σίγουρο ύφος του Μάκη, το οποίο 

δηλώνει πως η ιδιότητα του «sex symbol» γι’ αυτόν είναι αυτονόητη και κοινά 

αποδεκτή (σ. 55-57). Επιπροσθέτως, τα κατηγορήματα της ευπιστίας, της αφέλειας, της 

επιπολαιότητας, του ναρκισσισμού και της άκρατης σεξουαλικότητας, τα οποία 

αναδύονται στα λεγόμενα του Μάκη, συνδέονται και με την κοινωνική κατηγορία της 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης, με αποτέλεσμα να κατασκευάζεται σε αυτό το 

σημείο και η νεανική ταυτότητα για τον Μάκη. Η ερώτηση, ωστόσο, της Βίκυς, η οποία 

δηλώνει πως δεν πιστεύει στα αυτιά της, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της τελικής 

συλλαβής του ρήματος «είσαι», τον απορημένο τόνο φωνής της και το έκπληκτο 

βλέμμα της, αποφυσικοποιούν για τον Μάκη την κατηγορία του έντονα σεξουαλικού 

μεσήλικου άντρα και στη θέση της αυθεντικοποιούν τις κατηγορίες του εύπιστου, 

ανώριμου και επιπόλαιου άντρα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να διακρίνει την ειρωνεία 

από την πραγματικότητα, καθώς και την κατηγορία του νάρκισσου άντρα («ψώνιου»), 

κατηγορίες οι οποίες συνδέονται και με τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση, ενώ για τον 

εαυτό της αυθεντικοποιεί την κατηγορία της απελπισμένης με όσα ακούει συζύγου (σ. 

58). Ο Μάκης, παρ’ όλα αυτά, μην έχοντας κατανοήσει την ειρωνεία της Ελένης και 

την απορία της Βίκυς, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες 

του σεξουαλικού, δυναμικού και με υψηλή αυτοεκτίμηση μεσήλικα, οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με τον αυστηρό τόνο φωνής του και το αντίστοιχο ύφος που 

υιοθετεί, απευθυνόμενος προς τη Βίκυ, περικειμενικοί δείκτες οι οποίοι δηλώνουν πως 

δεν επιδέχεται αμφισβήτηση η σεξουαλικότητά του, καθώς και τις κατηγορίες του 
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αυστηρού αλλά και παιχνιδιάρη συζύγου, με την προσφώνηση «γατούλα» προς τη 

γυναίκα του (σ. 59-60).  

Ο Σπύρος και η Ελένη με τους περικειμενικούς τους δείκτες αποφυσικοποιούν 

την κατηγορία του σεξουαλικού μεσήλικου άντρα για τον Μάκη και στη θέση του 

αυθεντικοποιούν την κατηγορία του εύπιστου και επιπόλαιου μεσήλικα αλλά και του 

«ψώνιου», καθώς βλέπουμε την Ελένη να κάνει μια έκφραση δυσαρέσκειας, με 

αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της, για άλλη μια φορά, την κατηγορία 

της μπουχτισμένης φίλης, ενώ τον Σπύρο να κοιτάζει αποσβολωμένος τον Μάκη, 

έχοντας μισάνοιχτο το στόμα του και μην μπορώντας να πιστέψει αυτά που ακούει (σ. 

60-62). Έτσι, λοιπόν, ο Σπύρος και η Ελένη αυθεντικοποιούν με τους περικειμενικούς 

τους δείκτες τα κατηγορήματα της ευπιστίας, της επιπολαιότητας και της αυταρέσκειας 

για τον Μάκη, τα οποία είθισται να συνδέονται και με την κατηγορία της νεότητας ως 

ατελούς ενηλικίωσης. Την κατηγορία του σεξουαλικού άντρα για τον Μάκη την 

αποφυσικοποιεί πάλι και η γυναίκα του, η Βίκυ, με τον αναστεναγμό της, το 

απογοητευμένο ύφος της, αλλά και τη διακοπή και λήψη του λόγου από τον Μάκη, ενώ 

αυθεντικοποιεί ξανά για τον εαυτό της την κατηγορία της απελπισμένης συζύγου και 

για τον Μάκη την κατηγορία του εύπιστου και αφελούς μεσήλικα (σ. 63). Παρά τις 

όποιες αντιδράσεις, ο Μάκης συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την 

κατηγορία του εξαιρετικά σεξουαλικού άντρα, ο οποίος προκαλεί αναστάτωση, και για 

την ακρίβεια, γουρλωμένα μάτια που πετάγονται όταν τον βλέπουν, ενώ επιχειρεί να 

αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό του και τις κατηγορίες του ώριμου, λογικού και 

προβληματισμένου μεσήλικου άντρα, ο οποίος εξάγει συμπεράσματα βάσει δεδομένων 

και, γι’ αυτό, δεν μπορεί να κατανοήσει τις κεραίες τις οποίες είχαν τα όντα που 

συνάντησε στο πάρκο (σ. 64-68). Οι προαναφερθείσες κατηγορίες για τον Μάκη 

περικειμενοποιούνται με τις κινήσεις τις οποίες κάνει, περιγράφοντας τα όσα είδε, με 

την έμφαση στα λεγόμενά του, όπως και με τον αγανακτισμένο τόνο στη φωνή του και 

το αντίστοιχο ύφος του, καθώς και με τις σύντομες παύσεις του, οι οποίες δηλώνουν 

τη λαχτάρα του να βρει το δίκιο του και κατανόηση από τους φίλους του, αλλά και να 

δώσει μια λογική εξήγηση σε όσα είδε την προηγούμενη νύχτα. Ο Σπύρος, με τη σειρά 

του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του προβληματισμένου και 

νευρικού μεσήλικου άντρα αλλά και την κατηγορία του μπουχτισμένου φίλου, όπως 

περικειμενοποιείται με τον ιδιαιτέρως έντονο τόνο στη φωνή του, το εκνευρισμένο 

ύφος του, την κίνηση στου χεριού του, η οποία δηλώνει αγανάκτηση, την έμφαση στο 
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όνομα του Μάκη και την επιμήκυνση της τελικής συλλαβής του ονόματος, καθώς έχει 

κουραστεί από την επιχειρηματολογία του Μάκη, μιας και, όπως φαίνεται, δεν μπορεί 

και ο ίδιος να βρει κάποια λογική εξήγηση (σ. 69-71).  

Ο Μάκης τότε, μπροστά στην αμφισβήτηση και δυσπιστία που βιώνει από τους 

φίλους του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του δυναμικού, νευρικού 

και αποφασιστικού μεσήλικου άντρα αλλά και του απογοητευμένου φίλου, καθώς τους 

προτρέπει να πάνε επί τόπου να συναντήσουν τους εξωγήινους, προκειμένου να 

πειστούν για την αλήθεια των λεγομένων του και την ειλικρίνειά του, αλλά και 

προκειμένου να αποφυσικοποιήσει για τον εαυτό του τις κατηγορίες του παράλογου 

και φαντασιόπληκτου μεσήλικα, τις οποίες προσπαθούν επανειλημμένως οι φίλοι του 

να αυθεντικοποιήσουν γι’ αυτόν (σ. 72-73). Οι παραπάνω κατηγορίες 

αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τις έντονες κινήσεις των χεριών του Μάκη, το 

έξαλλο ύφος του, το οποίο δηλώνει πως κουράστηκε με τη δυσπιστία των φίλων του 

αλλά και την ανάγκη του να δικαιωθεί, καθώς και με την έμφαση την οποία δίνει στις 

λέξεις της απάντησής του οι οποίες δηλώνουν προτροπή («άντε», «πάμε») και βιασύνη 

να τους αποδείξει πως έχει δίκιο. Ο Διονύσης τότε αυθεντικοποιεί ειρωνικά για τον 

Μάκη την κατηγορία του έντονα σεξουαλικού μεσήλικα, προσφωνώντας τον με 

ειρωνικό τόνο φωνής και ειρωνικό ύφος «sex symbol» και υφοποιούμενος, κατ’ 

επέκταση, τα νεανικά ιδιώματα, κατηγορία την οποία αποδέχεται για τον εαυτό του ο 

Μάκης και την αυθεντικοποιεί, μιας και ανταποκρίνεται άμεσα στην προσφώνηση του 

Διονύση και γυρίζει πίσω κατευθείαν (σ. 74-75). Η αυθεντικοποίηση επιτείνεται, 

επίσης, με τον έντονο τόνο στη φωνή του Μάκη και με την επιμήκυνση της τελικής 

συλλαβής του ρήματος «έλα». Έτσι, αυθεντικοποιούνται για τον Διονύση οι 

κατηγορίες του ειρωνικού, του περιπαικτικού και δύσπιστου μεσήλικου άντρα και 

φίλου, ενώ για τον Μάκη οι κατηγορίες του εύπιστου μεσήλικου άντρα και του 

νάρκισσου («ψώνιου»), καθώς και του απογοητευμένου φίλου, ο οποίος βιάζεται να 

αποδείξει στους φίλους του πως λέει αλήθεια, όπως περικειμενοποιείται και με το 

αγανακτισμένο ύφος το οποίο έχει. Η Βίκυ, όμως, αποφυσικοποιεί την κατηγορία του 

σεξουαλικού μεσήλικου άντρα για τον Μάκη με την αντίδρασή της, ενώ στη θέση της 

αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του εύπιστου, του ανώριμου, του επιπόλαιου και του 

παράλογου μεσήλικα για τον Μάκη. Επιπροσθέτως, για την ίδια αυθεντικοποιούνται οι 

κατηγορίες της απεγνωσμένης και αγχωμένης συζύγου, οι οποίες περικειμενοποιούνται 

με το απελπισμένο ύφος της και τον απελπισμένο τόνο φωνής της, αλλά και με τις 
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κινήσεις της οι οποίες δείχνουν την απογοήτευσή της από την όλη κατάσταση και τη 

στάση του Μάκη (σ. 76-77).  

Ο Διονύσης, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του λογικού και ώριμου μεσήλικα, ο οποίος λέει πως είναι πρόθυμος να 

πιστέψει ό,τι του πει ο Μάκης, προκειμένου να τον ηρεμήσει, καθώς και του 

μπουχτισμένου φίλου, μιας και καταλαβαίνουμε πως, στην ουσία, προσπαθεί να τον 

ξεφορτωθεί. Η κατηγορία του μπουχτισμένου φίλου περικειμενοποιείται με τη σύντομη 

παύση μεταξύ των προτάσεών του, η οποία δείχνει τη βιασύνη του να απαλλαγεί από 

την παρουσία του Μάκη (σ. 78-79). Την κατηγορία της μπουχτισμένης φίλης 

αυθεντικοποιεί και η Ελένη για τον εαυτό της με τους περικειμενικούς της δείκτες, μιας 

και τη βλέπουμε να γνέφει καταφατικά στα λόγια του Διονύση, εκφράζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τη συμφωνία της (σ. 79-81). Ο Μάκης, επειδή κατανοεί τη δυσπιστία των 

φίλων του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του απογοητευμένου και 

πικραμένου φίλου, μιας και δεν τον πιστεύουν οι κολλητοί του, και, γι’ αυτό, εύχεται 

στον Διονύση να μη βρεθεί στη θέση του (σ. 82-85). Οι κατηγορίες αυτές 

περικειμενοποιούνται για τον Μάκη με τον παραπονεμένο και απογοητευμένο τόνο στη 

φωνή του, το παραπονεμένο και απογοητευμένο ύφος του, τις κινήσεις του που 

δηλώνουν τη στενοχώρια του, καθώς και με το στενοχωρημένο ύφος το οποίο έχει όταν 

αποχωρεί (σ. 87). Η Βίκυ, από δίπλα του, αυθεντικοποιεί με τους περικειμενικούς της 

δείκτες, δηλαδή με το απελπισμένο βλέμμα της και με το χέρι που έχει στο στέρνο, για 

να δηλώσει την απόγνωσή της, την κατηγορία του παράλογου μεσήλικου άντρα για τον 

Μάκη και την κατηγορία της απελπισμένης συζύγου για την ίδια (σ. 85-87). Ο Σπύρος, 

από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ευγενικού 

μεσήλικα, μιας και ζητά συγγνώμη από την Ελένη και τον Διονύση για την 

αναστάτωση, καθώς και του υποστηρικτικού και προστατευτικού φίλου, από τη στιγμή 

που τον βλέπουμε να αποχωρεί μαζί με τον Μάκη, προκειμένου να πάνε στο πάρκο 

όπου νομίζει ο Μάκης πως είδε τους εξωγήινους (σ. 88). Με την απάντησή του, ο 

Διονύσης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του υπομονετικού και με 

κατανόηση μεσήλικα και φίλου, ενώ, με βάση τους περικειμενικούς τους δείκτες, 

αυθεντικοποιείται γι’ αυτόν και την Ελένη η κατηγορία των προβληματισμένων φίλων, 

από τη στιγμή που τους βλέπουμε να ξεφυσούν με προβληματισμένο για την όλη 

κατάσταση ύφος (σ. 89-90).  
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Όταν αποχωρεί ο Μάκης, η Βίκυ τον αυθεντικοποιεί ως παρανοϊκό μεσήλικο 

άντρα, ο οποίος χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, αυθεντικοποίηση η οποία 

γίνεται εντονότερη με τις σύντομες παύσεις της Βίκυς, οι οποίες δείχνουν το μέγεθος 

της αγωνίας της για την ψυχική ισορροπία του Μάκη, καθώς και με την έμφασή της 

στο ρήμα «πρέπει», η οποία δηλώνει την επιτακτική ανάγκη να τον πάει στον γιατρό. 

Συν τοις άλλοις, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της ανήσυχης και 

απελπισμένης συζύγου, οι οποίες περικειμενοποιούνται με το πανικόβλητο ύφος της 

και τις ανάλογες κινήσεις της, καθώς και με τον αγχωμένο τόνο στη φωνή της (σ. 91-

93). Αφήνει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να της κάνει πλάκα ο Μάκης, μιας και, 

όπως έχουμε δει και σε άλλα σημεία της σειράς, δε διακρίνεται για τη σοβαρότητά του, 

με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί γι’ αυτόν και τις κατηγορίες του πλακατζή, του 

ανώριμου και αναξιόπιστου μεσήλικου άντρα και συζύγου, με αποτέλεσμα να 

αναδύεται σε αυτό το σημείο και η κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης 

μέσα από τα κατηγορήματα της ανωριμότητας, της αναξιοπιστίας και της ροπής προς 

τις πλάκες, με αποτέλεσμα να κατασκευάζεται η νεανική όψη της ταυτότητας του 

Μάκη. Η Ελένη, όμως, αυθεντικοποιεί και αυτή την κατηγορία του ψυχικά και 

πνευματικά ανισόρροπου μεσήλικα για τον Μάκη, λέγοντας στη Βίκυ πως έπρεπε να 

τον έχει πάει εδώ και καιρό στον ψυχίατρο, ενώ για τον εαυτό της αυθεντικοποιεί τις 

κατηγορίες της ψύχραιμης και λογικής γυναίκας και φίλης, οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με τον ψύχραιμο τόνο στη φωνή της και το ανάλογο ύφος της (σ. 

94-95). Η Βίκυ, συμφωνώντας με την Ελένη, αυθεντικοποιεί εντονότερα την κατηγορία 

του ψυχικά και πνευματικά ανισόρροπου μεσήλικα για τον Μάκη, αυθεντικοποίηση η 

οποία επιτυγχάνεται και με το προβληματισμένο και σκεπτικό ύφος της Βίκυς, αλλά 

και με τον στενόχωρο τόνο στη φωνή της. Επίσης, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της απελπισμένης και πανικόβλητης συζύγου, η οποία ζητά βοήθεια από 

τους φίλους της, μην ξέροντας τι να κάνει, και η οποία προσπαθεί να βρει άμεση λύση 

για το πρόβλημα του άντρα της, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με την 

επιμήκυνση της Βίκυς στις συλλαβές, τις σύντομες παύσεις της, οι οποίες δείχνουν το 

άγχος της, και τον πανικό ο οποίος αποτυπώνεται στο ύφος της και στον τόνο της φωνής 

της (σ. 96-99). Ωστόσο, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της και την κατηγορία της 

πονηρής γυναίκας, μιας και σκέφτεται να πουν στον Μάκη ότι το ραντεβού στον 

ψυχίατρο προορίζεται για τον Διονύση, κατηγορία η οποία αυθεντικοποιείται 

περαιτέρω και με τον διστακτικό τόνο στη φωνή της και την παύση της πριν 

αποκαλύψει τι σκέφτεται, καθώς θέλει να το φέρει μαλακά στον Διονύση (σ. 99-100).  
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Ο Διονύσης, όμως, στο άκουσμα της σκέψης της Βίκυς, αυθεντικοποιεί για τον 

εαυτό του τις κατηγορίες του αντιδραστικού και μη υποστηρικτικού φίλου, μιας και 

απορρίπτει μονομιάς με την αντίδρασή του το σχέδιο της Βίκυς, καθώς τον βλέπουμε 

να τη διακόπτει και να της παίρνει τον λόγο, να πετάγεται από τη θέση του και να έχει 

ένα έκπληκτο ύφος και έναν κατάπληκτο τόνο φωνής, αλλά και του σοβαρού μεσήλικα, 

ο οποίος δεν υποκύπτει στις πιέσεις και στους παραλογισμούς των φίλων του, όπως και 

την κατηγορία της παράλογης φίλης για τη Βίκυ, βάσει της αντίδρασής του (σ. 101-

102). Η Βίκυ, από την πλευρά της, συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της πονηρής αλλά και λογικής γυναίκας, μιας και θεωρεί πως το σχέδιο 

αυτό είναι ιδανικό, για να μην καταλάβει ο Μάκης πως το ραντεβού στον ψυχίατρο 

προορίζεται γι’ αυτόν, όπως και της απελπισμένης συζύγου, η οποία ψάχνει να βρει 

κάποιον τρόπο, ώστε να βοηθήσει τον άντρα της, κατηγορία η οποία 

περικειμενοποιείται με τη διακοπή και λήψη του λόγου από τον Διονύση, με τον 

απολογητικό και επεξηγηματικό τόνο στη φωνή της και το αντίστοιχο ύφος της (σ. 103-

105). Η Ελένη, από την άλλη πλευρά, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία 

της ξαφνιασμένης και σοβαρής γυναίκας και φίλης, ενώ για τη Βίκυ την κατηγορία της 

παράλογης γυναίκας και φίλης, από τη στιγμή που κοιτάζει τη Βίκυ με εξίσου έκπληκτο 

ύφος με τον Διονύση, με αποτέλεσμα να αποφυσικοποιεί την κατηγορία της λογικής 

γυναίκας την οποία επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει η Βίκυ για τον εαυτό της (σ. 102, 

105-106). Μπροστά στην επιμονή της Βίκυς, ο Διονύσης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό 

του τις κατηγορίες του αυστηρού, απότομου, ευέξαπτου, ωμού και απόλυτου 

μεσήλικου άντρα, ο οποίος έχει εκνευριστεί τόσο που δεν αφήνει τη Βίκυ να 

ολοκληρώσει τη σκέψη της και μιλά ταυτόχρονα με αυτήν. Παράλληλα, αυθεντικοποιεί 

για τον εαυτό του την κατηγορία του μπουχτισμένου φίλου, όπως περικειμενοποιείται 

με τον εκνευρισμένο τόνο φωνής του και το συνοφρυωμένο ύφος του, ο οποίος έχει 

κουραστεί από τους παραλογισμούς τόσο του Μάκη όσο και της Βίκυς, για τους 

οποίους, μάλιστα, αυθεντικοποιεί και την κατηγορία των ψυχικά ανισόρροπων ατόμων, 

μιας και θεωρεί πως το καλύτερο θα ήταν να τους κλείσει ο γιατρός σε ψυχιατρείο, 

ώστε να αφήσουν τους υπόλοιπους ήσυχους (σ. 107-109). Ωστόσο, στη συνέχεια 

μαλακώνει τον τόνο του και απευθύνεται στη Βίκυ με υποκοριστικό («Βικάκι μου»), 

με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του γλυκού, 

τρυφερού και ψύχραιμου μεσήλικα και φίλου, ο οποίος προσπαθεί να την ηρεμήσει (σ. 

109-110).  
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Στην πορεία της συνομιλίας, αυθεντικοποιούνται για τον Διονύση και οι 

κατηγορίες του πονηρού και ανειλικρινούς μεσήλικα και φίλου, οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με τον δήθεν απορημένο τόνο στη φωνή του και το προσποιητό 

χασμουρητό του (σ. 112-113), καθώς παρατηρούμε πως κάνει τον νυσταγμένο, για να 

διώξει ευγενικά τη Βίκυ, η οποία αυθεντικοποιείται στιγμιαία ως αφελής γυναίκα αλλά 

και αγχωμένη σύζυγος, μιας και δεν καταλαβαίνει πού το πάει ο Διονύσης, επειδή έχει 

στο μυαλό της τον άντρα της (σ. 111, 114). Η Ελένη, από την πλευρά της, επιχειρεί να 

αυθεντικοποιήσει και αυτή για τον εαυτό της τις κατηγορίες της καλής και 

υποστηρικτικής φίλης στα μάτια της Βίκυς. Με την προσπάθειά της, ωστόσο, να τη 

στείλει ευγενικά στον άντρα της, αυθεντικοποιούνται για την Ελένη οι κατηγορίες της 

μπουχτισμένης και της κουρασμένης φίλης (σ. 115-116). Παρ’ όλα αυτά, η Βίκυ 

αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες της απεγνωσμένης και αγχωμένης συζύγου, τις οποίες 

είχε πρωτύτερα αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό της, και αυθεντικοποιεί στη θέση τους 

τις κατηγορίες της δυναμικής, αποφασιστικής, ώριμης και λογικής γυναίκας, καθώς και 

της αμείλικτης συζύγου. Οι κατηγορίες αυτές περικειμενοποιούνται με την έμφαση την 

οποία δίνει στην αποφατική πρότασή της και στη λέξη «πάρκα», τις έντονες κινήσεις 

της, το εξαγριωμένος ύφος της και τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή της, ο οποίος 

προκύπτει από την επιμήκυνση φωνηέντων, όπως και με τις σύντομες παύσεις μεταξύ 

των προτάσεών της, οι οποίες δείχνουν τον εκνευρισμό της με τα καμώματα του 

συζύγου της (σ. 117-121). Οι κατηγορίες της δυναμικής και αποφασιστικής γυναίκας 

αυθεντικοποιούνται περαιτέρω και με το σταύρωμα των χεριών και τον αποφασιστικό 

τρόπο με τον οποίο κάθεται στον καναπέ, ο οποίος δείχνει πως είναι αμετακίνητη στην 

απόφασή της να μην ακολουθήσει τον Μάκη στο πάρκο, για τον οποίο αυθεντικοποιεί 

την κατηγορία του πνευματικά ανισόρροπου ατόμου με το ρήμα «παλάβωσε».  

Η Ελένη, όμως, αυθεντικοποιεί για τη Βίκυ την κατηγορία της φορτικής φίλης, 

η οποία δεν τους αφήνει να μείνουν μόνοι τους με τον Διονύση, ενώ για τον εαυτό της 

την κατηγορία της μπουχτισμένης φίλης, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται 

με το μουτρωμένο ύφος της Ελένης και με το απογοητευμένο βλέμμα της (σ. 121-123, 

125-126). Την κατηγορία της φορτικής φίλης αυθεντικοποιεί για τη Βίκυ και ο 

Διονύσης με το ειρωνικό σχόλιό του, όπως και με το ειρωνικό ύφος του και τον 

ανάλογο τόνο στη φωνή του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του περιπαικτικού και μπουχτισμένου φίλου, με την τελευταία κατηγορία 

να αυθεντικοποιείται περαιτέρω με τη στροφή του βλέμματός του προς την τηλεόραση 
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(σ. 124-125). Έπειτα, η Βίκυ αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της 

αφελούς γυναίκας, η οποία περικειμενοποιείται με το απορημένο ύφος της και τον 

αντίστοιχο τόνο στη φωνή της, αλλά και με την επιμήκυνση της τελικής συλλαβής του 

ρήματος «κάνατε», όταν τους ρωτάει τι έκαναν πριν την άφιξή τους (σ. 127). Στο 

άκουσμα αυτής της απρόσμενης απορίας, ο Διονύσης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του 

την κατηγορία του δηκτικού και περιπαικτικού μεσήλικου άντρα και φίλου, καθώς της 

απαντά με έντονο βλέμμα και ύφος, αλλά και με ήρεμο τόνο, περικειμενικοί δείκτες οι 

οποίοι δηλώνουν το αυτονόητο, πως δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να περιμένουν το 

sex symbol και την παρέα του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί χιουμοριστικά την 

κατηγορία του έντονα σεξουαλικού μεσήλικου άντρα για τον Μάκη, μέσω της 

υφοποίησης των νεανικών ιδιωμάτων, και την κατηγορία των αργόσχολων ατόμων για 

τον εαυτό του και την Ελένη (σ. 128-130). Στην ουσία, όμως, ο Διονύσης 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του μπουχτισμένου και κουρασμένου 

φίλου, ενώ για τον Μάκη και τη Βίκυ την κατηγορία των φορτικών φίλων. Η Βίκυ, 

ωστόσο, αυθεντικοποιεί και πάλι για τον εαυτό της την κατηγορία της αφελούς 

γυναίκας και της εξαιρετικά προβληματισμένης συζύγου, μιας και κατασκευάζεται να 

έχει τόσα ζητήματα στο μυαλό της εξαιτίας της κατάστασης του Μάκη, ώστε δεν 

αντιλαμβάνεται την ειρωνική απάντηση του Διονύση (σ. 131-132) 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας,  ο Διονύσης κατασκευάζει τη νεανική 

ταυτότητα του Μάκη αντλώντας για περιπαικτικούς λόγους κοινωνιογλωσσικούς 

πόρους από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων (περίπτωση υφοποίησης), και 

ειδικότερα, από τη «γλώσσα των νέων» και την αγγλική γλώσσα («sex symbol»), ενώ 

και ο Μάκης κατασκευάζει τη νεανική ταυτότητα για τον εαυτό του επίσης με την 

αξιοποίηση κοινωνιογλωσσικών πόρων από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και 

συγκεκριμένα, από τη «γλώσσα των νέων» («sex symbol, «κολλητοί»), την 

καθομιλουμένη («ζευγαράκι», «τους πεταχτήκανε τα μάτια»), τα ερωτόλογα 

(«γατούλα») και την αγγλική γλώσσα («sex symbol»). Κατά συνέπεια, το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα αποκτά στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση τη «δεικτική αξία» 

(Eckert 2008) της άκρατης σεξουαλικότητας, του ναρκισσισμού/ της υπερβολικής 

αυτοπεποίθησης, των ερωτικών σχέσεων, της ειρωνείας, του εμπαιγμού ατόμων, της 

απογοήτευσης, της αφέλειας, της ανωριμότητας, της επιπολαιότητας, της ευπιστίας και 

της πίστης σε εξωγήινα όντα, αλλά και της φορτικότητας. 
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Αναφορικά με την αρχή της μερικότητας, στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση, η 

κατασκευή της νεανικότητας για τον Μάκη συνδέεται με τα συνήθη αρνητικά 

στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των νέων, με άλλα λόγια με την έντονη 

σεξουαλικότητα, την επιπολαιότητα, την ανωριμότητα, την ανισορροπία (ψυχική και 

πνευματική), την ωραιοπάθεια, την αγένεια, την αφέλεια, την ευπιστία, τον 

παραλογισμό, την επιμονή, τη φορτικότητα, την περιθωριοποίηση ατόμων λόγω του 

στιγματισμού της διαφορετικής άποψης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναπαράγεται 

στην υπό εξέταση συνομιλία ο «λόγος της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), από τη στιγμή που η νεανικότητα για τον Μάκη 

σχετίζεται με τις αρνητικές πτυχές της νεανικής ταυτότητας.  

 

5.1.7 Συμπεράσματα από την ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών της τηλεοπτικής σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί  

Στην ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων, όπως, επίσης, και στην ανάλυση σκηνών 

από την τηλεοπτική κωμωδία περιστάσεων Ευτυχισμένοι Μαζί, διαπιστώθηκε η 

στερεότυπη κατασκευή της νεανικής ταυτότητας, καθώς για την αναπαράστασή της οι 

δημιουργοί της σειράς αντλούν κυρίως στοιχεία από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας 

ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), με αποτέλεσμα να αναπαράγονται τα 

συνήθη αρνητικά στερεότυπα τα οποία αποδίδονται στην κοινωνική ομάδα των νέων. 

Έτσι, λοιπόν, η κατασκευή της νεότητας και της νεανικότητας συνδέεται με 

στερεότυπα όπως η μαγκιά, η επιθετική συμπεριφορά, η νευρικότητα, η 

εκρηκτικότητα, η παρορμητικότητα, η αδιαλλαξία, το πείσμα, η απαξίωση ατόμων με 

βάση την εμφάνιση, τη συμπεριφορά ή τον τόπο διαμονής, η ειρωνεία, η πνευματική 

ελαφρότητα, η υποκρισία, η αμεριμνησία, ο φόβος και η δειλία, η σεξουαλική 

απελευθέρωση, η επιθυμία για αλκοόλ και διασκέδαση, η ανωριμότητα, η 

επιπολαιότητα, το ερωτικό «κόλλημα», η ζήλια, η ιδιοτέλεια, η αδιαφορία για τα 

προβλήματα του άλλου, η βωμολοχία, η αγένεια, η καταπάτηση ορίων, η υπερβολική 

άνεση και χαλαρότητα, η αγωνία για τη γνώμη των συνομηλίκων, η φορτικότητα, η 

δυσφορία για την ύπαρξη κανόνων συμπεριφοράς, ο υπερβολικός ενθουσιασμός, ο 

περιπαικτικός χαρακτήρας, η αναξιοπιστία, ο «άτακτος» και ατίθασος χαρακτήρας. 

Γίνεται, ωστόσο, προσπάθεια να αναδειχθούν και κάποιες θετικές όψεις της 

νεανικής ταυτότητας, ειδικά στην περίπτωση του Μάρκου, της Εύας και της Φίφης, με 

την άντληση στοιχείων από τον «λόγο της νεότητας» (π.χ. ωριμότητα, λογική, 
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σοβαρότητα, υπερηφάνεια, δυναμισμός, αλληλοϋποστήριξη κτλ.), χωρίς, όμως, να 

επιτυγχάνεται η ουσιαστική ρήξη με τα κυρίαρχα στερεότυπα, καθώς, σε μια συνολική 

αποτίμηση, και αυτοί οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες αναπαρίστανται ως ένα κράμα 

«τέλειων» και «ατελών» στοιχείων, με τα «ατελή» να υπερτερούν, σε γενικές γραμμές, 

στην τηλεοπτική τους αναπαράσταση. Επίσης, ενώ η συγκεκριμένη σειρά επιχειρεί, 

στην περίπτωση των υπό μελέτη γυναικείων χαρακτήρων, μια ανατροπή των έμφυλων 

στερεοτύπων, παρουσιάζοντας τη Φίφη και την Εύα ως πιο δυναμικές και 

αποφασιστικές σε σχέση με τα αγόρια, σε τελική ανάλυση, τα παραδοσιακά 

στερεότυπα για το γυναικείο φύλο επικρατούν.    

Στη στερεότυπη αναπαράσταση της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης και της 

νεανικότητας συμβάλλει και η αναπαράσταση των νεανικών ιδιωμάτων, τα οποία 

«εγγράφονται» στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως ένα υφολογικό σύμπλεγμα 

το οποίο απαρτίζεται από τη «γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την 

καθομιλουμένη, τα ερωτόλογα, την αγγλική γλώσσα, καθώς και τα ειδικά λεξιλόγια 

της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», της «γλώσσας της τεχνολογίας», της «γλώσσας της 

μουσικής», της «γλώσσας του body building», όπως και από λέξεις δηλωτικές της 

διασκέδασης (π.χ. «μπύρες», «πάρτι») και των νεανικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

«συναυλία», «παραπέντε»). Κατά συνέπεια, το υφολογικό σύμπλεγμα αποκτά τη 

«δεικτική αξία»  των αρνητικών στερεοτύπων που σχετίζονται με τη νεότητα ως ατελή 

ενηλικίωση [π.χ. της σεξουαλικής απελευθέρωσης, της ζήλιας, της γελοιότητας, της 

ανωριμότητας, της αγένειας, της γνώσης του ποδοσφαίρου, της γνώσης της 

τεχνολογίας, της ροπής προς τη διασκέδαση, της έμφασης στην εξωτερική εμφάνιση, 

της ‘αρσενικότητας’ (στην περίπτωση κυρίως της Εύας), της εκρηκτικότητας, της 

επιθετικότητας, της παρορμητικότητας], αλλά και τη θετική δεικτική αξία της 

απαξίωσης της ψευτιάς, της προδοσίας και της ανέντιμης συμπεριφοράς, του 

δυναμισμού, του αλτρουϊσμού και της αποφασιστικότητας στην περίπτωση των 

έφηβων χαρακτήρων και ιδίως της Εύας.  

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι νέοι επιθυμούν να κατασκευάσουν για τον 

εαυτό τους την ταυτότητα του προοδευτικού και του «μεγάλου», αντλώντας από τον 

«λόγο της νεότητας». Έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη λειτουργούν στην υπό εξέταση σειρά και ως ένας δείκτης της μετάβασης 

προς την ενηλικίωση στην περίπτωση των παιδιών δημοτικού, ως ένα απαραίτητο 

στοιχείο της νεανικής ηλικίας και της οικειότητας με τους συνομηλίκους για τους 
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εφήβους, καθώς και ως ένα μέσο επίτευξης χιουμοριστικού αποτελέσματος, δεδομένου 

του κωμικού πλαισίου της σειράς. Επίσης, η χρήση των κοινωνιογλωσσικών πόρων 

από τα νεανικά ιδιώματα είναι, σε γενικές γραμμές, λελογισμένη και δεν υπερκαλύπτει 

την πρότυπη ποικιλία, από τη στιγμή που πρόκειται για οικογενειακή κωμωδία 

περιστάσεων που απευθύνεται στο σύνολο των μελών της οικογένειας, ενώ μόνο η 

«γλώσσα της τεχνολογίας/ νέων τεχνολογιών» εμφανίζεται να προκαλεί επικοινωνιακά 

χάσματα μεταξύ νέων και μεσηλίκων, όπως συμβαίνει και στη σειρά Παιδική Χαρά. 

Παράλληλα, αναφορικά με την  κατασκευή της νεανικότητας στην υπό εξέταση 

σειρά, αυτή γίνεται υπό το πρίσμα του χάσματος γενεών για τα παιδιά δημοτικού, 

καθώς υπογραμμίζεται η διαφορά των προοδευτικών νέων σε αντίθεση με τους 

συντηρητικούς ενήλικες/ μεσήλικες, ενώ για τους μεσήλικες στηρίζεται στο δίπολο 

«ώριμοι/ λογικοί μεσήλικες» (Διονύσης, Ελένη, Σπύρος, Βίκυ) vs. 

«ανώριμοι/παράλογοι μεσήλικες» (Μάκης), με αποτέλεσμα να λειτουργούν οι δύο 

ομάδες ως «κηδεμόνες» vs. «προστατευόμενοι», καθώς οι πρώτοι προσπαθούν να 

συνετίσουν τους δεύτερους. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως και 

η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων στιγματίζεται περισσότερο στην περίπτωση των 

παιδιών δημοτικού και των μεσηλίκων, καθώς η αξιοποίησή τους από τα παιδιά 

δημοτικού συνοδεύεται από μεταγλωσσικά σχόλια και περικειμενικούς δείκτες που 

δηλώνουν την αρνητική στάση των συνομιλητών τους απέναντι στη χρήση τους, ενώ 

στην περίπτωση του Θανάση συνδέεται, μάλιστα, και με τις κακές του σχολικές 

επιδόσεις, τον ατίθασο χαρακτήρα του και την ιδιότητά του ως «αρχηγού του σχολικού 

υποκόσμου». Στην περίπτωση των μεσηλίκων, το υφολογικό σύμπλεγμα στιγματίζεται, 

καθότι συνδέεται με τη λαϊκότητα (την «πιάτσα») και την απουσία ευρύτερης 

καλλιέργειας και μόρφωσης. Συν τοις άλλοις, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι 

νεαροί χαρακτήρες (παιδιά δημοτικού και έφηβοι) χρησιμοποιούν σε ορισμένες 

περιπτώσεις την πρότυπη ποικιλία για περιπαικτικούς σκοπούς, ιδίως προς τους γονείς 

τους, ενώ ο Διονύσης παρουσιάζεται να υφοποιεί στοιχεία από τα νεανικά ιδιώματα, 

προκειμένου να μη φαίνεται συντηρητικός, ειδικά σε σύγκριση με τη γυναίκα του ή τον 

τέως σύζυγό της. 

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος συνδέεται 

με «καλούς» και συμπαθείς μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να 

περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο αρνητικός αντίκτυπος της αναπαράστασης 

των νεανικών ιδιωμάτων, ενώ, μάλιστα, οι χαρακτήρες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν 



251 
 

στοιχεία από τα νεανικά ιδιώματα κυρίως στο λεξιλογικό και σημασιολογικό επίπεδο 

και σε ανεπίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου είναι επιτρεπτός και 

αναμενόμενος ένας πιο ‘χαλαρός’ τρόπος ομιλίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο 

τρόπος χρήσης του υφολογικού συμπλέγματος από τους δευτερεύοντες 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, όπως ο Μάκης από την ομάδα των μεσηλίκων και ο 

Μήτσος από την ομάδα των εφήβων, καθώς οι δύο αυτοί χαρακτήρες παρουσιάζονται 

ως τηλεοπτικά στερεότυποι χρήστες του υφολογικού συμπλέγματος, από τη στιγμή που 

δεν παρουσιάζουν την ίδια επικοινωνιακή ευελιξία με τους υπόλοιπους αναλυθέντες 

χαρακτήρες. Επίσης, είναι και αυτοί που συγκεντρώνουν πιο έντονα τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά της νεότητας και της νεανικότητας, τα οποία σχετίζονται με την ατελή 

ενηλικίωση, με αποτέλεσμα οι λόγοι της εφηβείας (Bucholtz 2002) και της διαρκούς 

εφηβείας (Gennaro 2013) να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη συνολική κατασκευή 

των δύο αυτών χαρακτήρων. Επίσης, στην περίπτωση των μεσηλίκων, τόσο του 

Διονύση όσο και του Μάκη, υφέρπει η «κρίση της μέσης ηλικίας», καθώς εμφανίζονται 

συχνά να αρνούνται πως έχουν μεγαλώσει και να επιχειρούν να πάρουν την 

επιβεβαίωση από το άμεσο περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν το 

γήρας ως κάτι το αρνητικό και το αποφευκτό, ιδίως ο Διονύσης που είναι 

φρεσκοπαντρεμένος (για δεύτερη φορά λόγω χηρείας).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμη, το γεγονός πως στην παρούσα σειρά οι 

γυναικείοι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες αναπαρίστανται θετικότερα σε σχέση με τους 

αντρικούς. Έτσι, τα κορίτσια παρουσιάζονται, σε γενικές γραμμές, θετικότερα σε 

σύγκριση με τα αγόρια, τα οποία αναπαρίστανται πιο «ατελή», ενώ και οι μεσήλικοι 

αντρικοί χαρακτήρες παρουσιάζονται να υπολείπονται, λόγω της έλλειψης μόρφωσης 

και καλλιέργειας, σε σχέση με τις μορφωμένες και καλλιεργημένες γυναίκες τους. 

Επιπροσθέτως, οι αντρικοί χαρακτήρες είναι αυτοί που παρουσιάζονται με έντονη 

προτίμηση στην ανθυγιεινή διατροφή και ως ‘κολλημένοι’ με το ποδόσφαιρο, το οποίο 

είναι πάνω από όλα. 

Παράλληλα, ως προς τους εφήβους, η υπό μελέτη σειρά επιχειρεί να αναδείξει 

ποικίλες όψεις της νεανικής ταυτότητας σε ένα πρώτο επίπεδο, καθώς οι τρεις έφηβοι 

είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και με τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα, με 

την Εύα να προβάλλεται ότι ασχολείται με «σοβαρότερα» θέματα σε σχέση με τα 

αγόρια, όπως η υπερρεαλιστική ποίηση. Ωστόσο, δεν ξεφεύγει και αυτή η σειρά από 

τη σύνδεση των εφήβων με στερεότυπες ασχολίες και ‘εφηβικά’ θέματα, όπως ξενύχτι, 
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ποτό, διασκέδαση, έρωτες και απογοητεύσεις, έντονες συγκρούσεις με τον περίγυρο 

τους λόγω προβλημάτων ή δυσαρέσκειας, καταναλωτισμός κ.τ.ό. Για τις άλλες δύο 

ηλικιακές ομάδες (παιδιά δημοτικού και μεσήλικες), αξιοποιούνται για την κατασκευή 

της νεανικότητας κυρίως τα συνήθη αρνητικά στερεότυπα που εμπεριέχονται στον 

«λόγο της εφηβείας» (π.χ. σεξουαλική απελευθέρωση, έλλειψη αγάπης για το σχολείο 

και την πνευματική καλλιέργεια, ανωριμότητα, επιπολαιότητα, ειρωνεία κτλ.). 

Όσον αφορά την αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στην υπό εξέταση σειρά, 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζονται τα παιδιά ως ο «πολιτισμικός ‘άλλος’ της 

ενηλικότητας» (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012: 246), με αποτέλεσμα να συμβάλλει η 

αναπαράσταση αυτή στην επισήμανση των διχοτομικών σχέσεων μεταξύ παιδιών και 

ενηλίκων, από τη στιγμή που τα πρώτα παρουσιάζονται υπό το πρίσμα της ατέλειας, 

του ανορθολογισμού και της ανωριμότητας και οι δεύτεροι ως οι «τέλειοι», οι 

ορθολογιστές και οι ώριμοι που οφείλουν να τα καθοδηγούν (Πεχτελίδης & Κοσμά 

2012). Παράλληλα, αναπαράγονται οι δύο βασικοί στερεότυποι λόγοι για την παιδική 

ηλικία, ο «ρομαντικός» και ο «πουριτανικός», εκ των οποίων ο πρώτος αναπαράγεται 

από την ομιλία και τις αντιδράσεις των γονέων, καθώς τους βλέπουμε να έχουν 

εξιδανικεύσει την ηλικία αυτή και να θέλουν να θεωρούν τα παιδιά τους ως αθώα, αγνά, 

ευάλωτα και εξαρτημένα, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος αντιμετωπίζει τα παιδιά ως 

«εγγενώς κακά», απειλητικά, επικίνδυνα για τον εαυτό τους και την κοινωνία και με 

ανάγκη πειθάρχησης, αναπαράγεται από τα ίδια τα παιδιά ως χαρακτήρες, και 

περισσότερο από τον Θανάση (Prout 2008, Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, Αvgitidou & 

Stamou 2013, Gennaro 2013). Κατά συνέπεια, παρουσιάζεται μία ενήλικη οπτική και 

κατασκευή της παιδικότητας (βλ. και Holland 2008). Επίσης, παρατηρήσαμε και την 

αναπαράσταση των παιδιών ως «μικρομέγαλων» με συμπεριφορές που προσιδιάζουν 

περισσότερο σε ενήλικες, κυρίως μέσω της χρήσης των νεανικών ιδιωμάτων για την 

αναφορά στη σεξουαλικότητα και την επισήμανση του ηλικιακού μεγαλώματος, με 

αποτέλεσμα να αναδύεται στην υπό εξέταση τηλεοπτική σειρά η τάση που επικρατεί 

στα ΜΜΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες για διαμόρφωση ενός ενιαίου ρόλου για όλες 

τις ηλικίες (Meyrowitz 1985: 154, Postman 1994, Kenway & Bullen 2008). 

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των περικειμενικών δεικτών από τους 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, παρατηρούμε πως συντελούν και αυτοί στην ανάδυση 

και αυθεντικοποίηση των στερεότυπων αρνητικών γνωρισμάτων για την κοινωνική 

ομάδα των νέων. Μέσω αυτών, λοιπόν, γίνεται εναργέστερη η ανάδειξη των 
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δεσμευμένων από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης 

κατηγορημάτων, μιας και οι δείκτες αυτοί δημιουργούν ένα περικειμενικό πλαίσιο όχι 

μόνο μεταξύ των αλληλεπιδρώντων μυθοπλαστικών χαρακτήρων αλλά και μεταξύ 

αυτών και του τηλεοπτικού κοινού, διευκολύνοντας την αποκωδικοποίηση των 

μηνυμάτων των συνομιλητών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την πρόκληση ή επίταση 

του χιουμοριστικού αποτελέσματος.  
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5.2 Ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών έφηβων και νεαρών χαρακτήρων από την 

τηλεοπτική σειρά Άκρως Οικογενειακόν: Οι περιπτώσεις των εφήβων Αφροδίτης 

και Ερμή και του νέου Άρη 

 

5.2.1 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των υπό εξέταση μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων από τη σειρά Άκρως Οικογενειακόν  

 

                                           Άκρως Οικογενειακόν  

 

Δημογραφικά  Αφηγηματικά Στοιχεία /Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 

χαρακτήρων 

Αφροδίτη Ερμής Άρης 

 

Ηλικία 

 

16-17 (Β’ Λυκείου α’ 

σεζόν, Γ’ β’ σεζόν) 

 

16-17 (Β’ Λυκείου α’ σεζόν, 

Γ’ β’ σεζόν) 

 

21 (τριτοετής φοιτητής) 

Φύλο 

Κορίτσι 

 

Αγόρι Αγόρι 

Κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 

 

Ανώτερη τάξη 

 

Ανώτερη τάξη 

 

Ανώτερη τάξη 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

Ο μπαμπάς είναι δικηγόρος και η μητέρα φοιτήτρια της Νομικής αρχικά, ενώ, στη 

συνέχεια, παίρνει το πτυχίο της και εργάζεται και αυτή στο δικηγορικό γραφείο του 

συζύγου της. 

 

Σχολικές επιδόσεις 
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Αφροδίτη 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «Ξεκόλλα!», 

«Ξεμπλόκαρε!», «δε μασάω», «τον έχεις γραμμένο». 

Αγγλικές λέξεις: «congratulations», «ok», «thanks a lot!», «star». 

 

Κακός μαθητής 

 

Κακός μαθητής 

 

Κακός φοιτητής 

 

Αφηγηματική σημασία (Narrative importance) 
 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Πρωταγωνιστής 

Αφηγηματική Αξιολόγηση  (Narrative evaluation) 
 

 

Μικτός 

 

    Καλός 

 

Μικτός 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται 

(γλωσσικό ρεπερτόριο χαρακτήρων) 

 

Πρότυπη, ‘Αριστερός 

λόγος’ & υφολογικό 

σύμπλεγμα («ΓτΝ», 

γλώσσα της πιάτσας, 

γλώσσα της τεχνολογίας, 

γλώσσα της μουσικής,  

καθομιλουμένη, αγγλική 

γλώσσα) 

 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα («ΓτΝ», γλώσσα 

της πιάτσας, γλώσσα της 

τεχνολογίας, γλώσσα της 

μουσικής, γλώσσα body 

building/ αθλητισμού, 

καθομιλουμένη, αγγλική 

γλώσσα) 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα («ΓτΝ», γλώσσα 

της πιάτσας, γλώσσα της 

τεχνολογίας,  γλώσσα body 

building, καθομιλουμένη, 

αγγλική γλώσσα) 
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Ηχομιμητική λέξη: «πρι-πρι-πρι» (αναφερόμενη στο κινητό όπως το χαρακτήρισε ο 

μπαμπάς της).  

Λογοπαίγνιο: «Καλά, άμα δε σ’ αρέσει να κουνάς την αχλαδιά, κούνα τίποτα άλλο. 

Συκιά, μουσμουλιά… Τόσα δέντρα υπάρχουν», «Κοίτα ποιος μιλάει νούμερο 4!». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «μαλακίες», «γουστάρεις», «κι άμα σ’ αρέσει να την κουνάς 

την αχλαδιά, κούνα την να πάει στο διάολο!», «για να ρίξει γκόμενα», «το τυλίγεις το 

πούρο», «έδωσα εγώ τη μαλακία του Στέλιου για δικιά μου (ενν. την έκθεση)», 

«γκόμενος», «γκομενικά», «να κάνει μόνος του παιχνίδι», «τη ρήμαξες στην κατήχηση 

και στη λειτουργική». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «WAP», «θα του στείλω μήνυμα». 

Γλώσσα της μουσικής: «των Red Hot Chili Peppers (ενν. το cd)», «μία στήλη με τους 

στίχους των τραγουδιών», «τα ελληνικά (ενν. τραγούδια)». 

Καθομιλουμένη: «άμα φας καμία, θα δεις», «έχεις τα νεύρα σου», «μην κατέβει ο 

μπαμπάς και μας αρχίσει», «μόνο την πρώτη ώρα χάσαμε», «έχεις κατέβει στο γραφείο 

(ενν. των καθηγητών) να κάνεις φασαρία;», «να βάλει (υποψηφιότητα) στο 

πενταμελές», «βγαίνουμε στο πενταμελές», «τραβάς κάνα ζόρι;», «μου έκανε πόλεμο», 

«δε θα σου κάνω μόνο εγώ τα χατίρια», «θα σε σκοτώσει (ο μπαμπάς)», «θα πάρει 

χαμπάρι», «λογαριασμό θα σου δώσω;», «δε θ’ ανοίξω το στόμα μου», «μου 

στολίστηκες», «κοιμάται όρθιος», «θα χωρίσω», «δε σου κάνει έλεγχο», «μας 

ζάλισες», «να μη με ζαλίζει», «ξεσήκωσε όλον τον κόσμο», «το κάνω θέμα», «τον έχεις 

γραμμένο», «να χώνεις τη μύτη σου εκεί που δε σε σπέρνουν», «δεν έκλεισα μάτι», 

«την έπρηξες», «δε θα ξαναπατήσει λέει σπίτι», «βγήκα πρόεδρος της τάξης». 

‘Αριστερός’ λόγος: «Η οικογένεια είναι ένα πλαίσιο υγιούς ανάπτυξης της αντίστασης 

στην οργανωμένη παγκόσμια επιβολή της βούλησης των ισχυρών του πλανήτη», «Εγώ 

ξέρω ότι στο πενταμελές βγαίνουμε, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να 

εναντιωθούμε σε τυχόν αυθαιρεσίες των καθηγητών και να μην αφήσουμε την εξουσία 

του υπουργείου να πατήσει επάνω μας».  
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Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τ’ άκουσα εγώ», «μη μου 

τη σπάσεις», «μου τη σπάει», «θα τα φτιάξω», «την πέφτει στη φίλη μου». 

Επιτατική σύνταξη: «(ενν. ένας συμμαθητής μου) και γαμώ!». 

Επιτατικός δείκτης πολύ: «με πολύ ελεεινή κατάσταση στο σπίτι», «να μη με ζαλίζει 

και πολύ», «πολύ σπαστικό», «πολύ χαϊλίκι βλέπω». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Θα γίνει, όπως πάντα, ρόμπα! 

Τι ρόμπα δηλαδή… Μπουρνούζι!». 

Νέα αμετάβατα: «Δε λέει». 

Επιτατικό/ Εμφατικό επίρρημα ήδη: «Το όνομα Αριστέα το ’χω ξεχάσει ήδη». 

Εμφατικό/ επιτατικό επίρρημα ελεεινά: «(Μου αρέσει) ελεεινά!». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Μαμακουλίτσα < μαμά + τρία υποκοριστικά επιθήματα της πρότυπης (-κα, -ούλα, -

ίτσα) 

Ξενέ < αποκοπή του τέλους της λέξης ξενέρωτος 

Αρούλη < Άρης + υποκοριτικό επίθημα της πρότυπης -ούλης 

Χαϊλίκι < αγγλική λέξη high + επίθημα –ιλίκι της πρότυπης ποικιλίας 

Ψιλογουστάρω < σύνθετη λέξη με ενισχυτικό πρόθημα ψιλο- 

Άντρακλας < άντρας + μεγεθυντικό επίθημα –ακλας της πρότυπης ποικιλίας 

Παιδάκι < παιδί + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Αγοράκι < αγόρι + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 
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Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε παιδάκι μου», «πού ’σαι, άντρακλά μου!», «καρφί», «να σου πω, 

αγοράκι μου», «καλέ», «ρε πατέρα», «βρε ηλίθιε», «παιδάκι μου», «Αρούλη», «μωρέ», 

«ρε Θανάση», «(άντε) βρε ηλίθιο! Κομπλεξικό!», «ρε μαμά», «ρε μπαμπά», «παιδάκι 

μου». 

 Συχνή χρήση του κλητικού επιφωνήματος «ρε» 

 

Έναρξη αφήγησης: «Να σου πω (ρε)..», «Λοιπόν, σας το ’πα;», «Καλά, ε!». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Σου λέω απίστευτο;», «Καλά, ε! Συγκλονιστική 

εμπειρία!», «καλή φάση». 

Έκφραση ευχαριστίας: «Thanks a lot!». 

Έκφραση συμφωνίας: «οk;», «Οk, καλά!» 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Αμάν αυτές οι νόρμες και τα κόμπλεξ σου! Αμάν!», 

«Ούτε με σφαίρες!», «Αυτό το οιδιπόδειο είναι σκέτη φρίκη!», «πολλά ρωτάς!», 

«Ωωωωω!», «Ωωωωωχ!», «Όλο ιδέες είσαι!», «Αμάν!», «Μη με ξαναπείς μικρή!», 

«Σιγά μην είχε γκόμενο εσένα η Κατερίνα!», «Άντε βρε ηλίθιο!», «Αμάν πια αυτές οι 

ερωτήσεις!», «Άσε μας, ρε μπαμπά!», «Άντε πια τον ξενέρωτο!», «Τι λέει ρε!». 

Έκφραση άρνησης: «Τσου!», «Με τίποτα!», «Ούτε με σφαίρες!». 

Προτροπή: «Λοιπόν, άραξε!», «Σήκω! Τελείωνε! Πάμε! Άντε!». 

Ειρωνεία: «Τρέχοντας!», «Όχι, αγάπη μου, όχι» (με ειρωνικό ύφος). 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «καρφί», «ξενέ (αποκοπή από ξενέρωτος)», «τα 

μαμμόθρεφτα», «(ενν. ένας συμμαθητής μου) και γαμώ!», «η τρελή», «κομπλεξικό», 

«ο μαμάκιας», 
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β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «ηλίθιος», «ηλίθιο», «βλάκες», 

γ) την εμφάνιση: «(ενν. ένας συμμαθητής μου) και γαμώ!», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «γκόμενο», «γκόμενα», 

ε) το αποτέλεσμα ενέργειας: «(θα γίνει) ρόμπα», «(Τι ρόμπα δηλαδή…) Μπουρνούζι! 

(Συνωνυμική έλξη)», «ρόμπα ξεκούμπωτη», 

στ) τη σεξουαλικότητα/ τον σεξουαλικό προσανατολισμό: «gay», «αδερφή», 

«αδερφές», «ξενέρωτος», «ο άντρας που θα κάνεις μαζί του τρέλες»,  

ζ) την αναγνωρισιμότητα: «σταρ των φυλακών», «βεντέτα». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «ούτε με 

σφαίρες!», «σκέτη φρίκη!», «ρόμπα ξεκούμπωτη», «ελεεινά και τρισάθλια! (ενν. τα 40 

χρόνια)», «τρέλα!», «(ενν. ένας συμμαθητής μου) και γαμώ!», «καλή φάση», 

«Συγκλονιστική εμπειρία!». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/ λίγο]: «(Μου αρέσει) 

ελεεινά!», «Τι κατά πάνω! Προς ολοταχώς και κατά μέτωπον (ενν. επίθεση) (για έναν 

συμμαθητή της που της αρέσει)», «να μη με ζαλίζει και πολύ». 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «τ’ 

άκουσα εγώ», «ξεκόλλα!», «ξέφυγε λίγο», «γουστάρεις», «έχεις τα νεύρα σου», 

«τραβάς κάνα ζόρι;», «μου το χαλάς», «μου έκανε πόλεμο», «να ψήσει», 

«ξεμπλόκαρε», «μη μου τη σπάσεις», «θα πάρει χαμπάρι», «δε σε χαλάει;», «δε 

μασάω», «μου τη σπάει», «ψιλογουστάρω», «να μη με ζαλίζει», «μας ζάλισες», «τον 

έχεις γραμμένο», «χαϊλίκι», «να μπω στο συναίσθημα», «την έπρηξες», «τη ρήμαξες 

στην κατήχηση και στη λειτουργική». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«Μάρμαρα (κλαμπ)», «τα ελληνικά (ενν. τραγούδια)», «των Red Hot Chili Peppers 

(ενν. το cd)», «μία στήλη με τους στίχους των τραγουδιών». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «άμα δεν είσαι όρθιος, μπροστά στον χαλασμό, 

να χτυπιέσαι και να πέφτει επάνω σου ο τραγουδιστής» (για συναυλία), «να την κουνάς 
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την αχλαδιά», «μην κατέβει ο μπαμπάς και μας αρχίσει», «τ’ άκουσα εγώ», «άραξε!», 

«μόνο την πρώτη ώρα χάσαμε», «έχεις κατέβει στο γραφείο (ενν. των καθηγητών) να 

κάνεις φασαρία;», «έχεις οργανώσει καμιά κοπάνα;», «να βάλει στο πενταμελές», «για 

να ρίξει γκόμενα», «βγαίνουμε στο πενταμελές», «θα γίνει ρόμπα», «άμα δεν 

οργανώσεις κατάληψη», «βγήκα πρόεδρος της τάξης», «το τυλίγεις το πούρο», «(ούτε) 

φάση», «θα χωρίσω», «θα τα φτιάξω», «θα πάω με τον Νίκο (=θα τα φτιάξω εννοεί 

εδώ)», «γκομενικά», «την πέφτει στη φίλη μου», «να κάνει μόνος του παιχνίδι», 

«αντέχει ακόμα ο πατέρας; (ενν. σεξουαλικά)», «να κάνει παιχνίδι». 

6) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «δε λέει (=δεν αξίζει, δεν έχει νόημα)», «να ψήσει 

(=να πείσει)», «κάτι τρέχει μ’ εσένα (=συμβαίνει)», «Ο Νίκος τι σου λέει; (=πώς σου 

φαίνεται;», «θα πάω με τον Νίκο (=θα κάνω σχέση)», «δε βγαίνει τίποτα (=δεν έχει 

νόημα)». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «μαλακία» (για έκθεση συμμαθητή της), «την ελεεινή (ενν. 

έκθεση) του Στέλιου», «τρέλα! (για τσάντα)». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «άμα δεν είσαι όρθιος, μπροστά στον χαλασμό, να 

χτυπιέσαι και να πέφτει επάνω σου ο τραγουδιστής, δε λέει», «βρε άμα δεν οργανώσεις 

κατάληψη, δε βγαίνει τίποτα», «Αυτό το οιδιπόδειο είναι σκέτη φρίκη!», «με πολύ 

ελεεινή κατάσταση στο σπίτι», «κάτι τρέχει μ’ εσένα», «καλή φάση», «τον έχεις 

γραμμένο», «αυτό το πράγμα να μην αφήνεις τον Ερμή να κάνει μόνος του παιχνίδι και 

να χώνεις τη μύτη σου εκεί που δε σε σπέρνουν, είναι πολύ σπαστικό», «σου λέω 

απίστευτο;», «Καλά, ε! Συγκλονιστική εμπειρία!». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Θα γίνει ρόμπα. Τι ρόμπα δηλαδή… Μπουρνούζι!», «ρόμπα 

ξεκούμπωτη», «κοιμάται όρθιος!», «Κοίτα ποιος μιλάει νούμερο 4! (για μπαμπά της)», 

«(ενν. ένας συμμαθητής μου) και γαμώ!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Η Αφροδίτη στην υπό εξέταση σειρά αποτελεί τη συστηματικότερη χρήστρια του 

υφολογικού συμπλέγματος από τους νεαρούς χαρακτήρες. Το υφολογικό σύμπλεγμα 

στην περίπτωση της Αφροδίτης αποτελεί ένα βασικό μέσο για τη δήλωση της νεανικής 
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ταυτότητας και κουλτούρας αλλά και ένα μέσο για την ανάδειξη του δυναμικού, 

ατίθασου, εκρηκτικού και ασυμβίβαστου χαρακτήρα της και, γι’ αυτόν τον λόγο, το 

αξιοποιεί όχι μόνο κατά τις συνομιλίες της με άτομα κοντά στην ηλικία της, όπως τα 

αδέρφια της και οι συμμαθητές της, αλλά και με τους γονείς της.  

Πιο αναλυτικά, η Αφροδίτη καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος έναντι της πρότυπης ποικιλίας, για να χαρακτηρίσει πρόσωπα με βάση 

τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. «καρφί» για τη μικρή της αδερφή, «ξενέ 

(αποκοπή από ξενέρωτος)» για να χαρακτηρίσει έναν συμμαθητή της και τον αδερφό 

της), την ευφυΐα/ βλακεία («ηλίθιος», «βλάκες»), την εμφάνιση («και γαμώ!» για έναν 

συμμαθητή της που της αρέσει), το αποτέλεσμα της ενέργειας («Μπουρνούζι! 

(Συνωνυμική έλξη από το ‘ρόμπα’)», «ρόμπα ξεκούμπωτη», για τον αδερφό της, επειδή 

θεωρεί ότι θα καταψηφιστεί στις εκλογές του πενταμελούς και θα γελοιοποιηθεί), την 

οικειότητα/ σχέσεις (π.χ. «γκόμενος»), τη σεξουαλικότητα/ τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό (π.χ. «gay», «αδερφή», «ξενέρωτος», «ο άντρας που θα κάνεις μαζί 

του τρέλες») αλλά και την αναγνωρισιμότητα (π.χ. «σταρ των φυλακών», «βεντέτα» 

αναφερόμενη στις πιο περιβόητες κρατούμενες από τις οποίες πήρε συνέντευξη).  

Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα διευκολύνει την Αφροδίτη να 

εξωτερικεύσει τη συναισθηματική της φόρτιση, όταν, για παράδειγμα, διαφωνεί με τον 

δίδυμο αδερφό της, Ερμή, καθώς και να δηλώσει πνευματικές καταστάσεις αλλά και 

συναισθηματικά βιώματα (π.χ. «ξεκόλλα!», «γουστάρεις», «μη μου τη σπάσεις», «δε 

σε χαλάει;», «δε μασάω», «χαϊλίκι»,  «τη ρήμαξες στην κατήχηση και στη 

λειτουργική»). Ακόμη, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, αναφέρεται και σε 

βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες των ατόμων αυτής της ηλικίας που σχετίζονται με 

τις σχέσεις, το φλερτ, τη σεξουαλικότητα, το σχολείο και τη διασκέδαση (π.χ. «άμα δεν 

είσαι όρθιος, μπροστά στον χαλασμό, να χτυπιέσαι και να πέφτει επάνω σου ο 

τραγουδιστής (για παρακολούθηση συναυλίας)»/ «για να ρίξει γκόμενα», αναφερόμενη 

στο κίνητρο του αδερφού της, για να θέσει υποψηφιότητα για το πενταμελές/ «ούτε 

φάση», αναφερόμενη σε ποιο στάδιο έχει φτάσει η σχέση της με τον συμμαθητή της 

που της αρέσει/ «την πέφτει στη φίλη μου», όταν νομίζει ότι ο πατέρας της φλερτάρει 

με τη φίλη της/ «να την κουνάς την αχλαδιά», θίγοντας τον αντρισμό του αδερφού της/ 

«έχεις οργανώσει καμιά κοπάνα;»/ «θα τα φτιάξω»). 
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Επίσης, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, προβαίνει στην αξιολόγηση 

πραγμάτων («μαλακία (για έκθεση συμμαθητή της)»), καταστάσεων (π.χ. «άμα δεν 

είσαι όρθιος, μπροστά στον χαλασμό, να χτυπιέσαι και να πέφτει επάνω σου ο 

τραγουδιστής, δε λέει (για συναυλία)», «Αυτό το οιδιπόδειο είναι σκέτη φρίκη! (γιατί 

θεωρεί πως η μητέρα της έχει αδυναμία στον αδερφό της)», «αυτό το πράγμα να μην 

αφήνεις τον Ερμή να κάνει μόνος του παιχνίδι και να χώνεις τη μύτη σου εκεί που δε 

σε σπέρνουν, είναι πολύ σπαστικό») και προσώπων («Θα γίνει ρόμπα. Τι ρόμπα 

δηλαδή… Μπουρνούζι!», αναφερόμενη στον αδερφό της που θα βάλει υποψηφιότητα 

στο πενταμελές), ενώ αναφέρεται και στα αντικείμενα ενδιαφέροντος της νεανικής 

κουλτούρας (π.χ. «Μάρμαρα (κλαμπ)», «τα ελληνικά (ενν. τραγούδια)», «των Red Hot 

Chili Peppers (ενν. το cd)»). Επιπροσθέτως, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, η 

Αφροδίτη εκφράζει την επιδοκιμασία της (π.χ. «Σου λέω απίστευτο;», «καλή φάση»), 

την αποδοκιμασία της (π.χ. «Άντε πια τον ξενέρωτο!»), την ευχαριστία της («Thanks a 

lot!»), την συμφωνία της («Οk, καλά!»), την άρνησή της («Τσου!», «Ούτε με σφαίρες! 

(όταν η μητέρα της της λέει να βγει και αυτή και ο αδερφός της στο πενταμελές)»), την 

προτροπή («Λοιπόν, άραξε!») και την ειρωνεία της (π.χ. «Τρέχοντας!»), ενώ 

διευκολύνεται και στην έναρξη αφήγησης (π.χ. «Καλά, ε!»). Τέλος, από το υφολογικό 

σύμπλεγμα εστιάζει στη «γλώσσα της τεχνολογίας», όταν αναφέρεται σε τεχνολογικά 

επιτεύγματα και λειτουργίες (π.χ. «WAP», «θα του στείλω μήνυμα»), και στη «γλώσσα 

της μουσικής», όταν αναφέρεται στα cd και στους στίχους τραγουδιών γνωστών 

συγκροτημάτων της εποχής μας (π.χ. «των Red Hot Chili Peppers (ενν. το cd)», «μία 

στήλη με τους στίχους των τραγουδιών»). 

Στο συντακτικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η χρήση του 

υφολογικού συμπλέγματος εντοπίζεται κυρίως για τη δήλωση έμφασης και επίτασης 

(π.χ. «(ενν. ένας συμμαθητής μου) και γαμώ!», «πολύ χαϊλίκι βλέπω», «(Μου αρέσει) 

ελεεινά!»), καθώς και για την  αξιολόγηση, μέσω του μετασχηματισμού ονόματος σε 

αξιολογικό επίθετο (π.χ. «Θα γίνει, όπως πάντα, ρόμπα! Τι ρόμπα δηλαδή… 

Μπουρνούζι!»). Eμφανίζονται, ακόμη, στον λόγο της η χρήση εκφράσεων με 

σημασιολογικά κενή αντωνυμία (π.χ. «μου τη σπάει», «θα τα φτιάξω», «την πέφτει στη 

φίλη μου»), η αλλαγή της σημασίας των ρημάτων (π.χ. «δε λέει (=δεν αξίζει, δεν έχει 

νόημα)», «να ψήσει (=να πείσει)»), καθώς και νέα αμετάβατα («δε λέει»). Στο 

μορφολογικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν μία περίπτωση αποκοπής (ξενέ < 

αποκοπή του τέλους της λέξης ξενέρωτος), μία περίπτωση συνδυασμού της αγγλικής 
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λέξης «high» με το επίθημα «–ιλίκι» της πρότυπης ποικιλίας στη λέξη «χαϊλίκι», καθώς 

και η σύνθετη με το ενισχυτικό πρόθημα «ψιλο-» λέξη «ψιλογουστάρω». Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις επικοινωνίας χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία (ιδίως όταν 

θέλει να καλοπιάσει τους γονείς της), ενώ τη βλέπουμε να αρθρώνει και «αριστερό 

λόγο», προκειμένου να δηλώσει τον αντιδραστικό και επαναστατικό της χαρακτήρα 

(π.χ. «Η οικογένεια είναι ένα πλαίσιο υγιούς ανάπτυξης της αντίστασης στην 

οργανωμένη παγκόσμια επιβολή της βούλησης των ισχυρών του πλανήτη», «Εγώ ξέρω 

ότι στο πενταμελές βγαίνουμε, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να 

εναντιωθούμε σε τυχόν αυθαιρεσίες των καθηγητών και να μην αφήσουμε την εξουσία 

του υπουργείου να πατήσει επάνω μας»).  

Ως η χαρακτηριστικότερη χρήστρια του υφολογικού συμπλέγματος είναι και 

αυτή που δέχεται τα περισσότερα μεταγλωσσικά σχόλια κυρίως από τη μητέρα της και 

σε μικρότερο βαθμό από τον πατέρα της, ενώ δε λείπουν και τα φαινόμενα 

ασυνεννοησίας, όταν χρησιμοποιεί στοιχεία του υφολογικού συμπλέγματος σε 

συνομιλία της με τους ενήλικες. Τα μεταγλωσσικά σχόλια εντοπίζονται κυρίως σε 

περιπτώσεις όπου η Αφροδίτη χρησιμοποιεί ορισμένες στερεότυπες εκφράσεις της 

αγγλικής γλώσσας έναντι των αντίστοιχων εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας, καθώς 

και όταν η γλωσσική της συμπεριφορά συνδέεται με την αγένεια και την αμφισβήτηση/ 

υποτίμηση των άλλων (π.χ. του αδερφού της) ή όταν σχετίζεται με τη γλωσσική ένδεια. 

Για παράδειγμα, βλέπουμε την Αφροδίτη να δέχεται μεταγλωσσικό σχόλιο από την 

μητέρα της («Ε, για κάντε μου τη χάρη»), όταν χαρακτηρίζει τη μικρή της αδερφή 

«καρφί», επειδή αποκάλυψε στη μητέρα της τους χαμηλούς βαθμούς που έγραψαν αυτή 

και ο Ερμής στο διαγώνισμα, καθώς και όταν η Αφροδίτη, βλέποντας τη μητέρα της 

χαρούμενη, τη ρωτάει αν «αντέχει ακόμη ο πατέρας (εννοώντας σεξουαλικά)», με 

αποτέλεσμα η μητέρα της να της απαντάει αυστηρά «κάνε μας τη χάρη!» 

(μεταγλωσσικά σχόλια που συνδέονται με την αγένεια και σχόλια συμπεριφοράς).  

Επίσης, η μητέρα της σχολιάζει τη γλωσσική συμπεριφορά της Αφροδίτης, 

όταν η Αφροδίτη τής λέει εκνευρισμένη πως «όλος ο κόσμος της δίνει 

‘congratulations’» εκτός από τη μητέρα της για την εκλογή της ως προέδρου της τάξης, 

με αποτέλεσμα η μητέρα της να σχολιάζει ειρωνικά «τι σου δίνει όλος ο κόσμος;» και 

η Αφροδίτη να της απαντάει υπεροπτικά «έτσι μου γράψανε (ενν. στο κινητό)!», ενώ, 

σε άλλη περίπτωση, όταν η μητέρα της της χαρίζει μια μπλούζα της, η Αφροδίτη της 

λέει «thanks a lot» και, γι’ αυτό, η μητέρα της τη ρωτάει με ειρωνικό ύφος «τι πράγμα;» 
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και τότε η Αφροδίτη το διορθώνει σε «ευχαριστώ πολύ» (μεταγλωσσικά σχόλια για 

χρήση αγγλικής γλώσσας έναντι της ελληνικής). Επιπροσθέτως, όταν η μητέρα της 

βρίσκεται μπροστά σε καβγά που διεξάγεται μεταξύ της Αφροδίτης και του δίδυμου 

αδερφού της, Ερμή, και ακούει την Αφροδίτη να περιπαίζει τον Ερμή λέγοντάς του: 

«καλύτερα (ενν. να μην κουνήσεις το δάχτυλό σου), γιατί μπορεί να πούνε ότι το 

τυλίγεις το πούρο», απορημένη τη ρωτάει: «Τι κάνει;», «Ποιο πούρο, παιδί μου; Δεν 

καταλαβαίνω» και στη συνέχεια επιμένει να μάθει τη σημασία της έκφρασης αυτής 

(«εάν δε μου πει κάποιος τι σημαίνει ‘το τυλίγεις το πούρο’ θα βάλω τις φωνές»). Τότε 

η Αφροδίτη της εξηγεί «ότι είναι gay, αδερφή, πώς το λένε;» (μεταγλωσσικό σχόλιο 

της Αφροδίτης προς τη μητέρα της), με αποτέλεσμα η μητέρα της να αναφωνεί: «Τι 

βλακείες είναι αυτές βρε! Τι βλακείες!» (μεταγλωσσικό σχόλιο).  

Παρατηρούμε, ακόμη, να δέχεται μεταγλωσσικά σχόλια και από τον πατέρα 

της, ο οποίος την επικρίνει για τις μονολεκτικές/ ηχομιμητικές απαντήσεις που του δίνει 

στις ερωτήσεις του. Όταν, για παράδειγμα, ο πατέρας της τη ρωτάει: «ο μεγάλος μήπως 

είπε τι ώρα θα γυρίσει», εκείνη του απαντάει «τσου», με αποτέλεσμα ο πατέρας της 

απορημένος/ εκνευρισμένος  να ξαναρωτά «τιιι;» και εκείνη να επαναλαμβάνει την ίδια 

απάντηση («τσου»). Τότε ο πατέρα της διατυπώνει την απορία: «δεν μπορείς να μου 

απαντήσεις σαν κόρη προς πατέρα» και η Αφροδίτη τον ρωτάει αδιάφορη και 

απορημένη «δηλαδή πως;», με αποτέλεσμα να σχολιάζει ο πατέρας της τη γλωσσική 

της συμπεριφορά λέγοντας «Με λέξεις;!;! Αν έχεις ακουστά. Καταντήσαμε να 

συνεννοούμαστε με νοήματα» (μεταγλωσσικό σχόλιο που συνδέεται με τη γλωσσική 

ένδεια των νέων και σχόλιο συμπεριφοράς).  

Επιπροσθέτως, επειδή ο πατέρας τους δε συμμετέχει τόσο ενεργά στην 

ανατροφή τους λόγω του επαγγελματικού του φόρτου και είναι συχνά ανενημέρωτος 

για τις εφηβικές δραστηριότητες, παρουσιάζεται να μην κατανοεί τα λεγόμενά τους ή 

στοιχεία των νεανικών ενδιαφερόντων, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε περιπτώσεις 

ασυνεννοησίας και να υπογραμμίζεται η ηλικιακή διαφορά και η διάσταση των εφήβων 

και των ενηλίκων. Έτσι, όταν η Αφροδίτη ανακοινώνει στους γονείς της πως «κάνει 

εκδήλωση η Τρίτη (ενν. λυκείου) και θα πάνε», ο πατέρας της τη ρωτάει «ποια Τρίτη», 

με αποτέλεσμα η Αφροδίτη να του απαντάει εκνευρισμένη «Μεραρχία πεζικού», ενώ 

η μητέρα της να παρεμβαίνει σχολιάζοντας «Λυκείου, βρε Αλέκο! Ποια Τρίτη;». 

Επίσης, στη συνέχεια, όταν ο πατέρας της τη ρωτάει πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση, η 

Αφροδίτη του απαντάει στα «Μάρμαρα» (όνομα club), με αποτέλεσμα ο πατέρα της 
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να αντιδρά απορημένος λέγοντας: «Στα νταμάρια βρε παιδιά! Μες στα φουρνέλα! Είναι 

δυνατόν;». Στο άκουσμα αυτής της αντίδρασης, η Αφροδίτη αναφωνεί «Ποια 

νταμάρια, βρε πατέρα! Θε μου, τι άσχετος!» και η μητέρα τους διευκρινίζει: «Club 

είναι, βρε Αλέκο!», ενώ παράλληλα η μητέρα τους σχολιάζει «Αφήστε! Μην τον 

μπερδεύετε! Είναι μεγάλος γι’ αυτά!». Τέλος, παρατηρούμε άλλη μια περίπτωση 

υφοποίησης στον λόγο της Αφροδίτης, όταν ο πατέρας της τη ρωτάει αν θα βάλει 

υποψηφιότητα για το πενταμελές με το «πρι-πρι-πρι», αναφερόμενος στο κινητό της, 

και εκείνη του απαντάει εκνευρισμένη ειρωνικά: «Ναι, με το πρι-πρι-πρι. Τραβάς κάνα 

ζόρι;».  

Σε γενικές γραμμές, το υφολογικό σύμπλεγμα στην περίπτωση της Αφροδίτης 

αξιοποιείται ως δείκτης για την προβολή της νεανικής ταυτότητας, ηλικίας και 

κουλτούρας, καθώς και ως μέσο για την ανάδειξη του δυναμικού, πληθωρικού, 

ατίθασου, αντιδραστικού (αλλά και αγενούς σε ορισμένες περιπτώσεις) χαρακτήρα της, 

με στόχο την κατασκευή μιας ‘αρσενικής’ ταυτότητας, αλλά και ως ένα μέσο για την 

επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος και για την επισήμανση της κακής σχολικής 

επίδοσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υφολογικό σύμπλεγμα να δομεί έναν «μικτό» 

χαρακτήρα, καθώς τονίζονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές όψεις της εφήβου.  

Επίσης, παρατηρούμε πως το υφολογικό σύμπλεγμα στιγματίζεται κατά τη 

χρήση του από την Αφροδίτη, καθώς συνδέεται στην περίπτωσή της με τα στερεότυπα 

της «κακής σχολικής επίδοσης», της «μαγκιάς», της «αγένειας», της «γλωσσικής 

ένδειας», της «βαρεμάρας» (π.χ. όταν απαντάει μονολεκτικά, με ηχομιμητικές 

εκφράσεις στον πατέρα της), της «αφομοίωσης από τον γλωσσικό ηγεμονισμό της 

αγγλικής γλώσσας» αλλά και της αναφοράς στη «σεξουαλικότητα». Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος 

γίνεται συνειδητά, σε ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας και σε στιγμές 

συναισθηματικής φόρτισης, από τη στιγμή που τη βλέπουμε να χρησιμοποιεί επιτυχώς 

την πρότυπη ποικιλία (όταν, για παράδειγμα, θέλει να καλοπιάσει τη μητέρα της ή να 

μιλήσει για τα δικαιώματά της ως παιδιού και ως μαθήτριας). Συνεπώς, το υφολογικό 

σύμπλεγμα λειτουργεί και ως δείκτης της νεανικής, ηλικίας, ταυτότητας και 

κουλτούρας, καθώς και ως δηλωτικό μέσο της μετάβασης προς την ενηλικίωση, αλλά 

και ως μέσο για την ανάδειξη της χιουμοριστικής τάσης των εφήβων. 
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Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Η Αφροδίτη παρουσιάζεται με στερεότυπο τρόπο στην υπό εξέταση σειρά ως μία 

χαρακτηριστική έφηβη της εποχής της, με ιδιαιτέρως δυναμικό, ανεξάρτητο, 

αντιδραστικό και ατίθασο χαρακτήρα, και, γι’ αυτό, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί (σε 

συνδυασμό με την εμφάνισή της) ως «αγοροκόριτσο», Για παράδειγμα, δε διστάζει να 

φέρει αντίρρηση στους γονείς της ή στους καθηγητές της ούτε να οργανώσει «κοπάνα», 

ενώ θεωρεί πως η εκλογή στο πενταμελές ισοδυναμεί με προάσπιση των μαθητικών 

δικαιωμάτων απέναντι σε τυχόν αυθαιρεσίες των καθηγητών και στην εξουσία του 

Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, παρουσιάζεται να έχει ροπή προς τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα, τη διασκέδαση και την καλοπέραση, αλλά και να επιδεικνύει αδιαφορία 

για το σχολείο και υπερβολικό ενδιαφέρον για τις σχέσεις με το άλλο φύλο και το 

φλερτ. Συν τοις άλλοις, παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί ως μέσο για την επίτευξη των 

στόχων της το ψεύδος, το καλόπιασμα των γονιών της, τον «εκβιασμό» και την 

εκμετάλλευση των αδυναμιών του δίδυμου αδερφού της, του Ερμή, που είναι πιο ήπιος 

και αδύναμος χαρακτήρας σε σχέση με εκείνη. Γι’ αυτό, εμφανίζεται συχνά να τον 

επικρίνει και να τον υποτιμά (π.χ. του λέει να μη θέσει υποψηφιότητα στο πενταμελές, 

γιατί θεωρεί πως θα γίνει «ρόμπα», ενώ συνεχώς αμφισβητεί τον αντρισμό του, 

λέγοντάς του πως «το τυλίγει το πούρο» και την «κουνά την αχλαδιά»).  

Παράλληλα, παρουσιάζεται να αντιμιλά πολύ συχνά στους γονείς της, ενώ 

θεωρεί πως δεν την καταλαβαίνουν λόγω της ηλικιακής τους διαφοράς. Όταν, όμως, 

θέλει να επιτύχει τον σκοπό της (π.χ. να πάρει άδεια για να πάει στην εκδήλωση του 

σχολείου τους), τη βλέπουμε να είναι καλή, γλυκιά και ευγενική με τους γονείς της, σε 

σημείο που οι γονείς της να απορούν που είναι έτσι χαμογελαστή και, γι’ αυτό, η μαμά 

της σχολιάζει την απρόσμενη αλλαγή, λέγοντας «κανένας φούρνος θα γκρεμίστηκε». 

Επίσης, παρουσιάζεται ως κακή μαθήτρια, πλήρως αδιάφορη για το σχολείο, με 

χαμηλούς βαθμούς στα διαγωνίσματα (ο Άρης μάλιστα σχολιάζει πως δεν ανοίγουν 

αυτή και ο Ερμής βιβλίο, αν και θα δώσουν πανελλήνιες στη β’ λυκείου), ενώ δε 

διστάζει πολλές φορές να «κάνει κοπάνα» από το σχολείο, ιδιαιτέρως όταν δεν της 

αρέσει το διδασκόμενο μάθημα. Για παράδειγμα, βαριούνται να πάνε με τον Ερμή 

πρώτη ώρα στο σχολείο, επειδή έχουν λογοτεχνία, και αποφασίζουν να πούνε ψέματα 

πως δεν τους ξύπνησε κανείς, ενώ, όταν τους βλέπει ο πατέρας τους, κάνουν πως 

ετοιμάζονται για το σχολείο. Όμως, όταν φεύγει, ξαναξαπλώνουν στον καναπέ. Επίσης, 
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παρουσιάζονται να βάζουν τη μητέρα τους να τους γράψει την έκθεση που έχουν για 

το σχολείο. Παράλληλα, η Αφροδίτη εμφανίζεται να εκπλήσσεται που η μητέρα της δε 

βαρέθηκε ακόμη να διαβάζει, για να πάρει το πτυχίο της, αποδίδοντας, μάλιστα, αυτόν 

τον ζήλο της στην «κρίση των 40». Γι’ αυτόν τον λόγο, η μητέρα τους τους επιπλήττει 

και τους παροτρύνει να διαβάζουν περισσότερο. 

Επιπροσθέτως, η Αφροδίτη εμφανίζεται δημοφιλής μεταξύ των συμμαθητών 

της και κοινωνική, καθώς εκλέγεται πρόεδρος της τάξης της παμψηφεί («πλην μιας 

ψήφου βέβαια», όπως λέει, αναφερόμενη στον Ερμή). Με τον δυναμικό της χαρακτήρα 

φροντίζει διαρκώς να επισκιάζει τον αδερφό της Ερμή, που είναι πιο άβουλος και 

αδύναμος χαρακτήρας, και, γι’ αυτό, επισημαίνονται διαρκώς οι ανταγωνιστικές 

σχέσεις των διδύμων (π.χ. η Αφροδίτη είναι εξοργισμένη με τον Ερμή, γιατί 

υποστηρίζει πως ο Ερμής προσπαθούσε να πείσει τους συμμαθητές του να ψηφίσουν 

αυτόν αντί για εκείνη/ η Αφροδίτη εκνευρίζεται γιατί θεωρεί πως η μητέρα της έχει 

αδυναμία στον Ερμή και, γι’ αυτό, σχολιάζει πως «αυτό το οιδιπόδειο είναι σκέτη 

φρίκη»). Γι’ αυτόν τον λόγο, παρουσιάζονται συχνά να μαλώνουν, να φωνάζουν και να 

κυνηγιούνται με τον Ερμή. Επίσης, προβάλλεται να «εκβιάζει» τον Ερμή, όταν της 

φέρνει αντιρρήσεις (π.χ. ο Ερμής δε θέλει να πάει στη σχολική εκδήλωση όπου παίζουν 

«σκυλάδικα», η Αφροδίτη όμως τον πιέζει να πάει μαζί της, ώστε να της επιτρέψουν 

να πάει και αυτή), χρησιμοποιώντας μάλιστα «αθέμιτα» μέσα (π.χ. του λέει ότι δε θα 

πει στην Ντίνα που του αρέσει να κοιμηθεί σπίτι τους το σαββατοκύριακο), αλλά και 

τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Άρη (τον οποίο απειλεί πως θα αποκαλύψει στην 

κοπέλα του ότι μιλάει με άλλη κοπέλα στο τηλέφωνο, εάν δεν πάρει να ζητήσει στο 

τηλέφωνο έναν συμμαθητή της που της αρέσει). Πέραν των άλλων, εμφανίζονται με 

τον Ερμή να καταστρώνουν σχέδια, για να παραπλανήσουν τους γονείς τους (π.χ. η 

Αφροδίτη υποχρεώνει τον Ερμή να πάει σε κάποιο φίλο του την ώρα της εκδήλωσης, 

για να φανεί ότι πήγε κι εκείνος). Έχει, ακόμη, ενεργό ρόλο στη σχολική εφημερίδα 

και, γι’ αυτό, παίρνει συνεντεύξεις από φυλακισμένες, τις οποίες χαρακτηρίζει ως τις 

«πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχει γνωρίσει στη ζωή της». 

Επίσης, βλέπουμε την Αφροδίτη να ασχολείται συνεχώς με το θέμα των 

σχέσεων, να «τα φτιάχνει» και «να χωρίζει» συνεχώς, ενώ, μάλιστα, σχολιάζεται γι’ 

αυτήν τη συνεχή εναλλαγή αγοριών από τον μπαμπά της, ο οποίος επισημαίνει πως: 

«αντί να κοιτάμε τα μαθήματά μας, χωρίζουμε και τα φτιάχνουμε». Παράλληλα, τη 

βλέπουμε να διαπραγματεύεται με τη μητέρα της την ώρα που θα επιστρέψουν σπίτι 
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και να αρνείται να επιστρέψουν στις δώδεκα, ώστε να μη χαρακτηριστούν 

«μαμόθρεφτα», αφού όλοι οι συμμαθητές τους θα επιστρέψουν στις 2-3 τα 

ξημερώματα, ενώ παρουσιάζεται να πειράζει τη μητέρα της, όταν τη βλέπει χαρούμενη, 

αποδίδοντας την καλή της διάθεση στο ότι αντέχει ακόμη σεξουαλικά ο μπαμπάς της. 

Εκτός των άλλων, τη βλέπουμε να μη βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού και, όταν το 

κάνει, να το κάνει ανεπιτυχώς (π.χ. βάζει όλα τα παπούτσια του πατέρας της στο 

πλυντήριο, αφού «έβαλε που έβαλε πλυντήριο»), ενώ εμφανίζεται μαζί με τον Ερμή να 

βαριούνται να ακούνε τις υποδείξεις της μητέρας τους και να απαντάνε βαριεστημένοι 

«ναι, ναι, ναι!». Συν τοις άλλοις, απεικονίζονται με τον Ερμή να είναι «αραχτοί» στον 

καναπέ με τα πόδια στο τραπέζι και η Αφροδίτη να κοιτάζει ένα cd, καθώς και 

«αραχτοί» να βλέπουν τηλεόραση. Όσον αφορά την εμμονή της με τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα, απεικονίζεται να ασχολείται συνεχώς με το κινητό της, το οποίο δεν 

αποχωρίζεται ούτε όταν πηγαίνει στο μπάνιο, και, γι’ αυτόν τον λόγο, επικρίνεται 

συνεχώς από τον πατέρα της, ενώ, παράλληλα, ο πατέρας της σχολιάζει τη 

συμπεριφορά της, όταν η Αφροδίτη του γυρίζει την πλάτη και φεύγει, τη στιγμή που 

της μιλάει. Τέλος, τη βλέπουμε να αντιδρά στον χαρακτηρισμό «μικρή» που της 

αποδίδει ο μεγαλύτερος αδερφός της, ο Άρης. 

Όσον αφορά το ντύσιμο και την εξωτερική εμφάνιση της Αφροδίτης, τη 

βλέπουμε να έχει ένα μοντέρνο και νεανικό ντύσιμο (φοράει κυρίως παντελόνι τζιν ή 

υφασμάτινο και t-shirt ή μπλούζες καθημερινές γυναικείες, σχολική τσάντα στο πλάι), 

ενώ υιοθετεί ένα πιο καλό ντύσιμο όταν βγαίνει έξω (π.χ. φοράει την μπλούζα με τον 

ένα ώμο έξω της μαμάς της). Ως προς την κόμμωση, έχει τα μαλλιά της ιδιαιτέρως 

κοντοκουρεμένα (αγορέ). Επίσης, βλέπουμε τη γιαγιά της να σχολιάζει για το ντύσιμο 

της Αφροδίτης «όταν αποφασίσει να ντυθεί γυναίκα», υποδηλώνοντας ότι η Αφροδίτη 

φαίνεται σαν «αγοροκόριτσο». Όσον αφορά τις διατροφικές της συνήθειες, 

απεικονίζεται να τρώει τα υγιεινά φαγητά που μαγειρεύει η μητέρα της και πρωινό, 

αλλά τη βλέπουμε, επίσης, να καταναλώνει και ανθυγιεινές τροφές, όπως σοκολάτα, 

και να τρώει πίτσες και γαριδάκια, όταν λείπει η μαμά της. Τέλος, κινείται κυρίως στους 

χώρους του σπιτιού και στο δωμάτιό της και σπανιότερα σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. 

στον δρόμο από το σχολείο στο σπίτι). 

 

Ερμής 
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Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «έχω μπλοκάρει», «μου 

’ρθε». 

Αγγλικές λέξεις: «Don’t worry, dad!», «party», «kick boxing», «computer», «play 

station», «gay». 

Γαλλικές λέξεις: «crème brûlée». 

Ηχομιμητική λέξη: «μπίρι-μπίρι». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «δε γουστάρω», «θα με κράξουν», «θα κάνουμε ό,τι 

γουστάρουμε», «(να σκέφτομαι γυμνές, να βλέπω κορμάρες,) βύζους», «να ξεχωρίζω 

πότε είναι σιλικονούχο και πότε όχι», «είχε πάρει όλες τις γκόμενες του σχολείου», 

«πηδήσουν», «κούνα την αχλαδιά», «ανατομία» (για γυμνές φωτογραφίες), «το τυλίγω 

το πούρο», «(ενν. κάνω) τον μαλάκα», «γκόμενα», «θα την πλακώσω στις μάπες (αντί 

φάπες)», «μου τη σπας», «γουστάρω», «να πάρω λίγο μάτι», «μαλακία», «να μου 

κάνεις χαλάστρα», «τη γουστάρω», «μη σου καθότανε», «γουστάρει τους μεγάλους», 

«να σ’ τη φάει ο μπαμπάς (ενν. την γκόμενα)», «δεν μπορώ να της πω τέτοια μαλακία». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «pc», «DVD», «play station», «computer», 

«προγράμματα», «δίκτυο», «της αλλάξανε δισκέτα». 

Γλώσσα body building/ αθλητισμού: «(κάνεις) μπράτσα», «kick boxing». 

Γλώσσα της μουσικής: «σκυλάδικα». 

Καθομιλουμένη: «μας το κοπανάει συνέχεια», «θα μας τη βγάλεις και ξινή», «θα το 

πάρει χαμπάρι», «δεν μπορώ να το χωνέψω», «θα τρελαθώ», «με δουλεύεις;», «κάτι 

έχει πάρει τ’ αυτί μου», «σου ξεφεύγουν και βλακείες», «άρχισε να κάνει φιγούρα», 

«πόλεμο θέλεις», «πόλεμο θα ’χεις», «το υποαλλεργικό σε μάρανε», «θα ’χει πλάκα», 

«μ’ έκανες ρεζίλι», «πτώμα είμαι». 
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Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «να μου τη λέει», «την 

κάτσαμε», «μου τη σπας». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Κορόιδο είναι;». 

Σχετικοποίηση: «ότι και καλά στην ηλικία μου». 

Εμφατική/ επιτατική σύνταξη: «είχε πάρει όλες τις γκόμενες του σχολείου και δε 

συμμαζεύεται», «Δεν πάμε σε καμία περίπτωση!», «σκυλάδικα ούτε απ’ έξω», «και 

γαμώ!», «και ψηλώνεις ακόμα και στην ηλικία σου και τέτοιες αηδίες».  

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Κορμάρες < κορμί + επιτατικό επίθημα –άρα 

Βύζους < αλλαγή γένους/ παρασιτικό επίθημα –ος  

Παιχταράς < παίχτης + επιτατικό επίθημα -αράς 

Σκυλάδικα < σκυλί (μαρκαρισμένη βάση) + επίθημα –άδικο της πρότυπης ποικιλίας 

Ψωνάρα <ψώνιο + επιτατικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Μπακουρομπάκουρο <σύνθετη λέξη  

 Η δημιουργία της σύνθετης λέξης από την επανάληψη της ίδιας λέξης έχει 

εδώ επιτατικό χαρακτήρα. 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «βρε ηλίθιο, βλαμμένο», «ρε», «Έλα, παιχταρά μου, εσύ!», «πρόκα», 

«ρε ηλίθιο, κομπλεξικό», «μωρέ», «αδερφούλη (ειρωνικά)», «αγόρι μου», «ρε ηλίθιε», 

«γελοίε!», «ρε πατέρα». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Καλό!», «Συγκλονιστικό! (ειρωνικά)», «Με τα χίλια!». 
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Έκφραση συμφωνίας: «Don’t worry, dad!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Άντε βρε ηλίθιο, βλαμμένο», «Δε γουστάρω φασαρίες!», 

«Ωωωω! Πωωωω!», «Ωχού!», «Άσε με ήσυχο!», «Άντε ρε ηλίθιο, κομπλεξικό», «άσε 

τα δικηγορίστικα!», «Ωωωω», «Ωωωχ», «Ψωνάρα! Ε, ψωνάρα!», «Άντε ρε ηλίθιε!», 

«Αμάν, ρε πατέρα!», «Αμάν!», «(Αλλά να ζητήσεις να δεις και τους γονείς της;) 

Παράτα μας!». 

Έκφραση άρνησης: «Δεν πάμε σε καμία περίπτωση!», «σκυλάδικα ούτε απ’ έξω», 

«Σιγά μη σου καθότανε!». 

Αποχαιρετισμός: «Φιλάκια». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «πρόκα» (Συνωνυμική έλξη), «κομπλεξικό», 

«τον μαλάκα», «κακομοίρα», «ψωνάρα», «γελοίος», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «ηλίθιο», «βλαμμένο», «κορόιδο», «ο ηλίθιος», 

γ) την εμφάνιση: «κορμάρες», «και γαμώ!», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «γκόμενες», «γκόμενα», «μπακουρομπάκουρο», 

ε) την ηλικία: «σπόρος», 

στ) τη σεξουαλικότητα/ τον σεξουαλικό προσανατολοσμό: «gay». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «χάλια!», 

«και γαμώ!», «βλακείες», «και τέτοιες αηδίες». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ]: «με τα χίλια!». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «δε 

γουστάρω», «θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε», «την κάτσαμε», «(ενν. κάνω) τον 

μαλάκα», «έχω μπλοκάρει», «της αλλάξανε δισκέτα», «έχει κάψει κύτταρα», «θα το 
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πάρει χαμπάρι», «μου τη σπας», «γουστάρω», «θα τρελαθώ», «με δουλεύεις;», 

«βαράνε τιλτ (=βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση)», «έχει λαλήσει», «τη 

γουστάρω», «γουστάρει τους μεγάλους», «μ’ έκανες ρεζίλι». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «εκδρομές», «σκυλάδικα», «kick boxing», «frappe». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «θα με κράξουν», «είχε πάρει όλες τις γκόμενες 

του σχολείου», «πηδήσουν», «πτώμα είμαι», «κούνα την αχλαδιά», «το τυλίγω το 

πούρο», «να πάρω λίγο μάτι», «να μου κάνεις χαλάστρα», «να μου κλέψει τη γκόμενα», 

«να βρω γκόμενα», «μη σου καθότανε», «να στη φάει ο μπαμπάς (ενν. τη γκόμενα)», 

«σεξουαλική δραστηριότητα», «(να σκέφτομαι γυμνές, να βλέπω κορμάρες,) βύζους», 

«να ξεχωρίζω πότε είναι σιλικονούχο και πότε όχι», «party», «εκδρομές». 

7) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «θα με κράξουν» (= θα με αποδοκιμάσουν), «μας 

το κοπανάει συνέχεια» (=μας το λέει/ επισημαίνει συνέχεια). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «Δεν μπορώ να της πω τέτοια μαλακία». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «θα ήταν προδοσία να πάω (ενν. στα σκυλάδικα)», «Χάλια 

τα 40! Χάλια!», «μ’ έκανες ρεζίλι». 

Αξιολόγηση προσώπου: «έχει κάψει κύτταρα», «και γαμώ!», «της αλλάξανε δισκέτα», 

«έχει λαλήσει». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Ερμής στην υπό εξέταση σειρά αξιοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα, συνομιλώντας 

είτε με τα αδέρφια του είτε με τους γονείς του, ως δείκτη της νεανικής ηλικίας, 

ταυτότητας και κουλτούρας, προκειμένου ν’ αναφερθεί σε θέματα σχετικά με τη 

διασκέδαση, τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα, το φλερτ, αλλά και ως μέσο για τη 

δόμηση του (συχνά αμφισβητούμενου) αντρισμού του. Πιο αναλυτικά, ο Ερμής 

καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος έναντι της πρότυπης ποικιλίας, 

για να χαρακτηρίσει πρόσωπα με βάση τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. «πρόκα» 

(Συνωνυμική έλξη, για να χαρακτηρίσει τη μικρή του αδερφή που τους μαρτύρησε), 
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«ψωνάρα (για να χαρακτηρίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του)»), την ευφυΐα/ βλακεία 

(π.χ. «ηλίθιο», «βλαμμένο»), την εμφάνιση (π.χ. «κορμάρες», «και γαμώ!», 

αναφερόμενος σε γυναίκες που του αρέσουν), την οικειότητα/ σχέση (π.χ. «γκόμενα», 

«μπακουρομπάκουρο (αναφερόμενος στον εαυτό του και στο γεγονός ότι δεν έχει 

κοπέλα)»), την ηλικία (π.χ. «σπόρος») και τη σεξουαλικότητα/ τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό (π.χ. «gay»).  

Επίσης, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, επισημαίνει συναισθηματικές, 

ψυχικές (π.χ. «δε γουστάρω», «θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε», «την κάτσαμε 

(έντρομος όταν συνειδητοποιεί πως κατάλαβε ο πατέρας τους ότι δεν πήγαν σχολείο)», 

«(ενν. κάνω) τον μαλάκα (όταν πάει να απλώσει τα ρούχα), «γιατί μου τη σπας; (επειδή 

τον αναγκάζει ο αδερφός του να ξαναμπεί στο δωμάτιό του, αφού χτυπήσει πρώτα την 

πόρτα)», «βαράνε τιλτ (=βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση/ για τις ορμόνες στην 

εφηβεία)») αλλά και πνευματικές καταστάσεις [ιδίως των γονέων του, όταν δεν 

καταλαβαίνει τη συμπεριφορά τους/ π.χ. «της αλλάξανε δισκέτα», «έχει κάψει 

κύτταρα» (για τη μητέρα του),  «έχει λαλήσει» (για τον πατέρα του), «έχω μπλοκάρει» 

(για τον ίδιο)]. Ακόμη, με το υφολογικό σύμπλεγμα αναφέρεται και σε βιωματικές και 

κοινωνικές εμπειρίες αυτής της ηλικίας που σχετίζονται κυρίως με το σεξ, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σχέσεις, το φλερτ, την κοινωνική αποδοχή/ απόρριψη 

αλλά και τη δήλωση του αντρισμού [π.χ. «θα με κράξουν (αναφερόμενος στο τι θα γίνει 

αν πάει με τους γονείς του στη συναυλία)», «είχε πάρει όλες τις γκόμενες του 

σχολείου», «πηδήσουν», «κούνα την αχλαδιά», «το τυλίγω το πούρο», «να βρω 

γκόμενα», «να πάρω λίγο μάτι», «(να σκέφτομαι γυμνές, να βλέπω κορμάρες,) 

βύζους», «να ξεχωρίζω πότε είναι σιλικονούχο και πότε όχι»].  

Επιπροσθέτως, το υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί ως μέσο για την  αναφορά 

στα αντικείμενα ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας (π.χ. «party», «σκυλάδικα») 

και για την αξιολόγηση πραγμάτων (π.χ. «Δεν μπορώ να της πω τέτοια μαλακία (ότι 

δηλαδή δήθεν είναι gay)», προσώπων (π.χ. «και γαμώ!» για συμμαθήτριά του) και 

καταστάσεων (π.χ. «Χάλια τα 40! Χάλια!», για την ηλικία της μαμάς του), καθώς και 

ως μέσο για την έκφραση επιδοκιμασίας (π.χ. «Με τα χίλια! (ενν. γουστάρω την 

Ντίνα)»), αποδοκιμασίας (π.χ. «Άντε ρε ηλίθιο, κομπλεξικό», στην αδερφή του, επειδή 

του είπε πως «το τυλίγει το πούρο»/ «Ψωνάρα! Ε, ψωνάρα!», στον αδερφό του, επειδή 

κοιμάται μόνο σε υποαλλεργικό μαξιλάρι), συμφωνίας («Don’t worry, dad!», όταν τους 

λέει ο μπαμπάς τους να προσέχουν τη μικρή τους αδερφή), άρνησης (π.χ. «σκυλάδικα 
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ούτε απ’ έξω», για να δείξει ότι δεν πρόκειται να πάει στη σχολική εκδήλωση για την 

εκδρομή που έχει αυτό το ρεπερτόριο) και για αποχαιρετισμό («φιλάκια»). Από το 

υφολογικό σύμπλεγμα, αξιοποιεί τη «γλώσσα της τεχνολογίας», προκειμένου να 

αναφερθεί σε τεχνολογικά επιτεύγματα που αποτελούν την αγαπημένη του ασχολία 

(π.χ. «pc», «DVD», «play station», «computer»), τη «γλώσσα του body building/ 

αθλητισμού», προκειμένου να αναφερθεί στη συνεχή ενασχόληση του αδερφού του με 

το γυμναστήριο, αλλά και στις εξωσχολικές δραστηριότητες ενός συμμαθητή του 

(«(κάνεις) μπράτσα», «kick boxing»), και τη «γλώσσα της μουσικής» («σκυλάδικα»), 

για να αναφερθεί στο μουσικό ρεπερτόριο της σχολικής εκδήλωσης για την εκδρομή. 

Όσον αφορά το μορφολογικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως 

αξιοποιούνται τα επιθήματα «-άρα» και «–αράς» της πρότυπης ποικιλίας με στόχο την 

επίταση (π.χ. «κορμάρες», «παιχταράς», «ψωνάρα»), ενώ εντοπίζονται και η αλλαγή 

γένους της λέξης με την ταυτόχρονη χρήση του παρασιτικού επιθήματος «–ος» στη 

λέξη «βύζους», ο συνδυασμός του επιθήματος «–άδικο» της πρότυπης ποικιλίας με τη 

μαρκαρισμένη βάση «σκυλί» (για είδος μουσικής) στη λέξη «σκυλάδικα» και η 

δημιουργία της σύνθετης λέξης «μπακουρομπάκουρο», στην οποία η επανάληψη και 

σύνθεση μιας νέας λέξης από την ίδια λέξη έχει επιτατικό χαρακτήρα και αναδεικνύει 

τη δημιουργική και γλωσσοπλαστική όψη του νεανικού ομιλιακού ύφους. Στο 

συντακτικό επίπεδο, παρατηρούμε τη χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή 

αντωνυμία στις εκφράσεις «να μου τη λέει», «την κάτσαμε», «μου τη σπας», τον 

μετασχηματισμό ονόματος σε αξιολογικό επίθετο (π.χ. «Κορόιδο είναι;»), την αλλαγή 

σημασίας των ρημάτων (π.χ. «θα με κράξουν (= θα με αποδοκιμάσουν)», «μας το 

κοπανάει συνέχεια (=μας το λέει/ επισημαίνει συνέχεια)»), καθώς και συντακτικές 

δομές με στόχο τη σχετικοποίηση (π.χ. «ότι και καλά στην ηλικία μου») και την 

έμφαση/ επίταση (π.χ. «είχε πάρει όλες τις γκόμενες του σχολείου και δε 

συμμαζεύεται», «Δεν πάμε σε καμία περίπτωση!», «σκυλάδικα ούτε απ’ έξω», «και 

γαμώ!», «και ψηλώνεις ακόμα και στην ηλικία σου και τέτοιες αηδίες»). Στις υπόλοιπες 

επικοινωνιακές περιστάσεις ο Ερμής χρησιμοποιεί επιτυχώς την πρότυπη ποικιλία 

(όταν, για παράδειγμα, μιλάει για σοβαρά θέματα ή όταν θέλει να παρηγορήσει την 

πολύ στενοχωρημένη μητέρα του).  

Ως προς τα μεταγλωσσικά σχόλια που δέχεται ο Ερμής λόγω της χρήσης του 

υφολογικού συμπλέγματος, κυρίως από τη μητέρα του, παρατηρούμε ότι σχετίζονται 

με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας και με την αγένεια, όπως και στην περίπτωση της 
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Αφροδίτης, αλλά και με την άγνοια της πρότυπης ποικιλίας ως απόρροια της κακής 

σχολικής του επίδοσης, καθώς και με την αφέλεια που αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του Ερμή. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Ερμή να δέχεται μεταγλωσσικό 

σχόλιο από την μητέρα του («Ε, για κάντε μου τη χάρη!»), όταν χαρακτηρίζει τη μικρή 

του αδερφή «πρόκα», επειδή μαρτύρησε τους χαμηλούς βαθμούς τους στο διαγώνισμα 

(μεταγλωσσικό σχόλιο που σχετίζεται με την αγένεια). Επιπροσθέτως, όταν ο πατέρας 

τους τους λέει να έχουν τον νου τους στη μικρή τους αδερφή όσο θα λείπει η μητέρα 

τους και ο Ερμής του απαντάει «Don’t worry, dad», η μαμά του στο άκουσμα της 

απάντησης στα αγγλικά ξεροβήχει και τότε ο Ερμής διορθώνει την απάντησή του σε 

«Εντάξει, μπαμπά!» (μεταγλωσσικό σχόλιο για χρήση αγγλικής γλώσσας). Επίσης, σε 

άλλη περίπτωση, όταν ο Ερμής λέει στη μαμά του να τους γράψει μια έκθεση για το 

σχολείο στα «ελληνικά», «ώστε να μη διαβάζουν πάλι σε ξένη γλώσσα», η μητέρα του 

αντιδρά έντονα λέγοντας: «Αυτά που γράφω εγώ είναι τα ελληνικά, όχι αυτά που 

μιλάτε εσείς! Τι μιλάτε δηλαδή… Μουγκρίζετε! Που θα μου πεις εμένα ότι γράφω και 

σε ξένη γλώσσα» (μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας που 

συνδέεται με την κακή σχολική του επίδοση). 

Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, πως η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος και 

κατά τις διεπιδράσεις του με τους ενήλικες οδηγεί σε φαινόμενα ασυνεννοησίας. Έτσι, 

λοιπόν, όταν π.χ. τον επισκέπτεται ο πατέρας του στο δωμάτιό του και θέλει να 

συζητήσει μαζί του για το εάν είναι ομοφυλόφιλος, προσπαθεί να του ανοίξει τη 

συζήτηση αναφερόμενος στις ορμόνες κατά την περίοδο της εφηβείας («Βέβαια, καμιά 

φορά όταν είμαστε νέοι οι ορμόνες μας… ξέρεις»). Τότε ο Ερμής που δεν έχει 

καταλάβει περί τίνος πρόκειται, για να διευκολύνει τη ροή της συζήτησης, λέει στον 

πατέρα του την έκφραση «βαράνε τιλτ», με αποτέλεσμα ο πατέρας του να τον ρωτήσει 

«τι;» και ο Ερμής να επαναλάβει την έκφραση «βαράνε τιλτ». Στη συνέχεια, ο πατέρας 

του προσπαθεί να οικειοποιηθεί την έκφραση αυτή λέγοντας «βαράνε..» και τότε ο 

Ερμής επαναλαμβάνει «τιλτ», οπότε λέει και ο πατέρας του «τιλτ» (γλωσσικό πέρασμα 

του πατέρα στο υφολογικό σύμπλεγμα). Επειδή, όμως, ο Ερμής δεν έχει κατανοήσει 

τον στόχο της συζήτησης, παρατηρούμε και από την πλευρά του μια περίπτωση 

ασυνεννοησίας, όταν ο πατέρας του καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος. Έτσι, λοιπόν, όταν τον ρωτάει ο πατέρας του αν «στριμώχνονται σε 

καμιά γωνία», εννοώντας με κάποια συμμαθήτρια, ο Ερμής του απαντάει πως 
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στριμώχνονται καμιά φορά με τους φίλους του σ’ ένα μέρος που έχουν βρει και δεν 

τους βλέπουν οι καθηγητές, προκαλώντας την έντονη αμηχανία του πατέρα του.  

Παράλληλα, εντοπίζουμε και περιπτώσεις ασυνεννοησίας κατά τη χρήση της 

πρότυπης ποικιλίας, με στόχο την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος. Όταν, για 

παράδειγμα, ο μεγάλος του αδερφός σε συζήτησή τους του επισημαίνει, λόγω της 

εριστικής συμπεριφοράς που επιδεικνύει απέναντί του ο Ερμής, πως «μετά από κάποια 

ηλικία στ’ αγόρια είναι απαραίτητη η σεξουαλική δραστηριότητα». Τότε ο Ερμής, 

αντιδρώντας έντονα του λέει: «Άντε, ρε ηλίθιε, που θα μου πεις εμένα ότι δεν έχω 

σεξουαλική δραστηριότητα», για να τον ρωτήσει στη συνέχεια ο Ερμής αν εννοεί 

σεξουαλική δραστηριότητα με άλλον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να αναφωνεί ο αδερφός 

του εκνευρισμένος: «Κοίτα ρε με ποιον τα βάζω! Κοίτα με ποιον νευριάζω! Όχι ρε! Με 

τον Βησσαρίωνα (το κουνέλι)!», συμπληρώνοντας: «Εσύ, αγόρι μου, θέλεις πα πι το 

παπί, να μαμά η Λόλα! και τότε λαμβάνει την αποστομωτική απάντηση του Ερμή 

«Ντίνα τη λένε», με αποτέλεσμα να ξανασχολιάζει ο Άρης: «Άστο, αγόρι μου, άστο! 

Θα δούμε τι θα γίνει! Ο Θεός είναι πολύ μεγάλος!» (φαινόμενο ασυνεννοησίας και 

μεταγλωσσικό σχόλιο που συνδέεται με την αφέλεια του Ερμή). 

Σε γενικές γραμμές, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, στην περίπτωση του 

Ερμή, λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας, αλλά 

και ως ένα μέσο για την επισήμανση της μετάβασης προς την ενηλικίωση, καθώς και 

ως ένα μέσο για την επιτηδευμένη επισήμανση του πολλάκις αμφισβητούμενου 

αντρισμού του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται πολύ συχνά για σεξουαλικές 

αναφορές/συνδηλώσεις. Παράλληλα, με τη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος, 

υπογραμμίζεται ο άβουλος και ανασφαλής χαρακτήρας του Ερμή και η προσπάθειά 

του να επιβληθεί στα δυναμικότερα και πιο δημοφιλή αδέρφια του, αλλά και να 

κερδίσει την επιδοκιμασία των γονιών του, και ιδίως του πατέρα του. Με βάση τα 

προαναφερθέντα στοιχεία, συμπεραίνουμε πως, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, 

δομείται ένας «καλός» χαρακτήρας, καθώς οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιεί το 

υφολογικό σύμπλεγμα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη παρουσία του, γεννούν 

συναισθήματα συμπάθειας (ίσως και συμπόνιας) στο τηλεοπτικό κοινό. 

Τέλος, στην περίπτωση του Ερμή, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα 

στιγματίζεται, κατά κύριο λόγο, καθώς συνδέεται με τα στερεότυπα της «γλωσσικής 

ένδειας» και της «άγνοιας της πρότυπης ποικιλίας», με τις «κακές σχολικές επιδόσεις», 
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με την «αφέλεια», την «αγένεια» και τον «γλωσσικό ηγεμονισμό της αγγλικής 

γλώσσας», καθώς και με τις συνεχείς αναφορές σε θέματα σχετικά με τη 

«σεξουαλικότητα», ενώ, παράλληλα, η χρήση του δημιουργεί και φαινόμενα 

ασυνεννοησίας. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως η 

χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται συνειδητά, σε ανεπίσημες περιστάσεις 

επικοινωνίας και σε στιγμές συναισθηματικής φόρτισης, από τη στιγμή που τον 

βλέπουμε να χρησιμοποιεί επιτυχώς την πρότυπη ποικιλία, ενώ, παράλληλα, το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί και ως δείκτης της νεανικής, ηλικίας, ταυτότητας και 

κουλτούρας, καθώς και ως δηλωτικό μέσο της μετάβασης προς την ενηλικίωση, αλλά 

και ως μέσο για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος και για την ανάδειξη της 

γλωσσοπλαστικής-δημιουργικής όψης των νεανικών ομιλιακών υφών. 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/Σημειωτικός άξονας 

Ο Ερμής στην υπό ανάλυση σειρά εμφανίζεται ως ένας άβουλος, ανασφαλής αφελής 

και ήπιων τόνων χαρακτήρας, ο οποίος βρίσκεται σε «κρίση ταυτότητας», καθώς 

προσπαθεί συνεχώς να αποδείξει και στον εαυτό του και στους άλλους τον αντρισμό 

του, τον οποίο συχνά αμφισβητούν ο πατέρας του και η Αφροδίτη («το τυλίγεις το 

πούρο»), επειδή δεν έχει την πέραση στο γυναικείο φύλο που έχει ο αδερφός του ο 

Άρης (ο πατέρα του, μάλιστα, του επισημαίνει πως ο Άρης είναι «άντρακλας» και δεν 

έχει αφήσει «θηλυκιά γάτα»). Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Ερμής αποφασίζει να γίνει «πολύ 

άντρας», να «σκέφτεται γυμνές», να βλέπει «κορμάρες», «βύζους» και να «ξεχωρίζει 

πότε είναι σιλικονούχο και πότε όχι», «ώστε να πάψει να του τη λέει ο πατέρας του ότι 

αυτός στην ηλικία του είχε πάρει όλες τις γκόμενες του σχολείου και δε συμμαζεύεται». 

Επίσης, τον βλέπουμε να έχει κλίση στη μαγειρική (που αποτελεί μια παραδοσιακά/ 

στερεότυπα γυναικεία ασχολία), αλλά να πετά στα σκουπίδια τα μαγειρικά του 

κατορθώματα, ώστε να μη σχολιαστεί αρνητικά από τον πατέρα του («Έκανα μια 

φανταστική crème brûlée και την πέταξα, να μην τη δει κανείς. Ο μπαμπάς λέει ότι και 

βέβαια μαγειρεύουν οι άντρες αλλά αφού πηδήσουν πρώτα. Καθένα με τη σειρά του»).  

Επιπροσθέτως, εμφανίζεται να ζητά τις συμβουλές του αδερφού του Άρη, για 

να προσεγγίσει μια συμμαθήτριά του που του αρέσει, και τότε αυτός του δίνει τη 

συμβουλή να προσποιηθεί τον «gay», για να την πλησιάσει ευκολότερα. Τη συζήτηση 
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αυτή ακούει κατά τύχη ο πατέρας του, ο οποίος, ανησυχώντας για τον «χαμένο» 

αντρισμό του Ερμή, προσπαθεί να τονώσει τον αντρισμό του, προτρέποντάς τον να 

ασχοληθεί περισσότερο με το άλλο φύλο (γιατί όπως λέει ο πατέρας του «αυτός στην 

ηλικία του είχε τη μισή τάξη (κοπέλες) και η άλλη μισή ήταν πρώην του») και 

προσπαθώντας να τον βοηθήσει να προσεγγίσει τη συμμαθήτριά του που του αρέσει 

(ανεπιτυχώς, βέβαια, γιατί ο Ερμής ισχυρίζεται πως «τον έκανε ρεζίλι» και «του έκανε 

χαλάστρα»). Επίσης, ο πατέρας του ταράζεται όταν βλέπει να κοιτάζει ο Ερμής μυώδεις 

άντρες στον υπολογιστή του, γιατί νομίζει πως τους κοιτάζει, επειδή του αρέσουν, ενώ 

αυτός τους κοιτάζει, για να τους μιμηθεί.  

Προβάλλεται, ακόμη, να βιώνει ερωτική απογοήτευση, όταν προσπαθεί 

ανεπιτυχώς να προσελκύσει την προσοχή της συμμαθήτριάς του που του αρέσει και 

φιλοξενούν, καθώς και να καταστρέφει τα πράγματα του αδερφού του, όταν βλέπει να 

τη φλερτάρει και αυτή να ανταποκρίνεται, αλλά και να παίζει ξύλο με τον αδερφό του 

(έχει, μάλιστα, και μελανιασμένο μάτι), λόγω της αντιζηλίας που νιώθει. Για να 

ξεπεράσει αυτήν την απογοήτευση, αναζητά μια άγνωστη κοπέλα από την Παραγουάη 

μέσω του διαδικτύου, με την οποία κάνει chat, η οποία, όπως υποστηρίζει, τον λατρεύει 

και στην οποία στέλνει, λόγω ανασφάλειας, μια ψεύτικη φωτογραφία. 

Ως προς τις σχολικές επιδόσεις, παρουσιάζεται και αυτός, όπως και η Αφροδίτη, 

ως κακός μαθητής, με χαμηλούς βαθμούς στα διαγωνίσματα, και αδιάφορος για το 

σχολείο. Μάλιστα, δε διστάζει να κάνει «κοπάνα» όταν δεν του αρέσει το μάθημα (π.χ. 

η λογοτεχνία), γιατί υποστηρίζει πως είναι «πτώμα», ενώ στην πραγματικότητα δεν 

έχει κάνει τίποτα. Επίσης, παρουσιάζεται να αναθέτει στη μητέρα του τη συγγραφή 

έκθεσης για το σχολείο, γιατί αυτός γράφει στον υπολογιστή την εργασία του αδερφού 

του για το πανεπιστήμιο, ενώ εκπλήσσεται που βλέπει τη μητέρα του ακόμη να διαβάζει 

και αποδίδει και αυτός το διάβασμα στην «κρίση των 40». Συν τοις άλλοις, αντί να 

διαβάζει, μπαίνει σε σάιτ ακατάλληλου περιεχομένου και, όταν τον πιάνει ο μπαμπάς 

του, υποστηρίζει πως διαβάζει «ανατομία». Παράλληλα, θίγεται το γεγονός ότι αυτός 

δεν είναι τόσο δημοφιλής στους συμμαθητές του όσο η δίδυμη αδερφή του, αφού στις 

εκλογές για το πενταμελές παίρνει μόνο τη δική του ψήφο (την οποία παρ’ ολίγον να 

του τη βγάλουν άκυρη, γιατί κατά λάθος ψήφισε τη συμμαθήτριά του που ήταν από 

κάτω του στο ψηφοδέλτιο). Η αδερφή του, μάλιστα, τον επικρίνει έντονα για την 

απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα, αφού δε φέρνει αντιρρήσεις στους καθηγητές 

ούτε οργανώνει κοπάνες ή κατάληψη. Για τον επικριτικό χαρακτήρα της Αφροδίτης 
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απέναντί του, παρουσιάζονται πολλές φορές να λογομαχούν έντονα και να 

κυνηγιούνται, ενώ διαρκώς επισημαίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους (π.χ. 

προσπαθούσε να πείσει τους συμμαθητές του να ψηφίσουν αυτόν αντί για την αδερφή 

του). 

Επίσης, παρουσιάζεται και αυτός να βοηθάει απρόθυμα στις δουλειές του 

σπιτιού που του αναθέτει η μητέρα του, λέγοντας, μάλιστα, στον πατέρα του, όταν πάει 

να απλώσει τα ρούχα, πως «κάνει τον μαλάκα». Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται να έχει 

εμμονή με τα τεχνολογικά επιτεύγματα (pc, play station), τα οποία αξιοποιεί και για τη 

διασκέδασή του (αρνείται, μάλιστα, να πάει στο σπίτι συμμαθητή του, επειδή δεν έχει 

τίποτε από αυτά και θα βαρεθεί), ενώ δηλώνει πως δεν ακούει «σκυλάδικα» λόγω 

ιδεολογίας (η Αφροδίτη τον χαρακτηρίζει, μάλιστα, ξενέρωτο γι’ αυτόν τον λόγο) και, 

γι’ αυτό, αρνείται πεισματικά να πάει στην εκδήλωση του σχολείου και προτιμά να πάει 

στα ηλεκτρονικά. Προβάλλεται, ακόμη, λόγω του αδύναμου χαρακτήρα του να 

υποκύπτει στους εκβιασμούς και στις πιέσεις της αδερφής του, ενώ παρουσιάζεται και 

καλόψυχος, αφού προσπαθεί να παρηγορήσει τη μαμά του, όταν είναι πολύ 

στενοχωρημένη, επειδή εξαιτίας της μπήκε η θεία τους η Τζούλια στη φυλακή. 

Επιπροσθέτως, βλέπουμε ότι τον ενδιαφέρει η άποψη των άλλων και, γι’ αυτό, δε θέλει 

να πάει σε συναυλία με τους γονείς του, ενώ δηλώνει ότι δε θα γίνει το παιδί «της μαμάς 

και του μπαμπά». Επίσης, αντιδρά όταν τον χαρακτηρίζει «σπόρο» ο μεγαλύτερος 

αδερφός του, γιατί θεωρεί πως έχει μεγαλώσει. Τέλος, παρατηρούμε ότι απεικονίζεται 

«αραχτός» στον καναπέ να βλέπει τηλεόραση ή να διαβάζει περιοδικό. 

Ως προς τις ενδυματολογικές επιλογές ο Ερμής απεικονίζεται να έχει ένα 

νεανικό σπορ ντύσιμο, καθώς φοράει κυρίως τζιν, t-shirt, κολλητά φανελάκια, 

πουλοβεράκια, φόρμες ή υφασμάτινα παντελόνια αθλητικού τύπου και μποτάκια. Ως 

προς τις διατροφικές του συνήθειες, παρουσιάζεται να καταναλώνει κυρίως το σπιτικό 

φαγητό της μητέρας του, ενώ εμφανίζεται, επίσης, να φτιάχνει φραπέ και να τρώει 

πίτσες και γαριδάκια, όταν λείπει η μαμά του. Τέλος, κινείται κυρίως στους χώρους του 

σπιτιού και στο δωμάτιό του και σπανιότερα σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. στον δρόμο 

από το σχολείο στο σπίτι). 

 

Άρης  
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Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «χλωμό», «μην κολλάς», 

«τσίμπησες». 

Αγγλικές λέξεις: «limo», «bodyguards», «mini disk recorder walkman», «ok», 

«thanks», «gay», «match», «clubbing». 

Λογοπαίγνιο: «Η μπουγάδα έξω είναι δική μας ή του ροζ πάνθηρα;», «να σου κάνω 

λίγο φροντιστήριο (ενν. για να έχεις επιτυχία στις γυναίκες)», «Ανταύγειες θα κάνει; 

Κότσο στα μαλλιά του να φανεί η αρχοντιά του; Ούτε που ξέρουνε τι θέλουνε σε αυτήν 

την ηλικία». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «ό,τι γουστάρω», «τέσσερις γκόμενες έστησα», «κι έχουμε 

βάλει πλώρη κατά πάνω;» (για φλερτ), «γουστάρεις», «γκόμενες», «θα πάρεις όσο μάτι 

γουστάρεις», «να φας καλά» (ενν. σεξουαλικά), «ούτε μια σωστή δεν μπορεί να ρίξει 

(ενν. μπουνιά)», «μαλακίες», «μαλάκας». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «mini disk recorder walkman», «τηλεορασούλα 8 ιντσών», 

«κινητό». 

Γλώσσα body building: «βάρη», «110 λίμπρες (ενν. σηκώνω στα βάρη)». 

Καθομιλουμένη: «τρελάθηκες;», «σε πήρε χαμπάρι», «μην τ’ ακούσεις», «φάτσα 

κάρτα», «καίγομαι», «να χωρίσουμε», «εγώ δεν έχω μία», «θα σε σκοτώσω», «θα 

καθαρίσει ο μπαμπάς», «σε καίει», «μια πλάκα σου ’κανα», «τρελαίνονται», 

«χωρίσαμε», «προσπαθώ να το ξεπεράσω», «τρελαίνομαι». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «μην τ’ ακούσεις», «τα ’χεις 

παίξει τελείως», «τα είχα με μια κοπέλα», «τα βάζω». 
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Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «τέτοια ξεφτίλα που είναι (ενν. 

το Ναυτικό Δίκαιο)», «μία τηλεορασούλα 8 ιντσών για το δωμάτιό μου μούρλια». 

Επιτατική χρήση οριστικού άρθρου: «Ο χαμός». 

Επιτατικές συντάξεις: «Είσαι και γαμώ τους μπαμπάδες!». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Γεροντοέρωτας < γέροντας + έρωτας (σύνθετη λέξη με αξιολογικό χαρακτήρα) 

Αγαπούλα < αγάπη + υποκοριστικό επίθημα της πρότυπης ποικιλίας –ούλα 

Μανούλα < μάνα + υποκοριστικό επίθημα της πρότυπης ποικιλίας -ούλα 

Ζηλιαρόγατο < σύνθετη λέξη ζηλιάρα + γάτα (σύνθετη λέξη με αξιολογικό 

χαρακτήρα) 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «παιδί μου», «μωρό μου εσύ», «ρε μπαμπά», «ρε πατέρα», «έλα ρε 

μαμά», «ρε μαμά», «ρε Κατερίνα», «βρε αγαπούλα μου», «μικρή», «ρε μανούλα», 

«σπόρε», «έλα ρε», «αγόρι μου», «α ρε ζηλιαρόγατο». 

 Συχνή χρήση κλητικού επιφωνήματος ρε 

 

Έκφραση συμφωνίας: «ok». 

Έκφραση ευχαριστίας: «thanks». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Αμάν, ρε πατέρα, με την καταστροφολογία!», «Αχ ρε 

μπαμπά», «Κοίτα ρε με ποιον τα βάζω!», «Κοίτα ρε με ποιον νευριάζω!», «Άστο, αγόρι 

μου, άστο!». 

Έκφραση θαυμασμού: «Τι είσαι εσύ, παιδί μου! Μωρό μου εσύ!». 

Αποχαιρετισμός: «Άντε φιλάκια!», «Τα λέμε». 
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Ειρωνεία: «Αχαχα». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «και γαμώ τους μπαμπάδες!», «πρώτος!», 

«τρελή», «ζηλιαρόγατο»,  «πέτρα του σκανδάλου», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «μαλάκας», «ηλίθιος», 

γ) την οικειότητα/ τη σχέση: «ο έρωτας», «μπακούρι», «γκόμενες», «πέτρα του 

σκανδάλου», «αγαπούλα», 

δ) την ηλικία: «σπόρος», «μικρή», «μικρός», «στα πρόθυρα της τρίτης ηλικίας (για 

τον μπαμπά του που είναι γύρω στα 45)», 

ε) τη σεξουαλικότητα/ σεξουαλικό προσανατολισμό: «gay», 

στ) την εμπειρία: «(άκου και) τον παλιό». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «χαμός!», 

«και γαμώ τους μπαμπάδες», «πρώτος!», «χλωμό», «ξεφτίλα», «μούρλια», 

«καταπληκτικό». 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «ό,τι 

γουστάρω», «θα τα δίνω όλα», «τρελάθηκες;», «βάρεσε διάλυση», «σε πήρε χαμπάρι», 

«καίγομαι», «τα ’χεις παίξει», «γουστάρεις», «σε καίει», «μην κωλώνεις», «μην 

κολλάς», «τρελαίνονται»,  «τσίμπησες», «τρελαίνομαι», «χλωμό», «θα σε σκοτώσω».  

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«συναυλία», «Εξάρχεια, clubbing, Λυκαβηττό(ς), παραλία», «limo», «bodyguards». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «θα τα δίνω όλα», «τέσσερις γκόμενες 

έστησα», «να χωρίσουμε», «έχει γίνει καμιά κατάσταση;», «να σου κάνω λίγο 

φροντιστήριο» (ενν. για να έχεις επιτυχία στις γυναίκες), «να φας καλά» (ενν. 
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σεξουαλικά), «τα είχα με μια κοπέλα», «χωρίσαμε», «σεξουαλική δραστηριότητα», 

«γεροντοέρωτας», «συναυλία», «clubbing». 

6) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «θα καθαρίσει ο μπαμπάς» (=θα το επιλύσει/ 

ξεμπερδέψει ο μπαμπάς), «τα βάζω» (=μαλώνω), «να φας καλά» (ενν. να περάσεις 

καλά σεξουαλικά), «τα είχα με μια κοπέλα» (είχα σχέση). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «τέτοια ξεφτίλα που είναι (ενν. το Ναυτικό Δίκαιο)», «μία 

τηλεορασούλα 8 ιντσών για το δωμάτιό μου μούρλια», «Καταπληκτικό!», 

«Δοκιμασμένο!», «(έκανε) το δωμάτιό μου Γένοβα». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Θα γίνει χαμός!», «θα καταστραφούμε», «χλωμό!», 

«Γίνεται χαμός εκεί μέσα!», «Ματς σωστό!», «πολύ καταστροφικός μας βγαίνει ο 

ερωτικός πόνος σ’ αυτό το σπίτι». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Είσαι και περήφανος (ενν. στ’ αυτιά)», «Ερμή, στη ζωή σου, 

εκτός από μαλακίες, ξέρεις να κάνεις τίποτε άλλο ή όχι;», «Εσύ, αγόρι μου, θέλεις ‘πα 

πι το παπί’, ‘να, μαμά, η Λόλα’», «πέτρα του σκανδάλου», «ο μπαμπάς είναι στα 

πρόθυρα της τρίτης ηλικίας», «είσαι και γαμώ τους μπαμπάδες!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Άρης στην υπό εξέταση σειρά χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα —κατά τις 

συνομιλίες του με συνομηλίκους του και με τα αδέρφια του, αλλά και με τους γονείς 

του— ως δείκτη της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας, καθώς το αξιοποιεί 

για να αναφερθεί σε θέματα σχέσεων, σεξ, νεανικών ενδιαφερόντων, όπως, επίσης, και 

σε πνευματικές και συναισθηματικές καταστάσεις αλλά και κοινωνικές αξιολογήσεις. 

Αναλυτικότερα, αξιοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα, προκειμένου να αναφερθεί σε 

κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις ατόμων με βάση τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. 

«και γαμώ τους μπαμπάδες!», «πρώτος!», αναφερόμενος στον μπαμπά του, επειδή του 

επέτρεψε να μείνουν το βράδυ σπίτι με την κοπέλα του), την ευφυΐα/ τη βλακεία (π.χ. 

«μαλάκας», «ηλίθιος»), την οικειότητα/ τις σχέσεις [«μπακούρι» (αναφερόμενος στον 

αδερφό του τον Ερμή), «γκόμενες» (αναφερόμενος στις κοπέλες που έστησε στο 

ραντεβού)], την ηλικία [π.χ. «σπόρος (για τον αδερφό του τον Ερμή)», «στα πρόθυρα 
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της τρίτης ηλικίας (για τον μπαμπά του που είναι γύρω στα 45)»], τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό (π.χ. «gay», όταν προτείνει στον αδερφό του να προσποιηθεί τον 

ομοφυλόφιλο, για να προσεγγίσει την κοπέλα που τον ενδιαφέρει) αλλά και την 

εμπειρία (π.χ. «παλιός», αναφερόμενος στον εαυτό του και στην εμπειρία του στις 

γυναίκες).  

Επίσης, μέσω του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, ο Άρης αναφέρεται σε 

συναισθηματικές, ψυχικές και πνευματικές καταστάσεις, είτε δικές του είτε του άμεσου 

περιβάλλοντός του (π.χ. «(μετά θα κάνω) ό,τι γουστάρω (αφού πάρει το πτυχίο του)»/ 

«βάρεσε διάλυση», αναφερόμενος στον πατέρα του που βρίσκεται σε πανικό, επειδή 

δεν έβρισκε τη μικρή τους αδερφή/ «τα ’χεις παίξει τελείως», συνομιλώντας με την 

κοπέλα του που συγκρίνεται με μια όχι τόσο εμφανίσιμη κοπέλα λόγω ζήλιας/  «μην 

κωλώνεις», «μην κολλάς», στον αδερφό του, όταν τον προτρέπει να προσποιηθεί τον 

ομοφυλόφιλο, για να προσεγγίσει την κοπέλα που τον ενδιαφέρει), καθώς και σε 

βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες σχετιζόμενες κυρίως με τις σχέσεις, το σεξ και τη 

διασκέδαση (π.χ. «τα είχα με μια κοπέλα», «τέσσερις γκόμενες έστησα», «έχει γίνει 

καμιά κατάσταση; (συνομιλώντας με την αδερφή του για έναν συμμαθητή της που της 

αρέσει)», «να φας καλά» (ενν. σεξουαλικά, συνομιλώντας με τον αδερφό του για μια 

συμμαθήτριά του που του αρέσει), «clubbing»). Επιπροσθέτως, το υφολογικό 

σύμπλεγμα αξιοποιείται για την αναφορά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος της νεανικής 

κουλτούρας, τα οποία σχετίζονται με τη διασκέδαση (π.χ. «συναυλία», «Εξάρχεια, 

clubbing, Λυκαβηττό(ς), παραλία») και τη χλιδή («limo», «bodyguards»), καθώς και 

για την έκφραση συμφωνίας («ok»), ευχαριστίας («thanks»), αποδοκιμασίας (π.χ. 

«Αμάν, ρε πατέρα, με την καταστροφολογία!»), θαυμασμού (π.χ. Τι είσαι εσύ, παιδί 

μου! Μωρό μου εσύ!»), τον αποχαιρετισμό («Άντε φιλάκια!», «Τα λέμε») και την 

ειρωνεία («Αχαχα», ειρωνικό σχόλιο του Άρη στη δήλωση «δεν είμαι μικρός» του 

αδερφού του).  

Παράλληλα, ο Άρης καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος για την αξιολόγηση πραγμάτων [π.χ. «τέτοια ξεφτίλα που είναι (ενν. το 

Ναυτικό Δίκαιο)», «μία τηλεορασούλα 8 ιντσών για το δωμάτιό μου μούρλια»], 

προσώπων (π.χ. «Ερμή, στη ζωή σου, εκτός από μαλακίες, ξέρεις να κάνεις τίποτε άλλο 

ή όχι;», «Εσύ, αγόρι μου, θέλεις ‘πα πι το παπί’, ‘να, μαμά, η Λόλα’», «πέτρα του 

σκανδάλου» για φίλη και συμμαθήτρια Αφροδίτης) και καταστάσεων [π.χ. «χλωμό! 

(για το αν θα περάσει μάθημα)», «Γίνεται χαμός εκεί μέσα! (για κλαμπ)», «Ματς 
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σωστό! (για καβγά μεταξύ της μητέρας του και της γιαγιάς του)»]. Συν τοις άλλοις, από 

το υφολογικό σύμπλεγμα χρησιμοποιεί τη «γλώσσα της τεχνολογίας», για να 

αναφερθεί σε τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής (π.χ. «mini disk recorder walkman», 

«τηλεορασούλα 8 ιντσών», «κινητό»), και τη «γλώσσα του body building», όταν 

αναφέρεται στην ενασχόλησή του με το γυμναστήριο [π.χ. «βάρη», «110 λίμπρες (ενν. 

σηκώνω στα βάρη)»]. 

Όσον αφορά το συντακτικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν η χρήση 

εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία (π.χ. «τα ’χεις παίξει τελείως», «τα είχα 

με μια κοπέλα»), ο μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο (π.χ. «τέτοια 

ξεφτίλα που είναι (ενν. το Ναυτικό Δίκαιο)», «μία τηλεορασούλα 8 ιντσών για το 

δωμάτιό μου μούρλια»), η επιτατική χρήση του οριστικού άρθρου («Ο χαμός»), η 

καινοτομική επιτατική σύνταξη «Είσαι και γαμώ τους μπαμπάδες!», ενώ στο 

μορφολογικό επίπεδο εντοπίζονται σύνθετες λέξεις με αξιολογικό χαρακτήρα 

(«γεροντοέρωτας», «ζηλιαρόγατο») και υποκοριστικές (π.χ. «αγαπούλα»). Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, ο Άρης χρησιμοποιεί επιτυχώς την πρότυπη ποικιλία (π.χ. «Η 

μαμά επέβαλε σύστημα συλλογικής διαχείρισης της ακαταστασίας του σπιτιού»). 

Επίσης, εντοπίζεται στην ομιλία του και η αλλαγή της σημασίας των ρημάτων κυρίως 

για την αναφορά σε θέματα σχέσεων [π.χ. «να φας καλά» (ενν. να περάσεις καλά 

σεξουαλικά), «τα είχα με μια κοπέλα» (είχα σχέση)]. 

Από τους τρεις υπό εξέταση χαρακτήρες ο Άρης δέχεται τα λιγότερα 

μεταγλωσσικά σχόλια, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη καλών τρόπων. Για 

παράδειγμα, όταν ο πατέρας του του επιτρέπει, κατόπιν πιέσεως, να μείνει στο σπίτι το 

βράδυ με την κοπέλα του, ο Άρης ενθουσιασμένος  αναφωνεί: «Είσαι και γαμώ τους 

μπαμπάδες!», με αποτέλεσμα να τον ρωτάει με κάπως αυστηρό ύφος ο πατέρας του «Τι 

είμαι;» και τότε ο Άρης να διορθώνει σε «Πρώτος!». Επίσης, στη συνέχεια, όταν του 

λέει να περιμένει πρώτα η κοπέλα του να πάρει το πτυχίο της, για να μην τραβήξει όσα 

τράβηξε αυτός, ο Άρης του απαντάει «Ε, τι; Μαλάκας είμαι;», με αποτέλεσμα ο 

πατέρας του να τον ρωτάει «Τι είπες;» και τότε ο Άρης να επαναλαμβάνει «Λέω, 

μαλάκας είμαι; Είσαι και περήφανος (ενν. στα αυτιά!)». Ύστερα από αυτήν την 

απάντηση, ο πατέρας του τον κοιτάζει έκπληκτος. Επίσης, σε άλλη περίπτωση, όταν 

μπαίνει μέσα στο σπίτι και ρωτάει απευθείας αν το φωτοτυπικό του μπαμπά του 

δουλεύει, χωρίς να χαιρετήσει, η μαμά του σχολιάζει: «Χαίρετε, λέει ο κόσμος!». 



286 
 

Επίσης, εντοπίστηκαν και μεταγλωσσικά σχόλια τα οποία κάνει ο Άρης στον 

αδερφό του και τα οποία οφείλονται στην έλλειψη συνεννόησης. Έτσι, π.χ. όταν λέει 

στον αδερφό του ότι μετά από μια ηλικία είναι απαραίτητη στ’ αγόρια η σεξουαλική 

δραστηριότητα και εκείνος δεν κατανοεί ότι εννοεί με άλλον άνθρωπο, ο Άρης 

σχολιάζει εκνευρισμένος: «Κοίτα ρε με ποιον τα βάζω! Κοίτα με ποιον νευριάζω! Όχι 

ρε! Με τον Βησσαρίωνα (το κουνέλι)!», συμπληρώνοντας: «Εσύ, αγόρι μου, θέλεις ‘πα 

πι το παπί, να μαμά η Λόλα’! Άσ’το, αγόρι μου, άσ’το! Θα δούμε τι θα γίνει! Ο Θεός 

είναι πολύ μεγάλος!» (περιπτώσεις ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικά σχόλια). 

Στην περίπτωση του Άρη, λοιπόν, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί 

ως δείκτης της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας και ως μέσο για την 

έντονη υπογράμμιση του αντρισμού του, προκειμένου να δομηθεί μέσω του 

συμπλέγματος ένας χαρακτηριστικός νέος της εποχής του, που είναι μοντέρνος και 

γεμάτος αυτοπεποίθηση, λόγω της πέρασης που έχει στο άλλο φύλο. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, δημιουργείται, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, ένας «μικτός» χαρακτήρας, 

καθώς παρατηρούμε μία υπερπροβολή της απήχησης που έχει στο άλλο φύλο και μια 

έντονη αναφορά στο σεξ. Όσον αφορά το υφολογικό σύμπλεγμα χρησιμοποιούμενο 

από τον Άρη, παρατηρούμε ότι, σε γενικές γραμμές, προβάλλεται θετικά, καθώς 

αξιοποιείται συνειδητά από έναν φοιτητή της Νομικής (ασχέτως εάν δεν αποτελεί 

πρότυπο φοιτητή), που γνωρίζει και χρησιμοποιεί επαρκώς την πρότυπη ποικιλία, ως 

μέσο για τη δήλωση των ενδιαφερόντων αυτής της ηλικίας, ως δείκτης, με άλλα λόγια, 

της νεανικής ταυτότητας και κουλτούρας. Παρ’ όλα αυτά, η εστίαση σε θέματα 

σχέσεων, σεξ και φλερτ διαμορφώνει μία αρνητική εικόνα για το νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα, ενώ και τα μεταγλωσσικά σχόλια που δέχεται και τα οποία συνδέονται με 

την αγένεια στιγματίζουν εν μέρει το νεανικό ομιλιακό του ύφος.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Ο Άρης στην υπό ανάλυση σειρά παρουσιάζεται ως ένας μοντέρνος νέος, με αγάπη για 

τη μουσική και τις γυναίκες, ωραιοπαθής, ο οποίος εκμεταλλεύεται συχνά την 

αδυναμία που του δείχνουν οι γυναίκες προς όφελός του. Όνειρό του είναι να γίνει 

διεθνούς φήμης μουσικός, να υπογράφει αυτόγραφα και να κυκλοφορεί με «limo» και 

«bodyguards» και όχι δικηγόρος, παρόλο που σπουδάζει νομική με παρότρυνση του 
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δικηγόρου πατέρα του, και, γι’ αυτό, δηλώνει ρητά πως θα πάρει το πτυχίο του, «θα το 

κορνιζάρει, θα το αφιερώσει στον πατέρα του και μετά θα κάνει ό,τι γουστάρει». Γι’ 

αυτόν τον λόγο, προβάλλεται ως αδιάφορος φοιτητής, καθώς καταφεύγει στην 

αντιγραφή, για να περάσει τα μαθήματα. Ακόμη, τον βλέπουμε να είναι και 

συμφεροντολόγος, καθώς εμφανίζεται να εκμεταλλεύεται τη γοητεία του, για να 

παίρνει τις εργασίες από την καλύτερη φοιτήτρια του έτους του και να ετοιμάζει τις 

δικές του, τονίζοντας, μάλιστα, πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αλλά και για να 

αντιγράφει στην εξεταστική, ενώ αναθέτει την πληκτρολόγηση των εργασιών του στον 

Ερμή, επειδή ο ίδιος αποφάσισε να πάει να πάρει σημειώσεις από τις παραδόσεις ενός 

καθηγητή, «στου οποίου το μάθημα δεν έχει πατήσει το πόδι του», όπως σχολιάζει η 

μητέρα του.  

Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται επικριτικός και ειρωνικός απέναντι στα 

μικρότερα αδέρφια του, όταν του ζητούν τη βοήθειά του κυρίως για κάποιο θέμα 

σχέσεων, ενώ δε διστάζει ως ειδήμων («παλιός») στο θέμα σχέσεων να δίνει ακραίες 

συμβουλές στον Ερμή (περιπαίζοντάς τον), για να προσεγγίσει την κοπέλα που τον 

ενδιαφέρει (π.χ. να προσποιηθεί τον ομοφυλόφιλο). Εκτός των άλλων, στο τέλος, τον 

βλέπουμε να φλερτάρει με την κοπέλα που ενδιαφέρει τον αδερφό του, 

προσποιούμενος, μάλιστα, τον «ευαίσθητο» και τον «μονογαμικό», και, γι’ αυτό, 

φτάνουν στο σημείο να δαρθούν. Ειρωνεύεται, επίσης, τη μητέρα του που δεν έχει 

περάσει ακόμη το Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο το χαρακτηρίζει «ξεφτίλα», λέγοντάς της 

πως στο τέλος θα την περάσουν «τιμής ένεκεν», ενώ την περιπαίζει που είναι ακόμη 

ερωτευμένη με τον πατέρα τους και τον ζηλεύει. Τον βλέπουμε, ωστόσο, να είναι 

παρηγορητικός και υποστηρικτικός απέναντι στη μητέρα του, όταν είναι 

στενοχωρημένη. 

Παρουσιάζεται, επίσης, να φέρνει κοπέλες κρυφά στο σπίτι, λέγοντας ψέματα 

στον πατέρα του πως έχουν δήθεν να κάνουν εργασία και ζητώντας την κάλυψή του, 

επικαλούμενος την αντρική αλληλεγγύη («Έλα, ρε μπαμπά! Άντρες είμαστε! Μεταξύ 

αντρών…»), ενώ, ακόμη, εμφανίζεται να κανονίζει ραντεβού με τέσσερις κοπέλες 

ταυτόχρονα και, στο τέλος, να τις στήνει, αλλά και να λέει ψέματα στην κοπέλα του, 

όταν κανονίζει να συναντήσει κάποια άλλη κοπέλα. Όταν, όμως, αποκαλύπτεται 

κάποιο ψέμα του, παρατηρούμε ότι είναι ιδιαιτέρως γλυκός με την κοπέλα του, για να 

την καθησυχάσει. Εμφανίζεται, ακόμη, να του αρέσει ο τρόπος διασκέδασης που 

ακολουθούν οι νέοι της εποχής του («Εξάρχεια, clubbing, Λυκαβηττό, παραλία»), να 
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έχει ροπή στον καταναλωτισμό (όταν π.χ. του αναθέτει η μητέρα του τα ψώνια του 

σούπερ μάρκετ, αυτός γυρνάει σπίτι έχοντας ψωνίσει για τον εαυτό του ένα σωρό 

πράγματα, όπως φούτερ, παντελόνια, τηλεόραση για το δωμάτιό του και mini disk 

recorder walkman, χρεώνοντας την κάρτα του πατέρα του), καθώς και έντονο 

ενδιαφέρον για τη γυμναστική, την οποία χρησιμοποιεί ως μέσο επίδειξης στο άλλο 

φύλο. Προβάλλεται, συν τοις άλλοις, να οδηγεί μηχανή, να παίζει πιάνο και να 

τραγουδάει, ενώ δυσανασχετεί όταν του λέει ο πατέρας του να τους παίξει κάτι στο 

πιάνο. 

Ως προς την εξωτερική του εμφάνιση, παρατηρούμε ότι επιλέγει ένα μοντέρνο 

ντύσιμο (χρωματιστά πουκάμισα, χρωματιστά t-shirt, παντελόνια υφασμάτινα), ενώ 

έχει κοντοκουρεμένο μαλλί. Ως προς τις διατροφικές του συνήθειες, δεν αναφέρεται 

κάτι το ιδιαίτερο, παρά μόνο ότι φεύγει από το σπίτι χωρίς να φάει πρωινό και ότι δεν 

τρώει το βράδυ, γιατί συνήθως πάει γυμναστήριο (αυτό, όμως, μπορεί να μην ισχύει 

στην πραγματικότητα, γιατί το λέει, για να κάνει επίδειξη σε μια κοπέλα). Τέλος, 

κινείται κυρίως στους χώρους του σπιτιού και στο δωμάτιό του και σπανιότερα σε 

εξωτερικούς χώρους (π.χ. πάρκο, αυλή σπιτιού). 

 

Ιδεολογική ανάλυση 

Η υπό εξέταση τηλεοπτική σειρά Άκρως Οικογενειακόν είναι μια οικογενειακή 

κωμωδία του ιδιωτικού καναλιού Ant1 (στους τίτλους έναρξης, μάλιστα, υπάρχει η 

ένδειξη www.family.κωμ), η οποία πραγματεύεται τις σχέσεις των γονέων με τα 

διαφορετικών ηλικιών παιδιά τους και τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις 

διαφορετικές κοσμοθεωρίες και ιδιοσυγκρασίες. Ως προς την απεικόνιση των νέων της 

τηλεοπτικής σειράς (2  έφηβοι και 1 νέος), παρατηρούμε ότι και οι τρεις υπό εξέταση 

μυθοπλαστικοί χαρακτήρες συνδέονται κυρίως με τα αρνητικά στερεότυπα που 

συνοδεύουν τους νέους («λόγος της εφηβείας»). Πιο αναλυτικά, οι νέοι της σειράς 

παρουσιάζονται ως αγενείς, ανώριμοι, ανεύθυνοι, αντιδραστικοί, αφελείς (ο Ερμής), 

επιπόλαιοι, ειρωνικοί, με ροπή στον καταναλωτισμό και στα τεχνολογικά προϊόντα, 

αδιάφοροι για το σχολείο και το διάβασμα και κακοί μαθητές/ φοιτητές, καθώς και ως 

νωθροί, βαριεστημένοι, «αραχτοί», με τάσεις εξαπάτησης των γονιών τους, στους 

οποίους λένε ψέματα και τους εκμεταλλεύονται. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται με 

http://www.family.κωμ/


289 
 

μοναδικό ενδιαφέρον τον έρωτα και την καλοπέραση, καθώς και με μια ανάγκη 

υπερπροβολής του αντρισμού τους τα αγόρια, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους (ο 

Ερμής γιατί τον αμφισβητούν, ενώ ο Άρης επειδή έχει τον αέρα του 

«καρδιοκατακτητή»). Επίσης, διακρίνονται για την έλλειψη στόχων (ο Ερμής και η 

Αφροδίτη αρνούνται να διαβάσουν, ενώ ο Άρης έχει στόχο ζωής να γίνει διάσημος 

μουσικός με φήμη, δόξα, χρήμα) και τη ροπή προς την ανθυγιεινή διατροφή (κυρίως ο 

Ερμής και η Αφροδίτη), όταν δε βρίσκονται υπό την επίβλεψη της μητέρας τους. 

Όσον αφορά την παρουσίαση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, 

παρατηρούμε ότι στιγματίζεται περισσότερο στην περίπτωση των δύο εφήβων, καθώς, 

μέσα από τα μεταγλωσσικά σχόλια και τις περιπτώσεις ασυνεννοησίας, συνδέεται με 

τις στερεότυπες απόψεις για ελλιπή κατάκτηση της πρότυπης ποικιλίας και «γλωσσική 

πενία» των νέων, απόψεις οι οποίες συνηθίζουν να αναπαράγουν τα ΜΜΕ, 

δημιουργώντας «ηθικό πανικό» (Moschonas 2004), και οι οποίες σχετίζονται με 

γενικότερες αντιλήψεις και γλωσσικές στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

Επίσης, στην αρνητική παρουσίαση του υφολογικού συμπλέγματος συμβάλλει και το 

γεγονός πως συνδέεται με τα στερεότυπα της «κακής σχολικής επίδοσης», της 

«μαγκιάς», της «αγένειας», της «αφέλειας» (στην περίπτωση του Ερμή), της 

«βαρεμάρας» (π.χ. όταν η Αφροδίτη απαντάει μονολεκτικά, με ηχομιμητικές 

εκφράσεις στον πατέρα της), της «αφομοίωσης από τον γλωσσικό ηγεμονισμό της 

αγγλικής γλώσσας», αλλά και της έντονης αναφοράς στη «σεξουαλικότητα» και της 

«κρίσης της σεξουαλικής ταυτότητας». Εκτός των άλλων, τα φαινόμενα 

ασυνεννοησίας που εντοπίζονται κυρίως μεταξύ εφήβων και ενηλίκων ενισχύουν τις 

απόψεις για την ακατανόητη και «εξωτική» φύση των νεανικών ομιλιακών υφών 

(Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999), καθώς υπογραμμίζουν το «χάσμα γενεών» 

και τη δυσκολία συνεννόησης εφήβων και ενηλίκων/ γονέων, λόγω του ότι 

χρησιμοποιούν «διαφορετική γλώσσα», «διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας». 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως η χρήση του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος γίνεται, ως επί το πλείστον, συνειδητά, σε ανεπίσημες 

περιστάσεις επικοινωνίας και σε στιγμές συναισθηματικής φόρτισης, από τη στιγμή 

που βλέπουμε να χρησιμοποιείται επιτυχώς η πρότυπη ποικιλία από τους υπό εξέταση 

χαρακτήρες. Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής 

ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας, καθώς και ως μέσο για την επισήμανση της 

μετάβασης προς την ενηλικίωση στην περίπτωση των εφήβων και για την επίτευξη 
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χιουμοριστικού αποτελέσματος, δεδομένου και του κωμικού χαρακτήρα της σειράς, 

αλλά και ως μέσο για την ανάδειξη της γλωσσοπλαστικής-δημιουργικής όψης των 

νεανικών ομιλιακών υφών. Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός πως, σε 

γενικές γραμμές, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται λελογισμένα, ώστε 

να αποφεύγονται τα επικοινωνιακά χάσματα με το τηλεοπτικό κοινό, με αποτέλεσμα 

να «περιορίζεται» η αρνητική παρουσίασή του.  

 

5.2.2. Ανάλυση σκηνών με τους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες από την 

τηλεοπτική σειρά Άκρως Οικογενειακόν 

 

1η σκηνή: «Ξενέ»  

Επεισόδιο 3, 1ος κύκλος, 21.28-22.19 

 

((Η Αφροδίτη προσπαθεί να πείσει τον δίδυμο αδερφό της, τον Ερμή, καθώς περπατάνε 

στον δρόμο, να πάνε μαζί στο πάρτι που διοργανώνει το σχολείο τους σε ένα club, γιατί 

γνωρίζει πως ειδάλλως οι γονείς τους δε θα την αφήσουν να πάει μόνη της. Ωστόσο, ο 

Ερμής αρνείται πεισματικά να πάει, καθώς δε θέλει να ακούσει «σκυλάδικα», και, γι’ 

αυτό, η Αφροδίτη του ζητάει να πει ψέματα στους γονείς τους ότι δήθεν θα πάει μαζί 

της στην εκδήλωση του σχολείου τους)) 

 

Ερμής (Ε), Αφροδίτη (Α) 

1 Ε: Καλά, έχω μπλοκάρει τώρα, ε:. ((Με προβληματισμένο ύφος)) 

2 Α: Ξεμπλόκαρε, okay:; ((Με ψιλοεκνευρισμένο ύφος και τόνο φωνής)) 

3 

4 

Ε: Κι εγώ άμα (.) άμα εσύ πας στην εκδήλωση, τι θα κάνω, μου λες; ((Με 

προβληματισμένο ύφος)) Πού θα είμαι τόσες ώρες; ((Με έντονο τόνο)) 

5 

6 

Α: Ε::, να πας στου Νίκου που είναι ξενέ και αυτός σαν κι εσένα. ((Με 

ελαφρώς εκνευρισμένο και ειρωνικό ύφος και τόνο φωνής)) 

7 Ε: Έχει kick-boxing.  

8 

9 

Α: Στου Μάνου! ((Με χαμογελαστό ύφος και ελαφρώς χαρούμενο τόνο 

φωνής, σαν να βρήκε την εναλλακτική λύση)) 
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10 

11 

12 

Ε: Τι να κάνω ρε εκεί; Ούτε pc έχει, ούτε dvd, ούτε play-station, ούτε τίποτα. 

Βαριέμαι. ((Με ξενερωμένο και βαριεστημένο ύφος και τόνο φωνής. Η 

Αφροδίτη με κίνηση του χεριού της δείχνει τη δυσανασχέτησή της)) 

13 

14 

15 

Α: Δε με νοιάζει (.) Βρε:ς κάπου να πας (.) μόνο μη μου τη σπάσεις (.) Θα 

’ναι όλη η τάξη. ((Με εκνευρισμένο ύφος και τόνο φωνής, επιταχύνοντας 

τον βηματισμό της)) 

16 

17 

Ε: Θα ’ναι κι η Ντίνα; ((Ψιλοταραγμένος, πιάνει την Αφροδίτη από το χέρι, 

τη σταματάει και τη ρωτάει κοιτάζοντάς την στα μάτια)) 

18 

19 

Α: Ε, η Ντίνα δε θα ’ναι; Θα ’ρθεις; ((Με άνετο ύφος, καθώς καταλαβαίνει 

πως θα καταφέρει ευκολότερα να τον πείσει)) 

20 Ε: Ε; ((Με αμήχανο ύφος, τόνο φωνής και κινήσεις των χεριών)) 

21 Α: Λέω, θα ’ρθεις; ((Με έντονο και αυστηρό ύφος και τόνο φωνής)) 

22 

23 

24 

Ε: Όχι. ((Κάθετος)) Είναι θέμα ιδεολογίας. Θα κάτσω σπίτι. ((Ο Ερμής 

προχωράει μπροστά, θέλοντας να δείξει τον αμετακίνητο χαρακτήρα της 

απόφασής του)) 

25 

26 

Α: Θα κάτσεις σπίτι; ((Με έντονο και εκνευρισμένο ύφος, τόνο φωνής και 

κούνημα του κεφαλιού)) 

27 Ε: Ναι. ((Με ανένδοτο ύφος και τόνο)) 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Α: Okay, καλά ((Με έντονο και εκνευρισμένο τόνο και ύφος)). Κρίμα πάντως 

γιατί:: (.) σκεφτόμουνα: το σαββατοκύ:ριακο: να της πω να κοιμηθεί μαζί 

μας. ((Με δήθεν αδιάφορο, πονηρό αλλά στην ουσία εκβιαστικό τόνο και 

ύφος. Κοντοστέκεται ακουμπισμένη στα κάγκελα του σπιτιού τους. Ο 

Ερμής πάει να μπει στην αυλή, αλλά λόγω αυτού που ακούει γυρνάει 

αμέσως πίσω)) 

34 

35 

36 

Ε: Ποιας; ((Με ταραγμένο ύφος και τόνο φωνής. Η Αφροδίτη έχει έντονο 

βλέμμα και ανασηκωμένα φρύδια, καθώς καταλαβαίνει πως ο Ερμής 

πέφτει στην παγίδα της)) 

37 Α: Της Ντίνας. ((Με έντονο βλέμμα)) 

38 Ε: Και γιατί δεν της λες; ((Με ταραγμένο ύφος και τόνο φωνής)) 
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

Α: Όχι, αγάπη μου, όχι ((Με ανένδοτο ύφος και τόνο φωνής, κουνώντας 

παράλληλα αποφατικά το κεφάλι και το χέρι της)). Δεν θα σου κάνω μόνο 

εγώ τα χατίρια. Θα μου τα κάνεις κι εσύ ((Με εκνευρισμένο, αυστηρό και 

αποφασιστικό ύφος και τόνο φωνής)). Λοιπόν, να της πω; ((Έχοντας έναν 

ελαφρώς αυτάρεσκο και πονηρό τόνο φωνής και αντίστοιχο ύφος, 

ξέροντας πως έχει επιτύχει τον σκοπό της)) 

45 

46 

47 

 ((Ο Ερμής την κοιτάζει αμήχανος και προβληματισμένος, έχοντας 

συνοφρυωμένο ύφος και παίζοντας αμήχανα με τα βιβλία του, μην 

ξέροντας τι να κάνει)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες κατασκευάζουν την 

ταυτότητά τους βάσει των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, της οικογένειας και 

του φύλου σε συνδυασμό. Έτσι, λοιπόν, από πλευράς θεσιακότητας, η Αφροδίτη 

κατασκευάζεται ως δυναμική, πονηρή, αυταρχική, πιεστική, επιβλητική και 

πεισματάρα νέα γυναίκα και αδερφή, η οποία μηχανεύεται κάθε δυνατό τρόπο, όπως 

το ψέμα και τον εκβιασμό, προκειμένου να αποκομίσει τη συγκατάθεση του Ερμή, για 

να πουν ψέματα στους γονείς τους, ώστε να επιτύχει την παρουσία της στο πάρτι του 

σχολείο της, ενώ κατασκευάζεται και ως κοινωνική, δραστήρια και προχωρημένη νέα 

γυναίκα, με αγάπη για τη διασκέδαση. Στην προσπάθειά της να πείσει τον αδερφό της 

να πουν ψέματα στους γονείς της, κατασκευάζεται επίσης και ως γκρινιάρα, 

εκδικητική, νευρική, εγωίστρια και ιδιοτελής/ εκμεταλλεύτρια αδερφή. Στον αντίποδα 

της ταυτότητας της Αφροδίτης κατασκευάζεται η ταυτότητα του Ερμή, ο οποίος 

δομείται ως αγαθός, άβουλος, παθητικός, υποχωρητικός, αναποφάσιστος, ασταθής/ 

ευμετάβλητος, συνεσταλμένος, αντικοινωνικός (ξενέρωτος) νέος άντρας και αδερφός, 

καθώς και ως «υποχείριο» της τεχνολογίας, της αδερφής του και του έρωτά του για την 

Ντίνα, τη συμμαθήτριά τους. Επίσης, γενικά, σε όλη τη σειρά, η Αφροδίτη δομείται 

περισσότερο ως «αγοροκόριτσο» και ο Ερμής ως «θηλυπρεπής». 

 Ειδικότερα, στην αρχή της αλληλεπίδρασης, ο Ερμής κατασκευάζεται ως 

προβληματισμένος γιος σχετικά με το ψέμα που ετοιμάζονται να πουν στους γονείς 

του, καθώς δεν ξέρει πού να πάει όσο θα λείπει η Αφροδίτη στο πάρτι (σ. 1, 3-4). Η 

Αφροδίτη, με τη σειρά της αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της 

πιεστικής και της δυναμικής αδερφής, μέσω της αυθεντικοποίησης των 
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κατηγορημάτων της επιβλητικής και της πεισματάρας, καθώς προσπαθεί με κάθε τρόπο 

να πείσει τον Ερμή να πάει σε κάποιον φίλο του, απαριθμώντας του όλες τις δυνατές 

επιλογές και δομώντας έτσι για τον εαυτό της και την κατηγορία της δυναμικής 

γυναίκας  (σ. 2, 5-6, 8-9, 13-15). Στην αυθεντικοποίηση των κατηγοριών αυτών και 

των δεσμευμένων κατηγορημάτων από τις παραπάνω κατηγορίες συνεργεί επίσης και 

το ψιλοεκνευρισμένο ύφος της και ο αντίστοιχος τόνος φωνής της (σ. 2). Επίσης, κατά 

την πρότασή της να πάει ο Ερμής στον φίλο του τον Νίκο, αυθεντικοποιεί για τον Ερμή 

το κατηγόρημα του ξενέρωτου νέου, καθώς, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και, 

συγκεκριμένα, τη σχέση της επάρκειας, τον εντάσσει στην ίδια κατηγορία με τον Νίκο 

ως προς τον τρόπο ζωής, ενώ, παράλληλα, με βάση την αρχή της διάκρισης, 

διαφοροποιεί, με αυτόν τον τρόπο, τον εαυτό της από τα δύο αγόρια, 

αυθεντικοποιώντας έτσι για τον εαυτό της τις κατηγορίες της δραστήριας, της 

κοινωνικής, της κεφάτης και της προχωρημένης νέας γυναίκας (σ. 5-6). Η 

αυθεντικοποίηση της κατηγορίας του «ξενέρωτου» νέου για τον Ερμή 

περικειμενοποιείται με το ελαφρώς εκνευρισμένο και ειρωνικό ύφος που υιοθετεί η 

Αφροδίτη, καθώς και με τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή της (σ. 5-6). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως ο Ερμής αποδέχεται αδιαμαρτύρητα τον χαρακτηρισμό 

της Αφροδίτης, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί και ο ίδιος για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του ξενέρωτου αλλά και του παθητικού και του υποχωρητικού νέου άντρα 

και αδερφού. Επιπροσθέτως, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και το δεσμευμένο 

κατηγόρημα από την κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας του λάτρη της 

τεχνολογίας, καθώς βλέπουμε πως τη θεωρεί απαραίτητο κριτήριο για τη διασκέδασή 

του, τον ελεύθερο χρόνο του αλλά και την επίσκεψη σε σπίτι φίλου του (σ. 10-12). 

Στην αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος αυτού συμβάλλει και το βαριεστημένο 

ύφος που έχει αλλά και ο αντίστοιχος τόνο φωνής, όταν αναφέρει τις τεχνολογικές 

συσκευές που δεν υπάρχουν στο σπίτι του φίλου του, καθώς και η έμφαση στο ρήμα 

«βαριέμαι». 

 Μπροστά στην απάντηση του Ερμή, η Αφροδίτη εξακολουθεί να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της πιεστικής, της αυταρχικής και της 

γκρινιάρας νέας γυναίκας και αδερφής, καθώς επιθυμεί διακαώς να πάει στο πάρτι του 

σχολείου της, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιείται γι’ αυτήν και το στερεότυπα 

δεσμευμένο κατηγόρημα από την κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας της ροπής 

προς τη διασκέδαση, αλλά και η κατηγορία της κοινωνικής νέας γυναίκας, αφού ένας 
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βασικός λόγος για τον οποίο θέλει να παρευρεθεί στο πάρτι είναι πως θα βρίσκονται 

σε αυτό όλοι οι συμμαθητές της (σ. 13-15). Οι κατηγορίες  της πιεστικής, της 

αυταρχικής και της γκρινιάρας νέας γυναίκας και αδερφής, μάλιστα, 

περικειμενοποιούνται και μέσω της κίνησης του χεριού της, η οποία δείχνει τη 

δυνασχέτησή της στην έλλειψη αποφασιστικότητας του Ερμή (σ. 11-12), καθώς και 

μέσω του εκνευρισμένου ύφους και τόνου φωνής της αλλά και της επιτάχυνσης του 

βήματός της (σ. 14-15). Επίσης, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της και τα  

κατηγορήματα της ψευτιάς και της δολοπλοκίας, τα οποία ενίοτε συνδέονται 

στερεότυπα τόσο με την παραδοσιακή γυναικεία όσο και με τη νεανική ταυτότητα ως 

ατελή ενηλικίωση, καθώς βλέπουμε πως προτρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνομιλίας τον Ερμή να βρει κάποιον τρόπο, ώστε η ίδια να πάει στην εκδήλωση και, 

συνεπώς, να εξαπατήσουν τους γονείς τους. Συνεπώς, αυθεντικοποιούνται και πάλι για 

την Αφροδίτη οι κατηγορίες της καταπιεστικής αδερφής αλλά και της αναξιόπιστης 

κόρης.  

 Μόλις ο Ερμής ακούει πως στο πάρτι θα παρευρίσκεται όλη η τάξη, αμέσως 

ταράζεται και ρωτάει την Αφροδίτη αν θα είναι εκεί και η Ντίνα, με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του το κατηγόρημα του ερωτευμένου, το οποίο συνήθως 

συνδέεται με τις νεότερες ηλικίες και το οποίο περικειμενοποιείται με το 

ψιλοταραγμένο ύφος του Ερμή, το απότομο σταμάτημα της Αφροδίτης και το άμεσο 

κοίταγμα στα μάτια (σ. 16-17). Η Αφροδίτη, όταν αντιλαμβάνεται πως μέσω της Ντίνας 

θα μπορέσει να πείσει ευκολότερα τον Ερμή, υιοθετεί ένα άνετο ύφος και απαντά 

αμέσως καταφατικά στην ερώτησή του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί και πάλι για 

τον εαυτό της τα στερεότυπα δεσμευμένα κατηγορήματα από τις κοινωνικές 

κατηγορίες της παραδοσιακής γυναίκας και της νέας ως ατελούς ενήλικης της πονηριάς 

και της δολοπλοκίας (σ. 181-19). Η αμήχανη απάντηση του Ερμή («Ε;»), ο αμήχανος 

τόνος, το αμήχανος ύφος του και οι αντίστοιχες κινήσεις του αυθεντικοποιούν για τον 

ίδιο τόσο τα κατηγορήματα του ερωτευμένου όσο και του αναποφάσιστου (σ. 20), τα 

οποία συνδέονται στερεότυπα με τη νεανική ταυτότητα ως ατελή ενηλικίωση, καθώς 

από την αντίδρασή του συνάγουμε πως αρχίζει να κλονίζεται η αρχική του απόφαση 

να μην πάει στην εκδήλωση (επειδή θα παίζουν «σκυλάδικα», όπως αναφέρεται σε 

προηγούμενη σκηνή του επεισοδίου). Το έντονο και αυστηρό ύφος της Αφροδίτης, 

κατά την επανάληψη της ερώτησής της προς τον Ερμή, και ο αντίστοιχος τόνος στη 

φωνή της, που απορρέει από την έμφαση στις λέξεις, αυθεντικοποιούν για άλλη μια 
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φορά τα κατηγορήματα της αυταρχικής, της πιεστικής και της επιβλητικής/ δυναμικής 

για την Αφροδίτη, με αποτέλεσμα να αναδύεται και πάλι η κατηγορία της δυναμικής 

γυναίκας γι’ αυτήν, καθώς και της καταπιεστικής αδερφής (σ. 21). Στη συνέχεια, ο 

Ερμής επιδιώκει να αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό του τις κατηγορίες του 

αποφασιστικού, του δυναμικού και του ιδεολόγου νέου άντρα, καθώς προσπαθεί να 

φανεί ως αμετακίνητος στην αρχική του απόφαση, αυθεντικοποίηση η οποία ενισχύεται 

από τον κάθετο τόνο φωνής του, την έμφαση στην πρότασή του αλλά και από το ότι 

αποχωρεί από τη συζήτηση και προπορεύεται της Αφροδίτης (σ. 22-24).  

 Η επιμονή του, ωστόσο, εκνευρίζει την Αφροδίτη, η οποία αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό της τις κατηγορίες της καταπιεστικής αδερφής και της δυναμικής γυναίκας 

μέσω των δεσμευμένων κατηγορημάτων του πείσματος, της νευρικότητας, της 

πιεστικότητας, του αυταρχισμού και της γκρίνιας, τα οποία περικειμενοποιούνται με το 

έντονο και εκνευρισμένο ύφος της, τον αντίστοιχο τόνο φωνής της και το κούνημα του 

κεφαλιού της λόγω εκνευρισμού, καθώς βλέπουμε πως είναι αδιάλλακτη, δε σέβεται 

την απόφαση του αδερφού της και επιθυμεί να του την αλλάξει με κάθε δυνατό τρόπο. 

Επίσης, μέσω της ερώτησής της για το αν εξακολουθεί ο Ερμής να θέλει να καθίσει 

σπίτι (σ. 25-26), διαφαίνονται και οι κατηγορίες της εκδικητικής και δολοπλόκας 

αδερφής και νέας γυναίκας, καθώς προδιαγράφεται από το ύφος της και τον τόνο φωνής 

της πως ετοιμάζεται να καταστρώσει κάποιο σχέδιο, για να του μεταστρέψει τη γνώμη. 

Ο Ερμής, με τη σειρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του 

δυναμικού και του αποφασιστικού αλλά και του πεισματάρη αδερφού και νέου άντρα, 

καθώς παρουσιάζεται ακλόνητος ως προς την αρχική του απόφαση, κατηγορίες οι 

οποίες περικειμενοποιούνται με το ανένδοτο ύφος που υιοθετεί και με τον αντίστοιχο 

τόνο στη φωνή του (σ. 27).  

Η Αφροδίτη, από την πλευρά της, προσπαθώντας με κάθε μέσο να μεταπείσει 

τον αδερφό της, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της 

πιεστικής και δολοπλόκας αδερφής και νέας γυναίκας μέσω των δεσμευμένων 

κατηγορημάτων της νευρικότητας, της πονηριάς, του εκβιασμού, του εγωισμού και της 

ιδιοτέλειας, καθώς επιδιώκει με κάθε τρόπο να επιτύχει τον σκοπό της (σ. 28-31). Έτσι, 

λοιπόν, χρησιμοποιεί ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της την Ντίνα, με την οποία 

φαίνεται να είναι ερωτευμένος ο Ερμής, ώστε να αποσπάσει τη θετική απάντηση την 

οποία επιθυμεί, λέγοντάς του πως σκόπευε να την καλέσει το σαββατοκύριακο να 
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κοιμηθεί σπίτι τους. Το κατηγόρημα της νευρικότητας περικειμενοποιείται μέσω του 

έντονου και εκνευρισμένου τόνου στη φωνή της, ο οποίος καταφαίνεται από την 

έμφαση την οποία δίνει στα λεγόμενά της, και μέσω του αντίστοιχου ύφους της. 

Επίσης, τα κατηγορήματα της πονηριάς και του εκβιασμού περικειμενοποιούνται με 

τον δήθεν αδιάφορο αλλά στην ουσία πονηρό και εκβιαστικό τόνο και το αντίστοιχο 

ύφος που υιοθετεί, καθώς κοντοστέκεται περιμένοντας την αντίδραση του Ερμή, όπως, 

επίσης, και με την παύση της, την επιμήκυνση της τελικής συλλαβής της λέξης «γιατί» 

και την επιμήκυνση των συλλαβών στις λέξεις «σκεφτόμουνα», «σαββατοκύριακο», 

ώστε να παρατείνει την αγωνία του Ερμή, γεγονός που αυθεντικοποιεί και το 

κατηγόρημα της αυτοπεποίθησης για την Αφροδίτη, από τη στιγμή που νιώθει σίγουρη 

για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 Με την αντίδρασή του ο Ερμής, αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες του δυναμικού 

και αποφασιστικού νέου άντρα και αδερφού, τις οποίες είχε αυθεντικοποιήσει 

πρωτύτερα για τον εαυτό του, καθώς βλέπουμε πως γυρνάει αμέσως προς την 

Αφροδίτη με αυτό που ακούει (σ. 31-33), κάνοντας τη διευκρινιστική ερώτηση 

(«ποιας;») με ταραγμένο τόνο φωνής και ύφος (σ. 34). Επιπροσθέτως, αυθεντικοποιεί 

και σε αυτό το σημείο τα δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία της 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης του ερωτευμένου αλλά και του άβουλου, καθώς 

φαίνεται πως ετοιμάζεται να υποκύψει στις πιέσεις της αδερφής του. Η Αφροδίτη, από 

την άλλη πλευρά, συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της 

πιεστικής και δολοπλόκας νέας γυναίκας και αδερφής μέσω των κατηγορημάτων  της 

πονηριάς, του εκβιασμού αλλά και της αυτοπεποίθησης, καθώς το έντονο βλέμμα της 

και τα ανασηκωμένα φρύδια της υποδηλώνουν την ικανοποίησή της για το ότι ο Ερμής 

πέφτει σταδιακά στην παγίδα της (σ. 34-36). Επίσης, τη βλέπουμε στη συνέχεια, για να 

σιγουρέψει το αποτέλεσμα, να αναφέρει ρητά το όνομα της Ντίνας, έχοντας, μάλιστα, 

έντονο βλέμμα (σ. 37), με αποτέλεσμα να προκαλεί έντονη ταραχή στον Ερμή, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στον τόνο φωνής του και στο ύφος του (σ. 38), με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί και πάλι ο Ερμής για τον εαυτό του τα δεσμευμένα κατηγορήματα από 

την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης του ερωτευμένου αλλά 

και του άβουλου/ υποχωρητικού.  

Η Αφροδίτη, από την πλευρά της, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της δυναμικής και δολοπλόκας νέας γυναίκας και αδερφής, μέσω των 
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κατηγορημάτων της πονηριάς, της ιδιοτέλειας και του εγωισμού, καθώς τη βλέπουμε 

αποφασισμένη να επιτύχει τον στόχο της και να προτίθεται να κάνει το χατίρι στον 

Ερμή, μόνο αν πάρει το αντάλλαγμα που επιθυμεί, με άλλα λόγια τη συγκατάθεση του 

Ερμή, ώστε να πουν ψέματα στους γονείς τους ότι θα πάνε μαζί στην εκδήλωση του 

σχολείου τους (σ. 39-44), αυθεντικοποιώντας, παράλληλα, για τον εαυτό της και την 

κατηγορία της αναξιόπιστης/ψεύτρας κόρης. Η αυθεντικοποίηση των παραπάνω 

κατηγοριών και κατηγορημάτων ενισχύεται και από το ανένδοτο, εκνευρισμένο, 

αυστηρό και αποφασιστικό ύφος που υιοθετεί η Αφροδίτη, τον αντίστοιχο τόνο φωνής 

της και την αποφατική κίνηση του κεφαλιού και του χεριού της, που δείχνουν τον 

ανυποχώρητο χαρακτήρα της, καθώς και από την έμφαση που δίνει στις λέξεις-κλειδιά 

της απάντησής της. Έτσι, λοιπόν, αυτοί οι περικειμενικοί δείκτες δείχνουν συνολικά 

την απροθυμία της να καλέσει την Ντίνα, αν δε συμφωνήσει ο Ερμής να πάει κάπου 

την ώρα του πάρτι. Επίσης, με τη διευκρινιστική (αλλά στην ουσία επιβεβαιωτική) 

ερώτησή που κάνει στον Ερμή (σ. 42), έχοντας έναν ελαφρώς αυτάρεσκο και πονηρό 

τόνο φωνής και αντίστοιχο ύφος, από τη στιγμή που ξέρει ότι πέτυχε τον στόχο της, 

αυθεντικοποιεί ξανά για τον εαυτό της τις κατηγορίες της δολοπλόκας νέας γυναίκας 

και της καταπιεστικής αδερφής μέσω των κατηγορημάτων της αυτοπεποίθησης αλλά 

και της εκμετάλλευσης, καθώς χρησιμοποίησε την «αχίλλειο πτέρνα» του Ερμή, την 

Ντίνα, για να του αλλάξει γνώμη. Παράλληλα, αυθεντικοποιείται και ως πολυμήχανη 

και δυναμική νέα γυναίκα, από τη στιγμή που αξιοποίησε αποτελεσματικά όλους τους 

δυνατούς τρόπους, προκειμένου να μεταπείσει τον αδερφό της. Ο Ερμής, από την 

πλευρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του αγαθού νέου, καθώς 

δεν αντιλήφθηκε την παγίδα που του έστηνε η αδερφή του, αλλά και τα κατηγορήματα 

του άβουλου, του υποχωρητικού αλλά και του υποχείριου της Αφροδίτης («θύματος»), 

τα οποία συνδέονται τόσο με την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης όσο και με την κοινωνική κατηγορία του αδερφού, καθώς φαίνεται να 

ενδίδει τελικά στους εκβιασμούς της αδερφής του, ενώ αρχικά αμφιταλαντευόταν. Τα 

κατηγορήματα αυτά περικειμενοποιούνται και μέσω του αμήχανου, 

προβληματισμένου και συνοφρυωμένου ύφους του, αλλά και με το αμήχανο παίξιμο 

των βιβλίων που κρατάει στα χέρια του (σ. 45-47).  

 Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε πως η ταυτότητα των 

δύο μυθοπλαστικών χαρακτήρων κατασκευάζεται και με την άντληση 

κοινωνιογλωσσικών πόρων από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων. Έτσι, λοιπόν, στον 
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λόγο του Ερμή και της Αφροδίτης εμφανίζονται λέξεις από τη «γλώσσα των νέων» που 

δηλώνουν πνευματικές και ψυχικές/ συναισθηματικές καταστάσεις («έχω μπλοκάρει», 

«ξεμπλόκαρε», «μη μου τη σπάσεις»), λέξεις από την αγγλική γλώσσα («okay», «kick-

boxing»), λέξεις από τη «γλώσσα της τεχνολογίας» («pc», «dvd», «play-station»), 

καθώς και φαινόμενα αποκοπής του τέλους της λέξης στο μορφολογικό επίπεδο 

(«ξενέ»: αποκοπή από τη λέξη «ξενέρωτος»). Συνεπώς, αυτό το υφολογικό σύμπλεγμα 

αποκτά τη «δεικτική αξία» (Eckert 2008) του δυναμισμού («αρσενικής» ταυτότητας 

για την Αφροδίτη), της αγάπης για την τεχνολογία, της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, 

της υποτίμησης ατόμων (χαρακτηρισμός «ξενέ» Αφροδίτης προς Ερμή), του 

εκβιασμού, της ροπής προς το ψέμα και τη διασκέδαση, της νευρικότητας, της 

πιεστικότητας και της αυταρχικότητας, καθώς και του άβουλου και υποχωρητικού 

χαρακτήρα. Έτσι, οι υφολογικές επιλογές των χαρακτήρων δομούν για αυτούς τόσο 

μια νεανική όσο και μια έμφυλη ταυτότητα, καθώς παρατηρούμε πως η Αφροδίτη, 

μέσω των γλωσσικών της επιλογών και των αντίστοιχων κατηγοριών τις οποίες οι 

επιλογές αυτές αυθεντικοποιούν/ «δεικνύουν», δομεί για τον εαυτό της μια «αρσενική» 

ταυτότητα, μιας και το ομιλιακό ύφος της συνδέεται με στοιχεία που στερεότυπα 

αποδίδονται στην «αρσενικότητα» (π.χ. δυναμισμός, αυταρχισμός, επιθετικότητα, 

έντονη διαφωνία, ευθεία σύγκρουση, εκβιασμός) (βλ. και Sznycer 2010). Από την άλλη 

πλευρά, ο Ερμής υιοθετεί περισσότερο ένα «θηλυκό» ομιλιακός ύφος, από τη στιγμή 

που εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διεπίδρασης να είναι ήπιος και 

υποχωρητικός, ώστε να μετριάσει τη μεταξύ τους ένταση και διαφωνία (για 

πρωτοτυπικά χαρακτηριστικά «αρσενικής» και «θηλυκής» ομιλίας, βλ. και Maltz & 

Borker 1982, Tannen 1990, Holmes & Meyerhoff 2003, Στάμου & Δημοπούλου 2015).  

 Τέλος, από πλευράς μερικότητας, αναπαράγονται και σε αυτήν τη διεπίδραση 

αρνητικές και στερεότυπες αντιλήψεις για την κοινωνική ομάδα των νέων αλλά και για 

τα δύο φύλα, καθώς ο Ερμής και κυρίως η Αφροδίτη κατασκευάζουν τη νεανική τους 

ταυτότητα με βάση τα κατηγορήματα του εκβιασμού, της πονηριάς, της δολοπλοκίας, 

του εγωισμού, της ιδιοτέλειας, της εκμετάλλευσης, της νευρικότητας, του έρωτα που 

οδηγεί σε υποχωρητικότητα και θυματοποίηση, του πείσματος, της επιρροής από την 

τεχνολογία, η οποία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασκέδαση, της ροπής 

προς το ψέμα και τη διασκέδαση, του αγαθού και άβουλου χαρακτήρα. Επομένως, 

κατασκευάζεται κατά αυτόν τον τρόπο η νεανική ταυτότητα ως ατελής ενηλικίωση από 

τους δημιουργούς της σειράς. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός πως και 
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στην παρούσα αλληλεπίδραση δεν παρουσιάζεται κάποιο θετικό στοιχείο να συνδέεται 

με την κατασκευή της νεανικής ταυτότητας, με αποτέλεσμα να στιγματίζεται η 

κοινωνική ομάδα των νέων από τους δημιουργούς.  

Επιπροσθέτως, στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση, ενώ αρχικά προσπαθούν να 

αρθούν και τα στερεότυπα για το γυναικείο φύλο με την κατασκευή της Αφροδίτης ως 

δυναμικής και πολυμήχανης γυναίκας, στη συνέχεια, ωστόσο, βλέπουμε πως 

αναπαράγονται, καθώς η έμφυλη ταυτότητα της Αφροδίτης κατασκευάζεται σε 

συνάρτηση με τα κατηγορήματα της πονηριάς, της δολοπλοκίας, της καπατσοσύνης, 

της καταπίεσης και της εξαπάτησης, που παραπέμπουν στην κατηγορία μιας 

παραδοσιακής γυναίκας. Στον αντίποδα της ταυτότητας της Αφροδίτης βρίσκεται η 

ταυτότητα του Ερμή, ο οποίος κατασκευάζει την ταυτότητά του με κατηγορήματα τα 

οποία αποδίδονται στερεότυπα στο γυναικείο φύλο, όπως τα κατηγορήματα της 

αβουλίας, της υποχωρητικότητας, της αστάθειας στις αποφάσεις. Συν τοις άλλοις, στην 

υπό εξέταση διεπίδραση επισημαίνονται και οι δυσλειτουργίες της σύγχρονης 

οικογένειας, όπως η προσπάθεια εξαπάτησης των γονέων από τα παιδιά τους για την 

ικανοποίηση των επιθυμιών τους, οι οποίες οφείλονται στην απουσία των γονέων από 

το σπίτι λόγω της εργασίας τους (ο πατέρας είναι δικηγόρος και εργάζεται πολλές 

ώρες), αλλά και λόγω των προσωπικών τους επιδιώξεων (η μητέρα επιθυμεί διακαώς 

να πάρει το πτυχίο της, για να αποδείξει την αξία της, καθώς είχε εγκαταλείψει τις 

σπουδές της, για να κάνει οικογένεια), καθώς και η δυσκολία ανατροφής τεσσάρων 

παιδιών διαφορετικών ηλικιών και ιδιοσυγκρασιών. Τέλος, υπογραμμίζονται και οι 

ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ αδερφών λόγω των διαφορετικών συμφερόντων αλλά 

και των διαφορετικών χαρακτήρων, καθώς βλέπουμε πως η ύπαρξη ενός δυναμικού/ 

ηγεμονικού χαρακτήρα προϋποθέτει ως «αντίβαρο» την ύπαρξη ενός άλλου πιο ήπιου 

και υποχωρητικού, ώστε να επιτευχθούν οι ισορροπίες στο πλαίσιο της οικογένειας.   

 

2η σκηνή: «Είσαι και γαμώ τους μπαμπάδες!»  

Επεισόδιο 1, 1ος κύκλος, 21.09-23.03 

 

((O Αλέξανδρος ξυπνάει από τον βραδινό του ύπνο, καθώς του κεντρίζουν την 

περιέργεια τα γέλια και η φασαρία που ακούγονται από το δωμάτιο του Άρη και, γι’ 

αυτό, πηγαίνει εκεί να ελέγξει τι συμβαίνει, καθώς η γυναίκα του λείπει στην 
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Κομοτηνή, για να δώσει μάθημα στην εξεταστική, και αυτός έχει την ευθύνη των 

παιδιών. Έτσι, λοιπόν, ο Αλέξανδρος κατευθύνεται με εκνευρισμένο ύφος προς το 

δωμάτιο του Άρη))  

 

Αλέξανδρος (Αλ) - Άρης (Αρ) - Κατερίνα (Κ) 

1 

2 

3 

Αρ: ((Ο Άρης αγκαλιάζεται και φιλιέται με την κοπέλα του, μιλώντας της 

με παθιασμένο τόνο φωνής)) Μωρό μου εσύ:! Τι: είσαι εσύ:, παιδί: 

μου! (Ε;) 

4 

5 

6 

Αλ: ((Μπαίνει ξαφνικά στο δωμάτιο. Η κοπέλα πετάγεται από την αγκαλιά 

του Άρη και αυτός μένει καθισμένος στην καρέκλα)) Δε μου λες, Άρη 

παιδί μου (.) τι: κάνεις εδώ; ((Με ειρωνικό ύφος και τόνο φωνής)) 

7 Αρ: Ε:, έχουμε μια εργασία:= ((Με αμήχανο τόνο φωνής και ύφος)) 

8 

9 

Αλ: =Ναι και εργάζεσθε. ((Με ειρωνικό/ περιπαικτικό τόνο φωνής και 

ύφος)) 

10 

11 

Αρ: Ναι:. ((Έχοντας φανερά αμήχανο ύφος, τόνο και ανάλογη στάση του 

σώματος και κοιτάζοντας την κοπέλα)) 

12 

13 

Αλ: Ε::, θέλω να σου μιλήσω. (Μπορείτε να με συγχωρήσετε, δεσποινίς, 

λίγο;) 

14 Αρ: Τώρα:; Τέτοια ώρα:; ((Με απορημένο ύφος και τόνο φωνής)) 

15 

16 

17 

Αλ: Ναι, τώρα, τέτοια ώρα ((Με έντονο και αυστηρό/ κοφτό τόνο φωνής 

και εκνευρισμένο ύφος)). Δεσποινίς, θα μου επιτρέψετε:; ((Με έντονο 

τόνο φωνής)) 

18 Κ: Ναι, μόνο μην αργήσετε, γιατί δεν έχω και πολλή ώρα. 

19 

20 

Αλ: Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ. ((Με ειρωνικό και περιπαικτικό τόνο 

φωνής και ύφος)) 

21 Κ: Παρακαλώ (.) Κάντε τη δουλειά σας. ((Με αμήχανο ύφος)) 

22 

23 

24 

Αλ: ((Κάνει πως γελάει)) Έλα εσύ. ((Απευθυνόμενος στον Άρη 

χαμηλόφωνα και χτυπώντας τον στην πλάτη. Ο Άρης ξαφνιάζεται από 

το χτύπημα)) 

25 

26 

27 

28 

Αρ: ((Απευθυνόμενος στην Κατερίνα και αμήχανος)) Είναι οικογενειακή 

υπόθεση και: (επείγει) ((Ο Αλέξανδρος τον κοιτάζει με εκνευρισμένο 

βλέμμα)). Πάμε. ((Με εκνευρισμένο ύφος σκουντάει τον πατέρα του, 

για να βγουν από το δωμάτιο)) 
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29  ((Βγαίνουν έξω από το δωμάτιο)) 

30 

31 

32 

33 

Αρ: Τι έπαθες, ρε μπαμπά; Τρελάθηκες; Πώς μπήκες έτσι; Εσύ δεν έχεις πει 

να χτυπάμε πρώτα, πριν μπούμε κάπου; ((Χαμηλόφωνα, με 

εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος, καθώς και έντονες κινήσεις λόγω 

αγανάκτησης. Ο Αλέξανδρος τον ακούει εκνευρισμένος)) 

34 

35 

36 

Αλ: Άμα σου (.) πιάσω το κεφάλι και στο χτυπήσω στον τοίχο, θα σου πω 

πριν μπούμε κάπου. Ποια είναι αυτή ρε; ((Με εξαγριωμένο ύφος, τόνο 

φωνής και ανάλογες κινήσεις λόγω εκνευρισμού)) 

37 Αρ: Μια φίλη μου. 

38 

39 

Αλ: Και τι δουλειά έχει εδώ τέσσερις η ώρα το πρωί; ((Με εξαγριωμένο 

ύφος, τόνο φωνής και ανάλογες κινήσεις λόγω εκνευρισμού)) 

40 Αρ: Ε, καλά τώρα. ((Δήθεν άνετος, σαν να υπονοεί κάτι αυτονόητο)) 

41 Αλ: Τι καλά τώρα; ((Με εκνευρισμένο ύφος και έντονο τόνο φωνής)) 

42 

43 

44 

Αρ: Έλα ρε μπαμπά: (.) Άντρες είμαστε:, μεταξύ αντρών (.) Που λείπει κι 

η μαμά:. ((Με αμήχανο ύφος και αντίστοιχες κινήσεις, και συνωμοτικό 

τόνο φωνής, ζητώντας κατανόηση)) 

45 

46 

Αλ: Ναι, αλλά οι άλλοι είναι εδώ. Τα μικρά κουφά είναι; ((Με 

εκνευρισμένο ύφος και τόνο φωνής και έντονες κινήσεις)) 

47 Αρ: Καλά, θα φύγουμε. ((Με αποφασιστικό τόνο και έντονο ύφος)) 

48 Αλ: Πού:: πάτε; ((Με ανήσυχο τόνο φωνής και ύφος))  

49 

50 

51 

Αρ: Έξω βόλτα με το αυτοκίνητο (.) Θα δούμε: (.) Εξάρχεια:, clubbi:ng, 

Λυκαβηττό:, παραλία: ((Με άνετο και αδιάφορο ύφος και κάνοντας 

κινήσεις απαρίθμησης))= 

52 

53 

54 

55 

Αλ: =Τι:, τι:, τι:, τι: Λυκαβηττό, clubbing, παραλία ((Με αγωνιώδη τόνο 

φωνής, αγωνιώδες ύφος και αντίστοιχες κινήσεις)). Άσε, άσε (.) Άσε 

(.) Μεί:νετε εδώ. ((Με κινήσεις χεριών που δηλώνουν υποχώρηση και 

τόνο φωνής και ύφος που δείχνουν πως το λέει με μισή καρδιά)) 

56 

57 

58 

Αρ: Ευχαριστώ, ρε μπαμπά, ευχαριστώ: ((Με ικανοποιημένο και 

χαρούμενο ύφος, τον αγκαλιάζει και τον φιλάει)). Είσαι και γαμώ τους 

μπαμπάδες! ((Με έντονο τόνο φωνής και κινήσεις ενθουσιασμού)) 

59 

60 

Αλ: Τι: εί:μαι; ((Με έντονο, ειρωνικό και, εμμέσως, επικριτικό τόνο και 

ύφος)) 

61 Αρ: / Ε, πρώτος (.) Πρώτος. ((Με αμήχανο ύφος)) 
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62 

63 

64 

Αλ: Ναι. Να σου πω, μείνετε, αλλά: πρόσεξε:, έτσι; (.) όχι κυνηγητά, 

γαργαλητά, τσιρίδες και αηδίες. ((Με συμβουλευτικό τόνο φωνής και 

έντονες κινήσεις)) 

65 Αρ: Έγινε. ((Κουνώντας καταφατικά το κεφάλι)) 

66 Αλ: Δε μου λες, η μικρή είναι (.) συμφοιτήτρια; 

67 Αρ: Ναι.  

68 

69 

70 

Αλ: Να την αφήσεις να πάρει το πτυχίο της και μετά κάνε ό,τι νομίζεις (.) 

Μην τραβήξεις αυτά που τραβάω εγώ. ((Με συμβουλευτικό ύφος και 

τόνο φωνής)) 

71 

72 

Αρ: Ε, τι, μαλάκας είμαι; ((Με άνετο ύφος και τόνο φωνής και 

ανασηκωμένο φρύδι)) 

73 Αλ: Τι είπες; ((Με ξαφνιασμένο ύφος και τόνο φωνής)) 

74 

75 

76 

Αρ: Λέω, μαλάκας είμαι; Είσαι και περήφανος. ((Δείχνοντας τα αυτιά του 

και έχοντας ιδιαιτέρως έντονο τόνο φωνής και ύφος)). Καληνύχτα. 

((Με έντονο τόνο και ύφος. Μπαίνει στο δωμάτιό του)) 

77 

78 

 ((Ο Αλέξανδρος μένει να κοιτάζει την πόρτα να κλείνει με 

αποσβολωμένο βλέμμα και αμήχανο και προβληματισμένο ύφος)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες κατασκευάζουν τις 

ταυτότητές τους υπό το πρίσμα των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, της 

οικογένειας και του φύλου. Έτσι, λοιπόν, οι ταυτότητες του Άρη και του Αλέξανδρου 

κατασκευάζονται κυρίως υπό την επίδραση του «χάσματος γενεών», της ιεραρχίας στο 

πλαίσιο της οικογένειας και της ένταξής τους στο αντρικό φύλο. Συνεπώς, από πλευράς 

θεσιακότητας, ο Άρης κατασκευάζεται ως «ερωτιάρης» νέος άντρας, με ιδιαίτερη 

αδυναμία στο γυναικείο φύλο, ως ο μεγάλος γιος της οικογένειας και ως ενήλικας, αλλά 

και ως ανεξάρτητος και δυναμικός νέος άντρας. Επίσης, κατασκευάζεται και ως 

ψεύτης, αγενής, νευρικός, αντιδραστικός, πονηρός, τυχοδιώκτης, ανεύθυνος, 

ανώριμος, εκβιαστής, ασεβής προς τον πατέρα του νέος άντρας, καθώς και ως 

αυθόρμητος και ενθουσιώδης νέος, με ροπή στη διασκέδαση. Ο Αλέξανδρος, με τη 

σειρά του, δομείται ως αγωνιώδης, υπεύθυνος, ανήσυχος και αυστηρός πατέρας, με 

πυγμή και επιβλητικότητα, καθώς και ως ειρωνικός, δύσπιστος, επικριτικός, 

περιπαικτικός πατέρας απέναντι στα λεγόμενα του γιου του. Κατασκευάζεται, ακόμη, 

ως ο «αρχηγός» της οικογένειας, ως υποχωρητικός, ως συμβουλάτορας, καθώς και ως 
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συντηρητικός μεσήλικας, ενώ κατασκευάζεται και ως «μαλάκας» άντρας και 

«βαρήκοος» μεσήλικας/ ηλικιωμένος από τον γιο του.  

 Στην αρχή της αλληλεπίδρασης, αυθεντικοποιούνται για τον Αλέξανδρο, με 

βάση την αρχή της σχεσιακότητας, τα δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική 

κατηγορία του αγωνιώδη και υπεύθυνου πατέρα/ γονιού, ο οποίος σηκώνεται από τον 

ύπνο, προκειμένου να ελέγξει από πού προέρχεται η φασαρία που ακούγεται, από τη 

στιγμή που λείπει η γυναίκα του και έχει την ευθύνη των τεσσάρων παιδιών του. 

Παράλληλα, αυθεντικοποιείται γι’ αυτόν και η κατηγορία του παραδοσιακού άντρα, 

καθώς αναπαρίσταται να έχει την ευθύνη των παιδιών του μόνο κατά το διάστημα στο 

οποίο λείπει η γυναίκα του, καθώς τις υπόλοιπες ημέρες αυτός βρίσκεται διαρκώς στο 

δικηγορικό του γραφείο, ενώ η γυναίκα του ασχολείται με τα οικιακά, όπως 

πληροφορούμαστε από άλλα σημεία των επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς. Ο Άρης, 

από τη μεριά του, αυθεντικοποιείται, βάσει της αρχής της σχεσιακότητας, ως 

παθιασμένος και «ερωτιάρης», επιρρεπής στο γυναικείο φύλο και με σεξουαλικές 

ορμές νέος άντρας. Το κατηγόρημα της έντονης σεξουαλικότητας είναι συνήθως 

στερεότυπα δεσμευμένο από την κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας ως 

ατελούς ενηλικίωσης και αυθεντικοποιείται περαιτέρω με τις αγκαλιές και τα φιλιά 

προς την κοπέλα του, καθώς και με τον παθιασμένο τόνο με τον οποίο της μιλάει (σ. 1-

3).  

Ωστόσο, με την απρόσμενη είσοδο του πατέρα του στο δωμάτιό του και την 

ερώτησή του για το τι κάνει (σ. 4-6), ο Άρης αποφυσικοποιεί τις παραπάνω κατηγορίες 

για τον εαυτό του και υφοποιεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για την κοπέλα του τα 

δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας των μελετηρών 

και αφοσιωμένων στις σπουδές τους, αυθεντικοποιώντας, παράλληλα, τις κατηγορίες 

του ψεύτη νέου και γιου για τον εαυτό του, η οποία στερεότυπα αποδίδεται στη νεανική 

ηλικία (σ. 7, 10-11). Έτσι, λοιπόν, ο αμήχανος τόνος στη φωνή του, το αμήχανο ύφος 

του και η αντίστοιχη στάση του σώματός του υφοποιούν την κατηγορία των μελετηρών 

και αφοσιωμένων στις σπουδές τους νέων/ φοιτητών, καθώς κάνουν εμφανέστερο το 

ψέμα του Άρη, ενώ και οι περικειμενικοί δείκτες αυθεντικοποιούν, από την πλευρά 

τους, το κατηγόρημα του ψεύτη για τον Άρη. Ο Αλέξανδρος, με τη σειρά του, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κοινωνική κατηγορία του γονιού, ο οποίος έχει 

επίγνωση του πότε τα παιδιά του του λένε ψέματα (σ. 8-9). Έτσι, λοιπόν, με τους 

καθαρευουσιάνικους τύπους που χρησιμοποιεί (π.χ. εργάζεσθε, δεσποινίς, σ. 8, 12) 
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χάριν ειρωνείας και με την ειρωνική ευγένεια που στηρίζεται στον πληθυντικό 

ευγενείας, με άλλα λόγια μέσω της υφοποίησης, επιχειρεί να δηλώσει τη δυσπιστία του 

και την επικριτική του στάση απέναντι στα λεγόμενα του Άρη. Κατά συνέπεια, 

αποφυσικοποιεί για τον Άρη και για την Κατερίνα τα δεσμευμένα κατηγορήματα από 

την κοινωνική κατηγορία της νεότητας των μελετηρών και αφοσιωμένων στις σπουδές 

τους, ενώ δηλώνει, παράλληλα, τον εμπαιγμό του απέναντι στη σοβαρότητα της 

ασχολίας τους, αυθεντικοποιώντας έτσι για τον Άρη τα κατηγορήματα του ψεύτη/ 

υποκριτή και του αναξιόπιστου, τα οποία αποτελούν στερεότυπα δεσμευμένα 

κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας ως ατελούς 

ενηλικίωσης (σ. 8-9, 12-13, 16, 19-20), αλλά και δεσμευμένα κατηγορήματα, στην 

περίπτωση μας, από την κοινωνική κατηγορία του γιου.  

Η αποφυσικοποίηση της κατηγορίας των μελετηρών και αφοσιωμένων στις 

σπουδές τους φοιτητών και η αυθεντικοποίηση της κατηγορίας του ψεύτη και του 

αναξιόπιστου γιου για τον Άρη ενισχύεται και με τη χρήση των κατάλληλων 

περικειμενικών δεικτών, με άλλα λόγια με το περιπαικτικό και ειρωνικό ύφος και τον 

αντίστοιχο τόνο φωνής του Αλέξανδρου, ο οποίος εμπεριέχει παύση, έμφαση σε λέξη, 

επιμήκυνση τελικών συλλαβών, καθώς και τη λήψη του λόγου χωρίς παύση από τον 

Άρη. Επίσης, δείχνοντας εμφανώς την ειρωνεία του στα λεγόμενα του γιού του, 

ειρωνεία την οποία ο Άρης αντιλαμβάνεται, ο Αλέξανδρος επιδιώκει να δηλώσει και 

την οικογενειακή ιεραρχία των κοινωνικών κατηγοριών «μπαμπάς–γιος», καθώς και 

την ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους (μεσήλικα vs.  νέος ενήλικας), η οποία επιτρέπει 

στον Αλέξανδρο την καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων, ώστε να γνωρίζει πότε ο γιος 

του λέει αλήθεια και πότε ψέματα.  

Ο Άρης, παράλληλα, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό την κατηγορία του 

αντιδραστικού γιου, καθώς διαμαρτύρεται, επειδή ο Αλέξανδρος θέλει να του μιλήσει 

ιδιαιτέρως αυτήν την ώρα, αυθεντικοποίηση η οποία περικειμενοποιείται με το 

απορημένο ύφος του και τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή του, την επιμήκυνση των 

τελικών συλλαβών και την έμφαση στην ερώτησή του (σ. 14). Ο Αλέξανδρος, με τη 

σειρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κοινωνική κατηγορία του αυστηρού 

γονιού, ο οποίος δεν αφήνει εναλλακτική επιλογή στον Άρη, αυθεντικοποίηση η οποία 

περικειμενοποιείται με τον έντονο, αυστηρό και κοφτό τόνο φωνής του, ο οποίος 

προκύπτει από την έμφαση την οποία δίνει σε κάθε λέξη του και από την επιμήκυνση 

της τελικής συλλαβής στη λέξη «επιτρέψετε», καθώς και με το εκνευρισμένο ύφος που 



305 
 

υιοθετεί (σ. 15-17). Με τη στάση του αυτήν, ο Αλέξανδρος αυθεντικοποιεί για τον ίδιο 

την κατηγορία του αυστηρού πατέρα και απονέμει στον Άρη την κατηγορία του 

υπάκουου γιου, με αποτέλεσμα να αναδύεται και σε αυτό το σημείο η οικογενειακή 

ιεραρχία που «πρέπει» να υπάρχει και, κατ’ επέκταση, ο κοινωνικός μηχανισμός της 

οικογένειας. Οι κοινωνικές κατηγορίες «πατέρας-γιος», καθώς και η οικογενειακή 

ιεραρχία, αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με το ειρωνικό γέλιο του Αλέξανδρου, το 

χτύπημα στην πλάτη του Άρη, που συνοδεύεται από την προσταγή «έλα εσύ», καθώς 

και από το ξάφνιασμα και την αμηχανία του Άρη μπροστά στη χειρονομία αυτήν του 

πατέρα του (σ. 22-24).  

Επίσης, βλέπουμε να αποφυσικοποιούνται για τον Άρη οι κατηγορίες του 

δυναμικού και αντιδραστικού γιου, οι οποίες αναδύθηκαν προηγουμένως στην ομιλία 

του, καθώς τον βλέπουμε να νιώθει ντροπή γι’ αυτήν την εξέλιξη και να προσπαθεί με 

εμφανή αμηχανία να δικαιολογηθεί στην κοπέλα του και να διαφυλάξει το «αντρικό» 

του κύρος. Ακόμη, επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό του μπροστά στα μάτια 

της Κατερίνας τις κατηγορίες του ενήλικα, του άντρα και του μεγάλου γιου, ο οποίος 

βοηθάει τον πατέρα του σε τυχόν οικογενειακά προβλήματα, μολονότι το εκνευρισμένο 

βλέμμα με το οποίο τον κοιτάζει ο Αλέξανδρος τις αποφυσικοποιεί (σ. 25-28). Ωστόσο, 

κατά την έξοδο από το δωμάτιο, παρατηρούμε πως αυθεντικοποιούνται πάλι για τον 

Άρη οι κατηγορίες του δυναμικού και του αντιδραστικού γιου, καθώς τον βλέπουμε να 

σκουντάει εκνευρισμένος τον πατέρα του, για να βγουν από το δωμάτιο, και εμμέσως 

η κατηγορία του αγενούς γιου. Προσπαθεί, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο να μη φανεί 

σαν «παιδάκι» που το μαλώνει ο πατέρας του, αυθεντικοποιώντας έτσι και πάλι για τον 

εαυτό του την κατηγορία του μεγάλου γιου, του ενήλικα και του άντρα.  

Όταν βγαίνουν έξω από το δωμάτιο, ο Άρης εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό του τα κατηγορήματα του δυναμικού, του ανεξάρτητου, αλλά και του 

αγενούς και νευρικού, τα οποία είναι στερεότυπα δεσμευμένα από την κοινωνική 

κατηγορία της νεανικής ηλικίας (σ. 30-33). Μάλιστα, λόγω της ανάδυσης αυτών των 

κατηγορημάτων, ερχόμαστε στιγμιαία αντιμέτωποι με μια «αντιστροφή ρόλων» και, 

παράλληλα, με την αντιστροφή των δεσμευμένων κατηγορημάτων από τις κατηγορίες 

του γιου και του πατέρα. Έτσι, βλέπουμε τον Άρη να επιπλήττει με έντονο τόνο φωνής 

και ύφος τον πατέρα του για το γεγονός ότι μπήκε στο δωμάτιο απρόσκλητος, αλλά και 

να του δίνει συμβουλές συμπεριφοράς (χτύπημα πόρτας πριν την είσοδο στο δωμάτιο), 

δίνοντας έμφαση στις λέξεις-κλειδιά της απάντησής του, καθώς και κάνοντας έντονες 
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—λόγω εκνευρισμού— κινήσεις. Επιπροσθέτως, το γεγονός πως μιλάει εκνευρισμένα 

μεν, χαμηλόφωνα δε στον πατέρα του δείχνει την προσπάθειά του να αυθεντικοποιήσει 

και πάλι για τον εαυτό του τις κοινωνικές κατηγορίες του «άντρα» και του «ενήλικα», 

τις οποίες είχε αυθεντικοποιήσει και προηγουμένως μπροστά στην Κατερίνα, αλλά και 

να αποφυσικοποιήσει την κατηγορία του «υπάκουου» γιου που δέχεται παρατηρήσεις, 

όπως και του μικρού παιδιού, με τις οποίες τον κατασκεύασε ο πατέρας του μέσα στο 

δωμάτιο. Ο χαμηλόφωνος τόνος επισημαίνει την επιθυμία του να επιπλήξει αφενός τον 

πατέρα του και να αυθεντικοποιήσει την κοινωνική κατηγορία του άντρα, χωρίς, όμως, 

να τον ακούσει η Κατερίνα μέσα στο δωμάτιο και να καταλάβει πως ο πατέρας του 

μπήκε μέσα, για να τον επιπλήξει για τη νυχτερινή της επίσκεψη, αυθεντικοποιώντας 

για τον Άρη κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατηγορία του μικρού παιδιού.  

 Ωστόσο, η αντίδραση του Αλέξανδρου αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες του 

δυναμικού, αντιδραστικού και του «συμβουλάτορα» γιου που αυθεντικοποιήθηκαν 

στον λόγο του Άρη, καθώς στον λόγο του Αλέξανδρου αυθεντικοποιούνται τα 

δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία του πατέρα της 

αυστηρότητας, της πυγμής και της επιβλητικότητας, από τη στιγμή που τον βλέπουμε 

να εκμαιεύει μέσω της «ανάκρισης», με αυστηρό τόνο και ύφος, τις πληροφορίες που 

θέλει από τον γιο του (σ. 34-36, 38-39, 41). Τα κατηγορήματα αυτά 

περικειμενοποιούνται και με το εξαγριωμένο ύφος και τον αντίστοιχο τόνο φωνής που 

υιοθετεί ο Αλέξανδρος, ο οποίος εκφράζεται με την ένταση, την παύση και την έμφαση 

στις προτάσεις και φράσεις-κλειδιά των απαντήσεών του, καθώς και με τις έντονες 

κινήσεις του, λόγω εκνευρισμού, κατά τη συνομιλία του με τον Άρη. Έτσι, 

αυθεντικοποιεί με τον τρόπο αυτόν για τον Άρη και την κοινωνική κατηγορία του γιου, 

ο οποίος οφείλει να δίνει εξηγήσεις («λογαριασμό») στον πατέρα του. Ο Άρης, με τη 

σειρά του, προσπαθεί με άνετο ύφος να κατασκευάσει για τον εαυτό του την κοινωνική 

κατηγορία του άντρα, αποσκοπώντας στο να ενταχτεί, με βάση την αρχή της 

σχεσιακότητας και, συγκεκριμένα, τη σχέση της επάρκειας, στις ίδιες κοινωνικές 

κατηγορίες με τον πατέρα του, του μεγάλου/ενήλικα και του άντρα, ώστε να κερδίσει 

την κατανόησή του και να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τον πατέρα του, 

επικαλούμενος την «αντρική αλληλεγγύη», από τη στιγμή που λείπει η μητέρα του από 

το σπίτι (σ. 40, 42-44). Η προσπάθεια ένταξής του στις προαναφερθείσες κατηγορίες 

περικειμενοποιείται με το αμήχανο ύφος του, τις αντίστοιχες κινήσεις του και τον 

συνωμοτικό τόνο φωνής τον οποίο υιοθετεί, για να υποκύψει ευκολότερα ο πατέρας 
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του. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να δικαιολογήσει στον πατέρα του την παρουσία 

της Κατερίνας στο δωμάτιό του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του 

τις κατηγορίες του σεξουαλικά ενεργού, του πονηρού και καιροσκόπου νέου άντρα, 

καθώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός του, παρουσιάζοντας 

ως ευκαιρία την απουσία της μητέρας του, για να φέρει κοπέλα στο δωμάτιό του, στην 

προσπάθειά του να κάνει τον πατέρα του να υποκύψει (γνωρίζοντας, βέβαια, πως ο 

πατέρας του καμαρώνει για το γεγονός πως ο Άρης είναι καρδιοκατακτητής και πως 

επικρίνει τον έτερο γιο του, τον Ερμή, επειδή είναι πιο συνεσταλμένος).  

Ο Αλέξανδρος αυθεντικοποιεί εν μέρει την κατηγορία του σεξουαλικά 

δραστήριου νέου άντρα για τον Άρη, κατανοώντας αυτό το δικαίωμά του, ωστόσο 

αποφυσικοποιεί παράλληλα και τα δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική 

κατηγορία του μεγάλου γιου της υπευθυνότητας και της ωριμότητας, καθώς του 

επισημαίνει πως του διέφυγε το ενδεχόμενο να γίνει αντιληπτός από τα μικρότερα 

αδέρφια του (σ. 45-46). Έτσι, η αποφυσικοποίηση των κατηγορημάτων της 

υπευθυνότητας και της ωριμότητας και, κατ’ επέκταση, η αυθεντικοποίηση των 

κατηγορημάτων της ανευθυνότητας, της ανωριμότητας και της επιπολαιότητας, τα 

οποία είναι στερεότυπα συνδεδεμένα με τη νεανική ηλικία ως ατελή ενηλικίωση, 

περικειμενοποιούνται με το εκνευρισμένο ύφος και τον αντίστοιχο τόνο φωνής του 

Αλέξανδρου, καθώς και με τις έντονες κινήσεις του λόγω του θυμού του και την 

έμφαση στη λέξη «κουφά», αναφερόμενος στα μικρότερα παιδιά της οικογένειας.  

Μπροστά στην αντίδραση του Αλέξανδρου, αναδύονται για τον Άρη οι 

κατηγορίες του αντιδραστικού, του πονηρού και του εκβιαστή νέου αλλά και γιου, 

καθώς δηλώνει στον πατέρα του πως θα πάνε βόλτα βραδιάτικα με το αυτοκίνητο, από 

τη στιγμή που δεν τους επιτρέπει να μείνουν στο δωμάτιό του (σ. 47, 49-51). Τα 

δεσμευμένα αυτά κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως 

ατελούς ενηλικίωσης αυθεντικοποιούνται περαιτέρω, μάλιστα, με τον αποφασιστικό 

τόνο, λόγω παύσεων, και το έντονο ύφος που υιοθετεί ο Άρης στην προσπάθειά του να 

κάνει τον πατέρα του να υποχωρήσει. Επίσης, με τα μέρη που αναφέρει κατασκευάζει 

για τον εαυτό του εντονότερα τη νεανική του ταυτότητα, καθώς αυθεντικοποιεί το 

στερεότυπο κατηγόρημα που είναι δεσμευμένο από τη νεανική ηλικία ως ατελή 

ενηλικίωση της ροπής προς τη νυχτερινή διασκέδαση, από τη στιγμή που το clubbing, 

η παραλία, τα Εξάρχεια και ο Λυκαβηττός αποτελούν συνήθεις τόπους διασκέδασης 

των νεαρών ατόμων στην Αθήνα, ενώ με το άνετο και αδιάφορο ύφος που υιοθετεί, 
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καθώς κάνει κινήσεις απαρίθμησης, αυθεντικοποιεί και πάλι για τον εαυτό του  τις 

κατηγορίες του πονηρού και του εκβιαστή νέου αλλά και γιου, καθώς φαίνεται να 

γνωρίζει τα τρωτά σημεία του πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο θα τον κάνει να 

υποκύψει και, γι’ αυτό, επιδιώκει να αποσπάσει εκβιαστικά τη συγκατάθεση του 

πατέρα του να παραμείνουν στο δωμάτιό του.  

Ο Αλέξανδρος, ακούγοντας τα λεγόμενα του Άρη, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό 

του τα δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία του πατέρα της 

ανησυχίας για το πού θα πάει ο γιος του αλλά και της υποχωρητικότητας, λόγω του 

φόβου του για τα «νυχτοπερπατήματα» του Άρη (σ. 48, 52-55). Το κατηγόρημα, 

μάλιστα, της ανησυχίας αυθεντικοποιείται περαιτέρω με τη λήψη του λόγου χωρίς 

παύση από τον Άρη, την επανάληψη της λέξης «τι» σε συνδυασμό με την επιμήκυνση 

της τελικής συλλαβής, τον αγωνιώδη τόνο στη φωνή του, το ανάλογο ύφος και τις 

αντίστοιχες κινήσεις του, ενώ το κατηγόρημα της υποχωρητικότητας 

περικειμενοποιείται μέσω των διαδοχικών του παύσεων, καθώς και μέσω της έμφασης 

στη λέξη «μείνετε» και της επιμήκυνσης της συλλαβής «μει-», η οποία δείχνει πως το 

λέει χωρίς μεγάλη προθυμία, αλλά και με τις κινήσεις χεριών του Αλέξανδρου που 

δηλώνουν υποχώρηση, όπως και με τον τόνο φωνής και το ύφος του που δείχνουν τον 

αναγκαστικό χαρακτήρα της επιλογής του. Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε πως 

αναγκάζεται να δώσει τη συγκατάθεσή του να μείνουν στο σπίτι, χωρίς να συμφωνεί 

απολύτως (με μισή καρδιά).  

Ο Άρης, ευχαριστημένος με τη συγκατάθεση του πατέρα του, αυθεντικοποιεί 

για τον εαυτό του τις κατηγορίες του αυθόρμητου και του ενθουσιώδη νέου και, 

μάλιστα, για να δείξει την έντονη ικανοποίησή του, αντλεί κοινωνιογλωσσικούς 

πόρους από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και συγκεκριμένα την επιτατική 

σύνταξη «και γαμώ + αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού (τους μπαμπάδες)», 

ώστε να δείξει το μέγεθος του ενθουσιασμού του (σ. 56-58). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός πως ο Άρης απεικονίζεται στερεότυπα από τους δημιουργούς της σειράς να 

χρησιμοποιεί τα νεανικά ιδιώματα κατά την εξω-ομαδική επικοινωνία, κατά την 

επικοινωνία του δηλαδή με τον ενήλικο πατέρα του, με αποτέλεσμα να υποδηλώνεται 

πως η αξιοποίηση των νεανικών ομιλιακών υφών από τους νέους αποτελεί μια σταθερή 

γλωσσική επιλογή/ κατάσταση, η οποία δεν αλλάζει ανάλογα με την επικοινωνιακή 

περίσταση. Η έντονη ικανοποίησή του, επίσης, περικειμενοποιείται με την έμφαση που 

δίνει στις συλλαβές και στις φράσεις του, καθώς και με το χαρούμενο και 
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ικανοποιημένο ύφος του, την αγκαλιά και τα φιλιά τα οποία δίνει στον πατέρα του, 

αλλά και με τον έντονο τόνο φωνής του και τις ενθουσιώδεις κινήσεις του.  

Το μεταγλωσσικό, ωστόσο, σχόλιο του Αλέξανδρου αυθεντικοποιεί για τον 

εαυτό του την κατηγορία του συντηρητικού πατέρα, η οποία περικειμενοποιείται με 

την ειρωνική ερώτηση του Αλέξανδρου, η οποία γίνεται με έντονο, ειρωνικό και, 

συνάμα, επικριτικό τόνο και ύφος, καθώς και με την επιμήκυνση φωνηέντων, με 

αποτέλεσμα να αναδύεται το  στερεότυπο στις τηλεοπτικές σειρές «χάσμα των 

γενεών», με άλλα λόγια το δίπολο «συντηρητικός/οπισθοδρομικός γονέας/μεσήλικας 

vs. μοντέρνος/ προοδευτικός γιος/νέος» (σ. 59-60). Επίσης, εμμέσως, με το 

μεταγλωσσικό του σχόλιο ο Αλέξανδρος αυθεντικοποιεί για τον Άρη το κατηγόρημα 

της αγένειας, το οποίο στερεότυπα αποδίδεται στους νέους για τον τρόπο ομιλίας τους, 

όταν καταφεύγουν στη χρήση υβριστικών λέξεων ή/και εκφράσεων, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται η νεανική ηλικία ως ατελής ενηλικίωση, από τη στιγμή που 

επισημαίνεται πως ο νεανικός τρόπος ομιλίας είναι σταθερός τόσο ενδο-ομαδικά όσο 

και εξω-ομαδικά, και το οποίο βλέπουμε πως ο Άρης αποδέχεται με βάση τις παύσεις 

του, το αμήχανο ύφος του και την αναδιατύπωση της απάντησής του (αυτοδιόρθωση/ 

self-repair) (σ. 61).  

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του το δεσμευμένο 

κατηγόρημα από την κατηγορία του πατέρα/ γονιού του συμβουλάτορα, καθώς δίνει 

οδηγίες στον Άρη για το πώς οφείλουν να συμπεριφερθούν με την κοπέλα του μέσα 

στο σπίτι, κατηγόρημα το οποίο περικειμενοποιείται με τον συμβουλευτικό τόνο φωνής 

του και τις έντονες κινήσεις του (σ. 62-64). Επίσης, το είδος των συμβουλών που δίνει 

στον Άρη τού δημιουργεί αμηχανία, η οποία περικειμενοποιείται με την επιμήκυνση 

τελικών συλλαβών και την παύση του, με αποτέλεσμα να αναδύονται και σε αυτό το 

σημείο οι κοινωνικές κατηγορίες πατέρας και γιος, η διαφορά ηλικίας πατέρα και γιου, 

η οικογενειακή ιεραρχία και, κατ’ επέκταση, το «χάσμα γενεών». Με τη συμφωνία στα 

λεγόμενα του πατέρα του, ο Άρης αυθεντικοποιείται σε αυτό το σημείο ως υπάκουος 

γιος, κατηγορία η οποία περικειμενοποιείται με το καταφατικό νεύμα του κεφαλιού (σ. 

65). Επιπροσθέτως, ο Αλέξανδρος αυθεντικοποιείται ως πατέρας που ενδιαφέρεται για 

το μέλλον του γιου του, ενδιαφέρον το οποίο περικειμενοποιείται με τον 

συμβουλευτικό τόνο και στο αντίστοιχο ύφος του Αλέξανδρου, καθώς τον βλέπουμε 

να τον προτρέπει να αφήσει πρώτα την κοπέλα του να πάρει πτυχίο, ώστε να μην 

περάσει τα ίδια με αυτόν, αναφερόμενος στην επιμονή της γυναίκας του να πάρει το 
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πτυχίο της Νομικής στην ηλικία των σαράντα περίπου ετών (σ. 66, 68-70). Ο Άρης, 

όμως, με την απάντησή του αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του 

έξυπνου άντρα και για τον πατέρα του την κατηγορία του «μαλάκα» άντρα, έχοντας, 

μάλιστα, άνετο ύφος και τόνο φωνής και ανασηκωμένο φρύδι (σ. 71-72).  

Ο Αλέξανδρος αιφνιδιάζεται από την αυτάρεσκη απάντηση του Άρη, όπως 

περικειμενοποιείται με το ξαφνιασμένο ύφος και τον αντίστοιχο τόνο φωνής του στη 

διευκρινιστική του ερώτηση, καθώς κατανοεί πως ο γιος του του αποδίδει το 

κατηγόρημα του «μαλάκα» (σ. 73). Παράλληλα, η ξαφνιασμένη ερώτηση του 

Αλέξανδρου συνιστά και ένα έμμεσο μεταγλωσσικό σχόλιο απέναντι στη «γλώσσα των 

νέων» και, έτσι, εμμέσως αυθεντικοποιούνται για τον Άρη τα κατηγορήματα της 

αυθάδειας και της έλλειψης σεβασμού προς τον πατέρα του, τα οποία παραδοσιακά 

συνδέονται με τη νεανική ηλικία ως ατελή ενηλικίωση. Ο Άρης, παρ’ όλα αυτά, μένει 

απαθής μπροστά στην ερώτηση του πατέρα του και επαναλαμβάνει την προηγούμενη 

απάντησή του με εντονότερο τόνο, μέσω της έμφασης στις λέξεις και φράσεις-κλειδιά 

της απάντησής του, και εντονότερο ύφος αυτήν τη φορά, αποδίδοντας, μάλιστα, στον 

πατέρα του και το δεσμευμένο κατηγόρημα από την κοινωνική κατηγορία της τρίτης 

ηλικίας του «βαρήκοου», με την άντληση της λέξης «περήφανος» από το υφολογικό 

σύμπλεγμα των νέων, και συγκεκριμένα από την καθομιλουμένη, και δείχνοντας τα 

αυτιά του. Έτσι, λοιπόν, χωρίς να καταλάβει τον πραγματικό λόγο αντίδρασης του 

πατέρα του, τον καληνυχτίζει  με έντονο τόνο φωνής και κλείνοντάς του την πόρτα 

κατάμουτρα λόγω του εκνευρισμού του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιούνται και σε 

αυτό το σημείο τα κατηγορήματα της αγένειας, της θρασύτητας και της ασέβειας προς 

τον πατέρα του, τα οποία αποτελούν στερεότυπα δεσμευμένα κατηγορήματα από την 

κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας ως ατελούς ενηλικίωσης (σ. 74-76). 

Ωστόσο, το αποσβολωμένο βλέμμα και το αμήχανο και προβληματισμένο ύφος του 

Αλέξανδρου μπροστά στην κλεισμένη πόρτα έρχονται να περικειμενοποιήσουν και να 

αυθεντικοποιήσουν για τον ίδιο την κατηγορία του «μαλάκα» άντρα αλλά και συζύγου, 

καθώς αυτοί οι περικειμενικοί δείκτες επισημαίνουν την αμφιταλάντευσή του για το αν 

ο γιος του έχει δίκιο ή όχι που του αποδίδει αυτήν την κατηγορία (σ. 77-78). 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, η νεανική ταυτότητα του Άρη 

κατασκευάζεται/ «δεικνύεται» μέσω της άντλησης κοινωνιογλωσσικών πόρων από το 

«υφολογικό σύμπλεγμα» (stylistic complex: Eckert 2001) των νέων και, ειδικότερα, 

από τη «γλώσσα των νέων» («είσαι και γαμώ τους μπαμπάδες»), την καθομιλουμένη 
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(«περήφανος»), ερωτόλογα («μωρό μου», «τι παιδί είσαι εσύ»), τη «γλώσσα της 

πιάτσας» («μαλάκας»), την αγγλική γλώσσα («clubbing»), καθώς και με την αναφορά 

του Άρη σε μέρη διασκέδασης της νεολαίας της Αθήνας (Εξάρχεια, Λυκαβηττός, 

παραλία), με αποτέλεσμα να αποκτά το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων στην παρούσα 

αλληλεπίδραση τη «δεικτική αξία» (Eckert 2008) της σεξουαλικότητας, της 

αρρενωπότητας/ ανδρισμού, της ενηλικίωσης, της πονηριάς, της ψευτιάς και της 

αναξιοπιστίας, της ροπής προς τη διασκέδαση και το ξενύχτι, της αγένειας/ αυθάδειας, 

της ασέβειας προς τους γονείς, του δυναμισμού, της αντιδραστικότητας και της 

νευρικότητας, του καιροσκοπισμού, της αυταρέσκειας, καθώς και του ενθουσιασμού 

και του αυθορμητισμού.  

Από πλευράς μερικότητας, παρατηρούμε πως αναπαράγονται στην υπό εξέταση 

διεπίδραση τα συνήθη στερεότυπα για την νεανική ηλικία, υπό το πρίσμα του 

στερεότυπου στις τηλεοπτικές οικογενειακές κωμωδίες «χάσματος των γενεών». Έτσι, 

και σε αυτήν την οικογενειακή τηλεοπτική σειρά η νεανική ταυτότητα σχετίζεται με τη 

σεξουαλικότητα, την πονηριά, την ψευτιά, τον εκβιασμό, την αγένεια και την ασέβεια 

προς τους γονείς, την ανυπακοή/ αντιδραστικότητα, την ανωριμότητα, την 

ανευθυνότητα, την επιπολαιότητα, την αυταρέσκεια, τον τυχοδιωκτισμό, τη 

νευρικότητα, καθώς και με τον έντονο ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό. Στην 

ενίσχυση και αναπαραγωγή των στερεοτύπων της αγένειας, αυθάδειας και ασέβειας 

προς τους γονείς συμβάλλουν και τα μεταγλωσσικά σχόλια του Αλέξανδρου προς τον 

Άρη, τα οποία υπογραμμίζουν και τη στάση των δημιουργών της σειράς (και, κατ’ 

επέκταση, των ενηλίκων) απέναντι στο υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, όπως, επίσης, 

και η αυτοδιόρθωση του Άρη, ο οποίος αντικαθιστά την επιτατική έκφραση «και γαμώ 

τους μπαμπάδες» με την «καταλληλότερη» «πρώτος», καθώς και ο έντονος τόνος με 

τον οποίο εκφέρει τη λέξη «μαλάκας».  

 

5.2.3 Συμπεράσματα από την ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών της τηλεοπτικής σειράς 

Άκρως Οικογενειακόν 

Η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας στην υπό εξέταση σειρά γίνεται και για τους 

τρεις νεαρούς μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (Αφροδίτη, Ερμή, Άρη) με την άντληση 

στοιχείων από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 

2002), καθώς αναπαράγονται οι περισσότερες από τις συνήθεις επικρίσεις για τους 



312 
 

νέους, τον τρόπο ζωής και συμπεριφορά τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως 

η συγκεκριμένη σειρά, όπως και η σειρά Παιδική Χαρά, αναπαριστά, σε γενικές 

γραμμές, μια μονοδιάστατη εικόνα της νεανικής ταυτότητας, καθώς οι τρεις 

χαρακτήρες αναπαρίστανται να μοιράζονται πολλά κοινά (αρνητικά) χαρακτηριστικά, 

με αποτέλεσμα να αποσιωπώνται οι ποικίλες όψεις της νεανικής ταυτότητας. Μάλιστα, 

ενδιαφέρον είναι και το γεγονός πως στην εν λόγω σειρά οι νέοι παρουσιάζονται να 

έχουν ελάχιστα (ή και καθόλου) θετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να επιτευχθεί η 

πρόκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος, με αποτέλεσμα να στιγματίζεται σε μεγάλο 

βαθμό η νεανική ταυτότητα και ομάδα. 

Πιο αναλυτικά, οι νέοι της σειράς παρουσιάζονται ως αγενείς, ανώριμοι, 

ανεύθυνοι, αντιδραστικοί, αφελείς (ο Ερμής), επιπόλαιοι, ειρωνικοί, με ροπή στον 

καταναλωτισμό, στη διασκέδαση, στο ξενύχτι και στα τεχνολογικά προϊόντα, 

αδιάφοροι για το σχολείο και το διάβασμα και κακοί μαθητές/ φοιτητές, νωθροί, 

βαριεστημένοι, «αραχτοί», με τάσεις εξαπάτησης των γονιών τους, πονηροί και ψεύτες, 

ενώ παρουσιάζονται με μοναδικό ενδιαφέρον τον έρωτα και την καλοπέραση. Επίσης, 

διακρίνονται για την έλλειψη στόχων και τη ροπή προς την ανθυγιεινή διατροφή 

(κυρίως ο Ερμής και η Αφροδίτη). Παράλληλα, η αναπαράσταση των νεαρών 

πρωταγωνιστών συνδέεται και με τη δολοπλοκία, τον εκβιασμό, την ιδιοτέλεια, την 

εκμετάλλευση, την ανυπακοή, την αντιδραστικότητα, την αυταρέσκεια, τον εγωισμό, 

τη «θυματοποίηση», την υποχωρητικότητα, την έλλειψη βούλησης, τη νευρικότητα, 

τον έντονο ενθουσιασμό και αυθορμητισμό, το πείσμα, την επιβλητικότητα, την 

έλλειψη διαλλακτικότητας, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται τα κυρίαρχα αρνητικά 

στερεότυπα για τους νέους, χωρίς να επιχειρείται κάποια ουσιαστική ρήξη με αυτά. 

Παράλληλα, αναπαράγεται στην υπό μελέτη σειρά το στερεότυπο στις τηλεοπτικές 

οικογενειακές κωμωδίες περιστάσεων «χάσμα των γενεών» («συντηρητικοί 

μεσήλικες» vs. «προοδευτικοί νέοι»), το οποίο παραδοσιακά συνδέεται με τον «λόγο 

της εφηβείας», καθώς τα παιδιά παρουσιάζονται σε πλήρη αντίστιξη με τους γονείς 

τους.  

 Στη στερεότυπη δόμηση της νεανικής ταυτότητας συμβάλλει και η αρνητική 

παρουσίαση του υφολογικού συμπλέγματος, το οποίο αποτελείται από τη «γλώσσα των 

νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη και την αγγλική γλώσσα, καθώς 

και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας της τεχνολογίας/ νέων τεχνολογιών», της 

«γλώσσας της μουσικής», της «γλώσσας του body building/ αθλητισμού», και αποκτά 
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τη «δεικτική αξία» της κακής σχολικής επίδοσης, της μαγκιάς, της αγένειας, της 

αφέλειας (στην περίπτωση του Ερμή), της βαρεμάρας (π.χ. όταν η Αφροδίτη απαντάει 

μονολεκτικά, με ηχομιμητικές εκφράσεις στον πατέρα της), της αυθάδειας και 

ασέβειας προς τους γονείς, της αφομοίωσης από τον γλωσσικό ηγεμονισμό της 

αγγλικής γλώσσας και από την τεχνολογία, αλλά και της έντονης αναφοράς στη 

σεξουαλικότητα και της κρίσης της σεξουαλικής ταυτότητας. Εκτός των άλλων, το 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα στην παρούσα σειρά αποκτά τη δεικτική αξία του 

δυναμισμού («αρσενικής» ταυτότητας για Αφροδίτη), της αρρενωπότητας/ ανδρισμού 

(για Άρη), της υποτίμησης ατόμων, του εκβιασμού, της ροπής προς το ψέμα και τη 

διασκέδαση, της νευρικότητας, της αυταρχικότητας, της σεξουαλικότητας, του 

ναρκισσισμού, της αντιδραστικότητας, της ενηλικίωσης (Άρης), του καιροσκοπισμού, 

του υπερβολικού ενθουσιασμού και αυθορμητισμού, καθώς και του άβουλου και 

υποχωρητικού χαρακτήρα. 

 Στη στερεότυπη αναπαράσταση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος 

συμβάλλουν και τα μεταγλωσσικά σχόλια προς τους νεαρούς πρωταγωνιστές, ιδίως 

τους εφήβους, όπως και τα φαινόμενα ασυνεννοησίας τα οποία ανακύπτουν κυρίως 

στις συζητήσεις γονέων-παιδιών. Τα μεταγλωσσικά σχόλια προς τους εφήβους 

αφορούν κυρίως τη χρήση της αγγλικής γλώσσας έναντι της ελληνικής, την άγνοια της 

πρότυπης ποικιλίας ως απόρροια των κακών σχολικών τους επιδόσεων, καθώς και τη 

σύνδεση των νεανικών ιδιωμάτων με την προσβολή, την υποτίμηση και, εν γένει, την 

αγένεια. Αξιοσημείωτο, ακόμη, είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση του Ερμή 

εντοπίζουμε και περιπτώσεις ασυνεννοησίας λόγω της χρήσης της πρότυπης ποικιλίας 

από τους συνομιλητές του αλλά και λόγω της αφέλειάς του, με στόχο την επίτευξη 

χιουμοριστικού αποτελέσματος. Από την άλλη πλευρά, ο φοιτητής Άρης δέχεται τα 

λιγότερα μεταγλωσσικά σχόλια, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη καλών 

τρόπων, πιθανώς επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανεκτικότητα στον τρόπο ομιλίας του, 

μιας και είναι ενήλικας. 

Σε γενικές γραμμές, πάντως, το υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί ως δείκτης 

της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας, καθώς και ως μέσο για την 

επισήμανση της μετάβασης προς την ενηλικίωση στην περίπτωση των εφήβων και για 

την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, δεδομένου και του κωμικού χαρακτήρα 

της σειράς, αλλά και ως μέσο για την ανάδειξη του δημιουργικού χαρακτήρα των 

νεανικών ιδιωμάτων. Η χρήση του, όμως, από μικτούς χαρακτήρες, όπως η Αφροδίτη 
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και ο Άρης, αλλά και από τον αφελή Ερμή εν μέρει στιγματίζει το υφολογικό 

σύμπλεγμα, καθώς αναπαράγονται μέσω της χρήσης του από τους χαρακτήρες αυτούς 

όλα τα αρνητικά στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των νέων, τα οποία συνδέονται 

με τον «λόγο της εφηβείας». Ωστόσο, οι νέοι χαρακτήρες αξιοποιούν 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά ιδιώματα, προκειμένου να δείξουν την 

ένταξή τους στην κοινωνική ομάδα των νέων (π.χ. ο Ερμής και η Αφροδίτη 

κατασκευάζουν μέσω των νεανικών ιδιωμάτων τη νεανική τους ταυτότητα), καθώς 

λειτουργούν οι υφολογικές τους επιλογές ως «δεικτικές» της κοινωνικής ομάδας όπου 

ανήκουν, από τη στιγμή που οι υφολογικοί αυτοί πόροι αξιοποιούνται κατά τη μεταξύ 

τους επικοινωνία, αλλά και την ενηλικίωσή τους (Άρης), αντλώντας, κατ’ επέκταση, 

από τον «λόγο της νεότητας». 

Επομένως, με βάση τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις, παρατηρούμε πως οι 

στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για την κοινωνική ομάδα των νέων, τον τρόπο 

ομιλίας τους και ζωής τους αναπαράγονται και στην παρούσα τηλεοπτική σειρά. Τέλος, 

σημαντικό είναι το γεγονός πως παραλείπονται οι ποικίλες εκδοχές της νεανικής 

ταυτότητας, ενώ, ακόμη, δε γίνεται λόγος για το μερίδιο ευθύνης των γονέων στην 

έλλειψη συνεννόησης, καθώς και τα τρία αυτά παιδιά αποτελούν μέλη της ίδιας 

οικογένειας. 
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5.3 Ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών των παιδιών δημοτικού και του εφήβου από 

την τηλεοπτική σειρά Παιδική Χαρά: Οι περιπτώσεις του Νικόλα, του Χάρη και 

του Λουκά 

 

5.3.1 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των υπό εξέταση μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων από την Παιδική Χαρά 

 

 

Παιδική Χαρά 

 

Δημογραφικά  Αφηγηματικά Στοιχεία / Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 

χαρακτήρων 

Νικόλας Χάρης Λουκάς 

 

Ηλικία 

 

9 χρονών (Τρίτη 

δημοτικού) 

 

11 χρονών (μάλλον Πέμπτη 

δημοτικού) 

 

Γύρω στα 15 (Μάλλον Α’ 

λυκείου) 

Φύλο 

Αγόρι Αγόρι Αγόρι 

Κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 

 

Μεσαία προς ανώτερη τάξη 

 

Μεσαία προς ανώτερη τάξη 

 

Μεσαία προς ανώτερη τάξη 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

Ο μπαμπάς τους είναι συγγραφέας-σεναριογράφος και η μαμά  τους αρχιτέκτονας. 

 

Σχολικές επιδόσεις 

 

Κακός μαθητής 
 

Κακός μαθητής 

 

Μέτριος προς καλός μαθητής 

 

Αφηγηματική σημασία (Narrative importance) 
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Πρωταγωνιστής 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Αφηγηματική Αξιολόγηση  (Narrative evaluation) 
 

 

Καλός 

 

Μικτός 

 

Καλός 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται 

(γλωσσικό ρεπερτόριο χαρακτήρων) 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα («ΓτΝ», 

γλώσσα της πιάτσας, 

γλώσσα της τεχνολογίας, 

καθομιλουμένη, γλώσσα 

body building, αγγλική 

γλώσσα) 

 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα («ΓτΝ», 

γλώσσα της πιάτσας, 

γλώσσα της τεχνολογίας/ 

των νέων τεχνολογιών, 

γλώσσα της μουσικής,  

γλώσσα body building/ 

αθλητισμού, 

καθομιλουμένη, αγγλική 

γλώσσα) 

 

Πρότυπη & υφολογικό 

σύμπλεγμα («ΓτΝ», γλώσσα 

της πιάτσας, γλώσσα της 

τεχνολογίας/ των νέων 

τεχνολογιών, γλώσσα του 

ποδοσφαίρου, 

καθομιλουμένη, αγγλική 

γλώσσα) 

 

 

Νικόλας 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Αγγλικές λέξεις: «computer», «bakery», «sex shop», «formula», «remember». 

Λογοπαίγνιο: «Nouvelle gauffrette» 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «γκόμενα», «κουτουπώνονται», «να την κουτουπώσω», 

«γαμώτο». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «computer», «formula 1».  

Γλώσσα του body building: «άμα πάρεις όγκο». 

Καθομιλουμένη: «Σκούρα τα πράγματα», «δε μου κάνετε κανένα χατίρι», «θα είναι 

μεγάλη γκαντεμιά». 
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Δεν εμφανίζονται αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία στο μορφολογικό 

επίπεδο στα επεισόδια που εξετάστηκαν. 

 

Συντακτικό επίπεδο 

 Σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «Με το μαγείρεμα δεν το ’χεις». 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Yeah!». 

Έκφραση συμφωνίας: «Μέσα είμαι!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Γαμώτο!». 

Έκφραση ειρωνείας: «Νικόλας, remember?» (επειδή τον μπέρδεψε με τον αδερφό 

του, τον Χάρη) 

Επιφώνημα: «Ουπς!», «Yeah!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) την οικειότητα/ τη σχέση: «γκόμενα». 

2) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«γουστάρω», «δε με χαλάνε (5 ευρώ)». 

3) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«τσόντα». 

4) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «χαβαλές», «κουτουπώνονται», «να την 

κουτουπώσω». 
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5) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «δεν το’ χεις» αντί «δεν τα καταφέρνεις». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «Γουστάρω αίμα (για θρίλερ)». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Με το μαγείρεμα δεν το ’χεις». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Σκούρα τα πράγματα», «κάτω θα είναι όλος ο χαβαλές», 

«δε με χαλάνε (5 ευρώ)», «θα είναι μεγάλη γκαντεμιά». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται από τον Νικόλα λελογισμένα, κυρίως 

για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος μέσω της αναφοράς σε θέματα που 

ανήκουν παραδοσιακά στον «κόσμο των μεγάλων», τόσο κατά τη συνομιλία του με 

τους γονείς του όσο και με τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Γι’ αυτόν τον λόγο, η χρήση 

του υφολογικού συμπλέγματος από τον εν λόγω τηλεοπτικό χαρακτήρα είναι 

περιορισμένη, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Πιο αναλυτικά, ο Νικόλας 

καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος έναντι της πρότυπης ποικιλίας, 

προκειμένου να αναφερθεί σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και τις 

ερωτικές σχέσεις (π.χ. «γκόμενα», «κουτουπώνονται», «sex shop», «τσόντα»). Η 

χρήση λέξεων και εκφράσεων που συνδέονται με αυτά τα ζητήματα γίνεται ως επί το 

πλείστον συνειδητά, για να προκαλέσει την αντίδραση των γονιών του, οι οποίοι 

ταράζονται από τη γλωσσική του συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται και η 

ασυνείδητη χρήση ορισμένες φορές των λέξεων αυτών, όπως, για παράδειγμα, της 

λέξης «κουτουπώνω», την οποία έχει ακούσει από τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Γι’ 

αυτό, λοιπόν, βλέπουμε τον Νικόλα να μιλάει στο τηλέφωνο με τη μητέρα μιας φίλης 

του και να της λέει αθώα: «Κυρία Γιώτα, όταν έρθετε το απόγευμα, θα φέρετε και τη 

Μαρία να την κουτουπώσω;», χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει την ακριβή σημασία της 

λέξης. 

Παράλληλα, ο Νικόλας χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα, προκειμένου 

να δηλώσει τις έντονες ψυχικές-συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνει (π.χ. 

χρησιμοποιεί τη λέξη «γουστάρω», για να δηλώσει τον έντονο ενθουσιασμό του, επειδή 

δέχτηκε η μητέρα του να του αγοράσει σκύλο ή όταν θέλει να δείξει στη μαμά του πως 
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δε φοβάται να δει θρίλερ με τα μεγαλύτερα αδέρφια του, γιατί «γουστάρει αίμα»), τη 

συμφωνία του με το σχέδιο που οργανώνουν τα μεγαλύτερα αδέρφια του, για να μην 

παίρνουν τάπερ στο σχολείο («Μέσα είμαι!»), καθώς και την επιδοκιμασία του 

(«Yeah!», επειδή πετυχαίνει στο παιχνίδι του) ή την αποδοκιμασία του (π.χ. 

«Γαμώτο!», επειδή θα αναγκαστεί να φάει κοτόπουλο), αλλά και την ειρωνεία του (π.χ. 

«Νικόλας, remember?», ειρωνευόμενος τη μητέρα του, επειδή τον μπέρδεψε με τον 

αδερφό του, τον Χάρη). Επιπροσθέτως, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, 

αξιολογεί καταστάσεις (π.χ. «Σκούρα τα πράγματα», «θα είναι μεγάλη γκαντεμιά»), 

πράγματα («γουστάρω αίμα» για θρίλερ) και πρόσωπα («Με το μαγείρεμα δεν το ’χεις» 

στον μπαμπά του), αλλά αναφέρεται και σε κοινωνικές εμπειρίες σχετικές με τη 

διασκέδαση που θα του προσφέρει το γεγονός να μείνει στο ίδιο δωμάτιο με τα 

μεγαλύτερα αδέρφια του (π.χ. «κάτω θα είναι όλος ο χαβαλές») ή σε τεχνολογικά 

επιτεύγματα της εποχής (π.χ. «computer»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις επικοινωνίας, 

ο Νικόλας χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία. 

Επίσης, λόγω της παιδικής του ηλικίας, έρχεται αντιμέτωπος με πλήθος 

μεταγλωσσικών σχολίων από τους γονείς τους για την άγνοια της πρότυπης ποικιλίας 

ή για τη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος, αλλά και από τα μεγαλύτερα αδέρφια 

του, τα οποία συχνά τον περιπαίζουν για την άγνοιά του, ενώ παρατηρούμε ότι δέχεται 

και σχόλιο από τον αδερφό του, Χάρη, επειδή δε χρησιμοποιεί συχνά το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα. Λόγω της άγνοιας της πρότυπης ποικιλίας, εμφανίζονται στον 

λόγο του και περιπτώσεις ασυνεννοησίας (και μέσω των σχολίων αυτών απηχούνται 

και απόψεις της σεναριογράφου για άγνοια της πρότυπης από τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας).  

Αναλυτικότερα, ο Χάρης προτείνει στον Νικόλα να χρησιμοποιεί την έκφραση 

«γουστάρω το παγωτό», αντί για την έκφραση «μου αρέσει το παγωτό», για να φαίνεται 

πιο μάγκας. Ωστόσο, στην ερώτηση που του κάνει ο Χάρης («Σ’ αρέσει το παγωτό;»), 

για να τον τεστάρει, ο Νικόλας επιμένει να χρησιμοποιεί την έκφραση «μου αρέσει», 

με αποτέλεσμα ο Χάρης να χτυπάει απογοητευμένος το κεφάλι του (μεταγλωσσικό 

σχόλιο). Επίσης, παρατηρούμε τον Νικόλα να κομπιάζει στην ανάγνωση, καθώς 

δυσκολεύεται να διαβάσει τη λέξη «αρτοποιείο», με αποτέλεσμα να δέχεται την κριτική 

της μητέρας του γι’ αυτήν του την αδυναμία, η οποία στη συνέχεια του επισημαίνει 

πως το χαρτί λέει «αρτοποιείο», δηλαδή «φούρνος». Τότε ο Νικόλας, ύστερα από την 

επεξήγηση της μητέρας του, αναφωνεί έκπληκτος «Α, bakery», επειδή «έτσι λένε όλοι 
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οι φούρνοι απ’ έξω» και, γι’ αυτό, η μητέρα του ανησυχεί που τα παιδιά της ξέρουν 

καλύτερα αγγλικά απ’ ό,τι ελληνικά (μεταγλωσσικό σχόλιο και φαινόμενο 

ασυνεννοησίας για τη λέξη «αρτοποιείο» της πρότυπης ποικιλίας). Στο σημείο αυτό, η 

μητέρα του ταράζεται, όταν ο Νικόλας λέει πως υπάρχει και η πινακίδα «sex shop 

για…», με αποτέλεσμα να τον αποτρέπει, λέγοντάς του «Μη! Μη!», περίπτωση που 

συνιστά και μεταγλωσσικό σχόλιο, ενώ, επίσης βλέπουμε τη μητέρα του να του κλείνει 

το στόμα, όταν πηγαίνει να της εξηγήσει τι είναι «τσόντα» (μεταγλωσσικό σχόλιο). 

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι ο Νικόλας μπερδεύει τη λέξη «πολύγωνο» με τη 

λέξη «πολύγαμο» και, γι’ αυτό, ρωτάει τον μπαμπά του «τι είναι το πολύγαμο;», με 

αποτέλεσμα ο μπαμπά του να του λέει «πολύγαμος εννοείς» και στη συνέχεια να 

καταλαβαίνουν πως ο Νικόλας εννοούσε το «πολύγωνο» (περίπτωση ασυνεννοησίας 

και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας αλλά και για άγνοια της 

ορολογίας των μαθηματικών, η οποία υποδηλώνει κενά στη σχολική γνώση), ενώ 

ρωτάει και τι είναι το «κάμα σούμα» αντί για «κάμα σούτρα» (περίπτωση 

ασυνεννοησίας). Επιπροσθέτως, ο Νικόλας εμφανίζεται να θεωρεί τη λέξη 

«αρτοκλασία» που χρησιμοποιεί η θεοσεβής baby-sitter που πρόκειται να προσλάβουν 

ως υβριστική λέξη, με αποτέλεσμα να του εξηγεί η μητέρα του πως πρόκειται για 

τελετή της εκκλησίας (φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια 

της πρότυπης ποικιλίας), ενώ βλέπουμε, όταν η baby-sitter λέει «Μεγάλη η χάρη του» 

για τον Άγιο Κοσμά, τον Νικόλα να λέει στον αδερφό του «Χάρη, σου μιλάει η κυρία» 

(φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης 

ποικιλίας και των εκκλησιαστικών συμβάσεων). Στο σημείο αυτό, η μητέρα του του 

εξηγεί πως η κυρία αναφέρθηκε στον Άγιο Κοσμά «που έχουν εδώ (ενν. στη γειτονιά)», 

με αποτέλεσμα ο Νικόλας να ρωτάει «πού τον έχουμε;», με τον μπαμπά του να του 

διευκρινίζει πως εννοεί την εκκλησία που έχουν στη γειτονιά (φαινόμενο 

ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας). Επίσης, 

εντοπίζουμε τον Νικόλα να ρωτάει «τι είναι παιδεραστία» και ο μπαμπάς να του 

απαντάει «μια χώρα στην Ασία», με αποτέλεσμα, επειδή καταλαβαίνει πως του λένε 

ψέματα, να ρωτάει «Α, και δε μου λες. Είναι κοντά στη μαστροπεία;», με αποτέλεσμα 

η μητέρα του να του κλείνει το στόμα (μεταγλωσσικό σχόλιο), ενώ τον βλέπουμε να 

ρωτάει και «τι είναι τύφο;», εννοώντας τον τύφο, καθώς και τη σημασία των λέξεων 

«ερωτευμένος» και «φίμωτρο» (μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια πρότυπης). Επίσης, 
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ρωτάει και τη σημασία της λέξης «κουτούπωμα», με αποτέλεσμα να φέρνει σε τρομερή 

αμηχανία τους γονείς του (μεταγλωσσικό σχόλιο). 

Ακόμη, δέχεται την κριτική της μαμάς του για την έκφραση αποδοκιμασίας 

(«γαμώτο») που χρησιμοποιεί, καθώς η μητέρα του σχολιάζει «Επ, δε μιλάμε έτσι!» 

(μεταγλωσσικό σχόλιο), ενώ εμφανίζεται να συγχέει την «ηθοποιία» με την 

«Αιθιοπία», όταν ο Χάρης δηλώνει πως θα ασχοληθεί με την ηθοποιία, καθώς ο 

Νικόλας του λέει «Όχι, Χάρη, ηθοποιία! Εκεί πεθαίνουν τα παιδάκια!» (φαινόμενο 

ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας). 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως ο Νικόλας μένει αποσβολωμένος μπροστά στις λέξεις 

και εκφράσεις της πρότυπης ποικιλίας (ελλιπούς σίτισης, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, προσδόκιμο, κακών συνθηκών διαβίωσης) που χρησιμοποιεί ο 

μεγαλύτερος αδερφός του, Λουκάς, για να του εξηγήσει γιατί πεθαίνουν τα παιδιά στην 

Αιθιοπία (φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της 

πρότυπης ποικιλίας). Επίσης, όταν ρωτάει τον Λουκά τι είναι το Άουσβιτς που ακούει 

από τη μαμά του και αυτός του απαντά «στρατόπεδο συγκέντρωσης της ναζιστικής 

Γερμανίας», ο Νικόλας τον ρωτάει απορημένος «Τι;», με αποτέλεσμα ο Λουκάς να του 

απαντάει «παίκτης της Μπαρτσελόνα» και ο Χάρης να συμπληρώνει «και μάλιστα 

πολύ καλός» (φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της 

πρότυπης ποικιλίας και για άγνοια της ιστορίας/ κενά στη σχολική γνώση). 

Σε γενικές γραμμές, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος στην περίπτωση 

του Νικόλα δομεί έναν «καλό χαρακτήρα», καθώς το υφολογικό σύμπλεγμα 

χρησιμοποιείται με έναν χαριτωμένο, αφελή αλλά και πονηρό ορισμένες φορές τρόπο 

(αφού το χρησιμοποιεί εσκεμμένα για να σοκάρει τους γονείς του) από ένα παιδάκι 

μικρής ηλικίας, με στόχο την πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό και με 

αποτέλεσμα τη σύνδεση του υπό εξέταση χαρακτήρα με θετικά συναισθήματα από την 

πλευρά του τηλεθεατή. Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα παρουσιάζεται, σε 

γενικές γραμμές, θετικά ως δείκτης της νεανικής ηλικίας και ταυτότητας και ως μέσο 

για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, δεδομένου ότι η τηλεοπτική σειρά 

εμπίπτει στην κατηγορία της κωμωδίας, αλλά και ως μέσο μίμησης των μεγαλύτερων 

αδερφών του.  

Ωστόσο, στην αρνητική παρουσίαση του υφολογικού συμπλέγματος 

συμβάλλουν τα μεταγλωσσικά σχόλια που δέχεται ο Νικόλας, ιδιαίτερα στις 
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περιπτώσεις που το σύμπλεγμα αυτό συνδέεται με έννοιες σχετικές με τη 

σεξουαλικότητα, καθώς και το γεγονός πως σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τις 

αντιλήψεις περί «λεξιπενίας» των νέων, καθώς και με τον «ηθικό πανικό» (Moschonas 

2004) που καλλιεργούν τα ΜΜΕ σχετικά με τη γλωσσική κρίση. Στην ενίσχυση της 

αρνητικής παρουσίασης του υφολογικού συμπλέγματος συντελεί και το γεγονός πως ο 

Νικόλας, ενώ χρησιμοποιεί —έστω και με αφέλεια πολλές φορές— το υφολογικό 

σύμπλεγμα, αγνοεί λέξεις και εκφράσεις της πρότυπης ποικιλίας, ακόμη και απλές, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται φαινόμενα ασυνεννοησίας, που αποτελούν και 

μεταγλωσσικό σχόλιο της σεναριογράφου για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας από 

παιδιά αυτής της ηλικίας (εξάλλου, παρουσιάζεται και ως κακός μαθητής, οπότε η 

άγνοια της πρότυπης ποικιλίας συνδέεται και με τα κενά του ως προς τη γνώση της 

σχολικής ύλης), απηχώντας, παράλληλα, απόψεις και στάσεις της ευρύτερης κοινωνίας 

για «γλωσσική πενία» των νέων.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Νικόλας, ο νεότερος ηλικιακά από τους υπό εξέταση χαρακτήρες, εμφανίζεται, σε 

γενικές γραμμές, εύπιστος και αφελής και, γι’ αυτό, συχνά πέφτει θύμα εκμετάλλευσης 

και εξαπάτησης από τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Για παράδειγμα, επειδή ο Λουκάς 

θέλει να δει με την ησυχία του τηλεόραση μαζί με τον μπαμπά του, λέει στον Νικόλα 

να πάει να κρυφτεί, για να παίξουν δήθεν κρυφτό, με αποτέλεσμα ο Νικόλας να τον 

πιστεύει και να κρύβεται στην μπανιέρα, όπου τον παίρνει ο ύπνος και τον βρίσκει 

ύστερα από ώρες κατά λάθος η μαμά του. Παράλληλα, είναι και πονηρός, γιατί τον 

βλέπουμε να εκμεταλλεύεται την αδυναμία των γονιών του και το γεγονός ότι είναι ο 

μικρότερος ηλικιακά. Για παράδειγμα, πείθει τη μαμά του να του πάρει σκύλο, γιατί 

της λέει με παραπονεμένο ύφος πως νιώθει μόνος, επειδή τα αδέρφια του δεν τον 

παίζουν και ο μπαμπάς του είναι όλη την ώρα στον υπολογιστή. Η πονηριά του, επίσης, 

φαίνεται και στο γεγονός πως επιδιώκει να φέρει σε δύσκολη θέση τους γονείς του, 

όταν καταλαβαίνει πως τον κοροϊδεύουν. Όταν, για παράδειγμα, καταλαβαίνει πως οι 

γονείς του του λένε ψέματα για το τι είναι «παιδεραστία», λέγοντάς του πως είναι χώρα 

της Ασίας, αυτός με πονηρό ύφος τους ρωτάει αν είναι κοντά στη «μαστροπεία», για 

να τους κομπλάρει. 
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Επίσης, εμφανίζεται να θέλει να συμμετέχει στις δραστηριότητες των αδερφών 

του (π.χ. θέλει να βλέπει θρίλερ μαζί τους και να μείνει στο ίδιο δωμάτιο με αυτούς, 

γιατί εκεί θα είναι «όλος ο χαβαλές», παίζει ξύλο για πλάκα με τον Χάρη και χορεύει 

χιπ χοπ μαζί του) αλλά και στα σχέδια που σκαρώνουν εις βάρος των γονιών τους, ενώ 

κάνει επίτηδες και ζημιές (π.χ. χαλάει επίτηδες τη μεταλλική σύνθεση που μόλις είχε 

φτιάξει ο μπαμπάς του). Επιπροσθέτως, εμφανίζεται να έχει διαρκώς απορίες ως ένα 

χαρακτηριστικό παιδί της ηλικίας του, με αποτέλεσμα πολλές φορές να φέρνει σε 

δύσκολη θέση ή να κουράζει τους γονείς του και τα αδέρφια του (μάλιστα, όταν απορεί 

έντονα απεικονίζεται με ανοιχτό το στόμα), αλλά και φοβίες (π.χ. φοβάται να κοιμηθεί 

μόνος του). Ακόμη, παρουσιάζεται να βαριέται να διαβάσει και να κομπιάζει στην 

ανάγνωση, να θεωρεί τη μαμά του ως τον «άντρα του σπιτιού» και να προδίδει στους 

γονείς του τα μεγαλύτερα αδέρφια του (π.χ. ότι βλέπουν τσόντες).  

Ως προς το ντύσιμό του, εμφανίζεται να φοράει παιδικά αθλητικά ρούχα της 

ηλικίας του (κυρίως φόρμες, πουλοβεράκια και πουκαμισάκια), ενώ παρουσιάζεται να 

έχει απέχθεια για την υγιεινή διατροφή, καθώς αρνείται πεισματικά να φάει 

οποιοδήποτε υγιεινό φαγητό. Αντιθέτως, επιθυμεί να τρώει συνεχώς γκοφρέτες, ενώ 

τρώει πίτσες και πατατάκια μαζί με τους υπόλοιπους. Τέλος, κινείται στους χώρους του 

σπιτιού και του σχολείου.  

 

Χάρης 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «θα σου ’ρθει», «ελπίζω 

να πιάσει». 

Αγγλικές λέξεις: «pet shop», «best seller», «sandwich», «image», «coffee shop», 

«flower shop», «baby», «serial killer», «tattoo», «walkman», «hip-hop». 

Λογοπαίγνιο: «έκπληξη χ (αντί για άγνωστο χ)», «Σας έχουν βάλει τίποτα στο νερό;», 

«Εδώ κοντεύει να μου φάει τις πατάτες (ενν. το άψητο κοτόπουλο)». 

Ηχομιμητική λέξη: «ματς μουτς». 
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Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «μάγκας», «μπόχα», «τρώμε τα σκάγια», «ρε πού(στη μου)», 

«πού είναι να το τσακίσω (ενν. στο ξύλο)», «στο κουρμπέτι», «έχω κάνει μπάκα», 

«μπούφλα». 

Γλώσσα της τεχνολογίας/ των νέων τεχνολογιών: «mp3», «GPS», «computer», 

«DVD player», «κωδικός ενεργοποίησης», «κλείνει πάλι μόνο του», 

«κομπιουτερίστικα», «LOL/ lots of laughs», «POS/ Parents over shoulder», «FTS 

(=Fuck that shit)» «GAL (=Get a life)», «WTF (=What the fuck)». 

Γλώσσα της μουσικής: «Ημισκούμπρια», «Eminem», «στίχοι από Στέρεο Νόβα», 

«hip-hop», «Θηρίο (τραγουδιστής χιπ χοπ)». 

Γλώσσα body building/ αθλητισμού: «θα γίνω φέτες». 

Καθομιλουμένη: «κοτζάμ άντρες», «αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες», «να 

γίνω ρεζίλι», «θα σου σπάσω τα μούτρα», «με το πόδι το κόβεις», «για πλάκα το είπα!», 

«τίγκα», «πεθαίνεις στο γέλιο», «ζάχαρη για να τονώσεις τη σκέψη σου», «πρέπει να 

προσέχω τη σιλουέτα μου», «θα με κερδίσει η ηθοποιία», «πολλοί πεθαίνουν και στην 

ψάθα», «να τρώμε βλακείες», «ελπίζω να πιάσει (ενν. το κόλπο)». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «μου τα σπάνε». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Σκράπας είναι;», «Μπορεί να 

είναι serial killer», «Είναι τούμπανο το tattoo».  

Εμφατική σύνταξη + επιτατικό επίρρημα πολύ: «Μιλάμε για πολύ ούφο», «πολύ 

τρελό μπάζο». 

Επιτατικό επίρρημα τρελά: «Εγώ γουστάρω τρελά!». 

Επιτατικό επίρρημα τίγκα: «Εμένα που με βλέπεις είμαι τίγκα στα tattoo! Τίγκα 

όμως!». 
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Εμφατικό αρνητικό επίρρημα: «Δε θα φάω και καθόλου». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Κομπιουτερίστικα < αγγλική λέξη computer + επίθημα –ίστικος της πρότυπης 

ποικιλίας 

Ναταλούδι < Ναταλία + υποκοριστικό επίθημα –ούδι της πρότυπης ποικιλίας 

Ναταλούτσι < Ναταλία + επίθημα –ούτσι που δεν ανήκει στην πρότυπη ποικιλία 

Ναταλουτσιτσίνι < Ναταλία + επίθημα –ουτσιτσίνι που δεν ανήκει στην πρότυπη 

ποικιλια 

Τα δύο επιθήματα που δεν ανήκουν στην πρότυπη ποικιλία επινοούνται από τον 

Χάρη για περιπαικτικούς σκοπούς/ Γλωσσοπλαστική-δημιουργική όψη της «ΓτΝ» 

Παγωτάκι < παγωτό + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Ψωνάρα <ψώνια + επιτατικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «Αδερφούλη», «ρε Νικόλα», «ρε μαμά», «ρε Μιχάλη», «ρε μπαμπά», 

«ρε ψυχή», «Λουκά, Λουκά, μεγάλε μου αδερφέ», «ηλίθιε», «ηλίθιοι», «ρε Λουκά», 

«ρε πού(στη μου)», «ρε πουλάκι μου». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Μπράβο, μπράβο! Ωραίος, ωραίος! Καλά, είσαι μάγκας, 

ε!», «Yeah!», «Φουουουου», «Καλή φάση!», «Ε μα, πες τα!», «Ε μα!», «Λαμπρή 

ιδέα!», «Είσαι ο θεός μου!». 

Έκφραση συμφωνίας: «Ε μα, πες τα!», «Ε μα!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Έλα, σεμνά!», «Πωωωω», «Αμάν αυτή η μπόχα σου, 

όπου πάμε», «Όχι, ρε πού(στη μου)! Όχι, ρε πουλάκι μου!», «Σκάσε!», «FTS (=Fuck 

that shit)», «GAL, επιτέλους! GAL (=Get a life)», «WTF! (=What the fuck)», «πολύ 

τρελό μπάζο», «Ωχ! Άρχισε ο λόγος του μπαμπά.». 
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Έκφραση άρνησης: «Δε θα φάω και καθόλου». 

Έκφραση θαυμασμού: «Καλά, είναι τούμπανο το tattoo!», «Είσαι ο θεός μου!». 

Επιφώνημα: «Πωωωω», «Yeah!», «Όπα, όπα!». 

Αποχαιρετισμός: «Hasta la vista, baby!». 

Επιτονισμός/ έμφαση: «δωμάτιό ΜΟΥ». 

Κατάφαση: «Αχά». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «μάγκας», «serial killer», «τυραννόσαυρος», 

«θεός», «ψωνάρα», 

β) την ευφυΐα/ βλακεία: «μεγάλος ηλίθιος», «σκράπας», «ούφο», «βλάκας», 

γ) την εμφάνιση: «μπάζο», 

δ) τις σχολικές επιδόσεις: «φυτό», 

ε) τις αθλητικές ικανότητες/ επιδόσεις: «παλτό». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «ξεφτίλα», 

«καλή φάση», «τούμπανο». 

3) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ]: «τούμπανο», 

«τρελά!», «πολύ τρελό (μπάζο)», «τίγκα». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«γουστάρω», «είναι ξεφτίλα», «να γίνω ρεζίλι», «ξύπνα», «μου τα σπάνε», «να 

τονώσεις τη σκέψη σου», «θα σου ’ρθει», «ελπίζω να πιάσει». 
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5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«Ημισκούμπρια», «Eminem», «tattoo», «στίχοι από Στέρεο Νόβα», «hip-hop», «Θηρίο 

(τραγουδιστής)». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «είναι ξεφτίλα», «να γίνω ρεζίλι», «πόσες 

φορές έχει μείνει στην ίδια τάξη;». 

7) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «Τι λέει;» αντί «Τι κάνεις;», «να χτυπήσεις ένα 

παγωτάκι» αντί να «φας ένα παγωτάκι», «τι το παλεύεις;» αντί «τι το προσπαθείς;». 

 

Αξιολόγηση πράγματος/ φαινομένου: «Αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες 

(ενν. τη χρήση πιο μάγκικης γλώσσας)», «Το φαγητό του μπαμπά θα είναι η εκδίκησή 

μου», «να τρώμε βλακείες». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «είναι ξεφτίλα να μου βάζεις τάπερ στο σχολείο», «Καλή 

φάση!». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Μεγάλος ηλίθιος είσαι!», «Ωραίος, ωραίος! Καλά, είσαι 

μάγκας, ε!», «Είναι να γίνεσαι βλάκας», «πολύ τρελό μπάζο», «Από τότε που 

αδυνάτισες, σκίζεις, ρε μαμά», «Είσαι ο θεός μου!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Χάρης αποτελεί τον χαρακτηριστικότερο και συστηματικότερο χρήστη του 

υφολογικού συμπλέγματος από τους υπό εξέταση χαρακτήρες, καθώς στον λόγο του 

εντοπίζονται όλες σχεδόν οι βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν έναν ομιλητή του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, ενώ χρησιμοποιεί συχνότερα το υφολογικό 

σύμπλεγμα έναντι της πρότυπης ποικιλίας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

χαρακτήρες. Στην περίπτωση του Χάρη, το υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί ως 

δείκτης της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας αλλά και ως μέσο για την 

ανάδειξη της «μαγκιάς» που θεωρεί πως προσδίδει το συγκεκριμένο ομιλιακό ύφος, 

καθώς προσπαθεί μέσω αυτού να δείξει στον οικογενειακό του περίγυρο πως έχει 

μεγαλώσει. Γι’ αυτό, χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα στις περισσότερες 
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περιπτώσεις επικοινωνίας, είτε συνομιλεί με τα αδέρφια και τους συνομηλίκους του 

είτε συνομιλεί με τους γονείς του.  

Αναλυτικότερα, ο Χάρης καταφεύγει στο νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα έναντι 

της πρότυπης ποικιλίας, προκειμένου να χαρακτηρίσει πρόσωπα με βάση τη 

συμπεριφορά τους (π.χ. «μάγκας», «θεός» για τον αδερφό του Λουκά), την ευφυΐα/ 

βλακεία τους (π.χ. χαρακτηρίζει «σκράπα» και «ούφο» τον μπαμπά του για τις 

μαθηματικές του ικανότητες και τον αδερφό του «μεγάλο ηλίθιο» σε στιγμή 

σύγκρουσης για το ποιος θα πάρει το δωμάτιο στο καινούριο σπίτι) ή την εμφάνιση 

(π.χ. χαρακτηρίζει εμφανισιακά «πολύ τρελό μπάζο» την κοπέλα του αδερφού του 

Λουκά), τις σχολικές επιδόσεις (π.χ. «φυτό» για τον αδερφό του Λουκά) αλλά και τις 

αθλητικές επιδόσεις (π.χ. χαρακτηρίζει «παλτό» τη μητέρα του για τις μπασκετικές της 

επιδόσεις). Ακόμη, το χρησιμοποιεί και για να αξιολογήσει πρόσωπα («Από τότε που 

αδυνάτισες, σκίζεις, ρε μαμά»), πράγματα (π.χ. «Καλά, είναι τούμπανο το tattoo!») και 

καταστάσεις (π.χ. «Είναι ξεφτίλα να μου βάζεις τάπερ στο σχολείο» και «Καλή φάση!», 

επειδή ο φίλος του τρώει σάντουιτς από την καντίνα). 

Επίσης, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, αναφέρεται σε πνευματικές, 

ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις (π.χ. «γουστάρω», «μου τα σπάνε (ενν. οι 

γονείς)»), σε βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες (π.χ. ««πόσες φορές έχει μείνει στην 

ίδια τάξη;»), καθώς και σε αντικείμενα ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας (π.χ. 

«tattoo», «στίχοι από Στέρεο Νόβα», «hip-hop»), ενώ εκφράζει μέσω του υφολογικού 

συμπλέγματος και την επιδοκιμασία του (π.χ. «Μπράβο, μπράβο! Ωραίος, ωραίος! 

Καλά, είσαι μάγκας, ε!», αναφερόμενος στον Λουκά, επειδή έπεισε τη μαμά τους να 

τους αφήσει να δουν θρίλερ), την αποδοκιμασία του (π.χ. «WTF! (=What the fuck)», 

εκνευρισμένος, επειδή τον ξύπνησαν), τον θαυμασμό του (π.χ. «Καλά, είναι τούμπανο 

το tattoo!») κ.τ.ό. Από το υφολογικό σύμπλεγμα, εστιάζει στη «γλώσσα της μουσικής» 

(π.χ. «Ημισκούμπρια», «Eminem», «στίχοι από Στέρεο Νόβα», «hip-hop», «Θηρίο 

(τραγουδιστής χιπ χοπ)»), όταν αναφέρεται στη μεγάλη του αγάπη για τη χιπ-χοπ και 

στην επιθυμία του να γίνει τραγουδιστής αυτού του μουσικού ρεύματος, στη «γλώσσα 

της τεχνολογίας/ των νέων τεχνολογιών», όταν μιλάει για τεχνολογικά επιτεύγματα είτε 

με τους γονείς είτε με τα αδέρφια του (π.χ. «mp3», «GPS», «computer», «DVD 

player») και, συγκεκριμένα, στη «γλώσσα του διαδικτύου», όταν εξηγεί τις γλωσσικές 

συμβάσεις του διαδικτύου στους γονείς του, οι οποίοι δεν τις καταλαβαίνουν (γιατί, 

όπως λέει ο Χάρης, είναι «κομπιουτερίστικα»). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
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πως ο Χάρης χρησιμοποιεί τη «γλώσσα των νέων τεχνολογιών» όχι στο chat αλλά και 

σε στιγμές έντονου εκνευρισμού είτε με τους γονείς του είτε επειδή τον ξύπνησαν (π.χ. 

«FTS (=Fuck that shit)», «GAL, επιτέλους! GAL (=Get a life) », «WTF! (=What the 

fuck)»). Στο συντακτικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η χρήση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος εμφανίζεται κυρίως για να δηλώσει έμφαση και 

επίταση (π.χ. «Μιλάμε για πολύ ούφο», «πολύ τρελό μπάζο») αλλά και αξιολόγηση 

(π.χ. Είναι τούμπανο το tattoo», «Εγώ γουστάρω τρελά!», «Δε θα φάω και καθόλου»), 

ενώ στο μορφολογικό επίπεδο η χρήση επιθημάτων εκτός πρότυπης ποικιλίας 

(«Ναταλούτσι», «Ναταλουτσιτσίνι») αναδεικνύει τη δημιουργική-γλωσσοπλαστική 

δυνατότητα που προσφέρει το υφολογικό σύμπλεγμα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία, ιδίως όταν θέλει να καλοπιάσει τους γονείς του 

(π.χ. για να τους αφήσουν μόνους σπίτι ή για να μην πάει σχολείο). 

Και στην ομιλία του Χάρη εμφανίζονται φαινόμενα ασυνεννοησίας και 

μεταγλωσσικά σχόλια. Για παράδειγμα, σε μια σκηνή ο Χάρης ακούει μια συζήτηση 

μεταξύ της μαμάς του και του μπαμπά του, όπου ο μπαμπάς λέει πως το σκρίνιο αντίκα 

είναι της Ρένιας και αυτή απαντάει «δεν είναι δικό μου». Στη συνέχεια,  ο Κώστα της 

λέει «της μάνας σου» (ενν. είναι το σκρίνιο) και η Ρένια απαντάει «της γιαγιάς μου», 

με αποτέλεσμα ο Χάρης να παρεμβαίνει λέγοντας «Έλα, σεμνά!», γιατί εκλαμβάνει τις 

εκφράσεις αυτές ως υβριστικές (φαινόμενο ασυνεννοησίας από την χρήση της 

πρότυπης και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης). Επίσης, η άγνοιά του 

για την πρότυπη ποικιλία είναι εμφανής και στο γεγονός πως δυσκολεύεται (μαζί μ’ 

έναν συμμαθητή του) να κλίνει το ρήμα «υποφέρω» σε όλους τους χρόνους πλην του 

ενεστώτα, κλίνοντάς το στον αόριστο «υπόφερα», «υποέφερα», «υπεφέραμε» και, γι’ 

αυτό, η μαμά του τον διορθώνει, υποδεικνύοντάς του τους σωστούς τύπους, με 

αποτέλεσμα αυτός και ο φίλος του να δυσανασχετούν για τους «δύσκολους» 

γραμματικούς κανόνες (μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης), ενώ, σε άλλη 

σκηνή, ο Χάρης εμφανίζεται να λέει τους κατοίκους του Βυζαντίου «Βυζάντες» αντί 

για «Βυζαντινούς», με αποτέλεσμα η μαμά του να αναφωνεί «Τι Βυζάντες, παιδί μου;» 

(μεταγλωσσικό σχόλιο). Επιπροσθέτως, βλέπουμε και τον Χάρη να θεωρεί τη λέξη 

«αρτοκλασία» ως υβριστική λέξη (φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό 

σχόλιο για άγνοια της πρότυπης από τα παιδιά), ενώ, όταν η θεοσεβής baby-sitter 

σχολιάζει πως τα παιδιά δεν είναι πολύ κοντά στην εκκλησία, ο Χάρης απαντάει «Τι 

λες, καλέ; 20 μ. είναι από εδώ. Με το πόδι το κόβεις» (φαινόμενο ασυνεννοησίας και 
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μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας από τα παιδιά δημοτικού). 

Επίσης, όταν η baby-sitter λέει πως ο Θεός την έστειλε, για να απλώνει το χέρι της στα 

παιδιά, ο Χάρης λέει θυμωμένος πως «Απαγορεύεται ν’ απλώνεις το χέρι σου στα 

παιδιά! Λέγεται παιδεραστία…», με αποτέλεσμα ο μπαμπάς του να του κλείνει το 

στόμα (φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο για άγνοια της πρότυπης 

ποικιλίας από τα παιδιά). Ακόμη, παρατηρούμε ότι λέει τον «Κομφούκιο» που άκουσε 

από τον Λουκά «Κομφούζιο» (μεταγλωσσικό σχόλιο). Τέλος, δέχεται την κριτική της 

μαμάς του για την έκφραση αποδοκιμασίας «γαμώτο» που χρησιμοποιεί («Επ! Τι 

είπα;», μεταγλωσσικό σχόλιο). 

Εντοπίζουμε, όμως, και μια περίπτωση όπου ο Χάρης σχολιάζει τη γλωσσική 

συμπεριφορά του Νικόλα, λέγοντάς του πως πρέπει να λέει «γουστάρω το παγωτό» 

αντί «μου αρέσει το παγωτό», για να φαίνεται πιο μάγκας (μεταγλωσσικό σχόλιο). 

Επίσης, κάνει ένα μεταγλωσσικό σχόλιο στη μητέρα του για την αντίδρασή της πως 

ξέρουν καλύτερα αγγλικά από ελληνικά, λέγοντάς της πως, αν δεν ξέρεις αγγλικά, δεν 

μπορείς να κυκλοφορήσεις, καθώς είναι «coffee shop για καφέ και flower shop για 

λουλούδια». Επίσης, βλέπουμε τον Χάρη να εξηγεί στους γονείς του τις διαδικτυακές 

συμβάσεις επικοινωνίας, γιατί η μητέρα του δεν καταλάβαινε τη ‘γλώσσα’ αυτή που 

χρησιμοποιούσε ο Λουκάς στο chat. Ο Χάρης της εξηγεί πως είναι «κομπιουτερίστικα» 

και ότι το «LOL» σημαίνει «lots of laughs», δηλαδή ότι πεθαίνεις στο γέλιο και το 

«POS» σημαίνει «parents over shoulder», δηλαδή ότι ‘οι γονείς μου είναι πάνω από το 

κεφάλι μου και μου τα σπάνε’. Παράλληλα, με την εξήγηση του Χάρη εμφανίζεται 

μετάφραση επί της οθόνης (Μεταγλωσσικό σχόλιο). Όταν οι γονείς του τον ρωτάνε 

πού τα έμαθε αυτά, ο Χάρης απαντάει «στο κουρμπέτι», με αποτέλεσμα οι γονείς του 

να τον ειρωνεύονται και τότε αυτός εκνευρισμένος τους απαντάει «FTS (=Fuck that 

shit)», «GAL, επιτέλους! GAL (=Get a life)», με αποτέλεσμα οι γονείς να μην 

καταλαβαίνουν και, γι’ αυτό, ο μπαμπάς να αναρωτιέται μήπως πρέπει να πάνε 

φροντιστήριο, ενώ η μαμά σχολιάζει πως δεν είναι σίγουρη ότι θέλει να ξέρει τι τους 

είπε (φαινόμενο ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικό σχόλιο). Επιπροσθέτως, σχολιάζει 

τη λέξη «walkman» που χρησιμοποιεί ο πατέρας του, λέγοντάς του «σιγά μην πήρες 

και γραμμόφωνο!» (μεταγλωσσικό σχόλιο), καθώς και την έκφραση «Μπήκες και 

έλαμψε το δωμάτιο» που του έγραψε ο μπαμπάς του, για να την πει στη μαμά του και 

να τονωθεί η αυτοπεποίθησή της («Τι είναι αυτά, ρε μπαμπά;», μεταγλωσσικό σχόλιο). 

Τέλος, βλέπουμε ένα μεταγλωσσικό σχόλιο που κάνει ο ίδιος ο Χάρης στον εαυτό του, 
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όταν πηγαίνει να πει «όχι, ρε που…(στη μου)» και το αλλάζει σε «όχι, ρε πουλάκι μου», 

επειδή τον παρακολουθούν οι γονείς του και θέλει να δείξει καλή διαγωγή, για να τους 

αφήσουν μόνους στο σπίτι, με αποτέλεσμα να αυτολογοκρίνεται.  

Σε γενικές γραμμές, το υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί στην περίπτωση του 

Χάρη ως δείκτης της νεανική ταυτότητας, ηλικίας και κουλτούρας αλλά και, 

παράλληλα, ως μέσο για τη δόμηση του «αντρισμού» και της «μαγκιάς», καθώς μέσω 

αυτού αναδεικνύεται η προσπάθεια του Χάρη να πείσει τον περίγυρό του πως έχει 

μεγαλώσει. Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα προβάλλεται ως «επιταγή των 

καιρών», από τη στιγμή που η χρήση του τονίζει την “in” όψη του χαρακτήρα του 

Χάρη, αφού το χρησιμοποιεί συχνά, για να φαίνεται ότι είναι πιο μοντέρνος και 

προχωρημένος και ότι συμβαδίζει με την εποχή του, ενώ, μέσω του υφολογικού 

συμπλέγματος, τονίζεται και ο άτακτος, ατίθασος, αντιδραστικός και ορισμένες φορές 

αγενής χαρακτήρας του, αλλά, παράλληλα, επιτυγχάνεται και ένα χιουμοριστικό 

αποτέλεσμα, καθώς προκαλεί γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό. Με βάση τα 

προαναφερθέντα στοιχεία, συμπεραίνουμε πως ο Χάρης εντάσσεται στους «μικτούς» 

χαρακτήρες, καθώς, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, τονίζονται τόσο η θετική 

όσο και η αρνητική όψη του χαρακτήρα του (βλ. και Θανάση από Ευτυχισμένοι Μαζί). 

Όσον αφορά το υφολογικό σύμπλεγμα, βλέπουμε ότι στην περίπτωση του Χάρη 

στιγματίζεται, καθώς συνδέεται με τα στερεότυπα του «κακού μαθητή», του «άτακτου 

παιδιού» και του «μάγκα» και με την ελλιπή γνώση της πρότυπης ποικιλίας, ενώ, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζεται ως κάτι το ξένο, το ακατανόητο αλλά και ως ένας 

μη ενδεδειγμένος τρόπος ομιλίας (φαινόμενα ασυνεννοησίας και μεταγλωσσικά 

σχόλια). Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το θετικό γεγονός πως η χρήση του 

υφολογικού συμπλέγματος γίνεται ως επί το πλείστον συνειδητά, καθώς τον βλέπουμε 

να χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές επιτυχώς την πρότυπη, όταν θέλει να επιτύχει 

τον επικοινωνιακό του σκοπό (καλόπιασμα των γονιών), ενώ λειτουργεί, παράλληλα, 

και ως δείκτης της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας αλλά και ως μέσο για 

την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος. Επίσης, μέσω του υφολογικού 

συμπλέγματος, αναδεικνύεται και η δημιουργική όψη της «ΓτΝ», στοιχείο που 

συμβάλλει στη θετική απεικόνιση του υφολογικού συμπλέγματος. 

 

Ανάλυση Χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 
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Ο Χάρης στην υπό εξέταση σειρά εμφανίζεται ως οπαδός του μουσικού ρεύματος της 

χιπ χοπ μουσικής, δηλώνοντας μάλιστα πως, όταν μεγαλώσει, θέλει να γίνει 

τραγουδιστής, ενώ πολλές φορές δηλώνει πως είναι καλλιτέχνης. Γι’ αυτό, συχνά 

εμφανίζεται να τραγουδάει και να χορεύει ως τραγουδιστής της χιπ χοπ, να 

αυτοσχεδιάζει στίχους και να τους τραγουδάει, καθώς και να ακούει αυτού του είδους 

τη μουσική. Δηλώνει, μάλιστα, στη μητέρα του πως σκέφτεται να εγκαταλείψει το 

σχολείο, γιατί του τρώει χρόνο από την καριέρα του, φέρνοντάς της ως παράδειγμα τον 

Eminem που εγκατέλειψε το σχολείο στην γ’ γυμνασίου και, γι’ αυτό, η μαμά του τον 

περιπαίζει, λέγοντάς του πως αυτός είναι ο λόγος που τον λένε Eminem, επειδή «έμεινε 

πολλές φορές στην ίδια τάξη». Επίσης, αντιδρά, όταν ο μπαμπάς του χαρακτηρίζει τη 

μουσική που ακούει «παιδικά τραγουδάκια με κλαμπατσίμπαλα». Στις καλλιτεχνικές 

του τάσεις, εντάσσεται και η ηθοποιία με την οποία σκέφτεται για ένα διάστημα να 

ασχοληθεί, επειδή θεωρεί πως η χιπ χοπ μουσική «έχει κορεστεί».  

Επίσης, ο Χάρης εμφανίζεται ως ιδιαίτερα άτακτος, επειδή σκαρώνει συνεχώς 

ζαβολιές, ενώ παρουσιάζεται να κοροϊδεύει συχνά τα αδέρφια του, για να τα εκνευρίσει 

(π.χ. κοροϊδεύει τον Λουκά που είναι ερωτευμένος). Θεωρεί τον εαυτό του «μάγκα», 

«μεγάλο» (π.χ. όταν του λέει η μαμά του πως θα φέρουν baby-sitter, ρωτάει «και ποιο 

είναι το baby εδώ μέσα;») και μοντέρνο, ενώ αντιδρά συχνά στις νουθεσίες των γονιών 

του και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της μαμάς του, να συμβάλλει και αυτός 

στις δουλειές του σπιτιού. Απεχθάνεται το σχολείο και το διάβασμα και προτιμά να 

παίζει ηλεκτρονικά αντί να διαβάζει. Επιπροσθέτως, συχνά λέει στη μαμά του πως δε 

θέλει να πάει σχολείο (προσποιούμενος μια φορά και τον καταθλιπτικό), ειδικά όταν 

έχει να διαβάσει ιστορία, ενώ παρουσιάζεται να δυσκολεύεται και στη γλώσσα και στα 

μαθηματικά. Εμφανίζεται, ακόμη, να κάνει συχνά γκριμάτσες και χειρονομίες είτε 

περιπαικτικές είτε ικανοποίησης, καθώς και να είναι αραχτός, βαριεστημένος ή 

αδιάφορος. Συν τοις άλλοις, προσπαθεί να εξαπατήσει τους γονείς του (πολλές φορές 

με ψυχολογικό εκβιασμό), ενώ προσποιείται τον καλό και ευγενικό με τα αδέρφια του, 

για να πείσει τους γονείς του να τους αφήσουν μόνους (π.χ. αγκαλιάζονται και 

φιλιούνται με τον Λουκά, μιλάνε ευγενικά μεταξύ τους). Πολλές φορές παρουσιάζεται 

αγενής (π.χ. παρουσιάζεται να ρεύεται) και με ροπή στα βίαια παιχνίδια, ενώ 

εμφανίζεται να φλερτάρει γυναίκες κατά πολύ μεγαλύτερές του. Τέλος, θέλει να 

προσέχει το image του στο σχολείο και, γι’ αυτό, αντιδρά στα τάπερ της μαμάς του, 

ενώ δηλώνει στον φίλο του πως «είναι δύσκολο να μεγαλώνεις γονείς». 
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Όσον αφορά το ντύσιμό του, εμφανίζεται να είναι επηρεασμένο από τη χιπ χοπ 

κουλτούρα (φαρδιά παντελόνια, t-shirt με πουκάμισο από πάνω, αθλητικές μπλούζες 

με κουκούλα ή φαρδιές μπλούζες και αθλητικά παπούτσια), ενώ, ως προς την κόμμωσή 

του, έχει μακρύ σχετικά μαλλί. Τις διατροφικές του συνήθειες χαρακτηρίζουν οι 

ανθυγιεινές επιλογές (πίτσες, σουβλάκια, πατάτες τηγανητές, πατατάκια, παγωτά, hot 

dog), τις οποίες «σιγοντάρει» ο πατέρας του, και η απέχθειά του για την υγιεινή 

διατροφή. Τέλος, κινείται κυρίως στους χώρους του σπιτιού και του σχολείου. 

 

Λουκάς 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «το βρήκαμε τώρα», «μου 

’ρχεται», «μην το ψάχνεις». 

Αγγλικές λέξεις: «concept», «site», «sexy», «serial killer», «lobby». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «για να την αμολήσεις», «γαμώτο», «μας κάρφωσε». 

Γλώσσα της τεχνολογίας/ των νέων τεχνολογιών: «mp3», «site», «scanner», «chat». 

Γλώσσα του ποδοσφαίρου: «Παίκτης της Μπαρτσελόνα». 

Καθομιλουμένη: «θα σκοτωθούνε πάλι», «το παίζεις και μεγάλος», «τζάμπα το 

πεντάευρω που του έδωσα», «της σπάνε τα νεύρα», «λυγίσαμε; (για φαγητό)». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Είσαι μεγάλη κουφάλα εσύ, 

αδερφάκι μου!», «Χάρη, είσαι μεγάλο γουρούνι». 
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Επιτατικό μόριο τόσο: τόσο άσχετος (έμφαση). 

Εμφατική χρήση του ρήματος μιλάω: «Καλά μιλάμε, Χάρη, είσαι μεγάλο γουρούνι». 

Σχετικοποίηση: «Επαγγελματικός προσανατολισμός και έτσι». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Θεματάκι < θέμα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Νικολίνο < Νίκος + υποκοριστικό επίθημα –ίνο που δεν ανήκει στην πρότυπη ποικιλία 

Νικάρα < Νίκος + επιτατικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Ψωνάρα <ψώνιο + επιτατικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «Μοσχάρι», «ρε μπαμπά», «ρε Νικόλα», «ρε παιδάκι μου», «έλα, ρε 

μαμά», «αδερφάκι μου», «ρε μάνα», «έλα, ρε Νικολίνο, αγόρι μου», «κρετίνε», «ρε 

σούργελο», «ρε βλάκα», «ρε συ Χάρη», «ρε Χάρη», «Νικάρα». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Ε, πες τα επιτέλους!», «Πλάκα κάνεις!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Πω πω, ρε μπαμπά! Άσε το γλείψιμο!», «Πω πω, ρε 

Νικόλα!», «Γαμώτο!», «Ρε άντε ρε βλάκα», «Έφυγες!». 

Έκφραση άρνησης: «Δεν υπάρχει περίπτωση!», «Ξέχνα το!». 

Επιφώνημα: «Πω Πω», «Ωχ! Ωχ!». 

Ειρωνεία: «Νομίζεις!». 

Έναρξη αφήγησης: «Καλά, μιλάμε..». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  
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α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «μοσχάρι», «μεγάλη κουφάλα», «κρετίνος», 

«σούργελο», «γουρούνι», «serial killer», «ψωνάρα», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «το βλαμμένο το μικρό», «ηλίθιος», «βλάκας». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «ξεφτίλα». 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «θα μας 

ξεφτιλίζουν», «τρελαίνονται», «οι περισσότερες από την τάξη μου είναι ήδη σε 

ψυχιατρική αγωγή», «ψήνεσαι», «το βρήκαμε τώρα», «μου ‘ρχεται», «μην το ψάχνεις». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«τατουάζ», «Θηρίο (τραγουδιστής)». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «θα μας ξεφτιλίζουν», «έχει μείνει στην ίδια 

τάξη». 

6) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «μας κάρφωσε» αντί «μας πρόδωσε», «ψήνεσαι» 

αντί «θέλεις». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «Είναι μόδα, ρε μάνα! Είναι στιλ! (για το παντελόνι του)», 

«sexy» (χαρακτηρισμός για τατουάζ), «βλακείες». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Αυτό το θεματάκι με τα τάπερ πρέπει να σταματήσει!», 

«Μου ‘ρχεται να σπάσω την τηλεόραση, για να μην την υποβάλεις σε τέτοια ξεφτίλα». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Είσαι μεγάλη κουφάλα εσύ, αδερφάκι μου!», «Είσαι 

ηλίθιος!», «Είσαι απίστευτη!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο έφηβος Λουκάς χρησιμοποιεί συνειδητά το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα έναντι 

της πρότυπης ποικιλίας ως δείκτη της νεανικής ηλικίας και ταυτότητας, προκειμένου 

να αναφερθεί σε στοιχεία που τη συναπαρτίζουν. Πιο αναλυτικά, ο Λουκάς καταφεύγει 

στο υφολογικό σύμπλεγμα, για να αξιολογήσει πρόσωπα με βάση τον χαρακτήρα/ τη 
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συμπεριφορά ή την ευφυΐα/ βλακεία (π.χ. χαρακτηρίζει «μεγάλη κουφάλα» τον 

Νικόλα, επειδή εξαπάτησε τη μητέρα του πως του έπεσε το δόντι, για να του πάρει 

δώρο, και «σούργελο» τον Χάρη, επειδή πρόσβαλε την κοπέλα του). Επίσης, μέσω του 

υφολογικού συμπλέγματος, προβαίνει στη δήλωση πνευματικών, ψυχικών και 

συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. θεωρεί πως τα τάπερ που παίρνουν στο σχολείο 

τους «ξεφτιλίζουν», ενώ, όταν ό μπαμπάς του απορεί γιατί δε θέλει άλλο η γυναίκα του 

να κάνει δίαιτα, ο Λουκάς του απαντά «Μην το ψάχνεις!»). 

Παράλληλα, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος αναφέρεται σε στοιχεία της 

νεανικής ταυτότητας (π.χ. σε «τατουάζ», στον τραγουδιστή «Θηρίο»), σε τεχνολογικά 

επιτεύγματα που αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του (π.χ. «mp3», «site», 

«chat»), ενώ, μέσω αυτού, προσδιορίζει και τον εκνευρισμό που του προκαλούν τα 

μικρότερα αδέρφια του (π.χ. «το βλαμμένο το μικρό μάς κάρφωσε», «Λες και 

περιμένεις να μπούμε στο αμάξι, για να την αμολήσεις, ρε παιδάκι μου!», 

αναφερόμενος στον Νικόλα/ «Χάρη, είσαι μεγάλο γουρούνι», επειδή προσβάλλει την 

κοπέλα του). Επίσης, αξιοποίηση του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται για την 

έκφραση επιδοκιμασίας («πλάκα κάνεις!», επειδή σκοπεύουν οι γονείς τους να τους 

αφήσουν μόνους στο σπίτι), αποδοκιμασίας («Πω πω, ρε μπαμπά! Άσε το γλείψιμο!», 

επειδή τους λέει πως δεν πρέπει να μαλώνουν, επειδή αυτός και ο Χάρης είναι 

«μεγάλοι», «παλικάρια»), άρνησης («Δεν υπάρχει περίπτωση! Ξέχνα το!», όταν ο 

Χάρης επιμένει να πάρει το δωμάτιο) και ειρωνείας («Νομίζεις!», επειδή ισχυρίζεται ο 

Χάρης πως η ιδέα ήταν δική του, για το πώς κατεβάσουν τον Νικόλα από το φορτηγό). 

Τέλος, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, αξιολογεί πρόσωπα («Είσαι ηλίθιος!» για 

τον Χάρη), πράγματα («Είναι μόδα, ρε μάνα! Είναι στιλ! (για το χαμηλοκάβαλο 

παντελόνι του)», «sexy (χαρακτηρισμός για τατουάζ)») και καταστάσεις (π.χ. «Αυτό 

το θεματάκι με τα τάπερ πρέπει να σταματήσει!», «Μου ’ρχεται να σπάσω την 

τηλεόραση, για να μην την υποβάλεις σε τέτοια ξεφτίλα»).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις επικοινωνίας ο Λουκάς χρησιμοποιεί επιτυχώς την 

πρότυπη ποικιλία, γεγονός που καταδεικνύει πως την κατέχει επαρκώς. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως καταφεύγει κυρίως στη χρήση της πρότυπης ποικιλίας, 

όταν επιδιώκει να πείσει τους γονείς του να εκπληρώσουν τις επιθυμίες του και,  γι’ 

αυτό, δέχεται μεταγλωσσικά σχόλια για τη χρήση της πρότυπης ποικιλίας. Για 

παράδειγμα, όταν προσπαθεί να πείσει τη μαμά του να τους επιτρέψει να δουν θρίλερ, 

επειδή ο μπαμπάς τους είναι σύμφωνος, της λέει: «Μαμά, οι ψυχολόγοι λένε ότι η 



337 
 

ασυμφωνία ανάμεσα στους γονείς δίνει διπλά μηνύματα στα παιδιά και αυτό μπορεί να 

οδηγήσει αργότερα στην ανάπτυξη διαταραχών προσωπικότητας», με αποτέλεσμα η 

μαμά του να του λέει να παίζει λίγο περισσότερο και να αφήσει το διάβασμα 

(μεταγλωσσικό σχόλιο). Επιπροσθέτως, όταν θέλει να την πείσει πως δεν είναι καλό να 

χρησιμοποιεί τάπερ, της λέει πως διάβασε σε ένα site για την υγεία ότι «η μακρά χρήση 

πλαστικών σκευών τα καθιστά ιδανικό ξενιστή για συρροή μικροβίων και παρασίτων», 

με αποτέλεσμα αυτή να απορεί εκνευρισμένη πως, ενώ υπάρχουν τόσα «παιχνίδια στο 

ίντερνετ», «πονηρά site», «poker» και «στοιχήματα», αυτός διάβασε για τα τάπερ 

(μεταγλωσσικό σχόλιο, καθώς αναπαράγει τον επιστημονικό λόγο, και σχόλιο για τη 

συμπεριφορά του). Επίσης, βλέπουμε πως ο Λουκάς δέχεται μεταγλωσσικά σχόλια και 

για τη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος. Έτσι, όταν ο Χάρης του λέει «Δε βγαίνω 

από το δωμάτιό ΜΟΥ!», ο Λουκάς του απαντάει «Μου να κάνεις στα λιβάδια! 

Μοσχάρι!», με αποτέλεσμα ο μπαμπάς του να τον ρωτάει γιατί του μιλάει έτσι. 

Σε γενικές γραμμές, το υφολογικό σύμπλεγμα αναδεικνύει στην περίπτωση του 

Λουκά έναν έφηβο χαρακτηριστικό της ηλικίας του, καθώς το υφολογικό σύμπλεγμα 

χρησιμοποιείται ως δείκτης της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και ηλικίας αλλά και ως 

ένα μέσο για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά εντάσσεται στην κατηγορία της κωμωδίας. Γι’ αυτό, 

βασικός στόχος είναι η πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό, με αποτέλεσμα ο 

Λουκάς να δημιουργεί συναισθήματα συμπάθειας στους τηλεθεατές και να εντάσσεται 

στους «καλούς» χαρακτήρες.  

Επίσης, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα παρουσιάζεται θετικά, 

χρησιμοποιούμενο από τον Λουκά, καθώς χρησιμοποιείται συνειδητά, από τη στιγμή 

που ο Λουκάς γνωρίζει επαρκώς και την πρότυπη ποικιλία και εμφανίζεται, σε γενικές 

γραμμές, ως ένας «μέτριος» προς το «καλός» μαθητής και καλλιεργημένος, ενώ, 

παράλληλα, εμφανίζεται σε αποδεκτές περιστάσεις επικοινωνίας (κυρίως ανεπίσημες 

και στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης), λειτουργώντας, επίσης, και ως ένα 

μέσο για τη δήλωση της νεανικής ταυτότητας και για την επίτευξη κωμικού 

αποτελέσματος. Τέλος, στη θετική απεικόνιση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος συμβάλλει και το γεγονός πως ο Λουκάς δε δέχεται τόσα μεταγλωσσικά 

σχόλια σε σχέση με τους υπόλοιπους ούτε εμφανίζονται στην περίπτωσή του 

φαινόμενα ασυνεννοησίας.   
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Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Λουκάς απεικονίζεται στην υπό εξέταση σειρά ως ένας χαρακτηριστικός έφηβος της 

εποχής του, με αγάπη για το μοντέρνο ντύσιμο, ροπή στα τεχνολογικά επιτεύγματα, 

στον έρωτα και στη μόδα, απορροφημένος στην τηλεόραση και με τάσεις για 

εξαπάτηση των γονιών του. Πιο αναλυτικά, ο Λουκάς εμφανίζεται συχνά αραχτός στον 

καναπέ να βλέπει τηλεόραση ή να παίζει play station και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

αδιαφορώντας για τις υποδείξεις της μαμάς του, ενώ, παράλληλα, προβάλλεται να μην 

προσφέρει μαζί με τα αδέρφια του καμιά βοήθεια στο σπίτι, με αποτέλεσμα η μαμά του 

διαρκώς να διαμαρτύρεται. Επίσης, κοροϊδεύει και εξαπατά τον μικρότερο αδερφό του, 

επειδή τον θεωρεί αφελή (π.χ. του λέει ότι το μισό των πέντε ευρώ που του ζητάει να 

του δώσει είναι τρία ευρώ ή του λέει να πάει να κρυφτεί, για να παίξουν δήθεν κρυφτό, 

ώστε να τον αφήσει με την ησυχία του να δει τηλεόραση), ενώ εμφανίζεται να 

καταστρώνει σχέδιο με τα μικρότερα αδέρφια του, ώστε να απαλλαγούν από τα τάπερ 

με φαγητό που τους δίνει η μαμά τους για το σχολείο, γιατί ντρέπονται. Συν τοις άλλοις, 

απεικονίζεται να προσπαθεί —χωρίς επιτυχία— να βοηθήσει τα μικρότερα αδέρφια 

του στα μαθήματα.  

Παράλληλα, εμφανίζεται να φλερτάρει και να είναι πολύ ερωτευμένος με μια 

συμμαθήτριά του και, γι’ αυτό, απεικονίζεται να κάθεται αποχαυνωμένος μπροστά 

στην τηλεόραση, χωρίς να αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα, βλέποντας 

telemarketing, με αποτέλεσμα ο μπαμπάς του και η μαμά του να ανησυχούν μήπως έχει 

πάθει κατάθλιψη, ενώ ο μπαμπάς του απορεί πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί που έχει 

δείκτη νοημοσύνης 147 να βλέπει τέτοια πράγματα. Επίσης, παρουσιάζεται να κάνει 

chat στο διαδίκτυο και να προσπαθεί να απαλλαγεί από τις αδιάκριτες ερωτήσεις της 

μαμάς του για την κοπέλα του, καθώς και αφηρημένος να ακούει ρομαντική μουσική, 

αναστενάζοντας. Επιπροσθέτως, απεικονίζεται να μαλώνει συχνά με τον Χάρη, επειδή 

ο δεύτερος διαρκώς τον πειράζει και προσπαθεί να τον εκνευρίσει, ενώ παρουσιάζεται 

να υιοθετεί και αυτός αγενείς συμπεριφορές μαζί με τα αδέρφια του, όπως π.χ. το 

ρέψιμο, με αποτέλεσμα να σχολιάζει η μητέρα του και για τα τρία αδέρφια πως «έχουν 

καταντήσει αηδία». Τέλος, ο Λουκάς είναι λογικά κοινωνικός και δημοφιλής στο 

σχολείο του, καθώς είναι πρόεδρος του δεκαπενταμελούς, ενώ, επίσης, προβάλλεται να 
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έχει γνώσεις γενικού περιεχομένου, τις οποίες αντλεί συνήθως από το διαδίκτυο, αλλά 

και καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα σε σχέση με τα αδέρφια του.  

Ως προς το ντύσιμό του, εμφανίζεται να επιλέγει μοντέρνα ρούχα (π.χ. τζιν και 

t-shirt, πουλόβερ αμάνικα και πουκάμισα, φούτερ με κουκούλα) και στα μαλλιά του 

έχει μοντέρνο κούρεμα (τα έχει ανασηκωμένα μπροστά). Μάλιστα, η μητέρα του 

σχολιάζει το χαμηλοκάβαλο παντελόνι που φοράει και φαίνεται πάνω από αυτό το 

εσώρουχό του, με αποτέλεσμα ο Λουκάς να αντιδρά, λέγοντας πως «είναι μόδα», «είναι 

στιλ». Οι διατροφικές του συνήθειες χαρακτηρίζονται από ανθυγιεινές επιλογές, καθώς 

και αυτός προτιμά τα σουβλάκια, τις πίτσες και τα πατατάκια από το σπιτικό φαγητό. 

Τέλος, απεικονίζεται να κινείται στους χώρους του σπιτιού κυρίως και του σχολείου.  

 

Ιδεολογική ανάλυση 

Η υπό εξέταση τηλεοπτική σειρά Παιδική Χαρά αποτελεί μια οικογενειακή κωμωδία 

του ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού Mega που προβλήθηκε την περίοδο 2009-2010 

και βασικός στόχος της είναι να αναδείξει πώς διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 

οικογένειας οι σχέσεις γονέων και παιδιών. Ως προς την απεικόνιση των νέων της 

τηλεοπτικής σειράς (2 παιδιά δημοτικού και 1 έφηβος), παρατηρούμε ότι η 

αναπαράσταση και των τριών μυθοπλαστικών χαρακτήρων συνδέεται με τα αρνητικά 

στερεότυπα που συνοδεύουν τους νέους («λόγος της εφηβείας»).  

Πιο αναλυτικά, οι νέοι της σειράς παρουσιάζονται ως αγενείς, ανώριμοι, 

ανεύθυνοι, εξαιρετικά άτακτοι (π.χ. είχαν δηλητηριάσει τη γιαγιά τους και την πήγαν 

στο νοσοκομείο για πλύση στομάχου, γι’ αυτό κανείς δεν αναλαμβάνει να τα προσέχει/ 

μαλώνουν και σπάνε πράγματα), αφελείς (ο Νικόλας), επιπόλαιοι, ειρωνικοί, με ροπή 

στον καταναλωτισμό και στα τεχνολογικά προϊόντα, αδιάφοροι για το σχολείο και το 

διάβασμα και κακοί μαθητές (κυρίως ο Νικόλας και ο Χάρης/ παιδιά δημοτικού), 

νωθροί, βαριεστημένοι, αραχτοί και αποχαυνωμένοι στην τηλεόραση, με τάσεις 

εξαπάτησης των γονιών τους, στους οποίους λένε ψέματα και τους εκμεταλλεύονται. 

Ακόμη, παρουσιάζονται επιρρεπείς στη μαζική κουλτούρα (κυρίως ο Χάρης που είναι 

οπαδός της χιπ χοπ κουλτούρας) και στη μόδα (κυρίως ο Λουκάς), καθώς και με 

μοναδικό ενδιαφέρον τον έρωτα (Λουκάς) και την καλοπέραση. Επίσης, διακρίνονται 

για την έλλειψη στόχων και την απέχθεια προς την υγιεινή διατροφή αλλά και για την 
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άγνοιά τους σχετικά με την πρότυπη ποικιλία (Νικόλας και Χάρης). Την όλη τους 

συμπεριφορά, ενισχύει και καλύπτει ο μπαμπάς τους, σε αντίθεση με τη μαμά τους που 

είναι (μάταια) πιο αυστηρή. 

Όσον αφορά την παρουσίαση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, 

στιγματίζεται περισσότερο στην περίπτωση των παιδιών δημοτικού, καθώς, μέσα από 

τα μεταγλωσσικά σχόλια και τις περιπτώσεις ασυνεννοησίας, συνδέεται με τις απόψεις 

για ελλιπή κατάκτηση της πρότυπης ποικιλίας και «γλωσσική πενία» των νέων, 

απόψεις που συνηθίζουν να αναπαράγουν τα ΜΜΕ, δημιουργώντας «ηθικό πανικό» 

(Moschonas 2004), και που σχετίζονται με γενικότερες αντιλήψεις και γλωσσικές 

στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επίσης, στην αρνητική παρουσίαση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος συμβάλλει και το γεγονός πως συνδέεται με τις 

χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Νικόλας και Χάρης) και με τις όψεις της «μαγκιάς», του 

«ζωηρού χαρακτήρα», της «αγένειας» και της «μόδας» (στην περίπτωση του Χάρη), 

αλλά και της «αφέλειας» και της «σεξουαλικότητας» (στην περίπτωση του Νικόλα), 

καθώς και το γεγονός πως το υφολογικό σύμπλεγμα, και πιο συγκεκριμένα η «γλώσσα 

των νέων τεχνολογιών», συνδέεται με υπότιτλους και επεξηγήσεις, με αποτέλεσμα να 

φαίνεται ως κάτι το «ξένο» και το «ακατανόητο» (Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 

1999). Ωστόσο, θετικότερη είναι η παρουσίασή του στην περίπτωση του Λουκά, καθώς 

χρησιμοποιείται ως δείκτης της νεανικής ηλικίας και ταυτότητας, από τη στιγμή που ο 

Λουκάς φαίνεται να είναι ο πιο συνειδητός χρήστης του υφολογικού συμπλέγματος 

αλλά και της πρότυπης ποικιλίας από τους τρεις χαρακτήρες.  

Σε γενικές γραμμές πάντως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως στην υπό 

εξέταση τηλεοπτική σειρά το υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιείται ως ένα μέσο για τη 

δήλωση της νεανικής ηλικίας, ταυτότητας και κουλτούρας (ιδιαίτερα στην περίπτωση 

του Χάρη και του Λουκά), καθώς και ως ένα μέσο για την επίτευξη χιουμοριστικού 

αποτελέσματος, αλλά και ως ένα αντικείμενο μίμησης στην περίπτωση του Νικόλα. 

Τέλος, με εξαίρεση την περίπτωση του Χάρη όπου η χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος είναι πιο έντονη, επειδή είναι και ο πιο «μοντέρνος» από τους τρεις, ενώ 

θα αναμέναμε ο Λουκάς να είναι ο πιο συστηματικός χρήστης, καθότι έφηβος, στις 

άλλες δύο περιπτώσεις το υφολογικό σύμπλεγμα δεν υπερκαλύπτει στη χρήση της 

πρότυπης ποικιλίας, ενώ και στις τρεις περιπτώσεις εμφανίζεται στο πλαίσιο της 

οικογένειας, όπου υπάρχει άνεση, οικειότητα και ανεπίσημες περιστάσεις 

επικοινωνίας. 
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5.3.2 Ανάλυση σκηνών με υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες από την Παιδική 

Χαρά 

 

1η σκηνή: «Γουστάρω το παγωτό»  

Επεισόδιο 1, 10.36-11.14 

 

((Ο Νικόλας κάθεται φοβισμένος στο γρασίδι, επειδή τα αδέρφια του προσποιήθηκαν 

πως θα τον πουλούσαν, αναπνέοντας έντονα με ανοιχτό το στόμα, ώσπου τον πλησιάζει 

ο Χάρης και κάθεται δίπλα του)) 

Χάρης (Χ)- Νικόλας (Ν) 

1 

2 

3 

Χ: Αδερφού:λη: (.) δε σου ’πα ότι θα ’σαι πιο μάγκας; ((Τον πιάνει τρυφερά 

από τον ώμο εις ένδειξη αλληλεγγύης και, παράλληλα, κουνάει 

επεξηγηματικά το χέρι του σαν να θέλει να τον συμβουλεύσει)) 

4 Ν: Δηλαδή:; ((Ατάραχος)) 

5 

6 

Χ: Σ’ αρέσει το παγωτό:; ((Συνεχίζει να κουνάει επεξηγηματικά το χέρι 

του)) 

7 Ν: Μ’ αρέ:σει: το παγωτό:; ((Καταφατικό νεύμα του κεφαλιού)) 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Χ: ((Χτυπάει απογοητευμένος με το χέρι το κεφάλι του, κλείνοντας το ένα 

του μάτι, έχοντας γκριμάτσα απογοήτευσης (ανοιχτό στόμα) και 

ξεφυσώντας)) Δε θα λες μ’ αρέσει το παγωτό (.) Θα λες γουστά:ρω (.) 

((Ο τόνος της φωνής του αρχίζει να δείχνει εκνευρισμό, ενώ παράλληλα 

συνεχίζει την επεξηγηματική κίνηση των χεριών)) Αυτό είναι το κλειδί 

που ανοί:γει: (.) πό:ρτες. ((Κουνάει παράλληλα τα χέρια του, καθώς 

προσπαθεί να  του εξηγήσει)) Λοιπόν (.) ((Από το ύφος του δείχνει 

διατεθειμένος να κάνει άλλη μια προσπάθεια με τον Νικόλα)) Σ’ αρέσει 

το παγωτό; ((Συνεχίζεται η επεξηγηματική κίνηση του χεριού)) 

17 Ν: Μ’ αρέσει το παγωτό:. ((Κουνάει πάλι επεξηγηματικά το κεφάλι)) 

18 

19 

20 

Χ: ((Χτυπάει ξανά απογοητευμένος με το χέρι του το κεφάλι του, έχοντας 

ανοιχτό το στόμα και έκφραση απογοήτευσης, κλείνοντας το ένα μάτι, 

εξαιτίας της απάντησης του Νικόλα και ξεφυσώντας)) Τώρα μόλις δε 
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21 

22 

23 

σου ’πα να μη λες  μ’ αρέσει το παγωτό; ((Κουνάει και τα δυο χέρια, 

προσπαθώντας να γίνει κατανοητός και λόγω εκνευρισμού, ο οποίος 

φαίνεται και στη φωνή)) Θα λες γουστά:ρω! Σ’ αρέσει το παγωτό; 

24 

25 

Ν: Μ’ αρέσει το παγωτό. ((Με απάθεια επαναλαμβάνει την ίδια φράση, 

καθώς δεν έχει κατανοήσει τι συμβαίνει)) 

26 

27 

28 

29 

Χ: ((Χτυπάει για τρίτη φορά απογοητευμένος το κεφάλι του λόγω της                      

επανάληψης της εσφαλμένης απάντησης από τον Νικόλα)) Ωωω:: 

((Κλείνει με τα δυο του χέρια πλήρως απογοητευμένος τα μάτια του 

λόγω των συνεχών ανεπιτυχών προσπαθειών)) 

 

Στη συγκεκριμένη μυθοπλαστική αλληλεπίδραση κατασκευάζεται η ταυτότητα του 

Χάρη ως μεγάλου αδερφού, «μάγκα», μοντέρνου και προοδευτικού νέου σε αντίστιξη 

με την ταυτότητα του Νικόλα που κατασκευάζεται ως ο μικρός αδερφός 

(«αδερφούλης») και ο αθώος, με την παιδική συμπεριφορά. Πιο αναλυτικά, από 

πλευράς θεσιακότητας, κατασκευάζονται και αναδύονται στην περίπτωση του Χάρη οι 

κατηγορίες του «μεγάλου αδερφού» και του «προέφηβου» που είναι «μάγκας» και, γι’ 

αυτό, μπορεί να συμμετέχει στη νεανική κουλτούρα και ταυτότητα, υιοθετώντας έναν 

πιο «μάγκικο» τρόπο ομιλίας με την άντληση κοινωνιογλωσσικών πόρων από το 

υφολογικό σύμπλεγμα που συνδυάζει στοιχεία της «γλώσσας των νέων» και της 

«γλώσσας της πιάτσας» («γουστάρω»). Αντίθετα, στην περίπτωση του Νικόλα 

αναδύονται οι κατηγορίες του «μικρού αδερφού» και του «παιδιού», καθώς 

παρουσιάζεται να μην μπορεί να οικειοποιηθεί γλωσσικά στοιχεία από το υφολογικό 

σύμπλεγμα, ώστε να καταφύγει στον τρόπο ομιλίας που χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα 

ηλικιακά άτομα. Έτσι, με βάση αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, οι δύο χαρακτήρες 

εντάσσονται στους κοινωνικούς μηχανισμούς της οικογένειας και της ηλικίας. 

Παράλληλα, από πλευράς σχεσιακότητας, ο Χάρης τονίζει περισσότερο τα 

διαφορετικά κατηγορήματα που διαχωρίζουν τον ίδιο από τον μικρότερο σε ηλικία, 

συνεσταλμένο και εσωστρεφή Νικόλα ως προς τη συμπεριφορά (σχέση της διάκρισης), 

καθώς υπονοεί μέσα από τις συμβουλές του πως ο ίδιος είναι μάγκας, ενώ ο Νικόλας 

δεν είναι, αλλά πρέπει να γίνει (σ. 1-3, 8-14). Έτσι, λοιπόν, ο Χάρης ως ο μεγαλύτερος 

αδερφός αναμένει από τον Νικόλα να μη φοβάται τόσο και να είναι περισσότερο 

«μάγκας» (δεσμευμένο από την κατηγορία του «μεγάλου» κατηγόρημα), ώστε να 



343 
 

πάψει πλέον να θυμίζει παιδί και να συμπεριφέρεται περισσότερο ως μεγάλος, όπως 

κάνει αυτός, προσπαθώντας έτσι να ενισχύσει στον Νικόλα τα χαρακτηριστικά/ 

κατηγορήματα του θάρρους και του δυναμισμού που προσιδιάζουν στους 

μεγαλύτερους σε ηλικία. Επιπροσθέτως, κατά την αλληλεπίδραση, αυθεντικοποιεί τον 

εαυτό του ως «μάγκα» μέσα από τις υποδείξεις και τα μεταγλωσσικά σχόλια στον 

Νικόλα για τον επιθυμητό τρόπο ομιλίας, ταυτότητα η οποία εν μέρει 

αποφυσικοποιείται από  τους δημιουργούς της σειράς με την αναφορά στο παγωτό, το 

οποίο αποτελεί συνήθως παιδική αδυναμία. Δημιουργείται έτσι στον λόγο του ένα 

οξύμωρο σχήμα («γουστάρω το παγωτό»), το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί με την 

μπαχτινική έννοια της «διπλής φωνής»/ «double voice» (Bakhtin 1981), σύμφωνα με 

την οποία οι σεναριογράφοι αποβλέπουν στο να παρουσιάσουν τους χαρακτήρες με 

λεπτή ειρωνεία, από τη στιγμή που δεν ακούμε μόνο τη «φωνή» του ήρωα αλλά και 

του σεναριογράφου, ο οποίος «φιλτράρει» την άποψη των χαρακτήρων που 

επεξεργάζεται περνώντας μέσα στον λόγο τους τη δική του οπτική (βλ. Stamou 2011). 

Παράλληλα, αυθεντικοποιεί τον εαυτό του ως μεγάλο αδερφό, ο οποίος λειτουργεί ως 

καθοδηγητής και συμβουλάτορας του μικρότερου. 

Η αυθεντικοποίηση της ταυτότητας του μεγάλου αδερφού για τον Χάρη 

ενισχύεται και από παραγλωσσικά και προσωδιακά στοιχεία (περικειμενικούς δείκτες). 

Έτσι, τον βλέπουμε να ακουμπάει τρυφερά και υποστηρικτικά στον ώμο του Νικόλα, 

θέλοντας να του δώσει τις κατάλληλες συμβουλές (σ. 1-3), ώστε να ενταχθεί και αυτός 

στον κόσμο της «μαγκιάς», και να δείχνει από το ύφος του τη διάθεση να επαναλάβει 

και τρίτη φορά την ίδια ερώτηση, ώσπου να δώσει ο Νικόλας την επιθυμητή απάντηση 

(σ. 14-16). Επίσης, παρατηρούμε ότι ο Χάρης συνοδεύει τα λεγόμενά του με 

παράλληλες επεξηγηματικές κινήσεις των χεριών (σ. 5-6, 11-12, 13-14, 16), ώστε να 

επιστήσει την προσοχή του Νικόλα και να του επισημάνει τη σημασία της χρήσης του 

ρήματος «γουστάρω», ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και η παύση του Χάρη, πριν από 

τη λέξη «πόρτες» (σ. 13), η οποία τονίζει την προσπάθεια του Χάρη να βρει την 

κατάλληλη λέξη, ώστε να αποδώσει τη σημασία χρήσης του ρήματος «γουστάρω», 

αλλά και ο τόνος φωνής του Χάρη μέσω της επιμήκυνσης φωνηέντων που 

υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα αυτού του ρήματος (ανοί:γει: (.) πό:ρτες). Ανάλογο 

ρόλο επιτελεί και η επιμήκυνση φωνηέντων και η έμφαση κατά την εκφορά του 

ρήματος «γουστάρω» (σ. 10, 23).  
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Επίσης, ο Χάρης, μέσα από τη συνεχή προσπάθειά του να πει ο Νικόλας τη 

λέξη «γουστάρω» που δεικνύει τη «μαγκιά», σε συνδυασμό με τους περικειμενικούς 

δείκτες, στους οποίους καταφεύγει, όπως είναι το χτύπημα του κεφαλιού σε κάθε 

εσφαλμένη απάντηση του αδερφού του, οι γκριμάτσες απογοήτευσης που συνοδεύουν 

το άκουσμα της λανθασμένης απάντησης, οι έντονες κινήσεις των χεριών, το ξεφύσημα 

και η σταδιακή εμφάνιση του εκνευρισμού στον τόνο της φωνής του Χάρη, καθώς και 

η επιμήκυνση του επιφωνήματος «Ωωω» εις ένδειξη αγανάκτησης και απογοήτευσης, 

αποφυσικοποιεί τον Νικόλα ως «δυνάμει μάγκα» και επισημαίνει με αυτόν τον τρόπο 

τη δυσκολία να αποκτήσει ο Νικόλας αυτό το χαρακτηριστικό/ κατηγόρημα, καθώς 

εξακολουθεί να προβάλλει στον λόγο του τα κατηγορήματα του παιδιού (σ. 8-10, 11-

12, 18-20, 21-23, 26-29). Με άλλα λόγια, προβάλλονται στην ομιλία του Νικόλα τα 

κατηγορήματα της αφέλειας, παιδικότητας-αθωότητας, του ήπιου και ευγενικού 

τρόπου ομιλίας, τα οποία κατασκευάζουν έναν παιδικό χαρακτήρα (σ. 7, 17, 24-25), 

και τα οποία συμφωνούν με τον στερεότυπο λόγο της ρομαντικής παιδικότητας, ο 

οποίος αντιμετωπίζει τα παιδιά ως «παιχνιδιάρικα», «χαρούμενα», «αθώα», 

«ξένοιαστα», «φιλικά» και «συνεργάσιμα», τοποθετημένα στο ιδανικό περιβάλλον της 

οικογένειας ή του σχολείου. Κατασκευάζεται, με αυτόν τον τρόπο, η «αθώα» και 

«ειδυλλιακή» αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας και δημιουργείται ένα κανονιστικό 

πλαίσιο για τις ενέργειες των παιδιών σύμφωνα με την ενήλικη άποψη (Avgitidou & 

Stamou 2013). Έτσι, ο Νικόλας, με τη σειρά του, συμβάλλει στην αποφυσικοποίηση 

της ταυτότητας του «δυνάμει μάγκα» και μέσα από την απαθή στάση του αλλά και την 

αφέλεια με την οποία επαναλαμβάνει την ίδια απάντηση, παρά τις συνεχείς εξηγήσεις 

του Χάρη. 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, ο Χάρης καταφεύγει στη χρήση 

νεανικού ομιλιακού ύφους και, πιο συγκεκριμένα, στη χρήση της λέξης «γουστάρω» 

(σ. 10, 23), που εντοπίζεται συχνά στο υφολογικό ρεπερτόριο των νεαρών ατόμων για 

την αναφορά σε κάποια έντονη ψυχική/ συναισθηματική κατάσταση, και σ’ έναν πιο 

επιθετικό τρόπο ομιλίας σε σχέση με τον Νικόλα, ώστε να δομήσει για τον εαυτό του 

μια «ενήλικη» ταυτότητα (σε αντίστιξη με την παιδική του Νικόλα) και να επισημάνει 

τη μετάβασή του προς την εφηβική ηλικία και, κατ’ επέκταση, στην ενηλικίωση, καθώς 

θεωρεί τη λέξη αυτή «ως το κλειδί που ανοίγει πόρτες» (προφανώς στον κόσμο των 

θαρραλέων και δυναμικών ενηλίκων). Από την άλλη πλευρά, ο Νικόλας δεν 

καταφέρνει να οικειοποιηθεί στον λόγο του το συγκεκριμένο γλωσσικό στοιχείο, παρά 
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τις επίμονες προσπάθειες του Χάρη, και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ουδέτερο και 

μη μαρκαρισμένο ρήμα «αρέσει», που ταιριάζει περισσότερο σε ένα παιδί δημοτικού, 

αντί για το ρήμα «γουστάρω». Με άλλα λόγια, η αδυναμία συνεννόησης των δύο 

χαρακτήρων εδράζεται, από πλευράς περικειμενικότητας, στο γεγονός ότι τα δύο 

παιδιά ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες (παιδί, προέφηβος), και, κατ’ επέκταση, σε 

διαφορετικές κουλτούρες, με αποτέλεσμα να θεωρούνται φυσικές τέτοιου είδους 

παρανοήσεις, καθώς δε μοιράζονται τους ίδιους περικειμενικούς δείκτες ούτε μπορούν 

να ανακαλέσουν τις περικειμενικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και την ερμηνεία των μηνυμάτων με τον ίδιο τρόπο 

(Schiffrin 2006).  

Από πλευρά μερικότητας, αναπαράγεται ο στερεότυπος λόγος για την 

αθωότητα της παιδικής ηλικίας στην περίπτωση του Νικόλα, αλλά και η ανάγκη 

καθοδήγησης των παιδιών (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, Avgitidou & Stamou 2013), η 

οποία βέβαια τώρα δε γίνεται από κάποιον ενήλικα αλλά από τον μεγαλύτερό του 

αδερφό. Τέλος, η αναπαράσταση του Χάρη ως «μάγκα», «συμβουλάτορα» και 

«καθοδηγητή» συμβαδίζει με αναπαραστάσεις που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες 

δεκαετίες στα ΜΜΕ και οι οποίες έχουν ως στόχο να κατασκευάσουν τα παιδιά 

δημοτικού ως «μικρομέγαλα», με συμπεριφορές που ταιριάζουν περισσότερο σε 

ενήλικες (Postman 1994, Kenway & Bullen 2008).  

 

2η σκηνή: «Είσαι μεγάλη κουφάλα!»  

Επεισόδιο 1, 24.24-25.28 

 

((Η Ρένια βγάζει κάποια βιβλία από κούτες στην αυλή με τον Λουκά καθισμένο δίπλα 

της, μέχρι τη στιγμή που έρχεται ο Νικόλας)) 

 

Νικόλας (Ν), Ρένια (Ρ), Λουκάς (Λ) 

1 Ν: Μαμά:, μαμά:, μου έφυγε το δό:ντι:. ((Με παραπονιάρικη φωνή)) 

2 

3 

Ρ: Αλήθεια:, αγάπη μου:; (.) Αυτό που κουνιότανε:; ((Τρυφερά του χαϊδεύει 

το μάγουλο και χαμογελάει)) 
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4 Ν: Ναι::. 

5 

6 

7 

8 

Ρ: Τέλεια:, θα βγάλεις καινούριο τώρα (.) ((Έχοντας το χέρι της 

ακουμπισμένο στον Νικόλα)) Μεγαλίστικο. Δε χαίρεσαι βρε:; 

((Προσπαθεί να τον παρηγορήσει με τον τόνο της φωνής της και να τον 

κάνει να χαρεί, έχοντας η ίδια χαρούμενη έκφραση)) 

9 Ν: Όχι, θέλω το παλιό:. ((Πεισμωμένος)) 

10 

11 

12 

Ρ: Τι να το κάνεις, αγάπη μου, το παλιό; (.) Το παλιό θα το δώσουμε στη 

νεράιδα να σου αφήσει δώρο (.) Δεν τα ’παμε αυτά:; ((Με ελαφριά 

απογοήτευση στον τόνο της φωνής της)) 

13 

14 

Λ: Τι του λες, ρε μαμά; Εννιά χρονών είναι πια! ((Με αγανάκτηση στο 

πρόσωπό του και στις κινήσεις του)) 

15 Ρ: Πάψε, μωρέ Λουκά:. ((Με έκφραση δυσαρέσκειας και θυμωμένο ύφος)) 

16 Ν: Δεν έχω το παλιό δόντι (.) Το κατά:πια:. 

17 

18 

Ρ: Το κατάπιες; ((Με έκπληξη)) Ε, καλά, δεν πειράζει (.) Συμβαίνουν αυτά. 

((Με παρηγορητικό τόνο φωνής)) 

19 Ν: Κι εγώ τι θα δώσω στη νεράιδα:; 

20 

21 

Λ: Θα της δώσουμε τα κακάκια σου (.) Άμα ψάξει, κάπου θα τα βρει. ((Με 

περιπαικτικό ύφος και τόνο φωνής)) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ρ: ((Η Ρένια κοιτάζει τον Λουκά δυσαρεστημένη/ θυμωμένη)) Αμάν, ρε 

Λουκά! Πω πω πω (.) ((Με έκφραση δυσαρέσκειας και αποδοκιμασίας 

στο πρόσωπό της)) Μην του δίνεις σημασία παιδί μου (.) Ξέρει η  

νεράιδα (.) ((Με σιγουριά στη φωνή της)) Θα σου αφήσει δώρο κι ας μην 

της δώσεις δόντι. ((Με καθησυχαστικό τόνο φωνής)) Ντάξει:; Μπράβο 

το μωρό μου! ((Με τρυφερό τόνο φωνής, φιλώντας τον στο κεφάλι)) 

28  ((Φεύγει η Ρένια και  μένουν μόνοι τους ο Λουκάς με τον Νικόλα)) 

29 

30 

Λ: Καλά ρε, το παίζεις και μεγάλος (.) Πιστεύεις ακόμα σε νεράιδες; ((Με 

ελαφρά απότομο και έντονο τόνο, για να τον συνετίσει)) 

31 

32 

Ν: ((Η φωνή του Νικόλα επανέρχεται σε κανονικό τόνο)) Όχι, αλλά δε με 

χαλάνε 5 ευρώ. ((Άνετος)) 

33 

34 

Λ: Χα! ((Εντυπωσιάζεται με την πονηριά του Νικόλα, κουνώντας από την 

έκπληξη το κεφάλι του)) Τελικά, είσαι μεγάλη κουφάλα, αδερφάκι μου! 

35 Ν: Μην το πει:ς! 

36 Λ: Μόνο αν μου δώσεις τα μισά. 
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37 Ν: Πόσα είναι τα μισά; 

38 Λ: Τρία. ((Με πονηρό ύφος)) 

39 Ν: Εντάξει. ((Με συναινετικό νεύμα του κεφαλιού)) 

40 

41 

Λ: Πέντε ευρώ το τεμάχιο, ε; ((Με σκεπτικό ύφος)) Να σου πω, κάνα άλλο 

δόντι κουνιέται:; 

42 Ν: Μπα::. ((Ανασηκώνοντας το κεφάλι, για να δείξει άρνηση)) 

43 

44 

Λ: Γαμώτο! ((Σε συνδυασμό με παράλληλη κίνηση του χεριού και έκφραση 

προσώπου που δηλώνει την απογοήτευση)) 

45 Ν: Δεν έχει σημασία! (.)  Ούτε τώρα μου ’φυγε δόντι (.) Έτσι το είπα! 

46 

47 

48 

 ((Ο Νικόλας σηκώνεται και φεύγει, ενώ ο Λουκάς κάθεται και σκέφτεται 

απορημένος και έκπληκτος που τους ξεγέλασε ο Νικόλας, με την απορία 

να αποτυπώνεται στο βλέμμα του)) 

 

Στη συγκεκριμένη μυθοπλαστική αλληλεπίδραση οι υπό εξέταση χαρακτήρες 

εντάσσονται στους μηχανισμούς της οικογένειας και της ηλικίας, καθώς αναδύονται οι 

κοινωνικές κατηγορίες της μητέρας και των γιων, αλλά και οι κοινωνικές κατηγορίες 

του παιδιού δημοτικού, του εφήβου και του ενήλικα. Αρχικά, ο Νικόλας κατασκευάζει 

τον εαυτό του ως ένα μικρό και αθώο παιδί που είναι στενοχωρημένο, επειδή του έφυγε 

το δόντι και, γι’ αυτόν τον λόγο, πηγαίνει στη μητέρα του να της το πει (αρχή της 

ανάδυσης), υιοθετώντας έναν παραπονιάρικο τόνο φωνής, επιμηκύνοντας τα φωνήεντα 

και τις καταλήξεις των λέξεων (σ. 1, 4, 9, 16, 19). Η μητέρα του αυθεντικοποιεί την 

ταυτότητα αυτή που επιχειρεί να κατασκευάσει ο Νικόλας για τον εαυτό του, καθώς τη 

βλέπουμε να προσπαθεί να τον παρηγορήσει, λέγοντάς του πως πρέπει να χαίρεται, 

καθώς τώρα θα βγάλει «μεγαλίστικο» δόντι (σ. 6), ενώ, όταν βλέπει τον Νικόλα να 

επιμένει πεισματικά πως δήθεν θέλει πίσω το παλιό δόντι, αυτή προσπαθεί να τον 

καθησυχάσει και να τον δελεάσει, λέγοντάς του πως με το παλιό δόντι θα του φέρει 

δώρο η νεράιδα (σ. 10-12). Έτσι, αυθεντικοποιεί ακόμη περισσότερο την ταυτότητα 

του μικρού παιδιού γι’ αυτόν και αποφυσικοποιεί την ταυτότητα του «μεγάλου» που 

παροδικά κατασκεύασε για τον Νικόλα με την αναφορά στο «μεγαλίστικο» δόντι που 

θα βγάλει, καθώς τονίζει το δεσμευμένο από την κατηγορία του μικρού παιδιού 

κατηγόρημα πως τα παιδιά πιστεύουν στις νεράιδες και στις ιστορίες των παραμυθιών. 

Το κατηγόρημα αυτό το αυθεντικοποιεί με τη σειρά του και ο Νικόλας, καθώς της λέει 

πως το κατάπιε το παλιό το δόντι και αναρωτιέται τι θα δώσει τώρα στη νεράιδα (16, 
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19), ενώ αυθεντικοποιεί και τα κατηγορήματα της παιδικής αφέλειας και αθωότητας 

που εντάσσονται στον στερεότυπο λόγο της ρομαντικής παιδικότητας (Avgitidou & 

Stamou 2013).  

Επίσης, στην αυθεντικοποίηση της ταυτότητας του Νικόλα ως μικρού παιδιού 

βλέπουμε ότι συμβάλλει και ο τρυφερός και γλυκός τόνος στη φωνή της, με τον οποίο 

απευθύνεται στον «μικρό» Νικόλα (που τον χαρακτηρίζει μάλιστα «μωρό»), καθώς, 

σύμφωνα με τους Ervin-Tripp & Strage (1985), ο ιδιαίτερος τόνος ομιλίας που 

υιοθετείται απέναντι στα παιδιά και περιλαμβάνει υψηλότερο τόνο φωνής (higher 

pitch) και μαρκαρισμένη επιτόνιση (marked intonation contours) υποδηλώνει 

ενδεχομένως στοργή και προστασία του αδυνάμου. Αντιθέτως, στον «μεγάλο» της γιο, 

τον Λουκά είναι πιο αυστηρή και απότομη, καθιστώντας εμφανή τη διάκριση της 

ηλικίας για τα δυο της παιδιά που συνεπάγεται διαφορετική αντιμετώπιση και 

συμπεριφορά απέναντί τους (π.χ. σ. 2-3, 5-8, 10-12, 17-18, 26-27, 15, 22-24). Επίσης, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ο παρηγορητικός και καθησυχαστικός τόνος φωνής που 

υιοθετεί η Ρένια προς τον Νικόλα, προσπαθώντας να επιτύχει τον ανάλογο 

επικοινωνιακό στόχο, καθώς και οι τρυφερές χειρονομίες προς αυτόν (φιλί, 

υποστηρικτικό άγγιγμα) και η χαμογελαστή έκφραση του προσώπου της, προκειμένου 

να τον παρηγορήσει (περικειμενικοί δείκτες). 

Ο Λουκάς, από την πλευρά του, προσπαθεί να αποφυσικοποιήσει την 

ταυτότητα του μικρού παιδιού που προσπαθεί να κατασκευάσει η μητέρα του για τον 

Νικόλα, αντιδρώντας στο γεγονός πως του λέει ακόμη ιστορίες για νεράιδες, τη στιγμή 

που είναι πια εννιά χρονών, με την αγανάκτηση να αντικατοπτρίζεται και στο πρόσωπό 

του και στις κινήσεις του (σ. 13-14). Ωστόσο, βλέπουμε τη μητέρα του να του λέει να 

πάψει και να αποτυπώνει στις εκφράσεις του προσώπου της και στο βλέμμα της τον 

θυμό, τη δυσαρέσκεια και την αποδοκιμασία της για τα λεγόμενα του Λουκά (σ. 15), 

προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει την αυθεντικοποίηση της ταυτότητας 

του μικρού παιδιού για τον Νικόλα. Ύστερα από αυτήν την αντίδραση της μητέρα του, 

για να μην προκαλέσει και δεύτερη, ο Λουκάς παρουσιάζεται φαινομενικά μπροστά 

της να αυθεντικοποιεί και αυτός την ταυτότητα του μικρού παιδιού για τον Νικόλα, 

υιοθετώντας έναν τρόπο ομιλίας που ταιριάζει όταν απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά 

(χρήση υποκοριστικών για δήλωση στοργής και προστασίας προς τον αδύναμο, βλ. και 

Ervin-Tripp & Strage 1985) αλλά και καταφεύγοντας στη χρήση περιπαικτικών-

ειρωνικών στοιχείων, στον ανάλογο τόνο φωνής και στο ανάλογο ύφος του προσώπου, 
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για να δηλώσει την αντίδραση και την αποδοκιμασία του απέναντι στην ταυτότητα του 

μικρού παιδιού που επιχειρεί να κατασκευάσει η μητέρα του για τον Νικόλα (π.χ. σ. 

20-21: Θα της δώσουμε τα κακάκια σου (.) άμα ψάξει, κάπου θα τα βρει). Ωστόσο, 

δέχεται πάλι την αντίδραση της μητέρας του, η οποία στην ουσία προσπαθεί να κάνει 

τον Λουκά να κατανοήσει πως υπάρχει κάποιο όριο στο τι λέμε στα μικρά παιδιά, 

αυθεντικοποιώντας έμμεσα τον Λουκά ως απότομο, ωμό και ορθολογιστή νέο μέσα 

από τα κατηγορήματα της ανωριμότητας, της επιπολαιότητας, του παρορμητισμού και 

της αγένειας που υπονοεί γι’ αυτόν, με βάση τα όσα λέει στον μικρότερο αδερφό του, 

ο οποίος ενδέχεται, κατά τη μητέρα τους, να πληγωθεί (σ. 22-27). Η αυθεντικοποίηση 

αυτών των αρνητικών και στερεότυπων κατηγορημάτων για τον νεαρό Νικόλα γίνεται 

εντονότερη και μέσω των περικειμενικών δεικτών που αξιοποιούνται από τη Ρένια 

(βλέμμα και έκφραση προσώπου που δηλώνουν θυμό, δυσαρέσκεια και 

αποδοκιμασία), καθώς και με την προτροπή της στον Νικόλα να μη δίνει σημασία στα 

λεγόμενα του Λουκά. 

Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε ότι, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας, 

κατασκευάζεται για τον Νικόλα η ταυτότητα του μικρού και αθώου παιδιού που 

βρίσκεται σε διάκριση με τον παρορμητικό και «σκληρό» έφηβο που αναδύθηκε κατά 

την συνομιλιακή αλληλεπίδραση με τη μητέρα τους, ταυτότητες οι οποίες 

αποφυσικοποιούνται όταν τα δύο αδέρφια μένουν μόνα τους. Ειδικότερα, στη μεταξύ 

τους συνομιλία, ο Λουκάς προσπαθεί να αποφυσικοποιήσει την ταυτότητα του Νικόλα 

ως μεγάλου και να συνεχίσει την αυθεντικοποίησή του ως μικρού παιδιού, από τη 

στιγμή που αναδύθηκαν στον λόγο του Νικόλα τα δεσμευμένα από την κατηγορία της 

παιδικής ηλικίας/ του παιδιού κατηγορήματα της αφέλειας και της ευπιστίας (σ. 29-30: 

Καλά ρε, το παίζεις και μεγάλος (.) Πιστεύεις ακόμα σε νεράιδες;). Επίσης, υιοθετεί 

και έναν ελαφρά έντονο και απότομο τόνο φωνής, ώστε να κατασκευαστεί ως ο 

μεγάλος αδερφός που μιλάει στον μικρότερο, προκειμένου να τον συνετίσει, και να 

αυθεντικοποιήσει την ταυτότητα του μεγάλου για τον εαυτό του και του μικρού για τον 

Νικόλα. 

Ωστόσο, ο Νικόλας αποφυσικοποιεί την ταυτότητα του μικρού παιδιού και 

προβάλλει την απόκτηση χρημάτων ως απώτερο στόχο του και ως δικαιολογία για το 

ψέμα του, αυθεντικοποιώντας για τον εαυτό του την ταυτότητα του μεγάλου μέσα από 

τη επισήμανση των κατηγορημάτων της δυσπιστίας, της πονηριάς και της 

εκμετάλλευσης των ενηλίκων (σ. 31-32, 35), κατηγορήματα τα οποία αποδίδονται 
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συνήθως στους νέους. Στην αποφυσικοποίηση της ταυτότητας του μικρού παιδιού και 

στην αυθεντικοποίηση της ταυτότητας του μεγάλου για τον Νικόλα συμβάλλει και η 

αλλαγή στον τόνο της φωνής του, ο οποίος γίνεται στο εξής κανονικός/ ‘φυσιολογικός’. 

Ο Λουκάς, με τη σειρά του, αυθεντικοποιεί μέσα από έναν επιδοκιμαστικό αξιολογικό 

χαρακτηρισμό και μια επιδοκιμαστική κίνηση του κεφαλιού την ταυτότητα αυτή του 

Νικόλα (σ. 33-34: Τελικά, είσαι μεγάλη κουφάλα, αδερφάκι μου!), περνώντας έτσι από 

τη σχέση διάκρισης που νόμιζε πως τον χαρακτήριζε με τον Νικόλα, καθώς ο ίδιος 

προβλήθηκε στην αρχή της συνομιλίας ως ο μεγάλος και ώριμος, αφού δεν πιστεύει σε 

νεράιδες σε αντίθεση με τον Νικόλα, στη σχέση επάρκειας, καθώς πλέον αποφασίζει 

να «συνωμοτήσει» με τον μικρό του αδερφό, για να αποκομίσουν χρήματα από τους 

γονείς τους εξαπατώντας τους (σ. 40-41: Πέντε ευρώ το τεμάχιο, ε; Να σου πω, κάνα 

άλλο δόντι κουνιέται:;). Παρ’ όλα αυτά, στη συνέχεια, ο Λουκάς περνάει πάλι στη 

σχέση διάκρισης κατά τη συνομιλία του με τον μικρό του αδερφό, καθώς θεωρεί τον 

εαυτό του εξυπνότερο, ή για την ακρίβεια πονηρότερο, και προσπαθήσει να τον 

εξαπατήσει, ώστε να εξασφαλίσει για τον εαυτό του μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών 

(σ. 38), πρόθεση η οποία περικειμενοποιείται και με το πονηρό ύφος που υιοθετεί, ενώ 

αυθεντικοποιείται, παράλληλα, ο Νικόλας ως εύπιστος και αφελής, από τη στιγμή που 

πιστεύει πως τα μισά των πέντε ευρώ είναι τα τρία ευρώ (σ. 39). Ωστόσο, στο τέλος ο 

Νικόλας αποφυσικοποιεί για τον εαυτό του τα κατηγορήματα της ευπιστίας και 

αφέλειας και αποδεικνύει στον Λουκά πως είναι πονηρότερος από αυτόν, καθώς 

κατάφερε και τώρα να εξασφαλίσει χρήματα, χωρίς καν να του έχει φύγει το δόντι (σ. 

45), με αποτέλεσμα να προκαλεί την έκπληξη στον Λουκά (σ. 46-48) και, παράλληλα, 

να αποφυσικοποιεί για τον Λουκά το κατηγόρημα του έξυπνου που νόμιζε πως κατείχε. 

Η αποφυσικοποίηση αυτή ενισχύεται και από το απορημένο και έκπληκτο ύφος που 

έχει ο Λουκάς στο τέλος της συνομιλίας, όταν αντιλαμβάνεται την εξαπάτησή του από 

τον μικρότερό του αδερφό. 

Από πλευρά υφολογικής δεικτικότητας, βλέπουμε τον Λουκά να αξιοποιεί όσο 

είναι παρούσα η μητέρα του έναν πιο «παιδικό» τρόπο ομιλίας (π.χ. χρήση 

υποκοριστικού «κακάκια»), όταν απευθύνεται στον Νικόλα, σε συνδυασμό με την 

πρότυπη ποικιλία (σ. 20). Όταν, όμως, μένουν μόνοι με τον Νικόλα και μαθαίνει το 

σχέδιό του, παρατηρούμε ότι αντλεί κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη/ ιδιώματα και το υφολογικό σύμπλεγμα (σ. 33-34, 43), για να δηλώσει 

στην πρώτη περίπτωση την επιδοκιμασία του και στη δεύτερη την απογοήτευσή του, 
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σε συνδυασμό με τους περικειμενικούς δείκτες (έκφραση απογοήτευσης, κίνηση 

χεριού και κεφαλιού), καθώς θεωρεί πλέον πως ο Νικόλας δεν είναι και τόσο μικρός (ή 

αφελής) όσο νόμιζε και επειδή έχει πλέον μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης, ώστε να 

αναδείξει τα στοιχεία της νεανικής του ταυτότητας και ηλικίας μακριά από την 

επίβλεψη των ενηλίκων. Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα υποδηλώνει τον 

«συνωμοτικό» χαρακτήρα της συνομιλίας τους, με βάση το σχέδιο που καταστρώνουν, 

για να αποκομίσουν χρήματα. Ανάλογο είναι και το ομιλιακό ύφος του Νικόλα, ο 

οποίος καταφεύγει σ’ έναν πιο παιδικό τρόπο ομιλίας, όταν μιλάει με την μητέρα του 

(ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτη είναι η επιμήκυνση των φωνηέντων κατά την εκφορά του 

λόγου, η οποία συνήθως εντοπίζεται στις μικρές ηλικίες, βλ. και Γαζάνη 2009, 

Θεμιστοκλέους 2011) (π.χ. σ. 1, 4, 9, 16, 19), ενώ, όταν μένουν μόνοι με τον Λουκά, 

τον βλέπουμε να αντλεί κοινωνιογλωσσικούς πόρους και από τα νεανικά ομιλιακά ύφη/ 

το υφολογικό σύμπλεγμα (σ. 31-32), δεικνύοντας με αυτήν την επιλογή του ότι είναι 

πιο έξυπνος και μεγάλος απ’ ό,τι τον αντιμετωπίζουν. 

Τέλος, από πλευράς μερικότητας, βλέπουμε να αναπαράγονται στον λόγο των 

χαρακτήρων στερεότυπα, όπως, για παράδειγμα, ότι όλα τα παιδιά πιστεύουν στα 

παραμύθια, τα όποια εντάσσονται στον στερεότυπο λόγο της ρομαντικής παιδικότητας, 

που αντιμετωπίζει τα παιδιά ως αθώα (Αvgitidou & Stamou 2013), ευάλωτα, αγνά και, 

σε γενικές γραμμές, «ατελή» σε σχέση με τους ενήλικες, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 

την ενήλικη φροντίδα (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012). Επίσης, αναπαράγεται και ο 

κυρίαρχος «λόγος της εφηβείας» (Bucholtz 2002), σύμφωνα με τον οποίο οι νέοι 

σχετίζονται με αρνητικά στερεότυπα, είναι π.χ. ανώριμοι, πονηροί, εκμεταλλευτές, 

ψεύτες, αγενείς, ενώ αναδεικνύεται και η τάση των ΜΜΕ να παρουσιάζουν τα παιδιά 

ως «μικρομέγαλα»/ «μικροσκοπικούς ενήλικες»/ «ενήλικες μινιατούρες» (“miniature 

adults”: Postman 1994: 122-123), που δρουν και συμπεριφέρονται όπως οι ενήλικες 

(«adult-like children»), παραβλέποντας έτσι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας 

τους (Postman 1994, Kenway & Bullen 2008). 

 

3η σκηνή: «Φούρνος, bakery…sex shop!»  

Επεισόδιο 2, 5.03-6.14 
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((Η Ρένια προσπαθεί να πείσει τον Νικόλα να εξασκηθεί περισσότερο στην ανάγνωση, 

επειδή η δασκάλα του της είπε πως κομπιάζει)) 

 

Νικόλας (Ν), Χάρης (Χ), Λουκάς (Λ), Ρένια (Ρ) 

1 

2 

3 

4 

Ρ: Νικόλα μου:, δε γίνεται αυτό (.) Κάτι πρέπει να διαβάσεις! Δεν μπορεί, 

τρίτη δημοτικού έφτασες (.) Δεν μπορεί: να κομπιάζεις στην 

ανάγνωση:. ((Με τόνο παραπόνου στη φωνή της, απογοητευμένο 

βλέμμα και κίνηση των χεριών στην προσπάθειά της να του εξηγήσει)) 

5 Ν: Δεν κομπιάζω:. ((Με έντονο τόνο φωνής, λόγω εκνευρισμού)) 

6 

7 

8 

9 

10 

Ρ: Μα τι λες τώρα (.) ((Με ήρεμο τόνο φωνής)) Η δασκάλα σου ζήτησε 

να διαβάσεις κάτι, για να λυθεί η γλώσσα σου (.) Κι έχει δίκιο. Πώς θα 

κυκλοφορήσεις αύριο μεθαύριο; (.) Αναλφάβητος; ((Με αυστηρό τόνος 

φωνής και κίνηση του χεριού, για να εμπεδώσει ο Νικόλας τη σημασία 

των όσων λέει)) 

11 Χ: ((Εμφανίζεται ξαφνικά και παρεμβαίνει στη συζήτηση)) Θα ’χει GPS. 

12 

13 

14 

15 

16 

Ρ: Μπράβο, ρε πανέξυπνε, κι εσύ (.) ((Με έντονο τόνο φωνής που δηλώνει 

αποδοκιμασία)) Θα ’χει GPS (.) ((Ειρωνικά)) Και τις πινακίδες στο 

δρόμο πώς θα τις διαβάζει; (.) Συλλαβιστά:; (.) Ή θα τις διαβάζει το 

GPS; ((Εκνευρισμένη και με έντονο ύφος, κάνοντας γκριμάτσα 

αποδοκιμασίας και κίνηση χεριού που δηλώνει αγανάκτηση)) 

17 

18 

Ν: Τις πινακίδες τις ξέρω:. ((Εκνευρισμένος, με έντονο βλέμμα και τόνο 

φωνής και μετακίνηση σώματος προς τα εμπρός)) 

19 

20 

21 

22 

Ρ: Ωραία (.) Για διάβασέ μου τότε αυτό. ((Σημειώνει τη λέξη αρτοποιείο 

στο χαρτί, έχοντας δύσπιστο/ειρωνικό ύφος)) Τώρα. ((Χαμηλόφωνα, 

με ταυτόχρονο κούνημα του κεφαλιού)) Εδώ. ((Του δείχνει τη λέξη που 

σημείωσε στο χαρτί, κοιτάζοντάς τον ειρωνικά)) 

23 

24 

Ν: Αρτ (.) Αρτόπ (.) ((Με εμφανή δυσκολία και βάζοντας το δάχτυλο κάτω 

από τις συλλαβές της λέξης)) 

25 

26 

27 

28 

Ρ: Αρτ και αρτόπ (.) Αυτό λέω, ρε Νικόλα: (.) ((Με απογοητευμένο και 

εκνευρισμένο ύφος)) Θα βάζεις το δάχτυλο μια ώρα από κάτω και θα 

συλλαβίζεις; (.) ((Με έντονο τόνο φωνής)) Αρτοποιεί:ο λέει, αγάπη μου 

(.) Φούρνο:ς. ((με απογοητευμένο ύφος και τόνο φωνής)) 
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29 Ν: Α:: bakery:. ((Με προφορά και έκπληξη)) 

30 Ρ: Τι::; ((Με γκριμάτσα έντονης απορίας)) 

31 

32 

Ν: Έτσι λεν όλοι οι φούρνοι απ’ έξω. ((Ανοίγοντας τα χέρια, για να 

δηλώσει το αυτονόητο)) 

33 

34 

Ρ: Ναι, πες μου τώρα ότι ξέρεις να διαβάζεις αγγλικά:; ((Με ειρωνικό 

ύφος)) 

35 Λ: Ε βέβαια, ρε μάνα (.) Αφού όλες οι πινακίδες είναι στ’ αγγλικά πια:. 

36 

37 

 ((Η απογοήτευση και ο εκνευρισμός της Ρένιας αποτυπώνονται στο 

πρόσωπό της, ενώ, παράλληλα, ξεφυσάει)) 

38 

39 

40 

41 

Χ: Εννοείται (.) Αν δεν ξέρεις αγγλικά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις (.)              

((Ανοίγοντας τα χέρια, για να δηλώσει το αυτονόητο)) Είναι coffee 

shop για καφέ, flower shop για λουλούδια. ((Η Ρένια τον κοιτάζει 

συνοφρυωμένη, με έντονα απορημένο ύφος)) 

42 Ν: Και sex shop για::… ((Με πονηρό/ περιπαικτικό ύφος)) 

43 

44 

45 

Ρ: Μη, μη! Κώστα:! ((Έντρομη, με κίνηση του χεριού που υποδεικνύει 

στον Νικόλα να σταματήσει, φωνάζει τον άντρα της. Στη συνέχεια, 

ανοίγει τα χέρια λόγω του πανικού της)) 

46 Ν: Μαμά: (.) Ταράχτηκε::ς; ((Περιπαικτικά)) 

47 

48 

49 

Ρ: Αχ, αχ, αχ, δεν το πιστεύω! ((πέφτουν και οι τρεις πάνω της στο 

κρεβάτι)) ((Γελώντας)) Μη, μη, μη, βρε τέρατα! ((Μάλλον τη 

γαργαλάνε)) 

 

Στη συγκεκριμένη μυθοπλαστική αλληλεπίδραση αναδύονται οι κοινωνικές 

κατηγορίες της μητέρας και των γιων που εντάσσουν τους χαρακτήρες στον μηχανισμό 

της οικογένειας, αλλά και οι κατηγορίες των νέων και της ενήλικα, που τους εντάσσουν 

στον μηχανισμό της ηλικίας. Με βάση την αρχή της θεσιακότητας, ο Νικόλας 

κατασκευάζει τον εαυτό του ως έναν καλό μαθητή, γνώστη της αγγλικής γλώσσας και 

ως συμφιλιωμένο με της παγκόσμια κουλτούρα νέο, καθώς και ως προοδευτικό, 

σεξουαλικά απελευθερωμένο και περιπαικτικό νέο. Ομοίως και ο Χάρης δομείται και 

αυτός στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση ως μοντέρνος και προοδευτικός νέος, γνώστης 

της αγγλικής γλώσσας, την οποία θεωρεί ως βασικό μέσο για ευκολότερη κοινωνική 

ενσωμάτωση, και εξοικειωμένος με την παγκόσμια κουλτούρα νέος, καθώς και ως 

οπαδός της τεχνολογίας. Αντιστοίχως, και ο Λουκάς κατασκευάζει τον εαυτό του ως 
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μοντέρνο και προοδευτικό νέο, με γνώση της αγγλικής γλώσσας, την οποία 

υποστηρίζει, καθώς αποτελεί πλέον «ανάγκη των καιρών». Σε αντίθεση με την 

ταυτότητα των παιδιών κατασκευάζεται η ταυτότητα της Ρένιας, η οποία δομείται ως 

συντηρητική μητέρα που θεωρεί ακόμη μικρά τα παιδιά της, ως υπέρμαχος της 

παραδοσιακής αντίληψης για τη χρησιμότητα της αναγνωστικής δεξιότητας, αλλά και 

ως αμφισβητίας της παντοδυναμίας της τεχνολογίας, ενώ, επίσης, εμφανίζεται να 

απορεί για την υπερίσχυση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας έναντι της ελληνικής στα 

παιδιά της. 

Αναλυτικότερα, η Ρένια κατασκευαζεται ως μητέρα η οποία ενδιαφέρεται για 

την πρόοδο του Νικόλα στο σχολείο και για την κατάκτηση της αναγνωστικής 

δεξιότητας και, γι’ αυτόν τον λόγο, τον συμβουλεύει να εξασκηθεί περισσότερο στην 

ανάγνωση, ύστερα από προτροπή της δασκάλας του. Θεωρεί αδιανόητο να έχει φτάσει 

ο Νικόλας στην τρίτη δημοτικού και να δυσκολεύεται στην ανάγνωση κειμένου, 

αυθεντικοποιώντας τον, με αυτό τον τρόπο, ως αδύναμο και ίσως αμελή μαθητή (σ. 1-

4, 6-10). Η αυθεντικοποίηση του Νικόλα ως κακού μαθητή ενισχύεται και από τον τόνο 

παραπόνου στη φωνή της Ρένιας αλλά και από το απογοητευμένο βλέμμα της και τις 

κινήσεις που κάνει, καθώς τον συμβουλεύει, αλλά και από την έμφαση των λέξεων που 

δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, ο Νικόλας αποφυσικοποιεί 

το κατηγόρημα της αδυναμίας  στην ανάγνωση που του προσάπτει η μητέρα του, καθώς 

κατασκευάζει τον εαυτό του ως ικανό να διαβάζει χωρίς δυσκολίες, ενώ ο έντονος 

τόνος της φωνής που υιοθετεί και η έμφαση του «δεν», για να υποστηρίξει τον εαυτό 

του, συντελούν ακόμη περισσότερο στην αποφυσικοποίηση του κατηγορήματος της 

αδυναμίας στην ανάγνωση (σ. 5). Παρ’ όλα αυτά, η Ρένια, με τη σειρά της, το 

αυθεντικοποιεί, από τη στιγμή που επικαλείται και την άποψη της δασκάλας του, ενώ, 

επίσης, κατασκευάζεται και ως μητέρα που θεωρεί απαραίτητο προσόν για το παιδί της 

να γνωρίζει να διαβάζει, ώστε να μην κυκλοφορεί στο μέλλον «αναλφάβητος» (σ. 6-

10). Ο αυστηρός τόνος στη φωνή της, με τον οποίο συμβουλεύει τον Νικόλα, η έμφαση 

της λέξης «αναλφάβητος» και οι κινήσεις του χεριού της, για να εμπεδώσει ο Νικόλας 

τα όσα λέει, συμβάλλουν στην περαιτέρω αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος της 

αδυναμίας στην ανάγνωση και, κατ’ επέκταση, της ταυτότητας του αδύναμου μαθητή. 

Την άποψή της αυτή την υπονομεύει ο Χάρης, ο οποίος παρουσιάζεται να 

πιστεύει πως η αδυναμία αυτή μπορεί να υπερκαλυφθεί από τα υπάρχοντα τεχνολογικά 

επιτεύγματα (GPS), με αποτέλεσμα να αναδύονται στον λόγο του τα δεσμευμένα από 
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την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγορήματα του μοντέρνου, προοδευτικού και 

τεχνολογικά ενήμερου νέου, ο οποίος απορρίπτει την παραδοσιακή αξία της 

ανάγνωσης, καθώς, με βάση τα λεγόμενά του, διαφαίνεται ότι δεν είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμη στις μέρες μας (σ. 11). Έτσι, κατασκευάζει έμμεσα, από πλευράς 

σχεσιακότητας με βάση τη διάκριση, την κατηγορία της συντηρητικής μητέρας για τη 

Ρένια, κάνοντας εμφανές το χάσμα γενεών. Παράλληλα, κατασκευάζει τον εαυτό του 

ως έξυπνο και ετοιμόλογο, κατηγορήματα τα οποία αποφυσικοποιεί η μητέρα του, η 

οποία προβάλλει την άποψη πως η τεχνολογία δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα πρακτικά 

ζητήματα, όπως η ανάγνωση των πινακίδων που δεν μπορεί να γίνει συλλαβιστά ή με 

τη χρήση GPS, αυθεντικοποιώντας και πάλι για τον Νικόλα το κατηγόρημα του 

αδύναμου μαθητή, ο οποίος πρέπει να εξασκηθεί στην ανάγνωση (σ. 12-16). Η 

αποφυσικοποίηση των κατηγορημάτων της εξυπνάδας και του προοδευτισμού για τον 

Χάρη, καθώς και των απόψεών του για την τεχνολογία, γίνεται και μέσω των 

περικειμενικών δεικτών, καθώς η μητέρα του με τον έντονο τόνο στη φωνή της και με 

την έμφαση στις εκφράσεις της απαξιώνει και αποδοκιμάζει τα λεγόμενά του και τα 

κατηγορήματα που αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του, ενώ, παράλληλα, δείχνει την 

αγανάκτησή της και με το έντονο ύφος, τη γκριμάτσα αποδοκιμασίας και την κίνηση 

του χεριού της.  

Ο Νικόλας, από την πλευρά του, εξακολουθεί να αποφυσικοποιεί τα 

κατηγορήματα που του αποδίδει η μητέρα του, ισχυριζόμενος πως γνωρίζει να διαβάζει 

πινακίδες (σ. 17-18), υιοθετώντας ένα έντονο τόνο φωνής, που ενισχύεται με την 

έμφαση των λέξεων και την επιμήκυνση της τελικής συλλαβής, και ένα έντονο βλέμμα, 

για να υπερασπιστεί την άποψή του και μετακινώντας το σώμα του προς τα εμπρός 

λόγω εκνευρισμού, αλλά η μητέρα του συνεχίζει αμφισβητώντας τον να τα 

αυθεντικοποιεί. Μάλιστα, για να αποδείξει πως έχει δίκιο, σημειώνει μια λέξη στο 

χαρτί και τον βάζει να τη διαβάσει (σ. 19-22), ενώ το δύσπιστο και ειρωνικό βλέμμα 

και ύφος της συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην αυθεντικοποίηση του 

κατηγορήματος του αδύναμου μαθητή για τον Νικόλα. Η εμφανής δυσκολία με την 

οποία ο Νικόλας διαβάζει τη λέξη «αρτοποιείο», βάζοντας το δάχτυλο κάτω από τη 

λέξη, σε συνδυασμό με το σχόλιο της μητέρα του για συλλαβισμό και τοποθέτηση του 

δαχτύλου κάτω από τη λέξη κατά τον συλλαβισμό, καθώς και οι περικειμενικοί δείκτες 

τους οποίους αξιοποιεί η μητέρα του, όπως έμφαση στις λέξεις, εκνευρισμένος και 

απογοητευμένος τόνος φωνής, εκνευρισμένο και απογοητευμένο ύφος, 
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αυθεντικοποιούν το κατηγόρημα του αδύναμου μαθητή με δυσκολία στην ανάγνωση 

που του απέδωσε η μητέρα του και αποφυσικοποιούν το δικό του για επάρκεια σε αυτήν 

τη δεξιότητα (σ. 23-24, 25-28). Επίσης, το μεταγλωσσικό σχόλιο της μητέρας του για 

τη σημασία της λέξης «αρτοποιείο», σε συνδυασμό με την έκπληξη του Νικόλα, 

συμβάλλει στην ανάδυση του δεσμευμένου από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας/ 

του νέου κατηγορήματος για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας και των λόγιων στοιχείων 

(σ. 27-28, 29), το οποίο συχνά προσάπτεται ως επίκριση στα άτομα νεαρής ηλικίας. 

Παρ’ όλα αυτά, ο Νικόλας κατασκευάζει για τον εαυτό του το κατηγόρημα του γνώστη 

της αγγλικής γλώσσας (κατηγόρημα το οποίο ενισχύεται και από την προφορά του κατά 

την εκφορά της λέξης), με τη δικαιολογία ότι έτσι αναγράφεται σε όλους τους 

φούρνους (σ. 29, 30-32), προκαλώντας την έκπληξη της μητέρας του, η οποία 

αποτυπώνεται στο απορημένο ύφος της, και τονίζοντας, παράλληλα, το χάσμα γενεών 

(σ. 20, 33-34). 

Ο Λουκάς και ο Χάρης, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας, αυθεντικοποιούν 

αυτό το κατηγόρημα για τον Νικόλα, καθώς οι πινακίδες πλέον είναι γραμμένες στα 

αγγλικά και η γλώσσα αυτή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. 

Έτσι, επισημαίνουν, με αυτόν τον τρόπο, και αυτοί από την πλευρά τους, με βάση τη 

σχέση της διάκρισης, το χάσμα γενεών και τη διαφορά κοσμοαντίληψης μεταξύ των 

νέων που έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και των 

ενηλίκων που έχουν ανατραφεί σε ένα πιο εθνοκεντρικό περιβάλλον, ενώ, με βάση της 

σχέση επάρκειας, κατασκευάζουν για τους εαυτούς τους το κατηγόρημα του γνώστη 

της αγγλικής γλώσσας, όπως ο Νικόλας, και των μελών της παγκόσμιας (αμερικανικής) 

κουλτούρας (σ. 35, 38-40). Η υποστήριξη του Νικόλα γίνεται από τον Λουκά με τη 

χρήση της επιβεβαιωτικής έκφρασης, την οποία εκφέρει με έμφαση, και από τον Χάρη 

με το άνοιγμα των χεριών, για να δηλώσει το αυτονόητο. Η Ρένια, ωστόσο, αποδέχεται 

με δυσκολία το κατηγόρημα των δεινών ομιλητών της αγγλικής που κατασκευάζουν 

τα παιδιά της και αυτό γίνεται ιδιαιτέρως εμφανές μέσα από τους περικειμενικούς 

δείκτες, καθώς τη βλέπουμε να ξεφυσάει και να ακούει τα επιχειρήματά τους με 

ειρωνικό, απογοητευμένο, εκνευρισμένο και συνοφρυωμένο ύφος (σ. 36-37, 40-41). 

Επιπροσθέτως, ο Νικόλας, με αφορμή την επίδειξη γνώσεων του Χάρη στα 

αγγλικά, κατασκευάζει στον λόγο του για τον εαυτό του, μέσω της αρχής της ανάδυσης, 

τα δεσμευμένα από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας/ του νέου κατηγορήματα του 

σεξουαλικά απελευθερωμένου, προοδευτικού, πονηρού και περιπαικτικού (σ. 42), 
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εντάσσοντας τον εαυτό του στον «κόσμο των μεγάλων» και έχοντας ως απώτερο στόχο 

να προκαλέσει την αντίδραση της μητέρας του, η οποία ταράζεται στο άκουσμα της 

φράσης «sex shop» και παρουσιάζεται να προσπαθεί να τον κάνει να σταματήσει 

προτάσσοντας το χέρι της προς τον Νικόλα, φωνάζοντας τον άντρα της και ανοίγοντας 

τα χέρια της υπό το καθεστώς πανικού. Αποφυσικοποιεί έτσι την ταυτότητα του 

«μεγάλου» που έμμεσα κατασκευάζει ο Νικόλας για τον εαυτό του και αυθεντικοποιεί 

την ταυτότητα του μικρού παιδιού, ενώ, παράλληλα, τονίζει με την αντίδρασή της 

αυτή, από πλευράς σχεσιακότητας και με βάση τη σχέση της διάκρισης, τη διαφορά 

αντιλήψεων μεταξύ συντηρητικών ενηλίκων και προοδευτικών νέων (σ. 43-45). Ο 

Νικόλας, μάλιστα, για να επιτύχει τον επικοινωνιακό του στόχο, που είναι να σοκάρει 

τη μητέρα του, εκφέρει εμφατικά τη φράση «sex shop». Παράλληλα, η χρήση της 

έκφρασης αυτής αποσκοπεί στην καταπάτηση του σεξουαλικού ταμπού που υπάρχει 

στον κόσμο των ενηλίκων και έμμεσα δηλώνει την εναντίωσή του απέναντι στην 

ενήλικη άσκηση της εξουσίας (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012) και στους συνακόλουθους 

περιορισμούς της, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί στιγμιαία ο Νικόλας τον εαυτό 

του ως προοδευτικό και επαναστάτη, κατηγορήματα τα οποία τον εντάσσουν στην 

κοινωνική κατηγορία της νεότητας. Στο τέλος, ωστόσο, της συνομιλίας ο Νικόλας 

αποκαλύπτει την περιπαικτική διάσταση της χρήσης αυτής της φράσης, πρόθεση η 

οποία αποκαλύπτεται και από τον περιπαικτικό τόνο της φωνής του και την επιμήκυνση 

των φωνηέντων (σ. 46), και, γι’ αυτόν τον λόγο, καταφεύγει σε πειράγματα μαζί με τα 

αδέρφια του προς τη μητέρα του, η οποία τους χαρακτηρίζει χαριτολογώντας «τέρατα» 

(σ. 47-49), επειδή εσκεμμένα προσπαθούν να προκαλέσουν την αντίδρασή της (όπως 

φαίνεται και σε άλλα σημεία των επεισοδίων). Τα γέλια, μάλιστα, της Ρένιας 

αποφορτίζουν την κατάσταση και υποδεικνύουν πως και η ίδια συνειδητοποίησε στο 

τέλος την περιπαικτική πρόθεση του Νικόλα. 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, βλέπουμε τους νεαρούς χαρακτήρες 

να χρησιμοποιούν κυρίως την πρότυπη ποικιλία, αλλά, παράλληλα, να αντλούν 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και κυρίως 

λέξεις και εκφράσεις από την αγγλική γλώσσα και τη «γλώσσα της τεχνολογίας», που 

εντοπίζονται στα νεανικά ομιλιακά ύφη (π.χ. bakery, coffee shop, flower shop, sex 

shop, GPS). Στόχος, λοιπόν, του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος είναι ανάδειξη 

του προοδευτισμού, της εξοικείωσης με την παγκόσμια κουλτούρα και με τα 
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τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά και η επισήμανση της σεξουαλικής απελευθέρωσης  

και της παιγνιώδους διάστασης των νεανικών ομιλιακών υφών. 

Τέλος, με βάση την αρχή της μερικότητας, παρατηρούμε ότι πραγματώνονται 

(δράση) στη μυθοπλαστική συνομιλιακή αλληλεπίδραση οι διάχυτες κοινωνικές 

αντιλήψεις για τον γλωσσικό ηγεμονισμό της αγγλικής γλώσσας (δομή), με 

αποτέλεσμα την καλύτερη γνώση της αγγλικής έναντι της ελληνικής από τα παιδιά/ 

τους νέους, αλλά και τα στερεότυπα για μη επαρκή κατάκτηση της πρότυπης ποικιλίας/ 

άγνοια λόγιων στοιχείων από την κοινωνική ομάδα των νέων (δομή). Παράλληλα, 

τονίζονται τα στερεότυπα για «ατέλεια» των μικρών παιδιών που διακρίνονται από 

ανωριμότητα και ανορθολογισμό, και, γι’ αυτό, χρειάζονται τη συνετή καθοδήγηση 

των «ώριμων» και «ορθολογιστών» ενηλίκων, καθώς και τα στερεότυπα περί 

«ατέλειας» των νέων που διακρίνονται από επιπολαιότητα και ανωριμότητα («λόγος 

της εφηβείας»). Επίσης, η αντίδραση της Ρένιας στο άκουσμα της φράσης «sex shop» 

από τον Νικόλα, αντικατοπτρίζει τον λόγο της ρομαντικής παιδικότητας που εδράζεται 

σε κοινωνικές αντιλήψεις και σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά πρέπει να είναι αθώα 

και αγνά, ενώ αποτυπώνεται στην εκφορά της έκφρασης αυτής από τον Νικόλα και η 

τάση των ΜΜΕ να παρουσιάζουν τα παιδιά ως «μικρομέγαλα» με συμπεριφορές και 

ενδιαφέροντα (π.χ. σεξουαλικότητα) που προσιδιάζουν περισσότερο στους ενήλικες 

παρά στην ηλικία τους (Postman 1994, Kenway & Bullen 2008), δημιουργώντας έτσι 

έναν ρόλο για όλες τις ηλικίες (Meyrowitch 1985: 154: “Both adult and child roles shift 

towards a “middle region”, all-age role”). 

 

4η σκηνή: «Οι…Βυζάντες και ο Eminem!»  

Επεισόδιο 2, 21.26-22.40 

 

((Η Ρένια εξετάζει τον Χάρη στην ιστορία. Κρατώντας το βιβλίο, διαβάζει προτάσεις 

τις οποίες περιμένει (μάταια) να τις συμπληρώσει ο Χάρης)) 

 

Χάρης (Χ)- Ρένια (Ρ) 
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1 

2 

3 

Ρ: Λοιπόν, ακούω. ((Με ήρεμο τόνο)) Το Βυζάντιο επειδή είχε πολλούς 

((Τον εξετάζει στο μάθημα της επόμενης ημέρας. Το χέρι της κινείται 

υποστηρικτικά)) // 

4 Χ: // Βυζάντες; ((Με αθώο ύφος)) 

5 

6 

7 

8 

Ρ: Τι Βυζάντες, παιδί μου; ((γκριμάτσα και κίνηση χεριού που δηλώνουν 

δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία)) Πολλούς εχθρούς είχε (.) ((Η Ρένια 

μιλάει με έντονο τόνο και ο Χάρης κάνει μια περιπαικτική γκριμάτσα)) 

και, γι’ αυτόν τον λόγο, φρόντιζε να (.) υπό- // 

9 Χ: //-γράφει; ((Με αβεβαιότητα)) 

10 Ρ: Μπράβο. Τι; Συν- // 

11 Χ: //Συν ((Με αβεβαιότητα)) 

12 

13 

Ρ: Τι συν, ρε Χάρη; ((Με εκνευρισμένο ύφος)) Συνθήκες ει-// ((Ο τόνος της 

φωνής αρχίζει να γίνεται πιο έντονος)) 

14 Χ: //Ειρήνης. 

15 Ρ: Ειρήνης, μπράβο! Ναι, ναι, ναι (.) ((Επιδοκιμαστικά)) Και; // 

16 Χ: //Και φιλίας (.) Ειρήνης και φιλίας ((Με αθώο ύφος)). 

17 

18 

19 

20 

21 

Ρ: Ναι, και ΟΑΚΑ. ((Εκνευρισμένα και ειρωνικά)) Τι ’ναι αυτά που λες, ρε 

συ Χάρη; ((Έντονος εκνευρισμός και αποδοκιμασία αποτυπώνονται στο 

πρόσωπο)) Συνθήκες ειρήνης και εμπορικής συνεργασίας. ((Ο τόνος 

αρχίζει να γίνεται εντονότερος λόγω εκνευρισμού)) Λοιπόν, ξέρεις καμιά 

τέτοια συνθήκη να μου πει:ς; ((Ο Χάρης την κοιτάζει με αθώο ύφος)) 

22 

23 

Χ: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα. ((Με δήθεν σοβαρό ύφος, για 

να ελαφρύνει τη θέση του, επειδή δε γνωρίζει)) 

24 

25 

26 

Ρ: Ναι:, ωραία: ((Με ειρωνικό ύφος)) (.) Μήπως θυμάσαι τότε πού 

υπογράφτηκε τέτοια συνθήκη; ((Τον κοιτάζει με ειρωνικό βλέμμα 

αμφισβήτησης, έχοντας το δάχτυλο στο πρόσωπο)) 

27 

28 

Χ: Κάτω, κάτω εκεί που λέει… υπο(.)γραφή:; ((Με αβεβαιότητα για το 

υπογραφή)) 

29 

30 

31 

32 

Ρ: ((Στο άκουσμα της απάντησης του Χάρη, η έκφραση του προσώπου της 

Ρένιας είναι εκνευρισμένη και ειρωνική)) Τελείωσα μαζί σου, Χάρη 

((Εκνευρισμένη, με αυστηρό τόνο φωνής)) (.) Πήγαινε να διαβάσεις και 

ξαναέλα. ((Του πετάει πίσω το βιβλίο στα χέρια)) 



360 
 

33 

34 

Χ: ((Με ύφος και βλέμμα απογοήτευσης)) Μα ρε μαμά:, το διάβασα:. ((Με 

παράπονο)) 

35 

36 

37 

Ρ: Τι λες, παιδί μου; (.) Δεν ξέρεις την τύφλα σου! Πώς θα πας αύριο 

σχολείο; ((Έντονος τόνος φωνής και έντονες κινήσεις χεριών λόγω 

εκνευρισμού)) 

38 Χ: Έχεις δίκαιο. Δε θα πάω. ((Με απάθεια)) 

39 

40 

Ρ: Α:, τέλεια:!  (.) Τη βρήκαμε τη λύση (.) Δε θα πας σχολείο. ((Ειρωνικά 

και με άνοιγμα των χεριών, για να δείξει ότι δήθεν συμφωνεί)) 

41 

42 

Χ: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά αυτές τις μέρες. Μάλλον δε θα ξαναπάω. 

((Με αθώο και παράλληλα σοβαρό ύφος)) 

43 

44 

45 

Ρ: Τέ:λεια: ιδέα, παιδί μου! (.) ((Ειρωνικά, με προσποιητό ενθουσιασμό)) 

Και τι θα κάνεις; Θα ’ρχεσαι μαζί μου στην οικοδομή, να κάνεις 

πηλοφόρι:; ((Με ειρωνικό χαμόγελο)) 

46 

47 

48 

49 

Χ: Τραγούδι πρέπει να κάνω, αλλά το σχολείο δε μου αφήνει χρόνο (.) ((Η 

Ρένια τον ακούει με γκριμάτσα δυσαρέσκειας)) Ξέρεις τι έκανε ο 

Eminem; ((Η Ρένια τον κοιτάζει με ειρωνικό βλέμμα λόγω εκνευρισμού 

και δυσαρέσκειας)) Σταμάτησε το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου. 

50 

51 

52 

Ρ: Εμ, γι’ αυτό τον λένε Eminem ((Με έντονο βλέμμα και έντονη κίνηση 

χεριού)) (.) Επειδή «έμεινεμ» στην ίδια τάξη καμιά δεκαριά φορές (.) 

Κατάλαβε:ς; 

53 

54 

 ((Ο Χάρης την κοιτάζει με έντονη απορία, κάνοντας γκριμάτσα με 

ανοιχτό το στόμα)) 

 

Στην υπό εξέταση μυθοπλαστική αλληλεπίδραση αναδύονται στον λόγο των 

χαρακτήρων οι κοινωνικές κατηγορίες της μητέρας και του γιου που εντάσσουν τους 

χαρακτήρες στον μηχανισμό της οικογένειας, καθώς και οι κοινωνικές κατηγορίες του 

νέου (προέφηβου) και της ενήλικα που τους εντάσσουν στον μηχανισμό της ηλικίας. 

Από πλευράς θεσιακότητας, ο Χάρης κατασκευάζει για τον εαυτό του την ταυτότητα 

του επιμελούς μαθητή (ταυτότητα, όμως, που αποφυσικοποιείται καθ’ όλη την πορεία 

της συνομιλίας), του οπαδού της νεανικής κουλτούρας της ραπ αλλά και του 

μελλοντικού τραγουδιστή, αφού το τραγούδι αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη.  
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Πιο αναλυτικά, η Ρένια, εξετάζοντάς τον στην ιστορία, ανακαλύπτει σταδιακά 

πως ο Χάρης δεν έχει μελετήσει επαρκώς το μάθημά του και έτσι αναδύεται για τον 

Χάρη το κατηγόρημα του αμελούς και αδύναμου μαθητή (σ. 11-13, 16-32), ενώ, μέσα 

από το μεταγλωσσικό σχόλιο που του κάνει (σ. 5), παρατηρούμε ότι επισημαίνεται για 

τον Χάρη και το δεσμευμένο από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας/ του νέου 

κατηγόρημα της άγνοιας της πρότυπης ποικιλίας, άποψη η οποία εδράζεται για τους 

νέους στις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις. Η αυθεντικοποίηση του 

κατηγορήματος του αδύναμου μαθητή για τον Χάρη που έχει άγνοια της πρότυπης 

ποικιλίας ενισχύεται και μέσω των περικειμενικών δεικτών, καθώς βλέπουμε τη 

μητέρα του να καταφεύγει σε γκριμάτσες εκνευρισμού, αποδοκιμασίας και ειρωνείας 

και αμφισβήτησης κατά την εξέταση του Χάρη, καθώς βαθμιαία αντιλαμβάνεται πως 

αυτός δεν έχει διαβάσει, αλλά και να μεταβάλλει τον τόνο της φωνής της, ο οποίος 

γίνεται εντονότερος, μέσω της έμφασης σε λέξεις και εκφράσεις, λόγω του 

εκνευρισμού, και αυστηρότερος.  

Ο Χάρης, ωστόσο, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι δεν έχει προετοιμαστεί 

κατάλληλα για το μάθημα της ιστορίας, προσπαθεί να αντισταθμίσει τα κενά που 

παρουσιάζει στη σχολική γνώση —και εν προκειμένω στο μάθημα της ιστορίας— 

επιστρατεύοντας το χιούμορ του (περιπαικτική γκριμάτσα, γιατί δεν κατανοεί τα όσα 

λέει η μητέρα, σ. 16: «ειρήνης και φιλίας», σ. 27-28: «κάτω κάτω… υπογραφή») αλλά 

και υιοθετώντας έναν σοβαροφανή τρόπο απάντησης (σε συνδυασμό μάλιστα με την 

εμφατική χρήση της πρότυπης ποικιλίας που συνιστά περίπτωση υφοποίησης 

(stylization), από τη στιγμή που τη χρησιμοποιεί με ειρωνικό τρόπο) αλλά και ένα αθώο 

ύφος, για να μετριάσει την αγανάκτηση της μητέρας του (σ. 22-23). Παρ’ όλα αυτά, το 

κατηγόρημα της απάθειας, σε συνδυασμό με αυτό της αβεβαιότητας στις απαντήσεις 

του (π.χ. σύντομη παύση στο μέσο της λέξης υπογραφή) και της απουσίας μελέτης του 

μαθήματος, τα οποία αυθεντικοποιούνται από τον Χάρη, έχουν ως αποτέλεσμα να 

εξαντληθεί η υπομονή της Ρένιας και να υιοθετήσει έναν ειρωνικό τρόπο 

αντιμετώπισής του (σ. 24-26). Γι’ αυτό, και του υποδεικνύει έντονα να πάει να διαβάσει 

το μάθημά του και να επιστρέψει ξανά, για να τον εξετάσει (σ. 29-32), 

αυθεντικοποιώντας με αυτόν τον τρόπο για τον Χάρη τα κατηγορήματα του 

αδιάβαστου και αμελούς μαθητή, με άγνοια για την ιστορία και κενά στη σχολική 

γνώση. Ο Χάρης, με τη σειρά του, αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα αυτά που του 

αποδίδονται και αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του το κατηγόρημα του διαβασμένου (σ. 
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33-34) και, κατ’ επέκταση, επιμελούς μαθητή, καθώς υποστηρίζει πως έχει διαβάσει, 

υιοθετώντας, μάλιστα, και ένα απογοητευμένο βλέμμα και παραπονιάρικο τόνο φωνής, 

για να την πείσει. Ωστόσο, κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο και ως ψεύτης και 

πονηρός. 

Επιπροσθέτως, η ερώτηση της μητέρας του για το πώς θα πάει αδιάβαστος στο 

σχολείο (όταν μάλιστα «δεν ξέρει την τύφλα του») αποφυσικοποιεί για τον Χάρη το 

κατηγόρημα του διαβασμένου, και η αποφυσικοποίηση αυτή ενισχύεται και από τον 

έντονο τόνο φωνής της, την έμφαση στα λόγια της και τις έντονες κινήσεις των χεριών 

της μητέρας του (σ. 35-37). Τότε ο Χάρης αυθεντικοποιεί έμμεσα τα κατηγορήματα 

της αντιπάθειας και της αδιαφορίας για το σχολείο, με τα λεγόμενα και το απαθές του 

ύφος, καθώς προτιμάει να μην πάει σχολείο από το να διαβάσει. Μάλιστα, δηλώνει στη 

μητέρα του, με αθώο και συνάμα σοβαρό ύφος, πως σκέφτεται να το εγκαταλείψει, 

επειδή του τρώει χρόνο από το τραγούδι, φέρνοντας, μάλιστα, ως παράδειγμα τον 

διεθνούς φήμης τραγουδιστή της ραπ, Eminem, ο οποίος εγκατέλειψε στην τρίτη 

γυμνασίου το σχολείο (σ. 38, 41-42, 46-49). Με βάση τα λεγόμενά του, αναδύονται 

στον λόγο του τα δεσμευμένα από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγορήματα 

της έλλειψης αγάπης για το σχολείο, του φιλόδοξου χαρακτήρα, της αγάπης για τη 

νεανική κουλτούρα και τα είδωλά της, αλλά και η επιθυμία του να ασκήσει ένα 

καλλιτεχνικό επάγγελμα με απήχηση, δόξα και χρήματα, με αποτέλεσμα να προσπαθεί 

να κατασκευάσει για τον εαυτό του την ταυτότητα του μοντέρνου και προοδευτικού 

νέου, ο οποίος έχει διαφορετικά περί επαγγελματικής επιτυχίας πρότυπα σε σχέση με 

τους «ολοκληρωμένους» ενήλικες και, γι’ αυτό, απαξιώνει τη μόρφωση και τη σχολική 

εκπαίδευση (βλ. και Stamou & Saltidou 2015). 

Η μητέρα του, ωστόσο, ως πιο συντηρητική, αποφυσικοποιεί τη θετική εικόνα 

που προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και κατασκευάζει την ταυτότητά 

του με βάση τα δεσμευμένα από τη νεανική ηλικία κατηγορήματα της αδιαφορίας για 

το σχολείο, της ανωριμότητας, που συνεπάγεται τη λανθασμένη επιλογή προτύπων, και 

της επιπολαιότητας, από τη στιγμή που θα υπονομεύσει το επαγγελματικό του μέλλον, 

καθώς η εγκατάλειψη του σχολείου ισοδυναμεί με την μελλοντική άσκηση 

χειρωνακτικών επαγγελμάτων (σ. 43-45: «Θα ’ρχεσαι μαζί μου στην οικοδομή, να 

κάνεις πηλοφόρι:;»). Παράλληλα, το λογοπαίγνιο με το όνομα του τραγουδιστή 

Eminem (σ. 50-52), που αποτελεί περίπτωση υφοποίησης από την πλευρά της μητέρας 

του, καθώς και η ειρωνική αντιμετώπιση των λεγομένων του από τη μητέρα του (που 
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αποτυπώνεται στο ειρωνικό βλέμμα και χαμόγελό της), σε συνδυασμό με τον 

προσποιητό ενθουσιασμό της (που αποτυπώνεται στην έμφαση της λέξης «τέλεια» και 

στην επιμήκυνση των φωνηέντων), τη γκριμάτσα δυσαρέσκειας και τις έντονες 

κινήσεις της (σ. 39-40, 43-45), έχουν ως στόχο την απομυθοποίηση του ειδώλου του 

και την αυθεντικοποίηση των κατηγορημάτων της έλλειψης κριτικής ικανότητας αλλά 

και της απουσίας σοβαρών στόχων και προτύπων από την πλευρά του Χάρη.  Έτσι, στο 

σημείο αυτό, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και ειδικότερα τη σχέση της 

διάκρισης, αναδύεται η διάσταση των ώριμων και ολοκληρωμένων ενηλίκων, οι οποίοι 

έχουν την κριτική ικανότητα να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, από τους ανώριμους 

και ατελείς νέους, οι οποίοι είναι επιπόλαιοι, άποψη η οποία ενισχύεται και από τα 

λεγόμενα του Χάρη, καθώς φαίνεται σε αυτά ο επιφανειακός τρόπος με τον οποίο 

κρίνει τα πράγματα, ενώ, παράλληλα, τονίζεται και η διαφορά κοσμοθεωρίας των δύο 

ηλικιακών ομάδων αλλά και το χάσμα γενεών (δίπολο προοδευτικοί νέοι vs. 

συντηρητικοί ενήλικες). Στο πρόσωπο του Χάρη, ωστόσο, σχηματίζεται στο τέλος μια 

έντονη γκριμάτσα απορίας, καθώς δεν κατανοεί την περιπαικτική διάσταση της 

υφοποίησης της μητέρας του με το όνομα του τραγουδιστή, καθώς και επειδή γνωρίζει 

πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει (σ. 53-54). 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, βλέπουμε τον Χάρη να αξιοποιεί τη 

χιουμοριστική διάσταση των νεανικών ομιλιακών υφών (π.χ. «ειρήνης και φιλίας», που 

αποτελεί όνομα γηπέδου) και να αντλεί κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τη νεανική 

κουλτούρα (π.χ. Eminem), προκειμένου να δηλώσει την ένταξή του σε αυτή και να 

αναφερθεί στους μελλοντικούς του στόχους. Αξιοπρόσεκτο είναι, ακόμη, και το 

λογοπαίγνιο με το όνομα του τραγουδιστή από τη μητέρα του, που συνιστά περίπτωση 

υφοποίησης, από τη στιγμή που αναφέρεται με ειρωνικό τρόπο στην επιλογή του 

τραγουδιστή να εγκαταλείψει το σχολείο και, κατ’ επέκταση, στην επιθυμία του γιου 

της, προκειμένου να του δείξει την εσφαλμένη διάσταση των επιλογών του. 

Ενδιαφέρον, ακόμη, παρουσιάζει και η περιπαικτική χρήση της πρότυπης ποικιλίας από 

την πλευρά του Χάρη («Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα»), ο οποίος την 

αξιοποιεί ειρωνικά (υφοποίηση), με στόχο να κατευνάσει τον εκνευρισμό της μητέρας 

του, αλλά και η χρήση της λέξης «Βυζάντες», που δηλώνει την άγνοια της πρότυπης 

ποικιλίας και τα κενά του στη σχολική γνώση. 

Τέλος, με βάση την αρχή της μερικότητας, στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση 

πραγματώνονται (δράση) οι κοινωνικές αντιλήψεις για άγνοια της πρότυπης ποικιλίας 
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από τους νέους, απουσία φιλομάθειας, αρνητική επιρροή από τη μαζική κουλτούρα και 

τα είδωλά της, καθώς και τα κοινωνικά στερεότυπα για ανωριμότητα και 

επιπολαιότητα των νέων (δομή), με αποτέλεσμα να αναπαράγεται ο «λόγος της 

εφηβείας» περί ανολοκλήρωτων νέων. Επίσης, απηχεί έμμεσα ο μύθος του «εγγενώς 

κακού» παιδιού, το οποίο είναι νωθρό, ατίθασο και απείθαρχο και, γι’ αυτόν τον λόγο, 

στόχος των ενηλίκων είναι να το συνετίσουν και να το πειθαρχήσουν, ώστε οι «κακές» 

του συνήθειες να μη λειτουργήσουν ως απειλή για το ίδιο (και, κατ’ επέκταση, για την 

κοινωνία) και να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στην «κανονιστική» κοινωνική δομή. 

Συνεπώς, αναπαράγονται αντιλήψεις για «ατέλεια» των παιδιών σε σύγκριση με την 

«τελειότητα» των «ορθολογιστών» ενηλίκων, ενώ δομείται η παιδική ηλικία γύρω από 

τις έννοιες «γνώση» (για τους ενήλικες) vs. «κίνδυνος» (για τα παιδιά), δίπολο που 

καθιστά απαραίτητη την ενήλικη καθοδήγηση (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012).  

 

5η σκηνή: «Είναι όλα ακαταλαβίστικα!»  

Επεισόδιο 4, 8.48-9.48 

 

((Η Ρένια προσπάθησε να διαβάσει τα μηνύματα που έστελνε ο μεγάλος της γιος, ο 

Λουκάς,  από τον υπολογιστή του, για να αλιεύσει πληροφορίες για την κοπέλα με την 

οποία είναι ερωτευμένος. Δεν τα κατάφερε, όμως, καθώς ο γιος της χρησιμοποιούσε τη 

«γλώσσα των νέων τεχνολογιών», και έτσι αυτή αποχώρησε απογοητευμένη από το 

δωμάτιό του)) 

 

Χάρης (Χ), Ρένια (Ρ), Κώστας (Κ) 

1 

2 

Κ: Τι είδες; Είναι κορίτσι; Πες ότι είναι κορίτσι, σε παρακαλώ. ((Με τόνο 

αγωνίας στη φωνή και κάνοντας τον σταυρό του)) 

3 Ρ: Δεν έβγαλα άκρη, Κώστα μου. ((Απογοητευμένη)) 

4 

5 

Κ: Εγώ φταίω που έστειλα εσένα που είσαι πρεσβύωψ= ((Με εκνευρισμένο 

τόνο φωνής)) 

6 Ρ: =Ε= 

7 Κ: =Εγώ έπρεπε να πάω να δω. ((Με εκνευρισμό)) 
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8 

9 

10 

11 

12 

Ρ: Μα δε φταιν τα μάτια μου, Κωστάκη μου! Δεν καταλάβαινα τίποτα! ((Με 

έντονο τόνο φωνής)) Είναι όλα ακαταλαβίστικα εκεί μέσα. POS, LOL, 

NTRIM, NTRUM, TROLL. ((Σε συνδυασμό με έντονες κινήσεις)) Δεν 

τα ξέρω εγώ αυτά:. ((Με απογοήτευση στο ύφος, στο βλέμμα και στον 

τόνο της φωνής. Ο Κώστας την ακούει σκεπτικός)) 

13 Χ: Εγώ: ξέ:ρω! ((Πετιέται ξαφνικά πίσω από τον καναπέ)) 

14 Κ: Ε; ((Απορημένος)) [Α:χ ((Τρομαγμένοι))] 

15 Ρ: ((Ταυτόχρονα με Κώστα)) [Α:χ] 

16 

17 

Κ: Σιγά, παιδάκι μου! (.) Τι κάνεις κάτω από τον καναπέ; ((Με εκνευρισμό, 

που δηλώνεται και μέσω έντονων κινήσεων)) 

18 

19 

Ρ: Είδες; (.) Όταν δεν τους απευθύνεσαι, αμέσως απαντάνε. 

((Εκνευρισμένη)) 

20 Κ: Τι: σημαίνει, ρε φωστήρα; ((Αμυδρά ειρωνικός)) 

21 

22 

Χ: Ε, είναι κομπιουτερίστικα ((Με ύφος ειδήμονα) (.) Το LOL σημαίνει: 

lots of laughs, δηλαδή ότι πεθαίνεις στο γέλιο. ((Με άνετο ύφος)) 

23 Ρ: Ναι:, ε:; Α. ((Με έκπληξη)) 

24 

25 

26 

27 

Χ: Και το POS σημαίνει: parents over shoulder, δηλαδή: ότι οι γονείς μου 

είναι πάνω από το κεφά:λι μου: (.) και μου τα σπάνε. ((Κάνοντας 

παράλληλα επεξηγηματικές κινήσεις με τα χέρια και έχοντας ένα 

μειδίαμα ικανοποίησης)) 

28 

29 

Ρ: Πού, παιδάκι μου, τα ξέρεις εσύ; Πού τα ’μαθες όλα αυτά; ((Με έντονη 

κίνηση του χεριού και τόνο φωνής που δηλώνουν αγωνία)) 

30 

31 

Χ: Πού: τα ’μαθα; ((Σαν να λέει κάτι αυτονόητο)) Στο κουρμπέ:τι. 

((Άνετος)) 

32 Κ: [Αα:] ((Ειρωνικά)) 

33 Ρ: [Αα:]  ((Ειρωνικά)) 

34 Κ: Πες το έτσι= ((Ειρωνικά)) 

35 

36 

Ρ: =Στο κουρμπέτι ((Με κίνηση χεριού σαν να δηλώνεται το αυτονόητο)) 

(.) Ησύχασα τώρα (.) ((Ειρωνικά)) Ναι:. 

37 

38 

Κ: Είδες που τον στέλνεις φροντιστήριο; ((Ειρωνικά και χτυπώντας 

συνωμοτικά με το χέρι του τη Ρένια)) 

39 

40 

Χ: Εγώ φταίω που σας βοηθάω ((Φανερά εκνευρισμένος)) (.) FTS! ((Με 

έντονο τόνο φωνής και έντονα θυμωμένο βλέμμα)) 
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41 Ρ: Πώ:ς; ((Με απορημένο τόνο φωνής)) 

42 Κ: Τι; ((Με απορημένο βλέμμα)) 

43 

44 

45 

Χ: GAL επιτέλους! (.) GAL! ((Με έντονο τόνο φωνής και θυμωμένο 

βλέμμα. Φεύγει αγανακτισμένος, ανοίγοντας, παράλληλα, με 

εκνευρισμό τα χέρια του)) 

46  ((Οι γονείς μένουν έκπληκτοι και απορημένοι)) 

47 Κ: Τι είπε μωρέ; ((Με έντονα απορημένο ύφος)) 

48 

49 

50 

Ρ: Όπαπα, δε νομίζω… Όχι, όχι, όχι, δε νομίζω ότι θέλω να ξέρω τι μας 

είπε! ((Με έκφραση απορίας στο πρόσωπο και κινήσεις των χεριών που 

δείχνουν ότι δε θέλει να ξέρει)) 

51 Κ: Μήπως να πάμε φροντιστήριο; ((Με σκεπτικό ύφος)) 

 

Στην παρούσα μυθοπλαστική αλληλεπίδραση η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας 

γίνεται υπό το πρίσμα του χάσματος γενεών και του συνθηματικού χαρακτήρα της 

«γλώσσας των νέων τεχνολογιών», που δυσχεραίνει την κατανόηση της μιας 

κοινωνικής ομάδας από την άλλη. Έτσι, στη συνομιλία αυτή αναδύονται οι κοινωνικές 

κατηγορίες της μητέρας, του πατέρα και του γιου, οι οποίες εντάσσουν τους τρεις 

χαρακτήρες στον μηχανισμό της οικογένειας, καθώς και οι κοινωνικές κατηγορίες του 

νέου («προέφηβου») και των ενηλίκων, οι οποίες τους εντάσσουν στον μηχανισμό της 

ηλικίας. 

Από πλευράς θεσιακότητας, ο Χάρης κατασκευάζεται στη συγκεκριμένη 

αλληλεπίδραση ως ένας μοντέρνος νέος και γνώστης των νέων τεχνολογιών και των 

γλωσσικών τους συμβάσεων, ενώ οι γονείς του ως άτομα μεγάλης ηλικίας, ανίδεοι για 

τη «γλώσσα των νέων τεχνολογιών» και, κατ’ επέκταση, συντηρητικοί και 

παλιομοδίτες. Πιο αναλυτικά, στην αρχή της συνομιλίας αναδύεται το δεσμευμένο από 

την κατηγορία του συντηρητικού πατέρα κατηγόρημα του άγχους για τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό του μεγάλου του γιου, το οποίο τονίζεται και με τον αγωνιώδη τόνο 

της φωνής του και από το ότι κάνει τον σταυρό του (σ. 1-2), καθώς και το κατηγόρημα 

της ελλιπούς εξοικείωσης των γονέων με την τεχνολογία και τις γλωσσικές συμβάσεις 

τη (σ. 3, 8-12), κατάσταση η οποία τους προκαλεί έντονο εκνευρισμό, ο οποίος 

αποτυπώνεται και στη φωνή τους. Κατά την άποψη της Ρένιας, ο γλωσσικός κώδικας 

των νέων τεχνολογιών φαντάζει στα μάτια της ακατανόητος και δηλώνεται η άγνοιά 
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της γι’ αυτόν (σ. 8-12), τονίζοντας έμμεσα, με αυτόν τον τρόπο, και την ηλικιακή 

διαφορά που συμβάλλει στην αδυναμία κατανόησης των γλωσσικών συμβάσεων. Στην 

επισήμανση του συνθηματικού και δυσνόητου χαρακτήρα της «γλώσσας των νέων 

τεχνολογιών» συμβάλλει και η υφοποίηση της Ρένιας που καταλήγει σε υπερδιόρθωση, 

όταν αναφέρει ορισμένες από τις τεχνολογικές γλωσσικές συμβάσεις (π.χ. οι συμβάσεις  

NTRIM, NTRUM δεν υφίστανται), καθώς και ο έντονος τόνος της φωνής της που 

υποδηλώνεται με την έμφαση λέξεων και εκφράσεων, οι έντονες κινήσεις, όταν 

αναφέρεται στις συμβάσεις αυτές, αλλά και η απογοήτευση στο ύφος στο βλέμμα και 

στον τόνο της φωνής της. Ο Κώστας, μάλιστα, υπαινίσσεται και την ηλικιακή της 

απόσταση από τα παιδιά της με τη χρήση της λέξης «πρεσβύωψ» (σ. 4). 

Από την άλλη πλευρά, ο Χάρης, που παρεμβαίνει με έναν παράδοξο τρόπο στη 

συζήτηση των γονιών του, καθώς πετάγεται πίσω από τον καναπέ, κατασκευάζεται ως 

ειδήμων στο θέμα της «γλώσσας των νέων τεχνολογιών» (σ. 13), δίνοντας μάλιστα 

έμφαση στη λέξη «ξέρω», ταυτότητα που αυθεντικοποιεί, έστω και ειρωνικά, ο 

πατέρας του με τη χρήση της λέξης «φωστήρας» (σ. 20). Συνεπώς, κατασκευάζεται, με 

βάση την αρχή της σχεσιακότητας και ειδικότερα μέσω της σχέσης της διάκρισης, η 

ταυτότητα του τεχνολογικά ενημερωμένου και εξοικειωμένου νέου σε αντίστιξη με 

αυτήν των αδαών περί τεχνολογίας γονέων και έτσι να δημιουργείται το διαχωριστικό 

δίπολο των «μοντέρνων νέων» και των «οπισθοδρομικών γονέων». Η μητέρα του, από 

την πλευρά της, αυθεντικοποιεί, με βάση αυτήν την παρέμβαση, για τον Χάρη τα 

κατηγορήματα του αγενούς εν μέρει και αδιάφορου απέναντι στους γονείς του, καθώς 

τους απαντά όποτε θέλει (σ. 18-19). Τα κατηγορήματα αυτά περικειμενοποιούνται και 

με τον εκνευρισμένο τόνο στη φωνή της, ενώ και ο έντονος τρόπος που του μιλάει ο 

πατέρας τους, όταν πετάγεται πίσω από τον καναπέ, σε συνδυασμό με τις έντονες 

κινήσεις του, συμβάλλει στην αρνητική κριτική της παιγνιώδους συμπεριφοράς του 

Χάρη, αυθεντικοποιώντας έμμεσα τα κατηγορήματα της ανωριμότητας και της 

επιπολαιότητας.  

Επιπροσθέτως, ο Χάρης μέσα από τα μεταγλωσσικά σχόλια που επεξηγούν 

προς τους γονείς του τη «γλώσσα των νέων τεχνολογιών» αυθεντικοποιεί περισσότερο 

το κατηγόρημα του «γνώστη των νέων τεχνολογιών» (σ. 21-22, 24-27). Γι’ αυτό, 

υιοθετεί το άνετο ύφος του ειδικού, έχοντας ένα μειδίαμα ικανοποίησης, και κάνει, 

παράλληλα, επεξηγηματικές κινήσεις με τα χέρια του, ενώ, παράλληλα, 

αυθεντικοποιείται ως «μάγκας» και άτομο «της πιάτσας», καθώς δηλώνει πως έμαθε 
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αυτόν το γλωσσικό κώδικα στο «κουρμπέτι» (σ. 30), κάτι που από τον τόνο φωνής του 

Χάρη κατανοούμε πως θεωρείται κάτι το αυτονόητο. Την ταυτότητα αυτήν 

αποφυσικοποιούν και οι δύο γονείς του με την ειρωνική αντιμετώπιση της απάντησής 

του (σ. 32-38), με αποτέλεσμα να προκαλούν τον εκνευρισμό και την έντονη αντίδραση 

του Χάρη (σ. 39-40). Εξαιτίας αυτής της αποφυσικοποίησης και των ειρωνικών 

σχολίων, ο Χάρης αντιδρά απότομα απέναντι στους γονείς του, με αποτέλεσμα να 

κατασκευάζεται ως ευέξαπτος και αγενής νέος, καθώς εξωτερικεύει την αγανάκτησή 

του εκστομίζοντας και υβριστικές εκφράσεις στη «γλώσσα των νέων τεχνολογιών» με 

έντονο τόνο φωνής, που αποδίδεται μέσω της έμφασης σε λέξεις και εκφράσεις, και 

ιδιαιτέρως θυμωμένο βλέμμα (σ. 39, 43/ «FTS: Fuck this shit», «GAL: Get a life»), τις 

οποίες βεβαίως οι γονείς του δεν καταλαβαίνουν (σ. 46-51). Κατά συνέπεια, 

υπογραμμίζεται, για άλλη μια φορά, στην παρούσα αλληλεπίδραση το χάσμα γενεών, 

ενώ η «γλώσσα των νέων τεχνολογιών» παρουσιάζεται ως ένα μέσο που επιτείνει 

ακόμη περισσότερο την αδυναμία συνεννόησης ανάμεσα στις δύο αυτές ηλικιακές 

ομάδες. Επίσης, η χρήση της έκφρασης «GAL», που αποτελεί συντομογραφία της 

έκφρασης «Get a life», επισημαίνει το κατηγόρημα της ανεξαρτησίας που επιδιώκουν 

οι νέοι, καθώς και την αντίδρασή τους απέναντι στην ενασχόληση των γονιών τους με 

αυτούς, ιδίως όταν η ενασχόληση αυτή γίνεται για αρνητικό λόγο, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση. 

Από το θυμωμένο ύφος και τον έντονο τόνο φωνής του Χάρη (ο οποίος πλέον 

εκνευρισμένος έχει αποχωρήσει), η μητέρα του καταλαβαίνει ότι τα λεγόμενα του 

Χάρη δεν ήταν ιδιαιτέρως ευγενικά, οπότε εμφανίζεται να προτιμά να παραμείνει στην 

άγνοιά της (σ. 48-50), πράγμα που δηλώνει και μέσω των κινήσεων των χεριών της, 

ενώ ο πατέρας παρουσιάζεται σκεπτικός να αναρωτιέται μήπως πρέπει να πάνε σε 

κάποιο φροντιστήριο (σ. 51), προκειμένου να μπορούν να συνεννοηθούν με τα παιδιά 

τους. Η ερώτηση αυτή αποτελεί μεταγλωσσικό σχόλιο απέναντι στη «γλώσσα των νέων 

τεχνολογιών» και, κατ’ επέκταση, απέναντι στα νεανικά ομιλιακά ύφη, με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζοντα ως ακατάληπτα. Η αδυναμία κατανόησης βέβαια «της γλώσσας των 

νέων τεχνολογιών» αντικατοπτρίζεται, ακόμη, και στο έκπληκτο και απορημένο ύφος 

των δυο γονέων. Παράλληλα, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και ειδικότερα 

μέσω της σχέσης της διάκρισης, τονίζεται στο τέλος της συνομιλίας εντονότερα η 

αδυναμία συνεννόησης νέων και ενηλίκων και το χάσμα γενεών που επιτείνεται με τη 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την υιοθέτηση νέων —και περισσότερο 
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συνθηματικών— τρόπων επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως, 

από πλευράς περικειμενικότητας, τα φαινόμενα ασυνεννοησίας που εντοπίζονται στην 

παρούσα αλληλεπίδραση οφείλονται στο γεγονός πως γονείς και παιδιά δε μοιράζονται 

τις ίδιες εμπειρίες, καθώς συμμετέχουν, λόγω ηλικίας, σε διαφορετικές κουλτούρες 

(νεανική vs. ενήλικη) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάκληση των 

ίδιων περικειμενικών προϋποθέσεων που αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την 

κατανόηση των περικειμενικών δεικτών που ανήκουν στη «γλώσσα των νέων 

τεχνολογιών» και, κατ’ επέκταση, για την υποβοήθηση της εξαγωγής συμπεράσματος 

(Schiffrin 2006). 

Έτσι, λοιπόν, από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, ο Χάρης χρησιμοποιεί 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά ομιλιακά ύφη και συγκεκριμένα από τη 

«γλώσσα των νέων τεχνολογιών», προκειμένου να παρουσιαστεί  ως ένας μοντέρνος 

νέος της εποχής του, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες και με τις 

γλωσσικές τους συμβάσεις («τα κομπιουτερίστικα»), ενώ με τους κοινωνιογλωσσικούς 

πόρους που αντλεί από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και κυρίως από τη «γλώσσα 

της πιάτσας» («κουρμπέτι»), προσπαθεί να αυτοπροδιοριστεί ως «μάγκας» και «άτομο 

της πιάτσας». Αντιθέτως, η υφοποίηση κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά 

ομιλιακά ύφη από τη μητέρα —και ιδιαιτέρως η (επίτηδες;) εσφαλμένη χρησιμοποίηση 

ορισμένων από αυτούς— έχει ως στόχο να τονίσει τον ακατανόητο και συνθηματικό 

χαρακτήρα των νεανικών ιδιωμάτων και να οδηγήσει, κατ’ επέκταση, στον 

στιγματισμό τους. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, από πλευράς μερικότητας, στην υπό εξέταση μυθοπλαστική 

αλληλεπίδραση (δράση) απηχούν οι επικρατούσες κοινωνικές ιδεολογίες που 

παρουσιάζουν τα νεανικά ομιλιακά ύφη ως ακατανόητα και «εξωτικά» (βλ. και  

Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999), ενώ τονίζεται, παράλληλα, και ο 

συνθηματικός τους χαρακτήρας. Τέλος, εντοπίζονται και κοινωνικές αντιλήψεις που 

θέλουν τους «ανολοκλήρωτους» νέους ως αγενείς και πλήρως επηρεασμένους από τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα, αντιλήψεις που αναπαράγουν τον κυρίαρχο «λόγο της 

εφηβείας» (Bucholtz 2002), καθώς και η τάση των ΜΜΕ να αναπαριστούν τα παιδιά 

ως «μικρομέγαλα» («κουρμπέτι»). 
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5.3.3 Συμπεράσματα από την ανάλυση των υπό εξέταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων της 

τηλεοπτικής σειράς Παιδική Χαρά 

Η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας στην υπό εξέταση σειρά γίνεται κυρίως υπό το 

πρίσμα του χάσματος γενεών και της διαφορετικής κοσμοαντίληψης που θεωρείται πως 

χαρακτηρίζει τις δύο κοινωνικές ομάδες των γονέων και των παιδιών. Έτσι, λοιπόν, 

στόχος της υπό εξέταση σειράς είναι να προβάλει μυθοπλαστικά τη διαφορετική 

κοσμοθεωρία των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων, η οποία οδηγεί στην κατασκευή 

αντικρουόμενων ταυτοτήτων και στην πραγμάτωση διαφορετικών συμπεριφορών.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την κατασκευή της νεανικής ταυτότητας με 

βάση τη συνολική παρουσίαση των νεαρών χαρακτήρων, παρατηρούμε ότι δεν 

επιχειρείται κάποια ρήξη με τα κρατούντα αρνητικά στερεότυπα για τους νέους, αλλά, 

αντιθέτως, αναπαράγεται ο «λόγος της εφηβείας», ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 

με τις υπόλοιπες υπό ανάλυση σειρές, καθώς οι νέοι παρουσιάζονται στο σύνολο της 

σειράς ως «ατελείς» σε σχέση με τους ενήλικες. Έτσι, στη συνολική παρουσίασή τους 

κυριαρχούν τα συνήθη αρνητικά στερεότυπα τα οποία αποδίδονται στην κοινωνική 

ομάδα των νέων, καθώς οι υπό εξέταση χαρακτήρες αναπαρίστανται ως κακοί μαθητές 

(τα παιδιά δημοτικού), αγενείς, ανώριμοι, ανεύθυνοι, εξαιρετικά άτακτοι (π.χ. είχαν 

δηλητηριάσει τη γιαγιά τους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πλύση στομάχου, 

γι’ αυτό κανείς δεν αναλαμβάνει να τα προσέχει, μαλώνουν, σπάνε πράγματα), απαθείς, 

αφελείς, ευέξαπτοι, επιρρεπείς στη μαζική κουλτούρα (κυρίως ο Χάρης που είναι 

οπαδός της χιπ χοπ κουλτούρας) και στη μόδα (κυρίως ο Λουκάς). Επίσης, 

αναπαρίστανται με μοναδικό ενδιαφέρον τον έρωτα (ιδίως ο έφηβος Λουκάς), την 

καλοπέραση και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, αφομοιωμένοι από τον αμερικανικό 

ηγεμονισμό, ψεύτες, πονηροί και εκμεταλλευτές των ενηλίκων, νωθροί, 

βαριεστημένοι, αραχτοί και αποχαυνωμένοι στην τηλεόραση.  

Παράλληλα, τονίζονται η έλλειψη αγάπης για το σχολείο και η απαξίωση για 

τη μόρφωση/ σχολική εκπαίδευση (στην περίπτωση των παιδιών δημοτικού), η 

απουσία σοβαρών στόχων, η περιορισμένη γνώση της πρότυπης ποικιλίας λόγω των 

κενών στη σχολική γνώση (στην περίπτωση του Χάρη και του Νικόλα), η απέχθεια για 

την υγιεινή διατροφή, η σεξουαλική απελευθέρωση, η επιπολαιότητα και ο 

παρορμητισμός ως βασικά γνωρίσματα της νεανικής ηλικίας, ενώ επισημαίνεται και ο 

ιδεολογικός διαχωρισμός τους από τη στάση ζωής και τις αντιλήψεις των ενηλίκων, με 
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αποτέλεσμα να παρουσιάζονται οι δύο αυτές κοινωνικές ομάδες ως δύο διακριτοί 

«κόσμοι» χωρίς σημείο σύγκλισης. Ωστόσο, ο πατέρας τους εμφανίζεται πιο ελαστικός, 

γενικά, απέναντι στην όλη τους συμπεριφορά, καθώς παρουσιάζεται να την καλύπτει 

αλλά και να την ενισχύει ορισμένες φορές (π.χ. ρεύεται μαζί με τους γιους του ύστερα 

από την κατανάλωση ανθυγιεινού γεύματος), σε αντίθεση με τη μαμά τους που είναι 

πιο αυστηρή, καθώς προσπαθεί (μάταια) να τους συνετίσει.  

Στη στερεότυπη αναπαράσταση της κοινωνικής ομάδας των νέων συμβάλλει 

και ο τρόπος παρουσίασης του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, το οποίο 

απαρτίζεται στη σειρά αυτή από τη «γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», 

την καθομιλουμένη και την αγγλική γλώσσα, καθώς και από τα ειδικά λεξιλόγια της 

«γλώσσας των νέων τεχνολογιών», της «γλώσσας της μουσικής», της «γλώσσας του 

body building/ αθλητισμού» και της «γλώσσας του ποδοσφαίρου». Ειδικότερα, στην 

αρνητική αναπαράσταση των νεανικών ομιλιακών υφών συντελεί η παρουσίασή τους 

ως μιας κοινωνικής ποικιλίας που αποκτά τη «δεικτική αξία» της «μαγκιάς», της 

σεξουαλικότητας, της επιδοκιμαστικής αξιολόγησης αρνητικών χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (π.χ. «Είσαι μεγάλη κουφάλα» για να επαινεθεί η πονηριά του 

Νικόλα»), της αγένειας, της ισχυρής επίδρασης από τη νεανική κουλτούρα, την αγγλική 

γλώσσα και τον τεχνολογικό «ηγεμονισμό». Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

πως η «γλώσσα των νέων τεχνολογιών» παρουσιάζεται και στην υπό εξέταση σειρά ως 

μια γλώσσα «εξωτική», ακατάληπτη (Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999) και 

συνθηματική, από τη στιγμή που δημιουργεί επικοινωνιακά χάσματα (φαινόμενα 

ασυνεννοησίας) μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και χρειάζεται επεξηγήσεις και 

«φροντιστήριο», ώστε να επιτευχθεί η συνεννόηση.  

Η χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος στιγματίζεται περισσότερο 

στην περίπτωση των παιδιών δημοτικού, καθώς κυρίως προς αυτά εντοπίζονται 

μεταγλωσσικά σχόλια για ελλιπή κατάκτηση της πρότυπης ποικιλίας, η οποία 

οφείλεται στα κενά τους στη σχολική γνώση. Συν τοις άλλοις, στην αρνητική 

παρουσίαση του υφολογικού συμπλέγματος συμβάλλει, πέρα από το γεγονός πως 

συνδέεται με τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Νικόλας και Χάρης), και το γεγονός πως 

σχετίζεται με τη «μαγκιά», τον ζωηρό χαρακτήρα, την αγένεια και τη μόδα (στην 

περίπτωση του Χάρη), όπως  και με την αφέλεια και τη σεξουαλικότητα/ σεξουαλική 

απελευθέρωση (στην περίπτωση του Νικόλα). Ωστόσο, η χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος γίνεται από παιδιά δημοτικού, προκειμένου να αναφερθούν σε θέματα 
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που ανήκουν παραδοσιακά στον «κόσμο των μεγάλων», μιας και ο Νικόλας θέλει να 

συμμετέχει στις δραστηριότητες των μεγαλύτερων αδερφών του και να μην τον 

θεωρούν πια μικρό, γι’ αυτό και αξιοποιεί σχετικά πιο λίγα στοιχεία από το υφολογικό 

σύμπλεγμα, ενώ ο Χάρης, ως προέφηβος, το χρησιμοποιεί, προκειμένου να δείξει πως 

μεγάλωσε και πως έχει γίνει άντρας, και μάλιστα «μάγκας» και προοδευτικός, γι’ αυτό 

και αποτελεί τον συστηματικότερο χρήστη του υφολογικού συμπλέγματος, ακόμη και 

σε σχέση με τον έφηβο Λουκά. Επίσης, η χρήση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος από τον Νικόλα, ιδίως για την αναφορά σε σεξουαλικά ζητήματα, 

γίνεται ως επί το πλείστον συνειδητά, για να προκαλέσει την αντίδραση και την ταραχή 

των γονιών του για τη γλωσσική του συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται και 

η ασυνείδητη χρήση ορισμένες φορές λέξεων του υφολογικού συμπλέγματος, μιας και 

προσπαθεί να μιμηθεί τους μεγαλύτερους ηλικιακά αδερφούς του. Επιπροσθέτως, 

αναπαρίστανται τα δυο παιδιά να χρησιμοποιούν επιτυχώς και την πρότυπη ποικιλία, 

ειδικά όταν θέλουν να καλοπιάσουν τους γονείς τους.  

Από την άλλη πλευρά, θετικότερη είναι η παρουσίασή του στην περίπτωση του 

Λουκά, καθώς χρησιμοποιείται ως δείκτης της νεανικής ηλικίας και ταυτότητας, από 

τη στιγμή που ο Λουκάς φαίνεται να είναι ο πιο συνειδητός χρήστης του υφολογικού 

συμπλέγματος αλλά και της πρότυπης ποικιλίας από τους τρεις χαρακτήρες, γι’ αυτό 

και δε δέχεται τόσα μεταγλωσσικά σχόλια σε σχέση με τους υπόλοιπους ούτε 

εμφανίζονται στην περίπτωσή του φαινόμενα ασυνεννοησίας. Επίσης, το υφολογικό 

σύμπλεγμα παρουσιάζεται θετικότερα, χρησιμοποιούμενο από τον Λουκά, από τη 

στιγμή που ο Λουκάς αναπαρίσταται να γνωρίζει επαρκώς και την πρότυπη ποικιλία, 

ενώ είναι και ένας «μέτριος» προς το «καλός» μαθητής, με υψηλό δείκτη ευφυΐας. 

Ενδιαφέρον, όμως, στην περίπτωση του Λουκά παρουσιάζει το γεγονός πως δέχεται 

μεταγλωσσικά σχόλια για τη χρήση της πρότυπης ποικιλίας από τους γονείς του, διότι 

καταφεύγει σε αυτήν, όταν επιδιώκει να τους πείσει να εκπληρώσουν τις επιθυμίες του.  

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως τα νεανικά ομιλιακά ύφη 

λειτουργούν, σε γενικές γραμμές, ως ένας δείκτης της μετάβασης προς την ενηλικίωση 

(ιδίως στην περίπτωση των παιδιών δημοτικού), αλλά και ως δείκτης της ελευθερίας 

τους από την ενήλικη επιρροή και της αλληλεγγύης των νέων, καθώς και ως ένα μέσο 

επίτευξης χιουμοριστικού αποτελέσματος, μιας και οι δημιουργοί της σειράς, για να 

πετύχουν το κωμικό αποτέλεσμα, παρουσιάζουν τα παιδιά δημοτικού να καταφεύγουν 

σε ασύμβατα (incongruity: Attardo 2001) με την ηλικία τους ομιλιακά ύφη. Μάλιστα, 
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σε μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου, το χιουμοριστικό αποτέλεσμα αμβλύνει εν μέρει 

την αρνητική εικόνα του υφολογικού συμπλέγματος και, γι’ αυτό, δομούνται μέσω 

αυτού «καλοί» χαρακτήρες, με εξαίρεση τον Χάρη που είναι «μικτός», καθώς 

επισημαίνεται και ο ατίθασος χαρακτήρας του με τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων. 

Επίσης, η χρήση των κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά ιδιώματα είναι, σε 

γενικές γραμμές, λελογισμένη και δεν υπερκαλύπτει την πρότυπη ποικιλία, από τη 

στιγμή που πρόκειται για μια οικογενειακή κωμωδία περιστάσεων που απευθύνεται 

στο σύνολο των μελών της οικογένειας, ενώ η χρήση τους γίνεται κυρίως σε 

ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, στόχος της χρήσης 

κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά ομιλιακά ύφη είναι και η αξιοποίηση της 

παιγνιώδους διάστασής τους και η ανάδειξη του μοντέρνου και προοδευτικού 

χαρακτήρα των νέων.  

Όσον αφορά την αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας, τα παιδιά 

παρουσιάζονται ως ο «πολιτισμικός «άλλος» της ενηλικότητας» (Πεχτελίδης & Κοσμά 

2012: 246), με αποτέλεσμα να συμβάλλει η αναπαράσταση αυτή στην επισήμανση των 

διχοτομικών σχέσεων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, από τη στιγμή που τα πρώτα 

παρουσιάζονται υπό το πρίσμα της ατέλειας, του ανορθολογισμού και της 

ανωριμότητας, ενώ οι δεύτεροι ως οι «τέλειοι», οι ορθολογιστές και οι ώριμοι που 

οφείλουν και έχουν τη δυνατότητα να τα καθοδηγούν (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012). 

Παράλληλα, αναπαράγονται οι δύο βασικοί στερεότυποι λόγοι για την παιδική ηλικία, 

ο «ρομαντικός» και ο «πουριτανικός», εκ των οποίων ο πρώτος εντοπίζεται στις 

αντιδράσεις των γονέων και ιδίως της μητέρας, η οποία θέλει να βλέπει τα παιδιά της 

ως αθώα, αγνά, ευάλωτα και εξαρτημένα, και ιδίως τον μικρό της γιο, τον Νικόλα, ενώ 

ο δεύτερος, ο οποίος τα αντιμετωπίζει ως «εγγενώς κακά», απειλητικά, επικίνδυνα για 

τον εαυτό τους και την κοινωνία, εντοπίζεται κυρίως στην αναπαράσταση του Χάρη, 

τον οποίο επιδιώκουν οι γονείς του με κάθε τρόπο να τον πειθαρχήσουν και τον 

συνετίσουν (Prout 2008, Πεχτελίδης & Κοσμά 2012, Αvgitidou & Stamou 2013, 

Gennaro 2013). Έτσι, προβάλλεται και σε αυτήν τη σειρά η ενήλικη οπτική και 

κατασκευή της παιδικότητας (βλ. και Holland 2008). Επίσης, παρατηρήθηκε και σε 

αυτήν τη σειρά η αναπαράσταση των παιδιών ως «μικρομέγαλων», με συμπεριφορές 

και ενδιαφέροντα που προσιδιάζουν περισσότερο σε ενήλικες, όπως π.χ. η σεξουαλική 

απελευθέρωση (βλ. και Meyrowitch 1985, Postman 1994, Kenway & Bullen 2008). 
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Με βάση τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις, παρατηρούμε πως οι διάχυτες και 

επικρατούσες αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις για την κοινωνική ομάδα των νέων 

αλλά και για την παιδική ηλικία αναπαράγονται και σε αυτήν τη σειρά, ενώ δεν πρέπει 

να παραβλέψουμε τον γενικευτικό —και κατ’ επέκταση ισοπεδωτικό— χαρακτήρα των 

αντιλήψεων αυτών, από τη στιγμή που βλέπουμε να παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο 

και οι τρεις νεαροί χαρακτήρες και να αποσιωπώνται οι ποικίλες εκδοχές της νεανικής 

και παιδικής ταυτότητας. Τέλος, στο σημείο αυτό, εγείρεται ίσως και ο εύλογος 

προβληματισμός για το μερίδιο ευθύνης των γονέων που αποσιωπάται τεχνηέντως, 

καθώς και τα τρία αυτά παιδιά αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.  
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5.4 Ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών με νεαρούς μυθοπλαστικούς χαρακτήρες από την τηλεοπτική σειρά Singles 2: 

Οι περιπτώσεις της Ράνιας, της Λίλας, της Κατερίνας, του Περιστερόπουλου, του Φώτη και του Μπίλη 

 

5.4.1 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των υπό εξέταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων από την τηλεοπτική σειρά Singles 2 

 

 

                                                                     Νέοι 25-35 από την τηλεοπτική σειρά S1ngles 2 
Δημογραφικά 

                    αφηγηματικά στοιχεία           Ράνια                     Λίλα                   Κατερίνα                    Περιστερόπουλος               Φώτης               Μπίλης 

Ηλικία            30+  30+      25-30         25-30       25-30     γύρω στα 30 

Κοινωνική τάξη Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία 

Επάγγελμα       Στέλεχος σε 

εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας 

Άνεργη με ροπή 

σε καλλιτεχνικά 

επαγγέλματα, 

όπως ηθοποιός, 

μοντέλο 

 

Γράφει στήλη με 

τα κοινωνικά 

(γάμους κτλ.) σε 

εφημερίδα 

Φαντάρος Δόκιμος 

 

Άνεργος 

φιλόλογος/ 

φαντάρος 

Ασχολείται 

επαγγελματικά με 

το διαδίκτυο (π.χ. 

δημιουργία 

ιστοσελίδων) 

Μορφωτικό 

επίπεδο  

Μάλλον απόφοιτη 

Α.Ε.Ι. (δεν 

αναφέρεται ρητά) 

Μάλλον απόφοιτη 

λυκείου 

Απόφοιτη Α.Ε.Ι. Δεν αναφέρεται 

ρητά, μάλλον 

χαμηλό 

Απόφοιτος 

Α.Ε.Ι. 

Δεν αναφέρεται 

ρητά, μάλλον 

ανώτερο 
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Οικογενειακή 

κατάσταση 

Ανύπαντρη με 

έναν γιο 

Ανύπαντρη Αρχικά 

ανύπαντρη. Στη 

συνέχεια 

παντρεύεται με 

τον Φώτη. 

Ανύπαντρος Αρχικά 

ανύπαντρος, σε 

σχέση με τη 

Μαρία. Στο 

τέλος, 

παντρεύεται με 

την Κατερίνα. 

 

Ανύπαντρος 

Αφηγηματική 

σημασία 

Πρωταγωνίστρια/ 

αφηγήτρια 

 

Πρωταγωνίστρια Πρωταγωνίστρια Πρωταγωνιστής Πρωταγωνιστής Πρωταγωνιστής 

Αφηγηματική 

αξιολόγηση 

χαρακτήρα 

Μικτός Καλός Καλός Μικτός Καλός Καλός 

Γλωσσικό 

ρεπερτόριο  

Πρότυπη & 

υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ, 

γλώσσα της 

πιάτσας, γλώσσα 

του στρατού, 

καθομιλουμένη) 

 

Πρότυπη, αγγλική 

γλώσσα & 

υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ, 

γλώσσα της 

πιάτσας, γλώσσα 

του στρατού, 

γλώσσα της 

τεχνολογίας, 

καθομιλουμένη) 

Πρότυπη & 

υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ, 

γλώσσα της 

πιάτσας, γλώσσα 

της τεχνολογίας, 

γλώσσα του 

στρατού, 

καθομιλουμένη) 

Πρότυπη & 

υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ, 

γλώσσα της 

πιάτσας, γλώσσα 

του στρατού, 

γλώσσα της 

τεχνολογίας, 

καθομιλουμένη) 

Πρότυπη & 

υφολογικό 

σύμπλεγμα 

(ΓτΝ, γλώσσα 

της πιάτσας, 

γλώσσα του 

στρατού, 

γλώσσα της 

τεχνολογίας, 

καθομιλουμένη) 

 

Πρότυπη & 

υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ, 

γλώσσα της 

πιάτσας, γλώσσα 

της τεχνολογίας, 

καθομιλουμένη) 
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Ράνια Κωνσταντακάτου 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «απ’ το μυαλό της το 

’βγαλε», «χλωμό (το βλέπω)». 

Αγγλικές λέξεις: «interview», «Singles», «hangover», «party», «standard», «master», 

«sorry», «marketing», «bonus», «cabrio». 

Γαλλική λέξη: «audition». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «σβέλτα!», «γκόμενος/-οι», «χέστηκα!», «μπέκατε (αντί για 

μπείτε)», «έχεις κάνει μαλακία», «τζους (για να διώξει κάποιον)», «φυλάω τσίλιες», 

«δεν ανοίγουμε παρτίδες», «κωλοκοινωνία», «κωλόχαρτο (αναφερόμενη στο χαρτί του 

γάμου)», «γαμώχαρτο», «πηδήχτηκε». 

Γλώσσα του στρατού: «στρατός», «σύνορα». 

Καθομιλουμένη: «Λύσσαξες!», «πετάς στα σύννεφα», «δουλεύω σαν το σκυλί», «τα 

πολλά λόγια είναι φτώχεια», «θα σκάσετε;», «δεν έχει πλάκα», «απ’ το μυαλό της το 

‘βγαλε», «δε θέλω να στο βγάλω ξινό», «σ’ έμπλεξα σε όλα αυτά», «τι έχουμε; (αντί τι 

συμβαίνει)», «να με πρήζεις», «θα την αποκάνεις», «δε σε παίρνει (=δεν έχεις το 

περιθώριο)», «θα πεθάνεις!», «του βάλατε το πιστόλι στον κρόταφο», «πόσο χαμηλά 

μπορείς να πέσεις», «να σου κάνει σκηνές (ενν. ζηλοτυπίας)», «να με κάνει κουρέλι», 

«σκάσε», «το τσάκισε το κυλικείο», «να μη μας κουβαληθεί», «μήπως γίνεις ρεζίλι», 

«μου τη δίνει», «πάρτα, μη στα χρωστάω», «την πάτησες», «την είχα πατήσει», «έχεις 

σκοπό να τη στήσεις εδώ;», «τα νεύρα μου με πιάνουνε», «δε μου φαίνεται εντελώς 

στα καλά της», «στήσε τα πούλια», «ξεκινάμε με πόρτες». 

 

Συντακτικό επίπεδο 
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Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «η κοινωνία να σ’ τη φέρει», 

«μου τη δίνει», «την πάτησες», «την είχα πατήσει», «να τη στήσεις εδώ;» 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Σύνθετες λέξεις: Κωλοκοινωνία, κωλόχαρτο, γαμώχαρτο 

Παράγωγες: 

Βαλιτσάρα < Βαλίτσα + επιτατικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας 

Χολιγουντιανή < αγγλική λέξη Hollywood +επίθημα –ανός  

Στιλάκι < αγγλική λέξη style + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Λιλούκο < Λίκα + επίθημα υποκοριστικό –ούκο 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «παιδάκι μου», «ρε παιδάκι μου», «Λιλούκο». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Λύσσαξες!», «χέστηκα!», «σωθήκαμε», «ρε γαμώτο», 

«πάρτα, μη στα χρωστάω». 

Έκφραση προτροπής: «Γρήγορα, σβέλτα!». 

Έκφραση συγγνώμης: «sorry». 

Κλείσιμο αφήγησης: «Καλώς ήρθατε στον κόσμο των Singles!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «τρελές», «τρελή», «ανώμαλος», «κατοικίδιο», 

«τροχονόμος στις ερωτικές ζωές των άλλων», «στριμμένη», «ψυχανώμαλους 
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σαδιστές», «σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι», «homo neaderdal», «κάφρος», «η 

σκύλα», «γουρούνια (για άντρες)», «γκαντέμης», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «ηλίθια», «(με) ντοκτορά στην ψυχανάλυση», 

γ) την εμφάνιση: «η Barbie η τροτέζα», «χοντρός», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «Singles», «γκόμενος/-οι». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «βλακείες», 

«μαλακία», «χάλια», «ούτε να τον χέσεις». 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«λύσσαξες!», «(προσπαθώ να) λύσω τα ψυχολογικά της μητριάς της Χιονάτης», «η 

κόντρα (της βασίλισσα με τη Χιονάτη)», «χαλαρά», «χέστηκα», «να με πρήζεις», 

«γουστάρεις», «θα την αποκάνεις», «να με κάνει κουρέλι», «θα μου φύγει το κεφάλι»,  

«μου τη δίνει», «τα νεύρα μου με πιάνουνε», «απ’ το μυαλό της το ’βγαλε», «δε θέλω 

να στο βγάλω ξινό», «την πάτησες», «την είχα πατήσει». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«πόρτες», «πλακωτό», «φεύγα» (τάβλι), «χολιγουντιανή ταινία». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «Singles», «hangover», «party», «πηδήχτηκε», 

«όλοι οι φίλοι σου είναι χάλια (ενν. από το ποτό)». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «κωλόχαρτο», «γαμώχαρτο». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «δεν έχει πλάκα», «χαλαρά», «όλη σου η ζωή ήταν party 

και γκόμενοι», «τρέλα υπάρχει και περισσεύει, δε μας χρειάζονται και ενισχύσεις», 

«πόσο χαμηλά μπορείς να πέσεις», «ο γάμος είναι η πιο καλοστημένη πλεκτάνη», «η 

κοινωνία να στη φέρει», «σωθήκαμε! (ειρωνικά)», «χλωμό το βλέπω», «όλοι οι φίλοι 

σου είναι χάλια (ενν. από το ποτό)», «την πάτησες», «την είχα πατήσει», «ούτε να τον 

χέσεις». 
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Αξιολόγηση προσώπου: «δουλεύω σαν το σκυλί», «από αντίληψη σκίζουμε», 

«επίμονο στιλάκι», «δε μου φαίνεται εντελώς στα καλά της», «Η Λίλα και η λογική 

είναι παράλληλες έννοιες. Δε συναντιούνται.», «μήπως γίνεις ρεζίλι». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας  

Η Ράνια χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα έναντι της πρότυπης ποικιλίας κυρίως 

όταν συνομιλεί με την παρέα των συνομηλίκων της για θέματα που αφορούν την 

νεανική κουλτούρα και ηλικία, όπως θέματα σχέσεων (π.χ. «Singles», «πηδήχτηκε», 

«γκόμενοι»), διασκέδασης (π.χ. «hangover», «party») και τεχνολογικών αγαθών (π.χ. 

«κάμπριο»), καθότι νιώθει ιδιαίτερα άνετα και οικεία με τα πρόσωπα αυτά, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης. Επίσης, το υφολογικό 

σύμπλεγμα λειτουργεί ως ένας «συνδετικός κρίκος» μεταξύ των ατόμων που 

συναναστρέφονται και μοιράζονται, εκτός από την ίδια ηλικιακή ομάδα, και τα ίδια 

ενδιαφέροντα, τις ίδιες σκέψεις και ανησυχίες. 

Παράλληλα, χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα, λόγω του επικριτικού της 

χαρακτήρα για την αξιολόγηση προσώπων [π.χ. «homo neaderdal», «κάφρος» (για 

Περιστερόπουλο), «η Barbie η τροτέζα» (για Λίλα)], καταστάσεων (π.χ. «όλη σου η 

ζωή ήταν party και γκόμενοι», «τρέλα υπάρχει και περισσεύει, δε μας χρειάζονται και 

ενισχύσεις», «ούτε να τον χέσεις»), ή σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, 

όπως, για παράδειγμα, για να επισημάνει την αρνητική της στάση απέναντι στον θεσμό 

του γάμου, όταν συνομιλεί με τη δικηγόρο της (π.χ. «κωλόχαρτο», «γαμώχαρτο» για 

το χαρτί του γάμου), καθώς και για την αναφορά σε ψυχικές, συναισθηματικές και 

πνευματικές καταστάσεις [π.χ. «χέστηκα», «να με πρήζεις» (για την έκφραση 

αγανάκτησης απέναντι στη Λίλα), «γουστάρεις» για να δηλώσει την έντονη επιθυμία 

της Λίλας να αναμιγνύεται στα ερωτικά των φίλων της ως συμβουλάτορας]. 

Επιπροσθέτως, από το υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιεί τη «γλώσσα του στρατού» σε 

συνομιλία της με τον Περιστερόπουλο που είναι φαντάρος, ώστε να γίνει απόλυτα 

σαφής, σε μια συζήτηση που έχουν για το ποια είναι γι’ αυτόν τα «σύνορα» του σπιτιού 

της Ράνιας (π.χ. «στρατός», «σύνορα»). 

Παράλληλα, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος στην περίπτωση της 

Ράνιας συμβάλλει στη δόμηση μιας «αρσενικής ταυτότητας», καθώς η Ράνια 
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προβάλλεται στην τηλεοπτική σειρά ως ιδιαιτέρως ανεξάρτητη, δυναμική, μαχητική, 

μιας και συχνά προσπαθεί να αποδείξει πως τα καταφέρνει μόνη της στην ανατροφή 

του παιδιού της, ενώ συχνά διατείνεται πως δεν έχει ανάγκη την ύπαρξη κάποιου άντρα 

στη ζωή της, όντας μάλιστα ιδιαιτέρως κλειστή σε νέες γνωριμίες. Συνεπώς, το 

υφολογικό σύμπλεγμα τη βοηθάει στη δημιουργία μια διαχωριστικής γραμμής με 

άτομα του άλλου φύλου αλλά και γενικότερα με άτομα με τα οποία δεν επιθυμεί να 

συνάψει στενές φιλικές σχέσεις. Επιπροσθέτως, επειδή είναι μια γυναίκα καριέρας με 

βλέψεις για την κατάληψη μιας ανώτερης διευθυντικής θέσης, το υφολογικό 

σύμπλεγμα τη βοηθάει να ενισχύσει αυτή την όψη της ταυτότητάς της. Στις υπόλοιπες 

περιστάσεις επικοινωνίας, όπως, για παράδειγμα, όταν συνομιλεί με τον γιο της ή με 

τους συναδέλφους, τους ανωτέρους της στο γραφείο και τον πρόεδρο της εταιρείας 

όπου εργάζεται, ή με τις νηπιαγωγούς του γιου της στον παιδικό σταθμό, χρησιμοποιεί 

την πρότυπη ποικιλία, χωρίς την πρόσμιξη στοιχείων από το υφολογικό σύμπλεγμα. 

Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο στον λόγο της Ράνιας (και στη δόμηση «αρσενικής» 

ταυτότητας) είναι πως χρησιμοποιεί συχνά την προστακτική έγκλιση.  

Συνεπώς, το υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί στην περίπτωση της Ράνιας ως 

δείκτης της νεανικής ταυτότητας και ηλικίας αλλά, παράλληλα, και ως μέσο για τη 

δόμηση μια «αρσενικής ταυτότητας», τονίζοντας την έντονα δυναμική όψη του 

χαρακτήρα της, που θα προσιδίαζε περισσότερο σε άντρα. Επίσης, μέσω του 

υφολογικού συμπλέγματος επισημαίνεται και η αρνητική και επικριτική στάση που 

τηρεί απέναντι σε άλλα άτομα, τα οποία συχνά υποτιμά, με αποτέλεσμα να δομείται 

μέσω του συμπλέγματος ένας «μικτός» χαρακτήρας. Επιπροσθέτως, επειδή σε γενικές 

γραμμές η Ράνια παρουσιάζεται στην τηλεοπτική σειρά ως ιδιαιτέρως ανεξάρτητη και 

δυναμική, αλλά και ως μιας γυναίκα καριέρας, με επίπεδο και φιλοδοξίες, θα λέγαμε 

πως και το υφολογικό σύμπλεγμα μέσω της χρήσης του από τη Ράνια απεικονίζεται 

θετικά, καθώς αξιοποιείται για την επισήμανση των θετικών χαρακτηριστικών του 

συγκεκριμένου χαρακτήρα (π.χ. ανεξαρτησία, γενναιότητα). Παράλληλα, δεδομένου 

του κωμικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης σειράς, χρησιμοποιείται και ως ένα μέσο 

για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, από τη στιγμή που συνειδητά 

χρησιμοποιείται από τη Ράνια, η οποία γνωρίζει άριστα και την πρότυπη ποικιλία, 

καθώς τείνει να απεικονίζεται ως ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, με έναν έντονο 

σαρκασμό απέναντι σε άτομα και καταστάσεις.  
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Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Η Ράνια παρουσιάζεται ως ένα ιδιαιτέρως σοβαρό, δυναμικό και συγκροτημένο άτομο, 

καθώς είναι απόλυτα αφοσιωμένη στο παιδί της, το οποίο το μεγαλώνει μόνη της με τη 

βοήθεια της Λίλας, ύστερα από τον υποτιθέμενο θάνατο του συντρόφου της, και στη 

δουλειά της, αφού παρουσιάζεται ως γυναίκα καριέρας, με βλέψεις και φιλοδοξίες 

αλλά και εξαιρετικά εργασιομανής, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει για το παιδί της 

ένα καλό οικονομικό και, κατ’ επέκταση, βιοτικό επίπεδο. Ως χαρακτήρας, είναι 

ιδιαιτέρως εσωστρεφής, αντικοινωνική και κλειστή σε νέες γνωριμίες (η Λίλα, 

μάλιστα, τη χαρακτηρίζει «μονόχνωτη» και «ακοινώνητη»), καθώς δε θέλει να 

δημιουργήσει ούτε νέες φιλίες ούτε νέα σχέση, επειδή μένει προσκολλημένη και 

εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Μάλιστα παρουσιάζεται και ως το κατ’ εξοχήν 

απαισιόδοξο άτομο και διακρίνεται για τον έντονο αρνητισμό της. Είναι, επιπροσθέτως, 

πολύ ανεξάρτητη, καθώς εμφανίζεται κατά του γάμου, τον οποίο θεωρεί την πιο 

καλοστημένη πλεκτάνη της κοινωνίας. Ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο έχει μια πιο 

στενή σχέση είναι η Λίλα, με την οποία συγκατοικούν και μαζί της συζητά για 

ζητήματα που ανακύπτουν από την ανατροφή του Λουκά ή για πιο ανάλαφρα θέματα, 

όπως έρωτες, φλερτ κτλ.  

Παράλληλα, είναι εξαιρετικά επικριτική απέναντι στους άλλους ανθρώπους, 

των οποίων την ευφυΐα συχνά υποτιμά (χαρακτηριστικό motto της Ράνιας είναι: «δεν 

είμαι εγώ κακιά, οι άλλοι είναι ηλίθιοι»), με αποτέλεσμα να γίνεται απόμακρη και 

αγενής απέναντί τους. Με τη Λίλα, μάλιστα, συχνά μαλώνουν, καθώς τη θεωρεί 

ανεύθυνη, επιπόλαιη και υπερβολικά ενθουσιώδη, ενώ εκνευρίζεται και για τον 

υπερβολικά κοινωνικό χαρακτήρα της. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται να είναι νευρική, 

απότομη και γκρινιάρα για τα πάντα, με αποτέλεσμα να διαφωνεί συνεχώς με την 

αισιόδοξη και χαρούμενη Λίλα, ενώ οι υπόλοιποι που δεν την ξέρουν καλά να τη 

φοβούνται, καθώς παρουσιάζεται συνεχώς με ένα «μάγκικο» ύφος και εξαιρετικά 

αυταρχική. Για παράδειγμα, ο φαντάρος Μάκης, μόλις την ακούει, βαράει 

ασυναίσθητα προσοχή από τον φόβο του, ενώ η Λίλα τη χαρακτηρίζει «ντόπερμαν». 

Αντιθέτως, εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα τρυφερή, γλυκιά και στοργική απέναντι στον 

γιο της, Λουκά, αλλά και ενοχική, καθώς νιώθει τύψεις για το γεγονός πως δεν του 

αφιερώνει πολύ χρόνο, λόγω της δουλειάς της, και γι’ αυτό προσπαθεί να του κάνει 

όσα περισσότερα χατίρια, για να μην τον απογοητεύσει. Επίσης, πολλές φορές θεωρεί 
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πως δεν είναι καλή μητέρα, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις παράξενες 

απορίες του πεντάχρονου γιου της που προκύπτουν, όταν π.χ. του διαβάζει κάποιο 

παραμύθι, ενώ νιώθει άσχημα, όταν ακούει τον γιο της να τη συγκρίνει με τη μαμά του 

συμμαθητή, του Γιαννάκη, η οποία, σύμφωνα με τον μικρό, έχει απαντήσεις για όλα τα 

θέματα. Παράλληλα, είναι ανεκτική απέναντί του, ακόμη και όταν εξαιτίας του έχασε 

την προαγωγή που τόσο πολύ ήθελε, επειδή ο Λουκάς ζωγράφισε πάνω στα έγγραφα 

που είχε να παρουσιάσει στους ανωτέρους της, ενώ παρουσιάζεται ιδιαίτερα αγχωμένη 

με την επιθετική συμπεριφορά που εμφανίζει καμιά φορά ο γιος της στον παιδικό 

σταθμό και εμφανίζεται να συζητά με τη διευθύντρια για το ενδεχόμενο να 

επισκεφτούν παιδοψυχολόγο, επειδή ο Λουκάς δε μεγαλώνει σε μια «φυσιολογική» 

οικογένεια και η Ράνια αισθάνεται άσχημα γι’ αυτό το γεγονός. 

Ως προς τις διατροφικές της συνήθειες, εμφανίζεται να τρώει σαλάτα και να 

πίνει κρασί. Επίσης, εμφανίζεται να πίνει καφέ (φραπέ) και να καπνίζει πουράκια, που 

αποτελούν ανδρικό έμβλημα, προκειμένου να ενισχύσει την «αρσενική» της 

ταυτότητα. Όσον αφορά το ντύσιμό της, εμφανίζεται να έχει ένα πιο σοβαρό και 

αυστηρό ντύσιμο όταν βρίσκεται στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, όπου εργάζεται, 

ή όταν έχει κάποιο σοβαρό ραντεβού εκτός δουλειάς (π.χ. με τη δικηγόρο της), καθώς 

φοράει κουστούμι (σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο), ενώ, εκτός δουλειάς, υιοθετεί ένα 

πιο απλό και καθημερινό ντύσιμο (π.χ. τζιν, φόρμες, t-shirt). Κινείται συνήθως στους 

χώρους της δουλειάς, του σπιτιού της και της παιδικής χαράς, όπου πηγαίνει μαζί με 

τον γιο της, ενώ μία φορά απεικονίζεται να πίνει καφέ με τη Λίλα και μία να βρίσκεται 

μαζί με όλη την παρέα στη Νάξο. Τέλος, ενδεικτικό της νεανικής της ταυτότητας είναι 

το γεγονός πως το σπίτι της έχει εξαιρετικά μοντέρνα διακόσμηση και είναι βαμμένο 

με έντονα χρώματα.  

 

Λίλα Στενή 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας  

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «ξεκόλλα», «πού του 

’ρθε;», «ό,τι τους έρθει στο κεφάλι», «η γκόμενα σ’ έχει γραμμένο», «κολλάς», «τι 

κόλλημα έχετε φάει».  
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Αγγλικές λέξεις: «sorry», «AIDS», «studio», «motto», «sandwich», «party», «sex», 

««internet», «flirt», «string», «By the way», «standard», «one-night stand», 

«Hellooo?», «gallop», «Captain Hook», «happy end», «master», «ΟΚ», «computer», 

«cabrio». 

Διάλογος στα αγγλικά: “Hello, my name is Lila”, “Nice to meet you”, “I am here to 

play you something”, “So? Was I good?”, “Oh, come on! It was better than interesting”, 

“Oh, come on, Mr Inismor… I mean… The girl in the movie is always happy and 

having sex. I mean that’s me”, “I know I don’t have the proper training, but aren’t you 

looking for someone fresh? I know I can do this!”, “Smaller?”, “Five months?”, “I do, 

I do”, “It’s just I have certain obligations here”, “No, no, no! Wait!”, “I, I…”.  

Ηχομιμητική λέξη: «τσίκιτι γκλον». 

Γαλλική λέξη: «audition». 

Ιταλική λέξη: «calma». 

Λογοπαίγνιο: «Στην ψύχρα κολλάει το σίδερο», «ουάου, megalicious!», «Hellooo? Ο 

μπαμπάς είναι σπίτι;». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «να ‘πάρεις’ εμένα (ενν. σεξουαλικά)», «γκόμενος», 

«γκόμενους», «γκόμενα»,  «να ‘παίρνεται’ με διάφορους (ενν. σεξουαλικά)», «να της 

τον φάει (ενν. τον σύντροφο)», «τι με πρήζεις;», «πάμε στο παρασύνθημα», «πού στο 

διάολο είναι η Ράνια;», «γκε-γκε;», «‘πήρα’ τον Μάκη (ενν. σεξουαλικά)», «χέστηκα», 

«θα ‘πάρω’ όλο το στρατόπεδο εκτός από εσένα», «στην εξάσκηση θα μείνεις 

(σεξουαλικό υπονοούμενο)», «παρτούζες». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «studio», «internet», «γράφει; (για κάμερα)», «κινητό», 

«computer». 

Γλώσσα του στρατού: «Άδεια απόλυσης», «στρατόπεδο», «φαντάρος», «δεν είχες 

άδεια;», «φανταρικά (ενν. ρούχα)». 
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Καθομιλουμένη: «τα πούλια έχουν στηθεί», «δεν το βάζει κάτω», «να τσεκάρουμε», 

«αν δε στουμπωνόσουν με αυτές τις γκοφρέτες», «θα μου το είχαν βουτήξει (ενν. το 

κινητό)», «είχε πελαγώσει η καημένη», «μη μου το βγάλεις ξινό», «δεν τα βγάζω επάνω 

σου (ενν. τα νεύρα)», «μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα στο πεπρωμένο», «πλάκα 

κάνω», «ξέμεινες με μένα», «μας έφαγε η αστυφιλία», «ξινίζεις τα μούτρα σου», «τα 

βλέπεις όλα βουνό», «εξώλης και προώλης», «του πέταξες κινητό στο κεφάλι», «δε θα 

μου σπάσει τα νεύρα εμένα αυτός», «κοντεύει να διαλύσει το σπίτι», «τι σε 

ανακατεύουν;», «ας τα βρουν μόνοι τους», «σου πάει αυτή η είσοδος». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα ’χετε», «να μην τα πάρω 

τώρα», «ας τα βρουν μόνοι τους». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Τσεκάρω < αγγλική λέξη check +επίθημα της πρότυπης  –άρω 

Φλερτάρω < αγγλική λέξη flirt + επίθημα της πρότυπης -άρω 

Megalicious < μεγάλος + κατάληξη –icious που ανήκει στην αγγλική γλώσσα, αλλά η 

χρήση της έχει ως σκοπό να «αγγλοποιήσει» την παράγωγη λέξη (εκείνη την περίοδο 

το megalicious ήταν το «σύνθημα» του καναλιού Mega) 

Μπαράκι < αγγλική λέξη bar + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Χοντρούλης < χοντρός + υποκοριστικό επίθημα της πρότυπης ποικιλίας –ούλης 

Σφηνάκι < σφήνα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παρτάκι < αγγλική λέξη party + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Μπαράκι < αγγλική λέξη  bar + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Κουτούτσικο < κουτός + υποκοριστικό επίθημα –ούτσικο της πρότυπης ποικιλίας 
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Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε Μπίλη», «έλα χοντρούλη», «ρε γαμώτο», «ρε παιδί μου», 

«κουτούτσικο», «κακομοίρη μου», «χοντρούλη», «ρε παιδάκι μου». 

Χαιρετισμός: «Τζα!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «ρε γαμώτο μου», «Άσε με, ρε Μπίλη», «Ξεκόλλα πια!», 

«όχι ρε γαμώτο», «έφυγες!». 

Έκφραση συμφωνίας: «ΟΚ». 

Έκφραση άρνησης: «Δε νομίζω». 

Έκφραση θαυμασμού/ επιφώνημα: «Ουάου, megalicious!». 

Έκφραση συγγνώμης: «sorry». 

Έναρξη αφήγησης: «τσίκιτι γκλον», «By the way». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «στριμμένη», «ακοινώνητος άνθρωπος», 

«μονόχνωτη», «ρεμάλι», «γλυκούλης», «Τζένγκινς Χαν», «εξώλης και προώλης», 

«μέγαιρα», «ντόπερμαν»,  

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «ηλίθια», «κουτούτσικο», 

γ) την εμφάνιση: «κούκλος», «χοντρούλης», «καρνάβαλος», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «κολλητή», «ο άντρας της ζωής μου», «τύπισσα (για μια 

παντελώς άγνωστη)», «τύπος (για άγνωστο)», «γκόμενος/-α». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «χάλια», 

«megalicious» (για αντρικό μόριο). 
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3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«ξεκόλλα», «είχε πελαγώσει», «τι με πρήζεις;», «πού του ’ρθε;», «ό,τι τους έρθει στο 

κεφάλι», «να με γλιτώσει από το μαρτύριό μου», «ξινίζεις τα μούτρα σου», «θέλω λίγη 

τρέλα», «η γκόμενα σ’ έχει γραμμένο», «σε φτύνει», «κολλάς», «τι κόλλημα έχετε 

φάει», «να μην τα πάρω τώρα», «χέστηκα», «calma», «στραβώνω», «ο καθένας με τα 

βίτσια του», «δε θα μου σπάσει τα νεύρα εμένα αυτός», «να τρώμε η μία τα χνώτα της 

άλλης». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «σφηνάκια», «ποτάκι», «μπαράκι». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «προτιμάς να κολλήσω AIDS;», «να ‘πάρεις’ 

εμένα», «να ‘παίρνεται’ με διάφορους (ενν. σεξουαλικά)», «ραντεβού», «party», 

«φλερτάραμε», «με καλεί η φύση (σεξουαλικό υπονοούμενο)», «sex», «τα ’χετε;», 

«θέλω λίγη τρέλα», «κενό ανάμεσα στα πόδια της», «one-night stand», «‘πήρα’ τον 

Μάκη (ενν. σεξουαλικά)», «θα ‘πάρω’ όλο το στρατόπεδο (ενν. σεξουαλικά)», 

«παρτούζες», «flirt». 

 

Αξιολόγηση κατάστασης: «γίνεται χαμός», «όσο πιο πολύ σε φτύνει αυτή, τόσο πιο 

πολύ κολλάς εσύ», «τα βλέπεις όλα βουνό», «happy end», «η καλύτερη άμυνα είναι η 

επίθεση», «η γκόμενα σ’ έχει γραμμένο». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Αυτός δεν είναι γκόμενος, είναι το ουράνιο τόξο!», «το μόνο 

κενό που υπάρχει στη Μαρία είναι ανάμεσα στα πόδια της», «ο καθένας με τα βίτσια 

του». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Η Λίλα αποτελεί τη συστηματικότερη χρήστρια του υφολογικού συμπλέγματος από 

την ομάδα των γυναικών. Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε ότι η Λίλα χρησιμοποιεί το 

υφολογικό σύμπλεγμα έναντι της πρότυπης ποικιλίας, όταν συνομιλεί με την παρέα 

των συνομηλίκων της για θέματα που αφορούν τη νεανική ταυτότητα και ηλικία τους, 

όπως θέματα σχέσεων ερωτικών ή φιλικών (π.χ. «τα ’χετε», «όσο πιο πολύ σε φτύνει 
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αυτή, τόσο πιο πολύ κολλάς εσύ», «γκόμενα», «κολλητή»), φλερτ (π.χ. «flirt», 

«φλερτάραμε»), διασκέδασης (π.χ. «party», «σφηνάκια», «ποτάκι», «μπαράκι»), 

τεχνολογίας (π.χ. «internet», «computer»). Ιδιαίτερα, χρησιμοποιεί τη «γλώσσα της 

τεχνολογίας» για θέματα σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατά τη 

συνομιλία της με τον Μπίλη, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν χρήστης και γνώστης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών από την παρέα της. Επίσης, η χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος στην περίπτωση της Λίλας είναι ιδιαιτέρως έντονη, όταν συνομιλεί με 

τους φίλους της για θέματα σχετικά με το σεξ, καθώς είναι το κεντρικό ενδιαφέρον της 

ζωής της, με αποτέλεσμα να κατέχει εξέχουσα θέση στο λεξιλόγιό της [π.χ. «να ‘πάρεις’ 

εμένα», «‘πήρα’ τον Μάκη (ενν. σεξουαλικά)», «θα ‘πάρω’ όλο το στρατόπεδο (ενν. 

σεξουαλικά)», «παρτούζες», «one-night stand», «megalicious (για αντρικό μόριο)»].  

Παράλληλα, η Λίλα καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος για 

την αξιολόγηση προσώπων (π.χ. «ρεμάλι», «γλυκούλης», «Τζένγκινς Χαν», 

«ντόπερμαν») και καταστάσεων (π.χ. «happy end», «γίνεται χαμός»), για την έκφραση 

αποδοκιμασίας (π.χ. «ρε γαμώτο μου», «Ξεκόλλα πια!») ή θαυμασμού (π.χ. «Ουάου, 

megalicious!»), για την έναρξη αφήγησης (π.χ. «By the way»), καθώς και για την 

περιγραφή πνευματικών, ψυχικών και συναισθηματικών εμπειριών (π.χ. «τι κόλλημα 

έχετε φάει», «να μην τα πάρω τώρα», «χέστηκα», «στραβώνω»). Επιπροσθέτως, 

εμφανίζονται στοιχεία από το υφολογικό σύμπλεγμα και, συγκεκριμένα, από το ειδικό 

λεξιλόγιο της «γλώσσας του στρατού», όταν αναφέρεται στον Φώτη που είναι 

φαντάρος ή όταν συνομιλεί μαζί του και με τον δόκιμο Περιστερόπουλο (π.χ. «άδεια 

απόλυσης», «δεν είχες άδεια;», «φανταρικά (ενν. ρούχα)»). 

Εκτός των άλλων, καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος σε 

στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, όπως, για παράδειγμα, όταν μαλώνει με 

τη Ράνια, γιατί η τελευταία είναι συνήθως επικριτική απέναντί της (π.χ. «τι με 

πρήζεις;», «μη μου το βγάλεις ξινό!»), ή όταν λογομαχεί με τον Περιστερόπουλο, ο 

οποίος απαξιώνει το ντύσιμό της όταν ετοιμάζονται να βγουν ραντεβού, λέγοντάς της 

πως ντύθηκε σαν τον «καρνάβαλο», με αποτέλεσμα στο εξής οι σχέσεις τους να είναι 

τεταμένες (π.χ. «να μην τα πάρω τώρα», «δε θες να με δεις να στραβώνω»). Σε όλες τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος, γίνεται σε 

ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, στο πλαίσιο της οικειότητας, της άνεσης και της 

χαλαρότητας που διέπουν τις φιλικές σχέσεις ατόμων της ίδιας ηλικίας. Αντιθέτως, η 

Λίλα χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία, όταν συνομιλεί με άτομα άγνωστα ή με 
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άτομα με τα οποία δεν έχει την ανάλογη οικειότητα, όπως π.χ. η διευθύντρια του 

παιδικού σταθμού, όπου πηγαίνει ο γιος της Ράνιας. Τέλος, η Λίλα καταφεύγει στην 

αγγλική γλώσσα κατά τη συνομιλία της με τον Αμερικανό σκηνοθέτη, στην ταινία του 

οποίου επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει.  

Σε γενικές γραμμές, το υφολογικό σύμπλεγμα αναδεικνύει τον χαρούμενο, 

μοντέρνο και αισιόδοξο χαρακτήρα της Λίλας, καθώς και την άστατη ερωτική της ζωή 

και την προχωρημένη της αντίληψη για τις σχέσεις και το σεξ. Ίσως εν μέρει 

στιγματίζεται αρνητικά το υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς μέσω αυτού 

υπερπροβάλλεται το σεξ και επειδή συνδέεται, στην περίπτωση της Λίλας, σε 

ορισμένες περιστάσεις με έναν χαρακτήρα ο οποίος αντιμετωπίζει τα περισσότερα 

θέματα στη ζωή με ελαφρότητα, επιπολαιότητα, υπερβολική ανεμελιά και αστάθεια 

(παρ’ όλα αυτά, σε καίρια ζητήματα, όπως η ανατροφή του Λουκά, εμφανίζεται να 

επιδεικνύει τη δέουσα σοβαρότητα), καθώς μέσω αυτού αναπαράγονται στο 

μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας της Λίλας τα κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για τους 

νέους. Στην πλειοψηφία, ωστόσο, των περιπτώσεων το υφολογικό σύμπλεγμα 

λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής ταυτότητας και ηλικίας, καθιστώντας τη Λίλα έναν 

συμπαθή, προσιτό και οικείο χαρακτήρα στο τηλεοπτικό κοινό, ο οποίος θα μπορούσε 

να υπάρχει σε κάθε νεανική παρέα, προκαλώντας τα ανάλογα θετικά και χιουμοριστικά 

συναισθήματα, με αποτέλεσμα ο υπό εξέταση χαρακτήρας να εντάσσεται στους 

«καλούς» χαρακτήρες, δεδομένης και της συμπάθειας που έτυχε στο νεανικό 

τηλεοπτικό κοινό.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Η Λίλα παρουσιάζεται ως η «χαρά της ζωής», καθώς είναι ένας πηγαία υπεραισιόδοξος 

άνθρωπος, με υπερβολική αυτοπεποίθηση λόγω της αισιοδοξίας της, χαρούμενη, 

φιλική και κοινωνική. Λατρεύει τη δημιουργία νέων φιλιών, καθώς θέλει να 

περιστοιχίζεται από άτομα, με τα οποία να συζητάει με τις ώρες για θέματα σχέσεων, 

προσπαθώντας πάντα με μεγάλη προθυμία να τα βοηθήσει, ή να διασκεδάζει, όσο της 

επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της. Επίσης, είναι ιδιαιτέρως υποστηρικτική απέναντι στη 

Ράνια ως προς το θέμα του παιδιού, καθώς ανέλαβε να τη βοηθήσει να το μεγαλώσουν 
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μετά τον θάνατο του συντρόφου της και, γι’ αυτόν τον σκοπό, εγκατέλειψε την 

προηγούμενη ζωή της, η οποία περιείχε πολλά πάρτυ, ξενύχτια και εφήμερες σχέσεις.  

Κεντρικό θέμα της ζωής της και της ομιλίας της είναι το σεξ, καθώς φαίνεται 

να της αρέσει η άστατη ερωτική ζωή (π.χ. κάνει μόνο one-night stands και όχι σχέσεις, 

ενώ εμφανίζεται να κάνει σεξ με κάθε ευκαιρία) και δε διστάζει να φλερτάρει με 

οποιονδήποτε άγνωστο την ελκύει σεξουαλικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, απεικονίζεται να 

κυκλοφορεί με μια τσάντα γεμάτη προφυλακτικά, προκαλώντας μάλιστα την έκπληξη 

και απορία του Μπίλη, ο οποίος στην πρώτη τους συνάντηση στη στάση του 

λεωφορείου, όταν η Λίλα αδειάζει την τσάντα, για να βρει το κινητό της, και της 

πέφτουν όλα τα προφυλακτικά, τη ρωτάει αν όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ή απλώς 

είναι πολύ αισιόδοξη. Τότε η Λίλα, γελώντας ειρωνικά, του απαντάει πως όλα αυτά 

που βλέπει είναι ζήτημα αν θα κρατήσουν για δυο εβδομάδες.   

Επίσης, η Λίλα απεικονίζεται να έχει ροπή στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. 

Παρουσιάζεται να θέλει να κάνει audition για χολιγουντιανή ταινία, χωρίς να έχει 

τελειώσει κάποια δραματική σχολή, γιατί είναι σίγουρη πως θα πάρει τον ρόλο, με 

αποτέλεσμα να εκνευρίζεται η Ράνια γι’ αυτήν την επιπολαιότητα και την 

υπεραισιοδοξία της. Παρ’ όλα αυτά, η Λίλα δε διστάζει να ρισκάρει και να επιδιώξει 

ακόμη και ανέφικτα πράγματα, αφού το motto της είναι πως «όταν υπάρχει θέληση, 

υπάρχει και τρόπος». Ωστόσο, όταν δέχεται πρόταση για την ταινία από τον σκηνοθέτη, 

την αρνείται γιατί σκέφτεται τη Ράνια και το παιδί, που τη χρειάζονται.  

Ως προς το ντύσιμό της, εμφανίζεται να είναι ιδιαιτέρως μοντέρνα και σε 

ορισμένες περιπτώσεις εκκεντρική, καθώς προβαίνει σε ιδιαιτέρως μοντέρνους 

συνδυασμούς ρούχων και προτιμά τα έντονα χρώματα. Για παράδειγμα, φοράει φούστα 

με φουρό, κόκκινη σατέν μπλούζα και καλτσάκια χρωματιστά με πέδιλο, για να βγει 

έξω, με αποτέλεσμα ο Περιστερόπουλος να τη χαρακτηρίζει «καρνάβαλο» και τη 

φούστα της «λαμπατέρ». Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζεται και με πιο 

σπορ ντύσιμο, όπως π.χ. φόρμες, t-shirt και αθλητικά παπούτσια. Επίσης, ως προς την 

κόμμωσή της, η Λίλα έχει έντονο κόκκινο μαλλί και μωβ ανταύγεια, ενώ φοράει 

καπέλα ή λουλούδια στα μαλλιά. Ως προς τις διατροφικές της συνήθειες, εμφανίζεται 

να τρώει σάντουιτς και να πίνει φραπέ. Επίσης, εμφανίζεται να καπνίζει. Κινείται 

κυρίως στους χώρους του σπιτιού και της παιδικής χαράς μαζί με τη Ράνια, ενώ 

εμφανίζεται και σε καφετέριες και κλαμπ, όπου υπάρχει πολύ δυνατή μουσική και 
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έντονος χορός. Στο κλαμπ απεικονίζεται να καταναλώνει αλκοόλ και να θεωρεί τα 

σφηνάκια ως τρόπο επικοινωνίας, από τη στιγμή που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν 

λεκτικά.  

 

Κατερίνα Κουκουτσάκη 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «να ξεκολλήσω», «έχω 

κολλήσει». 

Αγγλικές λέξεις: «party», «club», «bar», «baby-sitting», «internet». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «γκόμενους», «γκόμενος», «την πέσατε στην κόρη του 

διοικητή», «την ‘γλέντησαν’ (σεξουαλική αναφορά)». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «κινητό», «πάτησες το rec», «γράφει (ενν. η κάμερα)», 

«πρόσβαση στο internet». 

Γλώσσα του στρατού: «διοικητής». 

Καθομιλουμένη: «είμαστε πάτσι», «τα παπούτσια με πεθαίνουν», «να πάω κόντρα στο 

πεπρωμένο», «ξεμείναμε οι δυο μας», «με μισή καρδιά», «θα με σκοτώσει η Ράνια», 

«δεν είναι γραφτό να τον συναντήσω», «κάπου θα τον πετύχεις τον άλλον», «έχουμε 

προχωρήσει και οι δυο (ενν. στη ζωή μας)». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα πίναμε στο bar», «τα 

είχαμε», «την πέσατε στην κόρη του διοικητή». 
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Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «(είναι) ο Τσάκι, η κούκλα του 

σατανά», «(είναι) ο άντρας της ζωής μου». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Γκαυλάρα < επιτατικό επίθημα –άρα  

Φλερτάρω < αγγλική λέξη flirt + επίθημα –άρω της πρότυπης ποικιλίας 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Έκφραση συμφωνίας: «ΟΚ». 

Έκφραση προτροπής: «Χαλάρωσε!», «Αλλαγή σχεδίου!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «ρε γαμώτο». 

Επιφώνημα: «Όπα!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «φοβερός», «ο Τσάκι, η κούκλα του σατανά», 

β) την εμφάνιση: «θεά», 

γ) την οικειότητα/ τη σχέση: «ο άντρας της ζωής μου», «ο τύπος (για άγνωστο)», 

«γκόμενος», 

δ) τη σεξουαλικότητα: «γκαυλάρα». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «στην 

ψύχρα», «με μισή καρδιά», «τέλεια!». 



393 
 

3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «να μη 

σε πιάσει πάλι υστερία», «μπορείς να χαλαρώσεις λίγο;», «να ξεκολλήσω», «έχω 

κολλήσει», «χαλάρωσε!». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «club», «bar», «μπιρίμπα». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «party», «να φλερτάρετε», «τα πίναμε στο 

bar», «τα είχαμε», «την πέσατε στην κόρη του διοικητή», «τη ‘γλέντησαν’ (σεξουαλική 

αναφορά)». 

 

Αξιολόγηση κατάστασης: «είμαστε πάτσι», «να φλερτάρετε στην ψύχρα», «αυτό το 

τρένο το ’χασα», «με μισή καρδιά», «τέλεια!». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Αυτό δεν είναι παιδί! Είναι ο Τσάκι, η κούκλα του σατανά». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας  

Η Κατερίνα είναι η πιο σποραδική χρήστρια του υφολογικού συμπλέγματος από την 

ομάδα των γυναικών, μάλλον λόγω του ρομαντικού και συνεσταλμένου χαρακτήρα 

της. Η Κατερίνα χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα έναντι της πρότυπης ποικιλίας, 

όταν συνομιλεί με την παρέα των συνομηλίκων της και ιδιαίτερα με τη Λίλα, με την 

οποία έχει μια πιο στενή σχέση και, κατ’ επέκταση, άνεση, για να αναφερθεί σε θέματα 

σχέσεων, κυρίως ερωτικών (π.χ. «γκόμενος», «τα είχαμε», «τη ‘γλέντησαν’ 

(σεξουαλική αναφορά)»), φλερτ («την πέσατε στην κόρη του διοικητή») και 

διασκέδασης (π.χ. «party», «club», «τα πίναμε στο bar»), με αποτέλεσμα το υφολογικό 

σύμπλεγμα να λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής ταυτότητας, κουλτούρας και ηλικίας, 

ενώ, παράλληλα, η αξιοποίησή του να δηλώνει την άνεση και οικειότητα που βιώνει 

ένα άτομο στην παρέα των συνομηλίκων του.  

Χρήση, επίσης, του υφολογικού συμπλέγματος γίνεται από την Κατερίνα για 

την αξιολόγηση προσώπων (π.χ. «ο Τσάκι, η κούκλα του σατανά» (για τον γιο της 

Ράνιας), «θεά») και καταστάσεων («να φλερτάρετε στην ψύχρα», «τέλεια!»), για τη 

δήλωση πνευματικών, ψυχικών και συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. «να μη σε 
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πιάσει πάλι υστερία», «μπορείς να χαλαρώσεις λίγο;», «να ξεκολλήσω», «έχω 

κολλήσει»), καθώς και για την αναφορά σε τεχνολογικά μέσα και στις λειτουργίες τους 

(π.χ. «πάτησες το rec», «γράφει (ενν. η κάμερα)», «πρόσβαση στο internet»).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση της Κατερίνας, η οποία λειτουργεί και 

ως μεταγλωσσικό σχόλιο, στο άκουσμα της λέξης «γκαυλάρα», όταν παίρνει τηλέφωνο 

από το κινητό της Λίλας (το οποίο βρήκε στο μετρό, και έτσι τη γνώρισε) σε ένα τυχαίο 

νούμερο που είχε καταχωρημένο η Λίλα, για να δει σε ποιον ανήκει το κινητό, καθώς 

τη βλέπουμε να επαναλαμβάνει έντρομη την προσφώνηση αυτή. Επίσης, αξιοσημείωτη 

είναι μία περίπτωση ασυνεννοησίας σε μια συνομιλία που είχε η Κατερίνα με τη Λίλα, 

η οποία της λέει στο τηλέφωνο την έκφραση «‘πήρα’ τον Μάκη» και, γι’ αυτό, η 

Κατερίνα απορημένη τη ρωτάει «και πού τον πήγες;», με αποτέλεσμα η Λίλα να την 

περιπαίζει για την αφέλειά της, λέγοντάς την «Helloooo? Ο μπαμπάς είναι σπίτι;». 

Συνεπώς, αυτή η περίπτωση ασυνεννοησίας μεταξύ των δύο γυναικών δημιουργεί ένα 

κωμικό αποτέλεσμα. Στις υπόλοιπες επικοινωνιακές περιπτώσεις, παρατηρούμε ότι η 

Κατερίνα χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία και, μάλιστα, τη βλέπουμε μία φορά να 

χρησιμοποιεί τον πληθυντικό ευγενείας απέναντι σε άγνωστο άτομο, ακόμη κι αν είναι 

κοντά στην ηλικία της.  

Σε γενικές γραμμές, το υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιείται στην περίπτωση της 

Κατερίνας ως δείκτης της νεανικής ταυτότητας και ηλικίας και ως δείκτης της άνεσης 

και της οικειότητας που προσφέρει η παρέα των συνομηλίκων, με αποτέλεσμα το 

σύμπλεγμα αυτό να παρουσιάζεται θετικά. Παράλληλα, η λελογισμένη χρήση του 

υφολογικού συμπλέγματος, λόγω της ηπιότητας και της μετριοπάθειας του χαρακτήρα 

της, μόνο σε ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, σε συνδυασμό με τη γενικότερη 

παρουσίαση της Κατερίνας από την τηλεοπτική σειρά και το χιουμοριστικό 

αποτέλεσμα που δημιουργεί η αφέλειά της, μας επιτρέπει να την εντάξουμε στους 

«καλούς» χαρακτήρες, λόγω των αισθημάτων συμπάθειας που γεννά στο τηλεοπτικό 

κοινό.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Η Κατερίνα απεικονίζεται ως ιδιαιτέρως ρομαντική, συνεσταλμένη, αδέξια και αφελής, 

γι’ αυτό ίσως και το επίθετό της «Κουκουτσάκη» να είναι δηλωτικό της συμπεριφοράς 
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της, αφού παραπέμπει στη λαϊκή έκφραση «κουκούτσι μυαλό» και στην παραδοσιακή 

έμφυλη ταυτότητα για μειωμένες νοητικές ικανότητες των γυναικών. Παρουσιάζεται 

να ψάχνει διαρκώς τον «άντρα της ζωής της» και να ενθουσιάζεται με κάθε νέα 

γνωριμία. Στις περισσότερες σκηνές εμφανίζεται να συνομιλεί με τη Λίλα για θέματα 

σχέσεων και έρωτα, καθώς και να ζητάει τις συμβουλές της έμπειρης Λίλας για το πώς 

π.χ. θα ξανασυναντήσει τον άντρα που συνάντησε στο μετρό, με τον οποίο 

γνωρίστηκαν με παράδοξο τρόπο, όταν του πέταξε το κινητό στο κεφάλι, επειδή νόμιζε 

πως ήταν δικό του, με αποτέλεσμα να τον πάει μετά στο νοσοκομείο για ράμματα. 

Επίσης, απεικονίζεται μαζί με τη Λίλα να βάφονται και να δοκιμάζουν ρούχα, για να 

πάνε σε κλαμπ, όπου πρόκειται να συναντήσει τον προαναφερθέντα άντρα.  

Σε γενικές γραμμές, παρουσιάζεται απογοητευμένη, καθώς δεν είναι 

ευχαριστημένη με τη ζωή της, αφού δεν της αρέσει η δουλειά της (γράφει τα κοινωνικά 

σε εφημερίδα) και δεν έχει κάποια σχέση. Επιπροσθέτως, προβάλλεται να έχει χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, καθώς τη βλέπουμε να προσπαθεί μανιωδώς να λύσει ένα σταυρόλεξο, 

ρωτώντας τους πάντες και ψάχνοντας τις απαντήσεις με τον Μπίλη στο ίντερνετ, επειδή 

μια άγνωστη γυναίκα την προσέβαλε, λέγοντάς της πως φαίνεται άνθρωπος που αφήνει 

τα πάντα στη μέση. Τέλος, ενδεικτικό της επιπολαιότητας και της αφέλειάς της είναι 

το γεγονός πως πηγαίνει στην πατρίδα της, τη Νάξο, προκειμένου να διαλύσει τον γάμο 

του παιδικού της έρωτα, επειδή στο μακρινό παρελθόν αυτός της είχε υποσχεθεί πως, 

ό,τι κι αν γίνει, αυτοί θα καταλήξουν μαζί.  

Ως προς το ντύσιμό της, παρουσιάζεται να έχει ένα ρομαντικό νεανικό στιλ. Για 

παράδειγμα, φοράει συχνά λουλουδάτα ή χρωματιστά φορέματα και λουλουδάτες ή 

χρωματιστές μπλούζες (συχνά ροζ). Φοράει επίσης κολιέ στον λαιμό και καπέλα, 

κορδέλες και κοκαλάκια με λουλούδια στα μαλλιά. Κινείται κυρίως στους χώρους του 

σπιτιού της Ράνιας και της Λίλας, στο σπίτι της και στη δουλειά της, ενώ εμφανίζεται 

σε καφετέριες να πίνει καφέ και σε κλαμπ με δυνατή μουσική να καταναλώνει αλκοόλ. 

Τέλος, το σπίτι της είναι μοντέρνο και έχει έντονα χρώματα.  

 

Νώντας Περιστερόπουλος 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 
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Αγγλικές λέξεις: «camping», «string», «sex», «baby-sitting». 

Λογοπαίγνιο: «Μωράκι, είσαι για λίγο baby-sitting;», «Είμαι μια μικρή μαϊμού και τον 

παίρνω πού και πού». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «αν δεν μπορείς να την καταφέρεις μόνος σου (ενν. 

σεξουαλικά)», «θα την έπεφτα», «θα της την έπεφτα», «γκόμενα/-ες», «το ’χεις; (τα 

καταφέρνεις;)», «γκομενάκια», «την κάνεις», «τι παίζει», «θα σου φάω το λαρύγγι», 

«ξεφορτώσου την», «έκανα το αμάξι καλοκαιρινό», «γιατί να τα μπερδέψουμε; (για 

σχέση)», «γουστάρω», «να την πέσω», «τράβα», «γκε-γκε», «‘χτυπάς’ δύο κατηγορίες: 

ηλίθιος και κερατάς», «εργαλείο (αυτοκίνητο)», «βούλωστο», «μάγκας», «βυζάκια», 

«βολεύεται με τα δεύτερα (ενν. άντρες δεύτερης κατηγορίας)», «άμα δεν τη ρίξω αυτή 

στο κρεβάτι»,  «’κονομάς», «μαλάκας», «κόπανος» «θα μας πηδήξουν», «δε θα πηδάνε 

μόνο την Μαρία», «για να ‘παίρνεσαι’ εσύ με τον κάθε τυχόντα», «τι στον διάολο», 

«αν δεν κόψεις τη μαλακία», «δεν τον κόβω καλύτερα», «χέστηκα», «για να γαμήσω», 

«μαλακοπίτουρας», «λες και δεν έχει ξαναπηδήξει», «κερατάς», «πούστης», 

«παπάρας», «άντε γαμήσου», «επιβήτορας». 

Γλώσσα του Στρατού: «τίς εἶ», «ψάρακα», «καλλιόπες», «θα μας στείλει όλους 

στρατοδικείο», «μονιμάδες», «στραβάδια», «προσοχή!», «στρατόπεδο», «σου φυλάω 

τα σύνορα», «φαντάρος δόκιμος», «βαράς προσοχή», «διοικητής», «Σ.Φ.Α 

(Στρατιωτικές Φυλακές Αυλώνας)», «φυλακή», «έκανε κόμπλα ο διοικητής», «θα μας 

κηρύξουν λιποτάκτες», «κύριε διοικητά», «να ’βαζα κάποιον άλλον να κάνει το 

νούμερό σου (για σκοπιά)», «προστατεύουμε τα σύνορα», «στρατόπεδο». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «δίκτυα». 

Καθομιλουμένη: «σε χτύπησε ο ήλιος», «τρελάθηκες;», «πας καλά;», «ούτε για 

γαμπρός να πήγαινες», «μη χανόμαστε», «κοτζάμ άντρας», «χολοσκάς», «εμείς οι δυο 

πάμε πακέτο», «πέτυχε τζακ ποτ», «θα χαλαρώσεις», «το στήσατε για να με 

δουλέψετε;», «θα μας κρέμαγαν κουδούνια», «μίλα μας κι ας μη μας αγαπάς», «έπεσες 

πάνω στην κόρη του διοικητή», «σκάσε», «να πάθουμε τέτοια πλάκα;», «μου χαλάς 

την ησυχία», «την πατήσαμε», «έχω βαρύ χέρι». 
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Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «θα την έπεφτα», «θα της 

την έπεφτα», «την κάνεις», «να την πέσω», «δεν τη βλέπω, ρε μάγκα μου», «δεν τη 

βλέπω για σήμερα», «την πατήσαμε», «δε βλέπω να τη γλιτώνω με τίποτα». 

Νέα αυτοπαθή: «παίρνομαι».  

Επιτατικό/ αξιολογικό επίρρημα πολύ: «πολύ γουστάρω». 

Επιτατικό/ αξιολογικό επίρρημα τελείως: «δεν είσαι του πεταματού τελείως». 

Έχω + κατηγορηματικό εμπρόθετο: «Γκομενάκια σαν εσένα τα έχω για εξάσκηση». 

Δήλωση έμφασης μέσω του ρήματος λέω: «κάνω τσιγάρο, είπαμε». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Παράγωγες λέξεις: 

Ψυχάκιας < ψυχή + επίθημα –άκιας της πρότυπης ποικιλίας 

Μονιμάδες < μόνιμος + επίθημα –ας της πρότυπης ποικιλίας 

Αγορίνα < αγόρι + επίθημα -ίνα (παρασιτικό επίθημα/ψευδοεπίθημα) 

Μωράκι < μωρό + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παρτάκι < αγγλική λέξη party + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Γκομενάκια < γκόμενα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παπάρας < παπάρι + -ας  

Σφολιατούλα < σφολιάτα + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας 

Φραπεδιά < φραπές + ψευδοεπίθημα  -ια 

Ποτάκι < ποτό + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 
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Τσιγαράκι < τσιγάρο + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Κοριτσάρα < κορίτσι + επιτατικό επίθημα –άρα 

’κονομάς < αποκοπή αρχής της λέξης 

Ευρουλάκια < ευρώ + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Βυζάκια < υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Κουκλάκι < κούκλα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Κουκλίτσα < κούκλα + υποκοριστικό επίθημα –ίτσα της πρότυπης ποικιλίας 

Στραβάδια < στραβός + επίθημα –άδι της πρότυπης ποικιλίας 

Σύνθετες λέξεις: π.χ. κωλοξίδια, μαλακοπίτουρας 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε μαλάκα / ρε μαλάκα Λαγουδάκη», «ρε κόπανε», «ρε ψάρακα»/ 

«ψάρακα», «ρε πυροβολημένε», «ρε ηλίθιε», «στραβάδια», «αγορίνα μου», 

«επιβήτορα», «μάγκες», «παλικάρι μου», «Λιλάκι», «μωρό μου», «(ρε) μωράκι μου», 

«(ρε) χοντρέ», «μωρή σαμπρέλα όρθια», «ρε παπάρα», «βρε αγόρι μου γλυκό», «ρε 

Λαγουδάκη», «σφουλιατούλα μου», «ρε κουκλίτσα μου», «βρε κούκλα μου», «έλα ρε 

μωράκι μου», «έλα ρε μωρό μου», «ρε ξεφτιλισμένε», «βρε ηλίθιε άνθρωπε», «μωρή», 

«βρε κορίτσι μου», «ρε παιδί μου», «έλα ρε μωρό μου», «κουκλάκι μου», «ρε πούστη 

μου», «μωράκι», «ρε μάγκα μου», «κοριτσάρα», «ρε παρτάλι», «ρε ξεφτιλισμένε». 

 

 Παρουσιάζονται συχνές προσφωνήσεις στους συνομιλητές με τα επίθετά τους 

λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας.  

 Έντονη χρήση του κλητικού επιφωνήματος «ρε». 

 

Έκφραση συμφωνίας: «Ναι για».  
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Έκφραση αποδοκιμασίας: «Άι στον διάολο», «Σιγά την πατσαβούρα», «Χέστηκα», 

«Ώχου ρε μωράκι μου», «Ώχου ρε κουκλίτσα μου», «μόδα ξεμόδα», «Δουλειά σου!», 

«Βούλωστο», «σκάσε», «όχι, ρε πούστη μου», «Άστο, ρε χοντρέ», «πούστη μου», 

«άντε γαμήσου». 

Έκφραση άρνησης: «Ούτε να με χέσει», «άκυρο το ηλίθιος». 

Έκφραση θαυμασμού: «Ωραίο το εργαλείο!». 

Έκφραση αναμονής: «Μισό!». 

Αποχαιρετισμοί: «Άντε γεια». 

Έναρξη αφήγησης: «Λοιπόν, μάγκες». 

Ειρωνεία: «θεία Λίλα» (για 30αρα).  

Επιφώνημα: «Όπα, όπα!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «μαλάκας», «κόπανος», «ο ψυχάκιας», 

«μάγκας/-ες», «παπάρας», «ο μαλακοπίτουρας», «ξεφτιλισμένος», «παρτάλι», 

«κάγκουρας», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «πυροβολημένος», «το πυροβολημένο», «ηλίθιος», 

«στραβάδια», «ηλίθιε άνθρωπε», «ηλίθιος-πανηλίθιος-πανίβλακας και Λαγουδάκης», 

γ) την εμφάνιση: «πατσαβούρα», «ο χοντρός», «του πεταματού», «τα γκομενάκια», 

«σαμπρέλα όρθια», «σφολιατούλα (λόγω βάρους)», «το μελαχρινό (αντί η 

μελαχρινή)», «μωράκια», 

δ) την οικειότητα/ σχέση: «γκόμενά σου», «μωρό μου», «μωράκι μου», 

ε) τη σεξουαλικότητα: «επιβήτορας». 
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2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «φίνα 

γκομενάκια, άλλη κλάση», «ούτε να με χέσει», «βολεύεται με τα δεύτερα». 

3) Αξιολογική έκφραση με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/ λίγο]: «(δεν είσαι του 

πεταματού) τελείως», «νέκρα», «λίγο κάγκουρας». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«πυροβολημένος», «το πυροβολημένο», «ο ψυχάκιας», «τρελάθηκες;», «πας καλά;», 

«χολοσκάς», «γουστάρεις», «χέστηκα», «είμαι αλλού τώρα», «γουστάρω», «να σε 

ψήσω», «μπας και ψήσω το μελαχρινό», «θα χαλαρώσεις», «την πατήσαμε», 

«ζαλίστηκα! (ενν. από την ομορφιά της)», «σε χτύπησε ο ήλιος», «για να με 

δουλέψετε». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«παρτάκι», «φραπεδιά», «ποτάκι», «μπιλιάρδα». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «δε θα πηδάνε μόνο την Μαρία», «αν δεν 

μπορείς να την καταφέρεις μόνος σου (ενν. σεξουαλικά)», «θα την έπεφτα», «θα της 

την έπεφτα», «για να ‘παίρνεσαι’ εσύ με τον κάθε τυχόντα», «παρτάκι», «πάμε για 

κάνα ποτό», «κωλοξίδια», «sex», «ποτάκι», «να την πέσω», «πάμε για ένα ποτάκι», 

«δεν έχει ξαναπηδήξει», «έχω ορμές», «άμα δεν τη ρίξω αυτή στο κρεβάτι». 

7) Αλλαγή σημασίας ρήματος: π.χ. «το ’χεις;» αντί για «τα καταφέρνεις;», «χτυπάς 

δύο κατηγορίες» αντί για «αντιπροσωπεύεις», «τι έχουμε εδώ;» αντί «τι συμβαίνει». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «μου έβαλες το λαμπατέρ»  (αναφέρεται στη φούστα της 

Λίλας), «ωραίο το εργαλείο» (για αυτοκίνητο). 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Ούτε να με χέσει», «θα μας κρέμαγαν κουδούνια», «αν η 

θεία Λίλα βολεύεται με τα δεύτερα, τότε ο Περιστερόπουλος δεν έχει θέση». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Σιγά την πατσαβούρα», «είσαι σαν τον καρνάβαλο», «τα 

κακά κορίτσια είναι η αδυναμία μου». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
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Ο Περιστερόπουλος είναι ο πιο βασικός χρήστης του υφολογικού συμπλέγματος τόσο 

από την ομάδα των αντρών όσο και από την ομάδα των γυναικών, καθώς καταφεύγει 

σε χρήση του υφολογικού συμπλέγματος σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις επικοινωνίας, 

από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί όχι μόνο με άτομα με τα οποία γνωρίζεται και έχει 

οικειότητα αλλά και με άτομα που έχουν μεν την ίδια ηλικία, δεν έχουν όμως κανένα 

συνδετικό κρίκο, ώστε να είναι αποδεκτή επικοινωνιακά η χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος απέναντί τους. Σαφή εξαίρεση αποτελεί η χρήση του πληθυντικού 

ευγενείας, όταν νομίζει πως απευθύνεται στον διοικητή του, αλλά και στην κόρη του, 

προκειμένου να μη ζητήσει από τον πατέρα της την τιμωρία του, επειδή τη φλέρταρε 

στον δρόμο. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όμως, παρ’ όλη τη χρήση του πληθυντικού 

χρησιμοποιεί την έκφραση «είμαι λίγο κάγκουρας». Επίσης, η χρήση υβριστικών 

λέξεων και εκφράσεων από το υφολογικό σύμπλεγμα είναι εντονότερη όταν συνομιλεί 

με τους άντρες της τηλεοπτικής σειράς (Φώτη, Μπίλη, Μάκη) παρά με τις γυναίκες, 

καθώς με αυτούς έχει μεγαλύτερη άνεση να εκφράσει με πιο άκομψο τρόπο 

καταστάσεις σχετικές με τη σεξουαλικότητα (π.χ. «δε θα πηδάνε μόνο την Μαρία», 

«δεν τον κόβω καλύτερα», «για να γαμήσω», «λες και δεν έχει ξαναπηδήξει»).  

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωσή του, το υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιείται 

αφενός ως δείκτης της νεανικής ταυτότητας, ηλικίας και κουλτούρας, προκειμένου να 

δηλωθούν τα αντικείμενα ενδιαφέροντός της, με άλλα λόγια, έννοιες σχετικές με τη 

διασκέδαση (π.χ. «παρτάκι», «μπιλιάρδα»), το ποτό (π.χ. «πάμε για κανά ποτό», 

«κωλοξίδια»), τη σεξουαλικότητα (π.χ. «sex», «αν δεν μπορείς να την καταφέρεις 

μόνος σου (ενν. σεξουαλικά)», «έχω ορμές», «άμα δεν τη ρίξω αυτή στο κρεβάτι») και 

το φλερτ (π.χ. «θα την έπεφτα», «θα της την έπεφτα», «μπας και ψήσω το μελαχρινό») 

και αφετέρου ως μέσο για την αξιολόγηση προσώπων (π.χ. «μαλάκας», «κόπανος», «ο 

ψυχάκιας», «πατσαβούρα», «επιβήτορας»), καταστάσεων («Ούτε να με χέσει», 

αναφερόμενος στην αδιαφορία που επιδεικνύει η Ράνια απέναντί του) και πραγμάτων 

(π.χ. «μου έβαλες το λαμπατέρ, αναφερόμενος στη φούστα της Λίλας), «ωραίο το 

εργαλείο (για αυτοκίνητο)»). Επιπροσθέτως, το αξιοποιεί και ως μέσο για τη δήλωση 

πνευματικών, ψυχικών και πνευματικών καταστάσεων, όπως, για παράδειγμα, για να 

αναφερθεί στον Λαγουδάκη που θέλει να εγκαταλείψει τη θέση του εν ώρα σκοπιάς 

και να δείξει πως δε λειτουργεί λογικά («πυροβολημένε», «το πυροβολημένο») ή για 

να αναφερθεί στο γεγονός πως του αρέσει η Ράνια («γουστάρω το μελαχρινό») ή η 

κόρη του διοικητή του («Ζαλίστηκα!»). Παράλληλα, μέσω του υφολογικού 
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συμπλέγματος, δηλώνει την αποδοκιμασία του (π.χ. όταν εκνευρίζεται με την ειρωνική 

αντιμετώπιση της Λίλας απέναντί του, η οποία του δηλώνει πως «θα πάρει όλο το 

στρατόπεδο εκτός από αυτόν», μονολογεί λέγοντας «άντε γαμήσου», μόλις η Λίλα 

αποχωρεί) και τον θαυμασμό του για το αυτοκίνητο μιας κοπέλας («Ωραίο το 

εργαλείο!»).  

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα με προεξάρχουσα την 

κοινωνιόλεκτο του στρατού, όταν συνομιλεί με τους επίσης φαντάρους Φώτη και 

Μάκη τόσο εντός όσο και εκτός στρατοπέδου, για να αναφερθεί σε θέματα σχετικά με 

τον στρατό (π.χ. «καλλιόπες», «θα μας στείλει όλους στρατοδικείο») και τη 

στρατιωτική οργάνωση-ιεραρχία (π.χ. «μονιμάδες»), τους ενδεχόμενους περιορισμούς 

και τις ποινές (π.χ. «Σ.Φ.Α (Στρατιωτικές Φυλακές Αυλώνας)», «φυλακή»), ενώ 

βλέπουμε ότι καταφεύγει σε χρήση του υφολογικού συμπλέγματος και της «γλώσσας 

του στρατού» ακόμη και με  άτομα, που δεν έχουν σχέση με τον στρατό, για να 

αναφερθεί σε περιστατικά του στρατού, καθώς ο στρατός αποτελεί γι’ αυτόν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς. Έτσι, για παράδειγμα, όταν μιλάει με την 

κοπέλα του στο τηλέφωνο, της λέει πως δε θα συναντηθούν το βράδυ γιατί τους «έκανε 

κόμπλα ο διοικητής» και βλέπει να καταλήγει στις «Σ.Φ.Α.», εξηγώντας πως 

αναφέρεται στη «φυλακή» ή λέει στη Λίλα να φωνάξει τον Φώτη, ώστε να επιστρέψουν 

στο στρατόπεδο, για να μην τους «κηρύξουν λιποτάκτες». Τέλος, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει μια περίπτωση υφοποίησης από τον Περιστερόπουλο. Έτσι, όταν μιλάει 

στο κινητό και η Λίλα τον ρωτάει «η Κατερίνα πού είναι;», αυτός, επειδή είναι 

θυμωμένος μαζί της, της απαντάει με ειρωνικό ύφος «δε βλέπεις ότι ομιλώ;».  

Συμπερασματικά, ο Περιστερόπουλος χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα 

ως ένα μέσο για την ανάδειξη της «μαγκιάς» και του αντρισμού, καθώς και ως δείκτη 

της νεανικής ταυτότητας και της στρατιωτικής του ιδιότητας. Το υφολογικό σύμπλεγμα 

αναδεικνύει τον άξεστο, λαϊκό και απαίδευτο χαρακτήρα του και την ενδεχόμενη 

αμορφωσιά του, αλλά αξιοποιείται, παράλληλα, και ως ένα μέσο για την επίτευξη 

χιουμοριστικού αποτελέσματος, με αποτέλεσμα να εντάσσεται στους «μικτούς» 

χαρακτήρες της τηλεοπτικής σειράς, καθώς, παρ’ όλο που είναι ιδιαίτερα έντονα τα 

αρνητικά του στοιχεία, αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός χαρακτήρα 

«καρικατούρα», που γίνεται εν μέρει συμπαθής στο κοινό, λόγω του γέλιου που 

προκαλεί η συνολική του αναπαράσταση. Τέλος, το υφολογικό σύμπλεγμα 

στιγματίζεται όταν χρησιμοποιείται από τον Περιστερόπουλο, καθώς πρόκειται για 
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έναν ιδιαίτερα απαίδευτο και λαϊκό άνθρωπο, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χωρίς 

καλούς τρόπους και στοιχειώδη ευγένεια, ο οποίος καταφεύγει συχνά στη χρήση 

υβριστικών λέξεων και εκφράσεων. Γι’ αυτό, στην τηλεοπτική σειρά ακούγεται συχνά 

ο ήχος «μπιμπ» κατά την εκφορά του λόγου του, για να καλυφθούν αυτές οι εκφράσεις, 

με αποτέλεσμα ο ήχος αυτός να λειτουργεί και ως ένα είδος μεταγλωσσικού σχολίου 

για τον λόγο του Περιστερόπουλου, αποτελώντας, κατ’ επέκταση, και ένα μέσο 

στιγματισμού του υφολογικού συμπλέγματος.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Περιστερόπουλος είναι ο χαρακτήρας «καρικατούρα» της τηλεοπτικής σειράς, 

καθώς απεικονίζεται ως ένας άξεστος και απαίδευτος τύπος, χωρίς τρόπους και 

ευγένεια (π.χ. ρεύεται μπροστά σε κόσμο, με αποτέλεσμα ο Μπίλης να τον ρωτάει 

σαρκαστικά αν έτσι επικοινωνούν στη χώρα του), τυχοδιώκτης, με αποτέλεσμα η όλη 

του παρουσίαση να παραπέμπει σε «χωριάτη». Έτσι, τον βλέπουμε να φτύνει, να πιάνει 

τα γεννητικά του όργανα, να μασάει επιδεικτικά τσίχλα, να μιλάει χυδαία με 

αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του λόγου του να συνοδεύεται από τον ήχο «μπιμπ». 

Επίσης, αποτελεί τον αρσενικό αντίποδα της Λίλας, αφού το μυαλό του περιστρέφεται 

γύρω από το σεξ. Γι’ αυτό, κάνει εφήμερες σχέσεις, χωρίς να επιδιώκει δέσμευση και 

συναισθηματισμούς, ενώ φλερτάρει οποιαδήποτε γυναίκα βρεθεί κοντά του, 

μπλέκοντας πολλές φορές σε μπελάδες. Έτσι, τον βλέπουμε να φλερτάρει με έντονο 

τρόπο την κόρη του διοικητή του, η οποία για να τον «εκδικηθεί» για τον άκομψο τρόπο 

του, τον βάζει να κάνει κάμψεις επαναλαμβάνοντας την έκφραση «είμαι μια μικρή 

μαϊμού και τον παίρνω πού και πού». 

 Τον βλέπουμε, ακόμη, να προσβάλλει τους γύρω του, χωρίς ενδοιασμούς, 

καθώς σχολιάζει αρνητικά το βάρος του Μπίλη, αποκαλώντας τον συνεχώς «χοντρό» 

και «σαμπρέλα», αλλά και το ντύσιμο της Λίλας, αποκαλώντας την «καρνάβαλο», με 

αποτέλεσμα ο Φώτης να του υποδεικνύει πως ποτέ δεν πρέπει να προσβάλλει μια 

γυναίκα για την εμφάνισή της. Επίσης, απεικονίζεται να είναι εξαιρετικά τεμπέλης, 

καθώς τον βλέπουμε να κάνει ηλιοθεραπεία στο στρατόπεδο, να βάζει αντηλιακό και 

να ρουφάει θορυβωδώς τον φραπέ του, ενώ, όταν πηγαίνει στη μετακόμιση του Φώτη, 

κάθεται σε καρεκλάκι θαλάσσης με τα πόδια πάνω στις κούτες, διαβάζοντας εφημερίδα 
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και ζητώντας από τον καταϊδρωμένο και κατάκοπο Μπίλη να του κάνει «καμιά 

φραπεδιά», τη στιγμή που ο Μπίλης με τον Φώτη μεταφέρουν όλα τα βαριά 

αντικείμενα (π.χ. καναπέ).  

Επίσης, συμπεραίνουμε από την όλη του συμπεριφορά πως θεωρεί τον εαυτό 

του «πολύ αρσενικό». Γι’ αυτό, εμφανίζεται να βιαιοπραγεί εναντίον του Μπίλη, 

επειδή ο τελευταίος τον φωνάζει «Ελίζαμπεθ», γιατί, κατά την άποψη του Μπίλη, ο 

Περιστερόπουλος ξαπλωμένος στον καναπέ έμοιαζε με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην 

Κλεοπάτρα, και, γι’ αυτόν τον λόγο, ο Περιστερόπουλος θεώρησε πως ο Μπίλης 

αμφισβήτησε έμμεσα τον αντρισμό του. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται να διασκεδάζει, 

να μιλάει δυνατά, να χορεύει και να πίνει σε κλαμπ, όπου πήγε για να γνωρίσει τις φίλες 

του Φώτη και, στο τέλος, να κοιμάται στο σπίτι μιας άγνωστης εύσωμης κοπέλας, με 

αποτέλεσμα να λέει πως «τα κωλοξύδια καταστρέφουν τον κόσμο». Παράλληλα, τον 

βλέπουμε να περιμένει από τον Μπίλη να πληρώσει τους καφέδες του και το δωμάτιο 

του ξενοδοχείου στη Νάξο («τζαμπατζής»), θεωρώντας πως ο Μπίλης βγάζει λεφτά 

από τους υπολογιστές και πως ο ίδιος το χρέος του το εξαντλεί στο να φυλάει τα 

σύνορα, με αποτέλεσμα να εξοργίζεται ο Μπίλης και να τον χαρακτηρίζει «παράσιτο», 

επειδή θεωρεί πως ζει εις βάρος των άλλων. Η όλη του συμπεριφορά αναγκάζει τα 

υπόλοιπα άτομα της παρέας να προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον αποφύγουν.  

Ως προς το ντύσιμό του, παρουσιάζεται να φοράει συχνά στρατιωτικά ρούχα, 

καθότι φαντάρος δόκιμος, ενώ, εκτός στρατοπέδου, φοράει συνήθως παντελόνι και 

πουκάμισο. Παράλληλα, απεικονίζεται να έχει πολλά τατουάζ σε εμφανή σημεία του 

σώματός του. Κινείται κυρίως στους χώρους του στρατοπέδου και του σπιτιού του 

Φώτη, καθώς και σε καφετέριες και κλαμπ. Τέλος, απεικονίζεται να καταναλώνει 

αλκοόλ, να πίνει φραπέδες και να καπνίζει.  

 

Φώτης Λαγουδάκης 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες: «ξεκολλάτε», «τι κόλλημα 

έχεις φάει;», «(τι βλέπει) χλωμό», «δε μασάει πια». 
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Αγγλικές λέξεις: «party», «baby-sitting» 

Λογοπαίγνια: «Αντί για Μαρία με βλέπω μαγειρεία», «Είμαι μια μικρή μαϊμού και τον 

παίρνω πού και πού».  

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «γκόμενος», «‘πήγες’ με τη Μαρία;», «δεν τη βγάζεις καθαρή», 

«σκάσε και τράβα», «γκομενάκια», «να σε ρίξει στο κρεβάτι», «έμεινε με την ψωλή 

στο χέρι», «αύριο θα πάω να τον στειρώσω», «για πάρτη του», «με κρεμάς», 

«γκόμενα», «μου πηδάνε», «γαμώτο», «πού σκατά θα μείνεις εσύ», «μαλάκας», «να 

πληρώνω τις δικές σου μαλακίες», «πού σκατά θα πάμε», «κάθε φορά να μπλέκω με 

τις μαλακίες σου». 

Γλώσσα του στρατού: «Αλτ! Τίς εἶ;», «με είχαν υπηρεσίες», «έχω άδεια», «έχω 

έξοδο», «ήμουνα μέσα», «παίρνω άδεια», «διοικητής», «στρατιωτικές φυλακές», «αντί 

για Μαρία με βλέπω μαγειρεία», «το βραβείο του καλύτερου οπλίτη», «κύριε 

διοικητά», «στρατόπεδο», «έχουμε και οι δυο άδεια». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «το κινητό είναι κλειστό». 

Καθομιλουμένη: «να μου κάνει φάρσα», «κόφ’ το δούλεμα», «το παπί (για 

μηχανάκι)», «με πέταξαν έξω (για έξωση)», «να του φορτωθείς», «μήπως να κάνουμε 

κατάληψη;», «για να μου σπας τα νεύρα;», «να τον ξεφορτωθώ», «δεν μπορείς να 

φορτωθείς σε κάναν άλλον;», «γκαρίζεις», «πώς μπλέξαμε;», «κατά διαόλου», «της 

σπάει τα νεύρα», «χαλάω την παρέα», «να μου κάνει πλάκα», «μου κάνετε πλάκα», 

«θα τρελαθώ», «τρελάθηκες;», «μου ’χεις σπάσει τα νεύρα». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα ’χω (για σχέση)», «δεν 

τη βγάζεις καθαρή», «σ’ την είπε μια γιαγιά». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Παράγωγες λέξεις: 
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Σφηνάκια < σφήνα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Ψυχούλα <ψυχή + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας 

Σύνθετες λέξεις: π.χ. ημίτρελα < αχώριστο μόριο ημι- + τρελός 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε φίλε», «ρε παιδιά», «ρε ψυχούλα μου», «ρε βλαμμένε», 

«κοπελιά», «φίλε», «ρε μαλάκα», «Τζον Γουέην», «(μαύρε) καβαλάρη», «κύριε 

διοικητά», «ημίτρελα», «αγάπη μου», «μωρό μου», «ρε Μπίλη». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Με τρέλα!». 

Έκφραση συμφωνίας: «ΟΚ». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Κοφ’ το δούλεμα!», «όπα, ρε φίλε», «όπα, ρε παιδιά», 

«όχι, ρε γαμώτο», «Ω ρε μπέρδεμα!», «ρε γαμώτο μου», «το κέρατό μου!». 

Επιφώνημα: «Όπα». 

Χαιρετισμός/ Αποχαιρετισμός: «Γεια χαρά!», «Φιλάκια», «Άντε, μωρό μου, θα τα 

πούμε». 

 Έντονη χρήση του κλητικού επιφωνήματος «ρε» 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «μαλάκας», «κάγκουρας», «τρελός», 

«ημίτρελα», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «βλαμμένε», «κορόιδο»,  

γ) την εμφάνιση: «όμορφο πλάσμα», «γκομενάκια», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «κοπέλα μου», «γκόμενα (για οποιαδήποτε άγνωστη 

γυναίκα)», «μωρό μου», 
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ε) ηλικία: «γιαγιά» (για μεσήλικη κυρία). 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «ωραία 

φάση», «το κέρατό μου!», «κατά διαόλου». 

3) Αξιολογική έκφραση με πρωτοτυπική σημασία [πολύ/ λίγο]: «Με τρέλα!», «λίγο 

κάγκουρας», «σ’ την είπε λίγο». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: 

«τρελαίνομαι», «με δουλεύετε», «ξεκολλάτε», «τι κόλλημα έχεις φάει;», «(τι βλέπει) 

χλωμό;», «χαλάω την παρέα», «δε μασάει πια», «θα τρελαθώ», «τρελάθηκες;», «μου 

’χεις σπάσει τα νεύρα». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «σφηνάκια», «Hulk», «Superman». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «μου πηδάνε», «‘πήγες’ με τη Μαρία;», 

«party», «σφηνάκια», «τα ’χω (για σχέση)», «να σε ρίξει στο κρεβάτι», «ορμές». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «κατασκεύασμα» (υποτιμητικά για ηλεκτρονικό 

υπολογιστή). 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Ωραία φάση», «δεν τη βγάζεις καθαρή». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Ο φίλος μου είναι λίγο κάγκουρας». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Φώτης χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα έναντι της πρότυπης ποικιλίας σε 

ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, όταν δηλαδή συνομιλεί με φίλους του και άτομα 

της ίδιας ηλικίας με τα οποία έχει οικειότητα, προκειμένου να αναφερθεί σε έννοιες 

σχετικές με τη νεανική ηλικία, ταυτότητα και κουλτούρα, όπως θέματα σχέσεων (π.χ. 

«τα ’χω (για σχέση)»), σεξουαλικότητας (π.χ. «να σε ρίξει στο κρεβάτι», «ορμές», 

«‘πήγες’ με τη Μαρία;», «αύριο θα πάω να τον στειρώσω»), διασκέδασης (π.χ. «party», 
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«σφηνάκια»), με αποτέλεσμα το υφολογικό σύμπλεγμα να λειτουργεί ως δείκτης της 

νεανικής ταυτότητας και ηλικίας, καθώς και για την αξιολόγηση προσώπων (π.χ. 

«μαλάκας», «κάγκουρας», «ημίτρελα») ή καταστάσεων («ωραία φάση», 

αναφερόμενος ειρωνικά στην ξαφνική εμφάνιση του Περιστερόπουλου την ώρα που 

του έκαναν έξωση). Επίσης, το υφολογικό σύμπλεγμα αξιοποιείται ως μέσο για την 

αναφορά σε πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιεί την έκφραση «ξεκολλάτε» για να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα, όταν 

η κοπέλα του, η Μαρία, παρεξηγείται με τη φίλη του την Κατερίνα, επειδή νομίζει πως 

υπάρχει κάποιο ερωτικό θέμα ανάμεσα σε αυτήν και στον Φώτη, καθώς και την 

έκφραση «το κορόιδο δε μασάει πια», για να δείξει πως δεν πείθεται άλλο από τις 

ψεύτικες δικαιολογίες που του προβάλλει συνεχώς η κοπέλα του, για να μη 

συναντηθούνε.  

Επίσης, καταφεύγει σε χρήση του υφολογικού συμπλέγματος σε στιγμές 

έντονης συναισθηματικής φόρτισης, όταν π.χ. του τηλεφωνούν πως η κοπέλα του τον 

απατάει και ζητάει διακαώς από τον Περιστερόπουλο να τον απαλλάξει από τη σκοπιά, 

για να πάει στο σπίτι της να ελέγξει, καθώς και όταν νομίζει πως ο Περιστερόπουλος 

έκανε κάτι με την κοπέλα του (π.χ. «μου πηδάνε τη Μαρία», «κοφ’ το δούλεμα», «θα 

τρελαθώ», «πήγες με τη Μαρία ρε;»). Επιπροσθέτως, χρησιμοποιεί το υφολογικό 

σύμπλεγμα σε στιγμές έντονου εκνευρισμού με τον Περιστερόπουλο, καθώς συνεχώς 

του δημιουργεί προβλήματα (π.χ. φλέρταρε την κόρη του διοικητή και κινδυνεύουν να 

χάσουν την άδειά τους το σαββατοκύριακο) και είναι ιδιαίτερα φορτικός, επειδή 

πηγαίνει συνεχώς να μείνει απρόσκλητος στο σπίτι του (π.χ. «το μόνο που δε με 

ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πού σκατά θα μείνεις εσύ», «είσαι μαλάκας», «να 

πληρώνω τις δικές σου μαλακίες», «κάθε φορά να μπλέκω με τις μαλακίες σου», «μου 

σπας τα νεύρα», «δεν πας σε κάναν άλλον να του φορτωθείς;»). Επιπροσθέτως, μέσω 

του υφολογικού συμπλέγματος, εκφράζει τη συμφωνία του («ΟΚ»), την επιδοκιμασία 

του (π.χ. χρησιμοποιεί την έκφραση «Με τρέλα!» όταν φεύγει από το στρατόπεδο, 

επειδή έχει έξοδο) ή την αποδοκιμασία του (π.χ. «όχι, ρε γαμώτο» (όταν του κάνουν 

έξωση), «Τι; το κέρατό μου!» (όταν ο Περιστερόπουλος τον ενοχλεί την ώρα που έχει 

δουλειά»). 

Παράλληλα, ως φαντάρος, ο Φώτης χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα και, 

συγκεκριμένα, τη «γλώσσα του στρατού» τόσο εντός όσο και εκτός στρατοπέδου, 

καθώς ο στρατός αποτελεί μέρος της καθημερινότητας και της συγκεκριμένης φάσης 
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της ζωής του. Για παράδειγμα, λέει στην κοπέλα του να κανονίσουν κάτι για 

σαββατοκύριακο, επειδή «έχει άδεια», καθώς και ότι έπρεπε η Μαρία να κανονίσει να 

βγει με τις φίλες της όταν αυτός «ήταν μέσα», ενώ στη σπιτονοικοκυρά του λέει πως 

δεν πρόλαβε να βρει νέο σπίτι, επειδή τον «είχαν υπηρεσίες». Επίσης, σε συνομιλία 

του με την Κατερίνα και τη Λίλα χρησιμοποιεί την έκφραση «αντί για Μαρία με βλέπω 

μαγειρεία», όταν η Λίλα τον ρωτάει αν έχει άδεια το σαββατοκύριακο. Στις υπόλοιπες 

περιστάσεις, ο Φώτης χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός πως, συνομιλώντας με την κόρη του διοικητή του, ενώ χρησιμοποιεί την 

πρότυπη και τον πληθυντικό ευγενείας, χρησιμοποιεί και την έκφραση «λίγο 

κάγκουρας», για να αναφερθεί στον Περιστερόπουλο. 

Σε γενικές γραμμές, ο Φώτης αποτελεί έναν συνειδητό χρήστη του υφολογικού 

συμπλέγματος, καθώς πρόκειται για έναν μορφωμένο και καλλιεργημένο άνθρωπο, ο 

οποίος χρησιμοποιεί το υφολογικό σύμπλεγμα ως δηλωτικό της νεανικής του ηλικίας 

και σε ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, κατά τις οποίες διακατέχεται από έντονη 

συναισθηματική φόρτιση ή όταν νιώθει ιδιαίτερα άνετα με την παρέα των συνομηλίκων 

του και θέλει να αναφερθεί σε θέματα της ηλικίας τους, των άμεσων ενδιαφερόντων 

τους ή της καθημερινότητάς του (π.χ. στρατός). Συνεπώς, το υφολογικό σύμπλεγμα 

κατασκευάζει έναν νέο χαρακτηριστικό της ηλικίας του, ο οποίος εκφράζεται πιο άνετα 

και χαλαρά, όταν συνομιλεί με φίλους του για θέματα που τον αφορούν, με αποτέλεσμα 

να εντάσσεται στους «καλούς» χαρακτήρες. Επίσης, το υφολογικό σύμπλεγμα, 

χρησιμοποιούμενο από τον Φώτη, παρουσιάζεται θετικά, από τη στιγμή που το 

χρησιμοποιεί λελογισμένα και συνειδητά ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και 

μορφωμένος, σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και για θέματα ανάλαφρα 

της καθημερινότητάς του. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι, και στην περίπτωση του Φώτη, 

οι υβριστικές λέξεις και εκφράσεις ορισμένες φορές συνοδεύονται από τον ήχο 

«μπιμπ», γεγονός που λειτουργεί ως μεταγλωσσικό σχόλιο για το υφολογικό 

σύμπλεγμα αλλά και έμμεσα ως μέσο στιγματισμού του.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Ο Φώτης απεικονίζεται ως ένας καλλιεργημένος, καθώς έχει γνώσεις πάνω σε πολλά 

ζητήματα, αλλά και αφελής άνθρωπος, καθώς παρουσιάζεται να πιστεύει όλες τις 
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παράλογες δικαιολογίες που του προβάλλει η κοπέλα του, η οποία τον απατάει, επειδή 

είναι παράφορα ερωτευμένος μαζί της. Είναι στην ουσία εγκλωβισμένος στη σχέση 

του, καθώς τον βλέπουμε να αποτελεί το βασικό ενδιαφέρον της ζωής του και το 

επίκεντρο των συζητήσεών του, αυτήν την περίοδο που είναι φαντάρος. Δεν ακούει τις 

συμβουλές των φίλων του (και ιδιαίτερα του κολλητού του του Μπίλη), οι οποίοι του 

επισημαίνουν τον άπιστο χαρακτήρα της κοπέλας του και το γεγονός πως τον οδηγεί η 

σχέση αυτή στη δυστυχία. Επίσης, παρουσιάζεται να κάνει διαρκώς σκηνές ζηλοτυπίας 

στη Μαρία, επειδή αυτή θέλει να βγαίνει μόνη της ή επειδή έχει συνεχώς κλειστό το 

κινητό της και δεν απαντάει ούτε στο σταθερό, ενώ, επίσης, τον βλέπουμε να τη ζητάει 

σε γάμο, για να της καλύψει τα όποια κενά έχει. Εμφανίζεται, ακόμη, να θέλει να φύγει 

από τη σκοπιά, κινδυνεύοντας να περάσει στρατοδικείο, επειδή δέχτηκε ένα ανώνυμο 

τηλεφώνημα πως η Μαρία είναι με άλλον στο σπίτι, με αποτέλεσμα ο Περιστερόπουλος 

να προσπαθεί με το ζόρι να τον συνετίσει. Επίσης, τον βλέπουμε να στέλνει άτομα στο 

σπίτι της κοπέλας του, για να ελέγξουν αν βρίσκεται εκεί με κάποιον άλλον άντρα.  

Επιπροσθέτως, ο Φώτης παρουσιάζεται συνεχώς εκνευρισμένος με τον 

Περιστερόπουλο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φορτικός και εμφανίζεται απρόσκλητος στο 

σπίτι του, για να τον φιλοξενήσει, ενώ εξαιτίας του μπλέκει πολλές φορές σε 

προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν ο Περιστερόπουλος φλερτάρει την κόρη του 

διοικητή τους, κινδυνεύει να στερηθεί την έξοδό του, ενώ τον βλέπουμε να 

«τιμωρείται» και αυτός μαζί με τον Περιστερόπουλο, όταν η κόρη του διοικητή τούς 

βάζει να κάνουν κάμψεις, επαναλαμβάνοντας την πρόταση «είμαι μια μικρή μαϊμού 

και τον παίρνω πού και πού». Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, το γεγονός πως ο Φώτης 

δυσανασχετεί με τη δυνατή μουσική και τη φασαρία που υπάρχει στα κλαμπ, καθώς 

θεωρεί πως δυσχεραίνεται η επικοινωνία, από τη στιγμή που κανείς δεν ακούει τι λέει 

ο άλλος. Επίσης, είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικός απέναντι στις νέες τεχνολογίες, καθώς 

θεωρεί πως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (τον οποίο αποκαλεί «κατασκεύασμα») δεν 

είναι ικανός για μεταφορική σκέψη. 

Ως προς το ντύσιμό του, εμφανίζεται να φοράει κυρίως στρατιωτικά ρούχα, 

καθότι φαντάρος, ενώ στις εξόδους του απεικονίζεται με νεανικό ντύσιμο, καθώς 

φοράει κυρίως τζιν παντελόνι και t-shirt με στάμπες. Επίσης, παρουσιάζεται να οδηγεί 

μηχανάκι. Κινείται κυρίως στους χώρους του στρατοπέδου και του σπιτιού του, ενώ 

εμφανίζεται και σε κλαμπ και καφετέριες. Απεικονίζεται, επίσης, να πίνει αλκοόλ, 
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φραπέ και να καπνίζει. Τέλος, το σπίτι του είναι απλό και νεανικό, παραπέμποντας 

περισσότερο σε φοιτητικό.  

 

Μπίλης Χατζηαντωνίου 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Αγγλικές λέξεις: «party», «check out», «bar», «gay», «download», «internet», 

«comics», «or not», «sex», «ΟΚ», «computer». 

Λογοπαίγνιο: «Μπορεί or not μπορεί;», «θέλω να πιω μια κρέπα». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «γκόμενος», «τα έχει κόψει τα κερατώματα», «καρφώσεις 

(=προδώσεις)», «σου πηδάνε (τη Μαρία)», «πηδούσε». 

Γλώσσα της τεχνολογίας/ των νέων τεχνολογιών: «Mac», «download από το 

internet», «χρυσή εποχή ψηφιακής πληροφορίας», «δίκτυο», «computer». 

Καθομιλουμένη: «με πλάκωσε στο ξύλο», «εγώ το ξύλο το ’φαγα», «την πάτησες», 

«τέλος καλό, όλα καλά», «μη φάει ξύλο», «να βρει τον μπελά του», «σκάσε», «δεν έχει 

πατήσει ούτε μια φορά», «κι εμάς μας τα σπάει (ενν. τα νεύρα)», «να μας κουβαληθεί», 

«με τρώει το χέρι μου», «να μου κατσικωθείς», «να την τσεκάρω». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «την πάτησες». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Ίδιος η Ελίζαμπεθ Τέιλορ 

(είσαι)». 

Επιτατικό μόριο τόσο: «τόσο βλάκας». 

Έχω + κατηγορηματικό εμπρόθετο: «συνέχεια στο ψάξιμο θα σ’ έχει». 
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Μορφολογικό επίπεδο 

Παιδάκι <παιδί + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Τσεκάρω < αγγλική λέξη check + επίθημα –άρω της πρότυπης ποικιλίας 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «Ελίζαμπεθ», «ρε παιδάκι μου», «Βρούτε». 

Έκφραση συμφωνίας: «ΟΚ». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Σκάσε», «Τέρμα!». 

Ειρωνεία: «Ναι, θα ’θελες». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «Ελίζαμπεθ (Τέιλορ)», «Βρούτος», «τρελές», 

«παράσιτο», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «βλάκας», 

γ) την εμφάνιση: «στρογγυλός», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «γκόμενος», 

ε) τις σεξουαλικές προτιμήσεις: «gay». 

 

2) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «την 

πάτησες», «κι εμάς μας τα σπάει (ενν. τα νεύρα)», «να βρει τον μπελά του». 

3) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«party», «bar». 
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4) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «σου πηδάνε», «party», «πηδούσε», «sex», «τα 

κερατώματα». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «το ταξί με τις τρελές». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «την πάτησες», «τέλος καλό, όλα καλά», «κάποιος να 

φωνάξει τα ΕΜΑΚ», «συνέχεια στο ψάξιμο θα σ’ έχει». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Ίδιος η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην Κλεοπάτρα», «Ζεις σαν 

παράσιτο». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Στην ομιλία του Μπίλη καταγράφονται τα λιγότερα στοιχεία του υφολογικού 

συμπλέγματος σε σχέση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες της σειράς. Έτσι, 

παρατηρούμε ότι ο Μπίλης καταφεύγει στη χρήση του υφολογικού συμπλέγματος 

έναντι της πρότυπης ποικιλίας, προκειμένου να αναφερθεί σε ζητήματα που 

σχετίζονται με τη νεανική ταυτότητα και ηλικία, όπως θέματα σχέσεων, 

σεξουαλικότητας (π.χ. «σου πηδάνε (τη Μαρία)», «πηδούσε» «τα έχει κόψει τα 

κερατώματα», αναφερόμενος στην άπιστη κοπέλα του κολλητού του Φώτη, είτε 

συνομιλώντας με τον Φώτη είτε με τη Λίλα) και διασκέδασης (π.χ. «party», «bar») ή 

για να αναφερθεί σε θέματα σχετικά με την τεχνολογία και συγκεκριμένα το διαδίκτυο, 

καθώς είναι δεινός χρήστης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που αποτελούν την 

επαγγελματική του απασχόληση και τον κεντρικό άξονα της ζωής του (π.χ. «Mac», 

«download από το internet»).  

Επίσης, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος προβαίνει στην αξιολογική 

κατηγοριοποίηση ατόμων (π.χ. «gay», «τρελές»), στην αξιολόγηση καταστάσεων (π.χ. 

«συνέχεια στο ψάξιμο θα σ’ έχει», αναφερόμενος στην ανασφάλεια που θα 

δημιουργήσει στον Φώτη ένας ενδεχόμενος γάμος με τη Μαρία) και στην αξιολόγηση 

πραγμάτων (π.χ. «το ταξί με τις τρελές», αναφερόμενος στο ταξί που μεταφέρει τη 

Ράνια, τη Λίλα και την Κατερίνα), καθώς και στη δήλωση ψυχικών και 

συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. «την πάτησες» (επειδή η Λίλα έχασε το κινητό 

της στο οποίο είχε μια διεύθυνση που χρειαζόταν), «κι εμάς μας τα σπάει (ενν. τα 
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νεύρα), αναφερόμενος στον Περιστερόπουλο)». Επιπροσθέτως, χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος παρατηρείται σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, 

ιδιαιτέρως όταν λογομαχεί με τον Περιστερόπουλο, τον οποίο αντιπαθεί λόγω της 

άξεστης συμπεριφοράς του (π.χ. «σκάσε», «τέρμα!», «να μου κατσικωθείς», «ζεις σαν 

το παράσιτο»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο Μπίλης χρησιμοποιεί την πρότυπη 

ποικιλία.  

Σε γενικές γραμμές, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος στην περίπτωση 

του Μπίλη είναι αποδεκτή και αναμενόμενη, από τη στιγμή που εμφανίζεται σε 

ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας και προς άτομα της ίδιας ηλικίας, με τα οποία 

διατηρεί φιλικές σχέσεις και, επομένως, υπάρχει και η ανάλογη οικειότητα και άνεση 

μεταξύ τους, ή  προς άτομα με τα οποία έχει απλώς την ίδια ηλικία και συνομιλούν 

λόγω κάποιας προκύπτουσας ανάγκης (π.χ. όταν πρωτογνωρίζονται με τη Λίλα, πριν 

γίνουν φίλοι, επειδή τη βοηθάει να βρει ένα στούντιο που έψαχνε, συνομιλούν και οι 

δύο αντλώντας ορισμένα στοιχεία από το υφολογικό σύμπλεγμα). Κατά συνέπεια, το 

υφολογικό σύμπλεγμα λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής ταυτότητας και ηλικίας αλλά 

και ως δείκτης της οικειότητας που υπάρχει μεταξύ συνομηλίκων. Γι’ αυτόν τον λόγο, 

παρουσιάζεται θετικά, από τη στιγμή που η χρήση του είναι λελογισμένη, καθώς  ο 

Μπίλης το χρησιμοποιεί συνειδητά έναντι της πρότυπης ποικιλίας, ενώ η χρήση αυτή 

γίνεται βάσει της άτυπης οικειότητας που υπάρχει μεταξύ ατόμων της ίδιας ηλικίας. 

Παράλληλα, μέσω του συμπλέγματος δομείται στην περίπτωση του Μπίλη και ένας 

«καλός» χαρακτήρας, από τη στιγμή που το σύμπλεγμα εμφανίζεται σε επικοινωνιακά 

αποδεκτές περιπτώσεις επικοινωνίας, ως ένα μέσο για την επίτευξη ενός 

χιουμοριστικού αποτελέσματος (π.χ. βλ. λογοπαίγνια «Μπορεί or not μπορεί;», «θέλω 

να πιω μια κρέπα») αλλά και για τη δημιουργία ενός φιλικού και συμπαθή χαρακτήρα 

στο τηλεοπτικό κοινό.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Μπίλης είναι ο «ιντερνετάκιας» της υπό εξέταση σειράς, καθώς παρουσιάζεται ως 

λάτρης του διαδικτύου και εγκλωβισμένος στην ψηφιακή πραγματικότητα. Δεν του 

αρέσει να πολυβγαίνει, διότι προτιμάει να περνάει ώρες μπροστά στον υπολογιστή του 

(Mac), κάνοντας chat με τη διαδικτυακή του σύντροφο Wendy, που βρίσκεται στη Νέα 
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Ζηλανδία. Θεωρεί πως αυτό το είδος σχέσης τον καλύπτει, καθώς, όπως λέει στη Λίλα, 

δεν περιστρέφονται τα πάντα γύρω από το σεξ, επειδή υπάρχει και η ανάγκη για 

συντροφικότητα. Επίσης, θεωρεί πως μέσω του διαδικτύου μπορούμε να βρούμε 

απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, καθώς ζούμε στη χρυσή εποχή της ψηφιακής 

πληροφορίας. Επίσης, επειδή είναι υπέρβαρος, του αρέσει να τρώει συνεχώς (κυρίως 

σάντουιτς, γκοφρέτες, ενώ θέλει να πιει μια «κρέπα») και βαριέται τις μετακινήσεις.  

Παρ’ όλη τη νωθρότητά του, εμφανίζεται ως καλός φίλος, ο οποίος βοηθάει 

τους φίλους του όταν έχουν ανάγκη (π.χ. βοηθάει τον Φώτη στη μετακόμιση και τη 

Λίλα να βρει τον σκηνοθέτη που ψάχνει), ενώ, επίσης, παρουσιάζεται να έχει χιούμορ 

αλλά και αυτοσαρκασμό για τα κιλά του (π.χ. λέει ότι ο Φώτης δεν μπορεί να βγάλει 

άκρη μαζί του, γιατί είναι στρογγυλός, ή λέει στον Φώτη πως είναι καλός σε πολλά 

πράγματα, αλλά το τρέξιμο δεν είναι το δυνατό του σημείο). Επίσης, είναι ευγενικός 

άνθρωπος και, γι’ αυτόν τον λόγο, εκνευρίζεται με την άξεστη συμπεριφορά του 

Περιστερόπουλου, ενώ συχνά εμφανίζεται ως απαισιόδοξος.  

Ως προς το ντύσιμο, εμφανίζεται να φοράει κυρίως τζιν, t-shirt με στάμπα και 

συχνά καρό πουκάμισο πάνω από την μπλούζα του, ενώ, ως προς τις διατροφικές 

συνήθειες, έχει ροπή στην ανθυγιεινή διατροφή (σάντουιτς, γκοφρέτες, φραπέ). 

Κινείται κυρίως στους χώρους του σπιτιού του, όπου απεικονίζεται στο γραφείο του 

μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως πήγε 

στη Νάξο μαζί με τη Λίλα, τη Ράνια και την Κατερίνα, επειδή η Λίλα τον απείλησε πως 

θα βγάλει τον υπολογιστή από την πρίζα και φοβήθηκε ο Μπίλης πως θα έχανε 

δεκατέσσερις ώρες download από internet. Βέβαια και εκεί πήγε έχοντας μαζί το 

λάπτοπ του. Τέλος, εμφανίζεται να πίνει καφέ σε καφετέριες μαζί με τους φίλους του. 

Το σπίτι του είναι απλό και μοιάζει περισσότερο σε φοιτητικό.  

 

Ιδεολογική aνάλυση 

Η σειρά S1ngles 2 αποτελεί μια οικογενειακή κωμωδία του ιδιωτικού καναλιού Mega, 

με τη νεότερη διευρυμένη εκδοχή του όρου, όπου η απεικόνιση της οικογένειας 

αντικαθίσταται από την απεικόνιση μιας παρέας ατόμων, που δεν έχουν δεσμούς 

αίματος, ωστόσο τείνουν να λειτουργούν ως οικογένεια (Jones 1992, Mills 2005). Έτσι, 

λοιπόν, η σειρά αυτή που τονίζει το νόημα της πραγματικής φιλίας και του 
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αλτρουισμού, με όλες τις συναφείς έννοιες που εμπεριέχει η έννοια αυτή (αλληλεγγύη, 

αλληλοβοήθεια, αλληλοϋποστήριξη), απευθύνεται όχι μόνο στο νεανικό κοινό που 

είναι ευκολότερο να ταυτιστεί με τους νέους ηλικιακά χαρακτήρες με τους οποίους 

ταιριάζει ως προς τον τρόπο ζωής, την κοσμοθεωρία και τα ενδιαφέροντα, αλλά και σε 

όλη την οικογένεια, καθώς προβάλλει στάσεις και αξίες ζωής που εντοπίζονται στους 

κόλπους της αλλά και νέους ηλικιακά χαρακτήρες που ενδέχεται να ενυπάρχουν σε 

αυτήν.   

Βασικός στόχος της υπό εξέταση τηλεοπτικής σειράς είναι η ανάδειξη του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα της νεανικής ταυτότητας, καθώς κάθε χαρακτήρας 

ενσαρκώνει μια διαφορετική όψη της (π.χ. ανύπαντρη μητέρα, φαντάρος, φαντάρος-

φιλόλογος, γυναίκα-κυνηγός με έντονη σεξουαλική ζωή, «ιντερνετάκιας»), ενώ βασικό 

θέμα είναι και η μορφή που έχουν πάρει οι σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως στον 

ερωτικό τομέα, καθώς η σειρά αποσκοπεί στην ανάδειξη της συνειδησιακής πάλης του 

σύγχρονου νέου ανάμεσα στην ελευθερία και τη δέσμευση. Στην εύστοχη αποτύπωση 

των ποικίλων όψεων της νεανικής ταυτότητας και των προβληματισμών, που 

εντοπίζονται στην ηλικιακή αυτή ομάδα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και το γεγονός 

πως ο σεναριογράφος της σειράς, ο Γιώργος Φειδάς, συγκλίνει ηλικιακά με τους 

νεαρούς χαρακτήρες τους οποίους πραγματεύεται (αλλά και με το lifestyle που αυτοί 

υιοθετούν). Έτσι, ο σεναριογράφος, γεννημένος το 1974, ήταν 32 χρονών όταν 

προβαλλόταν η τηλεοπτική σειρά, όσο δηλαδή περίπου και οι μυθοπλαστικοί 

χαρακτήρες της, με αποτέλεσμα να μπορεί να αφουγκράζεται και να αποδίδει με 

μεγάλη ενάργεια τους προβληματισμούς και τις αντιλήψεις της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας, γεγονός που προφανώς συνέβαλε στο να αναδειχτούν οι S1ngles 2 

ως μία από τις πιο αγαπημένες νεανικές σειρές και, γι’ αυτόν τον λόγο, ο ίδιος κέρδισε 

το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου το 2007 στα βραβεία του περιοδικού TV 

Έθνος, ενώ η σειρά προβαλλόταν αρχικά στην prime time του καναλιού.  

Όσον αφορά το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, αυτό στην υπό εξέταση σειρά 

λειτουργεί ως μέσο έκφρασης των διαφορετικών όψεων της νεανικής ταυτότητας και 

της κατασκευής του νεανικού χαρακτήρα. Μέσω του υφολογικού συμπλέγματος, οι 

νεανικοί χαρακτήρες εκφράζουν τις αξιολογήσεις τους, τις σκέψεις τους, τις ανησυχίες 

τους, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που συναπαρτίζουν τη νεανική κουλτούρα και 

εντάσσονται σε ποικίλους τομείς των καθημερινών νεανικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

χιούμορ, διασκέδαση, sex). Έτσι, το υφολογικό σύμπλεγμα σχετίζεται σε μεγάλο 
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βαθμό με τη σεξουαλική απελευθέρωση των νέων της εποχής, με την αστάθεια των 

σχέσεων αλλά και με τις ανησυχίες και αγωνίες τους γύρω από τον ερωτικό τομέα, 

καθώς και το θέμα της σειράς περιστρέφεται γύρω από το σύγχρονο πλαίσιο των 

σχέσεων, ενώ, επίσης, εντοπίζεται το υφολογικό σύμπλεγμα και σε στιγμές έντονης 

συναισθηματικής φόρτισης, όπου η χρήση του είναι αποδεκτή. Όλα αυτά τα στοιχεία 

δομούν τη νεανική ταυτότητα και τονίζουν τη ρευστότητά της, καθώς παρατηρούμε ότι 

οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν στοιχεία του υφολογικού συμπλέγματος στις μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεις, όπου νιώθουν άνεση, οικειότητα και φιλικό κλίμα («φιλική» 

διάσταση της «ΓτΝ»), ενώ στις αλληλεπιδράσεις τους με άτομα που δεν τους είναι 

οικεία προτιμούν τη χρήση της πρότυπης ποικιλίας έναντι του υφολογικού 

συμπλέγματος. Συνεπώς, η πρότυπη ποικιλία έρχεται με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει 

την απόσταση, την τήρηση των κανόνων ευγένειας, σε αντίθεση με το υφολογικό 

σύμπλεγμα που δηλώνει την οικειότητα, τη χαλαρότητα και την ένταξη στην ομάδα 

των συνομηλίκων.  

 Έτσι, το υφολογικό σύμπλεγμα απεικονίζεται να μην υπερκαλύπτει τη χρήση 

της πρότυπης ποικιλίας, αλλά να χρησιμοποιείται λελογισμένα και ισορροπημένα ως 

δείκτης της νεανικής ταυτότητας και ηλικίας (με εξαίρεση την περίπτωση του 

Περιστερόπουλου που απεικονίζεται ως καρικατούρα), από τη στιγμή που οι 

χαρακτήρες το χρησιμοποιούν συνειδητά, καθώς οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι 

και, άρα, γνωρίζουν την πρότυπη ποικιλία. Άλλωστε, απώτερος στόχος της σειράς είναι 

η προσέλκυση κυρίως του νεανικού τηλεοπτικού κοινού, με αποτέλεσμα μια 

υπερβολική χρήση του συμπλέγματος από τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες να 

οδηγούσε στην απόρριψη της εν λόγω σειράς από τις νεανικές ηλικίες, λόγω του ότι θα 

ένιωθαν αντικείμενο γελοιοποίησης και στιγματισμού, ενώ στην περίπτωση των 

μεγαλύτερων ηλικιακά τηλεθεατών θα δημιουργούνταν «επικοινωνιακά χάσματα», 

που θα οδηγούσαν και αυτά στην απόρριψη της σειράς, λόγω της αδυναμίας 

παρακολούθησής της. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπάρχει μια κοινή «πηγή» από την οποία 

αντλούν γλωσσικά στοιχεία όλοι οι χαρακτήρες και από εκεί και πέρα 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το στοιχείο εκείνο της νεανικής ταυτότητας που θέλει 

να τονίσει ο σεναριογράφος (π.χ. στρατός, ίντερνετ, σεξουαλική ζωή, σχέσεις). 

Ωστόσο, παρ’ όλη τη θετική απεικόνιση του υφολογικού συμπλέγματος, και κατ’ 

επέκταση της «ΓτΝ», ο ήχος «μπιμπ» της σειράς που υπερκαλύπτει σε γενικές γραμμές 

τις υβριστικές λέξεις και εκφράσεις (κυρίως του Περιστερόπουλου και λιγότερο του 
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Φώτη) λειτουργεί ως ένα είδος μεταγλωσσικού σχολίου για το υφολογικό σύμπλεγμα, 

καθώς στιγματίζει με έμμεσο τρόπο τον συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας, ενώ εν μέρει ίσως 

στιγματίζει αρνητικά το υφολογικό σύμπλεγμα και η υπερπροβολή της 

σεξουαλικότητας μέσω αυτού. 

Επιπροσθέτως, σε γενικές γραμμές, αναπαράγονται μέσω της τηλεοπτικής 

σειράς και τα αρνητικά στερεότυπα για τους νέους («λόγος της εφηβείας»), όπως π.χ. 

επιπολαιότητα, αφέλεια, βαριεστημάρα, ενδιαφέρον για καλοπέραση και κατανάλωση, 

καθώς οι υπό εξέταση χαρακτήρες απεικονίζονται να έχουν ως βασικά ενδιαφέροντά 

τους τις σχέσεις, το σεξ (ειδικά η Λίλα και ο Περιστερόπουλος), τη διασκέδαση σε 

χώρους με δυνατή μουσική (πάρτι) και με κατανάλωση αλκοόλ (τα σφηνάκια 

παρουσιάζονται ως μέσο επικοινωνίας σε χώρους με δυνατή μουσική). Εκτός των 

άλλων, παρουσιάζονται και με έντονη ροπή στην κατανάλωση (η Ράνια αγοράζει 

κάμπριο και ο Μπίλης έχει Mac υπολογιστή, με αποτέλεσμα να προωθείται το 

καταναλωτικό lifestyle και σε αυτήν τη σειρά, όπως και στις περισσότερες του 

συγκεκριμένου καναλιού), στα τεχνολογικά επιτεύγματα (ίντερνετ) και στις 

ανθυγιεινές συνήθειες (αλκοόλ, κάπνισμα, διατροφή). Η μόνη από τους έξι υπό 

εξέταση χαρακτήρες που εμφανίζεται να έχει σοβαρές ασχολίες είναι η Ράνια, η οποία 

θέλει να είναι αφοσιωμένη στην ανατροφή του παιδιού της, και είναι ίσως η μόνη με 

υψηλούς στόχους, όπως καριέρα και μεγάλωμα παιδιού, ενώ μόνο ο Φώτης 

εμφανίζεται αντίθετος στη θορυβώδη διασκέδαση στα κλαμπ αλλά και στα 

τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής. Στην περίπτωση του Περιστερόπουλου, θίγεται, 

επίσης, και το θέμα της έλλειψης τρόπων και ευγένειας που χαρακτηρίζει στερεότυπα 

τους νέους. Παρ’ όλα αυτά, οι νέοι της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς εμφανίζουν 

και θετικά χαρακτηριστικά, καθώς απεικονίζονται ως άνετοι, φιλικοί, υποστηρικτικοί, 

με άλλα λόγια χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι των ηλικιών 25-35. Τέλος, ο νεανικός 

χαρακτήρας της σειράς αναδύεται και από το μουσικό της background, το οποίο είναι 

ποπ και ροκ τραγούδια, καθώς και από τη μοντέρνα και νεανική διακόσμηση των 

σπιτιών με τα έντονα χρώματα, καθώς και από το νεανικό ντύσιμο των χαρακτήρων. 
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5.4.2 Ανάλυση σκηνών με τους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες από την 

τηλεοπτική σειρά Singles 2 

 

1η σκηνή: «Πώς επικοινωνούν εδώ μέσα οι άνθρωποι, ρε παιδιά;» 

Επεισόδιο 2, 29.03-30.03 

((Η Λίλα κανονίζει με την Κατερίνα και τον Φώτη, τους οποίους γνώρισε πρόσφατα, 

να πάνε σε ένα πάρτι, προκειμένου να βρει η Κατερίνα έναν άντρα τον οποίο γνώρισε 

τυχαία στο μετρό, όταν του άνοιξε το κεφάλι κατά λάθος, πετώντας του ένα κινητό, το 

οποίο νόμιζε η Κατερίνα πως ο συγκεκριμένος άντρας το είχε ξεχάσει στο βαγόνι του 

μετρό όπου επέβαινε μαζί της)) 

 

Λίλα (Λ), Φώτης (Φ), Κατερίνα (Κ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Φ: ((Κινούνται και οι τρεις στον ρυθμό της μουσικής, ενώ ο Φώτης και η 

Λίλα παράλληλα καπνίζουν. Η Λίλα φαίνεται να διασκεδάζει, καθώς 

χορεύει και χαμογελάει έντονα, ενώ ο Φώτης και η Κατερίνα κινούνται 

περισσότερο μηχανικά και φαίνονται να βαριούνται)) Έχει πιαστεί ο 

λαιμός μου να φωνάζω: (.) Δεν είναι λίγο δυνατά η μουσική; ((Με έντονο 

και δυνατό τόνο φωνής, σοβαρό ύφος, δείχνοντας τον λαιμό του και 

κάνοντας κινήσεις δυσανασχέτησης, κοιτάζοντας μία τη Λίλα και μία 

την Κατερίνα)) 

9 

10 

11 

Κ: Ε μα αυτός είναι ο στόχος, βρε συ Φώτη μου: (.) Σε club είμαστε:. ((Με 

έντονο τόνο και ανάλογες κινήσεις, που δηλώνουν εκνευρισμό αλλά και 

το αυτονόητο)) 

12 

13 

14 

Φ: Ε μα πώς επικοινωνούν εδώ μέσα οι άνθρωποι, ρε παιδιά; (.) Για να πεις 

δυο κουβέντες, πρέπει να γκαρί:ζεις. ((Με έντονες κινήσεις λόγω 

αγανάκτησης και δείχνοντας πάλι τον λαιμό του)) 

15 Λ: Δεν επικοινωνούν με τα λόγια:, Φώτη μου::. 

16 Φ: Αλλά με τι:; 

17 

18 

19 

20 

Λ: Με το σώμα:, με τα μάτια:, με σφηνάκια, με διάφορους τρόπου:ς. ((Με 

λάγνο/ερωτικό τόνο φωνής, ανάλογο ύφος, παίζοντας αυτάρεσκα και 

χαριτωμένα τα μαλλιά της και κοιτάζοντας έναν νεαρό απέναντί της, 

στον οποίο χαμογελάει)) 
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21 Φ: Α, δεν ξέρω (.) Εγώ είμαι καλός μόνο στα λόγια. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Κ: ((Ο Φώτης σκύβει μπροστά και η Κατερίνα με τη Λίλα μιλούν πίσω από 

την πλάτη του. Η Κατερίνα έχει αγανακτισμένο τόνο φωνής και ύφος και 

κάνει κινήσεις δηλωτικές της δυσανασχέτησής της. Η Λίλα, από την 

πλευρά, δείχνει να συμφωνεί μαζί της, κάνοντας κινήσεις που δηλώνουν 

έλλειψη υπομονής (μπούχτισμα) και ότι δεν ξέρει τι να κάνει μαζί του)) 

Ελπίζω να μην αρχίσει να μας λέει πάλι: για τη Μαρία:.  

28 

29 

30 

31 

32 

Λ:  ((Όταν σηκώνεται ο Φώτης, κοιτάζει η καθεμία προς διαφορετική 

κατεύθυνση. Η Λίλα συνεχίζει να φλερτάρει με τον νέο άντρα απέναντί 

της και να του χαμογελάει)) Παιδιά:, με συγχωρείτε: (.) Εγώ 

επικοινώνησα. ((Με συγκλονισμένο τόνο φωνής και ύφος, έχοντας το 

βλέμμα της καρφωμένο στον άντρα απέναντί της)) 

33 Κ: Ε, πάλι::; ((Με απορημένο τόνο φωνής και ύφος)) 

34 

35 

Λ: Παιδιά, με συγχωρείτε (.) Με καλεί η φύση= ((Με ύφος και κινήσεις που 

δηλώνουν πως δεν έχει άλλη επιλογή)) 

36 

37 

38 

Κ: =Τέλος πάντων (.) Πήγαινε (.) Εγώ δε νομίζω να τον βρω (.) Μάλλον θα 

’φυγε. ((Με απογοητευμένο τόνο φωνής και ύφος, κοιτάζοντας προς την 

άλλη πλευρά, στο πλήθος)) 

39 

40 

41 

Λ: Ε:, βρες έναν άλλον. ((Με αγανακτισμένο τόνο, ύφος και αντίστοιχες 

κινήσεις. Φεύγει από την παρέα της και κατευθύνεται προς τον άντρα με 

τον οποίο φλέρταρε)) 

42 

43 

44 

Κ: Χμ ((Ξεφυσάει και αναστενάζει με απογοητευμένο ύφος. Στρέφεται προς 

τον Φώτη, ο οποίος κινείται μηχανικά στον ρυθμό της μουσικής, έχοντας 

βαριεστημένο ύφος)). Μάλλον ξεμείναμε οι δυο μας.  

45 

46 

47 

Φ: Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε: ή να σου στέλνω σφηνάκια:; ((Με 

δυνατό και ψιλοειρωνικό τόνο φωνής, κάνοντας έντονες κινήσεις με το 

χέρι του)) 

48 

49 

 ((Η Κατερίνα τον κοιτάζει, γελάει και τον ακουμπά φιλικά στον ώμο. Ο 

Φώτης μειδιά. Ακούγονται δυνατές φωνές διασκέδασης από το πλήθος))  

 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζονται υπό το πρίσμα των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, του φύλου 
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αλλά και της παρέας, ο οποίος αντικαθιστά στην υπό μελέτη σειρά τον κοινωνικό 

μηχανισμό της οικογένειας, από τη στιγμή που στις οικογενειακές κωμωδίες 

περιστάσεων (family sitcoms) τα μέλη της παρέας, αν και δε συνδέονται συνήθως με 

συγγενικούς δεσμούς, λειτουργούν ως ομάδα, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή 

οικογένεια (βλ. και Jones 1992, Mills 2005). Ειδικότερα, από πλευράς θεσιακότητας, 

η Λίλα κατασκευάζεται ως δυναμική, κοινωνική, προοδευτική, επικοινωνιακή, 

μοιραία, φιλάρεσκη, σεξουαλικά δραστήρια και άστατη ερωτικά νέα γυναίκα, η οποία 

λειτουργεί ως «γυναίκα-κυνηγός», αλλά και ως «μπουχτισμένη» και αγενής φίλη. Ο 

Φώτης, από την πλευρά του, κατασκευάζεται ως σοβαρός, ικανός στη λεκτική 

επικοινωνία, συντηρητικός, αντιδραστικός, γκρινιάρης, βαριεστημένος, επικριτικός 

και ερωτοχτυπημένος/ «κολλημένος» νέος άντρας, καθώς και ως φορτικός φίλος, ενώ 

η Κατερίνα δομείται ως ηττοπαθής, άτυχη ερωτικά, άτολμη, συνεσταλμένη, 

μονογαμική αλλά και μοντέρνα νέα γυναίκα, καθώς και ως «μπουχτισμένη» και αγενής 

φίλη.  

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή της αλληλεπίδρασης αναδύεται για τον Φώτη η 

κατηγορία του συντηρητικού και σοβαρού νέου άντρα, από τη στιγμή που τον 

βλέπουμε να δυσανασχετεί με την ένταση της μουσικής και τη φασαρία μέσα στο club, 

καθώς θεωρεί πως δυσχεραίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία με την παρέα 

του. Οι κατηγορίες αυτές αυθεντικοποιούνται περαιτέρω για τον Φώτη μέσω των 

περικειμενικών δεικτών τους οποίους υιοθετεί, μιας και τον βλέπουμε να κινείται 

μηχανικά στον ρυθμό της μουσικής, δίχως να διασκεδάζει πραγματικά, και να μιλάει 

προς τη Λίλα και την Κατερίνα με έντονο και δυνατό τόνο φωνής αλλά και με σοβαρό 

ύφος, κάνοντας παράλληλα κινήσεις δυσανασχέτησης για την όλη κατάσταση που 

επικρατεί εκεί (σ. 1-8). Έτσι, ο Φώτης δομεί την ταυτότητά του αντλώντας από τον 

λόγο της νεότητας (youth discourse), καθώς επικρίνει τον επιφανειακό, αφομοιωτικό 

και χαοτικό τρόπο διασκέδασης τον οποίο επιλέγουν οι συνομήλικοί του, μιας και δεν 

έχει να τους προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό και υπονομεύει τον διάλογο.  

Η Κατερίνα, από την πλευρά της, αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του σοβαρού 

και συντηρητικού (ίσως και «ξενέρωτου», κατά την άποψή της) νέου άντρα για τον 

Φώτη, επισημαίνοντάς του πως αυτός είναι ο τρόπος διασκέδασης ο οποίος 

ακολουθείται στα club, διαφοροποιώντας με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό της από τον 

Φώτη, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και, συγκεκριμένα, τη σχέση της 

διάκρισης (σ. 9-11). Η αυθεντικοποίηση της κατηγορίας αυτής για τον Φώτη 
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επιτυγχάνεται μέσω της έμφασής της στη λέξη «club» και στις λέξεις «αυτός» και 

«είναι» αλλά και μέσω της επιμήκυνσης των συλλαβών, τακτικές που δηλώνουν το 

αυτονόητο αλλά και τη δυσανασχέτησή της στην αντίδραση και στο σχόλιο του Φώτη. 

Συνεπώς, η Κατερίνα αυθεντικοποιεί με την απάντησή της για την ίδια την κατηγορία 

της μοντέρνας νέας γυναίκας, η οποία γνωρίζει τον τρόπο διασκέδασης σε αυτά τα μέρη 

και τον αποδέχεται, με αποτέλεσμα να αναδύονται για την Κατερίνα και τα 

κατηγορήματα της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης,  με άλλα λόγια η προτίμησή της 

στο να κινείται μηχανικά στον ρυθμό της μουσικής, χωρίς να μπορεί να συνομιλήσει 

με την παρέα της και χωρίς να φαίνεται να διασκεδάζει ιδιαιτέρως. 

 Ωστόσο, ο Φώτης εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την 

κατηγορία του συντηρητικού νέου άντρα αλλά και την κατηγορία του αντιδραστικού 

νέου άντρα, καθώς τον βλέπουμε να μην μπορεί να αποδεχτεί πως αυτός ο τρόπος 

διασκέδασης αποτελεί τον ενδεδειγμένο, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του με έμφαση 

στις βασικές λέξεις της απάντησής του, με γρήγορη ομιλία, με σύντομες παύσεις και 

με κινήσεις αγανάκτησης, δείχνοντας συγχρόνως τον λαιμό του, λόγω της έντονης 

προσπάθειας την οποία πρέπει να καταβάλει, για να ακουστεί (σ. 12-14). Η επιλογή, 

μάλιστα, του φορτισμένου και μαρκαρισμένου ρήματος «γκαρίζεις» καταδεικνύει την 

κακή ποιότητα συνομιλίας μέσα σε αυτούς τους χώρους διασκέδασης και παραπέμπει 

στην επικοινωνία των γαϊδάρων, με αποτέλεσμα να αναδύονται τα δεσμευμένα 

κατηγορήματα από την κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης της έλλειψης 

επικοινωνίας, της αδυναμίας συζήτησης και της ροπής σε ανούσιους και ανθυγιεινούς 

τρόπους διασκέδασης.  

Η Λίλα, όμως, από την πλευρά της, καταρρίπτει τις επικρίσεις του Φώτη γι’ 

αυτόν τον τρόπο διασκέδασης, υπογραμμίζοντας πως οι νέοι καταφεύγουν σε μη 

λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας μέσα στα club και τονίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

το κατηγόρημα της ευρηματικότητας για τους νέους (σ. 15). Έτσι, λοιπόν, αναφέρει 

πως, πέραν της συνομιλίας, η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της «γλώσσας 

του σώματος», του βλέμματος, του ποτού αλλά και με άλλους τρόπους, αναδεικνύοντας 

μέσα από την απάντησή της και τα δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική 

κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης του ερωτισμού αλλά και της ροπής 

προς το ποτό χάριν της διασκέδασης (σ. 17-20). Επομένως, η Λίλα, με βάση την αρχή 

της σχεσιακότητας, αυθεντικοποιεί και αυτή για τον Φώτη την κατηγορία του 

συντηρητικού νέου άντρα, ενώ, με βάση τη σχέση της επάρκειας, εντάσσεται στην ίδια 



423 

 

κατηγορία με την Κατερίνα, δομώντας για τον εαυτό της την ταυτότητα της μοντέρνας 

νέας γυναίκας. Παράλληλα, μέσω των περικειμενικών δεικτών τους οποίους αξιοποιεί, 

όπως ο λάγνος τόνος φωνής και το αντίστοιχο ύφος, το αυτάρεσκο παίξιμο των 

μαλλιών και το βλεμματικό φλερτ με τον νέο άντρα απέναντί της, αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό της και την κατηγορία της ερωτικής και σεξουαλικά απελευθερωμένης νέας 

γυναίκας, καθώς και την κατηγορία της δυναμικής νέας γυναίκας, από τη στιγμή που 

τη βλέπουμε να καρφώνει έντονα με το βλέμμα της τον νεαρό απέναντί της, με 

αποτέλεσμα να αναδύεται και η «αρσενική» πλευρά της ταυτότητάς της, μιας και 

λειτουργεί ως «κυνηγός». Ο Φώτης, παρ’ όλα αυτά, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του 

την κατηγορία του ικανού στη λεκτική επικοινωνία νέου άντρα, δηλώντας με έμφαση 

το κατηγόρημα πως τα καταφέρνει καλά μόνο στα λόγια (σ. 21).  

 Στη συνέχεια της αλληλεπίδρασης, η Λίλα και η Κατερίνα αυθεντικοποιούν η 

καθεμία για τον εαυτό της τις κοινωνικές κατηγορίες των αγενών νέων γυναικών και 

των «μπουχτισμένων» φίλων, καθώς τις βλέπουμε να συζητούν, χωρίς να γίνουν 

αντιληπτές, πίσω από την πλάτη του Φώτη και να σχολιάζουν αρνητικά την εμμονή 

του με την κοπέλα του, τη Μαρία, ενώ για τον Φώτη αυθεντικοποιoύνται από τις δύο 

νέες γυναίκες οι κατηγορίες του «κολλημένου»/ ερωτοχτυπημένου και φορτικού νέου 

άντρα και φίλου, ο οποίος μονοπωλεί συνεχώς τη συζήτηση για την κοπέλα του (η 

οποία, όπως έχουμε δει σε άλλα σημεία των επεισοδίων της σειράς, κάθε άλλο παρά 

ερωτευμένη είναι μαζί του) (σ. 22-27). Παράλληλα, μέσω της αρχής της 

σχεσιακότητας, αυθεντικοποιείται για την Κατερίνα και τη Λίλα το κατηγόρημα της 

έλλειψης υπομονής, το οποίο περικειμενοποιείται μέσω των κινήσεων και των 

εκφράσεων της Λίλας, οι οποίες δηλώνουν την έλλειψη ανοχής για το ζήτημα αυτό, 

καθώς και με τον αγανακτισμένο τόνο φωνής, το αγανακτισμένο ύφος και τις 

αντίστοιχες κινήσεις της Κατερίνας, αλλά και με την έμφασή της στη λέξη «πάλι», με 

αποτέλεσμα να εντάσσονται και οι δυο στην ίδια κατηγορία της «μπουχτισμένης» 

φίλης (σχέση επάρκειας). Επίσης, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας, 

αυθεντικοποιείται μέσω των περικειμενικών τους δεικτών η κατηγορία της πονηρής 

γυναίκας τόσο για τη Λίλα όσο και για την Κατερίνα, καθώς τις βλέπουμε να 

προσποιούνται πως κοιτάζουν αδιάφορα προς διαφορετική κατεύθυνση, όταν 

επανέρχεται στη θέση του ο Φώτης (σ. 28-29), ενώ υπάρχει και η σχέση της επάρκειας, 

μιας και κατασκευάζουν για τον εαυτό τους τα ίδια κατηγορήματα/ τις ίδιες κατηγορίες.  
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 Στην πορεία της αλληλεπίδρασης, η Λίλα κατασκευάζει για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της ερωτικής/σεξουαλικής, καθώς και της «επικοινωνιακής», νέας 

γυναίκας, από τη στιγμή που τη βλέπουμε να κατακτά τον ερωτικό της στόχο, ο οποίος 

δεν είναι άλλος από τον νεαρό άντρα απέναντί της, και, μάλιστα, να θεωρεί την επιτυχία 

του φλερτ ως «επικοινωνία», αυθεντικοποιώντας και πάλι για τον εαυτό της την 

κατηγορία της μοντέρνας και κοινωνικής νέας γυναίκας, η οποία βρίσκει 

εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας μέσα στο θορυβώδες περιβάλλον του club (σ. 29-

32). Οι προαναφερθείσες κατηγορίες αυθεντικοποιούνται και μέσω των 

περικειμενικών δεικτών τους οποίους υιοθετεί η Λίλα, όπως ο συγκλονισμένος τόνος 

φωνής και το αντίστοιχο ύφος της αλλά και το καρφωμένο στον νεαρό άντρα βλέμμα 

της. Η Κατερίνα, από την πλευρά της, αυθεντικοποιεί την κατηγορία της δραστήριας 

ερωτικά νεαρής γυναίκας για τη Λίλα, επισημαίνοντας την ευκολία της να επικοινωνεί 

ερωτικά με το άλλο φύλο (σ. 33). Η αυθεντικοποίηση της κατηγορίας αυτής από την 

Κατερίνα περικειμενοποιείται μέσω της επιμήκυνσης συλλαβών, η οποία δημιουργεί 

έναν απορημένο τόνο φωνής, αλλά και με την απορημένη έκφραση στο πρόσωπό της, 

η οποία δηλώνει την αδυναμία της Κατερίνας να κατανοήσει τη γρήγορη ανταπόκριση 

της Λίλας σε αλλεπάλληλα ερωτικά καλέσματα (και ίσως και μια ελαφρά ειρωνεία για 

το γεγονός πως δε δυσκολεύεται ιδιαιτέρως να επικοινωνήσει ερωτικά με τον 

οποιονδήποτε). Η Λίλα, ωστόσο, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τα 

δεσμευμένα κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης του άκρατου ερωτισμού, της υπέρμετρης σεξουαλικότητας, της έντονης 

κοινωνικότητας και της πολυγαμίας, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία πως ευθύνεται 

γι’ αυτά η φύση και, επομένως, δεν έχει άλλη επιλογή, όπως περικειμενοποιείται με το 

ύφος και τις κινήσεις της (σ. 34-35). Έτσι, αναδύεται, για άλλη μια φορά, και η 

«αρσενική» όψη της ταυτότητας της Λίλας, καθώς τη βλέπουμε να υιοθετεί 

συμπεριφορές οι οποίες ευνοούνται στο πλαίσιο του club (φλερτ, ποτό, σφηνάκια) και 

στερεότυπα αποδίδονται στο αντρικό φύλο (η κατηγορία του άντρα-κυνηγού), με  

αποτέλεσμα να αναδύεται μια ανταγωνιστική προς τη γυναικεία ταυτότητα για τη Λίλα 

(βλ. και Gennaro 2007α).  

Με βάση την αρχή της σχεσιακότητας, η Κατερίνα, με τη σειρά της, 

εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες της έντονα ερωτικής και σεξουαλικά 

άστατης νέας γυναίκας για τη Λίλα, ενώ, με βάση τη σχέση της διάκρισης, 

διαφοροποιεί τον εαυτό της από τη Λίλα, καθώς κατασκευάζει για τον εαυτό της τις 
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κατηγορίες της ηττοπαθούς και άτυχης ερωτικά νέας γυναίκας, κατηγορίες οι οποίες 

αυθεντικοποιούνται και με τον απογοητευμένο τόνο φωνής και το ανάλογο ύφος της 

Κατερίνας, αλλά και τις κατηγορίες της μονογαμικής, «κολλημένης» και 

συνεσταλμένης νέας γυναίκας, μιας και, από τη στιγμή που απέτυχε να βρει τον άντρα 

τον οποίο γνώρισε τυχαία στο μετρό και της είχε πει πως θα βρίσκεται σε αυτό το club 

για το πάρτι, δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει οποιονδήποτε άλλον (σ. 36-38). Η Λίλα, 

ωστόσο, επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει τα κατηγορήματα της ηττοπάθειας, της 

ατυχίας και της μονογαμίας για την Κατερίνα, προτρέποντάς την να βρει κάποιον άλλο 

(σ. 39-40). Η προσπάθεια αποφυσικοποίησης των κατηγορημάτων αυτών 

περικειμενοποιείται με τον αγανακτισμένο τόνο φωνής, το αγανακτισμένο ύφος και τις 

αντίστοιχες κινήσεις της Λίλας, καθώς και με την επιμήκυνση συλλαβής και την 

έμφαση στις λέξεις-κλειδιά της παρότρυνσής της. Έτσι, η Λίλα προσπαθεί να 

αναδυθούν για την Κατερίνα οι κατηγορίες της ερωτικά δραστήριας και σεξουαλικής 

νέας γυναίκας, οι οποίες εμμέσως φαίνεται να πιστεύει η Λίλα πως ενυπάρχουν σε κάθε 

γυναίκα, και, άρα, να δημιουργήσει τη σχέση επάρκειας ανάμεσά τους. Όσον αφορά 

τον εαυτό της, η Λίλα συνεχίζει να κατασκευάζει για την ίδια την κατηγορία της 

σεξουαλικά δραστήριας νέας γυναίκας, μιας και τη βλέπουμε να κατευθύνεται δίχως 

καθυστέρηση και ενδοιασμούς προς τον άντρα με τον οποίο φλέρταρε (σ. 40-41), με 

αποτέλεσμα να δομείται εμφανέστερα γι’ αυτήν η «αρσενική» όψη της ταυτότητάς της, 

καθώς αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της «γυναίκας-κυνηγού», η 

οποία στερεότυπα αποδίδεται στο αντρικό φύλο. 

Μετά την απομάκρυνση της Λίλας, η Κατερίνα συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό της τις κατηγορίες της μόνης, ηττοπαθούς, άτυχης ερωτικά και 

«κολλημένης» νέας γυναίκας, διότι τη βλέπουμε να ξεφυσάει και να αναστενάζει με 

απογοητευμένο ύφος, αλλά και να στρέφεται προς τον Φώτη και να του λέει πως 

ξέμειναν ουσιαστικά οι δυο τους, με αποτέλεσμα να κατασκευάζει, με βάση την αρχή 

της σχεσιακότητας, τη σχέση της επάρκειας μεταξύ τους (σ. 42-44). Έτσι, με βάση την 

αρχή της σχεσιακότητας, αυθεντικοποιείται και για τον Φώτη η κατηγορία του μόνου 

νέου άντρα, κατηγορία η οποία έρχεται σε πλήρη αντίστιξη με το πλήθος που τους 

περιβάλλει και η οποία δείχνει το μέγεθος της μοναξιάς γενικά των νέων μέσα στη 

δυνατή μουσική και στην πολυκοσμία του κέντρου διασκέδασης. Το κατηγόρημα της 

μοναξιάς αποτελεί συνήθη επίκριση προς την κοινωνική ομάδα των νέων, με 

αποτέλεσμα να συνδέεται η νεανική ταυτότητα με την ατελή ενηλικίωση.  
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Παράλληλα, αυθεντικοποιείται για τον Φώτη, μέσω του ύφους του, και η 

κατηγορία του βαριεστημένου νέου άντρα, ο οποίος παρευρίσκεται σε ένα πολυπληθές 

club, χωρίς να διασκεδάζει, όπως φαίνεται από τις μηχανικές του κινήσεις στον ρυθμό 

της μουσικής, κατηγορία η οποία συνδέεται με τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση. Στη 

συνέχεια, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και πάλι την κατηγορία του συντηρητικού 

νέου άντρα, ο οποίος απορρίπτει τη διασκέδαση με δυνατή μουσική σε club, καθώς 

δυσχεραίνει την ανθρώπινη επικοινωνία, ενώ, συνάμα, αναδύεται για τον Φώτη και η 

κατηγορία του αστείου νέου άντρα, ο οποίος περιπαίζει τις μη λεκτικές τακτικές 

επικοινωνίας τις οποίες του πρότεινε προηγουμένως η Λίλα, όπως τα σφηνάκια. Οι 

κατηγορίες αυτές αυθεντικοποιούνται και μέσω του ελαφρώς ειρωνικού και δυνατού 

τόνου φωνής του Φώτη, καθώς και μέσω των έντονων κινήσεων τις οποίες κάνει, 

προκειμένου να τον ακούσει η Κατερίνα και να τον καταλάβει μέσα στη φασαρία του 

κέντρου διασκέδασης (σ. 45-47). Παρατηρούμε, μάλιστα, πως η Κατερίνα 

αυθεντικοποιεί και αυτή, με τη σειρά της, τις κατηγορίες του συντηρητικού και αστείου 

νέου άντρα για τον Φώτη μέσω των περικειμενικών της δεικτών, από τη στιγμή που τη 

βλέπουμε να αντιλαμβάνεται το χιούμορ του και να του χαμογελάει συγκαταβατικά, 

ακουμπώντας τον στον ώμο εις ένδειξη κατανόησης (σ. 48-49). 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους αντλώντας κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα 

νεανικά ιδιώματα και, συγκεκριμένα, από τη «γλώσσα των νέων» (π.χ. «σφηνάκια»), 

την αγγλική γλώσσα (π.χ. «club») και την καθομιλουμένη («γκαρίζεις»). Συνεπώς, το 

υφολογικό σύμπλεγμα των νέων αποκτά στην παρούσα συνομιλία τη «δεικτική αξία» 

της διασκέδασης που βασίζεται στο ποτό και στη δυνατή μουσική, της έλλειψης 

επικοινωνίας, της άκρατης σεξουαλικότητας και της «αρσενικότητας».  

Από πλευράς μερικότητας, αναπαράγονται στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση τα 

συνήθη αρνητικά στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των νέων κυρίως μέσα από την 

αναπαράσταση της Λίλας και της Κατερίνας και λιγότερο από την αναπαράσταση του 

Φώτη. Με άλλα λόγια, η νεότητα παρουσιάζεται κυρίως ως ατελής ενηλικίωση, από τη 

στιγμή που σχετίζεται στη συνομιλία των μυθοπλαστικών χαρακτήρων με τη ροπή προς 

τη διασκέδαση σε χώρους με εκκωφαντική μουσική, στους οποίους δυσχεραίνεται η 

λεκτική επικοινωνία και ευνοούνται άλλες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες στηρίζονται 

στο ποτό ή στη «γλώσσα του σώματος». Επίσης, η νεότητα συνδέεται με την 

ασυγκράτητη σεξουαλικότητα, τη γρήγορη εναλλαγή ερωτικών συντρόφων, το 
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κάπνισμα, τη βαρεμάρα, τη μηχανική διασκέδαση, τις φωνές, την αγένεια, το ερωτικό 

«κόλλημα»/ την ερωτική εμμονή που οδηγεί στην ηττοπάθεια, στην απογοήτευση, στη 

φορτικότητα και στην περιθωριοποίηση από τους φίλους σου (στην περίπτωση του 

Φώτη και της Κατερίνας). Παρ’ όλα αυτά, η αναπαράσταση του Φώτη αντλεί στοιχεία 

και από τον «λόγο της νεότητας», καθώς παρουσιάζεται ως πιο σοβαρός σε σχέση με 

τη Λίλα και την Κατερίνα αλλά και πιο ώριμος, από τη στιγμή που απορρίπτει μέσα 

από τα λεγόμενά του τον επιφανειακό τρόπο διασκέδασης στα club, ο οποίος 

δυσχεραίνει την επικοινωνία μεταξύ φίλων, και αποζητά, επομένως, πιο ουσιαστικούς 

τρόπους ψυχαγωγίας. Τέλος, παρόλο που η νεανική γυναικεία ταυτότητα συνδέεται με 

μοντέρνες αντιλήψεις περί γυναίκας-κυνηγού και παραπέμπει στην «αρσενική» όψη 

της γυναικείας ταυτότητας, ωστόσο εξακολουθεί να αναπαράγει παραδοσιακές 

αντιλήψεις για τις έμφυλες ταυτότητες, από τη στιγμή που σχετίζεται με την αγένεια 

και την πονηριά, καθώς και με το πισώπλατο κουτσομπολιό.   

 

2η σκηνή: «Τι κόλλημα έχετε φάει όλοι σας με το one-night stand μας;» 

Επεισόδιο 4, 19.23-20.35 

 

((Η Λίλα έχει ραντεβού με τον Περιστερόπουλο, ο οποίος είναι εξαιρετικά αντιπαθής 

σε όλα τα άτομα της παρέας, λόγω του άξεστου χαρακτήρα του. Η Ράνια προσπαθεί να 

νουθετήσει τη Λίλα και να της αλλάξει γνώμη, επικαλούμενη τη βοήθεια την οποία 

έχει προσφερθεί να της παράσχει η Λίλα για την ανατροφή του Λουκά, μιας και ο 

πατέρας του θεωρείται (εσφαλμένα) νεκρός)) 

 

Ράνια (Ρ), Λίλα (Λ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ρ: ((Η Λίλα κάθεται σε μια καρέκλα, αγκαλιάζοντας ένα λούτρινο ζωάκι, 

καθώς η Ράνια την πλησιάζει με επιθετικό και έξαλλο ύφος, κάνοντας 

τις αντίστοιχες κινήσεις και έχοντας το ένα χέρι στη μέση)) Μα είναι 

δυνατόν; Θα βγεις με αυτόν (τον (.)  τον (.) τον) Homo Neanderthal. 

((Με εξαγριωμένο τόνο φωνής, ύφος και αντίστοιχες κινήσεις. Η Λίλα 

την ακούει με εκνευρισμένο ύφος)) 

7 

8 

9 

Λ: Ναι: (.) και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα:! ((Με 

εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος, καθώς και ιδιαιτέρως έντονο 

βλέμμα)) 
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10 

11 

12 

13 

Ρ: Το πρόβλημα, Λίλα, είναι ότι μέχρι κι εσύ θα ’πρεπε να ’χεις κάποιο 

όριο στο πόσο χαμηλά μπορείς να πέσεις. ((Με αυστηρό και επικριτικό 

τόνο φωνής και ύφος, έχοντας τα χέρια στη μέση και προσπαθώντας να 

φανεί αρχικά ατάραχη)) 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Λ: Δε νομίζω (.) Πείρα χρόνων μού έχει αποδείξει ότι όσο πιο χαμηλά, 

τόσο πιο ευχάριστα (.) Εσύ πιάσε μια κορφή και κάτσε, άμα θες (.) Εγώ 

θέλω χαμηλά, με την πολυκοσμία. ((Με ειρωνικό και περιπαικτικό τόνο 

φωνής και ύφος. Σηκώνεται από την καρέκλα της και κάνει κινήσεις 

των χεριών που δηλώνουν αποφασιστικότητα αλλά και ειρωνεία προς 

τα λεγόμενα της Ράνιας)) 

20 

21 

22 

Ρ: Μα δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις με τον οποιονδήποτε (.) Πρέπει να 

βάλεις κάποιο standard. ((Με αγανακτισμένο/εξαγριωμένο τόνο φωνής 

και ύφος, καθώς και αντίστοιχες κινήσεις του χεριού)) 

23 

24 

Λ: Έχω standard. ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος, ενώ 

ξανακάθεται στην καρέκλα)) 

25 

26 

Ρ: Μπα; Ποιο; Να ’χει δυο πόδια; ((Με έντονο και δηκτικό ύφος και τόνο 

φωνής, καθισμένη στο κρεβάτι)) 

27 Λ: Όχι απαραιτήτως. ((Με ήρεμο και χαλαρό τόνο και ύφος)) 

28 

29 

30 

31 

32 

Ρ: ((Η Ράνια, στο άκουσμα της απάντησης της Λίλας, χτυπά εκνευρισμένη 

τα χέρια της στο κρεβάτι όπου κάθεται, στρέφοντας παράλληλα το 

κεφάλι της προς την άλλη πλευρά. Έπειτα σηκώνεται αγανακτισμένη 

από το κρεβάτι)) Λίλα, δε συνεννοούμαστε:. ((Με αυστηρό τόνο φωνής 

και ύφος)) 

33 

34 

Λ: Χρόνια τώρα (.) Τώρα σε πείραξε:; ((Με έντονες κινήσεις και 

αντίστοιχο τόνο φωνής και ύφος, λόγω αγανάκτησης)) 

35 

36 

Ρ: Δε μου λες, αυτός ο::= ((Πλησιάζει τη Λίλα και στέκεται δίπλα της, 

έχοντας αυστηρό ύφος και τα χέρια τη μέση)) 

37 

38 

Λ: =Περιστερόπουλος. ((Την ακούει με ανασηκωμένα φρύδια. Απαντάει 

με ατάραχο ύφος και τόνο φωνής)) 

39 Ρ: Αυτός. Μένει δίπλα μας. 

40 Λ: Προσωρινά. ((Με ατάραχο τόνο φωνής και ήρεμη κίνηση του χεριού)) 
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41 

42 

43 

Ρ: Ωραία. Για όσο καιρό θα μένει δίπλα μας, καλό θα είναι να μην έχεις 

πολλά-πολλά. ((Περιφέρεται στο δωμάτιο, ενώ συγχρόνως μιλάει 

υιοθετώντας έναν κοφτό και, συνάμα, διδακτικό τόνο φωνής)) 

44 

45 

46 

Λ: Ποια είμαι; Η ΔΕΗ; Για να κάνουμε sex, πρέπει να του ζητήσω 

λογαριασμό με την καινούρια του διεύθυνση:; ((Με αγανακτισμένο 

τόνο φωνής, ύφος και αντίστοιχες κινήσεις)) 

47 

48 

49 

50 

51 

Ρ: ((Πλησιάζοντας με εκνευρισμένο και επιθετικό ύφος τη Λίλα και 

έχοντας αυστηρό τόνο φωνής)) Ρε παιδάκι μου, θες να μας βαράει τις 

πόρτες νυχτιάτικα; Να σου κάνει σκηνές στον διάδρομο, άμα σε δει με 

κάποιον άλλον; Κι αν είναι μπροστά ο Λουκάς; ((Χαμηλόφωνα, όταν 

αναφέρεται στο παιδί της)) 

52 

53 

54 

55 

56 

Λ: Καλά (.) Δε μου γράφεις κάνα σήριαλ; ((Σηκώνεται από την καρέκλα, 

έχοντας ειρωνικό ύφος και τόνο φωνής, καθώς και αντίστοιχη 

κινησιολογία)) Γιατί μόνο το δικό σου μυαλό μπορεί να συλλαμβάνει 

τόσο παρανοϊκά σενάρια:. ((Με ιδιαιτέρως έντονο τόνο φωνής. 

Απομακρύνεται από τη Ράνια)) 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Ρ: Είναι κανόνας (.) Δεν ανοίγουμε παρτίδες μέσα στο ίδιο μας το σπίτι 

((Με εξαγριωμένο τόνο φωνής, ύφος και αντίστοιχες κινήσεις)). ((Η 

Λίλα κάθεται στο κρεβάτι. Η Ράνια πηγαίνει και κάθεται δίπλα της. 

Υιοθετεί έναν πιο ήρεμο τόνο φωνής, εξίσου, όμως, αυστηρό με τον 

προηγούμενο. Η Λίλα την ακούει πιάνοντας το κεφάλι της)) Δε 

θυμάσαι με τη Μάρω και τον Ορέστη (.) που μένανε απέναντι-

απέναντι; Όταν χωρίσαν, ήταν πά:ρα πολύ αμήχανα τα πράγματα. 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Λ: Η Μάρω και ο Ορέστης είχανε σχέση (.) Το καταλαβαίνεις; Σχέ:ση:! 

((Με έντονο και επεξηγηματικό τόνο φωνής και ύφος, καθώς και 

ανάλογες κινήσεις)) Εμείς ένα se:x πάμε να κάνουμε, αλλά κι αυτό δεν 

έχεις σκοπό να με αφήσεις να το ευχαριστηθώ:. Τι: κόλλημα έχετε φάει 

όλοι σας και θέλετε να μπείτε εμπόδιο: στο one-night stand μας; ((Με 

έντονο και αγανακτισμένο τόνο φωνής, αλλά και το αντίστοιχο ύφος)) 

70 

71 

 ((Η Λίλα φεύγει από το δωμάτιο, ενώ η Ράνια γυρίζει το κεφάλι προς 

το μέρος της, κοιτάζοντάς τη Λίλα με αποσβολωμένο βλέμμα)) 
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Στην υπό εξέταση διεπίδραση οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες κατασκευάζουν την 

ταυτότητά τους βάσει των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, του φύλου, της 

οικογένειας αλλά και της παρέας, η οποία στην παρούσα σειρά υποκαθιστά την 

παραδοσιακή οικογένεια, μιας και είναι σύνηθες σε ορισμένες οικογενειακές κωμωδίες 

περιστάσεων η πλοκή να επικεντρώνεται στην ομάδα των φίλων, η οποία λειτουργεί 

όπως η οικογένεια (βλ. και Jones 1992, Mills 2005). Έτσι, σε αυτήν την τηλεοπτική 

σειρά, η Ράνια, ύστερα από την είδηση για τον χαμό του συντρόφου της στο τέλος του 

πρώτου κύκλου, αποφασίζει να κρατήσει το παιδί που κυοφορούσε και να το 

μεγαλώσει με τη βοήθεια της κολλητής της φίλης, της Λίλας, με αποτέλεσμα να 

λειτουργούν οι δυο τους μαζί με τον γιο της Ράνιας ως οικογένεια. Ειδικότερα, από 

πλευράς θεσιακότητας, στην υπό μελέτη συνομιλία η Ράνια κατασκευάζεται ως 

δυναμική, παρεμβατική, επικριτική και νευρική νέα γυναίκα και φίλη, καθώς και ως 

επιλεκτική, ώριμη, ορθολογίστρια, υπερβολική και απόμακρη νέα γυναίκα. Επίσης, 

κατασκευάζεται ως ειρωνική και αυστηρή νέα γυναίκα και φίλη, ως ώριμη, υπεύθυνη 

και υπερπροστατευτική μητέρα, όπως, επίσης, και ως προστατευτική και στοργική 

φίλη. Η Λίλα, από την πλευρά της, δομείται ως ανώριμη, ανεύθυνη, αντιδραστική, 

δυναμική, μη επιλεκτική, σεξουαλικά απελευθερωμένη, ετοιμόλογη και αστεία νέα 

γυναίκα, καθώς και ως υπομονετική φίλη.    

 Έτσι, λοιπόν, στην αρχή της διεπίδρασης, αναδύεται για τη Ράνια η κατηγορία 

της δυναμικής και παρεμβατικής νέας γυναίκας και φίλης, η οποία έχει άποψη για την 

ερωτική ζωή της Λίλας και η οποία προσπαθεί να την αποτρέψει από την έξοδο με τον 

άξεστο —κατά γενική ομολογία της παρέας τους— Περιστερόπουλο, ενώ, επίσης, 

αναδύονται και οι κατηγορίες της προσβλητικής και επικριτικής νέας γυναίκας και 

φίλης για τη Ράνια, καθώς τη βλέπουμε να προβαίνει σε μειωτικούς χαρακτηρισμούς 

για τον Περιστερόπουλο, προκειμένου να επισημάνει στη φίλη της την άστοχη επιλογή 

της (σ. 1-6). Οι προαναφερθείσες κατηγορίες αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τους 

περικειμενικούς δείκτες τους οποίους αξιοποιεί η Ράνια, καθώς τη βλέπουμε να 

προσεγγίζει τη Λίλα με ένα επιθετικό, έξαλλο και αυστηρό ύφος, να υιοθετεί έναν 

εξαγριωμένο, αυστηρό και επικριτικό τόνο φωνής, να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις 

και να δίνει έμφαση σε ορισμένες λέξεις λόγω της σύγχυσής της. Μάλιστα, το γεγονός 

ότι βάζει τα χέρια στη μέση αυθεντικοποιεί γι’ αυτήν και την κατηγορία της επιθετικής 

και νευρικής νέας γυναίκας, καθώς είναι ιδιαιτέρως έντονα για τη Ράνια κατά την 

αλληλεπίδρασή της με τη Λίλα τα δεσμευμένα από την κατηγορία αυτή κατηγορήματα 
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της έλλειψης ψυχραιμίας και συμφωνίας, παρ’ όλη την ήρεμη στάση την οποία 

προσπαθεί να κρατήσει σε κάποιες στιγμές της συνομιλίας τους.   

Συνεπώς, παρατηρούμε πως από την αρχή της διεπίδρασης αναδύεται η 

«αρσενική» όψη της ταυτότητας της Ράνιας, καθώς ο δυναμισμός, η παρεμβατικότητα, 

η νευρικότητα, η επιθετικότητα, η έντονη διαφωνία και η ευθεία σύγκρουση είναι 

χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στερεότυπα στο αντρικό φύλο (βλ. και Sznycer 

2010). Επίσης, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας, εμμέσως αυθεντικοποιεί για τη 

Λίλα τις κατηγορίες της μη επιλεκτικής και ανώριμης νέας γυναίκας, οι οποίες 

συνδέονται με τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση, ενώ, με βάση τη σχέση της διάκρισης, 

επισημαίνει τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους, αυθεντικοποιώντας παράλληλα για 

τον εαυτό της την κατηγορία της επιλεκτικής και ώριμης νέας γυναίκας, αντλώντας από 

τον «λόγο της νεότητας» (youth discourse). Παρόλο, ωστόσο, που κατασκευάζεται η 

Ράνια ως παρεμβατική φίλη, κατανοούμε πως αναδύονται συνάμα γι’ αυτήν και οι 

κατηγορίες της καλής και προστατευτικής φίλης, καθώς, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, 

όπως έχουμε δει και σε άλλα σημεία της εν λόγω σειράς, δείχνει το ενδιαφέρον και τη 

φροντίδα της προς τη Λίλα.  

Η Λίλα, από την πλευρά της, αυθεντικοποιεί και αυτή για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της δυναμικής, αποφασιστικής και ανεπηρέαστης νέας γυναίκας, καθώς τη 

βλέπουμε να εμμένει στην απόφασή της να βγει ραντεβού με τον Περιστερόπουλο, με 

αποτέλεσμα να αντλεί για την κατασκευή της ταυτότητάς της στοιχεία από τον «λόγο 

της νεότητας» (youth discourse), ενώ, ταυτόχρονα, αυθεντικοποιεί για τη Ράνια την 

κατηγορία της παρεμβατικής και επικριτικής φίλης, από τη στιγμή που αναφέρει πως η 

Ράνια σχολιάζει τις επιλογές της (σ. 7-9). Επιπροσθέτως, αναδύονται για τη Λίλα και 

οι κατηγορίες της υπομονετικής νέας γυναίκας και φίλης, καθώς τη βλέπουμε να ακούει 

τον «εξάψαλμο» της Ράνιας καθισμένη σε μια καρέκλα και διατηρώντας στοιχειωδώς 

την ψυχραιμία της (σ. 1). Όσον αφορά τις κατηγορίες της δυναμικής και αποφασιστικής 

νέας γυναίκας, παρατηρούμε πως περικειμενοποιούνται μέσω του εκνευρισμένου 

ύφους και τόνου φωνής της Λίλας, ο οποίος γίνεται εντονότερος και από την έμφαση 

την οποία δίνει σε λέξεις-κλειδιά της απάντησής της. Στην πορεία της αλληλεπίδρασης, 

η Ράνια εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τη Λίλα τις κατηγορίες της μη επιλεκτικής 

αλλά και «ξεπεσμένης» νέας γυναίκας, καθώς αυθεντικοποιεί τα δεσμευμένα από τις 

κατηγορίες αυτές κατηγορήματα της έλλειψης ορίων και κριτηρίων επιλογής, με 

αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τη Λίλα και τις κατηγορίες της προβληματικής και 
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ανώριμης νέας γυναίκας, κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με τη νεότητα ως ατελή 

ενηλικίωση (σ. 10-13). Η Λίλα, όμως, από την πλευρά της, αποφυσικοποιεί τις 

κατηγορίες τις οποίες αυθεντικοποίησε η Ράνια γι’ αυτήν και στη θέση τους 

αυθεντικοποιεί την κατηγορία της αποφασιστικής νέας γυναίκας, η οποία 

περικειμενοποιείται με την έμφαση την οποία δίνει σε λέξεις κατά την αντίκρουση της 

άποψης της Ράνιας, αλλά και με τις κινήσεις των χεριών της που δηλώνουν πυγμή. 

Επίσης, η Λίλα αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της έμπειρης 

σεξουαλικά, αστείας και ετοιμόλογης νέας γυναίκας, από τη στιγμή που στην απάντησή 

της αναδύονται τα συνήθως δεσμευμένα από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας 

ως ατελούς ενηλικίωσης κατηγορήματα της μακροχρόνιας σεξουαλικής 

δραστηριότητας, του σεξουαλικού πειραματισμού, της υπέρμετρης κοινωνικότητας και 

της διακωμώδησης καταστάσεων, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον 

ειρωνικό και περιπαικτικό τόνο φωνής της και το αντίστοιχο ύφος που υιοθετεί, 

μιλώντας στη Ράνια, αλλά και με τις αντίστοιχες κινήσεις των χεριών της (σ. 14-19). 

Επίσης, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας, αυθεντικοποιεί για τη Ράνια την 

κατηγορία της σνομπ νέας γυναίκας και, με βάση τη σχέση της διάκρισης, δημιουργεί 

δύο διαφορετικές κατηγορίες για τον εαυτό της και τη Ράνια, της ‘κοινωνικής νέας 

γυναίκας’ και της ‘ψηλομύτας/ απόμακρης νέας γυναίκας’.  

Με την απάντηση της Λίλας, η Ράνια εξαγριώνεται περισσότερο, με 

αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί ξανά για τη Λίλα τις κατηγορίες της μη επιλεκτικής, 

ανώριμης αλλά και υπέρμετρα σεξουαλικής νέας γυναίκας, κατηγορίες οι οποίες 

αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τους περικειμενικούς δείκτες της Ράνιας, και, 

συγκεκριμένα, με την έμφαση την οποία δίνει σε λέξεις και φράσεις-κλειδιά της 

απάντησή της, τον εξαγριωμένο τόνο φωνής της και τη σύντομη παύση μεταξύ των 

προτάσεων, η οποία δείχνει την ξεχειλίζουσα αγανάκτηση της Ράνιας, καθώς και με το 

αγανακτισμένο ύφος της και τις αντίστοιχες κινήσεις των χεριών της (σ. 20-22). Τα 

κατηγορήματα της έντονης σεξουαλικής δραστηριότητας, της έλλειψης κριτηρίων και 

της ανωριμότητας αποτελούν στερεότυπα δεσμευμένα κατηγορήματα από την 

κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης. Από την άλλη πλευρά, 

βάσει της αρχής της σχεσιακότητας, η Ράνια αυθεντικοποιεί εμμέσως για τον εαυτό της 

τις κατηγορίες της ώριμης σεξουαλικά και εκλεκτικής νέας γυναίκας, με αποτέλεσμα 

να κατασκευάζει, με βάση τη σχέση της διάκρισης, ένα διαχωριστικό δίπολο μεταξύ 

αυτής και της Λίλας. Παράλληλα, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις 
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κατηγορίες της παρεμβατικής αλλά και προστατευτικής φίλης, καθώς τη βλέπουμε να 

επιμένει να θέσει η Λίλα κάποιο κριτήριο στις ερωτικές της επιλογές, με αποτέλεσμα 

να αναδύεται και η κατηγορία της ορθολογίστριας νέας γυναίκας για τη Ράνια.  

 Η Λίλα, όμως, με τη σειρά της, επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει τις κατηγορίες 

της ανώριμης σεξουαλικά και μη επιλεκτικής νέας γυναίκας, τις οποίες 

αυθεντικοποίησε η Ράνια γι’ αυτήν, δηλώνοντας με έμφαση την ύπαρξη κριτηρίων στις 

επιλογές της και αυθεντικοποιώντας αντιθέτως τις κατηγορίες της ώριμης και 

επιλεκτικής νέας γυναίκας για τον εαυτό της μέσω των περικειμενικών της δεικτών, με 

άλλα λόγια, με τον εκνευρισμένο τόνο φωνής της και το αντίστοιχο ύφος κατά την 

απάντησή της προς τη Ράνια (σ. 23-24). Η Ράνια, ωστόσο, εξακολουθεί να 

αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα της επιλεκτικότητας και της σεξουαλικής 

ωριμότητας για τη Λίλα, αυθεντικοποιώντας στη θέση τους τα συνήθως δεσμευμένα 

κατηγορήματα από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης 

της ανωριμότητας, της απουσίας κριτηρίων και εκλεκτικότητας, καθώς παρατηρούμε 

πως, στην ουσία, χλευάζει τον ισχυρισμό της Λίλας για την ύπαρξη κριτηρίων με την 

ερώτησή της αν το κριτήριο επιλογής της είναι να έχουν οι άντρες δυο πόδια (σ. 25-

26). Η περαιτέρω αυθεντικοποίηση των κατηγορημάτων της ανωριμότητας/ 

ανευθυνότητας και της περιορισμένης εκλεκτικότητας γίνεται και με το έντονο και 

δηκτικό ύφος και τον ανάλογο τόνο φωνής που υιοθετεί η Ράνια, απευθυνόμενη προς 

τη Λίλα. Έτσι, η Ράνια αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της και τις κατηγορίες της 

ειρωνικής/ περιπαικτικής και επικριτικής νέας γυναίκας και φίλης.  

Παρ’ όλα αυτά, η Λίλα, με την απάντησή της, αυθεντικοποιεί και η ίδια για τον 

εαυτό της τις κατηγορίες της ανώριμης και μη επιλεκτικής σεξουαλικά νέας γυναίκας, 

καθώς με ήρεμο και χαλαρό τόνο και ύφος τής απαντά πως τα δύο πόδια δεν αποτελούν 

απαραίτητο κριτήριο στην επιλογή της (σ. 27), με αποτέλεσμα να αποφυσικοποιεί τα 

κατηγορήματα της ωριμότητας και της επιλεκτικότητας, τα οποία επιχείρησε 

προηγουμένως να αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό της. Οι περικειμενικοί δείκτες και η 

απάντηση της Ράνιας προς τη Λίλα αυθεντικοποιούν για άλλη μια φορά τις κατηγορίες 

της δυναμικής, νευρικής και αυστηρής νέας γυναίκας για τη Ράνια, καθώς τη βλέπουμε 

να χτυπά εκνευρισμένη τα χέρια της στο κρεβάτι όπου είναι καθισμένη, να γυρνάει το 

κεφάλι της προς την άλλη κατεύθυνση, να σηκώνεται με αγανάκτηση από το κρεβάτι 

και να απευθύνεται προς τη Λίλα με αυστηρό τόνο φωνής και ύφος, δίνοντας έμφαση 

τόσο στο όνομα της Λίλας όσο και στην άρνηση «δεν» και επιμηκύνοντας το τελικό 
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φωνήεν του ρήματος «συνεννοούμαστε» (σ. 28-32). Συνεπώς, αυθεντικοποιεί για τη 

Λίλα την κατηγορία της μη συνεννοήσιμης και, κατ’ επέκταση, της ανώριμης νέας 

γυναίκας. Η Λίλα, με την απάντησή της, αυθεντικοποιεί τη κατηγορία της μη 

συνεννοήσιμης νέας γυναίκας και για τη Ράνια, τονίζοντας το κατηγόρημα του 

χάσματος επικοινωνίας και νοοτροπίας που υπάρχει μεταξύ τους εδώ και χρόνια ως 

προς το θέμα των σχέσεων, με αποτέλεσμα να δομούνται, με βάση τη σχέση της 

διάκρισης, ως δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, κατηγόρημα το οποίο η Ράνια 

παρουσιάζεται να αποδέχεται, από τη στιγμή που δεν το αποφυσικοποιεί (σ. 33-34). Η 

αυθεντικοποίηση, μάλιστα, της κατηγορίας αυτής και των δεσμευμένων 

κατηγορημάτων επιτείνεται με την έμφαση την οποία δίνει η Λίλα στις βασικές λέξεις 

της απάντησής της, τη σύντομη παύση, η οποία δηλώνει την αγανάκτησή της, όπως και 

με τις έντονες κινήσεις τις οποίες κάνει, τον αγανακτισμένο τόνο στη φωνής της και το 

αγριεμένο ύφος της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δομείται για τη Ράνια και τη Λίλα το δίπολο 

«ώριμη νέα γυναίκα vs. ανώριμη νέα γυναίκα», από τη στιγμή που αναπαρίστανται να 

έχουν μια εντελώς διαφορετική κοσμοαντίληψη για τις σχέσεις με τους άντρες, με τη 

μεν Ράνια να κατασκευάζεται ως ώριμη, σοβαρή και επιλεκτική νέα γυναίκα και τη δε 

Λίλα να δομείται ως ανώριμη και επιπόλαιη νέα γυναίκα. Έτσι, η κατασκευή της 

ταυτότητας της Ράνιας αντλεί στοιχεία από τον «λόγο της νεότητας» (youth discourse), 

ενώ της Λίλας από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» 

(adolescence discourse) (Bucholtz 2002).  

 Στην πορεία της διεπίδρασης, η Ράνια συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον 

εαυτό της τις κατηγορίες της αυστηρής και, εν μέρει, επιθετικής νέας γυναίκας και της 

παρεμβατικής φίλης, μιας και τη βλέπουμε να προσεγγίζει τη Λίλα με αυστηρό ύφος 

και έχοντας τα χέρια στη μέση, τακτική που δηλώνει επιθετικότητα. Επίσης, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της και την κατηγορία της δυναμικής, αποφασιστικής, 

ορθολογίστριας, αυταρχικής και καταπιεστικής νέας γυναίκας, καθώς τη βλέπουμε να 

θέτει από μόνη της κανόνες στη Λίλα, χωρίς να προβαίνει προηγουμένως σε κάποια 

συζήτηση μαζί της και χωρίς να αφήνει περιθώρια για αντιρρήσεις στη Λίλα, αφού 

παρατηρούμε πως υιοθετεί έναν κοφτό και, συγχρόνως, διδακτικό τόνο φωνής, ο 

οποίος υποδηλώνει πως δε σηκώνει πολλά-πολλά σε αυτά που λέει, όπως φαίνεται και 

από την έμφαση με την οποία εκφέρει τις λέξεις και φράσεις-κλειδιά των λεγομένων 

της (σ. 35-36, 39, 41-43). Με βάση, επομένως, τις παραπάνω κατηγορίες θα 

μπορούσαμε να πούμε πως κατασκευάζεται στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση μια 
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«αρσενική» ταυτότητα για τη Ράνια, καθώς το ομιλιακό ύφος της συνδέεται με στοιχεία 

που στερεότυπα αποδίδονται στην «αρσενικότητα» (π.χ. δυναμισμός, αυταρχισμός, 

επιθετικότητα, έντονη διαφωνία, ευθεία σύγκρουση) (βλ. και Sznycer 2010). Από την 

άλλη πλευρά, η Λίλα κατασκευάζεται ως μια ανεπηρέαστη, ήπια αλλά και αμετάπειστη 

νέα γυναίκα, καθώς και ως ανεκτική φίλη, αφού με τον ατάραχο τόνο φωνής τον οποίο 

έχει υιοθετήσει, το ανάλογο ύφος, την ήρεμη κίνηση του χεριού της και τα 

ανασηκωμένα φρύδια της, όταν ακούει τη Ράνια να της επιβάλλει περιορισμούς, 

αυθεντικοποιούνται γι’ αυτήν τα κατηγορήματα της υπομονής, της ηρεμίας και της 

αποφασιστικότητας (σ. 37-38, 40). Παρ’ όλα αυτά, όταν ακούει την άποψη της Ράνιας 

να μη σχετιστεί με τον Περιστερόπουλο για όσο διάστημα μένει στο διπλανό 

διαμέρισμα, η Λίλα εξαγριώνεται, όπως περικειμενοποιείται με τον αγανακτισμένο 

τόνο της φωνής της, το αντίστοιχο ύφος, τις έντονες κινήσεις τις οποίες κάνει και την 

έμφαση σε λέξεις και φράσεις της απάντησής της, με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιούνται για τη Λίλα οι κατηγορίες της δυναμικής, αντιδραστικής και 

ανυπότακτης νέας γυναίκας. Παράλληλα, αυθεντικοποιείται για τη Λίλα και η 

κατηγορία της σεξουαλικά δραστήριας και απελευθερωμένης νέας γυναίκας, από τη 

στιγμή που δηλώνει πως από τη σχέση αυτή επιζητά μόνο το σεξ, με αποτέλεσμα να 

αναδύεται και για τη Λίλα η «αρσενική» πλευρά της ταυτότητάς της (σ. 44-46). 

Παράλληλα, αυθεντικοποιεί εμμέσως για τη Ράνια τις κατηγορίες της παράλογης και 

υπερβολικά λογικής και ελεγκτικής νέας γυναίκας, επισημαίνοντάς της πως με αυτόν 

τον «γραφειοκρατικό» τρόπο λειτουργούν οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, 

όπως η ΔΕΗ.  

Η Ράνια, ωστόσο, εξακολουθώντας να εμμένει στα λεγόμενά της, συνεχίζει να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της ώριμης και λογικής νέας γυναίκας, 

ενώ για τη Λίλα τις κατηγορίες της ανώριμης και ανεύθυνης νέας γυναίκας, από τη 

στιγμή που αυθεντικοποιεί γι’ αυτήν το κατηγόρημα του μη υπολογισμού των 

επιπτώσεων των πράξεών της στους άλλους (σ. 47-51). Επιπροσθέτως, αναδύεται για 

τη Ράνια και η κατηγορία της ώριμης, υπεύθυνης και προστατευτικής μητέρας, μιας 

και ανησυχεί μήπως η σχέση της Λίλας με τον Περιστερόπουλο (με όλα τα 

συμπαρομαρτούντα) γίνει αντιληπτή από τον πεντάχρονο γιο της, τον Λουκά, ο οποίος 

μένει στο ίδιο σπίτι, γι’ αυτό και αναφέρει χαμηλόφωνα το όνομά του. Ακόμη, 

αυθεντικοποιούνται ξανά για τη Ράνια και οι κατηγορίες της δυναμικής, επιθετικής και 

αποφασιστικής νέας γυναίκας, διότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλει την άποψή 
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της στη Λίλα, με αποτέλεσμα να αναδύεται ξανά και η «αρσενική» όψη της ταυτότητάς 

της, όπως και η κατηγορία της παρεμβατικής φίλης. Οι τελευταίες κατηγορίες 

αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με το εκνευρισμένο και επιθετικό ύφος και τον αυστηρό 

τόνο φωνής που υιοθετεί η Ράνια, ενώ κατευθύνεται —κατά κάποιο τρόπο 

απειλητικά— προς το μέρος της Λίλας. Η Λίλα, όμως, με την απάντησή της 

αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες της ώριμης και λογικής νέας γυναίκας και μητέρας για 

τη Ράνια και αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες της παράλογης και υπερβολικής νέας 

γυναίκας και μητέρας (και ίσως και την κατηγορία της υστερικής/υπερβολικής 

ελληνίδας μάνας), καθώς θεωρεί ιδιαιτέρως παρατραβηγμένα τα σενάρια τα οποία 

καταστρώνει με το μυαλό της η Ράνια. Η αυθεντικοποίηση αυτή επιτυγχάνεται και 

μέσω της έμφασης στο ποσοτικό επίρρημα «τόσο», το οποίο συνοδεύει το επίθετο 

«παρανοϊκά», της σύντομης παύσης, που δείχνει την αγανάκτησή της σε όσα ακούει 

λόγω της υπερβολής της Ράνιας, καθώς και μέσω της ειρωνείας της προς τη Ράνια και 

της επιμήκυνσης συλλαβής λόγω εκνευρισμού (σ. 52-56). Την ίδια στιγμή, η Λίλα, 

μέσω του ειρωνικού της ύφους, του ειρωνικού τόνου φωνής και των αντίστοιχων 

κινήσεων, αυθεντικοποιεί ξανά για τον εαυτό της τις κατηγορίες της αντιδραστικής και 

ειρωνικής νέας γυναίκας, τα κατηγορήματα των οποίων είναι δεσμευμένα από τη 

νεότητα ως ατελή ενηλικίωση.  

Η Ράνια, με τη σειρά της, συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την 

κατηγορία της ορθολογίστριας και πειθαρχημένης νέας γυναίκας, μέσω της αναφοράς 

της και της έμφασής της στο δεσμευμένο από τις κατηγορίες αυτές κατηγόρημα της 

υπακοής στους κανόνες, αλλά και της επιβλητικής νέας γυναίκας, μιας και προσπαθεί 

με κάθε τρόπο να υιοθετήσει τις απόψεις της η Λίλα, όπως καταφαίνεται από το 

εξαγριωμένο ύφος της, τον έξαλλο τόνο φωνής και τις ανάλογες κινήσεις της, αλλά και 

τη σύντομη παύση ανάμεσα στις προτάσεις της (σ. 57-58). Όταν, όμως, βλέπει πως η 

Λίλα κάθεται εκνευρισμένη στο κρεβάτι, η Ράνια επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει για 

τον εαυτό της και τις κατηγορίες της ήρεμης νέας γυναίκας και της στοργικής φίλης, 

καθώς τη βλέπουμε να κάθεται δίπλα στη Λίλα και να υιοθετεί έναν πιο ήρεμο αλλά 

εξίσου αυστηρό τόνο φωνής, προκειμένου να της εξηγήσει τις συνέπειες τις οποίες 

μπορεί να έχει αυτή η σχέση, φέρνοντας ένα παράδειγμα από το παρελθόν το οποίο 

αφορούσε δυο φίλους τους, τη Μάρω και τον Ορέστη, με αποτέλεσμα να αναδύονται 

και οι κατηγορίες της λογικής και της σταθερής στις απόψεις της νέας γυναίκας, αλλά 

και της ανήσυχης μητέρας και φίλης (σ. 58-63). Η ανησυχία της Ράνιας 
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περικειμενοποιείται μέσω της σύντομης παύσης της, της έμφασης στη λέξη «πάρα» και 

της επιμήκυνσης στη συλλαβή «πα», ώστε να δείξει το μέγεθος της αμηχανίας που 

ακολουθεί τη διάλυση τέτοιων σχέσεων.  

Η Λίλα, ωστόσο, αποφυσικοποιεί την κατηγορία της λογικής νέας γυναίκας για 

τη Ράνια και αυθεντικοποιεί την αντίθετη κατηγορία της παράλογης και υπερβολικής 

νέας γυναίκας γι’ αυτήν μέσω των περικειμενικών της δεικτών, αφού τη βλέπουμε να 

πιάνει το κεφάλι της κατά το άκουσμα των επιχειρημάτων της Ράνιας (σ. 61). 

Παράλληλα, αυθεντικοποιεί η Λίλα άλλη μια φορά για τον εαυτό της τις κατηγορίες 

της αντιδραστικής και δυναμικής νέας γυναίκας, μιας και παρατηρούμε πως επιχειρεί 

με έντονο και επεξηγηματικό τόνο φωνής, ο οποίος συνοδεύεται από σύντομη παύση, 

επιμήκυνση συλλαβής και έμφαση (δις) στη λέξη «σχέση», να εξηγήσει στη Ράνια πως 

αυτή και ο Περιστερόπουλος δεν εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τη Μάρω και τον 

Ορέστη, καθώς αποβλέπουν μόνο στο σεξ, και, μάλιστα, στο σεξ της μιας βραδιάς (σ. 

64-67). Κατά συνέπεια, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της την κατηγορία της 

σεξουαλικά δραστήριας και απελευθερωμένης νέας γυναίκας, η οποία αποσκοπεί μόνο 

στη σεξουαλική ικανοποίηση, όπως περικειμενοποιείται μέσω της έμφασης την οποία 

δίνει στη λέξη «sex», με αποτέλεσμα να αναδύεται και σε αυτό το σημείο η 

«αρσενικότητα» της Λίλας. Συν τοις άλλοις, αυθεντικοποιεί για τη Ράνια αλλά και για 

την υπόλοιπη παρέα τους την κατηγορία των παρεμβατικών φίλων, καθώς 

προσπαθούν, κατά την άποψή της, να εμποδίσουν το one-night stand της με τον 

Περιστερόπουλο (σ. 67-69). Η αυθεντικοποίηση αυτή ενισχύεται μέσω του έντονου και 

αγανακτισμένου τόνου στη φωνή της και του αντίστοιχου ύφους της, καθώς και μέσω 

της έμφασης στις λέξεις της απάντησής της, περικειμενικοί δείκτες οι οποίοι δηλώνουν 

ότι δεν κατανοεί το πρόβλημα το οποίο έχουν οι φίλοι της με την επιλογή της, αλλά και 

μέσω της επιμήκυνσης συλλαβών. Μετά από την έκφραση των παραπόνων και των 

αντιρρήσεών της, η Λίλα αποχωρεί από το δωμάτιο, εμμένοντας στην απόφασή της να 

βγει ραντεβού με τον Περιστερόπουλο, ενώ η Ράνια την κοιτάζει, καθώς φεύγει, με 

αποσβολωμένο βλέμμα, πιθανώς γιατί σκέφτεται μήπως ήταν υπερβολική μαζί της (σ. 

70-71).  

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, η Ράνια και η Λίλα κατασκευάζουν 

την ταυτότητά τους αντλώντας κοινωνιογλωσσικούς πόρους από το υφολογικό 

σύμπλεγμα των νέων, και, συγκεκριμένα, από τη «γλώσσα των νέων» («τι κόλλημα 

έχετε φάει», για να δηλωθούν πνευματικές διαδικασίες, «one-night stand»), τη 
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«γλώσσα της πιάτσας» («όσο πιο χαμηλά (πέφτω), τόσο πιο ευχάριστα»), την 

καθομιλουμένη («πηγαίνεις (ενν. σεξουαλικά)», «ανοίγουμε παρτίδες») και την 

αγγλική γλώσσα («one-night stand», «sex», «standard»), με αποτέλεσμα να αποκτά το 

υφολογικό αυτό σύμπλεγμα τη «δεικτική αξία» (index value: Eckert 2008) της 

υπέρμετρης σεξουαλικότητας, των ερωτικών σχέσεων, και δη αυτών της μιας βραδιάς, 

της «αρσενικότητας», της παρεμβατικότητας στη ζωή των άλλων και της έλλειψης 

ωριμότητας και αξιολογικών κριτηρίων.  

Όσον αφορά την αρχή της μερικότητας, παρατηρούμε πως η Ράνια επιχειρεί να 

κατασκευάσει την ταυτότητά της αντλώντας κυρίως από τον «λόγο της νεότητας», 

καθώς δομεί τον εαυτό της ως ώριμη, συνετή, ορθολογίστρια, εκλεκτική, σοβαρή, 

προνοητική νέα γυναίκα, αλλά και αναδεικνύοντας την «αρσενική» πλευρά της 

προσωπικότητάς της, από τη στιγμή που παρουσιάζεται ως δυναμική, αποφασιστική, 

επιθετική, νευρική, επιβλητική και ανυποχώρητη. Αντιθέτως, κατασκευάζει την 

ταυτότητα της Λίλας αντλώντας από τον «λόγο της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», 

μιας και παρουσιάζει τη Λίλα ως ανώριμη, ανεύθυνη, επιπόλαιη, εθισμένη στο σεξ, 

«ξεπεσμένη», αλλά και ως άτομο με ανάγκη καθοδήγησης και με το οποίο είναι 

δύσκολη η συνεννόηση, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται μέσω της αναπαράστασης 

της Λίλας πολλά από τα κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των 

νέων. Η Λίλα, από την πλευρά της, επιδιώκει να κατασκευάσει για τον εαυτό της την 

ταυτότητα της δυναμικής και σεξουαλικά δραστήριας νέας γυναίκας, η οποία αντλεί 

ευχαρίστηση από τις εφήμερες σχέσεις της, χωρίς να επιδιώκει περαιτέρω δεσμεύσεις, 

με αποτέλεσμα να κατασκευάζει την ταυτότητά της με βάση τα στερεότυπα τα οποία 

αποδίδονται παραδοσιακά στο αντρικό φύλο. Ωστόσο, μέσα από την «αρσενικότητα» 

της ταυτότητας της Λίλας, αναπαράγονται και συνήθη στερεότυπα τα οποία αφορούν 

τη σεξουαλική και ερωτική στάση και συμπεριφορά των σύγχρονων νέων, όπως είναι 

η έντονη απελευθέρωση, οι εφήμερες σχέσεις και η αδιαφορία για σύναψη μόνιμων και 

ουσιαστικών σχέσεων.  

 

3η σκηνή: «Πάλι στο ίντερνετ είσαι, χοντρούλη;» 

Επεισόδιο 5, 21.46-23.19 
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((Ο Μπίλης χαμογελαστός ανταλλάσσει διαδικτυακά μηνύματα με τη νεοζηλανδέζα 

φίλη του Wendy9025, μέχρι τη στιγμή που του τηλεφωνεί η Λίλα, για να συνεννοηθούν 

για την εκδρομή την οποία ετοιμάζουν με την υπόλοιπη παρέα τους για Νάξο)) 

 

 

Μπίλης (Μ), Λίλα (Λ) 

1 

2 

3 

Μ: ((Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει έχοντας το βλέμμα του 

καρφωμένο στη διαδικτυακή του συνομιλία στην οθόνη του 

υπολογιστή)) Παρακαλώ:; 

4 

5 

Λ: Πάλι στο internet είσαι, χοντρού:λη:; ((Με περιπαικτικό τόνο φωνής 

και ύφος, ψάχνοντας παράλληλα στην ντουλάπα της)) 

6 Μ: Πάλι (.) Μιλάω με τη Wendy. ((Με κοφτό τόνο φωνής)) 

7 

8 

Λ: Ποια; Αυτή τη Νεοζηλανδέζα:; ((Με έκφραση δυσαρέσκειας στο 

πρόσωπό της)) 

9 

10 

Μ: Μ’ αυτήν. ((Με κοφτό και απρόθυμο τόνο φωνής και το ανάλογο 

ύφος)) 

11 

12 

13 

Λ: Γιατί δύο άνθρωποι μιλάνε επί ώρες, χωρίς να υπάρχει καμία ελπίδα 

για sex, ποτέ δε θα μπορέσω να το καταλάβω:. ((Με απορημένο τόνο 

και ύφος)) 

14 

15 

Μ: Γιατί όλη σου η ζωή περιστρέφεται γύρω από το sex (.) Γι’ αυτό. ((Με 

κοφτό και σοβαρό τόνο φωνής και το αντίστοιχο ύφος)) 

16 

17 

18 

19 

Λ: Ε φυσικά: περιστρέφεται: γύρω από το sex (.) Μπορείς να σκεφτείς 

καλύτερο άξονα:; ((Με χαρούμενο τόνο φωνής που δηλώνει το 

αυτονόητο και αντίστοιχο ύφος, βγάζοντας ταυτόχρονα ρούχα από την 

ντουλάπα)) 

20 

21 

22 

Μ: Υπάρχει και η συντροφικότητα, η ανάγκη για επικοινωνία. ((Με 

έκφραση εκνευρισμού και δυσανασχέτησης, έντονο και επεξηγηματικό 

τόνο φωνής)) 

23 

24 

25 

Λ: Ε, κι εγώ να επικοινωνώ θέλω (.) Απλώς προτιμώ να το κάνω γυμνή: 

(.) και πάνω στο κρεβά:τι:. ((Με χαμογελαστό ύφος και χαρούμενο 

τόνο φωνής)) 
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26 

27 

Μ: Ε: ωραία: (.) Εγώ προτιμώ να το κάνω ντυμένος και μπροστά στο 

computer=  

28 

29 

Λ:   ((Με ύφος και τόνο δυσαρέσκειας)) =Ο καθένας με τα βίτσια του (.) 

Λοιπόν. Ετοιμά:στηκε:ς;  

30 Μ: Για πού; ((Με απορημένο ύφος)) 

31 

32 

33 

Λ: Για Νέ:α Ζηλανδί:α: ((Με ύφος δυσαρέσκειας)) (.) Θα πάμε στη Νάξο: 

σήμερα (.) Το ξέχασε:ς; ((Κάνοντας έντονες κινήσεις και ετοιμάζοντας 

παράλληλα τα πράγματά της)) 

34 

35 

36 

Μ: Και να ’θελα να το ξεχάσω, μ’ αφήνετε; Με παίρνεις δυο φορές τη μέρα 

εσύ και τρεις η Κατερίνα. ((Με έντονο και αγανακτισμένο τόνο φωνής, 

συνεχίζοντας συνάμα να πληκτρολογεί μηνύματα στον υπολογιστή)) 

37 

38 

39 

Λ: Ε δε χαίρεσαι που είσαι δημοφιλής; ((Με περιπαικτικό τόνο φωνής και 

ύφος, καθώς και ανάλογες κινήσεις, φτιάχνοντας συγχρόνως τη 

βαλίτσα της)) 

40 

41 

42 

Μ: Τα ’χω ετοιμάσει τα πράγματά μου από χθες ((Με έντονο και αυστηρό 

ύφος, συνεχίζοντας την πληκτρολόγηση)). Εσύ είμαι σί:γουρο:ς (.) τα 

ετοιμάζεις τώρα. ((Με ελαφρώς ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος)) 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Λ: ((Τα χάνει)) Ε:: (.) Όχι (.) Κι εγώ από χθε:ς τα: έ:χω ετοιμά:σει, αν θες 

να ξέρεις. ((Με αμήχανο τόνο φωνής και πανικόβλητο ύφος. Με 

γρήγορες κινήσεις αρχίζει να βγάζει ρούχα από την ντουλάπα της και 

να τα πετάει στη βαλίτσα της)) Ε:: (.) Λοιπόν (.) Ε:: λοιπόν, στις τρεις 

θα περάσουμε να σε πάρουμε, εντάξει:; ((Παράλληλα με κινήσεις 

αμηχανίας και πανικού)) (.) Με το ταξί (.) Άντε φιλιά στη Wendy (.) Κι 

αν δεις και τον Captain Hook, στείλ’ του κάνα φιλάκι. ((Με 

περιπαικτικό τόνο φωνής, ύφος και αντίστοιχες κινήσεις. Κλείνουν το 

τηλέφωνο. Η Λίλα χαμογελάει προς στιγμήν, μέχρι που θυμάται ξανά 

την ετοιμασία της βαλίτσας της)) Όχι, ρε γαμώτο:! ((Συνεχίζει να 

μαζεύει πανικόβλητη τα πράγματά της)) 

 

 

Στην παρούσα αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των δύο μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζονται υπό το πρίσμα των κοινωνικών μηχανισμών της ηλικίας, του φύλου 

και της παρέας. Πιο συγκεκριμένα, από πλευράς θεσιακότητας, ο Μπίλης δομείται στην 
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παρούσα διεπίδραση ως απορροφημένος στο διαδίκτυο και εγκλωβισμένος στην 

εικονική πραγματικότητα νέος άντρας, καθώς και ως ευγενικός, ευαίσθητος, 

ρομαντικός, σεξουαλικά αδρανής και ερωτικά άτολμος, απόμακρος, λιγομίλητος, 

νευρικός, ειρωνικός, ανασφαλής, ιδιόρρυθμος, οργανωτικός και προνοητικός νέος 

άντρας, όπως και ως αυστηρός, ειλικρινής και επικριτικός νέος άντρας και φίλος. Η 

Λίλα, από την πλευρά της, κατασκευάζεται ως εθισμένη στο σεξ και σεξουαλικά 

απελευθερωμένη νέα γυναίκα, ως δυναμική, ανώριμη, επιπόλαιη, ανεύθυνη, 

ανοργάνωτη και νευρική νέα γυναίκα, καθώς και ως αστεία, περιπαικτική, χαριτωμένη, 

φορτική, ειρωνική, αδιάκριτη και επικριτική νέα γυναίκα και φίλη.  

 Στην αρχή της αλληλεπίδρασης, ο Μπίλης κατασκευάζεται ως απορροφημένος 

στο διαδίκτυο νέος άντρας, από τη στιγμή που σηκώνει το τηλέφωνο διατηρώντας τα 

μάτια του καρφωμένα στην οθόνη του υπολογιστή του, όπου συνομιλεί με τη 

διαδικτυακή του φίλη, τη νεοζηλανδέζα Wendy9025, κατηγορία η οποία συνδέεται με 

τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση, αλλά και ως ευγενικός νέος άντρας από τον τρόπο 

απάντησής του στην κλήση (σ. 1-3). Η Λίλα, από την άλλη πλευρά της γραμμής, 

αυθεντικοποιεί και αυτή για τον Μπίλη την κατηγορία του τεχνολογικά εθισμένου νέου 

άντρα, μέσω της αναφοράς της στη συνεχή ενασχόληση του Μπίλη με το ίντερνετ και 

την έμφασή της στο επίρρημα «πάλι», ενώ για την ίδια αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες 

της περιπαικτικής και της χαριτωμένης νέας γυναίκας και φίλης, μιας και βλέπουμε 

πως πειράζει χαριτωμένα τον φίλο της για τα κιλά του και την προσκόλλησή του στο 

διαδίκτυο (4-5). Η αυθεντικοποίηση των κατηγοριών της περιπαικτικής και 

χαριτωμένης νέας γυναίκας και φίλης για τη Λίλα περικειμενοποιείται μέσω της 

έμφασης σε συλλαβή και της επιμήκυνσης συλλαβών στο υποκοριστικό «χοντρούλης», 

καθώς και με τον περιπαικτικό τόνο φωνής και το αντίστοιχο ύφος που υιοθετεί (χάριν 

των τηλεθεατών, μιας και ο Μπίλης δεν μπορεί να δει το ύφος της από το τηλέφωνο). 

Ο Μπίλης, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί και ο ίδιος για τον εαυτό του την 

κατηγορία του τεχνολογικά εθισμένου νέου άντρα με την επανάληψη του επιρρήματος 

«πάλι», όπως, επίσης, και τις κατηγορίες του απόμακρου και λιγομίλητου νέου άντρα, 

διότι απαντά με έναν κοφτό και απρόθυμο τόνο φωνής και με το αντίστοιχο ύφος, με 

αποτέλεσμα να αναδύονται τα κατηγορήματα της απόστασης από τους άλλους και της 

περιφρούρησης της προσωπικής του ζωής, ώστε να μην ανακατεύονται σε αυτήν οι 

φίλοι του (σ. 6, 9-10).  
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Ωστόσο, η Λίλα εξακολουθεί να σχολιάζει την επιλογή του Μπίλη να συνομιλεί 

διαδικτυακά με τη Wendy, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιούνται γι’ αυτήν οι 

κατηγορίες της αντίθετης με τη διαδικτυακή επικοινωνία και της εθισμένης στο σεξ 

νέας γυναίκας, όπως και της αδιάκριτης και, εν μέρει, επικριτικής φίλης, καθώς τη 

βλέπουμε να θεωρεί άσκοπη την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν δεν οδηγεί 

στο σεξ, και να συνεχίζει τη συζήτηση, παρ’ όλη την απροθυμία την οποία δείχνει ο 

Μπίλης να δώσει έκταση στο θέμα (σ. 7-8, 11-13). Η αυθεντικοποίηση των κατηγοριών 

αυτών επιτυγχάνεται περαιτέρω μέσω της έκφρασης δυσαρέσκειας στο πρόσωπο της 

Λίλας, κατά το άκουσμα του ονόματος Wendy, αλλά και με τον απορημένο τόνο φωνής 

και το απορημένο ύφος της, όπως, επίσης, και με την έμφαση την οποία δίνει στις λέξεις 

«καμία» και «ποτέ», αναφερόμενη στην προοπτική για σεξ. Επίσης, η κατηγορία της 

εθισμένης στο σεξ νέας γυναίκας συνδέεται τόσο με τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση 

όσο και με την «αρσενικότητα», καθώς το έντονο ενδιαφέρον για σεξ αποδίδεται 

στερεότυπα στο αντρικό φύλο, ενώ και η κατηγορία της αδιάκριτης φίλης συνδέεται 

και αυτή με τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση. 

 Ο Μπίλης, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του αυστηρού και εξαιρετικά ειλικρινούς (ωμού) αλλά και επικριτικού νέου 

άντρα και φίλου, αφού αναφέρει ρητά στη Λίλα τον λόγο που την κάνει να θεωρεί 

ανούσια την επικοινωνία μέσω διαδικτύου, η οποία δεν έχει την προοπτική 

σεξουαλικής επαφής, και που δεν είναι άλλος από τη βαρύτητα την οποία έχει το σεξ 

στη ζωή της, κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με την έμφαση που δίνει στη 

φράση «γι’ αυτό», η οποία δηλώνει το συμπέρασμά του, καθώς και με τη σύντομη 

παύση του, τον κοφτό και σοβαρό τόνο στη φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του (σ. 

14-15). Επίσης, αυθεντικοποιεί πάλι για τη Λίλα τη στερεότυπα συνδεδεμένη με τη 

νεότητα ως ατελή ενηλικίωση και με την «αρσενικότητα» κατηγορία της εμμονικής με 

το σεξ νέας γυναίκας, από τη στιγμή που ο Μπίλης το χαρακτηρίζει ως άξονα της ζωής 

της. Η Λίλα αποδέχεται την άποψη του Μπίλη, αυθεντικοποιώντας έτσι και η ίδια, για 

άλλη μια φορά, για τον εαυτό της την κατηγορία της σεξουαλικά εθισμένης και 

δραστήριας νέας γυναίκας, μιας και θεωρεί τη σεξουαλική δραστηριότητα ως τον 

ιδανικότερο άξονα για να περιστρέφεται η ζωή της, ενώ, παράλληλα, αυθεντικοποιείται 

για τη Λίλα και η κατηγορία της αστείας νέας γυναίκας, καθώς τη βλέπουμε να αντιδρά 

χιουμοριστικά στην άποψη του Μπίλη (σ. 16-19). Η αυθεντικοποίηση των 

προαναφερθεισών κατηγοριών επιτυγχάνεται περαιτέρω με τους περικειμενικούς 
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δείκτες τους οποίους αξιοποιεί η Λίλα, όπως η έμφαση την οποία δίνει στο επίρρημα 

«φυσικά», το οποίο δηλώνει την επιβεβαίωση και τη συμφωνία της με τα λεγόμενα του 

φίλου της, η επιμήκυνση συλλαβών, η οποία δηλώνει το αυτονόητο, καθώς και ο 

χαρούμενος τόνος στη φωνής της και το ανάλογο ύφος, που δηλώνουν τον λογικό (κατ’ 

αυτήν) χαρακτήρα της επιλογής της.  

Από την άλλη πλευρά, ο Μπίλης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του ευαίσθητου, ρομαντικού και συντροφικού νέου άντρα, από τη στιγμή 

που αναδύεται στα λόγια του το κατηγόρημα της ανάγκης δημιουργίας 

συναισθηματικών δεσμών μέσα από μια σχέση, με την εμφατική αναφορά του στη 

συντροφικότητα και στην επικοινωνία, ενώ εμμέσως αυθεντικοποιεί για τη Λίλα τις 

κατηγορίες της ανώριμης, επιπόλαιης και επιφανειακής νέας γυναίκας, αφού 

ενδιαφέρεται μόνο για το σεξ και τις εφήμερες σχέσεις και όχι για ουσιαστικές, 

κατηγορίες τις οποίες αυθεντικοποιεί και μέσω της έκφρασης δυσανασχέτησης και 

εκνευρισμού στο πρόσωπό του αλλά και με τον έντονο και επεξηγηματικό τόνο στη 

φωνή του (σ. 20-22). Η Λίλα, όμως, με τη σειρά της, αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες 

της επιπόλαιης και επιφανειακής νέας γυναίκας τις οποίες αυθεντικοποιεί γι’ αυτήν ο 

Μπίλης, καθώς θεωρεί τη σεξουαλική πράξη ως μία μη λεκτική μορφή επικοινωνίας, 

με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της ερωτικά ώριμης 

και σεξουαλικά δραστήριας νέας γυναίκας, όπως και τις κατηγορίες της πρόσχαρης 

νέας γυναίκας και της ανεκτικής φίλης, καθώς βλέπουμε πως υιοθετεί κατά τη διαφωνία 

της με τον Μπίλη έναν χαρούμενο τόνο φωνής και ένα χαρούμενο ύφος (σ. 23-25).  

Ο Μπίλης, από τη μεριά του, συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον ίδιο το 

δεσμευμένο από την κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης 

κατηγόρημα του εθισμού στην τεχνολογία, καθώς θεωρεί το διαδίκτυο ως ένα μέσο 

επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, σύναψης σχέσεων (σ. 26-27). Επίσης, αυθεντικοποιεί 

για τον εαυτό του και τις κατηγορίες του σεξουαλικά αδρανούς, ερωτικά άτολμου, 

κοινωνικά απομονωμένου νέου άντρα, επειδή προτιμά την εικονική πραγματικότητα 

και τις πλασματικές σχέσεις μέσω των διαδικτυακών συνομιλιών (chats) από την έξοδο 

στην πραγματική ζωή, με αποτέλεσμα να συνδέεται μέσω αυτών των κατηγοριών η 

νεότητα με την ατελή ενηλικίωση, μιας και ο εγκλωβισμός στη διαδικτυακή ζωή και, 

κατά συνέπεια, η απόσυρση από την κοινωνική πραγματικότητα αποτελούν συνήθεις 

επικρίσεις προς άτομα νεαρής ηλικίας. Η εμμονή του, όμως, με τις διαδικτυακές 

σχέσεις ίσως οφείλεται και στα παραπανίσια κιλά του, με αποτέλεσμα να αναδύεται 
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για τον Μπίλη και η κατηγορία του ανασφαλούς με την εμφάνισή του νέου άντρα. 

Εξαιτίας, λοιπόν, της προσκόλλησής του στις νέες τεχνολογίες και της απουσίας 

ενδιαφέροντος για κανονικές σχέσεις (και σεξουαλική επαφή), η Λίλα αυθεντικοποιεί 

για τον Μπίλη και την κατηγορία του ιδιόρρυθμου νέου άντρα, μιας και θεωρεί τις 

προτιμήσεις του αυτές ως «βίτσια», με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιείται ξανά για τη 

Λίλα η κατηγορία της επικριτικής φίλης, η οποία περικειμενοποιείται με το ύφος της 

και τον τόνο δυσαρέσκειας στη φωνή της (σ. 28).  

Στη συνέχεια της αλληλεπίδρασης, η Λίλα αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της δυναμικής και ελεγκτικής νέας γυναίκας, καθώς με έντονο τόνο φωνής, 

ο οποίος προκύπτει από την έμφαση την οποία δίνει στην απάντησή της και από την 

επιμήκυνση των συλλαβών, εξακριβώνει το αν ετοιμάστηκε ο Μπίλης για το ταξίδι 

τους στη Νάξο (σ. 29). Ο Μπίλης από την πλευρά του αυθεντικοποιείται ως 

αφηρημένος και απορροφημένος στον υπολογιστή νέος άντρας, μιας και δεν 

αντιλαμβάνεται αμέσως την ερώτηση της Λίλας, όπως περικειμενοποιείται με το 

αφηρημένο ύφος που υιοθετεί (σ. 30), με αποτέλεσμα η Λίλα να δυσανασχετεί και να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της τις κατηγορίες της ειρωνικής και νευρικής νέας 

γυναίκας, οι οποίες περικειμενοποιούνται με το ύφος δυσαρέσκειας, τη σύντομη 

παύση, την έμφαση σε λέξη, την επιμήκυνση συλλαβών και την έντονη κινησιολογία 

της (σ. 31-33). Ο Μπίλης, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί για τη Λίλα και την 

Κατερίνα τις κατηγορίες των φορτικών και πιεστικών νέων γυναικών και φίλων, 

καθώς, με έντονο και αγανακτισμένο τόνο φωνής και έμφαση στις λέξεις-κλειδιά της 

απάντησής του, αναφέρεται στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα τα οποία του κάνουν για 

το ταξίδι στη Νάξο, ενώ, συγχρόνως, αυθεντικοποιεί για τον ίδιο τις κατηγορίες του 

νευρικού/ μη ανεκτικού νέου άντρα και φίλου, με βάση τον τρόπο αντίδρασής του στην 

ερώτηση της Λίλας, αλλά και του απορροφημένου στο διαδίκτυο νέου άντρα, μιας και 

τον βλέπουμε να συνεχίζει την πληκτρολόγηση μηνυμάτων, ενώ συνομιλεί στο 

τηλέφωνο με τη Λίλα, κατηγορίες οι οποίες συνδέονται με τη νεότητα ως ατελή 

ενηλικίωση (σ. 34-36). Με την απάντησή της η Λίλα αυθεντικοποιεί, για άλλη μια 

φορά, τις κατηγορίες της αστείας και περιπαικτικής νέας γυναίκας και φίλης για τον 

εαυτό της,  κατηγορίες οι οποίες αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τον περιπαικτικό 

τόνο φωνής της Λίλας, το αντίστοιχο ύφος της και τις ανάλογες κινήσεις της, καθώς 

πειράζει τον Μπίλη λέγοντάς του πως τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα δείχνουν τη 

δημοφιλία του (σ. 37-39).   
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Στην πορεία της διεπίδρασης, ο Μπίλης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του οργανωτικού, προνοητικού και υπεύθυνου νέου άντρα, καθώς έχει 

ετοιμάσει τα πράγματά του από την προηγούμενη μέρα, κατηγορίες οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με το έντονο και αυστηρό του ύφος, αλλά και του τεχνολογικά 

εθισμένου νέου άντρα, αφού συνεχίζει την πληκτρολόγηση μηνυμάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνομιλίας του με τη Λίλα (σ. 40-42). Επίσης, κατασκευάζει για τον εαυτό 

του και την κατηγορία του ειρωνικού φίλου, όπως περικειμενοποιείται με τον ελαφρώς 

ειρωνικό τόνο στη φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του, καθώς δηλώνει με σιγουριά 

στη Λίλα πως αυτή ετοιμάζει τα πράγματά της κατά τη διάρκεια της συνομιλία τους, 

με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τη Λίλα τις κατηγορίες της ανοργάνωτης, 

απρονόητης και ανεύθυνης νέας γυναίκας, οι οποίες σχετίζονται με τον λόγο της 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης. Η Λίλα, ωστόσο, επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει τις 

κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζει γι’ αυτήν ο Μπίλης, ισχυριζόμενη πως και αυτή 

ετοίμασε τις βαλίτσες της την προηγούμενη μέρα (σ. 43-46). Παρ’ όλα αυτά, ο 

αμήχανος τόνος της φωνής της, ο οποίος προκύπτει από την επιμήκυνση συλλαβών, τις 

συνεχείς σύντομες παύσεις, την έμφαση στην άρνηση «όχι» και στον σύνδεσμο 

«λοιπόν», σε συνδυασμό με το πανικόβλητο ύφος της, το γρήγορο βγάλσιμο ρούχων 

από την ντουλάπα και τις ταραχώδεις και αμήχανες κινήσεις της, αυθεντικοποιούν τις 

κατηγορίες της ανειλικρινούς νέας γυναίκας και φίλης, όπως και της ανεύθυνης και 

ανοργάνωτης νέας γυναίκας.  

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως η Λίλα επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει για τον 

εαυτό της την κατηγορία της οργανωτικής νέας γυναίκας, καθώς τη βλέπουμε να δίνει 

οδηγίες στον Μπίλη για τη συνάντησή τους για το ταξίδι στη Νάξο, δίνοντας, μάλιστα, 

έμφαση στη λέξη «λοιπόν», κατηγορία η οποία, ωστόσο, αποφυσικοποιείται από τις 

κινήσεις αμηχανίας και πανικού της Λίλας, όπως, επίσης, και από την επιμήκυνση 

συλλαβών, η οποία δείχνει την αμηχανία της και το άγχος της, επειδή δεν έχει 

ετοιμαστεί ακόμη για το ταξίδι και πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης, με αποτέλεσμα 

να αυθεντικοποιείται για τη Λίλα η αντίθετη κατηγορία, με άλλα λόγια αυτή της 

ανοργάνωτης νέας γυναίκας (σ. 46-48). Παράλληλα, αυθεντικοποιούνται ξανά για τη 

Λίλα οι κατηγορίες της περιπαικτικής νέας γυναίκας και φίλης, κατηγορίες οι οποίες 

περικειμενοποιούνται μέσω του περιπαικτικού τόνου φωνής και ύφους της, αλλά και 

των ανάλογων κινήσεών της, καθώς τη βλέπουμε να στέλνει μέσω του Μπίλη φιλιά 
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τόσο στη Wendy όσο και στον Captain Hook, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιείται και 

ως γνώστρια της νεανικής κινηματογραφικής κουλτούρας (σ. 48-50). 

 Όταν τελειώνει το τηλεφώνημά της με τον Μπίλη, παρατηρούμε πως 

χαμογελάει ευχαριστημένη, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιείται ως πρόσχαρη και 

κοινωνική νέα γυναίκα και φίλη, αλλά και ως ανοργάνωτη και ανεύθυνη νέα γυναίκα, 

από τη στιγμή που τρέχει πανικόβλητη να ετοιμάσει τη βαλίτσα της τελευταία στιγμή 

(σ. 51-53). Συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της διεπίδρασης η ταυτότητα της Λίλα 

κατασκευάζεται κατ’ αντιπαράθεση με την ταυτότητα του Μπίλη, αφού για την 

κατασκευή της ταυτότητας της Λίλας επιστρατεύονται από τον σεναριογράφο κυρίως 

στοιχεία από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 

2002), ενώ για την κατασκευή της ταυτότητας του Μπίλη επιστρατεύονται 

χαρακτηριστικά κατά κύριο λόγο από τον «λόγο της νεότητας» (Bucholtz 2002),  με 

εξαίρεση τον εθισμό του στο ίντερνετ και την προτίμησή του στις διαδικτυακές 

σχέσεις, στοιχεία τα οποία αντλούνται από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως 

ατελούς ενηλικίωσης». Επίσης, δομείται για τη Λίλα περισσότερο μια «αρσενική» 

ταυτότητα, ενώ για τον Μπίλη μια «θηλυκή», από τη στιγμή που βλέπουμε τη Λίλα να 

έχει ως κεντρικό άξονα της ζωή της το σεξ και να υιοθετεί έναν πιο περιπαικτικό και 

δυναμικό τρόπο ομιλίας, ενώ τον Μπίλη να κάνει λόγο για επικοινωνία και 

συντροφικότητα, στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται σε μια ουσιαστική σχέση, αλλά και 

να είναι πιο ήπιος και ευγενικός, με αποτέλεσμα να αναδύονται ανταγωνιστικές/ 

αντικρουόμενες έμφυλες νεανικές ταυτότητες για τους δύο υπό μελέτη 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (για πρωτοτυπικά χαρακτηριστικά «αρσενικής» και 

«θηλυκής» ομιλίας, βλ. και Maltz & Borker 1982, Tannen 1990, Holmes & Meyerhoff 

2003, Στάμου & Δημοπούλου 2015).  

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε πως η ταυτότητα των 

δύο μυθοπλαστικών χαρακτήρων κατασκευάζεται με την άντληση κοινωνιογλωσσικών 

πόρων από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και, ειδικότερα, από τη «γλώσσα των 

νέων» («sex»), τη «γλώσσα της πιάτσας» («ο καθένας με τα βίτσια του», «ρε γαμώτο»), 

την καθομιλουμένη («χοντρούλη»), τη «γλώσσα της τεχνολογίας» («computer», 

«internet»), την αγγλική γλώσσα («sex», «computer», «internet»), αλλά και με την  

αναφορά σε γνωστούς ήρωες της μαζικής κουλτούρας/ κινουμένων σχεδίων 

(«Wendy», «Captain Hook»). Συνεπώς, αυτό το υφολογικό σύμπλεγμα αποκτά τη 

«δεικτική αξία» του εθισμού στο σεξ (σεξουαλικής απελευθέρωσης) και στις νέες 
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τεχνολογίες, της «αρσενικότητας», του πειράγματος των συνομιλητών και του χιούμορ, 

της ειρωνείας, της επιρροής από την παγκόσμια νεανική κουλτούρα, της κοινωνικής 

απομόνωσης και του εγκλωβισμού σε μια εικονική πραγματικότητα, της ερωτικής 

ατολμίας (στην περίπτωση του Μπίλη), του πανικού, της ανοργανωσιάς και της 

ανευθυνότητας, καθώς και του στιγματισμού της εξωτερικής εμφάνισης. 

Όσον αφορά την αρχή της μερικότητας, παρατηρούμε πως αναπαράγονται στην 

υπό μελέτη αλληλεπίδραση τα συνήθη στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των νέων, 

όπως ο εθισμός στις νέες τεχνολογίες, η υπέρμετρη σεξουαλικότητα, η κοινωνική 

απομόνωση και ο εγκλωβισμός στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου, η 

ειρωνεία, το πείραγμα και η επίκριση του διαφορετικού, η ατολμία, η ανωριμότητα, η 

ανευθυνότητα, η ανοργανωσιά, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η έμφαση στην εξωτερική 

εμφάνιση που οδηγεί σε εσωστρέφεια, η φορτικότητα, η νευρικότητα, η βαριεστημάρα, 

η μη ολοκληρωτική αφοσίωση στην κουβέντα με τους φίλους λόγω της απορρόφησης 

από την τεχνολογία. Γίνεται, ωστόσο, προσπάθεια να φανούν και άλλες όψεις της 

νεανικής ταυτότητας (περισσότερο στην περίπτωση του Μπίλη και λιγότερο σε αυτήν 

της Λίλας), περισσότερο θετικές, όπως  η σοβαρότητα, η ανάγκη για επικοινωνία και 

συντροφικότητα, η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα, το χιούμορ, η καλοσύνη, η 

κοινωνικότητα και το ενδιαφέρον για τους φίλους (έστω και με υπερβολικό ή 

λανθασμένο τρόπο). 

 

5.4.3 Συμπεράσματα από την ανάλυση των υπό εξέταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων της 

τηλεοπτικής σειράς Singles 2 

Η κατασκευή της νεότητας στην υπό εξέταση σειρά επιχειρεί μια διαπραγματευτική 

αναπαράσταση της νεανικής ταυτότητας, καθώς επιδιώκει να αναδείξει τις ποικίλες 

(θετικές και αρνητικές) όψεις της, όπως και τα βασικότερα προβλήματα των ατόμων 

αυτής της ηλικίας. Έτσι, λοιπόν, η νεανική ταυτότητα των μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζεται γύρω από το δίπολο «ώριμοι και ολοκληρωμένοι νέοι» vs. «ανώριμοι 

και ανολοκλήρωτοι νέοι», με τη Ράνια, τον Φώτη και τον Μπίλη να εντάσσονται στην 

πρώτη κατηγορία, ενώ τη Λίλα, την Κατερίνα και τον Περιστερόπουλο να ανήκουν στη 

δεύτερη. Συνεπώς, η δόμηση των νεανικών ταυτοτήτων των υπό μελέτη 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων αντλεί στοιχεία για την πρώτη κατηγορία των ώριμων 

νέων κυρίως από τον «λόγο της νεότητας», ενώ για τη δεύτερη κατηγορία των 

ανώριμων νέων από «τον λόγο της εφηβείας/ της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης». 
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Ωστόσο, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες μέσω των οποίων επιχειρείται ρήξη με τα 

κρατούντα αρνητικά στερεότυπα για τους νέους, όπως π.χ. η Ράνια, ο Φώτης ή ο 

Μπίλης, δεν αναπαρίστανται απολύτως ‘συμπαγείς’, καθώς εντοπίζουμε στην 

τηλεοπτική τους αναπαράσταση και κάποια στοιχεία από «τον λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», όπως π.χ. ο εθισμός του Μπίλη με το διαδίκτυο 

και η προτίμησή του στις διαδικτυακές σχέσεις, η εμμονή του Φώτη με την κοπέλα του, 

η οποία τον καθιστά φορτικό για τους φίλους τους, ο επικριτικός, σαρκαστικός και 

νευρικός χαρακτήρας της Ράνιας, με αποτέλεσμα να αποτελούν και οι «ώριμοι» 

χαρακτήρες ένα συνονθύλευμα «τέλειων» και «ατελών» στοιχείων. 

  Παράλληλα, η κατασκευή των νεανικών ταυτοτήτων των υπό εξέταση 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων διαπλέκεται έντονα στην αναλυθείσα σειρά με τον 

κοινωνικό μηχανισμό του φύλου, προωθώντας μια σύγχρονη αντίληψη για τη νεανική 

γυναικεία ταυτότητα, η οποία δομείται στη βάση τόσο του δυναμισμού όσο και της 

έντονης σεξουαλικότητας, με αποτέλεσμα την ανάδυση της «αρσενικότητας» στις 

νεανικές έμφυλες ταυτότητες της Ράνιας και της Λίλας και την αμφισβήτηση των 

κρατούντων κοινωνικών στερεοτύπων για το γυναικείο φύλο. Από την άλλη πλευρά, η 

αναπαράσταση της νεανικής ταυτότητας της Κατερίνας αντλεί περισσότερο από τα 

παραδοσιακά στερεότυπα για τη θηλυκότητα. Όσον αφορά την αναπαράσταση των 

αντρικών μυθοπλαστικών χαρακτήρων, παρατηρούμε πως οι νεανικές έμφυλες 

ταυτότητες ρέπουν προς τον συντηρητισμό (στην περίπτωση του Φώτη) αλλά και τη 

θηλυκότητα (στην περίπτωση του Μπίλη), καθώς και στην έντονη ‘λαϊκότητα’ στην 

περίπτωση του άξεστου και απαίδευτου Περιστερόπουλου.  

 Πιο αναλυτικά, ενώ επιχειρείται η ανάδειξη των πολλαπλών όψεων της 

νεανικής ταυτότητας από τον σεναριογράφο της σειράς και, εν μέρει, η ρήξη σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις της Ράνιας, του Φώτη και του Μπίλη, 

με τις αρνητικές ηγεμονικές πλευρές της νεανικής ταυτότητας, ωστόσο υπερισχύουν 

και αναπαράγονται, σε τελική ανάλυση, τα κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για την 

κοινωνική ομάδα των νέων. Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε πως η νεανική ταυτότητα 

συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με την άκρατη σεξουαλικότητα, την πολυγαμία και τις 

εφήμερες σχέσεις, την ανευθυνότητα, την ανωριμότητα, την επιπολαιότητα, την 

αφέλεια, την απουσία αξιολογικών κριτηρίων, γούστου και, κατ’ επέκταση, 

αυτοσεβασμού, τον εγκλωβισμό στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου και την 

κοινωνική απομόνωση. Επίσης, συνδέεται με την επιφανειακή επικοινωνία, την 
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έλλειψη υπομονής, τη φορτικότητα, τη βαριεστημάρα, τα πισώπλατα σχόλια, την 

ανοργανωσιά, το ερωτικό «κόλλημα», την αντιδραστικότητα, την γκρίνια, την 

ειρωνεία, τη νευρικότητα και την επιθετικότητα, την ηττοπάθεια, την ανασφάλεια και 

την ατολμία, την υπερβολή, την ανάμιξη στην προσωπική ζωή των άλλων, την πονηριά, 

το πείραγμα και την επίκριση προς το διαφορετικό, καθώς και με τη ροπή στη 

διασκέδαση σε χώρους με πολυκοσμία, εκκωφαντική μουσική και ποτό αλλά και στη 

μηχανική διασκέδαση, όπως, επίσης, και με τη ροπή στον καταναλωτισμό και στις 

ανθυγιεινές συνήθειες (αλκοόλ, κάπνισμα, διατροφή). Ακόμη, συνδέεται και με την 

έλλειψη τρόπων και καλλιέργειας στην περίπτωση του Περιστερόπουλου.  

Στη στερεότυπη αναπαράσταση της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης 

συμβάλλει και ο τρόπος αναπαράστασης των νεανικών ιδιωμάτων, τα οποία 

«εγγράφονται» στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως ένα υφολογικό σύμπλεγμα 

το οποίο απαρτίζεται από τη «γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», τη 

«γλώσσα της τεχνολογίας», τη «γλώσσα του στρατού», την αγγλική γλώσσα, την 

καθομιλουμένη και την αναφορά στη νεανική κινηματογραφική κουλτούρα. Έτσι, 

λοιπόν, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα αποκτά στις υπό μελέτη συνομιλίες τη 

«δεικτική αξία» της διασκέδασης η οποία βασίζεται στη δυνατή μουσική και στο ποτό, 

της έντονης σεξουαλικότητας/σεξουαλικής απελευθέρωσης, των σχέσεων της μιας 

βραδιάς και του δυναμισμού, και, συνεπώς, της «αρσενικότητας», της ανωριμότητας, 

της έλλειψης κριτηρίων, της υπεραισιοδοξίας, του εθισμού στις νέες τεχνολογίες και 

της κοινωνικής απομόνωσης, του πειράγματος και του στιγματισμού της εξωτερικής 

εμφάνισης, του πανικού, της ανοργανωσιάς, της ανευθυνότητας, της ερωτικής 

ατολμίας, της υπονόμευσης του διαλόγου και της επικοινωνίας, της ειρωνείας και της 

επιρροής από την παγκόσμια νεανική κουλτούρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

πως όλοι οι υπό εξέταση χαρακτήρες αντλούν στοιχεία από τις ίδιες κοινωνικές 

ποικιλίες και τα ειδικά λεξιλόγια για τη διαμόρφωση του ατομικού υφολογικού τους 

συμπλέγματος. Επίσης, στην αρνητική παρουσίαση του υφολογικού συμπλέγματος 

συντελεί και ο ήχος «μπιπ» που ακούγεται όταν οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν κάποια 

υβριστική ή σεξουαλικού περιεχομένου έκφραση, με αποτέλεσμα να λειτουργεί αυτός 

ο ήχος ως μεταγλωσσικό σχόλιο στον τρόπο ομιλίας τους.  

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως η χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος στην υπό εξέταση σειρά λειτουργεί, κατά κύριο λόγο, ως δείκτης της 

νεανικής ηλικίας και ταυτότητας, καθώς οι χαρακτήρες βρίσκονται κοντά ηλικιακά, 
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λειτουργούν ως παρέα και έχουν λόγω ηλικίας κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες, ενώ 

είναι αναμενόμενο στις μεταξύ τους συνομιλίες να χρησιμοποιούν έναν πιο χαλαρό 

τρόπο ομιλίας ή να εξωτερικεύουν ευκολότερα τη συναισθηματική τους κατάσταση, 

ακόμη και αν είναι αρνητική (γι’ αυτό, άλλωστε, και δεν εντοπίζονται μεταγλωσσικά 

σχόλια του ενός προς τον άλλον, με εξαίρεση τον Περιστερόπουλο). Παράλληλα, το 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα δεν υπερκαλύπτει, με εξαίρεση την αναπαράσταση της 

καρικατούρας Περιστερόπουλου, την πρότυπη ποικιλία, ενώ στη συνολική του 

αναπαράσταση του υφολογικού συμπλέγματος επιδρά θετικά και το γεγονός ότι οι 

τέσσερις τουλάχιστον από τους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες έχουν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο και καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να αναπαρίστανται ως συνειδητοί 

χρήστες του υφολογικού συμπλέγματος. Επίσης, όλοι —πλην του Περιστερόπουλου— 

παρουσιάζουν επικοινωνιακή ευελιξία, καθώς προσαρμόζονται στην εκάστοτε 

επικοινωνιακή περίσταση, σε αντίθεση με τον Περιστερόπουλο ο οποίος εμφανίζεται 

να χρησιμοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα ακόμη και με τον πληθυντικό 

ευγενείας.  

Τέλος, στην περίπτωση της Λίλας και του Περιστερόπουλου η έντονη αναφορά 

στο σεξ και στις εφήμερες σχέσεις επιδρά αρνητικά στην αναπαράσταση του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος, ενώ στην περίπτωση του Περιστερόπουλου το υφολογικό 

σύμπλεγμα στιγματίζεται και επειδή συνδέεται με την έλλειψη καλλιέργειας, ευγένειας 

και τρόπων. Επομένως, με βάση τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις, παρατηρούμε πως 

οι στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για την κοινωνική ομάδα των νέων και τον 

τρόπο ομιλίας τους αναπαράγονται και στην υπό εξέταση σειρά, παρά την προσπάθεια 

του σεναριογράφου για μερική ρήξη με τα κυρίαρχα στερεότυπα μέσω της ανάδειξης 

της πολλαπλότητας της νεανικής ταυτότητας.  
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5.5  Ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών με μεσήλικους μυθοπλαστικούς 

χαρακτήρες από την τηλεοπτική σειρά Πενήντα-Πενήντα: Οι περιπτώσεις του 

Μίμη, του Νικηφόρου και του Παύλου  

 

5.5.1 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των υπό εξέταση μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων από την τηλεοπτική σειρά Πενήντα-Πενήντα  

 

 

Μίμης Σαραντινός Νικηφόρος Ζορμπάς 

 

Παύλος Στρατέας 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά/ Κοινωνικοοικονομικό προφίλ 

χαρακτήρων 

 

Φύλο 

 

 

Άντρας 

 

 

Άντρας 

 

 

Άντρας 

 

Ηλικία 
 

 

 

Γύρω στα 50 

 

 

Γύρω στα 50 

 

 

Γύρω στα 50 

 

Επάγγελμα 
 

 

Βιομήχανος/ Ιδιοκτήτης 

εργοστασίου υφασμάτων  

 

 

 

Ά(ν)εργος/ Πτυχιούχος 

Φιλοσοφικής Σχολής/ 

Συγγραφέας 

 

 

Καθηγητής αγγλικών/ 

Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου 

 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο 
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Δε δηλώνεται ρητά.  

 

Μάλλον απόφοιτος 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

Ανώτερο (Α.Ε.Ι.) 

 

Ανώτερο (Α.Ε.Ι.) 

Κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν 

 

Ανώτερη  

 

  

Ανώτερη λόγω της 

οικονομικής άνεσης την 

οποία του προσφέρει το 

επάγγελμα της γυναίκας 

του, η οποία εργάζεται στην 

ιδιωτική τηλεόραση. 

 

Ανώτερη  

 

Οικογενειακή κατάσταση 

 

Παντρεμένος με την 

Ξανθίππη, γυναίκα λαϊκής 

καταγωγής. 

(Είναι ο δεύτερος γάμος 

του. Από τον πρώτο του 

γάμο, στον οποίο έμεινε 

χήρος, έχει έναν γιο, τον 

Κίμωνα.) 

 

Παντρεμένος με την 

Ελισσάβετ. 

 

(Έχουν παντρευτεί τρεις 

φορές μεταξύ τους, καθώς 

τις δύο χώρισαν.) 

 

Έχουν μία κόρη, τη 

Ναταλίτσα.  

 

Παντρεμένος, αρχικά, με 

την Ειρήνη, από την οποία 

χώρισε, για να παντρευτεί, 

στη συνέχεια, με την κατά 

πολύ νεότερή του Μαρία. 

 

Έχει μία κόρη από τον 

πρώτο του γάμο, την Εύα, 

και έναν γιο από τον 

δεύτερο γάμο, τον 

Θανασάκη.  

 

Θέση στην υπόθεση της σειράς (Narrative importance) 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Πρωταγωνιστής 

 

Αξιολόγηση χαρακτήρα (Narrative evaluation) 
 

 

Μικτός  

 

Μικτός 

 

Μικτός 

 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται (ρεπερτόριο χαρακτήρων) 
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Πρότυπη/ Καθαρεύουσα/ 

Business language/ 

Λεξιλογικά στοιχεία 

κυπριακής διαλέκτου/ 

Υφολογικό σύμπλεγμα 

(ΓτΝ/ Γλώσσα της πιάτσας/ 

Καθομιλουμένη/ Γλώσσα 

της τεχνολογίας/ των νέων 

τεχνολογιών/ Γλώσσα του 

body building/αθλητισμού/ 

Γλώσσα της μουσικής/ 

Γλώσσα του Ποδοσφαίρου/ 

Αγγλική Γλώσσα) 

 

 

Πρότυπη/ Καθαρεύουσα/ 

Γαλλική Γλώσσα/ Ισπανική 

Γλώσσα/ Υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ/ Γλώσσα 

της πιάτσας/ 

Καθομιλουμένη/ Γλώσσα 

της τεχνολογίας/ των νέων 

τεχνολογιών/ Γλώσσα του 

body building/αθλητισμού/ 

Γλώσσα της μουσικής/ 

Αγγλική Γλώσσα) 

 

Πρότυπη/ Υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ/ Γλώσσα 

της πιάτσας/ 

Καθομιλουμένη/ Αγγλική 

Γλώσσα) 
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Μίμης 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας  

Λεξιλογικό επίπεδο 

Καθαρεύουσα: «βεβαιότης». 

Γλώσσα των επιχειρήσεων/ οικονομική ορολογία: «offshore εταιρείες», «να δεις τα 

διεθνή χρηματιστήρια», «αν περάσανε και τριάντα πέντε μονάδες τα spreads». 

Κυπριακά: Χαλόυμι, Σεφταλιά, «Νικοσιά», «τα ριάλια-ριάλια τσε πούντα….». 

 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές/ «επιστημικές» σημασίες: «το ’χω», 

«έχω φάει χοντρή φλασιά μαζί σου», «θα τσιμπήσω». 

Αγγλικές λέξεις: «Hi!», «internet», «confirm», «add», «I ’ll be back!», «download», 

«install», «site», «laptop», «blue», «no problem!», «sex», «prestige», «sexy», 

«original», «easy-rider», «bungee-jumping», «canoe kayak», «focus», «bachelor», 

«easy», «live». 

Ηχομιμητική λέξη: «κουκουρούκου (για κράτος)». 

Λογοπαίγνιο: «Της έφυγε η μανία και της έμεινε το πυρ».  

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «στη μούγκα», «το ντόμπρο», «γουστάρουμε το τσίπουρο και 

τον καλό μεζέ», «θα μας τσουβαλιάσουνε (ενν. οι αστυνομικοί)», «εμείς στην απ’ 

έξω», «έπαθα και νίλα», «ταρίφας», «να πούμε», «καθόμουν σαν μπάστακας», «ενώ η 

Ξανθιππούλα θα πέσει τ’ ανάσκελα για πάρτη σας», «να την κάτσουμε ο ένας στον 

άλλον» (εννοεί να την φέρουμε), «ρε γαμώτο», «να σε χουφτώσω», «λιώνω για πάρτη 

σου», «την έφαγες κατακέφαλα», «σε κουτρουβάλιασε η Ελισσάβετ», 

«σκατογερνάει», «το κέρατό μου!», «ξερνοβόλαγες», «να της έρθει ντουβρουτζάς», 

«λιώνουνε για πάρτη μας», «να της τα χώσω», «άσε τις γυναίκες στην απ’ έξω», 

«μπεσαλής», «θα ξεραθεί», «φλώρικα», «χέστηκε πάνω του», «πάγαινε από κει, να 
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πούμε», «στα μουγκωτά», «κόψε τον λαιμό σου», «πάω να ξεραθώ», «πάμε για 

φούντο», «να προσπαθούν οι μποντιγκάρντες να τις ξεγαντζώσουν από πάνω μου», 

«έχουμε νταλκάδες», «άλα και μηχανόβιος ο τεκνός!», «μου την έχει σπάσει ο 

Κίμωνας», «τα σκάτωσες κι εσύ με τον γάμο σου», «να πάρουνε φωτιά οι πίστες», «για 

το χέσιμο που έχω να του ρίξω», «μη μου τη δίνεις», «να την κάνουμε», «μπαγάσας». 

Καθομιλουμένη: «θα σας κάνω σινιάλο», «έχω σκεβρώσει», «ακόμα κι αν μου κάνετε 

βασανιστήρια και μου βγάλετε τα νύχια ένα-ένα με την τανάλια», «να κοντραριστείς», 

«η σιωπή σου με σκοτώνει», «μη λέμε και υπερβολές!», «δεν κάναμε και κάνα 

έγκλημα», «Εμένα το αίμα μου βράζει», «ζω για τις συγκινήσεις», «να πέσω πάνω σε 

μια ντουζίνα οινοποιές», «τα κυπριακά τα παίζω στα δάχτυλα», «ζορίσαν τα 

πράγματα», «έτσι και μας πάρουνε χαμπάρι», «μη σου ξεφύγει καμιά κουβέντα», «θα 

έχουμε ομηρικούς καβγάδες», «να πιανόμαστε μαλλί με μαλλί», «αβαρίες», «είχα 

καμιά όρεξη», «να μπλέξω», «δεν κάνω πλάκα», «άσε το δούλεμα», «να σε 

σφαλιαρίσω», «να σε μουτζώσω», «μας έκαψες!», «με σκοτώνεις», «μας κάνει τον 

έξυπνο», «για να του πάμε κόντρα», «με δουλεύεις», «μη με σκας», «δε βαριέσαι», «με 

κουβάλησες με το ζόρι», «σκοτίστηκα», «φιρί φιρί το πας!», «πάρ’ το χαμπάρι», «ό,τι 

ζόρι θέλω τραβάω», «το ’χει πάρει σκοινί κορδόνι», «την τσάκισα τη γυναίκα», 

«λιμπίστηκε το θεϊκό σου κορμί», «με δούλευες», «μου ’βγαλε το λάδι», «μας ’καναν 

ρεζίλι», «να μην το ’χεις πάρει χαμπάρι», «γουστάρω», «δεν πας καλά», «είστε πάτσι», 

«να ξεδώσω», «να καεί το πελεκούδι», «τα ’χει χάσει τελείως», «να την πατήσει». 

Γλώσσα της τεχνολογίας/ νέων τεχνολογιών: «να κάνω σερφάρισμα στο ίντερνετ», 

«κάνω add μερικούς φίλους», «Facebook», «αποδέχομαι τις προσκλήσεις μερικών 

φίλων», «θα είχε κλείσει το προφίλ μου», «αποδέχομαι», «confirm», «αποδέχομαι (το 

αίτημα φιλίας)», «θα μου ξεραθούν οι φράουλες που τις έχω αφήσει απότιστες εδώ και 

σαράντα λεπτά (…) στο Farmville. Στο Facebook», «μεγαλύτερη ταχύτητα σύνδεσης», 

«έχω πρόβλημα με το download», «internet café», «‘γουάιλ’ σύνδεση», «δεν έχω καλό 

σήμα», «κάτι παρεμβάλλεται και μπορεί να χρειαστεί να κάνω κάτι install», «δεν ξέρω 

πόση ώρα θα περιμένω για να κατέβουν τα site», «laptop», «μην ανοίξεις τον φάκελο 

που λέει blue», «γράφει μηνύματα», «χάνω το σήμα», «δεν έχω σήμα», «dvd». 

Γλώσσα body building/ αθλητισμού: «εκατό άρσεις έκανα», «είκοσι δωδεκάρια 

κοιλιακούς», «κι έλεγα πότε θα κάνουμε κάμψεις». 

Γλώσσα της μουσικής: «γκρουπάκι», «ν’ ανέβουν οι γκόμενες στη σκηνή». 
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Γλώσσα του ποδοσφαίρου: «champions league», «μπαλαδόρος», «ΑΕΚ». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τη βάψαμε», «να την 

κάτσουμε ο ένας στον άλλον», «το παίζεις ζόρικη», «να την κάνω», «να της τα χώσω», 

«μου την έχει σπάσει ο Κίμωνας», «τα σκάτωσες κι εσύ με τον γάμο σου», «μη μου τη 

δίνεις», «να την κάνουμε», «να την πατήσει». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Δεν είμαι και μηχανή του 

sex!», «ωραίο κομμάτι η Νεχάντε!». 

Επιτατική λειτουργία οριστικού άρθρου: «Μιλάμε για ΤΗΝ έκρηξη αδρεναλίνης». 

Εμφατικό επίρρημα τελείως: «τα ’χει χάσει τελείως». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Σερφάρισμα < αγγλική λέξη surf + επίθημα –άρω της πρότυπης ποικιλίας + επίθημα 

–ισμα της πρότυπης ποικιλίας 

Γκρουπάκι < αγγλική λέξη group + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης 

ποικιλίας  

Μποντιγκάρντες < αγγλική λέξη bodyguard + επίθημα –άς της πρότυπης ποικιλίας  

Τρελίτσες < τρέλα + υποκοριτικό επίθημα –ίτσα της πρότυπης ποικιλίας  

Παναγιωτάκης < Παναγιώτης + υποκοριστικό επίθημα –άκης της πρότυπης ποικιλίας  

Ξανθιππούλα < Ξανθίππη + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας  

Παυλίτος < Παύλος + υποκοριστικό επίθημα –ίτος, το οποίο δεν ανήκει στην πρότυπη 

ποικιλία  

Μπιλάκος < Μπίλης + υποκοριστικό επίθημα –άκος της πρότυπης ποικιλίας  

Γυναικούλα < γυναίκα + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας  
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Γυναικάρα < γυναίκα + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας  

Κοπελάρα < κοπέλα + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας  

Συντηρίκλα < συντηρητικός + επίθημα –ίκλα, το οποίο δεν ανήκει στην πρότυπη 

ποικιλία  

Μπαλαδόρος < μπάλα + επίθημα –αδόρος της πρότυπης ποικιλίας  

Σκατογερνάει < σύνθετη λέξη  

Μισοριξιά < σύνθετη λέξη  

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «Έλα παιδί μου», «(ρε) παιδιά», «παιδί», «καημένε», «βρε», «(ρε) 

φίλε», «κορίτσι μου», «αγαπούλα μου», «μωρό μου», «(ρε) παιδί μου», «αθώο μου 

περιστεράκι», «μωράκι μου», «Ξανθιππούλα», «βρε Ξανθιππούλα μου», «(ρε) αγάπη 

μου», «πουλάκι μου», «Βασιλάκη», «Παναγιωτάκη», «ρε Παυλίτο», «κοπελιά», 

«αγόρι μου», «ρε κρετίνε», «μωρή μισοριξιά», «ρε ζαρωμένε», «Μπιλάκο», «ρε συ 

Νικηφόρε», «κακομοίρη μου», «ρε τζερεμέδες», «ρε τζόβενο», «κοπελάρα μου», 

«μπαγάσα», «ρε σαλεμένε», «αγόρι μου». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Μεγάλε!», «Ωραία ιδέα! Μπράβο!», «Πςςς! Αυτό 

αποτελεί κορυφαία σύλληψη!», «Άλα και μηχανόβιος ο τεκνός!», «Σωστός ο 

παίκτης!». 

Έκφραση συμφωνίας: «Είμαι ο κερατάς!» (ενν. ευαίσθητος και τρυφερός), «Μέσα!» 

«No problem! Το ’χω!».  

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Πω πω φάτσα!», «Τέρμα! Τέρμα!», «Τώρα μη λέμε και 

υπερβολές!», «Ε, μη λέμε κι ό,τι θέλουμε τώρα, δηλαδή!», «Άσε το δούλεμα!», «Με 

σκοτώνεις!», «Άσε με, ρε Βασίλη!», «Κόφ’ το, Μπιλάκο!», «Δουλειά σου!», «Πω πω 

νίλα!», «Όχι, ρε γαμώτο!», Άσ’το, ρε Ειρήνη!», «το κέρατό μου!», «Ε, όχι και νούλα!», 

«Ίσα, ρε τζόβενο!», «Άσε τις βλακείες ρε! Άσε τις μπούρδες!», «Ίσα ρε Ράμπο!», «Easy 

ρε, easy!».  

Έκφραση άρνησης: «Ποτέ των ποτών!». 
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Έκφραση θαυμασμού/ επιφώνημα: «Πω πω!», «Όπα!», «Πω ρε! Το ’σκασε η 

Αφροδίτη απ’ το Λούβρο!». 

Έκφραση ικανοποίησης/ επιφώνημα: «Ουουουου!». 

Χαιρετισμοί: «Hi!». 

Αποχαιρετισμοί: «Μωρό, I ’ll be back!». 

Προπόσεις: «Άντε γεια μας ρε!», «Γεια μας!». 

Συνομιλιακός δείκτης: «να πούμε». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «ξενέρωτοι», «ξινή», «κρετίνος», «τζερεμέδες», 

«νούλα», «τζόβενο», «γυναικούλα», «γυναικάρα», «μπεσαλής», «Ράμπο», 

«συντηρίκλα», «μπαγάσας», «original»,  

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «το πιο χάπατο», «χάπατο», «σαλεμένος», «iq ραδικιού», 

γ) την εμφάνιση: «καραφλός», «μισοριξιά», «ζαρωμένος», «ωραίο κομμάτι»,  

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «ο αδερφός μας» (για πολύ καλό φίλο), «το μωρό», «τα 

κουτσουνάκια μου», «οι γκόμενες», 

ε) την ηλικία: «χούφταλα», «μικρή», «ο τεκνός», «μπόμπιρας», 

στ) τη σεξουαλικότητα: «ο ταύρος», «μηχανή του sex», 

ζ) την ανταπόκριση στο φλερτ: «ζόρικη», 

η) το επάγγελμα: «μποντιγκάρντες»,  

θ) τις ικανότητες: «easy-rider», «champions league» (αναφερόμενος την ικανότητά 

του στο σκάκι), «μπαλαδόρος», 

ι) τα ενδιαφέροντα: «μηχανόβιος». 
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2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «νίλα», 

«νούλα», «φλώρικα», «χάλια». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/λίγο]: «χοντρή 

φλασιά», «κολασμένα». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: «το 

’χω», «ξινίλα», «να κοντραριστείς», «γουστάρουμε», «χαλιέσαι», «τη βάψαμε», «έτσι 

και μας πάρουνε χαμπάρι», «δούλεμα», «με δουλεύεις», «μη με σκας», «σκοτίστηκα», 

«ενώ η Ξανθιππούλα θα πέσει τ’ ανάσκελα για πάρτη σας», «έχω φάει χοντρή φλασιά 

μαζί σου», «λιώνω για πάρτη σου», «με θέλεις κολασμένα», «πάρ’ το χαμπάρι», «ό,τι 

ζόρι θέλω τραβάω», «πάλι λούστηκες και μπάζεις νερά;» (για αφέλεια Κίμωνα), «να 

της έρθει ντουβρουτζάς», «την τσάκισα τη γυναίκα», «λιμπίστηκε το θεϊκό σου κορμί», 

«λιώνουνε για πάρτη μας», «με δούλευες», «μου ’βγαλε το λάδι», «θα τσιμπήσω», 

«χέστηκε πάνω του», «μας ’καναν ρεζίλι», «να μην το ’χεις πάρει χαμπάρι», 

«γουστάρω», «έχουμε νταλκάδες», «δεν πας καλά», «μου την έχει σπάσει ο Κίμωνας», 

«κάνε focus», «τα ’χει χάσει τελείως», «μη μου τη δίνεις». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«σφηνάκι», «Lady Gaga», «Jurassic Park», «bungee-jumping», «canoe kayak», 

«bachelor». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «τα χάλια μας», «πίνει ένα ποτηράκι 

παραπάνω», «σ’ έριξα (ενν. ερωτικά)», «να μπλέξω», «έπαθα και νίλα», «δεν κάνω 

πλάκα», «γίνομαι λιάρδα», «να σε χουφτώσω», «να μου κάνεις χαλάστρα», «το παίζεις 

ζόρικη», «από ξάπλα σε ξάπλα είμαστε», «παίζαμε χάλια» (ενν. μουσική), «να 

ξεδώσω», «λιάρδα θα γίνουμε», «πιπιλιά», «ένα στα ήσυχα» (αναφερόμενος σε σεξ), 

«τα ’χουμε δοκιμάσει και live με την Ξανθίππη» (αναφερόμενος στη σεξουαλική 

πράξη), «τρελίτσες», «θα κρεπαλιάσω», «να καεί το πελεκούδι», «να πάρουνε φωτιά 

οι πίστες». 

7) Αλλαγή σημασίας των ρηματων: π.χ. «με δουλεύεις (= με κοροϊδεύεις)», «μη μου 

τη δίνεις (=μη με εκνευρίζεις)», «να την κάνουμε (=να φύγουμε)». 
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Αξιολόγηση πράγματος/ ιδιότητας: «κουκουρούκου (για κράτος)», «πανηγυριώτικα 

ήταν αυτά» (για ψεύτικα όπλα που κρατούσαν), «Κοίτα μάτι ρε!», «Τι κανάτες είναι 

αυτές!» (για γυναικείο στήθος), «sexy» (για φωνή του). 

Αξιολόγηση κατάστασης: «Αυτοί είναι όρκοι αντρών και δεν πατιούνται!», «είναι και 

το κράτος κουκουρούκου», «Λάθος χειρισμός, φίλε!», «Αυτό είναι το σωστό, το 

ντόμπρο!», «Όπως έλεγε και ο αρχαίος Σωκράτης, όταν η Ξανθίππη αρχίζει και 

βροντάει, η μπόρα, όπου να ’ναι, έρχεται», «η σιωπή σου με σκοτώνει», «δεν κάναμε 

και κάνα έγκλημα», «τη βάψαμε», «θα έχουμε ομηρικούς καβγάδες», «να πιανόμαστε 

μαλλί με μαλλί», «έπαθα και νίλα», «μας έκαψες!», «δε βαριέσαι», «ενώ η 

Ξανθιππούλα θα πέσει τ’ ανάσκελα για πάρτη σας», «να την κάτσουμε ο ένας στον 

άλλον», «φιρί φιρί το πας!», «εγώ έτσι φλώρικα δεν το παραγγέλνω», «μας ’καναν 

ρεζίλι», «Είναι θέμα prestige», «παίζαμε χάλια» (ενν. μουσική), «είστε πάτσι», «τα 

σκάτωσες κι εσύ με τον γάμο σου», «να καεί το πελεκούδι», «να πάρουνε φωτιά οι 

πίστες», «να την πατήσει», «μηχανή χωρίς δερμάτινο είναι τζατζίκι χωρίς σκόρδο». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Γίνεσαι εύκολος στόχος!» «Πω πω φάτσα!», «Λες και 

ανοίξαν το Jurassic Park είσαι!», «να συνηθίσεις τα χάλια μας», «συνήθισα εγώ την 

ξινίλα σου», «Με μέτρο διασκεδάζουνε τα χούφταλα και οι ξενέρωτοι», «Εμένα το 

αίμα μου βράζει», «ζω για τις συγκινήσεις», «Τι καρίνα είναι αυτή η Κορίνα!», «μας 

κάνει τον έξυπνο», «μοιάζεις σαν Σμυρνιά γριά με το σκουλαρίκι στ’ αυτί», «Πω πω, 

κοίτα! Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε!» (για μελαμψό άντρα αραβικής μάλλον καταγωγής), 

«σκατογερνάει», «Δεν είμαι και μηχανή του sex!», «Πω ρε! Το ’σκασε η Αφροδίτη απ’ 

το Λούβρο!», «Τι συντηρίκλα είσαι, μωρέ αδερφούλη μου, να πούμε! Τζάμπα και το 

σκουλαρίκι που φοράς στ’ αυτί δηλαδή!» «Δεν παριστάνουμε τίποτα! Είμαστε 

original», «δεν πας καλά, αγόρι μου», «ωραίο κομμάτι η Νεχάντε!», «iq ραδικιού», 

«champions league» (αναφερόμενος την ικανότητά του στο σκάκι), «άλα και 

μηχανόβιος ο τεκνός!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας  

Ο Μίμης αλλάζει τον γλωσσικό του κώδικα και περνάει από την πρότυπη ποικιλία στο 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, το οποίο στην περίπτωσή του αποτελείται από τη 

«γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη, την αγγλική 
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γλώσσα και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας των νέων τεχνολογιών», της «γλώσσας 

του body building/ αθλητισμού», της «γλώσσας της μουσικής» και της «γλώσσας του 

ποδοσφαίρου», όταν μιλάει κυρίως με τους επιστήθιους φίλους του, Παύλο και 

Νικηφόρο, τη σύζυγό του και τις συζύγους των φίλων του, καθώς και με τον γιο του 

Κίμωνα, τη νύφη του Βίβιαν ή τον εγγονό του τον Παναγιωτάκη, προκειμένου να δείξει 

την οικειότητα και την άνεση την οποία έχει με άτομα του στενού περιβάλλοντός του, 

καθώς και σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, προκειμένου να δείξει τον 

εκνευρισμό ή την αγανάκτησή του. Όσον αφορά τους φίλους του, τον Παύλο και τον 

Νικηφόρο, ο Μίμης αξιοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα στις μεταξύ τους 

συζητήσεις, όταν αναφέρονται σε ανάλαφρα θέματα, όπως το σεξ ή το φλερτ, καθώς 

και σε περιπτώσεις πειραγμάτων ή ειρωνείας μεταξύ τους, οι οποίες είναι αρκετά 

συχνές. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως η πλειοψηφία των 

αλληλεπιδράσεων του Μίμη στην υπό εξέταση σειρά πραγματοποιείται σε ανεπίσημες 

περιστάσεις επικοινωνίας, στις οποίες θεωρείται αποδεκτό ένα πιο ανάλαφρο και 

χαλαρό ομιλιακό ύφος.  

 Πιο αναλυτικά, ο Μίμης αξιοποιεί στοιχεία από το νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα, προκειμένου να αξιολογήσει άτομα με βάση τον χαρακτήρα/ τη 

συμπεριφορά (π.χ. χαρακτηρίζει «τζόβενο» τον Νικηφόρο, επειδή του λέει πως θα 

μπορούσε εύκολα να ρίξει την Ξανθίππη, και «συντηρίκλα» τον Παύλο, επειδή δεν 

ασπάζεται τις προχωρημένες του ιδέες για το μουσικό γκρουπ το οποίο ετοιμάζουν), 

την ευφυΐα/ τη βλακεία (π.χ. χαρακτηρίζει «χάπατο» τον Κίμωνα και τη Μαρία λόγω 

της αφέλειας και της ευπιστίας τους), την εμφάνιση (π.χ. χαρακτηρίζει «ζαρωμένο» τον 

Παύλο, όταν εκνευρίζεται μαζί του, επειδή θεωρεί πως είπε στη γυναίκα του ότι αυτός 

τον παρέσυρε σε «γκομενοδουλειά»), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. «οι γκόμενες»), 

την ηλικία (π.χ. χαρακτηρίζει ως «χούφταλα» τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία 

διασκεδάζουν με μέτρο), τη σεξουαλικότητα (π.χ. «μηχανή του sex», αναφερόμενος 

στον εαυτό του), την ανταπόκριση στο φλερτ (π.χ. «ζόρικη»), τις ικανότητες (π.χ. 

χαρακτηρίζει ως «easy-rider» τον Παύλο για την επιθυμία του να γίνει μηχανόβιος και 

«μπαλαδόρο» τον εγγονό του για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες), το επάγγελμα 

(π.χ. «μποντιγκάρντες») και τα ενδιαφέροντα («μηχανόβιος»).  

 Επίσης, ο Μίμης προβαίνει σε αξιοποίηση λεξιλογικών στοιχείων από το 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, όταν θέλει να αναφερθεί σε πνευματικές, 

συναισθηματικές και ψυχολογικές/ ψυχικές καταστάσεις (π.χ. χρησιμοποιεί την 
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έκφραση «έχω φάει χοντρή φλασιά μαζί σου», συνομιλώντας με την Ειρήνη, για να της 

δηλώσει το υποτιθέμενο ερωτικό του ενδιαφέρον, ύστερα από συμφωνία την οποία 

έκαναν με τους φίλους του να προσεγγίσει ο καθένας ερωτικά τη γυναίκα, τέως ή νυν, 

του άλλου, την έκφραση «κάνε focus», συνομιλώντας με τον Παύλο, ώστε να 

επικεντρωθεί στο θέμα το οποίο συζητούν, ή την έκφραση «μου την έχει σπάσει», 

αναφερόμενος στον εκνευρισμό τον οποίο του προκάλεσε ο γιος του, ο Κίμωνας), 

καθώς και όταν θέλει να αναφερθεί σε αντικείμενα ενδιαφέροντος της νεανικής 

κουλτούρας (π.χ. «σφηνάκι», «Lady Gaga», «bungee-jumping») ή σε βιωματικές και 

κοινωνικές εμπειρίες σχετικές με το ποτό και τη διασκέδαση (π.χ. «γίνομαι λιάρδα»,   

«θα κρεπαλιάσω», «να ξεδώσω»), το σεξ ή το φλερτ (π.χ. «να σε χουφτώσω», «να μου 

κάνεις χαλάστρα», «το παίζεις ζόρικη», «πιπιλιά», «ένα στα ήσυχα»), όπως και με τη 

μουσική (π.χ. «παίζαμε χάλια (ενν. μουσική)»). Παράλληλα, μεταβαίνει από την 

πρότυπη ποικιλία στο νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα σε περιπτώσεις αξιολόγησης 

ατόμων (π.χ. «Δεν παριστάνουμε τίποτα! Είμαστε original»/ ««Πω πω φάτσα! Λες και 

ανοίξαν το Jurassic Park είσαι!»), πραγμάτων/ ιδιοτήτων (π.χ. χαρακτηρίζει «sexy» τη 

φωνή του) ή καταστάσεων (π.χ. «μηχανή χωρίς δερμάτινο είναι τζατζίκι χωρίς 

σκόρδο», αναφερόμενος στα δερμάτινα μπουφάν τα οποία φόρεσαν, για να οδηγήσουν 

μηχανές μεγάλου κυβισμού, ή «εγώ έτσι φλώρικα δεν το παραγγέλνω», όταν ο Παύλος 

τού υποδεικνύει τη σωστή προφορά για το ποτό «daiquiri», το οποίο ο Μίμης προφέρει 

«ντακουίρι»), καθώς και για να ειρωνευτεί ή να περιπαίξει τους φίλους του (π.χ. «άλα 

και μηχανόβιος ο τεκνός!» για τον υποτιθέμενο εραστή της Ειρήνης, της τέως συζύγου 

του Παύλου).  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αξιοποιεί από το νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα τη «γλώσσα των νέων τεχνολογιών», όταν επιχειρεί να ασχοληθεί με το 

Facebook, την περίοδο κατά την οποία είχε μαλώσει με τους επιστήθιους φίλους του 

και ήταν, γι’ αυτόν τον λόγο, σε κακή ψυχολογική κατάσταση (π.χ. «θα μου ξεραθούν 

οι φράουλες που τις έχω αφήσει απότιστες εδώ και σαράντα λεπτά (…) στο Farmville. 

Στο Facebook», αναφερόμενος στο παιχνίδι το οποίο έπαιζε στο συγκεκριμένο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης, ή «θα ’χε κλείσει το προφίλ μου») σε συνομιλία του με την 

Ξανθίππη, η οποία δεν κατέχει τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

με αποτέλεσμα να της κάνει μεταγλωσσικά σχόλια, εξηγώντας της τι σημαίνουν οι όροι 

τους οποίους χρησιμοποιεί, καθώς δημιουργούνται μεταξύ τους φαινόμενα 

ασυνεννοησίας. Ωστόσο, επειδή και ο ίδιος είναι πρώιμος χρήστης των μέσων 
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κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρούμε ότι τα γλωσσικά του περάσματα καταλήγουν 

ορισμένες φορές σε υπερδιόρθωση, όταν, για παράδειγμα, εξηγεί τον όρο «κάνω add 

μερικούς φίλους» ως «αποδέχομαι τις προσκλήσεις μερικών φίλων», ενώ στην ουσία 

σημαίνει πως «προσκαλώ χρήστες να γίνουν φίλοι μου», ή όταν προφέρει το ρήμα 

«confirm» «κονφίρμ» αντί «κονφέρμ», παρόλο που δείχνει να έχει επίγνωση της 

σημασίας του («αποδέχομαι»). Επίσης, ο Μίμης με την αξιοποίηση της «γλώσσας των 

νέων τεχνολογιών» από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα έχει σε ορισμένες 

περιπτώσεις ως στόχο να μπερδέψει την αδαή Ξανθίππη και να την εξαπατήσει. Έτσι, 

λοιπόν, τον βλέπουμε, για παράδειγμα, να φεύγει φουριόζος από το σπίτι του, με το 

λάπτοπ παραμάσχαλα, προφασιζόμενος στην Ξανθίππη πως πρέπει να πάει σε «internet 

café», για να έχει «μεγαλύτερη ταχύτητα σύνδεσης» στο «download», μιας και στο 

σπίτι δεν έχει «καλό σήμα» και «‘γουάιλ’ σύνδεση» (ονομασία την οποία, βέβαια, έχει 

επινοήσει ο ίδιος) και «μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάτι install». Η χρήση της 

«γλώσσας των νέων τεχνολογιών» από τον Μίμη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

επικοινωνιακού χάσματος με την Ξανθίππη, καθώς αυτή νομίζει πως ο Μίμης την 

προσκαλεί σε ερωτική περίπτυξη και πως «η μεγαλύτερη ταχύτητα σύνδεσης» είναι 

σεξουαλικό υπονοούμενο. Παρ’ όλα αυτά, στην πορεία της συζήτησης αποδεικνύεται 

πως ο Μίμης δεν κατέχει επαρκώς τη «γλώσσα των νέων τεχνολογιών», καθώς 

επισημαίνει στην Ξανθίππη πως δεν ξέρει πόσο θα λείψει, γιατί δε γνωρίζει «πόση ώρα 

θα περιμένει, για να κατέβουν τα site», με αποτέλεσμα να έχουμε άλλο ένα εσφαλμένο 

γλωσσικό πέρασμα, το οποίο καταλήγει σε υπερδιόρθωση.  

Συνεπώς, οι προαναφερθείσες περιπτώσεις γλωσσικών περασμάτων τα οποία 

καταλήγουν σε υπερδιόρθωση υπογραμμίζουν πως ο Μίμης υφοποιείται το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς υιοθετεί έναν γλωσσικό κώδικα τον οποίο δεν κατέχει 

και αναφορικά με τον οποίο γνωρίζει και ο ίδιος πως δεν είναι κατεξοχήν χρήστης του. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, βλέπουμε π.χ. να δέχεται ο Μίμης μεταγλωσσικό σχόλιο από τον 

Παύλο, όταν προφέρει την αγγλική λέξη «daiquiri» ως «ντακουίρι» αντί για 

«ντάκιουρι», καθώς ο Παύλος του υποδεικνύει τη σωστή προφορά, ενώ ο Νικηφόρος 

γελάει μαζί του. Ο Μίμης, όμως, αρνείται να παραγγείλει με προφορά το ποτό του, 

προβαίνοντας, μάλιστα, και σε ένα μεταγλωσσικό σχόλιο προς το νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα («εγώ έτσι φλώρικα δεν το παραγγέλνω!»), και εξακολουθεί να 

παραγγέλνει με την εσφαλμένη προφορά («τρία ντακουίρια με μεζέ»), με αποτέλεσμα 
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να τονίζεται σε αυτό το σημείο και η «λαϊκότητά» του αλλά και η απαξίωση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος ως υπονομευτικού της αρσενικότητας.  

Επιπροσθέτως, από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα υιοθετεί τη «γλώσσα του 

body building/ αθλητισμού» («εκατό άρσεις έκανα», «είκοσι δωδεκάρια κοιλιακούς», 

«κι έλεγα πότε θα κάνουμε κάμψεις»), συνομιλώντας με τη Μαρία στο γυμναστήριο, 

όπου έχει εγγραφεί μαζί με τον Νικηφόρο, ύστερα από το στοίχημα το οποίο έβαλαν 

με τον Παύλο για το αν μπορούν να κατακτήσουν τη Μαρία, και προσπαθεί να της 

δείξει τις υποτιθέμενες νεανικές αντοχές του. Όσον αφορά τη χρήση της «γλώσσας της 

μουσικής» («γκρουπάκι», «ν’ ανέβουν οι γκόμενες στη σκηνή»), τη χρησιμοποιεί σε 

συνομιλία με τον Παύλο και τον Νικηφόρο για τη σύσταση του μουσικού τους 

συγκροτήματος και για τις βλέψεις του γι’ αυτό, ενώ τη «γλώσσα του ποδοσφαίρου» 

τη χρησιμοποιεί είτε όταν θέλει να αναφερθεί χιουμοριστικά στην υποτιθέμενη 

σκακιστική του δεινότητα («champions league») είτε στις ποδοσφαιρικές ικανότητες 

του εγγονού του και στην αγαπημένη του ομάδα («μπαλαδόρος», «ΑΕΚ»). 

Επίσης, οι περισσότερες αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία εντοπίζονται σε 

λεξιλογικό και σημασιολογικό επίπεδο. Ωστόσο, ο Μίμης εμφανίζεται να χρησιμοποιεί 

στοιχεία από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα και σε πραγματολογικό επίπεδο, όταν 

επιδιώκει να δηλώσει την επιδοκιμασία του (π.χ. «Σωστός ο παίκτης!» για εύστοχο 

σχόλιο Νικηφόρου), τη συμφωνία του («Μέσα!»/ «No problem! Το ’χω!» για το 

γεγονός ότι η Ειρήνη δεν ανταποκρίνεται στο φλερτ του, επειδή, κατά τη γνώμη του, 

θέλει να κάνει τη δύσκολη, για να τον προκαλέσει περισσότερο, και αυτός συμφωνεί 

με αυτήν την τακτική), την αποδοκιμασία του («Easy ρε, easy!» για την έντονη 

αντίδραση του Παύλου στα περιπαικτικά σχόλια του Μίμη και του Νικηφόρου για την 

ευφυΐα της Μαρίας), την άρνησή του  («Ποτέ των ποτών!»), τον θαυμασμό του (π.χ. 

«Πω ρε! Το ’σκασε η Αφροδίτη απ’ το Λούβρο!» για ομορφιά γυναίκας), την 

ικανοποίησή του («Ουουουου!»), καθώς και για χαιρετισμό («Hi!»), αποχαιρετισμό 

(«Μωρό, I ’ll be back!») και προπόσεις («Γεια μας!»), ενώ συχνή είναι και η χρήση 

του συνομιλιακού δείκτη «να πούμε» στην ομιλία του από τη «γλώσσα της πιάτσας». 

Αξιοσημείωτη είναι, παράλληλα, και η συχνή χρήση του κλητικού επιφωνήματος «ρε» 

στις προσφωνήσεις του, η οποία προσδίδει «λαϊκότητα» και «μαγκιά» στην ομιλία του. 

Στο μορφολογικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός αγγλικών λέξεων με 

επιθήματα της πρότυπης ποικιλίας για την αναφορά σε τεχνολογικές δυνατότητες 

(«σερφάρισμα»), επαγγέλματα («μποντιγκάρντες») και αντικείμενα ενδιαφέροντος της 
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νεανικής κουλτούρας («γκρουπάκι»), καθώς και η χρήση επιθημάτων που δεν ανήκουν 

στην πρότυπη ποικιλία για τον χαρακτηρισμό ατόμων («συντηρίκλα»), ενώ η χρήση 

υποκοριστικών επιθημάτων γίνεται είτε όταν θέλει να καλοπιάσει τη γυναίκα του (π.χ. 

Ξανθιππούλα), είτε λόγω τρυφερότητας, είτε για ειρωνικούς σκοπούς (π.χ. 

«Παυλίτος»). Στο συντακτικό επίπεδο, ξεχωρίζει η χρήση εκφράσεων με 

σημασιολογικά κενή αντωνυμία κυρίως για την αξιολόγηση καταστάσεων (π.χ. «τη 

βάψαμε», «τα σκάτωσες κι εσύ με τον γάμο σου»), ο μετασχηματισμός ονόματος σε 

αξιολογικό επίθετο για τον χαρακτηρισμό προσώπου («Δεν είμαι και μηχανή του 

sex!»), όπως και η εμφατική λειτουργία του οριστικού άρθρου («Μιλάμε για ΤΗΝ 

έκρηξη αδρεναλίνης»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί στην επικοινωνία 

του την πρότυπη ποικιλία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και λεξιλογικά στοιχεία και 

από την καθαρεύουσα για ειρωνικούς σκοπούς. 

 Σε γενικές γραμμές, η χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος από τον 

Μίμη έχει ως στόχο την κατασκευή ενός δυναμικού ανθρώπου, «λαϊκού»/ της 

«πιάτσας», ο οποίος κατόρθωσε να ανελιχθεί στην ανώτερη τάξη, όταν έγινε 

εργοστασιάρχης, χωρίς, ωστόσο, να έχει λησμονήσει τις λαϊκές του καταβολές, και ο 

οποίος παρασύρεται από τους φίλους του σε νεανικές δραστηριότητες, παρόλο που 

λατρεύει τη γυναίκα του και δε θέλει να τη στενοχωρεί. Το υφολογικό σύμπλεγμα, 

επίσης, αξιοποιείται από τον Μίμη, προκειμένου να δείξει την άνεση και την οικειότητά 

του απέναντι στους φίλους του, όταν π.χ. μιλούν και πειράζονται μεταξύ τους στο 

αγαπημένο τους τσιπουράδικο κυρίως για θέματα σχέσεων ή ηλικίας, καθώς και για 

την έκφραση έντονων πνευματικών, ψυχικών και συναισθηματικών καταστάσεων σε 

περιπτώσεις π.χ. λογομαχίας, οι οποίες δημιουργούν, ωστόσο, χιουμοριστικά 

συναισθήματα στο τηλεοπτικό κοινό. Παρ’ όλα αυτά, το νεανικό υφολογικό συνδέεται 

έντονα στην περίπτωσή του με τη σεξουαλικότητα και την «κρίση μέσης ηλικίας», η 

οποία οδηγεί σε ακραίες αντιδράσεις και συμπεριφορές, αλλά και με την πρόθεση για 

εξαπάτηση και με την ειρωνεία, με αποτέλεσμα να δομεί για τον Μίμη έναν «μικτό» 

χαρακτήρα.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 
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Ο Μίμης στην υπό εξέταση σειρά αποτελεί τον πιο σοβαρό από τους μεσήλικους 

άντρες, παρασύρεται, ωστόσο, συχνά από τους φίλους του, καθώς του αρέσει πολύ η 

παρέα τους, όπως και η εβδομαδιαία συνάντησή τους κάθε Παρασκευή στο 

τσιπουράδικο του Βασίλη. Επίσης, παρουσιάζεται ως τρυφερός, προστατευτικός και 

τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, την Ξανθίππη, καθώς και ως εθισμένος στο σεξ 

μαζί της και στις μεταμφιέσεις κατά τη διάρκεια αυτού, και, γι’ αυτό, υποφέρει όταν η 

Ξανθίππη από τον φόβο της τον αποφεύγει, επειδή ο γιατρός της είπε να προσέξει ο 

Μίμης την καρδιά του. Από την άλλη πλευρά, ο Μίμης παρουσιάζεται και ως ζηλιάρης 

και καχύποπτος σύζυγος, όταν αντιλαμβάνεται πως η Ξανθίππη τού έχει αποκρύψει 

σημαντικές πληροφορίες για το παρελθόν της, όπως, για παράδειγμα, ότι ο τέως 

σύζυγός της την είχε εμπλέξει σε εταιρεία με ροζ τηλέφωνα και, γι’ αυτό, είχε περάσει 

ένα διάστημα στη φυλακή. Η ανένδοτη και αδιάλλακτη στάση του Μίμη εκείνη την 

περίοδο οδήγησε τον γάμο τους σε σοβαρή κρίση, με αποτέλεσμα να μείνουν για ένα 

διάστημα χωριστά και να ξανασμίξουν, στη συνέχεια, με τον Μίμη να της προτείνει να 

παντρευτούν και με θρησκευτικό γάμο, πέρα από τον πολιτικό, καθότι θεωρεί πως η 

σχέση τους έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο. Παράλληλα, ο Μίμης παρουσιάζεται ως ένας 

δυναμικός, ικανός και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, αλλά και ως ένας καλός και 

συμπονετικός εργοδότης.  

Ο Μίμης αναπαρίσταται, ακόμη, ως ένας πολύς στοργικός, υπομονετικός και 

υποστηρικτικός πατέρας με τον γιο του Κίμωνα από τον πρώτο του γάμο, στον οποίο 

έμεινε χήρος, καθώς τον βλέπουμε να του δίνει συμβουλές για τον γάμο του με τη 

Βίβιαν, επειδή ο Μίμης ξέρει πόσο άβουλος και αφελής είναι ο Κίμωνας, με 

αποτέλεσμα να γίνεται άθελά του υποχείριο της Βίβιαν. Με τη νύφη του, τη Βίβιαν, ο 

Μίμης βρίσκεται σε διαρκή αντιπαλότητα και τη χαρακτηρίζει μονίμως «ξινή», γιατί 

τη θεωρεί αριβίστρια και αρχομανή και έχει καταλάβει πως απώτερος σκοπός της είναι 

να τον παραμερίσει από τη διοίκηση του εργοστασίου και να αναλάβει αυτή με τον 

Κίμωνα τα ηνία. Παρά τη διαρκή τους κόντρα, ο Μίμης συμπαραστέκεται πολύ τόσο 

στον Κίμωνα όσο και στη Βίβιαν το διάστημα κατά το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν 

παιδί, όπως και μετέπειτα στην απόφασή τους να προχωρήσουν στην υιοθεσία του 

Παναγιωτάκη, με τον οποίο, μάλιστα, είναι ξετρελαμένος και παίζει για ώρες παιχνίδια 

μαζί του. Παρ’ όλα αυτά, η Βίβιαν τού ασκεί συχνά κριτική για τη συμπεριφορά του 

μέσα στο σπίτι και για τους καβγάδες του ένα διάστημα με την Ξανθίππη, καθώς δεν 

τον θεωρεί υγιές πρότυπο για τον Παναγιωτάκη. Οι σχέσεις τους εξομαλύνονται την 
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περίοδο κατά την οποία η Βίβιαν έμεινε έγκυος, καθώς ο Μίμης, από τη χαρά του, της 

έκανε τα χατίρια, της έφερνε τα φαγητά τα οποία ζητούσε και έκανε μεγάλη υπομονή 

μαζί της.  

Στις μεγάλες του αδυναμίες εντάσσονται τα τσίπουρα με τους φίλους του και 

το φαγητό, καθώς παρουσιάζεται ως ιδιαιτέρως καλοφαγάς και κοιλιόδουλος. 

Μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο ώριμος και λογικός σε σχέση με τον 

Παύλο και τον Νικηφόρο, καθώς και αυτός που προσπαθεί να τους συνετίσει, 

διατυπώνοντας π.χ. τις επιφυλάξεις του για το αν ορισμένες δραστηριότητες, όπως η 

οδήγηση μηχανών με ταχύτητα, ταιριάζει στην ηλικία τους, παρασύρεται, ωστόσο, από 

τους φίλους και συμμετέχει στις τρέλες τους, παρά τις αντιρρήσεις τις οποίες μπορεί 

να έχει. Έτσι, λοιπόν, τον βλέπουμε να έχει αντιρρήσεις, όταν αποφασίζουν να 

πατήσουν τις δέκα εντολές, να καταπατήσει την εντολή «οὐ μοιχεύσεις», επειδή 

στενοχωριέται για το πώς θα κοιτάξει μετά κατάματα την Ξανθίππη και επειδή της είναι 

πιστός, παρά τα όποια φλερτ έχει τύχει κατά καιρούς να δεχτεί. Παράλληλα, 

παρουσιάζεται να είναι ιδιαιτέρως υποστηρικτικός απέναντι στους φίλους του και να 

τους βοηθά όποτε παραστεί ανάγκη ή να συμμετέχει στα απωθημένα τους. Για 

παράδειγμα, οδηγεί μηχανή μεγάλου κυβισμού για χάρη του Παύλου ή συμμετέχει ως 

τραγουδιστής στο μουσικό συγκρότημα που θέλει να συστήσει ο Νικηφόρος και το 

οποίο ονειρεύεται να έχει μια λαμπρή πορεία, με απήχηση στις νεαρές ηλικίες και ιδίως 

στις γυναίκες, παρόλο που το ρεπερτόριό τους (νέο κύμα) και το συντηρητικό ντύσιμό 

τους δε συμβαδίζουν με τις βλέψεις τους για το γκρουπ.  

Παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζει συχνά την οργή της Ξανθίππης, εξαιτίας των 

σοβαρών μπλεξιμάτων που έχει με τους φίλους του, με αποτέλεσμα η Ξανθίππη να του 

ασκεί βέτο πολλές φορές να ξεκόψει από αυτούς, σε συνεννόηση με τις συζύγους των 

άλλων δύο. Η αντίδραση, ωστόσο, της Ξανθίππης και η αρνητική στάση της απέναντι 

στην καθιερωμένη συνάντηση των τριών αντρών είναι απολύτως δικαιολογημένη, 

καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που επιστρέφουν μεθυσμένοι και παραπατώντας στο 

σπίτι τους, ενώ τα παραστρατήματά τους τους έχουν φέρει αντιμέτωπους και με τον 

νόμο, όπως όταν, για παράδειγμα, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για τρομοκρατική 

ενέργεια λόγω των ψεύτικων όπλων τα οποία είχαν στην κατοχή τους και με τα οποία 

κράτησαν ομήρους τους υπόλοιπους πελάτες στο τσιπουράδικο, ένα βράδυ που 

μέθυσαν, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, 

να προσφέρουν κοινωνική εργασία. Παράλληλα, τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν 
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δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα στον γάμο του Μίμη και της Ξανθίππης (και 

εμμέσως του Κίμωνα με τη Βίβιαν, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν στην τρίτη σεζόν 

να μετακομίσουν σε χωριστό σπίτι, προκειμένου να ηρεμήσουν από τους συνεχείς 

καβγάδες του Μίμη και της Ξανθίππης) και τους έχουν φέρει στα όρια διαζυγίου. 

Μάλιστα, ο Μίμης, προκειμένου να αποφύγει την γκρίνια της Ξανθίππης για το 

υπερβολικό ποτό και το ξενύχτι με τους φίλους του, της επισημαίνει ρητά μια φορά 

πως «με μέτρο διασκεδάζουν τα χούφταλα και οι ξενέρωτοι», ενώ «το δικό του αίμα 

βράζει». 

Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν προκαλέσει τεράστια αγωνία και 

ανησυχία στην οικογένειά τους με την ανωριμότητα, την ανευθυνότητά τους και με τα 

ψέματά τους, όπως όταν, για παράδειγμα, βρέθηκαν ναυαγοί στην Τουρκία και έμειναν 

περίπου για ένα δίμηνο στις τουρκικές φυλακές. Επειδή, όμως, οι τρεις άντρες είναι 

ιδιαιτέρως δεμένοι, η όποια προσπάθεια από μέρους των γυναικών τους να τους 

χωρίσουν καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία, με τους τρεις άντρες να είναι στη συνέχεια 

πιο δεμένοι από πριν. Έτσι, όταν, για παράδειγμα, οι γυναίκες τους βάζουν λόγια στον 

έναν για τον άλλον, αυτοί στη συνέχεια αποφασίζουν να τις εκδικηθούν, διότι 

επιχείρησαν να τους χωρίσουν. Το αποκορύφωμα, όμως, της ανώριμης και ανεύθυνης 

συμπεριφοράς των τριών ήταν όταν εμφανίστηκαν σε άθλια κατάσταση και 

υπερβολικά μεθυσμένοι στον γάμο του Μίμη, καθώς την προηγούμενη νύχτα είχαν 

κάνει ένα ξέφρενο bachelor στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε ο Τσαλίκης και 

γύρισαν σπίτι το πρωί, με αποτέλεσμα ο γαμπρός Μίμης να πάει στην εκκλησία μετά 

από τη νύφη, φορώντας το κουστούμι από τα μπουζούκια και όχι το γαμπριάτικο και 

έχοντας ξεχάσει τη νυφική ανθοδέσμη, ενώ ο Παύλος και ο Νικηφόρος, οι οποίοι ήταν 

οι κουμπάροι, είχαν ξεχάσει τις βέρες και ο Παύλος δημιούργησε ολόκληρο καβγά και 

έπαιξε ξύλο στο προαύλιο της εκκλησίας με τον νυν σύντροφο της τέως γυναίκας του, 

με αποτέλεσμα να εμπλακούν στο ξύλο και στον όλο πανικό και ο Μίμης και η 

Ξανθίππη.  

Εκτός των άλλων, ο Μίμης είναι ο μόνος από τους μεσήλικους άντρες της 

σειράς, ο οποίος είναι σχετικά εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Έτσι, λοιπόν, τον 

βλέπουμε να διαθέτει λάπτοπ, καθότι και επιχειρηματίας, και να αποπειράται να 

ασχοληθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα το Facebook, ύστερα από 

έναν καβγά με τους φίλους του, ο οποίος τον στενοχώρησε, τον απομόνωσε και τον 

οδήγησε στην αναζήτηση νέων φίλων μέσω Facebook, προκειμένου να νιώσει 
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αποδεκτός, και στην ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια σε αυτό, όπως το 

Farmville, στο οποίο παιχνίδι ασχολείται με αγροτικές ασχολίες (π.χ. μαζεύει 

καλαμπόκια, φυτεύει και ποτίζει φράουλες), για τις οποίες μιλάει στην Ξανθίππη σαν 

να συμβαίνουν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα η Ξανθίππη να του επισημαίνει 

πως χρειάζεται επειγόντως γιατρό.  

Όσον αφορά τις διατροφικές του συνήθειες, παρατηρούμε πως έχει ροπή στην 

ανθυγιεινή διατροφή (μεζέδες, λιπαρά φαγητά, γύρος), γι’ αυτό είναι και αρκετά 

ευτραφής, και στο ποτό, ιδίως στο τσίπουρο, αλλά εμφανίζεται να πίνει και άλλου 

είδους ποτά, όπως κοκτέιλ. Ως προς το ντύσιμό του, είναι ο μόνος από τους μεσήλικους 

άντρες της σειράς ο οποίος φοράει μονίμως κοστούμι, πουκάμισο και γραβάτα, 

προφανώς επειδή είναι εργοστασιάρχης και αρκετά ευκατάστατος. Εμφανίζεται, όμως, 

και με φόρμες γυμναστικής και αθλητικά παπούτσια, όταν πηγαίνει να αθληθεί μαζί με 

τον Παύλο για συμπαράσταση ή όταν εγγράφεται στο γυμναστήριο της Μαρίας, καθώς 

και με δερμάτινα ρούχα, γυαλιά ηλίου και καπέλο τζόκεϋ, όταν οδηγούν μεγάλες 

μηχανές τύπου Harley Davidson με τους φίλους του, επειδή ήταν ένα από τα 

απωθημένα του Παύλου, αλλά και με t-shirt και μπαντάνα στο κεφάλι, όταν 

αποφυλακίζονται από τις τουρκικές φυλακές. Κινείται κυρίως στους χώρους του 

πολυτελούς σπιτιού του, στο εργοστάσιό του και στο τσιπουράδικο, αλλά, επίσης, 

εμφανίζεται μαζί με τους φίλους του σε bar ξενοδοχείου, σε spa, σε καφετέριες, σε 

λούνα παρκ και σε γήπεδο paint-ball, όπου παίζουν μέχρι τελικής πτώσεως, καθώς και 

στα σπίτια των φίλων του.  

  

Νικηφόρος  

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Καθαρεύουσα: «Σατανική σύμπτωσις», «Χαιρετώ την εκλεκτή ομήγυρη!». 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές/ ε»πιστημικές» σημασίες: 

«τσίμπησε», «τσιμπάγαμε», «τι κόλλημα έχεις φάει;», «δε μασάω», «πώς την έφαγες 

αυτή τη φλασιά;». 
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Λογοπαίγνια: «one hundred years behind you are» (κατά λέξη μετάφραση ελληνικών 

εκφράσεων). 

Αγγλικές λέξεις: «Hey», «telemarketing», «Hi, guys!», «extreme», «light», «shower», 

«why», «Eurovision», «sexy», «suppose», «assume», «Pacific», «Atlantic», «hellooo», 

«Mediterranean», «conspiracy», «gallop», «holly water», «extreme sport», «I ’ll show 

you who’s your daddy», «hobby», «highways», «Okay», «bungee-jumping», 

«bachelor», «yo man!», «I’m ready», «superwow», «camping». 

Ισπανική λέξη: «Macarena». 

Γαλλικές λέξεις: «φλαμπέ», «à tout à l’ heure». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «κωλοφαγητά», «τσικνιζόντουσαν», «στη λάντζα», «θα το 

σαπίσω το κωλόπαιδο», «καθίκι», «να πάει στο διάολο», «μου τα χώνεις», 

«κωλώνουμε», «άμα σου κατουρήσω τον καναπέ, θα σου πω εγώ αν χέστηκες ή όχι», 

«έναν κιοφτέ», «τα ξέρασε όλα», «κωλότσεπη», «γλείψιμο», «γαμώτο», «να μου το 

κοπανάς», «οι γκόμενες», «σου βάζουνε χέρι», «σε χουφτώνουνε», «οι ταρίφες», 

«όξω», «χεσμένους σας έχει», «αυτή μας έλαχε», «θα το σαπίσω το κωλόπαιδο», «μη 

με μπουρδουκλώνεις», «θα σου κάτσει» (αναφ. σε σεξ), «μη μου κάνεις μαγκιές», «θα 

’χαν καεί οι ασφάλειες (ενν. από το πολύ σεξ)», «τους καθόμασταν», «γκόμενος», «τα 

πέπουλα (αντί πούπουλα)», «θα τον σαπίσω», «να χέζονται (από τον φόβο)», 

«βρωμόξυλο», «να ξεκάνω την Ελισσάβετ», «μαλάκας», «γκόμενα», «γαμώτο», 

«γλείψιμο», «χέστηκα», «εσένα, άμα λάχει, σε βάζω κάτω και σε πατάω», «δεν κοιτάω 

μόνο την πάρτη μου», «κοιτάς την πάρτη σου», «η δικιά σου παίζει παπάδες (αναφ. 

στην ικανότητα της Ξανθίππης στο αρμόνιο)», «κόπανος», «μπουχέσας», «σε 

γουστάρει», «καβαλήστε τα μοτόρια», «εργαλείο (για μηχανή)», «μηχανάρα», «κυβικά 

πολλά, γκάζια», «σαβουριαστούμε (=πέσουμε)», «τούμπανο θα σε είχε κάνει (ενν. στο 

ξύλο)», «παλουκάρια», «της τα φοράω», «ρίξ’το», «μπαγιόκο (=λεφτά)», «να του 

κάνουμε χοντρή νίλα», «μας ξεχέζει ο τσόγλανος», «με μπουζουριάσανε», «ρε γαμώ», 

«αμολήσου». 
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Καθομιλουμένη: «σταυρώστε με», «μου ξέφυγε», «για τα καλορίζικα», «να 

ξεπαγιάσουμε», «μη δουλευόμαστε», «ανοίγει νέος κύκλος αίματος», «μοναχοφάη», 

«δε θα μπορώ να κάνω βήμα», «να μου χαλάσεις τη διάθεση», «μου κόβεις τα φτερά», 

«με δουλεύεις;», «να γλεντήσουμε», «έχωνες μόνος σου το δάχτυλο στο μέλι», «χαρτί 

και καλαμάρι τα είπε», «σοκαρίστηκες», «θ’ αρχίσουν το δούλεμα», «δε βαριέσαι», 

«μια ψυχή που είναι να βγει», «βάζουμε την ουρά κάτω απ’ τα σκέλια», «δε σου κόβει 

καθόλου», «πας καλά;», «να του ρίξω ένα ξύλο», «πλάκα κάνω/ κάναμε», «θα 

σκοτωθούμε», «καλαμπούρια», «στέκομαι σούζα», «είσαι με τα καλά σου;», «μην 

τυχόν και χάσει το κελεπούρι», «να πνίξω τον πόνο μου», «μη με πρήζεις», 

«καραγκιοζιλίκια». 

Γλώσσα της τεχνολογίας/ των νέων τεχνολογιών: «internet», «ανοιχτή ακρόαση». 

Γλώσσα body building/ αθλητισμού: «προγραμματάκι», «να κάνεις γράμμωση». 

Γλώσσα της μουσικής: «η πορεία του γκρουπ», «η περιοδεία», «μεγάλες μπάντες»,  

«γκρουπάκι». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «την πατάμε», «μου τα 

χώνεις», «να τη σπάσουμε του χοντρού», «μας το χαλάτε», «την πέφτω», «θα της τα 

ρίξουμε» (για ερωτική πολιορκία), «μου τη σπάει», «σ’ την έπεσε», «μου τη σπάτε», 

«να σας τη σπάσω». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «ρόμπα μάς έκανε», «να του 

κάνουμε χοντρή νίλα». 

Εμφατική λειτουργία ρημάτων «λέω» και «μιλάω»: «μπορεί να με τρελάνει, 

μιλάμε», «τα καλύτερα, τα πρώτα, να πούμε!». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Σφηνάκι < σφήνα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Σπιντάκι < αντί για σφηνάκι, επειδή είναι μεθυσμένος  
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Σεντονάκι < σεντόνι + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Σπιτάκι < σπίτι + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Κοριτσάκι(α) < κορίτσι + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παυλάκος < Παύλος + υποκοριστικό επίθημα –άκος της πρότυπης ποικιλίας 

Ξανθιππούλα < Ξανθίππη + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας 

Βετούλα < Βέτα + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας  

Αγγελάκι < άγγελος + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Μουσικούλα < μουσική + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας  

Βασιλάκης < Βασίλης + υποκοριστικό επίθημα –άκης της πρότυπης ποικιλίας  

Μπίλης < υποκοριστικό του ονόματος Βασίλης από το αγγλικό όνομα Billy  

Πλακίτσα < πλάκα + υποκοριστικό επίθημα –ίτσα της πρότυπης ποικιλίας  

Παιδάκι < παιδί + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Μπιλάκος < Μπίλης + υποκοριστικό επίθημα –άκος της πρότυπης ποικιλίας  

Μιμάκος < Μίμης + υποκοριστικό επίθημα –άκος της πρότυπης ποικιλίας  

Προγραμματάκι < πρόγραμμα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Μαράκι < Μαρία + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Μπουκλατζής < μπούκλα + παραγωγικό επίθημα –τζης της πρότυπης ποικιλίας  

Γκαλοπιάρα < αγγλική λέξη gallop + παραγωγικό επίθημα –ιάρα της πρότυπης 

ποικιλίας  

Γκρουπάκι < αγγλική λέξη group + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης 

ποικιλίας  

Σκεϊτάδικες < αγγλική λέξη skate + επίθημα –άδικη της πρότυπης ποικιλίας 

Παυλίτος < Παύλος + υποκοριστικό επίθημα –ίτος, το οποίο δεν ανήκει στην πρότυπη 

ποικιλία  
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Μηχανάρα < μηχανή + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας  

Βρωμόξυλο < σύνθετη λέξη  

Κωλόπαιδο < σύνθετη λέξη  

Κωλότσεπη < σύνθετη λέξη  

Γεροντοέρωτας < σύνθετη λέξη  

Μπερδεway < σύνθετη λέξη < μπέρδεμα (αποκοπή τέλους λέξης) + αγγλική λέξη way  

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε Μίμη», «ρε Βασίλη», «ρε Παυλάκο», «μωρή κακούργα», «ρε 

καθίκι», «ρε παιδί μου», «μωρέ», «έλα», «ρε μπουχέσα», «μωρή σημαδούρα», «μωρή 

λουλού», «βρε μαλάκα», «αλήτη», «αγόρι μου», «(ρε) παιδάκι μου», «(ρε) Μπιλάκο», 

«Μιμάκο», «ψιτ», «ρε αδερφέ μου», «αγόρια», «Παυλάκο», «ρε φίλε», «ρε 

Αμερικανάκι», «ρε σαμιαμίδι», «παιδιά», «ρε κερατά», «ρε άγριε», «παίδες», 

«Ξανθιππούλα», «Βετούλα μου», «Βέτα μου», «Βασιλάκη», «ρε Βέτα», «μάτια μου», 

«παιδί μου», «κοριτσάκι μου», «ομορφιά μου», «αγάπη μου», «Παυλίτο». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Τι λες τώρα!», «Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!», 

«Σωστός!», «Φοβερό παιδί!» (για ομορφιά κοπέλας). 

Έκφραση συμφωνίας: «Μέσα;», «Okay». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Ντροπή, ρε Βασίλη!», «Άσε μας μωρέ!», «Άντε να 

χαθείς!», «Χτύπα κι άλλο!», «Φτάνει το γλείψιμο!», «Άι στον διάολο», «Αμάν μωρέ 

Ελισσάβετ!», «Άντε τώρα!», «Άσε, ρε Παυλάκο!», «γαμώτο», «χέστηκα!», «ρε γαμώ», 

«Μη χέσω». 

Έκφραση ειρωνείας: «Όπα, ρε Μπαλμπόα!», «Hellooo!».  

Έκφραση άρνησης: «Πριτς». 

Έναρξη αφήγησης: «Να σας πω!», «Και πού ’σαι», «Να σου πω», «Λοιπόν, μάγκες». 

Χαιρετισμοί: «Hi, guys!», «yo man!», «Χαίρε, Καίσαρ!» (ειρωνεία) 
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Αποχαιρετισμοί: «à tout à l’ heure». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «κωλόπαιδο», «καθίκι», «μοναχοφάης», 

«Τζένκινς Χαν», «μπουχέσας», «κάριες», «μάγκας», «μέγαιρες», «μαλάκας», 

«αλήτης», «ο κόπανος», «κελεπούρι», «χέστης», «superwow κορίτσι», «λιγούρια», «ο 

τσόγλανος», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «γάτα», 

γ) την εμφάνιση: «ντεμί καραφλός», «Βάκχες», «ο χοντρός», «τα μπουρεκάκια», 

«Μαρία η άσχημη», «σημαδούρα», «ο μπουκλατζής», «Μπαλμπόα», «τσικουλάτα» 

(για μελαχρινή κοπέλα), «matrix» (με βάση το μακρύ δερμάτινο παλτό που φοράει), 

«cool» (λέει ότι φαίνεται πιο με το βαμμένο ξανθό μαλλί του), 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «κολλητοί», «γκόμενες», «γκόμενος», «γκόμενα», «το 

μωρό», 

ε) τη σεξουαλικότητα: «λουλού», 

στ) το επάγγελμα: «γκαλοπιάρα», 

ζ) το αποτέλεσμα της ενέργειας: «ρόμπα», 

η) την ηλικία: «ο μπάρμπας» (για ηλικία Παύλου σε σχέση με ηλικία Μαρίας), 

θ) ενδιαφέροντα: «μηχανόβιοι». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «Εμείς 

περάσαμε σούπερ», «δε βαριέσαι», «η ξεφτίλα», «τα πρώτα». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/ λίγο]: «όχι τίποτα 

light», «κάνα έτσι extreme». 
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4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: «μας το 

χαλάτε», «κωλώνουμε», «μη δουλευόμαστε», «να μου χαλάσεις τη διάθεση», «μου τα 

χώνεις», «να με τρελάνεις», «μου κόβεις τα φτερά», «να τη σπάσουμε του χοντρού», 

«να πάθει πλάκα», «με δουλεύεις;», «σοκαρίστηκες», «τσίμπησε», «για πλάκα», «για 

χαβαλέ», «θ’ αρχίσουν το δούλεμα», «χεσμένους σας έχει», «δε σου κόβει καθόλου», 

«πας καλά;», «πεθαίνει για μένα», «σε θέλω κολασμένα», «τσιμπάγαμε», «μου τη 

σπάει», «να χέζονται (από τον φόβο)», «χάθηκα (για έλλειψη κατανόησης 

λεγομένων)», «είσαι με τα καλά σου;», «θολούρα», «μου τη σπάτε», «να σας τη 

σπάσω», «σε γουστάρει», «έχει ξεφύγει», «να στανιάρω», «έχει σαλτάρει», «να πνίξω 

τον πόνο μου», «μη με πρήζεις», «τι κόλλημα έχεις φάει;», «δε μασάω», «πώς την 

έφαγες αυτή τη φλασιά;». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«σφηνάκι», «τσίπουρα», «Macarena», «Μαντόνα», «Καλομοίρα», «Eurovision», 

«bungee-jumping», «bachelor», «σκεϊτάδικες ταινίες, videos», «ελεύθερο camping». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «στεγνοί (=νηφάλιοι)», «να γίνω λιώμα», «θα 

είμαι νηφάλιος», «θα χορεύω Macarena», «να γλεντήσουμε», «έχωνες μόνος σου το 

δάχτυλο στο μέλι» (σεξουαλικό υπονοούμενο), «πλακίτσα κάνουμε», «δε σ’ έχω 

απατήσει», «σου βάζουνε χέρι», «σε χουφτώνουνε», «τα κερατιάτικα», «μη μου κάνεις 

χαλάστρα», «έχεις κάνει κατάσταση», «τα ζευγάρια περνάνε φάσεις», «θα σου κάτσει» 

(αναφ. σε σεξ), «πάω για ψωνιστήρι», «θα ’χαν καεί οι ασφάλειες (ενν. από το πολύ 

σεξ)», «τους καθόμασταν», «σ’ την έπεσε», «έχει γκόμενα», «ρόμπα μάς έκανε», 

«μπερδεway (για ερωτική σχέση Παύλου-Μαρίας)», «καβαλήστε τα μοτόρια, να 

βγούμε να χτυπήσουμε τα highways», «να καβαλήσω τη μηχανή», «πάμε να πιούμε 

ένα ποτάκι», «τρέχω στα τσιπουράδικα», «της τα φοράω», «γεροντοέρωτας», «το 

τελευταίο ξεσάλωμα», «θα της τα ρίξουμε», «την πέφτω». 

7) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «θα σου κάτσει» (=θα ενδώσει), «να τη σπάσουμε 

του χοντρού» (=να εκνευρίσουμε τον χοντρό), «τσίμπησε» (=το πίστεψε). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «καραφλή» (για περούκα), «Αυτός πίνει φλαμπέ», 

«ζητιανόξυλο» (για βιολί γαμπρού του), «σωβρακάκια πιο sexy», «το σπίτι της Barbie» 

(για σπίτι Μαρίας), «μηχανάρα». 
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Αξιολόγηση κατάστασης: «Έρχομαι νωρίς, μου τα χώνεις. Γυρίζω αργά, πάλι μου τα 

χώνεις.», «μου κόβεις τα φτερά», «την πατάμε», «είναι ιεροσυλία (το να τον δουν με 

τη γυναίκα του στο τσιπουράδικο)», «δε βαριέσαι», «τη φανταζόμουν πιο ροκ την 

κατάσταση», «μπερδεway (για ερωτική σχέση Παύλου-Μαρίας)», «χαβαλέ θα ’χει», 

«καραγκιοζιλίκια», «Εμείς περάσαμε σούπερ». 

Αξιολόγηση προσώπου: «είμαι πιο cool», «όταν βάζουν αυτή την τσιρίδα, σαν τον 

τροχό στον οδοντίατρο είναι» (για τις γυναίκες τους), «θα έχουμε αποδείξει το πόσο 

αρσενικά είμαστε», «από φωνή σκίζεις».  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Ο Νικηφόρος μεταβαίνει από την πρότυπη ποικιλία στο νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα, το οποίο στην περίπτωσή του αποτελείται από τη «γλώσσα των νέων», τη 

«γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη, την αγγλική γλώσσα και τα ειδικά 

λεξιλόγια της «γλώσσας των νέων τεχνολογιών/ της τεχνολογίας», της «γλώσσας του 

body building/ αθλητισμού» και της «γλώσσας της μουσικής», σε συνομιλίες του με 

τον Μίμη και τον Νικηφόρο, με τη σύζυγό του, την Ελισσάβετ, με την οποία έχουν μια 

εκρηκτική και παθιασμένη σχέση, αλλά και με τις συζύγους των φίλων του, λόγω της 

άνεσης και της οικειότητας με τα άτομα αυτά, όπως και με τον γαμπρό του, με τον 

οποίο έρχονται συχνά σε σύγκρουση λόγω της παράφορης αδυναμίας την οποία έχει ο 

Νικηφόρος στην κόρη του και εξαιτίας της οποίας θέλει να τους χωρίσει. Επίσης, 

αξιοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, σε στιγμές κατά τις οποίες δέχεται σχόλια 

από τη γυναίκα του για την ηλικία του, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να αποδείξει ότι 

δεν έχει γεράσει και διατηρεί ακόμη τη νεανικότητά του, αλλά και σε στιγμές κατά τις 

οποίες προσπαθεί να πείσει για το ότι είναι καλοδιατηρημένος, έχει νεανικό πνεύμα και 

πέραση στο γυναικείο φύλο, όπως π.χ. όταν επισκέπτεται το γυμναστήριο όπου 

δουλεύει η Μαρία και θέλει να την εντυπωσιάσει με την αθλητικότητά του, ώστε να 

την προσεγγίσει ερωτικά και να κερδίσει το στοίχημα το οποίο έχει βάλει με τους 

φίλους του. Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, καταφεύγει σε υφοποίηση του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος εν γνώσει του, προκειμένου να παρουσιαστεί ως ένας 

«νεανικός» μεσήλικας, ο οποίος μπορεί άνετα να ασχοληθεί με νεανικές 
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δραστηριότητες και θέματα της νεανικής κουλτούρας, χωρίς να υπολείπεται σε κάτι 

από τα άτομα νεότερης ηλικίας.  

 Πιο αναλυτικά, ο Νικηφόρος αξιοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, όταν 

θέλει να αξιολογήσει άτομα με βάση τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. λέει ότι 

αυτός και ο Μίμης δεν είναι «λιγούρια», ενώ, όταν νεανίζει υπερβολικά, εμφανίζεται 

να συνομιλεί στο τηλέφωνο με μια φίλη του, την οποία χαρακτηρίζει ως «superwow 

κορίτσι» στην Ελισσάβετ και στη Ναταλία), την ευφυΐα/ τη βλακεία («γάτα», 

αναφερόμενος στην ευφυΐα του Μίμη), την εμφάνιση (π.χ. χαρακτηρίζει ως 

«μπουκλατζή» τον γαμπρό του, επειδή έχει σχετικά μακρύ μαλλί με μπούκλες, ως 

«τσικουλάτα» τη Μαρία, γιατί είναι μελαχρινή, και  «matrix» την εμφάνισή του με 

βάση το μακρύ δερμάτινο παλτό που φοράει), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. 

«κολλητοί», «γκόμενες»), τη σεξουαλικότητα (χαρακτηρίζει «λουλού» τον Μίμη πάνω 

σε έντονο καβγά που είχανε, για να τον μειώσει και να τον εκνευρίσει), το επάγγελμα 

(«γκαλοπιάρα»), το αποτέλεσμα της ενέργειας (π.χ. λέει πως «τους έκανε ρόμπα» η 

Ξανθίππη ως μουσικό γκρουπ με τις πιανιστικές της ικανότητες), την ηλικία 

(χαρακτηρίζει περιπαικτικά ως «μπάρμπα» τον Παύλο για το ηλικιακό του χάσμα με 

τη Μαρία) και τα ενδιαφέροντα («μηχανόβιοι»).  

Επίσης, ο Νικηφόρος μεταβαίνει από την πρότυπη ποικιλία στο νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα, όταν θέλει να αναφερθεί σε πνευματικές, συναισθηματικές και 

ψυχικές/ ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ. «μου τη σπάτε» στον Μίμη και στον Παύλο 

για το γεγονός ότι εμποδίζουν τα όνειρά του για το μουσικό γκρουπ, «τι κόλλημα έχεις 

φάει;», αναφερόμενος στην εμμονή της Ελισσάβετ με τα γεράματα, «χεσμένους σας 

έχει» σε συνομιλία του με Μίμη και Παύλο για το αν θα μπορούσε η Ελισσάβετ να 

τους δει ερωτικά), αλλά και σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες σχετιζόμενες με 

το ποτό και τη διασκέδαση (π.χ. «πάμε να πιούμε ένα ποτάκι» συνομιλώντας με τον 

γαμπρό του, «στεγνοί (=νηφάλιοι)» στον φίλο τους τον Βασίλη, που είναι ιδιοκτήτης 

του τσιπουράδικου, «να γίνω λιώμα» στη σύζυγό του), τις μηχανές (π.χ. «καβαλήστε 

τα μοτόρια, να βγούμε να χτυπήσουμε τα highways» συνομιλώντας με τους φίλους του, 

την Ελισσάβετ και την Ξανθίππη, όταν τους δώρισε ο Παύλος μηχανές μεγάλου 

κυβισμού, για να γίνουν και αυτοί μηχανόβιοι, όπως ο υποτιθέμενος νεαρός εραστής 

της Ειρήνης), τις ερωτικές σχέσεις και το σεξ (π.χ. «μη μου κάνεις χαλάστρα», «έχεις 

κάνει κατάσταση», «θα ’χαν καεί οι ασφάλειες (ενν. από το πολύ σεξ)», «της τα 

φοράω» σε συνομιλίες με τους φίλους του). Παράλληλα, αξιοποιεί στοιχεία του 
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νεανικού υφολογικού συμπλέγματος για την αναφορά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος 

της νεανικής κουλτούρας (π.χ. «σφηνάκι», σκεϊτάδικες ταινίες, videos») αλλά και για 

την αξιολόγηση πραγμάτων (π.χ. «σωβρακάκια πιο sexy»), καταστάσεων (π.χ. «Εμείς 

περάσαμε σούπερ» στη γυναίκα του μεθυσμένος, ύστερα από έξοδο στο τσιπουράδικο/ 

χαρακτηρίζει ως «μπερδεway» την ερωτική σχέση του Παύλου με τη Μαρία) ή 

προσώπων («από φωνή σκίζεις» αναφερόμενος στον Μίμη), καθώς και για την 

αξιολόγηση προγράμματος γυμναστικής («όχι τίποτα light», «κάνα έτσι extreme»).   

Παράλληλα, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα τον διευκολύνει να εκφράσει 

την επιδοκιμασία του (π.χ. «Σωστός!», «Φοβερό παιδί! (για ομορφιά κοπέλας)» ), την 

αποδοκιμασία του (π.χ. «Άσε, ρε Παυλάκο!», «γαμώτο», «χέστηκα!»), τη συμφωνία 

του (π.χ. «Okay»), την ειρωνεία του (π.χ. «Hellooo!» για έλλειψη κατανόησης), την 

άρνησή του («πριτς») σε πραγματολογικό επίπεδο, ενώ αξιοποιείται και στην έναρξη 

αφηγήσεων (π.χ. «Λοιπόν, μάγκες»), σε χαιρετισμούς (π.χ. «Hi, guys!», «yo man!») 

και αποχαιρετισμούς («à tout à l’ heure», η χρήση γαλλικών γίνεται για ειρωνικούς 

σκοπούς). Συν τοις άλλοις, συχνή είναι και η χρήση του κλητικού επιφωνήματος «ρε» 

είτε ως ένδειξη οικειότητας είτε για την επισήμανση του εκνευρισμού του. Στο 

μορφολογικό επίπεδο, παρατηρούμε πως είναι συχνή η χρήση λέξεων με υποκοριστικά 

επιθήματα είτε όταν θέλει να καλοπιάσει τη γυναίκα του, είτε όταν θέλει να δείξει την 

τρυφερότητά του στην κόρη του, είτε όταν θέλει να δείξει την απαξίωσή του (π.χ. 

χαρακτηρίζει το πρόγραμμα γυμναστικής ως «προγραμματάκι», για να υπογραμμίσει 

την ευκολία με την οποία θα το διεκπεραιώσει), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

παραγωγή λέξεων δηλωτικών της νεανικής κουλτούρας με τον συνδυασμό αγγλικών 

λέξεων με επιθήματα της πρότυπης ποικιλία («σκεϊτάδικες») αλλά και λέξεων 

δηλωτικών ερωτικών καταστάσεων με τον συνδυασμό ελληνικών και αγγλικών λέξεων 

(«μπερδεway»). Στο συντακτικό επίπεδο, αξιοπρόσεκτη είναι η χρήση εκφράσεων με 

σημασιολογικά κενή αντωνυμία σε περιπτώσεις αξιολόγησης κατάστασης (π.χ. «την 

πατάμε», «μου τα χώνεις»), δήλωσης πνευματικών και ψυχικών καταστάσεων (π.χ. «να 

τη σπάσουμε του χοντρού», «μας το χαλάτε»), καθώς και αναφοράς σε ερωτική 

πολιορκία/ φλερτ («την πέφτω», «σ’ την έπεσε», «θα της τα ρίξουμε»), όπως και η 

χρήση των ρημάτων «λέω» και «μιλάω» για τη δήλωση έμφασης (π.χ. «μπορεί να με 

τρελάνει, μιλάμε», «τα καλύτερα, τα πρώτα, να πούμε!»). 

Από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, ο Νικηφόρος καταφεύγει στη χρήση 

του ειδικού λεξιλογίου της «γλώσσας της τεχνολογίας/ των νέων τεχνολογιών», 
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προκειμένου να αναφερθεί στα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής («internet») ή σε 

τεχνολογικές λειτουργίες («ανοιχτή ακρόαση»). Επίσης, καταφεύγει στο ειδικό 

λεξιλόγιο της «γλώσσας του body building/ αθλητισμού» σε συνομιλία του με τη 

Μαρία, όταν εγγράφεται στο γυμναστήριο όπου δουλεύει («προγραμματάκι», «να 

κάνεις γράμμωση»), και στο ειδικό λεξιλόγιο της «γλώσσας της μουσικής» («η πορεία 

του γκρουπ», «η περιοδεία», «μεγάλες μπάντες»,  «γκρουπάκι»), όταν σχηματίζουν 

ερασιτεχνικά ένα μουσικό γκρουπ με τους φίλους του (ονόματι «τα παιδιά του Άδη» 

προς τιμήν του αποθανόντος φίλου τους) και συζητά μαζί τους τις βλέψεις του γι’ αυτό, 

καθώς θέλει να εκπληρώσει τα απωθημένα του.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση αγγλικών λέξεων και 

εκφράσεων από τον Νικηφόρο, όπως και η χρήση του γλωσσικού κώδικα της αγγλικής, 

καθώς παρουσιάζεται να την αξιοποιεί για ειρωνικούς ή χιουμοριστικούς σκοπούς 

(ονομάζει, για παράδειγμα, «holly water» το τσίπουρο, χρησιμοποιεί το ρήμα 

«suppose», καθώς μιλάει με τους φίλους του στο τσιπουράδικο, και όταν τον 

ειρωνεύονται τους εξηγεί ότι το χρησιμοποιεί με την έννοια του ρήματος «assume», 

κάνοντας έτσι ένα μεταγλωσσικό σχόλιο σε αυτούς) αλλά και όταν θέλει να ειρωνευτεί 

τον γαμπρό του για την έντονη χρήση αγγλικών λέξεων με την ανάλογη προφορά, 

ύστερα από τη σύντομη διαμονή του στην Αμερική. Γι’ αυτόν τον λόγο, επαναλαμβάνει 

με προφορά αγγλικές λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί ο Αχιλλέας ή χρησιμοποιεί και ο 

ίδιος αγγλικές λέξεις, για να τον περιπαίξει (π.χ. «conspiracy», «Pacific», «Atlantic», 

«Mediterranean», «why, ρε Αμερικανάκι», «ήσουνα που ήσουνα αχώνευτος τώρα με 

το αυτό το ‘shower’ παράγινε»/ προσφωνεί επίσης την εγγονή του «Ελίζαμπεθ», επειδή 

έτσι την αποκαλεί ο Αχιλλέας), ή τις χρησιμοποιεί όταν διαπληκτίζεται μαζί του (π.χ. 

«I ’ll show you who’s your daddy»). Έτσι, λοιπόν, η εσκεμμένη οικειοποίηση του 

υφολογικού συμπλέγματος για περιπαικτικούς σκοπούς συνιστά περίπτωση 

υφοποίησης.  

Περιπτώσεις υφοποίησης της αγγλικής γλώσσας αποτελούν και οι στιγμές κατά 

τις οποίες το οικειοποιείται εσκεμμένα, όταν νεανίζει υπερβολικά, προκειμένου να 

αποδείξει πως δε γέρασε και πως είναι ακόμα μέσα στη μόδα. Έτσι, λοιπόν, όταν, για 

παράδειγμα, η Ελισσάβετ επικαλείται την ηλικία του και το γεγονός πως θα γίνει 

παππούς, για να τον συνετίσει, τότε ο Νικηφόρος αρχίζει να ντύνεται εξαιρετικά 

νεανικά (π.χ. με φαρδιά παντελόνια, γυαλιά με χρωματιστούς φακούς και αλυσίδες 

στον λαιμό), να κουβαλά ένα σκέιτμπορντ και να χρησιμοποιεί νεανικές αγγλικές 
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εκφράσεις μπροστά στη Ναταλίτσα και στην Ελισσάβετ, όπως «yo man!», «I’m 

ready», «superwow κορίτσι», να μιλά στα αγγλικά μπροστά τους στο τηλέφωνο με 

φίλες του, με τις οποίες θα δει «σκεϊτάδικες» ταινίες, και να μεταφράζει κατά λέξη 

ελληνικές εκφράσεις στα αγγλικά («one hundred years behind you are»), με 

αποτέλεσμα η Ναταλίτσα και η Ελισσάβετ να τον κοιτάζουν απορημένες, καθώς δεν 

κατανοούν τη συμπεριφορά του και τους τίτλους των ταινιών στις οποίες αναφέρεται, 

ενώ η Ελισσάβετ τον χαρακτηρίζει «γελοίο» (μεταγλωσσικό σχόλιο και σχόλιο για τη 

συμπεριφορά του). Υφοποίηση αγγλικών εκφράσεων έχουμε από τον Νικηφόρο και 

όταν εγγράφεται στο γυμναστήριο με τον Μίμη, υστέρα από στοίχημα που έβαλαν με 

τον Παύλο για το ποιος θα κατορθώσει να κατακτήσει τη Μαρία, καθώς ο Νικήφορος 

εισέρχεται στο γυμναστήριο με χορευτικές κινήσεις RnB και με τον χαιρετισμό «Hi, 

guys!», προκειμένου να δείξει τον νεανικό και αγέραστο χαρακτήρα του και το στιλ 

του, ώστε να εντυπωσιάσει τη Μαρία. 

Εντοπίζεται, όμως, και μια περίπτωση στην οποία ο Νικηφόρος προβαίνει σε 

μεταγλωσσικό σχόλιο προς τη γυναίκα του, την Ελισσάβετ, κατά τη χρήση του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος από αυτήν, όταν η Ελισσάβετ τον κατηγορεί πως 

τους είπαν ψέματα και πήγαιναν στον Τύρναβο, για να συναντήσουν «γκόμενες». Τότε 

ο Νικηφόρος, δήθεν θιγμένος, την επιπλήττει για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει, 

επισημαίνοντάς της πως είναι ανάρμοστο μια κυρία και διευθύντρια καναλιού να μιλάει 

έτσι, παρόλο που τη λέξη αυτή τη χρησιμοποιεί συχνά και ο ίδιος και, μάλιστα, 

μπροστά στην κόρη του και στον γαμπρό του, όταν κατηγορεί την Ελισσάβετ πως έχει 

«γκόμενο», με αποτέλεσμα να η Ελισσάβετ να σχολιάζει «τι λόγια είναι αυτά». Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις επικοινωνίας, αξιοποιεί την πρότυπη ποικιλία, ενώ καταφεύγει 

και στη χρήση λεξιλογικών στοιχείων από την καθαρεύουσα χάριν ειρωνείας. 

Συνεπώς, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα έχει ως στόχο να κατασκευάσει 

στην περίπτωση του Νικηφόρου έναν εκρηκτικό, υπερβολικό, επιπόλαιο, ανώριμο, 

αντιδραστικό και νεανικό μεσήλικα σε «(ηλικιακή) κρίση», ο οποίος επιδίδεται σε 

νεανικές δραστηριότητες μαζί με τους φίλους του, καθώς θέλει να ζήσει τα απωθημένα 

του και να αποδείξει ότι δεν έχει γεράσει, προκαλώντας την αγανάκτηση της γυναίκας 

του, προβλήματα στον γάμο του, στον γάμο της κόρης του αλλά και των φίλων του. 

Έτσι, λοιπόν, το πάθος του για ζωή, για ποτά, ξενύχτια και νέες εμπειρίες είναι θετικό 

έως το σημείο όπου δε διαταράσσει τη γαλήνη και την ηρεμία των οικείων του και, γι’ 

αυτό, κατασκευάζεται μέσω του υφολογικού συμπλέγματος ένας «μικτός» 



481 

 

χαρακτήρας, από τη στιγμή που αναδύονται μέσω αυτού τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές όψεις του χαρακτήρα του Νικηφόρου. Επίσης, το γεγονός ότι μέσω του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος εκφράζονται έννοιες σχετικές με το σεξ, το ποτό, 

τις μηχανές, την ξέφρενη διασκέδαση, όπως, επίσης, και έντονες πνευματικές, 

συναισθηματικές, ψυχικές καταστάσεις και ειρωνεία, στιγματίζει αρνητικά το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα, το οποίο σχετίζεται στην περίπτωσή του και με τη «κρίση μέσης 

ηλικίας», με αποτέλεσμα να λειτουργεί και ως μια «σανίδα σωτηρίας» απέναντι στο 

επερχόμενο γήρας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο Νικηφόρος είναι απόφοιτος της 

Φιλοσοφικής Σχολής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων προσδίδει και μια θετική 

διάσταση στο νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς δείχνει πως το χρησιμοποιεί εν 

γνώσει του σε χαλαρές συζητήσεις με άτομα για τα οποία τρέφει μεγάλη συμπάθεια 

και με τα οποία έχει οικειότητα, προκειμένου να δείξει το άσβεστο νεανικό του πνεύμα 

και lifestyle.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας 

Ο Νικηφόρος στην υπό εξέταση σειρά παρουσιάζεται ως ένας εξαιρετικά ανώριμος, 

επιπόλαιος, ελαφρόμυαλος και ανεύθυνος μεσήλικας, ο οποίος με την παιδιάστικη 

συμπεριφορά του δημιουργεί προβλήματα τόσο στον γάμο του με την Ελισσάβετ όσο 

και στον γάμο της κόρης του, της Ναταλίας, αλλά και στον γάμο των φίλων του. 

Μάλιστα, εξαιτίας της ανώριμης συμπεριφοράς του έχουν πάρει διαζύγιο δύο φορές με 

τη γυναίκα του και έχουν παντρευτεί τρεις, καθώς έχουν μια εξαιρετικά έντονη και 

παθιασμένη σχέση, με πολλά σκαμπανεβάσματα, καβγάδες, απαξιωτικές εκφράσεις 

του ενός προς τον άλλον, αλλά και πολλή αγάπη και αστείρευτο πάθος, με αποτέλεσμα 

να οδηγούνται συχνά στα άκρα αλλά να μην μπορούν να ζήσουν χωριστά.  

Παρουσιάζεται, επίσης, ως ένας υπερβολικός, υπερπροστατευτικός και 

καταπιεστικός πατέρας, ο οποίος αντιπαθεί εμμονικά τον γαμπρό του χωρίς λόγο, 

απλώς και μόνο επειδή παντρεύτηκε την κόρη του και την πήρε από κοντά του, με 

αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε σύγκρουση και να πιάνονται ακόμη και στα χέρια. 

Η υπερβολική αδυναμία την οποία τρέφει προς τη Ναταλία οφείλεται στο γεγονός πως 

ο ίδιος τη μεγάλωσε και την ανέθρεψε, καθότι ήταν άνεργος και η Ελισσάβετ γυναίκα 

καριέρας, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται συχνά την αδυναμία την οποία του έχει η 
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Ναταλία. Προσπαθεί, μάλιστα, αρκετές φορές να τη χωρίσει από τον Αχιλλέα, 

καταστρώνοντας ολόκληρα σχέδια, για να δημιουργήσει προβλήματα στη μεταξύ τους 

σχέση. Έτσι, για παράδειγμα, προσεγγίζει δήθεν φιλικά τον γαμπρό του και πηγαίνουν 

μαζί σε μπαρ και καζίνο, όπου τον παρασέρνει σε υπερβολικό ποτό και σπατάλη 

χρημάτων, ώστε να τον παρουσιάσει ως μέθυσο και τζογαδόρο στη Ναταλία, ενώ 

συνεννοείται και με μια γνωστή του Ρωσίδα, η οποία δουλεύει ως barwoman, να τον 

μεθύσουν και να πάει με τον Αχιλλέα στο σπίτι του, ώστε να τους πιάσει επ’ αυτοφώρω 

η Ναταλία, με αποτέλεσμα να χωρίσουν για ένα σύντομο διάστημα εξαιτίας της 

πλεκτάνης του Νικηφόρου.  

Εξαιτίας αυτών των μηχανορραφιών του έρχεται αντιμέτωπος με την οργή της 

Ελισσάβετ, η οποία τον αναγκάζει να αποκαλύψει στην κόρη τους την αλήθεια. Όταν 

εξηγεί στη Ναταλία τι έχει συμβεί, αυτή εξοργίζεται, τον βγάζει προσωρινά από τη ζωή 

της και του λέει πως του έκανε ασφαλιστικά μέτρα για να την αφήσει ήσυχη, με 

αποτέλεσμα ο Νικηφόρος να είναι σε άθλια κατάσταση. Έτσι, βάζει κοριό στο σπίτι 

της κόρης του, προκειμένου να μαθαίνει τι γίνεται, και κάνει απεργία πείνας, επειδή η 

Ναταλία τον απείλησε πως θα αλλάξει το επίθετό της από Ζορμπά σε Δημάκη, το οποίο 

είναι το επίθετο της μητέρας της, με αποτέλεσμα να φτάσει ο Νικηφόρος μέχρι τη 

μεσημεριανή εκπομπή της Χριστίνας Λαμπίρη, για να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα 

του και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το δικαίωμα του πατέρα στο επίθετο. 

Η παιδαριώδης συμπεριφορά του έχει ως αποτέλεσμα να δέχεται συχνά επικριτικά 

σχόλια τόσο από τη γυναίκα και την κόρη του, η οποία του λέει με κάθε ευκαιρία πως 

είναι καιρός να ενηλικιωθεί και να σοβαρευτεί, όσο και από τους φίλους του, οι οποίοι 

μπλέκουν συχνά σε μπελάδες εξαιτίας του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν και αυτοί 

στη συνέχεια προβλήματα με τις συζύγους τους. Η σχέση του με την κόρη, ωστόσο, 

από όσα σκαμπανεβάσματα και να περάσει, πάντα εξομαλύνεται, ενώ γίνεται ακόμη 

πιο στενή όταν η Ναταλίτσα μένει έγκυος, όχι, όμως, και με τον γαμπρό του, τον οποίο 

θεωρεί περιττό για την ανατροφή του μωρού και, για να τον εκδικηθεί, βάζει μέσο και 

τον στέλνει να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στα σύνορα. Με τη γέννηση του 

μωρού, οι σχέσεις του με τον γαμπρό του εν μέρει βελτιώνονται για ένα χρονικό 

διάστημα, καθώς και ο Αχιλλέας γίνεται υπερπροστατευτικός πατέρας, όπως ο 

Νικηφόρος, και έτσι βρίσκουν κοινά σημεία επαφής. Εκνευρίζεται, ωστόσο, ξανά μαζί 

του όταν μετακομίζουν με τη Ναταλία και την εγγονή του για εργασιακούς λόγους στη 
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Βοστώνη, με αποτέλεσμα, όταν επιστρέφουν, να τροφοδοτεί τις εντάσεις μεταξύ τους 

και να προσπαθεί πάλι να τους χωρίσει.  

Επιπροσθέτως, ο Νικηφόρος παρουσιάζεται ως εξαιρετικά αντιδραστικός, 

ειδικά απέναντι στα σχόλια της Ελισσάβετ, γιατί θεωρεί πως τον καταπιέζει και δεν τον 

αφήνει να ζήσει τα απωθημένα του, να δημιουργήσει π.χ. μια μουσική μπάντα με τους 

φίλους του και να παίζει σε αυτήν ντραμς. Τον πειράζουν, ακόμη, ιδιαιτέρως τα σχόλια 

της Ελισσάβετ τα οποία αφορούν την ηλικία του, την οποία επικαλείται η Ελισσάβετ 

συχνά, προκειμένου να τον συνετίσει και να τον πείσει να αφήσει πίσω του την 

ανεύθυνη συμπεριφορά του, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, ειρωνικά πολλές φορές τον 

Νικηφόρο και τους φίλους του «τζόβενα» και «λυκόπουλα». Για παράδειγμα, όταν η 

Ελισσάβετ τού επισημαίνει πως σταδιακά γερνάει και σε λίγο καιρό θα γίνει παππούς, 

αυτός, από αντίδραση, αρχίζει να νεανίζει υπερβολικά. Έτσι, αρχίζει για ένα διάστημα 

να βάφει τα μαλλιά του σε σκούρο μαύρο ή σε έντονο ξανθό χρώμα, να φοράει φαρδιά 

παντελόνια, t-shirt, φούτερ ζακέτα με κουκούλα, χοντρές αλυσίδες με το σήμα του 

δολαρίου και γυαλιά με χρωματιστούς φακούς, ενώ εμφανίζεται να κρατάει ένα 

skateboard, να κάνει νεανικές χειρονομίες, για να δείξει τη συμφωνία του ή την 

επιδοκιμασία του, και να κανονίζει στο κινητό να δει με τις νέες του φίλες 

«σκεϊτάδικες» ταινίες, συνεννοούμενος, μάλιστα, μαζί τους με μία μίξη ελληνικών και 

αγγλικών, ώστε να φαίνεται πιο προχωρημένος και νεανικός στα μάτια της κόρης του 

και της Ελισσάβετ. Το εκκεντρικό, ωστόσο, ντύσιμό του επισύρει τα αρνητικά σχόλια 

τόσο της γυναίκας και της κόρης του όσο και του γαμπρού του, ο οποίος σχολιάζει πώς 

είναι δυνατό στην ηλικία του ο Νικηφόρος να φοράει τέτοια ρούχα, αναφερόμενος στο 

φαρδύ και άσπρο κάπρι παντελόνι του, στο λευκό μπλουζάκι του και στις αλυσίδες τις 

οποίες έχει στον λαιμό του, με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπος με την αντίδραση του 

Νικηφόρου. 

 Πέραν των άλλων, επειδή ο Νικηφόρος αναπαρίσταται ως ένα μόνιμο 

πρόβλημα τόσο για την Ελισσάβετ όσο και για τη Ναταλία, νιώθει σε κάποια φάση 

περιθωριοποιημένος και καταρρακωμένος από το γεγονός του δεύτερου διαζυγίου του 

με την Ελισσάβετ και από την απόφασή της να πουλήσει το σπίτι τους και, έτσι, 

αγοράζει ένα παλιό σκάφος, προκειμένου να τις απαλλάξει από την παρουσία του και 

τους μπελάδες που τους δημιουργεί. Ωστόσο, στο σκάφος επιβαίνουν για 

συμπαράσταση οι επιστήθιοι φίλοι του, ο Μίμης και ο Παύλος, και ενώ ταξιδεύουν στα 

ανοιχτά της θάλασσας και πίνουν τα τσίπουρά τους, ξαφνικά αρχίζει το σκάφος να 
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μπάζει νερά, με αποτέλεσμα να βρεθούν στα παράλια της Τουρκίας και στις τουρκικές 

φυλακές για δύο μήνες, προκαλώντας πάλι την αναστάτωση, τη στενοχώρια, τον πόνο 

και την αγανάκτηση στην οικογένειά τους. Λόγω των συνεχών προβλημάτων τα οποία 

δημιουργούνται από την αντρική τριάδα, οι γυναίκες τους (και κυρίως η Ελισσάβετ και 

η Ξανθίππη) προσπαθούν να τους απομακρύνουν τον έναν από τον άλλον, ακόμη και 

με δολοπλοκίες, προκειμένου να ησυχάσουν από την αγωνία και την αγανάκτηση που 

τους προκαλούν. Αυτό που καταφέρνουν, ωστόσο, είναι να επανέρχονται οι τρεις 

άντρες δριμύτεροι και πιο αποφασισμένοι για νέες περιπέτειες, με αποκορύφωμα την 

τρίτη σεζόν όπου αποφασίζουν να καταπατήσουν τις δέκα εντολές και, έτσι, έρχονται 

διαρκώς αντιμέτωποι με την γκρίνια των γυναικών τους. Ο Νικηφόρος, μάλιστα, επειδή 

φοβάται την Ελισσάβετ, της αποκαλύπτει ορισμένες φορές τι σκαρώνουν με τους 

φίλους του, γιατί του διεγείρει το φιλότιμο, ενώ αναγκάζεται άλλες φορές να της 

κρυφτεί, μέχρι να καταλαγιάσει ο θυμός της. Παρόλο που ο γάμος τους ξαναπερνάει 

κρίση και ο Νικηφόρος στο τέλος συμμορφώνεται, ώστε να μη χάσει την Ελισσάβετ, 

ζητά στο τελευταίο επεισόδιο την άδειά της για σύντομες διακοπές με τους φίλους του. 

Ενώ παίρνει τη συγκατάθεσή της με σχετική δυσκολία και δίνει υπόσχεση πως δήθεν 

θα είναι φρόνιμοι, βρίσκονται στο τέλος μπλεγμένοι σε ένοπλη ληστεία και 

καταλήγουν δεμένοι σε κάποια παραλία, με αποτέλεσμα να αποδεικνύονται για άλλη 

μια φορά ανάξιοι της εμπιστοσύνης των γυναικών τους.  

 Παράλληλα, ο Νικηφόρος παρουσιάζεται σε ορισμένα σημεία της σειράς ως 

ευαίσθητος και τρυφερός άνθρωπος αλλά και ως ναζιάρης, με αποτέλεσμα να 

καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ασκεί μια ακατανίκητη έλξη στην Ελισσάβετ. 

Αναπαρίσταται, ακόμη, ως σταθερός ερωτικά άντρα, καθώς είναι κολλημένος με την 

Ελισσάβετ, ακόμη και κατά την περίοδο των διαζυγίων τους, με εξαίρεση ένα 

περιοδικό φλερτ το οποίο είχε με μια αλλοδαπή μαθήτριά του (της μάθαινε ελληνικά), 

τη Νεχάντε, με την οποία ήταν ξετρελαμένος ο Νικηφόρος, μέχρι που κατάλαβε ότι τον 

εκμεταλλευόταν. Η σχέση αυτή, όμως, λειτούργησε ευεργετικά για τον Νικηφόρο, 

καθώς πυροδότησε τη ζήλια της Ελισσάβετ και την επιθυμία της να είναι ξανά μαζί 

του. Όσον αφορά την εργασιακή δραστηριότητα, εμφανίζεται να μην έχει καλή σχέση 

με το θέμα της εργασίας, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της σειράς είναι άνεργος (ή 

καλύτερα άεργος), ενώ ενίοτε αναγκάζεται να εργαστεί σε πρόχειρες δουλειές, ιδίως 

όταν είναι χωρισμένος με την Ελισσάβετ, για να εξοικονομήσει χρήματα, μιας και η 

Ελισσάβετ είναι αυτή που τον συντηρεί οικονομικά την περίοδο που είναι παντρεμένοι, 
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ή όταν τον προσβάλλει γι’ αυτό το θέμα. Έτσι, τον βλέπουμε, για παράδειγμα, να 

διδάσκει ελληνικά σε μετανάστες στο φροντιστήριο του Παύλου, να βγάζει βόλτα 

σκυλιά ή να δουλεύει σε οικοδομή. Επίσης, εμφανίζεται να δουλεύει ένα διάστημα στο 

γραφείο τελετών που του κληροδότησε ένας φίλος του με μεγάλη αποτυχία, καθώς τα 

τραγικά του λάθη και η απροσεξία του τον κάνουν περίγελο στο πανελλήνιο. Κατά το 

παρελθόν, επίσης, είχε συγγράψει τρία αποτυχημένα παιδικά παραμύθια, χωρίς, 

ωστόσο, να έχει ξαναβρεί από τότε την έμπνευσή του. Στα θετικά στοιχεία της 

προσωπικότητάς του συγκαταλέγεται η μεγάλη του αγάπη προς τη γυναίκα του, την 

κόρη του και την εγγονή του, καθώς και η αφοσίωση και η στήριξη που παρέχει στους 

φίλους του όποτε παραστεί ανάγκη.  

 Ως προς τις διατροφικές του συνήθειες, εμφανίζεται να έχει ροπή στην 

ανθυγιεινή διατροφή και στο ποτό, κυρίως το τσίπουρο, το οποίο ονομάζει «holly 

water». Μάλιστα, όταν σε μια περίπτωση κρύβονται από τις γυναίκες τους, απαξιώνει 

τα κοκτέιλ τα οποία πίνουν, ονομάζοντάς τα «χρωματιστά ποτά», ώστε να καταφανεί 

η αντίθεσή τους με το «ιερό» τσίπουρο. Εμφανίζεται και αυτός μεθυσμένος, ακόμη και 

σε σημαντικές στιγμές, όπως η γέννηση της εγγονής του. Το ντύσιμό του είναι σε 

γενικές γραμμές πιο νεανικό σε σχέση με το ντύσιμο του Μίμη και του Παύλου, καθώς 

παρουσιάζεται να φοράει τζιν παντελόνι, μπλουζάκια τύπου πόλο, πουκάμισα και 

μπουφάν με έντονα χρώματα, χρωματιστά t-shirt με έντονες στάμπες συνδυασμένα 

ενίοτε με πουκάμισο από πάνω, λουλουδάτα πουκάμισα, αμάνικα πουλοβεράκια πάνω 

από μακρυμάνικα μακό, φούτερ ζακέτες με κουκούλα, καθώς και πολύχρωμα 

εσώρουχα με φιγούρες, ενώ σπάνια εμφανίζεται να φοράει και σακάκι. Επίσης, όταν 

θέλει να τον τιμωρήσει η Ελισσάβετ για την ανάρμοστη συμπεριφορά του, του αναθέτει 

τις δουλειές του σπιτιού, με αποτέλεσμα να απεικονίζεται με ποδιά κουζίνας και 

μαντίλι στο κεφάλι, ενώ τις λίγες φορές στις οποίες ασχολήθηκε με τη γυμναστική 

εμφανίζεται με φόρμες και αθλητικά παπούτσια. Εκτός των άλλων, εμφανίζεται μία 

φορά με πέτσινο μπουφάν και μηχανή μεγάλου κυβισμού τύπου Harley Davidson, για 

να κάνει συμπαράσταση στον Παύλο. Κινείται κυρίως στους χώρους του σπιτιού του 

και στου σπιτιού της κόρης του, καθώς και στο αγαπημένου του τσιπουράδικο, αλλά 

και στα σπίτια των φίλων του ή σε εξωτερικούς χώρους. Τέλος, εμφανίζεται και στο 

φροντιστήριο του Παύλου όπου εργάζεται για ένα διάστημα, καθώς και σε spa μαζί με 

τους φίλους του.  
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Παύλος  

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές/ «επιστημικές» σημασίες: 

«τσιμπάει», «τον είχαμε ψήσει», «να σε ψήσει», «έφαγα τώρα μια φλασιά». 

Αγγλικές λέξεις: «lower», «master of the game», «don’t touch, don’t touch», 

«forever», «daiquiri», «spa», «trendy», «leather», «Enough is enough!», «Jet-lag», 

«baby-sitting»», «topless», «bottomless». 

Ηχομιμητική λέξη: «μπούρου-μπούρου». 

Παρατσούκλι: «κάπελας». 

Λογοπαίγνιο: «Megalicious!» (ήταν το μότο του Mega εκείνη την περίοδο). 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «δε μας χέζεις», «δεν κοιτάς τη μούρη σου», «μαλάκας», «να 

ξεκολλήσω (με την έννοια του φεύγω)», «ήσουνα στη μούγκα», «να μας ξεχέζουν», 

«μην κωλώνετε», «παρτάκιας», «πού σκατά πηγαίναμε», «τι ξέρασες; Μολόγα!», «να 

τον πλακώσουμε στις κλοτσιές», «γκαβός», «το χειρίζεσαι καλά το εργαλείο, μωρή 

μοδιστρούλα» (αναφ. σε σεξουαλικό προσανατολισμό), «θα φάτε χώμα», «μπαγάσας», 

«με δώσαν εμένα στις γυναικούλες τους», «λαμόγια», «να μου κάτσεις», «σου ’κατσε», 

«να γελάσουν και οι πολυελαίοι», «με κουτρουβάλιασε», «μπουχέσας», 

«γουστάρουμε», «κερατούκλης», «πού πάτε, ρε Καραμήτροι, ξυπόλητοι στ’ 

αγγούρια;», «είναι τέτοια η κάψα μου για σένα», «μου γάνωσε τον εγκέφαλο», «δε 

κωλώνω», «να την καθαρίσω», «μη μου τη βαράς», «έκανες την ψόφια», «γιατί κλάνει 

το γατί», «το κωλοβαράω μαζί σας», «μου τη λέτε», «μόνο την πάρτη σου κοιτάς», «μη 

μου τη σπάτε», «ρεμάλια», «με κερατώνει», «γαμώ το κέρατό μου», «να του σπάσω τα 

μούτρα», «θα τον πλάκωνα στα κουτουλίδια και στις γρήγορες», «ρε γαμώτο», «μη 
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μου τα πρήζει», «σκατολοΐδι», «χέστηκα», «του βάρεσε», «σ’ την κάρφωσε», «τι υφάκι 

είναι αυτό;», «έχεις αρπάξει», «ξώμπουτα», «ξώβυζα», «πάθαμε κολούμπρα», 

«κουτσουκέλα», «τα θέλει ο κώλος μας», «μη μου τη σπας», «μου τσαμπουνάς», «με 

τα μπούνια», «μας την έφερε». 

Καθομιλουμένη: «άλλα ντ’ άλλα», «καμιά φορά λέμε και καμιά σαχλαμάρα», 

«τσιτωμένες», «το Μαράκι το ’χω στρώσει», «στο ένα πόδι την έχω», «τρελάθηκες;», 

«εγώ τέτοια προσβολή δεν τη σηκώνω», «να τους ρίξουμε στάχτη στα μάτια», 

«κάθαρμα», «θα σου χρωστάω μεγάλη χάρη», «έχει τίποτα μπλεξίματα», «τα λέω στον 

βρόντο», «με πληγώνεις», «σε λιμπίστηκε», «κολλάς σε κάτι λεπτομέρειες», «πλάκα 

μου κάνεις;», «για να βγουν αυτοί λάδι», «τα φταίει», «να ξεσκάσω», «δεν πάω 

καθόλου καλά», «μας παραμυθιάζεις», «είσαστε χαμένη υπόθεση», «με κοιτάει και 

λιώνει», «πεθαίνει για σένα», «σκουντουφλάει», «χαλάρωσε», «να μας βάλει να 

σκοτωθούμε», «δεν είμαι με τα καλά μου», «έχεις να δώσεις αναφορά στον αντρούλη 

σου;», «με τρέλανε», «δεν το ’ραψε το στόμα της», «θα γίνουμε ρεζίλι», «να με κάνουν 

ρεζίλι», «σκάψανε τον λάκκο τους», «το χοντραίνεις», «φαγώθηκες», «της πέφτουμε 

λίγοι», «μας δούλεψε ψιλό γαζί», «μήπως τη γλιτώσω», «πάρ’ τα κι εσύ μη σ’ τα 

χρωστάω», «μη σε πάρει χαμπάρι», «ξεμωραίνεις», «μας τη φέρνει η ζωή», 

«σιγανοπαπαδιά». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «μας την πέσανε», «τα 

φταίει», «μη μου τη βαράς», «το χοντραίνεις», «να τη βρίσκω δημιουργικά (με το 

μωράκι μου)», «το κωλοβαράω», «μου τη λέτε», «μη μου τη σπάτε», «μας την έφερε», 

«τα ’φτιαξε», «του την πέφτεις», «μήπως τη γλιτώσω», «θα την πέσουμε στη μικρή», 

«μας τη φέρνει η ζωή», «να το κάνουμε», «θα τα πάρω στο κρανίο», «σ’ την κάρφωσε», 

«μη μου τα πρήζει», «να τα πάρω», «μη μου τη σπας», «τα θέλει ο κώλος μας», «Εσείς 

μου το παίζατε οσίες». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «Αυτός μπροστά στον γαμπρό 

μου είναι ο Σάκης Ρουβάς!», «Είσαι μεγάλη καρδιά ρε!», «είσαστε χαμένη υπόθεση», 

«Εσείς μου το παίζατε οσίες». 
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Είμαι + κατηγορηματικό εμπρόθετο: «με 10€ θα νομίζουν πως είμαστε για τα 

μπάζα!», «Το Μαράκι δεν είναι για τις μασέλες σας». 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Κουλάρω < αγγλική λέξη cool + επίθημα –άρω της πρότυπης ποικιλίας 

Καφεδάκι < καφές + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπη ποικιλίας  

Αγκαλίτσα  < αγκαλιά + υποκοριστικό επίθημα –ίτσα της πρότυπης ποικιλίας 

Πουλάκι < Πουλί + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας   

Θανασάκης < Θανάσης + υποκοριστικό επίθημα –άκης της πρότυπης ποικιλίας 

Παρτάκιας < πάρτη + επίθημα –άκιας της πρότυπης ποικιλίας  

Παυλίτος < Παύλος + υποκοριστικό επίθημα –ίτος, το οποίο δεν ανήκει στην 

πρότυπη ποικιλία 

Ειρηνάκι < Ειρήνη + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Μιμάκος < Μίμης + υποκοριστικό επίθημα –άκος της πρότυπης ποικιλίας  

Μπιλάκος < Μπίλης+ υποκοριστικό επίθημα –άκος της πρότυπης ποικιλίας  

Ψεματάκι < ψέμα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Μερούλες < μέρες + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας 

Ευάκι < Εύα + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας  

Γυναικούλα < γυναίκα + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας  

Τσιπουράκι/-α < τσίπουρο + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Κερατούκλης < κέρατο + υποκοριστικό επίθημα –ούκλης, το οποίο δεν ανήκει στην 

πρότυπη ποικιλία  

Αντρούλης < άντρας + υποκοριστικό επίθημα –ούλης της πρότυπης ποικιλίας 

Φρεσκαδούρα < φρεσκάδα + ενισχυτικό επίθημα –ούρα της πρότυπης ποικιλίας 
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Γυναικάρα < γυναίκα + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας  

Κλασομέντες < σύνθετη λέξη (κλάνω + μέντες) (σημαίνει φοβιτσιάρηδες) 

Σαδομαζό < αποκοπή τέλους της λέξης «σαδομαζοχιστικό» 

Φατσουλινάκι < φάτσα + υποκοριστικό επίθημα –ούλα της πρότυπης ποικιλίας < 

φατσούλα + επίθημα –ίνα της πρότυπης ποικιλίας < φατσουλίνα + υποκοριστικό 

επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Μωράκι < μωρό + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Παιδαρέλι < παιδί + υποκοριστικό επίθημα –αρέλι της πρότυπης ποικιλίας 

Πιτσιρικάς < πιτσιρίκι + επίθημα –ας της πρότυπης ποικιλίας 

Αγορίνα < αγόρι + υποκοριστικό επίθημα –ίνα της πρότυπης ποικιλίας 

Μηχανάρα < μηχανή + ενισχυτικό επίθημα –άρα της πρότυπης ποικιλίας  

Megalicious < ελληνικό επίθετο μεγάλος,-η, -ο + παραγωγικό επίθημα –icious της 

αγγλικής γλώσσας 

Σκατολοΐδι < σκατό + παραγωγικό επίθημα –ίδι της πρότυπης ποικιλίας  

Υφάκι < ύφος + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης ποικιλίας 

Χιουμοράκι < αγγλική λέξη humor + υποκοριστικό επίθημα –άκι της πρότυπης 

ποικιλίας 

Κωλόγερος < σύνθετη λέξη  

Πιθηκάνθρωπος < σύνθετη λέξη 

Μηχανόβιος < σύνθετη λέξη 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «ρε Μίμη», «ρε παιδί μου», «μωρέ», «έλα ρε», «ρε κορίτσια», «ρε 

μαλάκα», «ρε Μαρία», «Θανασάκη», «ρε μπόμπιρα», «κοριτσάκι μου», «βρε Ειρηνάκι 

μου», «βρε Ειρήνη μου», «Ειρήνη μου, αγάπη μου!», «ρε Μαράκι», «μωρό μου», 
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«μωράκι μου», «αγάπη μου», «λατρεία μου», «έρωτα», «Βασιλάκη», «ρε πουλάκι 

μου», «ρε Μπίλη», «μάγκες», «ρε γελοίε», «μωρή πορδή», «μωρή μοδιστρούλα», 

«μπουχέσα», «μωρή κότα λυράτη», «αγόρι μου», «ρε Μιμάκο», «Μπιλάκο», «ρε 

σαράβαλα», «ρε κερατούκλη», «ρε μάγκες», «ρε Βέτα», «ρε βλάχο», «φατσουλινάκι 

μου», «οργισμένε», «αγορίνα μου», «ρε ξεφτίλα». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Μπράβο, ρε Μπίλη!», «Πω ρε χλιδή!», «Σωστός!», 

«Megalicious!». 

Έκφραση συμφωνίας: «Ντάξει», «okay», «είμαι μέσα!», «μέσα!», «μέσα με τα 

μπούνια!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «Ωωωω», «Κόφτε το», «Ρε άι στον διάολο», «Δε μας 

χέζεις, ρε Μίμη», «Μπράβο, ρε Μαρία! Τι να σου πω;», «Κόφ’ το!», «Άσ’ το, ρε 

Μαρία!», «Όπα, ρε Βασιλάκη», «Όπα, ρε master of the game», «Αμάν, ρε παιδί μου!», 

«Τέρμα!», «γαμώ το κέρατό μου», «ρε γαμώτο», «χέστηκα». 

Έκφραση άρνησης: «Ε όχι και σούζα!», «Enough is enough!». 

Έκφραση ειρωνείας: «Καλά, τραγούδα εσύ!», «Εντάξει, ρε Bon Jovi!». 

Έκφραση ικανοποίησης/ επιφώνημα: «Ουουουου!». 

Προτροπή: «Μην κωλώνετε ρε!», «Για έλα εδώ, για λέγε!», «Όρμα!», «Βασανίστε τα 

κορμιά αυτά τα πονεμένα!». 

Έναρξη αφήγησης: «Άκου, να δεις, κοριτσάκι μου», «το νου σας, ρεμάλια». 

Χαιρετισμοί: «Ave, Brutus!» (ειρωνικός χαιρετισμός). 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «οι σκύλες», «παρτάκιας», «μαλάκας», 

«κάθαρμα», «οι μάγισσες του Ίστγουικ», «μπαγάσας», «ο ρουφιάνος», «κότες», 

«κλασομέντες», «λαμόγια», «μπουχέσας», «βλάχος», «σαδιστής», «οργισμένος», 
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«ρεμάλια», «φλούφλης», «καραγκιόζης», «ξενέρωτοι», «λιγούρια», «ξεφτίλας», 

«σιγανοπαπαδιά», 

β) την ευφυΐα/ τη βλακεία: «το χάπατο», «βλήμα», 

γ) την εμφάνιση: «γυναικάρα», «φρεσκαδούρα», «Sméagol» (άσχημος 

μυθοπλαστικός χαρακτήρας από την τριλογία «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»), 

«πιθηκάνθρωπος», 

δ) την οικειότητα/ τη σχέση: «το μωρό μου», «ο αντρούλης σου», «τα φιλαράκια 

μου», «οι κολλητοί μου», «αμόρε», «ο κολλητός σου», 

ε) την ηλικία: «μπόμπιρας», «σαράβαλα», «παιδαρέλι», «πιτσιρίκι», «πιτσιρικάς», «ο 

μπάρμπας» (για συνομήλικό του μεσήλικο άντρα), «κωλόγερος», «ραμολί», 

«σαράβαλο», «μαθουσάλας», 

στ) τις ικανότητες: «master of the game», «Bon Jovi», 

ζ) τη διάθεση: «ανεβασμένος», «τσιτωμένες», «μπαρούτι», 

η) τα ενδιαφέροντα: «μηχανόβιος», 

θ) την ανταπόκριση σε φλερτ: «δύσκολος», 

ι) τη σεξουαλικότητα: «η μεγαλύτερη κινητή σεξουαλική εγκυκλοπαίδεια», 

κ) τον σεξουαλικό προσανατολισμό: «gay». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «χάλια», 

«νίλα», «για τα μπάζα». 

3) Επιτατικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [πολύ/ λίγο]: «χαλαρά». 

4) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές-ψυχικές καταστάσεις: «θα τα 

πάρω στο κρανίο», «κουλάρετε», «τσιτωμένες», «να μας ξεχέζουν», «μην κωλώνετε», 

«τρελάθηκες;», «δεν έχει συρθεί ποτέ στα πατώματα», «και παθαίνεις», «χάλια είναι», 

«με πληγώνεις», «σε λιμπίστηκε», «να ξεσκάσω», «δεν πάω καθόλου καλά», 

«πεθαίνω», «να σε ψήσει», «με κοιτάει και λιώνει», «πεθαίνει για σένα», «χαλάρωσε», 

«γουστάρουμε», «δεν είμαι με τα καλά μου», «χαλιέμαι», «είναι τέτοια η κάψα μου για 
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σένα», «καίγομαι τόσο πολύ», «με τρέλανε», «μου γάνωσε τον εγκέφαλο», «δε 

κωλώνω», «κωλώνεις», «μη μου τη βαράς», «τσιμπάει», «μη μου τη σπάτε» «μας την 

έφερε», «μας δούλεψε ψιλό γαζί», «μείνε τώρα γειωμένη με την πραγματικότητα», «μη 

μου τα πρήζει», «να τα πάρω», «χέστηκα», «τον είχαμε ψήσει», «του βάρεσε», «σ’ την 

κάρφωσε», «έχεις αρπάξει», «να τσιτώσουν και τα νεύρα τα δικά μας», «θα τα πάρω», 

«πάθαμε κολούμπρα», «μη σε πάρει χαμπάρι», «ξεμωραίνεις», «μη μου τη σπας», «να 

σαλτάρω», «έφαγα τώρα μια φλασιά». 

5) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«τσιπουράκια», «Madonna», «μηχανάρα», «φραπέ», «Σάκης Ρουβάς». 

6) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «θα σουρώσουμε», «γκομενικό (ενν. θέμα)», 

«δεν πίνουμε άλλο», «στάση (ενν. σεξ), «να μου κάτσεις», «σου ’κατσε», «να τρως 

χυλόπιτες», «θα ρίξετε το Μαράκι», «θα γίνουμε ρεζίλι», «να με κάνουν ρεζίλι», «να 

τη βρίσκω δημιουργικά (με το μωράκι μου)», «το κωλοβαράω μαζί σας», «με 

κερατώνει», «τα ’φτιαξε», «τον καμάκωσε», «του την πέφτεις», «έχω αράξει στον 

καναπέ», «θα την πέσουμε στη μικρή», «κουτσουκέλα», «να το κάνουμε», 

«ξεσάλωμα». 

7) Χρήση έκφρασης «και καλά» αντί για το επίρρημα «δήθεν»: «και καλά 

πλακώνεστε», «και καλά εγώ τους παρέσυρα». 

8) Αλλαγή σημασίας ρημάτων: π.χ. «μη μου τη βαράς» (=μη με εκνευρίζεις), «να τα 

πάρω» (=να εκνευριστώ), «έχεις αρπάξει» (=έχεις εκνευριστεί). 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «καραφλή» (για περούκα), «γι’ αυτό ρε λένε οίνος ευφραίνει 

καρδία ανθρώπου», «βλέπεις το μπούστο γεμάτο να ξεχειλίζει και παθαίνεις», «το 

σκουλαρίκι φταίει. Με κάνει και μοιάζω έκφυλος», «πολύ σαδομαζό είναι αυτό το 

μασάζ!», «είναι trendy» (για τσαντάκι), «σκατολοΐδι», «ξώμπουτα», «ξώβυζα» (για 

ρούχα). 

Αξιολόγηση κατάστασης: «(Αυτό είναι) το αντρίκειο», «καμιά φορά λέμε και καμιά 

σαχλαμάρα», «Μπόρα είναι θα περάσει!», «έχει τίποτα μπλεξίματα», «τα λέω στον 

βρόντο», «πόσο χάλια είναι η Εύα», «μας την πέσανε», «πλάκα μου κάνεις;», «κάτι 

γέλια που θα κάνω», «είναι ευκαιρία να ξαναζήσουμε τη χαμένη μας εφηβεία», «να 
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γελάσουν και οι πολυελαίοι» , «Αυτή τη νίλα θα τη θυμούνται forever!», «σκάψανε τον 

λάκκο τους», «το χοντραίνεις», «το κωλοβαράω», «μου τη λέτε», «τα άγρια τα γκάζια 

και η μυρωδιά του leather σάς εξιτάρει», «τα θέλει ο κώλος μας». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Σαν μωρά κάνετε!», «Μην είστε τσιτωμένες!», «Εγώ το 

Μαράκι το ’χω στρώσει. Στο ένα πόδι την έχω.» «Ο Παύλος δεν έχει συρθεί ποτέ στα 

πατώματα για καμία γυναίκα», «Είσαι μεγάλη καρδιά ρε!», «τ’ αγγλικά της τα ’χει 

παρατήσει από την εποχή του lower», «ο ρουφιάνος δε μιλάει για τις ρουφιανιές του», 

«δεν πάω καθόλου καλά», «είσαστε χαμένη υπόθεση», «Το Μαράκι δεν είναι για τις 

μασέλες σας», «Η Ελισσάβετ μού χίμηξε σαν λυσσασμένη γάτα», «Εσείς μου το 

παίζατε οσίες» (σε Μίμη και Νικηφόρο ειρωνικά), «άλλο χτύπημα» (για ωραία 

γυναίκα), «είναι μεγάλος σαδιστής», «έκανες την ψόφια», «με 10€ θα νομίζουν πως 

είμαστε για τα μπάζα!», «της πέφτουμε λίγοι», «ξεμωραίνεις», «Αυτός μπροστά στον 

γαμπρό μου είναι ο Σάκης Ρουβάς!». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός Άξονας  

Ο Παύλος στην υπό εξέταση σειρά μεταβαίνει από την πρότυπη ποικιλία στο νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα, το οποίο στην περίπτωσή του απαρτίζεται από τη «γλώσσα των 

νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη και την αγγλική γλώσσα, σε 

χαλαρές και ξέγνοιαστες στιγμές συζήτησης με τους φίλους, καθώς και για 

περιπαικτικούς ή χιουμοριστικούς σκοπούς στις μεταξύ τους συζητήσεις, όπως, επίσης, 

και σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης και εκνευρισμού, μιας και πρόκειται 

για έναν δυναμικό και ευέξαπτο χαρακτήρα. Επίσης, ο Παύλος χρησιμοποιεί το 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα συχνά στην ομιλία του, καθότι, με βάση την 

παρουσίασή του στη σειρά, είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος μεν αλλά «της πιάτσας», 

με αποτέλεσμα το υφολογικό σύμπλεγμα να επισημαίνει και τη «μαγκιά» αλλά και την 

αρρενωπότητά του. Έτσι, λοιπόν, αποτελεί έναν συστηματικό χρήστη του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος, ο οποίος το χρησιμοποιεί στις αλληλεπιδράσεις του με τους 

φίλους του αλλά και στις συνομιλίες του με τις συζύγους του (τέως και νυν) και με τις 

συζύγους των φίλων του.  

 Πιο αναλυτικά, ο Παύλος καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος, όταν θέλει να αξιολογήσει άτομα με βάση τον χαρακτήρα/ τη 
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συμπεριφορά («κλασομέντες», αναφερόμενος στη δειλία των φίλων του, επειδή νομίζει 

ότι παρουσίασαν αυτόν ως «ηθικό αυτουργό» της απόφασής τους να πάνε στα καζάνια 

στον Τύρναβο, για να δουν από κοντά όμορφες οινοποιούς/ «λαμόγια», αναφερόμενος 

στην άποψη την οποία έχουν οι γυναίκες τους γι’ αυτούς), την ευφυΐα/ τη βλακεία (π.χ. 

«βλήμα», απαξιώνοντας τον σύντροφο της Ειρήνης, της τέως γυναίκας του, λόγω 

ζήλιας), την εμφάνιση (π.χ. χαρακτηρίζει «Sméagol» τον συνομήλικό του σύντροφο 

της κόρης του), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. «οι κολλητοί μου», αναφερόμενος σε 

Μίμη και Νικηφόρο/ «αμόρε», αναφερόμενος ειρωνικά σε μεσήλικα σύντροφο της 

κόρης του), την ηλικία (π.χ. χαρακτηρίζει ως «παιδαρέλι» τον υποτιθέμενο εραστή της 

τέως γυναίκας του και ως «ραμολί», «σαράβαλο» και «μαθουσάλα» τον συνομήλικό 

του σύντροφο της κόρης του) ή τις ικανότητες («master of the game», «Bon Jovi», 

ειρωνευόμενος τον Μίμη για τη δεξιότητά του στο φλερτ και για τις φωνητικές του 

ικανότητες). Επιπροσθέτως, το αξιοποιεί για να χαρακτηρίσει άτομα με βάση τη 

διάθεση (π.χ. «τσιτωμένες» για τις γυναίκες τους), τα ενδιαφέροντα («μηχανόβιος»), 

την ανταπόκριση στο φλερτ (π.χ. «σου έκανε και τον δύσκολο ο μπάρμπας», επειδή 

εκνευρίστηκε που πολιορκούσε για πολύ καιρό η κόρη του τον μεσήλικα σύντροφό 

της), τη σεξουαλικότητα («η μεγαλύτερη κινητή σεξουαλική εγκυκλοπαίδεια» 

σχολιάζοντας τις γνώσεις του Μίμη πάνω σε αυτό το θέμα) και τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό («gay»). 

 Επίσης, ο Παύλος μεταβαίνει από την πρότυπη ποικιλία στο νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα, όταν θέλει να αναφερθεί σε έντονες πνευματικές, συναισθηματικές και 

ψυχικές καταστάσεις. Έτσι, χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, την έκφραση «θα τα πάρω 

στο κρανίο», επειδή του ζήτησαν να ξυρίσει το μούσι και να βγάλει το σκουλαρίκι, 

ώστε να μην τον αναγνωρίσουν, γιατί θα μεταμφιεστούν για να μπουν απαρατήρητοι 

στο τσιπουράδικο, καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση εναντίον τους για τρομοκρατική 

επίθεση και κράτηση ομήρων με τη χρήση (ψεύτικων) όπλων), την έκφραση «πάθαμε 

κολούμπρα», για να περιπαίξει τον Μίμη, επειδή κολακεύτηκε από το ενδιαφέρον της 

όμορφης φίλης της Μαρίας, την έκφραση «μου γάνωσε τον εγκέφαλο», συνομιλώντας 

με τον Μίμη και τον Νικηφόρο, για να αναφερθεί στη φλυαρία και στην γκρίνια της 

Ελισσάβετ, και την έκφραση «μη μου τη βαράς κι εσύ» σε συνομιλία του με τη Μαρία, 

για να δείξει τον εκνευρισμό του, αλλά και την έκφραση «μη μου τη σπας» στον 

τρίχρονο γιο του, επειδή τον διέκοψε κατά την έναρξη της ερωτικής πράξης με τη 

γυναίκα του. Ο Παύλος αξιοποιεί, επιπροσθέτως, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, 
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όταν θέλει να αναφερθεί σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες σχετικές με τη 

διασκέδαση και το ποτό (π.χ. «ξεσάλωμα», «θα σουρώσουμε», «δεν πίνουμε άλλο») 

αλλά κυρίως με το σεξ, το φλερτ και τις ερωτικές σχέσεις (π.χ. «να μου κάτσεις», «να 

τρως χυλόπιτες», «θα ρίξετε το Μαράκι», «τον καμάκωσε», «με κερατώνει»), καθώς 

και όταν θέλει να αναφερθεί σε αντικείμενα ή άτομα του ενδιαφέροντος της νεανικής 

κουλτούρας (π.χ. «Madonna», «Σάκης Ρουβάς» «μηχανάρα», «φραπέ») ή όταν θέλει 

να δείξει τη δυσπιστία του και την κριτική του απέναντι σε συμπεριφορές και 

καταστάσεις (π.χ. «και καλά πλακώνεστε», «και καλά εγώ τους παρέσυρα»). 

Παράλληλα, με τη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος ο Παύλος προβαίνει 

στην αξιολόγηση πραγμάτων (π.χ. «Το σκουλαρίκι φταίει. Με κάνει και μοιάζω 

έκφυλος»/ «(το τσαντάκι) είναι trendy»), καταστάσεων («Αυτή τη νίλα θα τη 

θυμούνται forever!», συνομιλώντας με Μίμη και Νικηφόρο, αναφερόμενος στην 

πλεκτάνη την οποία έστησαν στις γυναίκες τους, και στην απόφασή τους να τις 

εκδικηθούν, δένοντάς τες σε αποθήκη πλοίου, το οποίο κουνούσαν και στο οποίο 

έριχναν νερά, για να τις φοβίσουν ότι θα πνιγούν στη θάλασσα/ «τα άγρια τα γκάζια 

και η μυρωδιά του leather σάς εξιτάρει», πετώντας σπόντες στην Ξανθίππη και στην 

Ελισσάβετ για την υποτιθέμενη προτίμηση της τέως γυναίκας του στους νεαρούς 

μηχανόβιους) ή προσώπων (π.χ. «Αυτός μπροστά στον γαμπρό μου είναι ο Σάκης 

Ρουβάς!»/ «με 10€ (εννοείται είσοδο) θα νομίζουν πως είμαστε για τα μπάζα!», 

αναφερόμενος στην καλλιτεχνική τους αξία ως μουσικό γκρουπ). 

 Ο Παύλος, επιπλέον, καταφεύγει στη χρήση του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος σε πραγματολογικό επίπεδο, όταν π.χ. θέλει δηλώσει την επιδοκιμασία 

του («Megalicious!», επιδοκιμάζοντας τη σέξι εμφάνιση της Μαρίας), την 

αποδοκιμασία του (π.χ. «Δε μας χέζεις, ρε Μίμη»), τη συμφωνία του (π.χ. «okay», 

«μέσα με τα μπούνια!»), την άρνησή του («Enough is enough!» στον Βασίλη, τον 

ιδιοκτήτη του τσιπουράδικου, για να του δείξει ότι δε θα επιμείνουν άλλο να μην το 

κλείσει), την ειρωνεία του («Εντάξει, ρε Bon Jovi!» στον Μίμη, ειρωνευόμενος τις 

φωνητικές του ικανότητες), την προτροπή του (π.χ. «Μην κωλώνετε ρε!», «Όρμα!») 

και την έναρξη αφήγησης (π.χ. «το νου σας, ρεμάλια»). Επίσης, παρατηρείται ότι οι 

προσφωνήσεις του συνοδεύονται συχνά από το κλητικό επιφώνημα «ρε» είτε για 

επίδειξη της μαγκιάς του και του εκνευρισμού του είτε λόγω οικειότητας με τους 

συνομιλητές του, ενώ εμφανίζονται, ακόμη, στην ομιλία του και τρυφερές 

προσφωνήσεις όταν θέλει να καλοπιάσει τον συνομιλητή/ συνομιλήτριά του (π.χ. «βρε 
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Ειρηνάκι μου») ή για λόγους τρυφερότητας και έρωτα (π.χ. «φατσουλινάκι μου» στη 

Μαρία).  

Σε μορφολογικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του ρήματος 

«κουλάρω», το οποίο παράγεται από την αγγλική λέξη cool + επίθημα –άρω της 

πρότυπης ποικιλίας, για τη δήλωση συναισθηματικών και ψυχικών καταστάσεων, 

καθώς και η ποικιλία παράγωγων ουσιαστικών με επιθήματα που ανήκουν στην 

πρότυπη ποικιλία (π.χ. παρτάκιας) ή όχι (π.χ. «κερατούκλης») για τον χαρακτηρισμό 

ατόμων αλλά και η ύπαρξη σύνθετων λέξεων για τον ίδιο σκοπό (π.χ. 

«πιθηκάνθρωπος», «κλασομέντες», «κωλόγερος»). Αξιοσημείωτη είναι και η χρήση 

ουσιαστικών με υποκοριστικά επιθήματα για λόγους τρυφερότητας (π.χ. «αγκαλίτσα», 

«μωράκι»/ για λόγους, μάλιστα, υπερβολικής τρυφερότητας στη Μαρία χρησιμοποιεί 

τη λέξη «φατσουλινάκι», η οποία εμπεριέχει δύο υποκοριστικά επιθήματα) ή ειρωνείας 

(π.χ. «υφάκι», «χιουμοράκι», «αντρούλης», «πουλάκι μου»), ή με επιτατικά επιθήματα 

για λόγους θαυμασμού («γυναικάρα») ή έμφασης (π.χ. «φρεσκαδούρα»). Συν τοις 

άλλοις, αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση αποκοπής τους τέλους της λέξης 

(«σαδομαζό») και η λέξη «megalicious», η οποία παράγεται από το ελληνικό επίθετο 

μεγάλος,-η, -ο + επίθημα –icious της αγγλικής γλώσσας και η οποία αποδεικνύει τη 

γλωσσοπλαστική και δημιουργική όψη των νεανικών ιδιωμάτων. Στο συντακτικό 

επίπεδο, εμφανίζεται κυρίως η χρήση της σημασιολογικά κενής αντωνυμίας για τη 

δήλωση πνευματικών, συναισθηματικών και ψυχικών καταστάσεων (π.χ. «σ’ την 

κάρφωσε», «μη μου τα πρήζει», «θα τα πάρω», «μη μου τη σπάτε»), όπως, επίσης, και 

βιωματικών και κοινωνικών εμπειριών σχετικών με το φλερτ, τη σεξουαλική ζωή (π.χ. 

«τα ’φτιαξε», «του την πέφτεις», «θα την πέσουμε στη μικρή») και την αδράνεια (π.χ. 

«το κωλοβαράω»), αλλά και για την περιγραφή και αξιολόγηση καταστάσεων  (π.χ. 

«μας την πέσανε», «μας τη φέρνει η ζωή», «μου τη λέτε»). 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως, μολονότι είναι καθηγητής αγγλικών, 

χρησιμοποιεί λιγότερες αγγλικές λέξεις και εκφράσεις στην ομιλία του σε σύγκριση με 

τον Νικηφόρο, και αυτές κυρίως για εμφατικούς («Αυτή τη νίλα θα τη θυμούνται 

forever!»), ειρωνικούς ή περιπαικτικούς σκοπούς (π.χ. «τα άγρια τα γκάζια και η 

μυρωδιά του leather σάς εξιτάρει»). Αξιοπρόσεκτη είναι μία περίπτωση 

μεταγλωσσικού σχολίου το οποίο ο Παύλος δέχεται από τον Μίμη λόγω της χρήσης 

αγγλικών λέξεων, όταν ο Παύλος λέει ότι στο κάμπινγκ θα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες 

θα είναι στην παραλία «topless» και, αν είναι τυχεροί, μπορεί να είναι και 
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«bottomless», λέξη την οποία εκφέρει με ιδιαιτέρως έντονη προφορά, με αποτέλεσμα 

να σχολιάζει με εκνευρισμένο ύφος ο Μίμης την επιλογή της λέξης αυτής, τονίζοντάς 

του ότι έπρεπε να πει «ξεβράκωτες». Επίσης, εντοπίζεται και μεταγλωσσικό σχόλιο 

από τον Παύλο προς τον Μίμη, λόγω της εσφαλμένης αγγλικής προφοράς του 

δεύτερου, ο οποίος παραγγέλνει τα κοκτέιλ τους «daiquiri» ως «ντακουίρι» («ένα γύρο 

ακόμη από ντακουίρι»), με αποτέλεσμα ο Παύλος να του επισημαίνει τη σωστή 

προφορά («ντάκιουρι») και να τον χαρακτηρίζει «βλάχο» («Όχι έτσι, ρε βλάχο! 

Ντάκιουρι», έχοντας την κατάλληλη προφορά). Ο Νικηφόρος γελάει, όμως, εκτός από 

τον Μίμη, και με τον Παύλο και την προφορά του, καθώς θεωρεί πως είναι αρκετή η 

«ξεφτίλα που το πίνουν», με αποτέλεσμα να δέχεται μεταγλωσσικό σχόλιο και ο 

Παύλος. Αξιοσημείωτη είναι και μια περίπτωση ασυνεννοησίας μεταξύ του 

Νικηφόρου και του Παύλου κατά την οποία ο Νικηφόρος χρησιμοποιεί την αγγλική 

λέξη «grunge», η οποία χρησιμοποιείται στα νεανικά ιδιώματα των ΗΠΑ για το 

επιμελώς ατημέλητο ντύσιμο και την οποία ο Παύλος δεν την καταλαβαίνει, 

προκειμένου να σχολιάσει το εκκεντρικό ντύσιμό του και το βαμμένο ξανθό μαλλί του, 

αποδίδοντας το σχόλιο του Παύλου να μην πάει στο φροντιστήριό του για δουλειά με 

αυτό το μαλλί σε ζήλια («Ν: Γιατί; Επειδή είναι grunge», «Π: Τι είναι αυτό;»).  

 Συνεπώς, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα κατασκευάζει στην περίπτωση του 

Παύλου έναν νεανικό μεσήλικα, με ροπή στο ξενύχτι και στο ποτό με τους φίλους του, 

αλλά και με αδυναμία στο γυναικείο φύλο, καθώς και έναν άνθρωπο ευέξαπτο, 

εκδικητικό, ζηλιάρη, κτητικό, επικριτικό και υποτιμητικό, όπως, επίσης, και 

περιπαικτικό και ειρωνικό ειδικά με τους φίλους του, με τους οποίους ανταλλάσσουν 

ο ένας με τον άλλον συχνά σχόλια σχετικά με την απήχησή τους στις γυναίκες και τις 

αντοχές τους, από τη στιγμή που κανείς τους δε θέλει να παραδεχτεί ότι μεγαλώνει και 

ιδιαιτέρως ο Παύλος, ο οποίος παράτησε τη γυναίκα του για μια κατά πολύ νεότερή 

του κοπέλα. Συνεπώς, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα έχει ως στόχο στην περίπτωση 

του Παύλο να καταδείξει και την «κρίση μέσης ηλικίας» με την οποία έχει έρθει 

αντιμέτωπος, όπως, επίσης, και τη μαγκιά και την αρσενικότητά του, τις οποίες 

προβάλλει σε κάθε δυνατή ευκαιρία, καθώς, όπως φαίνεται, χρειάζεται επιβεβαίωση. 

Ωστόσο, μέσω του υφολογικού συμπλέγματος υπογραμμίζεται και η αλληλεγγύη και  

η οικειότητα με τους φίλους του, καθώς και το χιούμορ και η άνεση που κυριαρχούν 

στις μεταξύ τους συνομιλίες, ενώ η επιλογή του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος 

έναντι της πρότυπης ποικιλίας αποτελεί συνειδητή επιλογή για τον Παύλο, από τη 
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στιγμή που είναι ένας μορφωμένος μεσήλικας. Συνεπώς, δομείται για τον Παύλο ένας 

«μικτός» χαρακτήρας, καθώς μέσω του υφολογικού συμπλέγματος επισημαίνεται τόσο 

η όρεξη και η διάθεση του για ζωή και η επιθυμία που έχει για περιπέτειες με τους 

φίλους του όσο και ο φόβος των γηρατειών, η «κρίση της μέσης ηλικίας» και η 

εκρηκτικότητα του χαρακτήρα του.  

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Στην υπό μελέτη σειρά, ο Παύλος παρουσιάζεται ως ένας αναποφάσιστος, οξύθυμος 

και πλεονέκτης μεσήλικας, ο οποίος έχει έντονη αδυναμία στο γυναικείο φύλο, στο 

τσίπουρο και στους καλούς μεζέδες. Αρχικά, είναι παντρεμένος με την Ειρήνη, την 

οποία είχε γνωρίσει όταν την είχε μαθήτρια. Στη συνέχεια, ωστόσο, ύστερα από είκοσι 

περίπου χρόνια γάμου, εμφανίζεται να βαριέται το υπερβολικό ενδιαφέρον και την 

παραδειγματική αφοσίωση της Ειρήνης, η οποία είναι υπόδειγμα νοικοκυράς και 

συζύγου, και να πνίγεται από την υπερβολική φροντίδα της, με αποτέλεσμα να είναι 

απότομος απέναντί της, να την προσβάλλει, να την παραμελεί και να τη γεμίζει με 

ψέματα. Ο πραγματικός λόγος, βέβαια, είναι ότι έχει δημιουργήσει εξωσυζυγική σχέση 

με τη νεαρή γυμνάστρια τη Μαρία, η οποία είναι εξαιρετικά αφελής και εύπιστη και με 

την οποία δυσκολεύεται συχνά να συνεννοηθεί, γιατί δεν κατανοεί τις λέξεις τις οποίες 

χρησιμοποιεί ο Παύλος ή τα θέματα στα οποία αναφέρεται, με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύεται η έντονη διαφορά στο επίπεδό τους. Τα πράγματα κυλούν αρμονικά όσο 

ο Παύλος και η Μαρία έχουν παράνομη σχέση και αρχίζουν να δυσκολεύουν, όταν η 

Μαρία αρχίζει να τον πιέζει για επισημοποίηση της σχέσης τους, για γάμο και για παιδί, 

καθώς δέχεται και την γκρίνια του πατέρα της. Τελικά, ο Παύλος πηγαίνει να ζήσει με 

τη Μαρία, όταν πληροφορείται η Ειρήνη την εξωσυζυγική του σχέση και τον διώχνει 

από το σπίτι, λέγοντας, όμως, ψέματα στη Μαρία ότι δήθεν αυτός ήταν που τελείωσε 

τον γάμο του.  

Στη συμβίωση με τη Μαρία ο Παύλος αναγκάζεται να ζήσει εντελώς 

διαφορετικά απ’ ό,τι ήταν συνηθισμένος, καθότι η Μαρία δεν έχει ιδέα από νοικοκυριό 

και μαγειρική, με αποτέλεσμα να αρχίζει να εκνευρίζεται μαζί της, όταν δεν έχει 

καθαρά ρούχα ή όταν δεν υπάρχει έτοιμο φαγητό, και να της μιλάει ορισμένες φορές 

άσχημα. Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, όταν γνωρίζει τον πατέρα της 
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Μαρίας, ο οποίος δεν τον εγκρίνει λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας με την κόρη 

του, και δέχεται πιέσεις για αρραβώνα και γάμο, με αποτέλεσμα για ένα χρονικό 

διάστημα να κάνει ό,τι μπορεί για να το αποφύγει, καταφεύγοντας σε δικαιολογίες και 

σε ψέματα. Αναγκάζεται, ωστόσο, να αρραβωνιαστεί τη Μαρία, προκειμένου να 

ηρεμήσει από τη γκρίνια της για ένα διάστημα. Η σχέση τους περνάει διάφορες φάσεις, 

καθώς ο Παύλος δεν είναι ευτυχισμένος με την όλη κατάσταση και την έντονη επιθυμία 

της Μαρίας για δημιουργία οικογένειας, ενώ ζηλεύει και το γεγονός ότι η Ειρήνη μετά 

από καιρό έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και έχει προχωρήσει στη ζωή, κάνοντας 

σχέση με τον ευπαρουσίαστο οφθαλμίατρο Γιάννη. Ο Παύλος τότε αρχίζει να 

προσεγγίζει ξανά ερωτικά την Ειρήνη, καθότι είναι ιδιαιτέρως ζηλιάρης, πλεονέκτης 

και κτητικός, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση 

της Ειρήνης με τον Γιάννη, φτάνοντας στο σημείο να πιάνεται στα χέρια μαζί του χωρίς 

ιδιαίτερο λόγο στον θρησκευτικό γάμο του Μίμη. Καταφέρνει, ωστόσο, να κάνει την 

Ειρήνη να υποκύψει στο επίμονο φλερτ του, με αποτέλεσμα ο Γιάννης να τους πιάσει 

στο κρεβάτι και να χωρίσει με την Ειρήνη. Αυτός, από την πλευρά του, προσπαθεί να 

κάνει τη Μαρία να τον χωρίσει, προφασιζόμενος τη διαφορά ηλικίας τους, τη 

διασκέδαση την οποία δεν μπορεί να της προσφέρει, καθώς και ότι δε θέλει παιδί σε 

αυτήν την ηλικία, επειδή δεν έχει αντοχές, ενώ η πραγματική αιτία είναι ότι 

αμφιταλαντεύεται μεταξύ Ειρήνης και Μαρίας αλλά και ότι ενδόμυχα έχει μετανιώσει 

με την προοπτική ενός νέου γάμου.  

Για την αστάθεια του χαρακτήρα του τον ειρωνεύονται και οι φίλοι του και ο 

Παύλος τους εξομολογείται πως αυτό που θα τον ικανοποιούσε πραγματικά θα ήταν 

«η Μαρία να είναι σαν την Ειρήνη και η Ειρήνη σαν τη Μαρία», με αποτέλεσμα να 

τονίζεται η πλεονεξία και το ανικανοποίητο του χαρακτήρα του. Έτσι, λοιπόν, επειδή 

δυσκολεύεται να κατασταλάξει σε μια οριστική επιλογή, παρουσιάζεται σε αρκετά 

επεισόδια ως υποκριτής, διπρόσωπος, αναποφάσιστος και ανειλικρινής τόσο απέναντι 

στην Ειρήνη όσο και απέναντι στη Μαρία, με αποτέλεσμα να τις κοροϊδεύει και να τις 

στενοχωρεί και τις δυο, αφού δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντί τους και ξέρει πώς 

να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, από τη στιγμή που γνωρίζει καλά τα τρωτά σημεία 

και των δύο γυναικών. Επίσης, παρουσιάζεται να μη νιώθει ιδιαίτερες τύχεις, καθώς 

αφενός αρέσκεται στη διπλή ζωή την οποία κάνει και αφετέρου έχει φοβία με τη 

δέσμευση, ενώ παρουσιάζεται και ως ευθυνόφοβος. Η κατάσταση, ωστόσο, 

ξεδιαλύνεται, όταν η Μαρία τον εγκαταλείπει, ώστε να αποφασίσει ανεπηρέαστος τι 
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πραγματικά θέλει, και πηγαίνει να μείνει στην Ειρήνη, γιατί τη θεωρεί φίλη της και δε 

γνωρίζει για την κρυφή σχέση της με τον Παύλο. Τότε η Ειρήνη, λόγω της ευαισθησίας 

της και των ενοχών της, δίνει τέλος στη σχέση της με τον Παύλο, καθώς 

αντιλαμβάνεται πόσο καλό παιδί είναι η Μαρία και πόσο τον αγαπάει, ενώ στον γάμο 

τους γίνεται και κουμπάρα, επειδή της το ζήτησε η Εύα, η κόρη που έχει με τον Παύλο. 

Ο Παύλος, όταν τον παρατά η Μαρία, κάνει την αυτοκριτική του και θεωρεί την 

ερωτική του πλεονεξία σύμφυτη με τον χαρακτήρα του. Αναγκάζεται, ωστόσο, να 

ξαναγυρίσει στη Μαρία και να συμφωνήσει μαζί της για γάμο, με βαριά, βέβαια, 

καρδιά, αμέσως μόλις τον χωρίζει η Ειρήνη, καθώς δεν αντέχει, όπως φαίνεται, την 

απόρριψη και να μείνει στιγμή μόνος, παρόλο που παρουσιάζεται απρόθυμος να την 

παντρευτεί μέχρι την τελευταία στιγμή όπου είναι ντυμένος γαμπρός στο δημαρχείο. 

Και στον δεύτερο γάμο του, εμφανίζεται ως αδιάφορος σύζυγος, ανώριμος, 

επιπόλαιος και εγωιστής, καθώς παραμελεί τόσο τη Μαρία όσο και τον μικρό του γιο, 

τον Θανασάκη. Πάνω από όλα βάζει τον εαυτό του, την καλοπέρασή του και τα 

ξενύχτια με τους φίλους του, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον γάμο του και 

πυροδοτώντας με την ανεύθυνη συμπεριφορά του έντονους και συχνούς καβγάδες. 

Έτσι, λοιπόν, επειδή η συμπεριφορά του οδηγείται στα άκρα, όταν αποφασίζουν να 

πατήσουν με τον Μίμη και τον Νικηφόρο τις δέκα εντολές, η Μαρία αγανακτισμένη 

τον παρατά για έναν άντρα κοντά στην ηλικία της, ο οποίος είναι πολύ προστατευτικός 

μαζί της. Ο Παύλος, από την πλευρά του, αν και αρχικά στενοχωριέται για λίγο με την 

εγκατάλειψη της Μαρίας, στο τέλος απολαμβάνει στον μέγιστο βαθμό την ελευθερία 

του, κάνοντας παράλληλη σχέση με δύο νέες και ωραίες αεροσυνοδούς, οι οποίες του 

κάνουν όλα τα χατίρια. Στα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του συγκαταλέγεται η 

αγάπη και το ενδιαφέρον του για την κόρη του, την Εύα, με την οποία εξοργίζεται και 

έρχεται σε σύγκρουση μόνο όταν κάνει σχέση με συνομήλικό του άντρα, 

ακολουθώντας το παράδειγμά του, αλλά και η αφοσίωσή του στους φίλους του.  

Συνεπώς, σε όλη τη σειρά, η αναπαράσταση του Παύλου συνδέεται με την 

«κρίση μέσης ηλικίας», την ανασφάλειά του, τη συνεχή του ανάγκη για επιβεβαίωση 

και την επιθυμία του να ζήσει τα απωθημένα του μαζί με τους φίλους του. Ως προς τις 

διατροφικές του συνήθειες, παρατηρούμε πως έχει ροπή στην ανθυγιεινή διατροφή, με 

άλλα λόγια στους λιπαρούς μεζέδες, στους καφέδες και στο πολύ ποτό, κυρίως στο 

τσίπουρο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συχνά μεθυσμένος και να δέχεται κριτική 

από τη Μαρία, γιατί μυρίζει αλκοόλ. Η μία και μοναδική του προσπάθεια να ξεκινήσει 
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άθληση και διατροφή, επειδή του το ζήτησε η Μαρία, οδηγείται σε αποτυχία, καθώς 

καταλήγει μαζί με τους φίλους του πρώτα σε γυράδικο και έπειτα στο τσιπουράδικο.  

Ως προς το ντύσιμό του, είναι ντυμένος κλασικά και φοράει συνήθως τζιν 

παντελόνι, πουκάμισο και σακάκι, με εξαίρεση όταν γυμνάζεται και εμφανίζεται με 

φόρμες και αθλητικά παπούτσια. Επίσης, όταν δέχεται κριτική από τη Μαρία για την 

ηλικία του, εμφανίζεται στο τσιπουράδικο ντυμένος με χρωματιστό παντελόνι φόρμας, 

έντονο κόκκινο μπουφάν με κουκούλα, καρό πουκάμισο και από μέσα κίτρινο μακό 

μπλουζάκι, με γυαλιά με χρωματιστούς φακούς και αθλητικά παπούτσια, 

σχολιάζοντας, προκειμένου να δικαιολογήσει την παράξενη αμφίεσή του στους φίλους 

του που τον κοιτάζουν απορημένοι, πως, από τη στιγμή που δείχνει πιο νέος, θέλει να 

φαίνεται και πιο νέος. Ακόμη, εμφανίζεται με πέτσινο μπουφάν, τζόκεϋ καπέλο, γυαλιά 

ηλίου και μηχανή μεγάλου κυβισμού τύπου Harley Davidson, όταν νομίζει πως η 

Ειρήνη έκανε σχέση με νεαρό μηχανόβιο, ενώ ένα ακόμη μοντέρνο στοιχείο της 

εμφάνισής του είναι το σκουλαρίκι το οποίο έχει μόνιμα στο αυτί και το οποίο δεν 

αποχωρίζεται για κανέναν λόγο. Κινείται κυρίως στους χώρους του σπιτιού της 

Ειρήνης, το οποίο είναι διακοσμημένο με νεοκλασικό τρόπο, αλλά και στο σπίτι του 

με τη Μαρία, το οποίο είναι διακοσμημένο εξαιρετικά μοντέρνα και «κοριτσίστικα» με 

αρκουδάκια και πολύ έντονα χρώματα, με αποτέλεσμα ο Παύλος να μοιάζει εκεί μέσα 

παράταιρος (ως παραφωνία για την ακρίβεια), καθώς και στα σπίτια των φίλων του. 

Επίσης, εμφανίζεται να κινείται στο φροντιστήριό του αλλά πολύ συχνά και στο 

τσιπουράδικο, που είναι το αγαπημένο στέκι της παρέας.  

 

Ιδεολογική ανάλυση  

Η αναπαράσταση των μεσήλικων αντρών στην υπό μελέτη σειρά συνδέει τη 

νεανικότητα και το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα με την «κρίση της μέσης ηλικίας» 

(βλ. και Gatling, Mills & Lindsay 2014), καθώς οι υπό μελέτη μυθοπλαστικοί 

χαρακτήρες νεανίζουν υπερβολικά και υφοποιούνται συχνά τα νεανικά ιδιώματα εν 

γνώσει τους, προκειμένου να αποδείξουν στις γυναίκες του αλλά και στους εαυτούς 

τους πως δεν έχουν γεράσει. Επίσης, για την αναπαράστασή τους αντλούνται στοιχεία 

από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», καθώς στην 

παρουσίαση των τριών αντρών αντικατοπτρίζονται τα συνήθη αρνητικά στερεότυπα τα 
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οποία αποδίδονται στην κοινωνική κατηγορία της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης, 

όπως, για παράδειγμα, η ανωριμότητα, η επιπολαιότητα, η ανευθυνότητα, η ροπή στο 

ξενύχτι, στο ποτό, στο σεξ και στην εναλλαγή ερωτικών συντρόφων, η 

αντιδραστικότητα, η υπερβολή, η ειρωνεία, η απαξίωση ατόμων και η κριτική 

πραγμάτων και καταστάσεων, η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στους οικείους 

τους, τα οποία οδηγούν σε καβγάδες και συγκρούσεις, η έλλειψη ορθολογισμού, το 

ψέμα, η ζήλια, η εκδικητικότητα και τα συμπλέγματα κατωτερότητας.  

Επίσης, η συχνή κριτική την οποία δέχονται από τις γυναίκες τους για το 

γεγονός ότι παλιμπαιδίζουν ή συμπεριφέρονται όπως οι έφηβοι («τζόβενα»), σε 

συνδυασμό με το περικειμενικό πλαίσιο της κωμωδίας (humorous frame: Dynel 2011), 

όπου εμπίπτει η υπό εξέταση τηλεοπτική σειρά, αναπαράγουν ηλικιακά στερεότυπα για 

την ομάδα των μεσηλίκων, καθώς και τον «λόγο της τρίτης ηλικίας» (βλ. Gatling 2013), 

ο οποίος σχετίζεται με την παθητικότητα και την έλλειψη δραστηριότητας, επειδή με 

αυτόν τον τρόπο επισημαίνεται πως η νεανικότητα είναι ασύμβατη (Attardo 2001) με 

τη μέση ηλικία, από τη στιγμή που κατασκευάζεται ώστε προκαλεί το γέλιο στο 

τηλεοπτικό κοινό. Έτσι, προωθούνται πιο παραδοσιακές εννοιολογήσεις της μέσης 

ηλικίας. Επιπροσθέτως, αναπαράγονται τα ηλικιακά στερεότυπα, καθώς οι μεσήλικες 

αρνούνται να γεράσουν και αντιμετωπίζουν το γήρας ως κάτι το αρνητικό.  

 Η αρνητική παρουσίαση των μεσηλίκων της σειράς στιγματίζει και το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς μέσω αυτού εκφράζονται τα προαναφερθέντα αρνητικά 

στερεότυπα για την κοινωνική ομάδα των νέων (π.χ. σεξ, ποτό, ξενύχτι, μηχανές, 

μαγκιά, ειρωνεία κλπ.), ενώ η «γλώσσα των νέων τεχνολογιών», η οποία ανήκει στο 

νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, παρουσιάζεται ως «εξωτική» και ακατάληπτη 

(Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999), από τη στιγμή που δημιουργεί επικοινωνιακά 

χάσματα και χρησιμοποιείται για την εξαπάτηση ατόμων (περίπτωση Μίμη και 

Ξανθίππης). Συν τοις άλλοις, επειδή ο Παύλος και ο Νικηφόρος, οι οποίοι εμφανίζουν 

αρκετές αρνητικές όψεις της νεανικής ταυτότητας, χρησιμοποιούν, σε γενικές γραμμές, 

συστηματικότερα το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα σε σχέση με τον Μίμη, αυτό 

αποτελεί έναν ακόμη βασικό λόγο για τον οποίο το υφολογικό σύμπλεγμα 

αναπαρίσταται με αρνητικό τρόπο.  

 Σε γενικές γραμμές, η «κρίση μέσης ηλικίας» είναι εντονότερη και 

εμφανέστερη στους μεσήλικες της τηλεοπτικής σειράς Πενήντα-Πενήντα εν συγκρίσει 
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με τους μεσήλικες από την οικογενειακή τηλεοπτική κωμωδία περιστάσεων 

Ευτυχισμένοι Μαζί, επειδή οι πρώτοι είναι πρόθυμοι να διαταράξουν την οικογενειακή 

τους ισορροπία ανά πάσα στιγμή, καθώς νιώθουν συχνά την ανάγκη να ζήσουν τα 

απωθημένα τους, ιδιαιτέρως κατά τις στιγμές στις οποίες βιώνουν την αμφισβήτηση 

από τις γυναίκες τους ή δέχονται σχόλια για την ηλικία τους, προκειμένου να 

αποδείξουν πως είναι ακόμη νέοι, αρεστοί, ακμαίοι και δραστήριοι. Από τους τρεις 

μεσήλικες της τηλεοπτικής σειράς Πενήντα-Πενήντα, ο Μίμης είναι αυτός που 

επισημαίνει συχνά ότι είναι μεγάλοι για κάποιες δραστηριότητες για τις οποίες έχει 

ενδοιασμούς, παρασύρεται, ωστόσο, εύκολα από τους φίλους του, καθώς δεν θέλει να 

τους χαλάσει το χατίρι, μιας και λειτουργεί η παρέα τους για τους τρεις άντρες ως 

δεύτερη οικογένεια και θεωρείται ως κάτι το ιερό, ενώ ο Νικηφόρος και ο Παύλος είναι 

οι χαρακτήρες με τη μεγαλύτερη ανάγκη να αποδείξουν πως δεν έχουν γεράσει.  

 

5.5.2 Ανάλυση σκηνών με τους υπό εξέταση μεσήλικους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες από 

την τηλεοπτική σειρά Πενήντα-Πενήντα 

 

1η σκηνή: «Έχω 3.000 φίλους στο Facebook!» 

Επεισόδιο 2, 3ος κύκλος, 33.03-34.04 

 

 ((Μετά από σοβαρό καβγά που είχε με τους επιστήθιους φίλους του, Παύλο και 

Νικηφόρο, ο Μίμης, απομονωμένος στο δωμάτιό του και έχοντας μαυρισμένο το μάτι 

του, ασχολείται με το laptop του, προσπαθώντας να μυηθεί στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο Facebook, προκειμένου να αντισταθμίσει το κενό 

που νιώθει)) 

 

Μίμης (Μ), Ξανθίππη (Ξ) 

1 

2 

Ξ: 

 

Μιμάκο μου:, μεσημέριασε (.) Δε θα κατέβεις για πρωινό:; ((Με 

απορημένο και ανήσυχο βλέμμα, ύφος και αντίστοιχες κινήσεις)) 

3 

4 

5 

Μ: Μπα::. ((Απαθής, χωρίς να την κοιτάζει. Έπειτα, γυρνάει απότομα  

προς το μέρος της)) Μην τα πετάξεις όμως (.) Βάλ’ τα μαζί με το 

μεσημεριανό, να  τα φάω στο δείπνο. 
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6 

7 

Ξ: Τό:σο σοβαρό είναι αυτό που κάνεις και δεν μπορείς να διακόψεις; 

((Με απορημένο βλέμμα και ύφος)) 

8 

9 

Μ: Ναι, ναι (.) Κάνω add μερικούς φίλους. ((Βιαστικός και 

απορροφημένος, χωρίς να την κοιτάζει)) 

10 

11 

Ξ: Τι: (.) κάνεις; ((Έντονο βλέμμα, ύφος και διστακτικός τόνος, λόγω 

απορίας)) 

12 

13 

Μ: Στο Facebook, παιδί μου, αποδέχομαι τις προσκλήσεις μερικών φίλων. 

((Ψιλοεκνευρισμένος, σαν να εξηγεί κάτι αυτονόητο)) 

14 

15 

Ξ: Ε:, κανόνισε να μου τους κουβαλήσεις εδώ:. ((Με εκνευρισμένο και 

αυστηρό τόνο και ύφος)) 

16 

17 

Μ: Τι να σου κουβαλήσω; Τρεις χιλιάδες άτομα; ((Με εκνευρισμένο και 

ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος)) 

18 

19 

Ξ: Σε θέλουν για φίλο τρεις χιλιάδες νοματαίοι; ((Έκπληκτη, 

χαμογελώντας μάλλον ειρωνικά)) 

20 

21 

22 

Μ: Ε, βέβαια (.) Και πάλι καλά που είμαι επιλεκτικός, έτσι:; Γιατί: (.) αν 

τους είχα αποδεχτεί όλου:ς (.) καλά: ((Με ταυτόχρονη κίνηση του 

χεριού)) (.) θα ’χε κλείσει το προφίλ μου. 

23 

24 

Ξ: Τι να ’πω (.) Ούτε η Lady Gaga να ήσουνα. ((Χαμογελαστή. Ίσως με 

ελαφρά ειρωνεία)) 

25 

26 

Μ: Lady Gaga, την έχω. Να τη. Να τη. ( ) ((Γελώντας ελαφρά, κάνοντας 

κινήσεις και δείχνοντας την οθόνη)) 

27 

28 

Ξ: Τι να πω:, Μιμά:κο μου. Μπράβο. Είσαι περιζήτητος! ((Μάλλον 

ειρωνικά)) 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Μ:  Ε, βέβαια. Όχι, για να (.) ξέρουνε μερικοί-μερικοί ότι μπορούμε να 

βρούμε και αλλού: φίλους (.) που μας εκτιμά:νε κιόλας ((Με ελαφρά 

εκνευρισμένο τόνο και κινήσεις του χεριού)). Τέλος πάντων. ((Η 

Ξανθίππη αποχωρεί με απορημένο βλέμμα από το δωμάτιο και ο 

Μίμης συνεχίζει να ασχολείται με το Facebook)) Τι είναι τώρα 

αυτό(ς); Σαλάμ Φατάχ Ουγκού ((Salam Fatah Ougou γράφει στο 

αίτημα φιλίας)). Τι είναι αυτό; Άντρας ή γυναίκα τώρα (εδώ); Πω: πω, 

κοίτα! Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε ((Με έκπληκτο και δυσαρεστημένο 

ύφος)). Είναι και μαύρο το τουρμπάνι. ((Σχολιάζει τη φωτογραφία 

προφίλ ενός ατόμου μάλλον αραβικής καταγωγής)). Δε βαριέσαι. 
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39 

40 

Αποδέχομαι. Confirm. ((Προφέρει «κορφίρμ» αντί «κονφέρμ» και 

κάνει τον ήχο «παπ», πατώντας το πλήκτρο για αποδοχή)) 

 

Στην παρούσα αλληλεπίδραση, κατασκευάζονται οι ταυτότητες του Μίμη και της 

Ξανθίππης υπό το πρίσμα της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και, συγκεκριμένα, 

με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook. Έτσι, λοιπόν, από 

πλευράς θεσιακότητας, ο Μίμης κατασκευάζεται ως εξοικειωμένος με τις νέες 

τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως γνώστης της νεανικής κουλτούρας 

και των εκπροσώπων της ποπ μουσικής αλλά και της αγγλικής γλώσσας, ως εξαιρετικά 

κοινωνικός αλλά και ως ρατσιστής. Αντιθέτως, η Ξανθίππη κατασκευάζεται, αν και 

αρκετά νεότερη ηλικιακά, ως αδαής σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και την αγγλική γλώσσα, ως γνώστρια της μαζικής κουλτούρας 

και των εκπροσώπων της ποπ μουσικής, καθώς και ως σύζυγος που ενδιαφέρεται για 

τον άντρα της. 

Πιο αναλυτικά, στην αρχή της αλληλεπίδρασης, η Ξανθίππη κατασκευάζεται 

ως γυναίκα που ανησυχεί για τον σύζυγό της, καθώς δεν έχει φάει το πρωινό του και 

επειδή, όπως γνωρίζουμε και από άλλες σκηνές, αυτός, εκτός από ευτραφής, είναι και 

εξαιρετικά λαίμαργος και καλοφαγάς (σ. 1-2). Από την πλευρά του, ο Μίμης  

κατασκευάζεται αρχικά ως άτομο που δεν το ενδιαφέρει το φαγητό, στη συνέχεια, 

όμως, της προτείνει να συγκεντρώσει όλα τα γεύματα, ώστε να τα φάει στο δείπνο, 

τονίζοντάς της να μην τα πετάξει (σ. 3-5). Με την απάντησή του αυτή, η Ξανθίππη 

ανησυχεί ακόμη περισσότερο για τον σύζυγό της, καθώς αδυνατεί να πιστέψει πως ο 

Μίμης αδιαφορεί για το φαγητό, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιείται ακόμη 

περισσότερο την κατηγορία της καλής συζύγου που ανησυχεί για τον σύζυγό της και, 

γι’ αυτό, τον ρωτάει αν η ασχολία του είναι τόσο σημαντική, ώστε δεν μπορεί να τη 

διακόψει (σ. 6-7). Το κατηγόρημα της ανησυχίας για τον σύζυγό της 

περικειμενοποιείται μέσω του απορημένου και ανήσυχου βλέμματος και ύφους της 

αλλά και μέσω της εμφατικής εκφοράς λέξεων και της επιμήκυνσης συλλαβών, ενώ, 

μέσω της κλητικής προσφώνησης «Μιμάκο μου» (σ. 1), αναδύεται και 

αυθεντικοποείται η κατηγορία της τρυφερής συζύγου. Στη συνέχεια, ο Μίμης 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του το κατηγόρημα του γνώστη των νέων τεχνολογιών 

και των ορολογιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα του facebook 

(σ. 8-9), με αποτέλεσμα να αναδύεται η νεανική όψη της ταυτότητας του Μίμη, καθώς 
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τα κατηγορήματα της εξοικείωσης με την τεχνολογία και το facebook και της γνώσης 

της αντίστοιχης ορολογίας αλλά και της αφοσίωσης/απορρόφησης, κατά την 

ενασχόληση με αυτά, προσιδιάζουν κυρίως σε άτομα νεότερης/ νεανικής ηλικίας. 

Παράλληλα, στο σημείο αυτό, τα κατηγορήματα της νεανικής ηλικίας και η 

νεανική ταυτότητα του Μίμη κατασκευάζονται, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας 

και ειδικότερα τη σχέση της διάκρισης, σε αντίθεση με την ταυτότητα της Ξανθίππης, 

καθώς παρατηρούμε πως η αξιοποίηση από τον Μίμη κοινωνιογλωσσικών πόρων από 

«τη γλώσσα των νέων τεχνολογιών», και συγκεκριμένα «την ορολογία του facebook», 

οδηγεί σε φαινόμενα ασυνεννοησίας/ επικοινωνιακά χάσματα μεταξύ του Μίμη και της 

Ξανθίππης (σ. 10-11), καθώς και σε μεταγλωσσικό σχόλιο του Μίμη προς την 

Ξανθίππη (σ. 12-13). Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τον Μίμη να εξηγεί ψιλοεκνευρισμένος 

τη σημασία της έννοιας «κάνω add μερικούς φίλους» στην Ξανθίππη, καθώς από το 

ύφος του φαίνεται να θεωρεί τη γνώση της έννοιας ως κάτι το αυτονόητο, με 

αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και μέσω των περικειμενικών δεικτών 

το κατηγόρημα της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίας αλλά και το κατηγόρημα της 

άγνοιας των νέων τεχνολογιών και της ορολογίας τους/των συμβάσεών τους, καθώς 

και της αγγλικής γλώσσας, για την Ξανθίππη, με αποτέλεσμα να τονίζεται ακόμη 

περισσότερο η διάκριση μεταξύ τους (μεσήλικας με νεανικά και προοδευτικά 

χαρακτηριστικά vs. ενήλικας με «συντηρητικά» χαρακτηριστικά). 

Παρατηρούμε, ακόμη, ότι ο Μίμης επιχειρεί να αυθεντικοποιηθεί και ως 

γνώστης της αγγλικής γλώσσας, καθώς τον βλέπουμε να χειρίζεται το προφίλ του στα 

αγγλικά και να χρησιμοποιεί την αγγλική ορολογία του facebook έναντι της ελληνικής, 

με αποτέλεσμα να επιτείνει (ίσως εσκεμμένα) το επικοινωνιακό χάσμα με την 

Ξανθίππη, καθώς παρουσιάζεται, στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, και ως εντελώς 

άκεφος, ώστε να συζητήσει οτιδήποτε ακόμη και με τη γυναίκα του, ύστερα από την 

απογοήτευση που βιώνει εξαιτίας του καβγά και της παρεξήγησης με τους φίλους του. 

Ωστόσο, η μετάφραση που κάνει ο Μίμης στην έκφραση «κάνω add μερικούς φίλους» 

αποφυσικοποιεί τόσο το κατηγόρημα του γνώστη της αγγλικής όσο και του γνώστη 

των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς με την έννοια 

«κάνω add μερικούς φίλους» εννοούμε στο facebook πως οι ίδιοι προσκαλούμε 

κάποιους να γίνουν φίλοι μας, ενώ για την αποδοχή φίλων χρησιμοποιείται το ρήμα 

«accept». Συνεπώς, το γλωσσικό πέρασμα του Μίμη καταλήγει σε υπερδιόρθωση, με 
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αποτέλεσμα να καταδεικνύεται πως η οικειοποίηση των νεανικών ιδιωμάτων συνιστά 

περίπτωση υφοποίησης. 

Επιπροσθέτως, παρά τις διευκρινίσεις του Μίμη για τη σημασία της έννοιας 

«κάνω add μερικούς φίλους», η Ξανθίππη εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον 

εαυτό της το κατηγόρημα της άγνοιας των νέων τεχνολογιών και του τρόπου 

λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άγνοια η οποία περικειμενοποιείται και 

από τον εκνευρισμένο και αυστηρό τόνο στη φωνή της, που συνοδεύεται από την 

εμφατική εκφορά των λέξεων, καθώς και από το αντίστοιχο ύφος που υιοθετεί (σ. 14-

15). Στην αυθεντικοποίηση αυτή συμβάλλει και η ειρωνική στάση του Μίμη, η οποία 

περικειμενοποιείται με τον εκνευρισμένο και ειρωνικό τόνο φωνής του, που ενισχύεται 

από την εμφατική εκφορά των λέξεων και των προτάσεων,  καθώς και το αντίστοιχο 

ύφος που υιοθετεί, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του το δεσμευμένο 

από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγόρημα του γνώστη του τρόπου 

λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έτσι, με βάση την παράμετρο της 

διάκρισης να επισημαίνει πάλι το διαχωριστικό δίπολο του προοδευτικού και νεανικού 

μεσήλικα και της οπισθοδρομικής μεσήλικα (σ. 16-17).  

Επίσης, στο σημείο αυτό, παρατηρούμε πως ο Μίμης αυθεντικοποιείται ως 

ιδιαιτέρως κοινωνικός, από τη στιγμή που έχει τρεις χιλιάδες άτομα φίλους στο 

facebook, που αποτελεί δεσμευμένο από την κοινωνική κατηγορία της νεανικής 

ηλικίας κατηγόρημα, καθώς η ανάγκη μεγάλης κοινωνικής αποδοχής και πολλών 

φίλων στο facebook παρατηρείται κυρίως στις νεαρές ηλικίες, αλλά και ως ανασφαλής, 

καθώς προσπαθεί να αντισταθμίσει μέσα από τις φιλίες στο facebook  το κενό που 

νιώθει, ύστερα από τον καβγά με τους φίλους του. Γι’ αυτό, κατασκευάζει μια 

«εικονική πραγματικότητα», δημιουργώντας φιλίες με άτομα τα οποία δε γνωρίζει, 

όπως φαίνεται στη συνέχεια, και μένει απορροφημένος σ’ αυτήν. Η τάση αυτή, ο 

εγκλωβισμός στην εικονική ζωή και πλασματική πραγματικότητα, απηχεί μία συνήθη 

επίκριση που αποδίδεται στερεοτυπικά σε άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία αφιερώνουν 

μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, 

παραμελώντας την πραγματική τους ζωή.  

Η Ξανθίππη, με τη σειρά της, επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει το κατηγόρημα 

του κοινωνικού που αναδύεται στον λόγο του Μίμη, μέσω της απορίας της, για το αν 

τον θέλουν για φίλο τρεις χιλιάδες άτομα, καθώς, επίσης, και μέσω των περικειμενικών 
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δεικτών, από τη στιγμή που τη βλέπουμε απορημένη και έκπληκτη για τον αριθμό (σ. 

18-19). Επίσης, η αποφυσικοποίηση συνεχίζεται και με το σχόλιό της «ούτε η Lady 

Gaga να ήσουνα» (σ. 23), το οποίο πιθανώς ενέχει μια δόση ειρωνείας, καθώς και από 

την ελαφρά ειρωνεία που διαφαίνεται κατά την εμφατική εκφορά της λέξης 

«περιζήτητος» (σ. 27) αλλά και από την ειρωνική επιλογή και χρήση της λέξης 

«νοματαίοι» (σ. 18). Ο Μίμης, ωστόσο, φαίνεται να μην κατανοεί την απόπειρα 

αποφυσικοποίησης του κατηγορήματος του κοινωνικού από την Ξανθίππη και, γι’ 

αυτό, συνεχίζει να το αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του, τονίζοντας, μάλιστα, και το 

κατηγόρημα της επιλεκτικότητας, καθώς υποστηρίζει πως, αν τους αποδεχόταν όλους, 

θα είχε κλείσει το προφίλ του (σ. 20-22), αλλά και το γεγονός πως μπορεί να βρει πολύ 

εύκολα φίλους που τον εκτιμάνε κιόλας, δείχνοντας πως γίνεται εύκολα αποδεκτός (σ. 

29-30). Η αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος της κοινωνικότητας 

περικειμενοποιείται και από την έμφαση της λέξης «όλους» (σ. 21) και την κίνηση του 

χεριού, κατά τη εκφορά της λέξης «καλά» (σ. 21). Επίσης, επισημαίνει, εκτός από τη 

δημοφιλία του, και την απογοήτευση που βίωσε από τους τέως φίλους του, η οποία 

περικειμενοποιείται με την έμφαση στις λέξεις «αλλού» και «εκτιμάνε» (σ. 30), με την 

επιμήκυνση των φωνηέντων αλλά και με τις παύσεις, λόγω εκνευρισμού, καθώς και με 

τον εκνευρισμένο τόνο φωνής που συνοδεύεται από παράλληλες κινήσεις του χεριού 

(29-31), με αποτέλεσμα να αναδύεται για τον Μίμη το κατηγόρημα της 

αντιδραστικότητας. 

Επίσης, στο σημείο αυτό ο Μίμης τονίζει για άλλη μια φορά το κατηγόρημα 

της γνώσης των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, καθώς τον βλέπουμε να αξιοποιεί και 

νέες γλωσσικές συμβάσεις από το facebook (π.χ. «θα ’χε κλείσει το προφίλ μου», σ. 

21-22). Ακόμη, τόσο ο Μίμης όσο και η Ξανθίππη αυθεντικοποιούν για τους εαυτούς 

τους το δεσμευμένο από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγόρημα της γνώσης 

της μαζικής κουλτούρας και των εκπροσώπων της ποπ μουσικής, με αποτέλεσμα να 

φαίνονται, στο σημείο αυτό, και οι δύο ως μοντέρνοι και προοδευτικοί (σ. 23 & 25). 

Στο τέλος της αλληλεπίδρασης, ωστόσο, αποφυσικοποιείται εν μέρει το κατηγόρημα 

του προοδευτικού για τον Μίμη (σ. 33-39), καθώς τον βλέπουμε να σχολιάζει αρνητικά 

ένα άτομο διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης (μάλλον αραβικής), ενώ, επίσης, 

αποφυσικοποιεί εν μέρει ο ίδιος για τον εαυτό του, για άλλη μια φορά, και το 

κατηγόρημα του γνώστη της αγγλικής γλώσσας και των γλωσσικών συμβάσεων του 

facebook, καθώς τον βλέπουμε να προφέρει εσφαλμένα το αγγλικό ρήμα «confirm», 
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μολονότι δείχνει να έχει επίγνωση της σημασίας του ρήματος στα νέα ελληνικά, με 

αποτέλεσμα το γλωσσικό του πέρασμα να καταλήγει για άλλη μια φορά σε 

υπερδιόρθωση (σ. 39-40). Συνεπώς, κατανοούμε πως η αξιοποίηση της «γλώσσας των 

νέων τεχνολογιών» και των γλωσσικών συμβάσεων του facebook, συνιστά μια 

περίπτωση υφοποίησης των νεανικών ιδιωμάτων από τον Μίμη, καθώς υιοθετεί έναν 

γλωσσικό κώδικα τον οποίο δεν κατέχει και που γνωρίζει καλά και ο ίδιος πως δεν του 

ανήκει, στην προσπάθειά του να δομήσει για τον εαυτό του μια νεανική ταυτότητα, με 

απώτερο στόχο την επίτευξη χιουμοριστικών και περιπαικτικών σκοπών από την 

πλευρά των σεναριογράφων για τους τηλεθεατές. 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε πως ο Μίμης αντλεί 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά ιδιώματα και συγκεκριμένα από τη 

«γλώσσα των νέων τεχνολογιών» (γλωσσικές συμβάσεις/ ορολογία και νεολογισμοί 

του facebook: «κάνω add μερικούς φίλους», «αποδέχομαι τις προσκλήσεις μερικών 

φίλων», «θα ’χε κλείσει το προφίλ μου», «αποδέχομαι», «είχα αποδεχτεί», «facebook», 

«confirm») και την αναφορά σε πρόσωπα της παγκόσμιας ποπ μουσικής κουλτούρας 

(«Lady Gaga») που αποκτούν, στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, τη «δεικτικής αξία» 

της εξοικείωσης με την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της (εν μέρει) 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας, της κοινωνικότητας, της επιλεκτικότητας, του 

προοδευτισμού, της γνώσης της μαζικής κουλτούρας και των εκπροσώπων της ποπ 

μουσικής αλλά και της ανασφάλειας, της αντιδραστικότητας και του εγκλωβισμού σε 

μια εικονική πραγματικότητα και έναν εικονικό τρόπο ζωής με πλασματικές φιλίες, με 

αποτέλεσμα να κατασκευάζεται έτσι για τον Μίμη μια νεανική ταυτότητα. 

Επίσης, τα γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιεί και «εγγράφονται» στη 

συνείδηση των τηλεθεατών ως «γλώσσα των νέων», λόγω της σύνδεσης στο μυαλό του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου των αντίστοιχων δραστηριοτήτων με άτομα νεαρής 

ηλικίας. Ωστόσο, η υφοποίηση των στοιχείων αυτών από τον Μίμη και όχι η 

πραγματική αφομοίωσή τους καταδεικνύει την ανεπιτυχή απόπειρα οικειοποίησης 

γλωσσικών στοιχείων και στοιχείων της νεανικής ταυτότητας, τα οποία στην 

πραγματικότητα δεν του ανήκουν, καθώς δεν ταιριάζουν στην ηλικία αυτή 

(ασυμβατότητα γλωσσικής συμπεριφοράς και δραστηριοτήτων με την ηλικία του 

Μίμη), αλλά και τα οποία και ο ίδιος ο Μίμης γνωρίζει πολύ καλά πως δεν αποτελούν 

μέρος της ταυτότητάς του, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το χιουμοριστικό 

αποτέλεσμα από τους δημιουργούς για το τηλεοπτικό κοινό. 



510 

 

Τέλος, από πλευράς μερικότητας, η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας 

συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας», καθώς αναπαράγονται στερεοτυπικές 

αντιλήψεις για απορρόφηση στα τεχνολογικά επιτεύγματα, προτίμηση της εικονικής 

πραγματικότητας έναντι της πραγματικής ζωής, ψευδαίσθηση 

κοινωνικότητας/αντικοινωνικότητα, υπερίσχυση της αγγλικής γλώσσας, ανασφάλεια, 

ανάγκη μεγάλης αποδοχής, αντιδραστικότητα. Επίσης, αναπαράγονται και οι 

αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις για τα νεανικά ιδιώματα,  καθώς παρουσιάζονται 

στην υπό μελέτη συνομιλία ως μια «γλώσσα» ακατανόητη, «εξωτική» που δημιουργεί 

φαινόμενα ασυνεννοησίας / επικοινωνιακά χάσματα.  

 

2η σκηνή: «Hi, guys!» 

Επεισόδιο 3ο, 3ος κύκλος, 22.36-25.03 

 

((Ο Μίμης προσποιείται πως γυμνάζεται στο γυμναστήριο της Μαρίας, της γυναίκας 

του Παύλου, καθώς έχουν συμφωνήσει οι τρεις φίλοι να φλερτάρει ο καθένας τη 

γυναίκα του άλλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μίμης με τον Νικηφόρος αποφάσισαν να 

φλερτάρουν τη Μαρία. Γι’ αυτόν τον λόγο, επισκέπτονται το γυμναστήριο, δήθεν για 

να ξεκινήσουν γυμναστική. Την ώρα που συνομιλεί ο Μίμης με τη Μαρία, εμφανίζεται 

ο Νικηφόρος, προχωρώντας με δήθεν άνετο ύφος και χορευτικό στιλ RnB, εξαιτίας του 

οποίου η Μαρία τον κοιτάζει αποσβολωμένη))  

 

Μίμης (Μ), Νικηφόρος (Ν), Μαράκι (Μαρ), Τραϊανός (Τ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ν: Hi, guys! Τι έγινε; ((Ο Μίμης τον κοιτάζει απορημένος)) Τι: (.) τι 

κάνουμε; Τι προγραμματάκι έχουμε για μένα σήμερα; Όχι τίποτα light 

με γυναικεία βαράκια σαν του κυρίου. ((Κάνοντας τον άνετο και 

γελώντας ειρωνικά, αναφερόμενος στα ελαφριά βαράκια που κρατάει 

ο Μίμης, ο οποίος, μόλις το ακούει, ξαφνιάζεται)) Κάνα: έτσι: (.) 

extreme. ((Κάνοντας κίνηση με το χέρι που δηλώνει δύναμη)) 

7 

8 

 

Μαρ: Καλά, τι πά:θατε κι οι δύο με τη γυμναστική; Τόσα χρόνια, μία φορά 

δεν έχετε έρθει εδώ μέσα:. ((Με έντονη έκπληξη στο ύφος, στις 
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9 

10 

κινήσεις και στον τόνο της φωνής της. Ο Νικηφόρος την κοιτάζει 

ανοιγοκλείνοντας ναζιάρικα τα μάτια με επιδεικτικό τρόπο)) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Μ: ((Με τα βαράκια στα χέρια)) Έλα ντε! Νικηφόρε, τι θες εδώ: σήμερα; 

Ειδικά που ήρθα κι εγώ:; Ε:; ((Με περιπαικτικό τόνο στον Νικηφόρο 

και ναζιάρικο χαμόγελο προς τη Μαρία, πότε κοιτάζοντας τον 

Νικηφόρο και πότε ναζιάρικα τη Μαρία)) Εγώ ήρθα πρώτος. ((Με 

χαριτωμένο τόνο φωνής και ύφος στη Μαρία, η οποία τον κοιτάζει 

αμήχανη)) 

17 

18 

19 

Μαρ: ((Φανερά αμήχανη)) Μισό:, ε; Μην κάνετε τίποτα μόνοι σας και 

τραυματιστείτε ((Ο Νικηφόρος έχει ναζιάρικο ύφος και χαμόγελο προς 

τη Μαρία, ενώ ο Μίμης κάνει χαμογελαστός βαράκια με χάρη)) 

20 Μ: (Όχι.) 

21 

22 

23 

Ν: ((Καθώς φεύγει η Μαρία, κοιτάζοντάς τους φανερά απορημένη, ο 

Νικηφόρος τής γελάει χαριτωμένα και έπειτα σπεύδει στο μέρος του 

Μίμη)) (Σήκω, σήκω, σήκω.) 

24 

25 

Μ: ( ) Ήρθες (εσύ) επίτηδες, για να μου κάνεις χαλάστρα ρε; ((Με 

εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος)) 

26 

27 

Ν: Γιατί είχες κάνει κατάσταση ρε; ((Με εκνευρισμένο και ειρωνικό ύφος 

και τόνο φωνής)) 

28 Μ: Πλησίαζα. 

29 

30 

31 

32 

Ν: Ναι, κι εκείνη έφευγε (.) ((Με ειρωνικό τόνο φωνής)) [Λοιπόν, σήκω 

και κάτσε να βλέπεις να μαθαίνεις.] ((Προσπαθώντας, παράλληλα, να 

σηκώσει τον Μίμη από το όργανο γυμναστικής, όπου είναι 

καθισμένος)) 

33 

34 

Μ: [(Φύγε. Φύγε.)] Φύγε κι έλα αργότερα. Φύγε κι έλα αργότερα.  

((Αντιστέκεται στο σπρώξιμο του Νικηφόρου εκνευρισμένος)) 

35 

36 

37 

Ν: ((Φανερά εκνευρισμένος, με έντονο τόνο φωνής και κινήσεις)) Δεν 

μπορώ αργότερα. Σήμερα έρχονται τα παιδιά. Σήκω φύγε. (Σήκω 

φύγε.) 

38 Μ: (Θα σου χτυπήσω το κεφάλι.) ((Δείχνοντας το βαράκι του)) 

39 

40 

Ν: ((Φωνάζοντας)) Μαρά:κι:, Μαρά:κι:. Για (.) έλα λίγο, σε παρακαλώ. 

((Σπρώχνοντας τον Μίμη από το όργανο)) 
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41 

42 

43 

Τ: ((Εμφανίζεται ο Τραϊανός αντί για τη Μαρία)) Τι:: πρόγραμμα 

θέλουμε; Γενικό ή ειδικό; ((Με σοβαρό ύφος και τόνο φωνής, 

σταυρώνοντας τα χέρια του μπροστά στον θώρακά του)) 

44 Ν: Μαράκι σε λεν εσένα; ((Με απορημένο βλέμμα και ύφος)) 

45 

46 

Τ: Τραϊανό. Η Μαρία έχει δουλειά. Θα σε αναλάβω εγώ. ((Ο Μίμης 

κοιτάζει ελαφρώς πανικοβλημένος)) 

47 

48 

49 

50 

Ν: ((Πάει στο μέρος του Τραϊανού.)) (Δε μου λες,) ποιος απ’ τους δύο 

βλέπεις να έχει περισσότερη ανάγκη να τον αναλάβεις; ((Δείχνει το 

σώμα του, ενώ ο Μίμης αγχώνεται ελαφρώς και έχει ύφος 

δυσανασχέτησης)) 

51 

52 

Τ: Μά:λλο:ν (.) ο κύριος. ((Δείχνοντας τον Μίμη. Ο Μίμης τον κοιτάζει 

ελαφρώς πανικοβλημένος)) 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Ν: Όχι, μάλλον! Σίγουρα! ((Με επιβεβαιωτική κίνηση του χεριού)) 

Πρέπει να χάσει βάρος επειγόντως και πρέπει να κάνει γράμμωση 

σήμερα. ((Με κινήσεις που δείχνουν το επείγον της κατάστασης)) 

Πάρε αυτό, το ’χα για μια ώρα ανάγκης αλλά (.) χαλάλι! ((Δίνει ένα 

πενηντάευρω στον Τραϊανό κι εκείνος γνέφει καταφατικά, με 

ευχαρίστηση)) Πω:: ((Χτυπώντας τον Τραϊανό στο στέρνο, κατανοεί 

πόσο γυμνασμένος είναι)) À tout à l’ heure. ((Παίρνει τον σάκο του, 

χαιρετάει περιπαικτικά και φεύγει τρέχοντας)) 

61 

62 

Τ: Λοιπόν (.) για πάμε λίγο ((Με αποφασιστικό τόνο φωνής. Παίρνει τα 

βαράκια από τα χέρια του Μίμη)) 

63 Μ: Πού να πάμε; ((Απορημένος)) 

64 Τ: Εδώ (.) Θα δεις (.) Έλα = ((Πιάνοντας την μπάρα με τα κιλά)) 

65 

66 

Μ: = Όχι, το ’χω (.) το ’χω κάνει αυτό, κύριε ((Μιλώντας γρήγορα, με 

έντονο και ικετευτικό τόνο φωνής)) 

67 Τ: Άλλη μία, άλλη μία. 

68 

69 

Μ: Το ’χω κάνει. Σας παρακαλώ. Το ’χω (.) το ’χω κάνει::. ((Με έντονα 

ικετευτικό, απελπισμένο και ελαφρά τσιριχτό τόνο φωνής)) 

 

Στην παρούσα αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των χαρακτήρων κατασκευάζονται 

έμμεσα υπό το πρίσμα της ηλικίας, καθώς η νεανικότητα συνδέεται με την καλή 

σωματική υγεία, εμφάνιση και φυσική κατάσταση, την αντοχή και τη δύναμη. Πιο 



513 

 

αναλυτικά, ο Νικηφόρος κατασκευάζεται ως άνετος, δραστήριος, με καλή φυσική 

κατάσταση και νεανικό στιλ μεσήλικας, ως γόης, ως χαριτωμένος, ως περιπαικτικός 

(πειραχτήρι) και πονηρός/δόλιος, ενώ ο Μίμης κατασκευάζεται ως γόης, χαριτωμένος, 

πεισματάρης μεσήλικας και ως άτομο με κακή φυσική κατάσταση. 

Πιο αναλυτικά, στην αρχή της αλληλεπίδρασης, ο Νικηφόρος αυθεντικοποιεί, 

τόσο γλωσσικά όσο και περικειμενικά, για τον εαυτό του τα κατηγορήματα του 

δραστήριου, μοντέρνου και κεφάτου ατόμου, της άνεσης, της ικανότητας 

διεκπεραίωσης δύσκολων γυμναστικών ασκήσεων και της καλής φυσικής κατάστασης, 

κατηγορήματα τα οποία προσιδιάζουν κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας. Τα 

κατηγορήματα αυτά αυθεντικοποιούνται και από τους περικειμενικούς δείκτες που 

αξιοποιεί ο Νικηφόρος, όπως ο χορευτικός τρόπος με τον οποίο εισέρχεται στο 

γυμναστήριο, το άνετο ύφος που υιοθετεί όταν συνομιλεί με τον Μίμη και τη Μαρία, 

η έμφαση στις εκφράσεις «Όχι τίποτα light», «extreme», σε συνδυασμό με την κίνηση 

του χεριού του που δηλώνει δύναμη, προκειμένου να επισημάνει τη δύναμη και τις 

αντοχές του, επισήμανση η οποία επιτυγχάνεται και με τη χρήση της υποκοριστικής 

κατάληξης «–άκι» («προγραμματάκι»), για να δείξει την απαξίωσή του απέναντι σε 

οποιαδήποτε δυσκολία διεκπεραίωσης γυμναστικών ασκήσεων (σ. 1-6). 

Παράλληλα, στο σημείο αυτό, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και 

ειδικότερα τη σχέση της διάκρισης, διαχωρίζει τον εαυτό του από τον Μίμη, 

επισημαίνοντας πως ο Μίμης κρατάει γυναικεία βαράκια, ώστε να τον υποτιμήσει 

μπροστά στη Μαρία. Έτσι, ο Νικηφόρος αυθεντικοποιεί έμμεσα για τον Μίμη τα 

κατηγορήματα της αδυναμίας, της κακής φυσικής κατάστασης και της έλλειψης 

αντοχής, αφήνοντας έμμεσα υπόνοιες πως, ενώ και οι δυο έχουν την ίδια ηλικία, αυτός 

είναι ικανότερος να ασχοληθεί με νεανικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να 

υπογραμμίζει τη σχέση της διάκρισης ανάμεσά τους. Η αυθεντικοποίηση των 

κατηγορημάτων αυτών για τον Μίμη περικειμενοποιείται από τον Νικηφόρο με την 

έμφαση της έκφρασης «Όχι τίποτα light […] σαν του κυρίου» αλλά και με το ειρωνικό 

του γέλιο, όταν αναφέρεται στα γυναικεία βαράκια που κρατάει ο Μίμης. Ο Μίμης, 

ωστόσο, βλέπουμε ότι αποφυσικοποιεί, μέσω του απορημένου του βλέμματος, τα 

δεσμευμένα από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγορήματα που 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του ο Νικηφόρος (σ. 1), καθώς και μέσω του 

περιπαικτικού τόνου με τον οποίο απευθύνεται στον Νικηφόρο (σ. 11-16). 
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Η Μαρία, ωστόσο, με την αντίδρασή της και λέγοντας πως δεν έχουν ποτέ 

επισκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια το γυμναστήριο, αυθεντικοποιεί και για τους δυο το 

κατηγόρημα της έλλειψης αγάπης προς τη γυμναστική (και έμμεσα της κακής φυσικής 

κατάστασης) και αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα τα οποία είχε αυθεντικοποιήσει 

πρωτύτερα ο Νικηφόρος για τον εαυτό του. Η αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος 

της έλλειψης αγάπης προς τη γυμναστική (και έμμεσα της κακής φυσικής κατάστασης) 

περικειμενοποιείται και με έκπληκτο ύφος και τον έκπληκτο τόνο φωνής της Μαρίας, 

καθώς και με τις κινήσεις της, αλλά και με την έμφαση στις λέξεις «τι» και «μία», για 

να τονίσει τη μέχρι τώρα αποχή τους από το γυμναστήριο (σ. 7-9). Επίσης, 

αυθεντικοποιεί το κατηγόρημα αυτό και όταν τους προτρέπει να μην επιχειρήσουν να 

κάνουν κάποια άσκηση μόνοι τους, φοβούμενη μήπως τραυματιστούν (σ. 17-19). Η 

αυθεντικοποίηση περικειμενοποιείται και με την έμφαση στο «μην» και «μόνοι», 

προκειμένου να δείξει την αδυναμία διεκπεραίωσης γυμναστικών ασκήσεων την οποία 

έχουν και οι δύο. 

Καθώς μιλάει η Μαρία, ο Μίμης και ο Νικηφόρος επιχειρούν να 

αυθεντικοποιήσουν το κατηγόρημα του χαριτωμένου και του γόη, τα οποία 

προσιδιάζουν συνήθως σε άτομα νεότερης ηλικίας. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τον 

Νικηφόρο να ανοιγοκλείνει με ιδιαίτερο νάζι τα μάτια του και να χαμογελάει στη 

Μαρία και τον Μίμη να ρίχνει ναζιάρικες ματιές στη Μαρία, να μιλάει με χαριτωμένο 

τόνο φωνής και ύφος και να σηκώνει με χάρη τα βαράκια του (σ. 14-16, 18-19, 21-23). 

Ωστόσο, με το αμήχανο βλέμμα και ύφος της μπροστά στις αντιδράσεις τους η Μαρία 

αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα αυτά που επιχειρούν να αυθεντικοποιήσουν για τον 

εαυτό τους, καθώς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει (σ. 17). Το φανερά απορημένο 

βλέμμα και ύφος της Μαρίας, κατά την αποχώρησή της, τονίζει ακόμα περισσότερο 

πως δεν τους έχει συνηθίσει έτσι και, συνεπώς, τα κατηγορήματα αυτά που επιχειρούν 

να αυθεντικοποιήσουν δεν τους ανήκουν (σ. 21). 

Όταν αποχωρεί η Μαρία, τόσο ο Νικηφόρος όσο και ο Μίμης αποκαλύπτουν 

την προσποίησή τους και αποφυσικοποιούν μόνοι τους το κατηγόρημα της αγάπης για 

τη γυμναστική που είχαν αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιούνται και οι δύο ως ψεύτες και πονηροί. Όταν μένουν οι δυο τους, ο 

Μίμης επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει το κατηγόρημα του γόη, ο οποίος είναι ικανός να 

«ρίξει» μια γυναίκα, καθώς τον βλέπουμε να επιπλήττει τον Νικηφόρο που ήρθε για να 

του «κάνει χαλάστρα» (σ. 24-25). Η αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος αυτού 
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ενισχύεται από τον εκνευρισμένο τόνο φωνής και το αντίστοιχο ύφος του Μίμη, που 

υποδηλώνουν τη σιγουριά του για την κατά τη γνώμη του αίσια έκβαση του φλερτ προς 

τη Μαρία. Ωστόσο, η αμφισβήτηση του Νικηφόρου, που περικειμενοποιείται με το 

εκνευρισμένο και ειρωνικό ύφος του και τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή του, 

αποφυσικοποιεί το κατηγόρημα αυτό που συνεχίζει να επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει 

ο Μίμης (σ. 26-27, σ. 29). Μάλιστα, ο Νικηφόρος αυθεντικοποιεί το κατηγόρημα του 

γόη και ικανού να «ρίξει» μια γυναίκα για τον ίδιο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως 

«δάσκαλο» σε τέτοια θέματα, και, γι’ αυτό, παροτρύνει τον Μίμη να «κάτσει να βλέπει 

να μαθαίνει» (σ. 29-30). Παρ’ όλα αυτά, ο εκνευρισμός του Μίμη και η έμφαση στα 

λεγόμενά του, καθώς και η πεισματική αντίσταση που προβάλλει, αποφυσικοποιούν το 

κατηγόρημα του γόη και του «δασκάλου» που αυθεντικοποιεί ο Νικηφόρος για τον 

εαυτό του (σ. 33-34). Έτσι, λοιπόν, μέσα από τον διαπληκτισμό τους αναδύεται η 

προσπάθειά τους να αυθεντικοποιήσει ο καθένας το κατηγόρημα του γόη για τον εαυτό 

του και να το αποφυσικοποιήσει για τον άλλον, με τους περικειμενικούς δείκτες, όπως 

ο εκνευρισμένος και έντονος τόνος φωνής, που συνοδεύεται από έμφαση στις λέξεις 

και τις εκφράσεις τους, το εκνευρισμένο ύφος και οι αντίστοιχες κινήσεις (π.χ. 

σπρώξιμο του Μίμη από τον Νικηφόρο, απειλή του Μίμη προς τον Νικηφόρο με το 

βαράκι), να ενισχύουν την αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος αυτού για τον εαυτό 

τους και την αποφυσικοποίηση του κατηγορήματος για τον άλλον (σ. 29-38). 

Στη συνέχεια, ο Νικηφόρος φωνάζει τη Μαρία, για να δώσει λύση στον 

διαπληκτισμό του με τον Μίμη (σ. 39-40). Ωστόσο εμφανίζεται ο Τραϊανός, ο έτερος 

γυμναστής, ο οποίος, έχοντας επιβλητικό παράστημα, σοβαρό ύφος και τόνο φωνής, 

τους ρωτάει τι πρόγραμμα θέλουν, λέγοντας πως θα τους αναλάβει αυτός (σ. 41-43). Ο 

Νικηφόρος προς στιγμή τα χάνει, όπως φαίνεται από το απορημένο βλέμμα και ύφος 

του (σ. 44). Ωστόσο, στη συνέχεια, εκμεταλλεύεται προς όφελός του την κατάσταση 

και έτσι, πλησιάζοντας τον Τραϊανό, τον ρωτάει ποιος από τους δύο χρειάζεται 

περισσότερο την καθοδήγησή του, αυθεντικοποιώντας έμμεσα για τον εαυτό του το 

κατηγόρημα της καλής εμφάνισης και φυσικής κατάστασης, ενώ για τον Μίμη το 

κατηγόρημα της κακής φυσικής κατάστασης και εμφάνισης (σ. 47-50). Η 

αυθεντικοποίηση του κατηγορήματος της καλής φυσικής κατάστασης για τον εαυτό 

του περικειμενοποιείται και από τη στάση του σώματός του, κατά την ερώτηση προς 

τον Τραϊανό. Παράλληλα, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και ειδικότερα με την 
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παράμετρο της διάκρισης, διαχωρίζει τον εαυτό του ως προς την εξωτερική εμφάνιση 

και τη φυσική κατάσταση από τον Μίμη. 

Στη συνέχεια, τόσο ο Τραϊανός όσο και ο ίδιος ο Μίμης αυθεντικοποιούν το 

κατηγόρημα της κακής φυσικής κατάστασης και εμφάνισης για τον Μίμη. Μάλιστα, η 

αυθεντικοποίηση αυτή ενισχύεται τόσο από το άγχος, τον πανικό και τη 

δυσανασχέτηση που διαφαίνεται στον Μίμη, κατά την κατά την άφιξη του Τραϊανού 

και την ερώτηση του Νικηφόρου (σ. 45-46, 49-50), όσο και από το ελαφρώς 

πανικοβλημένο βλέμμα που υιοθετεί ο Μίμης στο άκουσμα της απάντησης του 

Τραϊανού (σ. 51-52). Στο σημείο αυτό, ο Νικηφόρος συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για 

τον Μίμη το κατηγόρημα της κακής φυσικής κατάστασης και εμφάνισης, τονίζοντας 

την επείγουσα ανάγκη να χάσει βάρος άμεσα και να κάνει γράμμωση την ίδια μέρα, 

αυθεντικοποίηση η οποία ενισχύεται από την έμφαση στις λέξεις-κλειδιά και από τις 

κινήσεις του που δείχνουν την επιβεβαίωση και τον επείγοντα χαρακτήρα της 

κατάστασης (σ. 53-55). Παράλληλα, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του το κατηγόρημα 

του γνώστη του body building, καθώς οικειοποιείται στοιχεία από τη «γλώσσα» αυτή 

(«γράμμωση», σ. 54), κατηγόρημα το οποίο ταιριάζει περισσότερο σε άτομα νεότερης 

ηλικίας, αλλά και τα κατηγορήματα του πονηρού/ δόλιου και του περιπαικτικού 

(πειραχτηριού), καθώς τον βλέπουμε να προσπαθεί να ξεφύγει από το πρόγραμμα 

γυμναστικής που προβλέπει πως θα τους επιβάλει ο Τραϊανός, να τον χρηματίζει και 

να εγκλωβίζει τον Μίμη στο πρόγραμμα αυτό, ενώ βλέπουμε πως ο ίδιος χαιρετάει 

περιπαικτικά και  φεύγει τρέχοντας (σ. 56-60). 

Όταν μένουν ο Μίμης με τον Τραϊανό μόνοι τους, παρατηρούμε τον Μίμη να 

αυθεντικοποιεί με κάθε τρόπο τα κατηγορήματα της κακής φυσικής κατάστασης και 

της έλλειψης δύναμης και αντοχής (μολονότι προσπαθεί να αυθεντικοποιήσει 

επιφανειακά τα αντίθετα κατηγορήματα, λέγοντας πως έχει ήδη κάνει τις ασκήσεις 

αυτές), καθώς τον βλέπουμε να μιλάει γρήγορα, έχοντας έναν έντονο και ικετευτικό 

τόνο φωνής, όσο παρακαλά τον Τραϊανό, και να εκφέρει εμφατικά τα λεγόμενά του, να 

επιμηκύνει τις συλλαβές, να κάνει παύσεις του και, τέλος, να υιοθετεί έναν τσιριχτό 

τόνο φωνής από την απελπισία. Έτσι, αποφυσικοποιεί οποιοδήποτε νεανικό 

κατηγόρημα σχετικό με την καλή φυσική κατάσταση είχε αναδυθεί στον λόγο του 

προηγουμένως (σ. 65-66, 68-69). 
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Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε πως ο Νικηφόρος αντλεί 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά ιδιώματα και συγκεκριμένα από τη 

«γλώσσα του body building» («γράμμωση») και την αγγλική γλώσσα («Hi, guys!», 

«light», «extreme»), που αποκτούν, στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, τη «δεικτική 

αξία» της νεανικότητας, του μοντέρνου, της καλής φυσικής κατάστασης, της δύναμης, 

της αντοχής, του δραστήριου χαρακτήρα και της άνεσης, καθώς και του πονηρού και 

περιπαικτικού χαρακτήρα. Επίσης, τόσο ο Μίμης όσο και ο Νικηφόρος αντλούν 

κοινωνιογλωσσικούς πόρους από τα νεανικά ιδιώματα («μου κάνεις χαλάστρα», «να 

μου κάνεις κατάσταση»), με στόχο την ανάδειξη της σεξουαλικότητας, της γοητείας 

και της πέρασης στο αντίθετο φύλο, της σιγουριάς για τις ικανότητές τους στο φλερτ, 

καθώς και της ειρωνείας και της περιπαικτικότητας. Έτσι, τα γλωσσικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούν «εγγράφονται» στη συνείδηση των τηλεθεατών ως «γλώσσα των 

νέων», λόγω της σύνδεσης στο μυαλό του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου των 

αντίστοιχων δραστηριοτήτων με άτομα νεαρής ηλικίας. 

Ωστόσο, η οικειοποίηση αυτών των γλωσσικών στοιχείων (γλωσσικά 

περάσματα) αποτελούν περίπτωση υφοποίησης τόσο για τον Μίμη όσο και για τον 

Νικηφόρο, καθώς αξιοποιούνται και από τους δύο εσκεμμένα για την αυθεντικοποίηση 

των κατηγορημάτων της νεανικής ηλικίας, τα οποία, στην πραγματικότητα, δεν τους 

ανήκουν, πράγμα που και οι ίδιοι γνωρίζουν, παρόλο που προσποιούνται το αντίθετο 

για χιουμοριστικούς κυρίως σκοπούς και έχοντας τάση επίδειξης. Κατ’ επέκταση, αυτά 

τα γλωσσικά στοιχεία και οι συμπεριφορές στις οποίες παραπέμπουν δεν ταιριάζουν σε 

μεσήλικες (ασυμβατότητα γλωσσικής συμπεριφοράς και δραστηριοτήτων με την 

ηλικία τους), με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το χιουμοριστικό αποτέλεσμα από τους 

δημιουργούς της σειράς, οι οποίοι εντάσσουν στην ομιλία των χαρακτήρων στοιχεία 

από τα νεανικά ιδιώματα για περιπαικτικούς σκοπούς. 

Τέλος, από πλευρά μερικότητας, η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας 

συνδέεται με την αναπαραγωγή του «λόγου της εφηβείας», καθώς σχετίζεται με τη 

σεξουαλικότητα, την ανάγκη επίδειξης της γοητείας και της πέρασης στο άλλο φύλο, 

με την πονηριά, με την υπερβολική εκγύμναση του σώματος (γράμμωση), την ειρωνεία 

και το ψέμα. Στη στερεότυπη κατασκευή της νεανικότητας συμβάλλει και η σύνδεση 

των νεανικών ιδιωμάτων με τη σεξουαλικότητα, την περιπαικτικότητα, την ειρωνεία, 

την πονηριά και το ψέμα. 



518 

 

 

3η σκηνή: «Easy-rider» 

Επεισόδιο 13, 1ος κύκλος, 6.49-9.34 

 

((Ο Παύλος, μέσα από το αυτοκίνητό του, παρακολουθεί το σπίτι του, γιατί πριν από 

λίγη ώρα τον χώρισε η γυναίκα του, η Ειρήνη, με την πρόφαση ότι υπάρχει ένας άλλος, 

νέος ηλικιακά, άντρας στη ζωή της, επειδή έμαθε πως την απατά με μια νεαρή 

γυμνάστρια, τη Μαρία, και σκοπεύει να τη χωρίσει. Έτσι, του στήνει μια παγίδα, 

προκειμένου να τον εκδικηθεί για την κοροϊδία και τη διπλή ζωή του. Κατά τη διάρκεια 

της παρακολούθησης, καταφτάνουν οι κολλητοί φίλοι του Παύλου, ο Μίμης και ο 

Νικηφόρος, προκειμένου να του φέρουν κάποια πράγματα, τα οποία τους είχε ζητήσει 

τηλεφωνικώς)) 

 

Παύλος (Π), Μίμης (Μ), Νικηφόρος (Ν), Ειρήνη (Ε) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Π: ((Ο Μίμης με τον Νικηφόρο χτυπάνε τα τζάμια του αυτοκινήτου, με 

αποτέλεσμα ο Παύλος να πεταχτεί τρομαγμένος και να δείξει 

εμφανώς με τις κινήσεις και το ύφος του τον εκνευρισμό του προς 

τους φίλους του. Ο Μίμης και ο Νικηφόρος μπαίνουν στο 

αυτοκίνητο, ενώ ο Παύλος έχει θυμωμένο βλέμμα)) Τι βαράτε έτσι 

ρε; Μου κόψατε τη χολή.  

7 Ν: Είσαι καθόλου καλά ρε; ((Με έντονο τόνο φωνής)) 

8 

9 

Μ: Τι κάνεις εδώ, ρε σαλεμένε; ((Με απορημένο τόνο φωνής και ύφος. 

Ο Μίμης και ο Νικηφόρος κοιτάζουν προς το μέρος του Παύλου)) 

10 Π: Φέρατε αυτά που σας ζήτησα; 

11 Ν: ((Δίνει στον Παύλο μια σακούλα)) (Ορίστε) (.) Γαλοπούλα με τυρί. 

12 

13 

Π: Νερό:; Τόσες ώρες έχω γκαγκανιάσει. ((Με έντονο τόνο φωνής και 

ύφος δυσανασχέτησης)) 

14 

15 

Ν: Πτου σου, ρε γαμώ. ((Με έκφραση δυσαρέσκειας)) Κι έλεγα τι 

ξέχασα (.) Τι μου είπε και το ξέχασα.  

16 

17 

Μ: Δεν πας καλά, αγόρι μου, να πούμε (.) Έξω από το σπίτι σου είσαι 

(.) Μπες και πιες. ((Με απορημένο ύφος και αυστηρό τόνο φωνής)) 
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18 

19 

Ν: Καλά σου λέει, ρε (.) Τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά; ((Με αυστηρό 

τόνο φωνής και ύφος)) 

20 Π: Μ’ έδιωξε. ((Με απογοητευμένο ύφος)) 

21 Μ: Τι, έμαθε για τη μικρή; ((Με ξαφνιασμένο ύφος)) 

22 Π: Ό:χι: (.) Εγώ έμαθα για τον μικρό:.  

23 

24 

Ν: Τι; ((Ο Νικηφόρος και ο Μίμης κοιτάζουν τον Παύλο με απορημένο 

ύφος)) 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Π: Να τος (.) Έρχεται (.) Κάτω, κάτω τα κεφάλια (.) Τα κεφάλια. ((Με 

συνωμοτικό τόνο φωνής, ενώ, παράλληλα, δείχνει έξω από το 

αυτοκίνητο και κάνει με το χέρι νόημα στον Μίμη και στον 

Νικηφόρο να κρυφτούν, ώστε να μη φαίνονται από τα παράθυρα του 

αυτοκινήτου. Εμφανίζεται στη μέση του δρόμου περιχαρής η 

Ειρήνη, κρατώντας έναν νεαρό από το χέρι. Ο Νικηφόρος τούς 

κοιτάζει με ιδιαιτέρως έντονο και απορημένο βλέμμα, ενώ ο Μίμης 

κάνει γκριμάτσα, η οποία δείχνει πως την έχει πατήσει ο Παύλος, 

χωρίς να το περιμένει)) 

34 

35 

36 

37 

Ε: Παρ’ το χέρι σου από εκεί (.) Θα σ’ το κόψω. ((Απευθυνόμενη με 

συνωμοτικό τόνο φωνής προς τον νεαρό, καθώς αυτός απλώνει το 

χέρι του προς τον γοφό της. Η Ειρήνη προσποιείται πως 

χαριεντίζεται μαζί του)) 

38 

39 

Ν: Τι γίνεται, ρε σεις, εδώ:; ((Ο Μίμης, ο Παύλος και ο Νικηφόρος 

κοιτάζουν εξαιρετικά έκπληκτοι το σκηνικό)) 

40 

41 

Π: Αυτό που βλέπεις. Με κερατώνει με τον πιτσιρικά (.) Αυτό γίνεται. 

((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και ύφος)) 

42 Μ: Άρα είστε πάτσι, να πούμε. ((Κουνώντας το κεφάλι με κατανόηση)) 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Ε: Να σου πω (.) Ε::, για κοίτα εδώ (.) Τόσα δε συμφωνήσαμε; ((Δείχνει 

στον νεαρό κάποια χρήματα)) Όταν σε χρειαστώ ξανά::, θα σου 

τηλεφωνήσω. ((Προσποιείται πως μιλάει ερωτικά στον νεαρό άντρα 

και πως χαριεντίζεται μαζί του, καθώς ξέρει πως την παρακολουθεί 

ο Παύλος, ενώ, παράλληλα, πληρώνει τον νεαρό άντρα για τον ρόλο 

τον οποίο τον έβαλε να παίξει)) 

49 

50 

Π: Γαμώ το κέρατό μου (.) Γαμώ το κέρατό μου= ((Με έξαλλο ύφος 

και τόνο φωνής και χτυπώντας το κεφάλι του στο τιμόνι)) 
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51 Μ: =Κάτσε (τώρα ή εδώ) μη σπάσεις τίποτα= 

52 Ν: =(Άσε.) 

53 

54 

55 

56 

Π: Μη με κρατάτε ρε, θα πάω να του σπάσω τα μούτρα (.) Μη με κρατά 

(.) Μη με κρατάτε, είπα (.) Μη με κρατάτε. ((Σε πλήρη παράκρουση, 

χτυπιέται ολόκληρος στη θέση του οδηγού και φωνάζει με 

εξαγριωμένο τόνο φωνής)) 

57 

58 

59 

Ν: Ποιος σε κρατάει ρε; Είσαι καλά; Α::, (έχει)/ φοράει τη ζώνη ρε:. 

((Εννοεί τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου. Με ειρωνικό τόνο 

φωνής και ύφος)) 

60 

61 

62 

63 

Π: Ναι, η ζώνη (.) Αφού είδα εγώ ότι από κάπου κρατιόμουν εγώ (.) 

Παιδιά, κρατήστε με, γιατί, άμα φύγω εγώ, θα κάνω μεγάλο κακό (.) 

Θα κάνω πολύ κακό εγώ, παιδιά=  ((Σε παράκρουση, με έξαλλο ύφος 

και τόνο φωνής))  

64 

65 

Ν: =Κάτσε. ( ) Ορίστε, αμολήσου, ρε άγριε, να σε δούμε (.) Ορίστε. 

((Του βγάζει τη ζώνη ασφαλείας)) 

66 

67 

Π: Τώρα δεν κρατιέμαι; ((Η Ειρήνη χαιρετά τον νεαρό περιχαρής, 

καθώς αυτός φεύγει με τη μηχανή του)) 

68 

69 

70 

Ν: Ω, σςςς σςςς. ( ) ((Ο Μίμης, ο Νικηφόρος και ο Παύλος, καθώς 

βλέπουν τον νεαρό να φεύγει, σκύβουν στις θέσεις τους, για να μη 

γίνουν αντιληπτοί)) 

71 Μ: Άλα:: και μηχανόβιος ο τεκνός. ((Με μόρτικο τόνο φωνής)) 

72 Π: Κατάλαβες; ((Με έξαλλο τόνο φωνής και ύφος)) 

73 Μ: Όχι. ((Ο Μίμης και ο Νικηφόρος τον κοιτάζουν απορημένοι)) 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Π: Όταν εγώ ήθελα να πάρω μηχανή, αυτή έπεσε να πεθάνει. Δεν 

ανεβαίνω, δεν ανεβαίνω, δεν ανεβαίνω ((Περιπαικτικά, μιμούμενος 

τη φωνή της Ειρήνης)). Κι εγώ ο ηλίθιος έκατσα και την άκουσα. 

Και τώρα με πληρώνει έτσι:. Τα ’φτιαξε με μηχανόβιο. ((Σε 

παράκρουση, με ιδιαιτέρως εξαγριωμένο τόνο φωνής και ύφος. Ο 

Μίμης και ο Νικηφόρος τον κοιτάζουν με απορημένο βλέμμα)) 

80 

81 

Ν: Αυτό σε πείραξε απ’ όλα εσένα, ρε; ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής 

και ύφος και κάνοντας τις αντίστοιχες κινήσεις)) 

82 Π: Ναι. 
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83 

84 

Μ: Α::, δεν πάει καλά το παλικάρι. ((Με ύφος και τόνο φωνής που 

δηλώνουν δυσανασχέτηση)) 

85 

86 

87 

Π: Θα πάρω ρε μηχανή. Όχι μηχανή, μηχανάρα, μηχαναράραρα. 

[Μηχανάρα:::] ((Με εξαγριωμένο τόνο φωνής και ύφος, χτυπώντας 

συγχρόνως τα χέρια του στο τιμόνι, λόγω αγανάκτησης)) 

88 

89 

Ν: [Ηρέμησε ρε, ( ), ηρέμησε ρε] μηχανάρα ρε (.) Ηρέμησε, θα πάθεις 

τίποτα. ((Τον μαλώνει με έξαλλο τόνο φωνής και ύφος)) 

90 

91 

Π: Και θα πάρω και σ’ εσάς. ((Με αγανακτισμένο τόνο και ύφος, 

χτυπώντας, συνάμα, τα χέρια στο τιμόνι)) 

92 

93 

94 

Μ: ((Γελάει γιατί εκλαμβάνει ως χιουμοριστικά τα λεγόμενα του 

Παύλου)) Άσε τις βλακείες τώρα και σταμάτα [να φωνάζεις]. 

((Προσπαθεί να τον ηρεμήσει)) 

95 

96 

Ν: [Όχι] γιατί:; Γιατί; Γιατί βλακείες;= ((Πετάγεται και τον διακόπτει 

με έξαλλο τόνο φωνής και ύφος)) 

97 

98 

Μ: =Χάζεψες κι εσύ, μωρέ:;= ((Τον επιπλήττει με έντονο τόνο φωνής 

και ύφος)) 

99 Ν: =Γιατί ρε:;= 

100 Μ: =Τι (λε ρε); 

101 

102 

103 

104 

Ν:  Μας φαντάζεσαι πάνω στις μηχανές, να πούμε, και τους τρεις; Ε:; 

Γρουννν. ((Κάνει τις κινήσεις και τον θόρυβο της μηχανής μαζί με 

τον Παύλο. Ο Νικηφόρος, μάλιστα, είναι ιδιαιτέρως θορυβώδης 

κατά την αναπαράσταση)) Στρίβουμε. 

105 

106 

Μ: Καλά, είμαστε εμείς για τέτοια τώρα δηλαδή; ((Με σοβαρό τόνο 

φωνής και ύφος)) 

107 Π: (Για) δεν είμαστε; 

108 

109 

110 

Μ: Να στρίβουμε πάνω στις στροφές με φρενάρισμα:; Θα σκοτωθούμε 

ρε. ((Τους επιπλήττει με ιδιαιτέρως αυστηρό τόνο και ύφος. Ο 

Νικηφόρος κάνει κίνηση αποδοκιμασίας, δείχνοντας τον Μίμη)) 

111 

112 

Π: Τι είπε ρε ο Αλκιβιάδης; ((Με έντονες κινήσεις και έχοντας έξαλλο 

και αποφασιστικό τόνο φωνής και ύφος)) 

113 Μ: Τι είπε; ((Με έντονο και απορημένο βλέμμα)) 

114 

115 

Π: Να ζήσουμε τα απωθημένα μας. ((Φωνάζοντας και κουνώντας 

έντονα τα χέρια)) 
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116 

117 

118 

Μ: Κι αυτό είναι το απωθημένο σου; Να γίνεις easy-rider; ((Τον 

επιπλήττει με ιδιαιτέρως έντονο και αγανακτισμένο τόνο φωνής και 

ύφος)) 

119 Π: Ναι:. 

120 

121 

Μ: Αααα:. ((Με τόνο φωνής και ύφος που δηλώνουν αποδοκιμασία και 

πως ο Παύλος δεν είναι στα καλά του)) 

122 

123 

124 

125 

Π: Θα του δείξω εγώ του φλούφλη του πιτσιρικά ποιος είναι ο Kenny 

Rogers. ((Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. 

Μιλάει με εξαγριωμένο τόνο φωνής και ύφος, κάνοντας ανάλογες 

κινήσεις)) 

126 Μ: Ποιο(ς); ((Κοιτάζει απορημένος τον Νικηφόρο)) 

127 

128 

Ν: Ένας που έτρεχε σε αγώνες τον περασμένο αιώνα κυριολεκτικά:. 

((Με ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος)) 

129 Π: Πάμε. ((Με αποφασιστικό και έξαλλο ύφος και τόνο φωνής)) 

 

Στην παρούσα αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζονται με βάση τους κοινωνικούς μηχανισμούς της ηλικίας, του φύλου, της 

οικογένειας αλλά και της παρέας, η οποία στην υπό εξέταση σειρά λειτουργεί 

συμπληρωματικά της οικογένειας, μιας και οι τρεις άντρες θεωρούν τη φιλία του ως 

κάτι το ιερό, βάζοντάς την πολλές φορές πάνω και από την οικογένειά τους, ενώ 

βλέπουμε πως, επειδή γνωρίζονται πολλά χρόνια, κάνουν στενή παρέα και οι γυναίκες 

τους, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως διευρυμένη οικογένεια, αφού ο ένας βοηθά 

τον άλλο, όταν χρειαστεί. Έτσι, λοιπόν, από πλευράς θεσιακότητας, ο Παύλος 

κατασκευάζεται ως παράλογος, αλλοπρόσαλλος, ανώριμος, επιπόλαιος, 

αντιδραστικός, υπερβολικός, αποφασιστικός, δυναμικός, πεισματάρης και νεανικός 

μεσήλικος άντρας, ως άπιστος αλλά και απατημένος σύζυγος, ως διωγμένος και 

πικραμένος σύζυγος, ως απαιτητικός και γκρινιάρης φίλος, ως άντρας με κρίση μέσης 

ηλικίας και κομπλεξικός μεσήλικας, ως πονηρός, εύπιστος, πλεονέκτης μεσήλικας και 

σύζυγος, καθώς και ως οξύθυμος, βωμολόχος, εκρηκτικός, «νταής» μεσήλικος άντρας, 

όπως και ως προχωρημένος, ατίθασος και ριψοκίνδυνος νέος άντρας κατά το παρελθόν. 

Ο Μίμης, από την πλευρά του, δομείται ως ώριμος, σοβαρός, συντηρητικός και λογικός 

μεσήλικος άνδρας, ως ανήσυχος, προβληματισμένος, υποστηρικτικός, εχέμυθος αλλά 

και περιπαικτικός φίλος, όπως, επίσης, και ως μάγκας μεσήλικας, ενώ ο Νικηφόρος 
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δομείται ως ανήσυχος, προβληματισμένος, προστατευτικός, υποστηρικτικός και 

ειρωνικός φίλος, εν μέρει ως σοβαρός μεσήλικας αλλά στη συνέχεια ως νεανικός, 

προοδευτικός, ανώριμος και επιπόλαιος μεσήλικας. Αναφορικά με την Ειρήνη, αυτή 

κατασκευάζεται ως άπιστη σύζυγος αλλά και ως μεσήλικη γυναίκα με κρίση ηλικίας, 

ως ερωτευμένη και με ροπή σε μικρότερους άντρες μεσήλικη γυναίκα, καθώς και ως 

πονηρή, δολοπλόκα, εκδικητική και πληγωμένη γυναίκα και σύζυγος, όπως, επίσης, 

και ως συντηρητική μεσήλικη γυναίκα και, εν τέλει, ως πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος. 

 Στην αρχή της αλληλεπίδρασης, ο Μίμης και ο Νικηφόρος αυθεντικοποιούν για 

τον Παύλο την κατηγορία του παρανοϊκού μεσήλικου άντρα μέσα από τις ερωτήσεις 

τους και τις προσφωνήσεις τους («ρε σαλεμένε»), καθώς και μέσα από τους 

περικειμενικούς τους δείκτες, όπως είναι ο έντονος και απορημένος τόνος στη φωνή 

τους αλλά και το απορημένο ύφος τους, επειδή βρίσκουν περίεργη τη συμπεριφορά του 

Παύλου να βρίσκεται έξω από το σπίτι του και να το παρακολουθεί μέσα από το 

αυτοκίνητό του (σ. 1-9). Επίσης, αναδύονται γι’ αυτούς οι κατηγορίες των καλών και 

υποστηρικτικών φίλων, μιας και σπεύδουν να του πάνε τα πράγματα τα οποία τους 

ζήτησε τηλεφωνικώς, ασχέτως αν δεν καταλαβαίνουν τι τα χρειάζεται (σ. 10-11). 

Επίσης, ο Νικηφόρος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τη κατηγορία του ξεχασιάρη 

μεσήλικου άντρα, η οποία περικειμενοποιείται με την έμφαση την οποία δίνει σε λέξεις 

της απάντησής του, με τη σύντομη παύση του και με την έκφραση δυσαρέσκειας στο 

πρόσωπό του, καθώς τον βλέπουμε πως ξέχασε να φέρει στον Παύλο το νερό που του 

ζήτησε, αλλά και του ανήσυχου φίλου, γιατί πιθανώς το ξέχασε πάνω στη βιασύνη του 

να πάει γρήγορα να τον συναντήσει (σ. 14-15). Ο Παύλος, από την πλευρά του, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ταλαιπωρημένου μεσήλικου 

άντρα, ο οποίος έχει διψάσει και καταπονηθεί από την πολύωρη παρακολούθηση, αλλά 

και του απαιτητικού και γκρινιάρη φίλου, οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον 

έντονο τόνο στη φωνή του, την έμφαση στο ρήμα «γκαγκανιάσει» και την επιμήκυνση 

στην τελική συλλαβή της λέξης «νερό», όπως και με το ύφος δυσανασχέτησης, επειδή 

ξέχασε το νερό του ο Νικηφόρος (σ. 10, 12).  

Ο Μίμης, ωστόσο, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον Παύλο την 

κατηγορία του παράλογου μεσήλικα, καθώς θεωρεί πως ο Παύλος, από τη στιγμή που 

βρίσκεται έξω από το σπίτι, μπορεί να πάει μέσα και να πιει νερό, ενώ για τον εαυτό 

του αυθεντικοποιεί την κατηγορία του ανήσυχου και προβληματισμένου φίλου, μιας 

και δεν κατανοεί την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Παύλου, αλλά και του ώριμου 
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μεσήλικου άντρα, αφού παρατηρούμε πως προσπαθεί να τον συνετίσει (σ. 16-17). Η 

κατηγορία του παράλογου μεσήλικα για τον Παύλου και οι κατηγορίες του ανήσυχου 

και προβληματισμένου φίλου για τον Μίμη, όπως και του ώριμου μεσήλικα, 

περικειμενοποιούνται με τον απορημένο τόνο στη φωνή του Μίμη και το αυστηρό του 

ύφος, με τις σύντομες παύσεις μεταξύ των προτάσεών του, οι οποίες δηλώνουν την 

αδυναμία του να κατανοήσει τη συμπεριφορά του Παύλου, καθώς και με την έμφαση 

στην προστακτική «μπες». Ο Νικηφόρος αυθεντικοποιεί και αυτός, με τη σειρά του, 

την κατηγορία του αλλοπρόσαλλου μεσήλικα για τον Παύλο, για την ακρίβεια του 

«καραγκιόζη» μεσήλικα, καθώς ούτε αυτός μπορεί να καταλάβει την αιτία της 

παράξενης συμπεριφοράς του, ενώ για τον εαυτό του αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες 

του ανήσυχου και προβληματισμένου φίλου, αλλά και του σοβαρού μεσήλικου άντρα, 

αφού προσπαθεί και αυτός να τον συνετίσει, κατηγορίες οι οποίες αυθεντικοποιούνται 

περαιτέρω με το αυστηρό ύφος του Νικηφόρου και τον αντίστοιχο τόνο στη φωνή του 

(σ. 18-19).   

 Ο Παύλος, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του πικραμένου και εκδιωγμένου τέως συζύγου, μιας και αποκαλύπτει ως 

αιτία της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του το γεγονός πως τον έδιωξε η σύζυγός του, 

κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με το απογοητευμένο ύφος του (σ. 20). Στο 

άκουσμα των λεγομένων του Παύλου, ο Μίμης αυθεντικοποιεί για τον Παύλο τις 

κατηγορίες του άπιστου συζύγου, με την αναφορά στο δεσμευμένο από την κατηγορία 

αυτή κατηγόρημα της ύπαρξης ερωμένης, αλλά και του μεσήλικου άντρα με κρίση 

ηλικίας, με την αναφορά στο νεαρό της ηλικίας της ερωμένης του και, κατ’ επέκταση, 

στο ηλικιακό χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ τους, καθώς και την κατηγορία της 

απατημένης συζύγου για την Ειρήνη, αλλά και του εχέμυθου φίλου για τον εαυτό του, 

η οποία περικειμενοποιείται με το ξαφνιασμένο ύφος, το οποίο δείχνει την αγωνία του 

μήπως αποκαλύφθηκε το μυστικό του Παύλου (σ. 21). Ωστόσο, ο Παύλος 

αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες τις οποίες μόλις αυθεντικοποίησε ο Μίμης και τις 

αντιστρέφει, καθώς αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του απατημένου 

συζύγου και για την Ειρήνη την κατηγορία της άπιστης συζύγου αλλά και της 

μεσήλικης γυναίκας με κρίση ηλικίας, μέσω της αναφοράς του στο κατηγόρημα της 

ύπαρξης εραστή, και, μάλιστα, κατά χρόνια νεότερού της (σ. 22). Οι εν λόγω 

κατηγορίες περικειμενοποιούνται με την έμφαση στις λέξεις-κλειδιά της απάντησής 

του, τη σύντομη παύση του και την επιμήκυνση συλλαβών, περικειμενικοί δείκτες οι 
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οποίοι δηλώνουν την αγανάκτησή του. Ο Μίμης και ο Νικηφόρος αποφυσικοποιούν εν 

μέρει, όμως, μέσω των περικειμενικών τους δεικτών, με άλλα λόγια μέσω του 

απορημένου ύφους τους, τις κατηγορίες αυτές για την Ειρήνη, καθώς με βάση το ύφος 

τους δείχνουν πως ξαφνιάζονται και, συνεπώς, πως δεν την έχουν ικανή για κάτι τέτοιο, 

με αποτέλεσμα εμμέσως να αυθεντικοποιούν για τον Παύλο τις κατηγορίες του 

υπερβολικού μεσήλικα και τέως συζύγου (σ. 23-24).  

Παρ’ όλα αυτά, ο Παύλος επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει τις κατηγορίες του 

υπερβολικού μεσήλικα και τέως συζύγου, τις οποίες αποπειρώνται να 

αυθεντικοποιήσουν ο Μίμης και ο Νικηφόρος για εκείνον, στηριζόμενος στην εικόνα 

της περιχαρούς Ειρήνης, η οποία εμφανίζεται ξαφνικά στη μέση του δρόμου, 

κρατώντας έναν νέο άντρα από το χέρι, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό 

της τις κατηγορίες της ερωτευμένης μεσήλικης γυναίκας, της μεσήλικης γυναίκας με 

ροπή σε μικρότερους άντρες, καθώς και της άπιστης συζύγου. Αυτές τις κατηγορίες 

δυσκολεύεται να τις αυθεντικοποιήσει γι’ αυτήν ο Νικηφόρος με βάση το ιδιαιτέρως 

έντονο και απορημένο βλέμμα το οποίο έχει μπροστά σε αυτήν την αντιφατική για τα 

δεδομένα της Ειρήνης εικόνα (σ. 25-31). Τις κατηγορίες της άπιστης συζύγου για την 

Ειρήνη και του απατημένου συζύγου για τον Παύλο τις αυθεντικοποιεί, ωστόσο, ο 

Μίμης μέσω της γκριμάτσας του, η οποία δείχνει πως πιστεύει, με βάση τα όσα βλέπει, 

τα λεγόμενα του Παύλου (σ. 31-33). Επίσης, με βάση το κατηγόρημα της ευπιστίας, 

μιας και εύκολα πιστεύουν πως ισχύει αυτό που βλέπουν, αυθεντικοποιούνται για τον 

Παύλο και τον Μίμη οι κατηγορίες των ανώριμων, επιπόλαιων και επιφανειακών 

μεσήλικων αντρών. Επίσης, ο Παύλος κατασκευάζεται και ως πονηρός μεσήλικας και 

τέως σύζυγος, από τη στιγμή που τον βλέπουμε να απευθύνεται συνωμοτικά προς τους 

φίλους του και να τους κάνει νόημα να σκύψουν, προκειμένου να παρακολουθούν την 

Ειρήνη, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.  

Η Ειρήνη, από την πλευρά της, αποφυσικοποιεί για τον εαυτό της τις 

κατηγορίες της ερωτευμένης και με ροπή στους νεότερους άντρες μεσήλικης γυναίκας, 

τις οποίες αυθεντικοποίησε προηγουμένως η ίδια, και αυθεντικοποιεί στη θέση τους τις 

κατηγορίες της πονηρής, δολοπλόκας και εκδικητικής μεσήλικης γυναίκας και 

συζύγου, μιας και αποκαλύπτεται πως προσέλαβε έναν νέο άντρα, προκειμένου να 

παραστήσουν το ερωτευμένο ζευγάρι και να εκδικηθεί με τον ίδιο τρόπο τον Παύλο 

για την παράλληλη σχέση του, με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιούνται γι’ αυτήν και οι 

κατηγορίες της πληγωμένης και προδομένης μεσήλικης γυναίκας και συζύγου (σ. 34-
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37). Οι κατηγορίες της πονηρής, δολοπλόκας και εκδικητικής μεσήλικης γυναίκας και 

συζύγου αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τον συνωμοτικό τόνο στη φωνή της 

Ειρήνης και με την προσποίησή της πως ερωτοτροπεί με τον νεαρό. Επίσης, μέσω της 

απαγόρευσης την οποία θέτει στον νεαρό, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό της και τις 

κατηγορίες της συντηρητικής μεσήλικης γυναίκας και της πιστής και αφοσιωμένης 

συζύγου. Μπροστά στο θέαμα της Ειρήνης να ερωτοτροπεί με τον νεαρό άντρα, ο 

Νικηφόρος εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αυθεντικοποιήσει για την Ειρήνη τις 

κατηγορίες της άπιστης συζύγου και με ροπή στους νεότερους άντρες μεσήλικης 

γυναίκας, όπως περικειμενοποιείται και με το εξαιρετικά έκπληκτο ύφος του. Ο 

Παύλος, από την άλλη πλευρά, ρητά και κατηγορηματικά αυθεντικοποιεί για τον εαυτό 

του τις κατηγορίες του απατημένου («κερατά») τέως συζύγου, καθώς και του 

πλεονέκτη μεσήλικου άντρα και τέως συζύγου, μιας και εκνευρίζεται που η σύζυγός 

του έχει παράλληλη σχέση, τη στιγμή που ο ίδιος έχει ερωμένη και σκεφτόταν να 

χωρίσει γι’ αυτήν τη γυναίκα του, καθώς και τις κατηγορίες του ζηλόφθονου και 

κτητικού μεσήλικου άντρα και τέως συζύγου, μιας και αντιδρά έτσι επειδή τον χώρισε 

η Ειρήνη πρώτη με το πρόσχημα πως υπάρχει άλλος άντρας στη ζωή της (σ. 40-41). Οι 

προαναφερθείσες κατηγορίες αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τη σύντομη παύση 

του, η οποία δηλώνει την αγανάκτησή του, καθώς και με τον εκνευρισμένο τόνο φωνής 

του και το εκνευρισμένο ύφος του. Επιπροσθέτως, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του 

και τις κατηγορίες του εύπιστου και επιπόλαιου μεσήλικα και τέως συζύγου, αφού 

παρασύρεται κατευθείαν από τα όσα βλέπει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα 

της Ειρήνης και την αφοσίωση την οποία του έδειξε κατά τη διάρκεια της πολυετούς 

κοινής τους συμβίωσης. Επίσης, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του και την κατηγορία 

του μεσήλικα άντρα, διαχωρίζοντας ηλικιακά, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας 

και, συγκεκριμένα, τη σχέση της διάκρισης, τον εαυτό του από τον υποτιθέμενο εραστή 

της Ειρήνης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «πιτσιρικά», με αποτέλεσμα να επισημαίνει το 

ηλικιακό χάσμα που τους χωρίζει.  

Ο Μίμης, από την πλευρά, αυθεντικοποιεί την κατηγορία των άπιστων συζύγων 

τόσο για τον Παύλο όσο και για την Ειρήνη, επισημαίνοντας το κατηγόρημα πως και 

οι δύο έχουν τώρα παράλληλη σχέση και, άρα, είναι «πάτσι», κατηγορία η οποία 

περικειμενοποιείται με το συγκαταβατικό νεύμα του κεφαλιού του (σ. 42). Η Ειρήνη, 

όμως, κατασκευάζεται και πάλι ως πονηρή και δολοπλόκα μεσήλικη γυναίκα και 

εκδικητική τέως σύζυγος, καθώς παρατηρούμε πως πληρώνει τον νεαρό άντρα, με τον 
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οποίο νομίζει ο Παύλος πως διατηρεί σχέση, για τον ρόλο τον οποίο έπαιξε και πως 

γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Παύλος την παρακολουθεί όσο αγκαλιάζεται με τον νεαρό, 

ενώ, παράλληλα, επιχειρεί να αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό της και τις κατηγορίες 

της παθιασμένης και ερωτευμένης γυναίκας, προκειμένου να εκδικηθεί τον Παύλο, 

κάνοντάς τον να ζηλέψει (και πληρώνοντάς τον, βέβαια, με το ίδιο νόμισμα) (σ. 43-

48). Οι εν λόγω κατηγορίες περικειμενοποιούνται με τον δήθεν ερωτικό τόνο με τον 

οποίο μιλά προς τον νεαρό, ο οποίος επιτείνεται από την επιμήκυνση συλλαβών και τις 

σύντομες παύσεις της, αλλά και με το ανάλογο ύφος της, καθώς και με την προσποίησή 

της πως χαριεντίζεται μαζί του. Ο Παύλος, με την αντίδρασή του, αυθεντικοποιεί για 

τον εαυτό του τις κατηγορίες του οξύθυμου, βωμολόχου και εκρηκτικού μεσήλικου 

άντρα, καθώς και του ζηλιάρη, κτητικού και πλεονέκτη μεσήλικου άντρα και τέως 

συζύγου, διότι αντιδρά έντονα μπροστά στην υποτιθέμενη απιστία της Ειρήνης, τη 

στιγμή που ο ίδιος έχει ερωμένη και ήθελε από πολύ καιρό πριν να χωρίσει τη γυναίκα 

του. Οι τελευταίες κατηγορίες σχετίζονται και με την κατηγορία του ανώριμου 

μεσήλικου άντρα αλλά και με τα δεσμευμένα από την κατηγορία της νεότητας ως 

ατελούς ενηλικίωσης κατηγορήματα και περικειμενοποιούνται με το έξαλλο ύφος και 

τον έξαλλο τόνο φωνής του Παύλου, ο οποίος προκύπτει από την έμφαση την οποία 

δίνει στα λεγόμενά του, καθώς και με το χτύπημα των χεριών του στο τιμόνι (σ. 49-

50). Ο Μίμης, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του ανώριμου, 

οξύθυμου και εκρηκτικού μεσήλικου άντρα για τον Παύλο, ενώ για τον εαυτό του την 

κατηγορία του ώριμου μεσήλικου άντρα (σχέση διάκρισης) και του καλού και 

προστατευτικού φίλου, καθώς προσπαθεί να ηρεμήσει τον Παύλο, ώστε να μη σπάσει 

τίποτα (ή στο αυτοκίνητο ή κάνα χέρι, υπονοώντας έτσι και την ηλικία του), κατηγορίες 

οι οποίες περικειμενοποιούνται με τη διακοπή και λήψη του λόγου από τον Παύλο, 

ώστε να κατευνάσει την έκρηξή του όσο πιο γρήγορα μπορεί (σ. 51). 

Ο Παύλος, ωστόσο, συνεχίζει να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του οξύθυμου και εκρηκτικού μεσήλικα αλλά και τις κατηγορίες του 

«νταή» και θαρραλέου μεσήλικου άντρα, ο οποίος είναι πρόθυμος να υπερασπιστεί την 

τιμή και υπόληψή του, καβγαδίζοντας με τον νεαρό, σε σημείο, μάλιστα, που αποτρέπει 

τους φίλους του από το να τον εμποδίσουν (σ. 53-57). Οι κατηγορίες αυτές 

περικειμενοποιούνται με την έμφαση την οποία δίνει στα λεγόμενά του και με τις 

σύντομες παύσεις του, προκειμένου να δείξει την αγανάκτηση και την ορμητικότητά 

του, καθώς και με τις φωνές, το εξαγριωμένο ύφος του και με την πλήρη παράκρουση 
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στην οποία βρίσκεται, με αποτέλεσμα να χτυπιέται ολόκληρος στο κάθισμα του 

οδηγού. Ο Νικηφόρος, όμως, αποφυσικοποιεί για τον Παύλο τις κατηγορίες του «νταή» 

και θαρραλέου μεσήλικα, ο οποίος είναι έτοιμος να συμπλακεί με έναν άντρα κατά 

πολύ νεότερό του, ρωτώντας τον απορημένος ποιος τον κρατάει και ειρωνευόμενός τον 

πως δεν αντιλήφθηκαν ότι είναι δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, 

ειρωνεία η οποία περικειμενοποιείται με τον τόνο φωνής και το ύφος του Νικηφόρου, 

καθώς και με την επιμήκυνση συλλαβών, η οποία δείχνει την υποτιθέμενη έκπληξή του 

(σ. 57-59).  

Ο Παύλος, μην αντιλαμβανόμενος το ειρωνικό σχόλιο του Νικηφόρου, 

εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του «νταή», 

θαρραλέου αλλά και επικίνδυνου μεσήλικου άντρα, λέγοντας πως η ζώνη τον περιόριζε 

και πως είναι έτοιμος να προκαλέσει μεγάλο κακό, αλλά και τις κατηγορίες του 

οξύθυμου και εκρηκτικού μεσήλικα και του ζηλιάρη τέως συζύγου (σ. 60-63), 

κατηγορίες οι οποίες αυθεντικοποιούνται εντονότερα, με τις σύντομες παύσεις του, οι 

οποίες δηλώνουν την έκρηξή του, αλλά και με το έξαλλο ύφος του και τον ανάλογο 

τόνο στη φωνή του, που δηλώνουν την παράκρουση στην οποία βρίσκεται. Παρ’ όλα 

αυτά, ο Νικηφόρος εξακολουθεί να αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες του «νταή» και 

θαρραλέου μεσήλικου άντρα, τις οποίες αυθεντικοποίησε πρωτύτερα ο Παύλος για τον 

εαυτό του, βγάζοντάς του τη ζώνη ασφαλείας, προτρέποντάς τον να εμπλακεί σε καβγά 

με τον νεαρό και προσφωνώντας τον ειρωνικά «άγριε», με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί ο Νικηφόρος για τον εαυτό του τις κατηγορίες του περιπαικτικού και 

ειρωνικού μεσήλικα και φίλου. Ωστόσο, ο Παύλος αποφυσικοποιεί μόνος του τις 

κατηγορίες του «νταή» και θαρραλέου μεσήλικα, τις οποίες αυθεντικοποιούσε 

προηγουμένως για τον εαυτό του, καθώς, παρόλο που του έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας 

ο Νικηφόρος, μένει ακίνητος στη θέση του, κάνοντας, μάλιστα, την αφελή ερώτηση 

για το αν δεν υπάρχει τώρα κάποιο εμπόδιο. (σ. 66-67)  

Στη συνέχεια της αλληλεπίδρασης, ο νεαρός άντρας με τον οποίο 

ερωτοτροπούσε η Ειρήνη αποχωρεί με τη μηχανή του και αυτό δίνει περαιτέρω τροφή 

για σχόλια στον Παύλο και στους φίλους του, τον Μίμη και τον Νικηφόρο. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Μίμης αυθεντικοποιεί για τον υποτιθέμενο εραστή της Ειρήνης την 

κατηγορία του μηχανόβιου νέου άντρα, αναδεικνύοντας, με αυτόν τον χαρακτηρισμό, 

με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και τη σχέση της διάκρισης, το ηλικιακό χάσμα 

το οποίο υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και στον Παύλο και τη διαφορά ενδιαφερόντων 
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που αυτό συνεπάγεται (αγάπη για μηχανές, ταχύτητα, αδρεναλίνη). Παράλληλα, ο 

Μίμης αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του «μόρτη»/ μάγκα μεσήλικα 

αλλά και του περιπαικτικού μεσήλικα και φίλου, καθώς παρατηρούμε πως αντλεί από 

το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και ειδικότερα, τη «γλώσσα της πιάτσας», 

προκειμένου να σχολιάσει και να χαρακτηρίσει τον νεαρό άντρα και να δείξει τις 

διαφορές του με τον Παύλο, τόσο ηλικιακά («τεκνός») όσο και ως προς τα 

ενδιαφέροντα («μηχανόβιος»), με αποτέλεσμα να αυθεντικοποιεί εμμέσως και την 

κατηγορία της προχωρημένης μεσήλικης γυναίκας για την Ειρήνη, με βάση την 

επιλογή της (σ. 71). Μάλιστα, οι κατηγορίες του «μόρτη» μεσήλικα και του 

περιπαικτικού μεσήλικα και φίλου για τον Μίμη αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τον 

μόρτικο τόνο φωνής τον οποίο υιοθετεί και ο οποίος επιτείνεται με την επιμήκυνση της 

τελικής συλλαβής στο επιφώνημα «άλα». Μπροστά στο σχόλιο του Μίμη, ο Παύλος 

αυθεντικοποιεί, για άλλη μία φορά, για τον εαυτό του τις κατηγορίες του οξύθυμου και 

εκρηκτικού μεσήλικα αλλά και του απατημένου και θιγμένου τέως συζύγου, οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με την έμφαση την οποία δίνει στο ρήμα «κατάλαβες» αλλά και 

με τον έξαλλο τόνο στη φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του (σ. 72). Ο Μίμης και ο 

Νικηφόρος, από την πλευρά τους, εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν την έκρηξη 

του Παύλου, από τη στιγμή, μάλιστα, που και ο ίδιος έχει ερωμένη και επιδίωκε να 

χωρίσει με την Ειρήνη, με αποτέλεσμα, με το απορημένο βλέμμα με το οποίο τον 

κοιτάζουν, να αυθεντικοποιούν τον Παύλο ως υπερβολικό και παράλογο μεσήλικα 

αλλά και ως πλεονέκτη και άδικο τέως σύζυγο (σ. 73).  

Με το ξέσπασμά του, ο Παύλος αυθεντικοποιεί και πάλι για τον εαυτό του την 

κατηγορία του ζηλιάρη και πλεονέκτη τέως συζύγου, καθώς και του ανταγωνιστικού 

μεσήλικου άντρα, με βάση το κατηγόρημα της έμμεσης σύγκρισής του με τον 

υποτιθέμενο εραστή της Ειρήνης (σ. 74-79). Στο παραλήρημά του αυτό, αυθεντικοποιεί 

επίσης τον εαυτό του ως προδομένο και απατημένο τέως σύζυγο, καθώς και ως 

προχωρημένο, ατίθασο και ριψοκίνδυνο νέο άντρα κατά το παρελθόν, μιας και 

επιθυμούσε και ο ίδιος να αγοράσει μηχανή και να γίνει μηχανόβιος, πράγμα που 

σημαίνει πως του άρεσε η περιπέτεια και η ταχύτητα. Επιπροσθέτως, αυθεντικοποιεί 

για τον εαυτό του και την κατηγορία του καλού και με κατανόηση συζύγου κατά το 

παρελθόν, μέσω του δεσμευμένου κατηγορήματος της συμμόρφωσης στις επιθυμίες 

της γυναίκας του, αλλά και τις κατηγορίες του ανόητου («ηλίθιου») και άβουλου 

συζύγου, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε η γυναίκα του, ενώ για την Ειρήνη τις κατηγορίες 
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της άπιστης και ασυνεπούς με τα λεγόμενά της τέως συζύγου και γυναίκας. Οι 

προαναφερθείσες κατηγορίες για τον Παύλο και την Ειρήνη αυθεντικοποιούνται 

περαιτέρω με την έμφαση την οποία δίνει στα βασικά επιχειρήματα της απάντησής του, 

τον περιπαικτικό τόνο φωνής τον οποίο υιοθετεί όταν μιμείται τη φωνή της Ειρήνης, 

όπως και με τον ιδιαιτέρως έξαλλο τόνο στη φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του, που 

οφείλονται στην παράκρουσή του. Η ερώτηση του Νικηφόρου για το αν τον πείραξε 

που δεν τον είχε αφήσει η Ειρήνη να πάρει μηχανή στα νιάτα του και τώρα έκανε σχέση 

με μηχανόβιο, σε συνδυασμό με το εκνευρισμένο ύφος του Νικηφόρου, τον 

εκνευρισμένο τόνο της φωνής του και τις αντίστοιχες κινήσεις του, αυθεντικοποιούν 

για τον Παύλο τις κατηγορίες του ανώριμου, επιπόλαιου και υπερβολικού μεσήλικα 

και τέως συζύγου (σ. 80-81). Τις κατηγορίες αυτές τις αυθεντικοποιεί με την αντίδρασή 

του και ο Μίμης, ο οποίος αυθεντικοποιεί για τον Παύλο και την κατηγορία του 

παράλογου μεσήλικου άντρα, ο οποίος θυμώνει για κάτι που δεν πρέπει, κατηγορία η 

οποία περικειμενοποιείται με τον τόνο φωνής και το ύφος του Μίμη που δηλώνουν 

δυσανασχέτηση, καθώς και με την επιμήκυνση του επιφωνήματος «α» (σ. 83-84).  

Ο Παύλος, όμως, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις 

κατηγορίες του αντιδραστικού, παρορμητικού αλλά και εκδικητικού τέως συζύγου και 

μεσήλικα, καθώς και την κατηγορία του κομπλεξικού μεσήλικου άντρα, μιας και θέλει 

να αγοράσει τώρα μηχανή (και μάλιστα, μεγάλου κυβισμού), επειδή είδε τον 

υποτιθέμενο εραστή της Ειρήνης να έχει μηχανή αλλά και ως αντίδραση στην 

απαγόρευση την οποία του είχε θέσει η Ειρήνη παλαιότερα. Στο σημείο αυτό, επίσης, 

κατασκευάζεται και ως εκρηκτικός και οξύθυμος μεσήλικας αλλά κυρίως και ως 

μεσήλικας με κρίση ηλικίας, καθώς η υπερβολική αντίδρασή του απορρέει πιθανώς 

από το γεγονός ότι ο φερόμενος ως εραστής της Ειρήνης είναι κατά πολύ νεότερός του. 

Επιπροσθέτως, αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του την κατηγορία του νεανικού 

μεσήλικα, ο οποίος είναι σε θέση να κάνει ό,τι και άτομα μικρότερης ηλικίας. Οι 

προαναφερθείσες κατηγορίες για τον Παύλο περικειμενοποιούνται μέσω της έμφασης 

την οποία δίνει στα όσα λέει, μέσω του εξαγριωμένου ύφους και τόνου στη φωνή του, 

καθώς και μέσω του χτυπήματος των χεριών στο τιμόνι λόγω αγανάκτησης (σ. 85-87). 

Ο Νικηφόρος, με τη σειρά του, αυθεντικοποιεί και αυτός για τον Παύλο τις κατηγορίες 

του οξύθυμου και εκρηκτικού μεσήλικα αλλά και την κατηγορία του μεγάλου ηλικιακά 

άντρα, καθώς παρατηρούμε πως του λέει να ηρεμήσει, ώστε να μην πάθει τίποτα, 

παραίνεση η οποία δίνεται συνήθως σε ώριμα ηλικιακά άτομα, αλλά και πως τον 
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ειρωνεύεται για την επιθυμία του να αγοράσει «μηχανάρα», με αποτέλεσμα να 

αυθεντικοποιεί ο Νικηφόρος για τον εαυτό του τις κατηγορίες του προστατευτικού 

αλλά και του ειρωνικού φίλου (σ. 88-89). Οι κατηγορίες του οξύθυμου και εκρηκτικού 

μεσήλικα αλλά και του μεγάλου ηλικιακά άντρα για τον Παύλο, καθώς και του 

προστατευτικού φίλου για τον Νικηφόρο, αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με τον 

έξαλλο τόνο στη φωνή του Νικηφόρου και το αντίστοιχο ύφος του, περικειμενικοί 

δείκτες οι οποίοι δείχνουν την έντονη προσπάθεια την οποία καταβάλλει ο Νικηφόρος 

για να τον ηρεμήσει, προκειμένου να μην πάθει τίποτα. Ο Παύλος, με τη σειρά του, 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του αντιδραστικού, επίμονου και 

πεισματάρη μεσήλικα, οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον αγανακτισμένο τόνο στη 

φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του, αλλά και του ατόμου που έχει ανάγκη 

υποστήριξης από τους φίλους του, μιας και δηλώνει με έμφαση πως θα αγοράσει 

μηχανή και στον Μίμη και στον Νικηφόρο (σ. 90-91).  

Με το γέλιο του ο Μίμης, αποφυσικοποιεί την κατηγορία του νεανικού 

μεσήλικα και αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του ανώριμου, επιπόλαιου, παρορμητικού 

και αντιδραστικού μεσήλικα για τον Παύλο, ενώ για τον εαυτό του ο Μίμης 

αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του ώριμου, σοβαρού και μετρημένου μεσήλικα (σχέση 

διάκρισης), μιας και χαρακτηρίζει «βλακείες» τις επιθυμίες του Παύλου, αλλά και την 

κατηγορία του προστατευτικού φίλου, διότι προσπαθεί να τον ηρεμήσει (σ. 92-94). 

Τότε και ο Νικηφόρος αυθεντικοποιεί τις κατηγορίες του νεανικού και προοδευτικού 

αλλά και του ανώριμου και επιπόλαιου μεσήλικου άντρα για τον εαυτό του, γιατί 

απορρίπτει με έξαλλο τόνο φωνής και ύφος τον χαρακτηρισμό «βλακείες» του Μίμη 

για τις επιθυμίες του Παύλου, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως θα αποδεχόταν τη 

μηχανή την οποία θα του αγόραζε ο Παύλος και θα γινόταν και ο ίδιος μηχανόβιος, με 

αποτέλεσμα να δημιουργεί τη σχέση επάρκειας μεταξύ τους, ενώ εμμέσως 

αυθεντικοποιεί για τον Μίμη την κατηγορία του συντηρητικού μεσήλικα (σχέση 

διάκρισης) (σ. 95-96). Ο Μίμης, από την πλευρά του, αυθεντικοποιεί με την εμφατική 

χρήση του φορτισμένου ρήματος «χάζεψες» τις κατηγορίες του ανώριμου, επιπόλαιου 

και παρορμητικού μεσήλικα και για τον Νικηφόρο, ενώ για τον ίδιο 

αυθεντικοποιούνται οι κατηγορίες του ώριμου και σοβαρού μεσήλικου άντρα (σχέση 

διάκρισης), κατηγορίες οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον έντονο τόνο φωνής και 

το αντίστοιχο ύφος του Μίμη (σ. 97-98). Ο Νικηφόρος, ωστόσο, εξακολουθεί να 

κατασκευάζει για τον εαυτό του αλλά και για τον Μίμη και τον Παύλο τις κατηγορίες 
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του νεανικού, περιπετειώδη και ριψοκίνδυνου μεσήλικα, και, συγκεκριμένα, του 

μηχανόβιου μεσήλικα, κατηγορία την οποία αυθεντικοποιεί και ο Παύλος με τη 

συμμετοχή του στην αναπαράσταση του Νικηφόρου για το πώς θα οδηγούν με τις 

μηχανές, αναπαράσταση η οποία δείχνει ότι θα οδηγούν με ταχύτητα και έντονα 

φρεναρίσματα (σ. 101-104). Ο ιδιαιτέρως θορυβώδης τρόπος αναπαράστασης της 

οδήγησης μηχανής από τον Νικηφόρο αυθεντικοποιεί γι’ αυτόν τις κατηγορίες του 

ανώριμου και παιδαριώδους μεσήλικα, ενώ η συμμετοχή του Παύλου στην 

αναπαράσταση αυθεντικοποιεί και γι’ αυτόν τις προαναφερθείσες κατηγορίες.  

Ο Μίμης, ωστόσο, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και συγκεκριμένα την 

αρχή της διάκρισης, διαχωρίζει τον εαυτό από τον Παύλο και τον Νικηφόρο και 

αυθεντικοποιεί και για τους τρεις την κατηγορία του μεγάλου ηλικιακά άντρα/ 

μεσήλικα (σχέση επάρκειας), ενώ για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ώριμου και 

ορθολογικού μεσήλικου άντρα, οι οποίες περικειμενοποιούνται με τον σοβαρό τόνο 

στη φωνή του και το ανάλογο ύφος του, μιας και τον βλέπουμε να επισημαίνει πως η 

ανάβαση σε μηχανές δε συνάδει με την ηλικία τους (σ. 105-106). Ο Παύλος, όμως, 

αποφυσικοποιεί και για τους τρεις την κατηγορία του μεγάλου ηλικιακά άντρα/ 

μεσήλικα, κάνοντας πως δεν καταλαβαίνει γιατί αυτές οι δραστηριότητες δε 

συμβαδίζουν με την ηλικία τους (σ. 107). Ο Μίμης, από την πλευρά του, συνεχίζει να 

αυθεντικοποιεί και για τους τρεις την κατηγορία του μεγάλου ηλικιακά άντρα/ 

μεσήλικα, στον οποίο δεν αρμόζουν τέτοιες ριψοκίνδυνες δραστηριότητες (σχέση 

επάρκειας), καθώς, όπως δηλώνει με έμφαση, είναι επικίνδυνες για τη ζωή τους, ενώ 

αυθεντικοποιεί πάλι για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ώριμου και λογικού μεσήλικα 

(σχέση διάκρισης) αλλά και του προστατευτικού φίλου, κατηγορίες οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με το ιδιαιτέρως αυστηρό ύφος του και τον αυστηρό τόνο φωνής 

με τον οποίο τους επιπλήττει (σ. 108-109). Ο Νικηφόρος, όμως, με την κίνηση 

αποδοκιμασίας του προς τον Μίμη, αυθεντικοποιεί για τον Μίμη την κατηγορία του 

συντηρητικού μεσήλικου άντρα, ενώ για τον εαυτό του και τον Παύλο τις κατηγορίες 

των νεανικών, προοδευτικών και ριψοκίνδυνων μεσηλίκων (σ. 109-110), 

δημιουργώντας τη σχέση διάκρισης μεταξύ τους. Στην πορεία της αλληλεπίδρασης, ο 

Παύλος αυθεντικοποιεί για τον εαυτό τις κατηγορίες του δυναμικού και 

αποφασισμένου να ικανοποιήσει τα απωθημένα του μεσήλικου άντρα, όπως 

περικειμενοποιείται με την έμφαση την οποία δίνει στα λεγόμενά του, τον 

αποφασιστικό τόνο στη φωνή του και το αντίστοιχο ύφος του, αλλά και με τις έντονες 
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κινήσεις του, καθώς και του νευρικού και παρορμητικού μεσήλικα, κατηγορίες οι 

οποίες περικειμενοποιούνται με τον έξαλλο τόνο φωνής και το ανάλογο ύφος του, αλλά 

και τις φωνές του (σ. 111-112, 114-115).  

Παρ’ όλα αυτά, ο Μίμης εξακολουθεί να αποφυσικοποιεί τις κατηγορίες του 

νεανικού και μηχανόβιου μεσήλικα για τον Παύλο, όπως και την κατηγορία του 

αποφασισμένου να ικανοποιήσει τα απωθημένα του μεσήλικου άντρα, επιπλήττοντάς 

τον με ιδιαιτέρως έντονο και αγανακτισμένο τόνο φωνής και ύφος και ειρωνευόμενός 

τον με έμφαση για το αν το απωθημένο του ήταν να γίνει «easy-rider», ενώ εμμέσως 

αυθεντικοποιεί για τον Παύλο τις κατηγορίες του αντιδραστικού και κομπλεξικού 

μεσήλικα, υπονοώντας πως ο Παύλος πήρε την απόφαση να γίνει μηχανόβιος, όταν 

είδε τον υποτιθέμενο εραστή της Ειρήνης να οδηγεί μηχανή (σ. 116-118). Επίσης, με 

την προσπάθειά του να συνετίσει τον Παύλο, ο Μίμης αυθεντικοποιεί πάλι για τον 

εαυτό του τις κατηγορίες του ώριμου, σοβαρού, λογικού και συντηρητικού μεσήλικα 

(σχέση διάκρισης) αλλά και την κατηγορία του προστατευτικού φίλου. Ο Παύλος, από 

την πλευρά του, εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του 

νεανικού, αντιδραστικού, επίμονου και πεισματάρη μεσήλικα (σ. 119), ενώ ο Μίμης 

να αυθεντικοποιεί για τον Παύλο τις κατηγορίες του ανώριμου και επιπόλαιου 

μεσήλικα, οι οποίες συνδέονται με τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση και οι οποίες 

περικειμενοποιούνται με τον τόνο φωνής και το ύφος του Μίμη, που δείχνουν 

αποδοκιμασία προς τα λεγόμενα του Παύλου και ότι ο Παύλος είναι εκτός ορίων, όπως 

και με την επιμήκυνση του επιφωνήματός του (σ. 120-121). Επίσης, ο Παύλος 

αυθεντικοποιεί και ο ίδιος για τον εαυτό του τις κατηγορίες του ανταγωνιστικού και 

κομπλεξικού μεσήλικου άντρα, καθώς βλέπουμε πως αποκαλύπτει προς το τέλος της 

συνομιλίας πως ο πραγματικός λόγος για τον οποίο θέλει να αγοράσει μηχανή είναι να 

συναγωνιστεί τον υποτιθέμενο σύντροφο της Ειρήνης, αλλά και του υποτιμητικού και 

αλαζονικού μεσήλικα, καθώς βλέπουμε πως προβαίνει σε μειωτικό χαρακτηρισμό προς 

τον νεαρό άντρα («φλούφλη»), προκειμένου να επισημάνει την ανικανότητα και 

μειονεξία του νέου άντρα σε σχέση με τη δική του ικανότητα και υπεροχή (σ. 122-125). 

Οι κατηγορίες αυτές αυθεντικοποιούνται περαιτέρω με την έμφαση την οποία δίνει στις 

λέξεις-κλειδιά της απάντησής του, όπως και με τον εξαγριωμένο τόνο στη φωνή του, 

το εξαγριωμένο ύφος του και τις αντίστοιχες κινήσεις του.  

Παρ’ όλη την προσπάθεια του Παύλου να αυθεντικοποιήσει για τον εαυτό του 

την κατηγορία του νεανικού μεσήλικα, η κατηγορία αυτή αποφυσικοποιείται με την 
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αναφορά του στον Kenny Rogers, καθώς και με το απορημένο ύφος του Μίμη και με 

το σχόλιο του Νικηφόρου πως ο Kenny Rogers ανήκει κυριολεκτικά στον περασμένο 

αιώνα, σχόλιο το οποίο συνοδεύεται με τον ειρωνικό τόνο και το ειρωνικό ύφος του 

Νικηφόρου, ενώ στη θέση της αναδύεται η κατηγορία του μεγάλου ηλικιακά άντρα, 

καθώς και του μεσήλικα άντρα με τα παρωχημένα πρότυπα (σ. 126, 127-128). Ωστόσο, 

παρά τα σχόλια και τις αντιρρήσεις των φίλων του, ο Παύλος συνεχίζει να 

αυθεντικοποιεί για τον εαυτό του τις κατηγορίες του δυναμικού και νεανικού μεσήλικα, 

ο οποίος είναι αποφασισμένος να ικανοποιήσει τα απωθημένα του, όπως 

περικειμενοποιείται με το αποφασιστικό του ύφος, τον αντίστοιχο τόνο της φωνής του 

και την έμφαση στην προστακτική «πάμε», καθώς και τις κατηγορίες του 

αντιδραστικού λόγω εκνευρισμού μεσήλικα, όπως περικειμενοποιείται με το έξαλλο 

ύφος του και τον ανάλογο τόνο στη φωνή του (σ. 129).  

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, η νεανική ταυτότητα των μεσήλικων 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων κατασκευάζεται με την άντληση κοινωνιογλωσσικών 

πόρων από τα νεανικά ιδιώματα/ το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, και πιο 

συγκεκριμένα, από τη «γλώσσα των νέων» («μηχανόβιος», «τα ’φτιαξε», «μηχανάρα», 

«easy-rider», «φλούφλης»), τη «γλώσσα της πιάτσας» («έχω γκαγκανιάσει», «ρε 

γαμώ», «κερατώνει», «γαμώ το κέρατό μου», «να του σπάσω τα μούτρα», «ο τεκνός») 

την καθομιλουμένη («ρε σαλεμένε», «καραγκιοζιλίκια», «πιτσιρικάς», «είστε πάτσι», 

«ρε άγριε») και την αγγλική γλώσσα («easy-rider»). Κατά συνέπεια, αποκτά το 

υφολογικό σύμπλεγμα τη «δεικτική αξία» (Eckert 2008) της μαγκιάς, της 

νευρικότητας, της επιθετικότητας και της βίας, της απιστίας και των παράλληλων 

σχέσεων, του ηλικιακού χάσματος, του ριψοκίνδυνου χαρακτήρα και της αγάπης για 

την ταχύτητα και τις μηχανές, της υποτίμησης ατόμων, του ανταγωνισμού, της 

αντιδραστικότητας και του παρορμητισμού, του παραλογισμού, της αλλοπρόσαλλης 

συμπεριφοράς και της ανισορροπίας, της υπερβολής, της ανωριμότητας, της 

επιπολαιότητας, της ανάρμοστης συμπεριφοράς, της αλαζονείας, των ερωτικών 

σχέσεων με μεγάλη διαφορά ηλικίας, της αντιδραστικότητας, του παιδιαρίσματος, της 

εκρηκτικότητας, της βωμολοχίας, καθώς και της κρίσης μέσης ηλικίας.  

Όσον αφορά την αρχή της μερικότητας, η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας 

των μεσήλικων μυθοπλαστικών χαρακτήρων αναπαράγει τον «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», καθώς αναδύονται τα συνήθη αρνητικά 

στερεότυπα για τη νεότητα, με άλλα λόγια η ανωριμότητα, η επιπολαιότητα, ο 
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παραλογισμός, η ροπή στις ριψοκίνδυνες δραστηριότητες και στην ταχύτητα, ο 

ανταγωνισμός, η νευρικότητα, η επιθετικότητα και η βία, η βωμολοχία, η 

εκρηκτικότητα και ο παρορμητισμός, η απιστία και η έλλειψη σταθερών σχέσεων, η 

αντιδραστικότητα και η ανασφάλεια (κόμπλεξ) μέσω της ανάγκης για επίδειξη 

υπεροχής. Επίσης, αναπαράγεται και ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» (Gennaro 2013) 

σε μια πρώτη ανάγνωση, σύμφωνα με τον οποίο το γήρας είναι μια αρνητική 

κατάσταση, αφού οι μεσήλικοι Παύλος και Νικηφόρος αρνούνται να αποδεχτούν πως 

έχουν μεγαλώσει για κάποιες δραστηριότητες και θέλουν να ζήσουν τα απωθημένα 

τους, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους να συνδέεται και με την κρίση μέσης ηλικία, 

η οποία εντοπίζεται εντονότερα στο αντρικό φύλο, και, κατ’ επέκταση, με τον «λόγο 

της μέσης ηλικίας» (Gatling, Mills & Lindsay 2014). 

 

5.5.3 Συμπεράσματα από την ανάλυση των υπό εξέταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων της 

τηλεοπτικής σειράς Πενήντα-Πενήντα 

Η κατασκευή της νεανικότητας για τους τρεις μεσήλικους άντρες στην υπό εξέταση 

σειρά βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την «κρίση μέσης ηλικίας», η οποία φέρεται 

να χαρακτηρίζει τα άτομα αυτής της ηλικίας και ειδικά το αντρικό φύλο (Gatling κ.ά. 

2014), καθώς και με την αντρική αλληλεγγύη αλλά και με τις ανταγωνιστικές σχέσεις 

αντρών και γυναικών, από τη στιγμή που η υιοθέτηση ενός νεανικού τρόπου ζωής 

εκπηγάζει από την προσπάθεια των τριών αντρών να αποδείξουν στις γυναίκες τους 

(νυν και τέως) ότι δεν έχουν γεράσει. Για τη νεανική τους αναπαράσταση αντλούνται 

στοιχεία από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωση» (Bucholtz 

2002), καθώς οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες αναπαρίστανται ως ανώριμοι, επιπόλαιοι, 

ανεύθυνοι, άστατοι ερωτικά (κυρίως ο Παύλος), με ροπή στο ξενύχτι, στο ποτό, 

εξαιτίας του οποίου έχουν σοβαρά μπλεξίματα, ακόμη και με τη δικαιοσύνη, και στην 

ανθυγιεινή διατροφή, αλλά και ως ψεύτες, εκδικητικοί κ.τ.ό., με αποτέλεσμα να 

δέχονται την κριτική των γυναικών τους ότι η συμπεριφορά τους είναι ανάρμοστη με 

την ηλικία τους.  

 Στη στερεότυπη αναπαράσταση της νεανικής ταυτότητας συμβάλλει και ο 

τρόπος αναπαράστασης του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, το οποίο στην υπό 

εξέταση σειρά απαρτίζεται από τη «γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την 

καθομιλουμένη, την αγγλική γλώσσα και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας των νέων 
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τεχνολογιών», της «γλώσσας του body building/αθλητισμού», της «γλώσσας του 

ποδοσφαίρου», της «γλώσσας της μουσικής» και αποκτά στην υπό εξέταση σειρά τη 

δεικτική αξία της «κρίσης της μέσης ηλικίας», η οποία υπογραμμίζεται περισσότερο 

και από το γεγονός ότι οι υπό εξέταση μυθοπλαστικοί χαρακτήρες υφοποιούν κάποιες 

φορές τα νεανικά ιδιώματα, προκειμένου να αποκτήσουν τα στοιχεία αυτά τα οποία 

συνδέονται με τη νεανική ταυτότητα, παρόλο που έχουν επίγνωση ότι δεν τους 

ανήκουν ούτε τα χαρακτηριστικά αυτά αλλά ούτε και ο συγκεκριμένος τρόπος ομιλίας. 

Άλλοτε πάλι, εντοπίζονται και γλωσσικά περάσματα (κυρίως στην περίπτωση του 

Μίμη) τα οποία καταλήγουν ορισμένες φορές σε υπερδιόρθωση, με αποτέλεσμα να 

υπογραμμίζεται η ασυμβατότητα αυτού του τρόπου ομιλίας με τη μέση ηλικία. 

Επίσης, στην περίπτωση των μεσηλίκων του Πενήντα-Πενήντα το υφολογικό 

σύμπλεγμα αποκτά τη δεικτική αξία της «μαγκιάς», της νευρικότητας, της 

επιθετικότητας και της βίας, της απιστίας και των παράλληλων σχέσεων, του ηλικιακού 

χάσματος, του ριψοκίνδυνου χαρακτήρα και της αγάπης για την ταχύτητα και τις 

μηχανές, της υποτίμησης ατόμων, του ανταγωνισμού, της αντιδραστικότητας και του 

παρορμητισμού, του παραλογισμού, της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς και της 

ανισορροπίας, της υπερβολής, της ανωριμότητας, της επιπολαιότητας, της ανάρμοστης 

συμπεριφοράς, της αλαζονείας, των ερωτικών σχέσεων με μεγάλη διαφορά ηλικίας, 

της αντιδραστικότητας, του παιδιαρίσματος, της εκρηκτικότητας, της βωμολοχίας. 

Επίσης, αναπαρίσταται να συνδέεται με την αφομοίωση από τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα, τη γνώση της αθλητικής ορολογίας (για περιπαικτικούς όμως σκοπούς), 

την ειρωνεία, την πονηριά, το ψέμα κ.ά., καθώς και με την επιρροή από την αγγλική 

γλώσσα. Ωστόσο, εμφανίζεται να λειτουργεί και ως δείκτης του προοδευτισμού και της 

γνώσης της μαζικής κουλτούρας, της όρεξης για ζωή και της διατήρησης του νεανικού 

πνεύματος και τρόπου ζωής, καθώς και της οικειότητας, της φιλίας και της αντρικής 

αλληλεγγύης. 

Πέραν των άλλων, στη στερεότυπη αναπαράσταση των νεανικών ιδιωμάτων 

συμβάλλει και το γεγονός πως η «γλώσσα των νέων τεχνολογιών», η οποία 

χρησιμοποιείται από τον Μίμη, παρουσιάζεται ως μια γλώσσα «εξωτική» και 

ακατάληπτη (Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999), από τη στιγμή που δημιουργεί 

επικοινωνιακά χάσματα (φαινόμενα ασυνεννοησίας) μεταξύ των συνομιλητών, ενώ ο 

ακατανόητος χαρακτήρας τονίζεται και από το γεγονός πως δε γίνεται αντιληπτή η 

σημασία των εκφράσεων αυτών ούτε ύστερα από τις κατάλληλες επεξηγήσεις (τα 
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μεταγλωσσικά σχόλια του Μίμη προς την Ξανθίππη). Παράλληλα, στην αρνητική 

αναπαράσταση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος συντελούν και τα 

μεταγλωσσικά σχόλια τα οποία δέχεται ο Νικηφόρος, κυρίως από τη γυναίκα του, σε 

περιπτώσεις όπου προβαίνει στην υφοποίηση στοιχείων από το υφολογικό σύμπλεγμα 

με ιδιαιτέρως εμφατικό τρόπο, καθώς υιοθετεί συνειδητά στις συνομιλίες αυτές και για 

ειρωνικούς σκοπούς στοιχεία από τα νεανικά ιδιώματα, ενώ γνωρίζει πως η χρήση των 

στοιχείων αυτών παραπέμπει σε νεότερες ηλικίες, έχοντας, μάλιστα, και τον ανάλογο 

‘cool’ τόνο φωνής, ο οποίος είναι ξεκάθαρα προσποιητός, προκειμένου να δείξει πως 

είναι ακόμη πολύ νέος σε αντίθεση με τα σχόλια της γυναίκας του για την ηλικία του, 

με αποτέλεσμα τα μεταγλωσσικά σχόλια τα οποία δέχεται από τη σύζυγό του να 

υποδεικνύουν και αυτά, με τη σειρά τους, πως ο νεανικός τρόπος ομιλίας δεν αρμόζει 

στην ηλικία του. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση του Μίμη το υφολογικό συνδέεται 

και με τη λαϊκότητα, καθώς ο Μίμης δείχνει να μην έχει ξεχάσει τις λαϊκές του 

καταβολές, παρόλο που τώρα είναι οικονομικά ευκατάστατος και ανήκει στην ανώτερη 

τάξη (π.χ. επιμένει να παραγγέλνει τρία ‘ντακουίρια’ για να μη φαίνεται φλώρος, παρά 

τις υποδείξεις του Παύλου για τη σωστή προφορά της λέξης), ενώ στην περίπτωση του 

Παύλου συνδέεται με την ανάγκη επίδειξης, την αρρενωπότητα και τη μαγκιά, με 

αποτέλεσμα να συνδέεται το υφολογικό σύμπλεγμα και με έναν άνθρωπο που θέλει να 

φαίνεται της «πιάτσας». Έτσι, λοιπόν, η σύνδεση του υφολογικού συμπλέγματος με 

την κρίση ηλικίας, τη δημιουργία προβλημάτων και αλλοπρόσαλλων καταστάσεων 

οδηγεί στον στιγματισμό του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος και, γι’ αυτό, 

δομούνται μέσω αυτού «μικτοί» χαρακτήρες, με το χιουμοριστικό αποτέλεσμα να 

μετριάζει εν μέρει την αρνητική τους εικόνα.  

Όσον αφορά την τηλεοπτική αναπαράσταση της μέσης ηλικίας, δεν πρέπει να 

λησμονούμε πως η εν λόγω τηλεοπτική σειρά έχει ως στόχο τη χιουμοριστική 

κατασκευή της μέσης ηλικίας μέσω της νεανικότητας, η οποία βασίζεται στην 

αδυναμία ανταπόκρισης των χαρακτήρων στα νεανικά πρότυπα, παρά τη φιλότιμη 

προσπάθειά τους να τα ακολουθήσουν. Έτσι, η υιοθέτηση ασύμβατων με την ηλικία 

τους γλωσσικών και άλλων συμπεριφορών δημιουργεί μια «παράταιρη» και ίσως 

«αλλόκοτη» εικόνα που, από τη μια, προκαλεί γέλιο στο επίπεδο του αποδέκτη 

(«recipient’s level»: Dynel 2011) και, από την άλλη, αναπαράγει τα ηλικιακά 

ρατσιστικά στερεότυπα για τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς προκαλούν οι χαρακτήρες 

το γέλιο με τη «νεανίζουσα» και υπερβολική τους συμπεριφορά τους (αλλά και με το 
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ντύσιμό τους, στην περίπτωση του Νικηφόρου), η οποία απορρέει από την «κρίση της 

μέσης ηλικίας», καθώς υποδηλώνει τον φόβο του περάσματος των ετών (Gatling, Mills 

& Lindsay 2014). Επίσης, η εστίαση στις υπερβολικές συμπεριφορές των αντρών 

πρωταγωνιστών επιδιώκει να καταδείξει πως ενδεχομένως η «κρίση μέσης ηλικίας» 

είναι πιο έντονη στο αντρικό φύλο (βλ. και Gatling, Mills & Lindsay 2014).  

Παράλληλα, στην περίπτωση του Μίμη τονίζεται πιο έντονα πως, λόγω ηλικίας, 

έχουν αρχίσει να μειώνονται οι φυσικές αντοχές, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται ο 

ηλικιακός ρατσισμός (Poulios 2011), καθώς ο «λόγος της μέσης ηλικίας» συνδέεται 

συνήθως με τον «λόγο της τρίτης ηλικίας» κατά την κωμική του αναπαράσταση 

(Gatling, Mills & Lindsay 2014). Συνεπώς, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός 

πως η εξετασθείσα τηλεοπτική σειρά περνά έμμεσα το μήνυμα, μέσα από την 

υιοθέτηση «νεανιζουσών» συμπεριφορών από τους πρωταγωνιστές, ότι μπορούμε να 

μεγαλώνουμε αλλά όχι και να γερνάμε, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται ο ηλικιακός 

ρατσισμός απέναντι στους μεσήλικες (βλ. και Milner, Van Norman & Milner 2012) και 

να δομείται η ταυτότητά τους σε συνάρτηση με τον «λόγο της διαρκούς εφηβείας» 

(Gennaro 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



539 

 

5.6 Ανάλυση χαρακτήρων και σκηνών με ηλικιωμένους μυθοπλαστικούς 

χαρακτήρες από την τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε: Οι περιπτώσεις της 

Σοφίας και της Θεοπούλας 

 

5.6.1 Ανάλυση ρεπερτορίου και χαρακτήρων των υπό εξέταση ηλικιωμένων 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων από την τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε 

 

 

Θεοπούλα 

 

Σοφία 

Δημογραφικά στοιχεία/ Κοινωνικοοικονομικό προφίλ χαρακτήρων 

Φύλο 

 

Γυναίκα 

 

Γυναίκα 

Ηλικία 

 

68 χρονών 

 

68 χρονών 

Επάγγελμα 

 

Οικιακά 

 

Οικιακά 

Μορφωτικό επίπεδο 

Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα, αλλά προφανώς 

είχε και αυτή εγκαταλείψει το σχολείο, από 

τη στιγμή που γράφεται στο εσπερινό 

σχολείο μαζί με τη Σοφία. 

Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 14 χρονών. 

Επιστρέφει στο εσπερινό σχολείο για να 

συνεχίσει τις σπουδές. 

Κοινωνική τάξη όπου ανήκουν 

 

Μεσαία 

 

Μεσαία 
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Οικογενειακή κατάσταση 

Χήρα Χήρα 

Θέση στην υπόθεση της σειράς (Narrative importance) 

Δευτερεύων χαρακτήρας Δευτερεύων χαρακτήρας 

Αξιολόγηση χαρακτήρα (Narrative evaluation) 

Καλός Καλός 

Γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούνται (ρεπερτόριο χαρακτήρων) 

Πρότυπη/ Καθαρεύουσα/ Ιταλική γλώσσα/ 

Γαλλική γλώσσα/ Υφολογικό σύμπλεγμα 

(ΓτΝ/ Γλώσσα της τεχνολογίας/ Γλώσσα 

του ποδοσφαίρου/ Γλώσσα της πιάτσας/ 

Γλώσσα της μουσικής/ Γλώσσα του πινγκ- 

πονγκ/ Καθομιλουμένη/ Αγγλική γλώσσα) 

 

Πρότυπη/ Γαλλική Γλώσσα/ Υφολογικό 

σύμπλεγμα (ΓτΝ/ Γλώσσα της πιάτσας/ 

Γλώσσα της τεχνολογίας/ Γλώσσα της 

μουσικής/ Γλώσσα του ποδοσφαίρου/ 

Γλώσσα του πινγκ-πονγκ/ Γλώσσα του 

(beach) volley/ Καθομιλουμένη/ Αγγλική 

γλώσσα) 

 

Θεοπούλα 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Καθαρεύουσα: θρασυτάτη, απόδειξις 

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Μετακίνηση από αισθητηριακές σε γνωστικές/ «επιστημικές» σημασίες: «αυτό 

που μας καίει». 

Αγγλικές λέξεις/ εκφράσεις/ προτάσεις: «air-condition», «you talkin’ to me?», «you 

foul?», «off», «delivery-boy», «panel», «guest-star», «you are killing me», «go», 

«cookies», «story», «cinema», «bungalow», «where are you from?», «it’s so sad 

indeed», «three whole years», «they saved me», «tennis», «jeep». 

Ιταλική γλώσσα: «tale quale», «cappuccino latte».  
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Γαλλική γλώσσα: «chocolat», «femme fatale», «bonjour», «trois», «la Norvège un 

point», «l’ Espagne deux points», «la Turquie trois points», «au revoir», «bonsoir», 

«oui», «ma belle-fille veut m’ empoisonner». 

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «χαμαλίκι», «να μας κερατώνει». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «βιντεοκλήση», «κινητό», «Bluetooth», «MMS», «3G», 

«air-condition», «αποσυνδέεις», «δεν είχε off» (για ηλεκτρικό σκουπάκι). 

Γλώσσα του ποδοσφαίρου: «πόσα είναι (τα γκολ);», «πάλι κουβά» (για χαμένο δελτίο 

στοιχήματος), «γήπεδο», «να δούμε μπάλα», «φανέλες της Εθνικής», «Μουντιάλ», 

«πήγε το Γερμανία-Γαλλία στα πέναλτι», «στην κορυφή της επίθεσης».  

Γλώσσα του πινγκ-πονγκ: «8-7 εγώ και η μπάλα δική σου». 

Γλώσσα της μουσικής: «Rnb». 

Καθομιλουμένη: «φουσκώνει το μαλλί», «πατάτε κανένα καβγά και ξεσκάτε», «αυτό 

που μας καίει», «δε θα ’χουμε βρακί να βάλουμε», «μες στη μούρη μου», «και σβέλτα», 

«αν σου βαστάει», «το βούλωσε», «κιχ δε θα μπορούμε να κάνουμε», «παλικάρι», 

«σουρλουλού», «δεν αντέχεσαι», «δε μας πιάσανε στα πράσα», «αμέσως κλατάρουν 

(ενν. σεξουαλικά)». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Παράλειψη των προθέσεων μετά από ρήματα κίνησης: «πάμε Πλούταρχο». 

Είμαι + κατηγορηματικό εμπρόθετο: «στα χωρίσματα είμαστε». 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «το βούλωσε», «τα είχα με 

τον θείο σου τον Νέστορα», «τα έχει», «τα χαλάσανε», «τα ’χε η κόρη της κυρα-

Δέσποινας». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «ήμουνα κουκλάρα». 
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Μορφολογικό επίπεδο 

Κουκλάρα < κούκλα + επιτατικό επίθημα -άρα 

Σεκουριτάς < αγγλική λέξη security + επίθημα -άς 

Τηλεγνωριμίες < τήλε + γνωριμίες (σύνθετη λέξη) 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «παιδί μου», «σκουλήκι της λάσπης», «μεταξοσκώληκα», «βρε 

παιδιά». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «θραύση!», «χαμός, χαμός!». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «το ζήσαμε κι αυτό!». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «παλικάρι», «σουρλουλού», «σκουλήκι της 

λάσπης», 

β) την εμφάνιση: «η κοντή», «στρουμφάκι», «κοντή με φουσκωτό μαλλί», 

«κουκλάρα», «femme fatale», «θεά», 

γ) την οικειότητα/ τη σχέση: «κατάκτηση», 

δ) ικανότητες: «ερασιτέχνης», «παπάρας», «delivery-boy», 

ε) επάγγελμα: «σεκιουριτάς». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «κάτι 

παίζει», «χαμός». 
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3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: «αυτό 

που μας καίει», «δεν αντέχεσαι», «για τον χαβαλέ», «ξεσκάτε». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«καφετέρια», «Rnb», «Ίμπιζα», «ζώδιο», «bowling», «windsurfing». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «Κυριακή Σάββατο έχει έξοδο», «στα 

χωρίσματα είμαστε», «τα βαρέθηκα τα Rnb», «τα είχα με τον θείο σου τον Νέστορα», 

«τα έχει», «να τον τυλίξω», «τα χαλάσανε», «τα ’χε η κόρη της κυρα-Δέσποινας», 

«χαβαλέ», «έπαιξε φάση», «αμέσως κλατάρουν (ενν. σεξουαλικά)», «να της ρίξουν 

πέντε μέρες αποβολή», «κοπάνα», «θα με σέρνουν στο λυκειάρχη», «μας βάλανε στο 

ίδιο θρανίο», «κόβεται το σεξ;», «πάμε Πλούταρχο» (αναφέρεται στον τραγουδιστή), 

«θα πάμε για τένις». 

 

Αξιολόγηση πράγματος: «τρώγλη» (για δωμάτιο γηροκομείου). 

Αξιολόγηση κατάστασης: «το ζήσαμε κι αυτό!», «καλό θα είναι να λανσάρω ένα 

προφίλ νοικοκυράς», «κιχ δε θα μπορούμε να κάνουμε», «για τον χαβαλέ», «χαμαλίκι», 

«δε μας πιάσανε στα πράσα», «κάτι παίζει (ενν. από ενδιαφέροντες άντρες)», «το 

βούλωσε», «χαμός, χαμός!». 

Αξιολόγηση προσώπου: «Αν ήταν μπλε, θα ήτανε στρουμφάκι, από τα κοντά» (για τη 

νύφη της), «σαν τον κύβο του Ρούμπικ είναι» (για τη νύφη της, λόγω του καρό 

φορέματος που φοράει), «παλικάρι» (αναφερόμενη στη συμπεριφορά μιας 

τρανσέξουαλ την οποία γνώρισε στη Μύκονο), «Για delivery-boy σε ανθοπωλείο 

καλός είναι» (αναφερόμενη στην ανικανότητα του μάγου Ντέιβιντ Κόπερφιλντ να 

εξαφανίσει τη νύφης της και στο γεγονός πως της έδωσε ανθοδέσμη κατά τη διάρκεια 

της παράστασης αντί να την εξαφανίσει), «ήμουνα κουκλάρα και με θέλανε πολλοί», 

«εγώ, βέβαια, ήμουν θεά», «δεν αντέχεσαι» (για Αγγέλα), «έχει τύπο», «αμέσως 

κλατάρουν (ενν. σεξουαλικά)», «παντού εξαπλώνεται σαν ιός, κοντίτιδα» (για τη νύφη 

της). 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
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Η Θεοπούλα, στην υπό μελέτη σειρά, αποτελεί πιο συστηματική χρήστρια του 

νεανικού υφολογικού συμπλέγματος σε σχέση με τη Σοφία. Έτσι, λοιπόν, μεταβαίνει 

από την πρότυπη ποικιλία στο νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, το οποίο αποτελείται 

στην περίπτωσή της από τη «γλώσσα των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την 

καθομιλουμένη, την αγγλική γλώσσα και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας της 

τεχνολογίας», της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», της «γλώσσας της μουσικής» και της 

«γλώσσας του πινγκ-πονγκ», κατά τις συνομιλίες της με τη Σοφία και τον Σπύρο, 

εγγονό της Σοφίας, αλλά και με τον γιο της Βασίλη και τη νύφη της Γαρουφαλλιά, με 

άλλα λόγια σε ανεπίσημες κυρίως περιστάσεις επικοινωνίας κατά τις οποίες συνομιλεί 

με οικογενειακούς φίλους ή μέλη της οικογένειάς της.  

 Πιο αναλυτικά, η Θεοπούλα αξιοποιεί το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, όταν 

επιθυμεί να προβεί στην αξιολόγηση ατόμων με βάση τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά 

(π.χ. χαρακτηρίζει σε συνομιλία της με τον Σπύρο και τη Σοφία «παλικάρι» τη φίλη 

της την Ντόνα, την οποία γνώρισε στη Μύκονο, χωρίς να καταλάβει πως είναι 

τρανσέξουαλ, επειδή θεωρεί πως στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής της στάθηκε 

όρθια), την εμφάνιση (π.χ. όταν αναφέρεται στη νύφη της, χρησιμοποιεί τον 

χαρακτηρισμό «κοντή», ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, ή όταν αναφέρεται στον 

εαυτό της χρησιμοποιεί συνήθως θετικές αξιολογικές εκφράσεις όπως «θεά» ή 

«κουκλάρα», καθώς, όπως αναφέρει συχνά, είχε ανέκαθεν μεγάλη πέραση στο αντρικό 

φύλο), την οικειότητα/ τη σχέση (π.χ. χαρακτηρίζει «κατάκτηση» τον άντρα ο οποίος 

τις ακολουθεί στο σούπερ μάρκετ, επειδή δεν έχει καταλάβει πως θέλει να τις 

ληστέψει), τις ικανότητες (π.χ. χαρακτηρίζει «παπάρα» τον γνωστό μάγο Ντέιβιντ 

Κόπερβιλντ, επειδή δεν εξαφάνισε τη νύφη της, όταν πήγαν να παρακολουθήσουν την 

παράστασή του ύστερα από πρωτοβουλία της Θεοπούλας), καθώς και όταν θέλει να 

αξιολογήσει πράγματα (π.χ. χαρακτηρίζει «τρώγλη» το δωμάτιο του γηροκομείου) και 

καταστάσεις (π.χ. «το ζήσαμε κι αυτό!», αναφερόμενη στο χειροκρότημα του κοινού 

προς τη νύφη της, τη στιγμή που ο μάγος Κόπερφιλντ της έδωσε μια ανθοδέσμη, ή 

«κάτι παίζει», όταν βλέπει δύο εμφανίσιμους ηλικιωμένους στο γηροκομείο).  

Παράλληλα, αξιοποιεί στοιχεία από το υφολογικό σύμπλεγμα των νέων, σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες επιθυμεί να δηλώσει πνευματικές, συναισθηματικές και 

ψυχικές/ ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ. όταν μιλάει στη φίλη του Σπύρου, την Αγγέλα, 

της λέει πως «δεν αντέχεται», ενώ, μιλώντας στον Σπύρο, λέει πως θέλει να ντυθεί 

νύφη σε μια πρόβα γάμου «για τον χαβαλέ»), αλλά και κατά τις οποίες αναφέρεται σε 
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βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες, όπως σε θέματα σχέσεων και σεξ (π.χ. «τα είχα 

με τον θείο σου τον Νέστορα», «τα χαλάσανε», «έπαιξε φάση», «αμέσως κλατάρουν 

(ενν. σεξουαλικά)»), σε θέματα διασκέδασης και ψυχαγωγίας (π.χ. «Κυριακή Σάββατο 

έχει έξοδο», «πάμε Πλούταρχο;», «τα βαρέθηκα τα Rnb», «θα πάμε για τένις»), αλλά 

και σε θέματα σχετικά με το εσπερινό σχολείο όπου φοιτούν με τη Σοφία (π.χ. «να της 

ρίξουν πέντε μέρες αποβολή», «κοπάνα», «θα με σέρνουν στο λυκειάρχη», «μας 

βάλανε στο ίδιο θρανίο»), καθώς και σε νεανικά μέρη διασκέδασης ή νεανικές 

δραστηριότητες (π.χ. «καφετέρια» «bowling», «windsurfing»). Επίσης, αντλεί 

γλωσσικά στοιχεία από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, προκειμένου να αναφερθεί 

στις υποψίες της πως η νύφη της απατάει τον γιο της (π.χ. «μας κερατώνει»).  

 Όσον αφορά τη χρήση ειδικών λεξιλογίων, αξιοποιεί από το νεανικό υφολογικό 

σύμπλεγμα τη «γλώσσα της τεχνολογίας», προκειμένου να περιγράψει τις ιδιότητες του 

κινητού της («Bluetooth», «3G») και τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί μέσω 

αυτού (π.χ. «MMS», «βιντεοκλήση»), καθώς και για να αναφερθεί στη λειτουργία 

ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. «δεν είχε off» για ηλεκτρικό σκουπάκι), ενώ τη «γλώσσα 

του ποδοσφαίρου», προκειμένου να δείξει τις ποδοσφαιρικές της γνώσεις (π.χ. «στην 

κορυφή της επίθεσης ο Βρύζας», «να δούμε μπάλα», «πήγε το Γερμανία-Γαλλία στα 

πέναλτι») αλλά και προκειμένου να αναφερθεί στο γεγονός πως έχασε στο στοίχημα 

(«πάλι κουβά» σκίζοντας το δελτίο του στοιχήματος). Επίσης, καταφεύγει στη 

«γλώσσα του πινγκ-πονγκ» («8-7 εγώ και η μπάλα δική σου») όταν επιδίδονται σε αυτό 

το άθλημα με τη Σοφία.  

 Αξιοσημείωτο, εκτός των άλλων, είναι το γεγονός πως χρησιμοποιεί συχνά 

στην ομιλία της λέξεις της αγγλικής γλώσσας, τις οποίες εκφέρει, μάλιστα, με προφορά, 

είτε συνομιλώντας με τον Σπύρο και τη Σοφία (π.χ. «windsurfing»), είτε με την Αμαλία, 

τη γειτόνισσά τους (π.χ. «αυτό που μου έλειψε από το βιντεοκλίπ είναι το story»), είτε 

με τον όμηρο-κακοποιό, πιθανώς επηρεασμένη από ταινίες (π.χ. «you talkin’ to me?»), 

είτε στη νοσηλεύτρια του γηροκομείου όπου πηγαίνουν, προκειμένου να βοηθήσουν 

τον Σπύρο και την υπόλοιπη ομάδα στις έρευνες, όταν την πληροφορεί για τις ώρες 

κατάκλισης, οι οποίες δε συμβαδίζουν με τα δεδομένα της «ξενύχτισσας» Θεοπούλας, 

με αποτέλεσμα να τη διώχνει από το δωμάτιο (π.χ. «you are killing me», «go!»). 

Επίσης, εμφανίζεται να μιλάει αγγλικά στο πανευρωπαϊκό ρεπορτάζ για την τρίτη 

ηλικία το οποίο ετοιμάζει η ξαδέρφη ενός φίλου του Σπύρου, προκειμένου να γίνει 

κατανοητή στο ξενόγλωσσο κοινό, παρόλο που η Σοφία μιλάει ελληνικά. 
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Ενδεχομένως, η χρήση αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα οφείλεται στις εκλάμψεις 

τις οποίες έχει σε ορισμένες στιγμές αλλά και στην επιδίωξη χιουμοριστικού 

αποτελέσματος, μιας και πρόκειται για έναν από τους πλέον κωμικούς χαρακτήρες της 

σειράς. Δεδομένης της εντονότερης ύπαρξης αγγλικών λέξεων στην ομιλία της 

Θεοπούλας και της καλύτερης γνώσης της αγγλικής γλώσσας από αυτήν σε σύγκριση 

με τη Σοφία, ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σημείο της σειράς όπου η Θεοπούλα δεν 

κατανοεί τη λέξη «reunion» την οποία χρησιμοποιεί η Σοφία, όταν της ανακοινώνει ότι 

θέλει να κάνει reunion με τους συμμαθητές της από το Διδυμότειχο, με αποτέλεσμα να 

εντοπίζεται ένα φαινόμενο ασυνεννοησίας, μιας και της επισημαίνει η Θεοπούλα «να 

μη βάλει πολύ αλάτι, γιατί την τελευταία φορά το έκανε λύσσα και δεν τρωγότανε». 

 Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως η Θεοπούλα αποκλίνει κυρίως λεξιλογικά 

από την πρότυπη ποικιλία, ενώ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αποκλίσεις σε 

πραγματολογικό και μορφολογικό επίπεδο. Στο συντακτικό, ωστόσο, επίπεδο 

αποκλίνει από την πρότυπη ποικιλία, όταν θέλει να αναφερθεί σε θέματα ερωτικών 

σχέσεων με τη χρήση της σημασιολογικά κενής αντωνυμίας (π.χ. «τα είχα με τον θείο 

σου τον Νέστορα», «τα χαλάσανε») ή με τη χρήση του ρήματος είμαι + 

κατηγορηματικό εμπρόθετο («στα χωρίσματα είμαστε»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία, ενώ ορισμένες φορές αξιοποιεί στοιχεία και της 

καθαρεύουσας (π.χ. «θρασυτάτη» για να χαρακτηρίσει τη νύφη της, «απόδειξις»). 

Τέλος, βλέπουμε πως η Θεοπούλα περνά και στη γαλλική γλώσσα, όταν ξεκινά 

μαθήματα γαλλικών με τη Σοφία, ενώ αξιοποιεί και γαλλικές εκφράσεις («femme 

fatale»), προκειμένου να αναφερθεί στην έντονη πέραση την οποία έχει στο αντρικό 

φύλο.  

 Σε γενικές γραμμές, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα στην περίπτωση της 

Θεοπούλας έχει ως στόχο να «κατασκευάσει» έναν ανάλαφρο και κωμικό χαρακτήρα 

και να επιτύχει ένα χιουμοριστικό αποτέλεσμα, από τη στιγμή που μία ηλικιωμένη 

γυναίκα προβαίνει σε γλωσσικά περάσματα και στη χρήση του υφολογικού 

συμπλέγματος κατά την ομιλία της, δεδομένου, μάλιστα, ότι πρόκειται και για μια 

οικογενειακή κωμωδία περιστάσεων. Παράλληλα, το υφολογικό σύμπλεγμα 

διευκολύνει τον σεναριογράφο να αναδείξει και τον δυναμικό χαρακτήρα της 

Θεοπούλας, από τη στιγμή που δεν πρόκειται για μια «κλασική» ηλικιωμένη που 

ασχολείται με δραστηριότητες οι οποίες «ταιριάζουν» στην ηλικία της, αλλά για μια 

ηλικιωμένη η οποία έχει όρεξη για ζωή και διάθεση να δοκιμάσει δραστηριότητες με 
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τις οποίες ασχολούνται νεότερα άτομα, ώστε να επισημανθεί πως υπάρχει η 

δυνατότητα σε άτομα όλων των ηλικιών να νιώθουν και να συμπεριφέρονται νεανικά, 

με άλλα λόγια πως η νεότητα δεν έχει ηλικία. Επίσης, η χρήση στοιχείων του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος έχει περιορισμένο χαρακτήρα, προκειμένου να μην 

οδηγηθούμε στη δημιουργία ενός χαρακτήρα «καρικατούρα», ο οποίος ελάχιστα 

ανταποκρίνεται στο πώς μιλάνε συνήθως οι ηλικιωμένοι, καθώς βασικός στόχος είναι 

η δημιουργία χιουμοριστικού αποτελέσματος και όχι ο στιγματισμός κοινωνικών 

ποικιλιών ή ομάδων.  

Έτσι, το υφολογικό σύμπλεγμα δομεί έναν θετικό, αποδεκτό και εξαιρετικά 

συμπαθή χαρακτήρα, ο οποίος μας επιτρέπει με ευκολία να τον εντάξουμε στους 

«καλούς» χαρακτήρες, δεδομένης και της συμπάθειας και απήχησης που είχε στο 

τηλεοπτικό κοινό. Συνεπώς, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα απεικονίζεται θετικά, 

σε γενικές γραμμές, κατά τη χρήση του από την εξηνταοχτάχρονη Θεοπούλα, καθώς 

συνδέεται με τις ευρέως αποδεκτές και διαχρονικές αξίες του πάθους για ζωή, τη 

φιλομάθεια και την αεικινησία, με αποτέλεσμα να αποκτά ένα αφανές κύρος (βλ. και 

Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010). Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως 

αναπαράγονται μέσα από τη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος οι 

κυρίαρχοι στερεότυποι λόγοι για τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση, μιας και συνδέουν 

τη νεανικότητα με την έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, την ανωριμότητα, την 

επιπολαιότητα, την ανευθυνότητα και τη ροπή προς το ξενύχτι και τη διασκέδαση.  

  

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Η σημειωτική ανάλυση της Θεοπούλας ενισχύει την κωμική υπόσταση του 

μυθοπλαστικού χαρακτήρα και διαφωτίζει περαιτέρω τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν 

τη νεανική της ταυτότητα. Έτσι, λοιπόν, η Θεοπούλα αναπαρίσταται ως ένας 

ιδιόρρυθμος και εκκεντρικός χαρακτήρας, λόγω του ότι είχε υποστεί «μαλάκυνση» 

κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα να ζει σε έναν δικό της κόσμο και να μην μπορούν 

εύκολα να συνεννοηθούν μαζί της, ιδίως τις στιγμές κατά τις οποίες παρουσιάζει 

εκλάμψεις και θυμάται άτομα και γεγονότα του παρελθόντος (π.χ. λέει στον Σπύρο πως 

με τον αποθανόντα σύζυγό της «είναι στα χωρίσματα», γιατί δε θυμάται πως έχει 

πεθάνει, ντύνεται μάγισσα για την παράσταση του μάγου Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, γιατί, 
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όταν πήγαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, είχαν φορέσει φανέλες της εθνικής ομάδας, 

παίρνει τηλέφωνο σε ροζ γραμμή, για να πει τα παράπονά της για τη νύφη της). 

Διακατέχεται από εμμονή και αντιπάθεια για τη νύφη της, την οποία αποκαλεί «κοντή», 

χωρίς στην πραγματικότητα να είναι, και στην οποία συνήθως μιλάει με απότομο και 

αγενή τρόπο, ενώ επιδιώκει με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από αυτήν στο μεγαλύτερο 

μέρος της σειράς. Για παράδειγμα, στέλνει γράμμα στον μάγο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ 

μαζί με φωτογραφία της νύφης της, προκειμένου να την εξαφανίσει όταν πάνε να 

παρακολουθήσουν την παράστασή του, για την οποία η Θεοπούλα φρόντισε να 

εξασφαλίσει εισιτήρια στις μπροστινές θέσεις. Ωστόσο, η σχέση τους αποκαθίσταται 

μετά από σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η νύφη της στη γέννα και το οποίο 

παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή της και τη ζωή του παιδιού της, το οποίο γεννήθηκε 

με ειδικές ικανότητες. Επίσης, τρέφει μεγάλη αδυναμία στη Σοφία, με την οποία 

καταφεύγουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σκεφτούν και αποτελούν ένα 

συγκλονιστικό δίδυμο. Απόρροια, μάλιστα, της μεγάλης αδυναμίας που της είχε είναι 

πως πέθανε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της Σοφίας από τη στενοχώρια της.   

 Παράλληλα, παρουσιάζεται ως μία γυναίκα με έντονη αυτοπεποίθηση, η οποία 

αναφέρεται συχνά στην πέραση την οποία είχε (και έχει) στο αντρικό φύλο και η οποία 

ήταν εξαιρετικά άπιστη και άστατη ερωτικά, ακόμη και την περίοδο κατά την οποία 

ήταν παντρεμένη. Για τον λόγο αυτό, όταν αποκαλύπτει στον γιο της πως είχε σχέση 

με τον θείο του, αυτός εξοργίζεται, με αποτέλεσμα να αποφασίζει η Θεοπούλα να 

«λανσάρει ένα προφίλ νοικοκυράς», ώστε να τον ηρεμήσει. Επίσης, παρουσιάζεται 

συχνά στα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς, να εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για το 

σεξ, το οποίο θεωρεί πως «δεν κόβεται», να φλερτάρει με ευπαρουσίαστους άντρες είτε 

της ηλικίας της είτε κατά πολύ νεότερούς της, καθώς και να αναζητά άντρα μέσα από 

τηλεγνωριμίες και αγγελίες. Η σεξουαλική απελευθέρωσή της αποδεικνύεται και από 

το γεγονός πως φαντασιώνεται ημίγυμνους άντρες ή συμβουλεύει τον Φώτη, τον φίλο 

του Σπύρου, να πλέξει γυμνός, ώστε να ανεβάσει την τηλεθέαση της εκπομπής του, 

μιας και χασμουριόταν βλέποντας μια απλή εκπομπή πλεξίματος.  

 Επιπροσθέτως, αναπαρίσταται ως εξαιρετικά δραστήρια, με έντονη επιθυμία 

για ζωή και νέες εμπειρίες, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται με την κολλητή της φίλη, 

τη Σοφία, σε πληθώρα δραστηριοτήτων οι οποίες επιλέγονται συνήθως από άτομα 

νεότερης ηλικίας. Έτσι, λοιπόν, πληροφορούμαστε πως επισκέπτονται τα μπουζούκια, 

επιστρέφουν σπίτι τους τα ξημερώματα, πηγαίνουν στο γήπεδο για ποδοσφαιρικό 
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αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, συλλέγουν πληροφορίες για extreme sports και επιθυμούν 

να εξασκηθούν στο ψαροντούφεκο, οδηγούν ποδήλατα τύπου mountain bike, 

ενδιαφέρονται για ταξίδια στο εξωτερικό και κυρίως σε εξωτικούς προορισμούς, όπως 

η Ίμπιζα, παραθερίζουν στη Μύκονο και διασκεδάζουν στο Super Paradise, επιδιώκουν 

να μπουν στο βιβλίο Γκίνες, μαθαίνουν πινγκ-πονγκ, γαλλικά, ζωγραφική, 

επισκέπτονται στριπτιτζάδικα και καμπαρέ, ενώ συμμετέχουν και σε τηλεοπτικές 

εκπομπές (στο πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την τρίτη ηλικία, μάλιστα, η 

Θεοπούλα συστήνεται ως Πόλα, επειδή είναι πιο ξενικό). Συν τοις άλλοις, 

εμφανίζονται να παρακολουθούν το εσπερινό σχολείο, να βλέπουν βιντεοκλίπ της 

Shakira και της Beyoncé, όπως και ταινίες ερωτικού περιεχομένου, να κάνουν spa και 

να παίρνουν μέρος ως πρωταγωνίστριες στο βιντεοκλίπ της Αμαλίας, της γειτόνισσάς 

τους. Επίσης, η Θεοπούλα αποφασίζει να αγοράσει και να μάθει να παίζει ντραμς, όταν 

πουλά κάποια αμπέλια στο χωριό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ακόμη, της αγάπης 

της Θεοπούλας για τη διασκέδαση αποτελεί το γεγονός πως, όταν αναγκάστηκαν να 

διαμείνουν μαζί με τη Σοφία για ένα διάστημα στο γηροκομείο, προκειμένου να 

βοηθήσουν τον Σπύρο και την παρέα του στις έρευνές τους, η Θεοπούλα κατάφερε να 

προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο γηροκομείο και να διαταράξει την εύρυθμη 

λειτουργία του, ναρκώνοντας την εφημερεύουσα νοσηλεύτρια και οργανώνοντας 

έξοδο για τους ηλικιωμένους στα μπουζούκια, ύστερα από συγκέντρωση των 

χρημάτων της σύνταξής τους. Ακόμη, αρνούνταν πεισματικά να ακολουθήσει τις ώρες 

κατάκλισης του γηροκομείου, καθώς ήταν μαθημένη σε διαφορετικά ωράρια, ενώ 

διατάρασσε την ησυχία του χώρου με το να ακούει στη διαπασών λαϊκά τραγούδια (για 

την ακρίβεια, σκυλάδικα), ενόσω διάβαζε τα περιοδικά της, με το να χορεύει στο 

σαλόνι του γηροκομείου και με το να δηλώνει ρητά στους υπόλοιπους ηλικιωμένους 

πως στο εξής «τέρμα η τηλεόραση, το κέντημα, ο ύπνος». Συν τοις άλλοις, 

αναπαρίσταται να είναι εξαιρετικά εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, καθώς 

διαθέτει κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή, bluetooth και 3G, ενώ γνωρίζει και 

από βιντεοκλήσεις.  

Σε γενικές γραμμές, η Θεοπούλα και η Σοφία αρνούνται πεισματικά να 

ασχοληθούν με συμβατικές δραστηριότητες και επισκέπτονται σπάνια τα Κ.Α.Π.Η. της 

γειτονιάς του, με αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες οι οποίες αποδίδονται 

στερεότυπα στη μέση ελληνίδα εξηνταοχτάχρονη να ασχολούνται με τον εκκλησιασμό 

αλλά και με το κέντημα, κυρίως για να μην τις επιπλήξει ο Σπύρος, επειδή ασχολούνται 
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με πράγματα ασυνήθιστα για την ηλικία τους. Ως προς τις διατροφικές της συνήθειες, 

τη βλέπουμε να τρώει συνήθως παραδοσιακά φαγητά της ελληνικής κουζίνας (π.χ. 

μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι), να πίνει ελληνικό καφέ και να τρώει πίτα με γύρο, 

αλλά να παραγγέλνει και ευρωπαϊκά εδέσματα και καφέδες (π.χ. cookies chocolat, 

cappuccino latte).  

Ως προς το ντύσιμο, θα τη χαρακτηρίζαμε «κοκέτα», μιας και πάντα 

εμφανίζεται ιδιαιτέρως περιποιημένη. Προτιμά τα έντονα χρώματα στις μπλούζες της 

(π.χ. φούξια ή λαχανί), τις οποίες συνδυάζει συνήθως με φανταχτερά κολιέ εξίσου 

έντονου χρώματος ή κολιέ με πέρλες και σκουλαρίκια, ενώ, επίσης, φοράει παλτό με 

γουνάκι και εκκεντρικά καπέλα, μαντίλια στο κεφάλι ή κορδέλες με λουλούδια. Μέσα 

στο σπίτι τη βλέπουμε να φοράει συνήθως σατέν ρόμπες. Αξιοσημείωτο είναι πως στο 

τελευταίο επεισόδιο της σειράς, όπου έχει μεταβεί μετά τον θάνατό της στον 

Παράδεισο, εμφανίζεται με τζιν παντελόνι και t-shirt με τη στάμπα «τα κακά κορίτσια 

πάνε παντού». Δε λείπουν, ωστόσο, και οι εκκεντρικές εμφανίσεις της Θεοπούλας οι 

οποίες συμβαδίζουν με τον αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα της. Έτσι, τη βλέπουμε να 

υιοθετεί ένα χίπικο ντύσιμο όταν επισκέπτεται τη Μύκονο, να φορά την Ελληνική 

σημαία ως μπέρτα και να την έχει ζωγραφισμένη στα μάγουλά της, όταν πρόκειται να 

πάει στο γήπεδο για αγώνα της Εθνικής, καθώς και με μπουρνούζι, μάσκα προσώπου 

και αγγούρια στα μάτια, όταν βρίσκονται στον χώρο του spa, ενώ θέλει να κάνει topless 

μπάνιο στη Μύκονο. Και η κόμμωσή της είναι μοντέρνα, μιας και έχει κοντοκουρεμένα 

μαλλιά, σε κόκκινο χρώμα. Κινείται κυρίως στον χώρο του σπιτιού της Σοφίας, 

συνήθως στην κουζίνα ή στο σαλόνι όπου βλέπουν τηλεόραση, αλλά και στον χώρο 

του εσπερινού σχολείου και σε εξωτερικά μέρη, όπως ο δρόμος, το σούπερ μάρκετ, η 

Μύκονος, το Παρίσι.  

 

Σοφία 

Ανάλυση ρεπερτορίου/ Γλωσσολογικός άξονας 

Λεξιλογικό επίπεδο 
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Αγγλικές λέξεις: «bye», «reunion», «Super Paradise», «bowling», «club», «sex», 

«shaker», «pounds», «spa», «practice», «drums», «camera», «camping», «party», 

«hobby», «bungee jumping». 

Γαλλικές λέξεις/ εκφράσεις: «tourné», «Je voudrais une table pour quatre personnes, 

«la carte s’ il vous plaît», «Alors», «une salade des concombres», «un blanc de poulet», 

«une bouteille de vin rouge», «merci», «À tout à l’ heure», «Bien sûr», «bonsoir».   

 

Εμφάνιση λεξιλογικών στοιχείων άλλου γλωσσικού κώδικα στη ΓτΝ 

Γλώσσα της πιάτσας: «δεν κερατώνει». 

Γλώσσα της τεχνολογίας: «κινητό», «computer», «chat», «απόκρυψη (στο κινητό)», 

«κάμερα /camera», «3G». 

Γλώσσα της μουσικής: «στόναρες σε αρκετά σημεία», «ήσουνα χαμηλή στις ψηλές 

(νότες) και ψηλή στις χαμηλές (νότες)», «drums». 

Γλώσσα του ποδοσφαίρου: «4-0 είναι». 

Γλώσσα του πινγκ-πονγκ: «πόσα είμαστε;», «ανίκανη η διαιτησία», «16-11», «φιλέ», 

«πόντος για μένα», «πινγκ-πονγκ». 

Γλώσσα του (beach) volley: «πόντος!», «έσκασε η μπάλα», «έξω ήταν (ενν. η 

μπάλα)». 

Καθομιλουμένη: «κρυάδες!», «μπουμπούνας», «θα γίνουμε ρεζίλι», «είκοσι 

ανθρώπους έχει ξεπαστρέψει», «ψοφάω γι’ αυτά», «δε βαριέσαι», «μουλαρώνεις», 

«μπηχτή», «σπάσαν τα νεύρα σου», «στραβόξυλο», «σκασμένο», «ατζαμής», «να τα 

χάνει», «τα ’χασα». 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή αντωνυμία: «τα είχε», «τα ’χες φτιάξει», 

«να τα χάνει», «τα ’χασα». 

Μετασχηματισμός ονόματος σε αξιολογικό επίθετο: «είμαστε γλάστρες». 
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Μορφολογικό επίπεδο 

Μποξεράκι (εσώρουχο) < boxer + υποκοριστικό -άκι 

Σφηνάκι < σφήνα + υποκοριστικό -άκι 

Φλερτάρω < αγγλική λέξη flirt + επίθημα -άρω 

 

Πραγματολογικό επίπεδο 

Προσφωνήσεις: «Σπύρο μου», «Σπυράκο μου», «Σπυράκη μου», «αγόρι μου», «παιδί 

μου», «βρε αγόρι μου», «Αμαλίτσα», «κοριτσάκι μου». 

Έκφραση αποδοκιμασίας: «κρυάδες!». 

Έκφραση επιδοκιμασίας: «Γιούπιιιι!». 

Αποχαιρετισμοί: «bye». 

 

Σημασιολογικό επίπεδο 

1) Κοινωνικές κατηγορίες/ χαρακτηρισμοί ανθρώπων με βάση:  

α) τον χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά: «χιουμορίστας», «ταραντούλα», «στραβόξυλο», 

«σκασμένο», «η τρελή», 

β) την ευφυΐα/ βλακεία: «μπουμπούνας», 

γ) ικανότητες: «ατζαμής», 

δ) συμμετοχή σε εκπομπή/ δραστηριότητες: «γλάστρες». 

 

2) Αξιολογικές εκφράσεις με την πρωτοτυπική σημασία [καλό/ κακό]: «θα γίνουμε 

ρεζίλι», «δε βαριέσαι». 
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3) Πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές/ψυχικές καταστάσεις: «ψοφάω 

γι’ αυτά», «μουλαρώνεις», «σπάσαν τα νεύρα σου», «για την πλάκα», «να τα χάνει», 

«τα ’χασα». 

4) Λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της νεανικής κουλτούρας: 

«Μύκονος», «Ίμπιζα», «Super Paradise», «bowling», «club», «ορειβασία», 

«προφυλακτικά», «ποτήρια για σφηνάκια», «shaker», «ψαροντούφεκο», 

«μπουζούκια», «hobby», «bungee jumping», «camping», «party». 

5) Βιωματικές/ κοινωνικές εμπειρίες: «θα κάνω reunion», «έχεις μπλέξει με 

ναρκωτικά;», «sex», «φλερτάρει», «τα είχε», «έχει χορό η Πάντειος», «έχω διάβασμα», 

«μείναμε από απουσίες», «ξεκινήσαμε εσπερινό για την πλάκα», «τα ’χες φτιάξει», 

«πάμε στο spa». 

Αξιολόγηση κατάστασης: «δε βαριέσαι», «ξεκινήσαμε εσπερινό για την πλάκα», «θα 

γίνουμε ρεζίλι». 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 

Στην υπό μελέτη σειρά, η Σοφία αποτελεί μια σποραδική χρήστρια του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος εν συγκρίσει με τη Θεοπούλα, καθώς, ως χαρακτήρας, 

συνδυάζει τα στερεότυπα παραδοσιακά στοιχεία της ελληνίδας γιαγιάς με πιο 

προοδευτικά στοιχεία. Έτσι, λοιπόν, η Σοφία προβαίνει σε χρήση του νεανικού 

υφολογικού συμπλέγματος, το οποίο αποτελείται στην περίπτωσή της από τη «γλώσσα 

των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη και την αγγλική γλώσσα, 

καθώς και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας της τεχνολογίας», της «γλώσσας της 

μουσικής», της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», της «γλώσσας του πινγκ-πονγκ» και της 

«γλώσσας του (beach) volley», όταν συνομιλεί με τη Θεοπούλα και τον εγγονό της, 

τον Σπύρο, με άλλα λόγια σε ανεπίσημες περιστάσεις επικοινωνίας με άτομα του 

οικείου περιβάλλοντός της, προκειμένου να αναφερθεί στις δραστηριότητες με τις 

οποίες ασχολήθηκε ή θέλει να ασχοληθεί (π.χ. «bowling», «bungee jumping», 

«μπουζούκια», «camping»), στα ενδιαφέροντά της και στις επιθυμίες της (π.χ. «θα 

κάνω reunion», «έχει χορό η Πάντειος»).  



554 

 

 Αναλυτικότερα, η Σοφία καταφεύγει στην άντληση λεξιλογικών στοιχείων από 

το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, όταν θέλει να χαρακτηρίσει άτομα με βάση τον 

χαρακτήρα/ τη συμπεριφορά (π.χ. «χιουμορίστας» για διοικητή αστυνομικού 

τμήματος, «ταραντούλα» για ξαδέρφη του Φώτη, φίλου του Σπύρου, επειδή τη θεωρεί 

γρουσούζα), την ευφυΐα/ τη βλακεία («μπουμπούνας», αναφερόμενη στον εγγονό της, 

τον Σπύρο), τις ικανότητες («ατζαμής»), καθώς και για να χαρακτηρίσει την αμέτοχη 

παρουσία τους στην εκπομπή της ξαδέρφης του Φώτη, επειδή δεν τους έδιναν τον λόγο 

(«είμαστε γλάστρες»). Παράλληλα, αξιοποίηση γλωσσικών στοιχείων από το νεανικό 

υφολογικό σύμπλεγμα γίνεται από τη Σοφία, όταν επιθυμεί να περιγράψει πνευματικές, 

συναισθηματικές και ψυχικές καταστάσεις στις οποίες έχουν περιέλθει η ίδια, ο Σπύρος 

ή η Θεοπούλα (π.χ. «ψοφάω γι’ αυτά», «μουλαρώνεις», «σπάσαν τα νεύρα σου»), 

καθώς και για να αναφερθεί σε μέρη τα οποία επισκέφτηκαν κατά το ταξίδι τους στη 

Μύκονο (π.χ. «Super Paradise»), σε μέρη στα οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν με τη 

Θεοπούλα (π.χ. «Ίμπιζα») ή, γενικά, σε νεανικά μέρη διασκέδασης (π.χ. «club»).  

 Παράλληλα, αντλεί στοιχεία από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, όταν 

αναφέρεται σε βιωματικές και κοινωνικές εμπειρίες σχετικές με τη σεξουαλική 

δραστηριότητα και τις ερωτικές σχέσεις (π.χ. «sex», «φλερτάρει», «τα είχε» «τα ’χες 

φτιάξει»), τις ανησυχίες της για τον εγγονό της τον Σπύρο («έχεις μπλέξει με 

ναρκωτικά;»), αλλά και με την εμπειρία τους από τη φοίτησή τους με τη Θεοπούλα στο 

εσπερινό σχολείο (π.χ. «μείναμε από απουσίες», «ξεκινήσαμε εσπερινό για την 

πλάκα»), την ξεκούραση/ τη διασκέδαση («πάμε στο spa»), καθώς και για να αναφερθεί 

στις αγορές τις οποίες έχει κάνει από το σούπερ μάρκετ (π.χ. «ποτήρια για σφηνάκια», 

«shaker»). Επίσης, αξιοποιεί στοιχεία του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος για την 

έκφραση της αποδοκιμασίας της (π.χ. «κρυάδες!»), της επιδοκιμασίας της (π.χ. 

«Γιούπιιιι!») και για αποχαιρετισμούς («bye!»), αλλά και όταν θέλει να διασκεδάσει 

τις υποψίες της Θεοπούλας πως η νύφη της απατάει τον γιο της («δεν κερατώνει»). 

 Παρατηρούμε, ακόμη, πως η Σοφία αντλεί λεξιλογικά στοιχεία από τη «γλώσσα 

της τεχνολογίας», προκειμένου να αναφερθεί στα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής 

μας, τα οποία γνωρίζουν να χρησιμοποιούν (π.χ. «κινητό», «computer», «κάμερα 

/camera»),  και στις λειτουργίες τους (π.χ. «απόκρυψη (στο κινητό)»), καθώς και στις 

επικείμενες δραστηριότητές τους με αυτά («θέλουμε να κάνουμε με τη Θεοπούλα 

chat»). Ενδιαφέρον παρουσιάζει, εκτός των άλλων, το γεγονός πως η Σοφία ορισμένες 

φορές οικειοποιείται λεξιλογικά στοιχεία από τη «γλώσσα της τεχνολογίας», ακόμη και 
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αν δε γνωρίζει τι σημαίνουν (υφοποίηση). Όταν ζητάει, για παράδειγμα, από τον Σπύρο 

να της αγοράσει κινητό, η Θεοπούλα της προτείνει να επιλέξει ένα με «3G» και τότε 

αυτή τονίζει στον Σπύρο πως θέλει ένα κινητό με «3G», χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς 

ζητάει. Επίσης, καταφεύγει στη χρήση λεξιλογικών στοιχείων από τη «γλώσσα της 

μουσικής», προκειμένου να δείξει τις μουσικές της γνώσεις αλλά και να πει τη γνώμη 

της την Αμαλία, τη γειτόνισσά της, για το νέο της τραγούδι (π.χ. «στόναρες σε αρκετά 

σημεία», «ήσουνα χαμηλή στις ψηλές (νότες) και ψηλή στις χαμηλές (νότες)»), ενώ 

αξιοποιεί στοιχεία από τη «γλώσσα του ποδοσφαίρου», καθότι παρακολουθεί 

ποδόσφαιρο και είναι φίλαθλος της Εθνικής ομάδας. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιεί 

λεξιλογικά στοιχεία από τη γλώσσα του «πινγκ-πονγκ», όταν μαθαίνουν το άθλημα 

αυτό με τη Θεοπούλα και εξασκούνται μεταξύ τους, και τη «γλώσσα του (beach) 

volley», όταν παρακολουθούν αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο εγγονός της Σοφίας, ο 

Σπύρος, και διαμαρτύρονται για το σφύριγμα του διαιτητή (πόντος!», «έσκασε η 

μπάλα», «έξω ήταν (ενν. η μπάλα)»). 

 Αξίζει να σημειωθεί πως, σε γενικές γραμμές, η Σοφία δυσκολεύεται 

περισσότερο στην εκφορά ορισμένων αγγλικών λέξεων σε σχέση με τη Θεοπούλα, με 

αποτέλεσμα το εσφαλμένο γλωσσικό της πέρασμα να καταλήγει σε υπερδιόρθωση, 

όπως, για παράδειγμα, όταν προφέρει «μπάουρινγκ» την αγγλική λέξη «bowling» και 

η Θεοπούλα της υποδεικνύει τη σωστή προφορά, ενώ τη βλέπουμε να δυσκολεύεται 

ιδιαιτέρως και στο διάβασμα της λέξης «bungee jumping», την οποία διαβάζει ως 

«τζα… μπάντζι τζάμπινγκ». Οι ελλιπείς γνώσεις της στην αγγλική γλώσσα την οδηγούν 

και σε φαινόμενα ασυνεννοησίας. Για παράδειγμα, όταν ο εγγονός της Σπύρος 

χρησιμοποιεί τη λέξη «barbecue», η Σοφία νομίζει πως αναφέρεται σε αρρώστια. 

Ωστόσο, προσπαθεί να μάθει λέξεις/ εκφράσεις της αγγλικής γλώσσας, ρωτώντας, για 

παράδειγμα, τον Σπύρο τι είναι το rave party στο οποίο αναφέρθηκε. Περνάει, ακόμη, 

από την πρότυπη ποικιλία στη γαλλική γλώσσα, όταν αρχίζουν μαθήματα γαλλικών με 

τη Θεοπούλα και θέλει να κάνει επίδειξη των γνώσεών της στον Σπύρο. Οι 

περισσότερες αποκλίσεις της από την πρότυπη ποικιλία εντοπίζονται κυρίως στο 

λεξιλογικό επίπεδο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκλίσεις στο συντακτικό 

επίπεδο για την αναφορά σε ερωτικές σχέσεις (π.χ. «τα είχε», «τα ’χες φτιάξει») ή 

πνευματικές καταστάσεις (π.χ. «να τα χάνει», «τα ’χασα»). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη Θεοπούλα. 
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     Σε γενικές γραμμές, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος «κατασκευάζει» 

μια ηλικιωμένη γυναίκα με νεανικό χαρακτήρα και νεανική ψυχή, η οποία επιθυμεί να 

ζήσει στο έπακρο τη ζωή της και, γι’ αυτό, της αρέσει να εμπλέκεται σε νεανικές 

δραστηριότητες. Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει και η ίδια, δε θεωρεί τον 

εαυτό της μεγάλο ηλικιακά. Στόχος, επομένως, της χρήσης του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος είναι η αναπαράσταση ενός ηλικιωμένου χαρακτήρα ασυμβίβαστου με 

την ηλικία του και τις δραστηριότητες οι οποίες κοινωνικά αποδίδονται σε αυτήν την 

ηλικιακή ομάδα, με αποτέλεσμα να έρχονται οι δύο εξηνταοχτάχρονες, σε μια πρώτη 

ανάγνωση του κειμένου, σε ρήξη με τον «λόγο της τρίτης ηλικίας», ο οποίος σχετίζεται 

με την παθητικότητα και την έλλειψη δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία. Παράλληλα, 

στόχος της αξιοποίησης του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος από τη Σοφία είναι 

και η δημιουργία ενός χαρακτήρα ο οποίος θα προκαλέσει το γέλιο και τη συμπάθεια 

στο τηλεοπτικό κοινό. Μολαταύτα, οφείλουμε να επισημάνουμε πως η άντληση 

στοιχείων από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα γίνεται με φειδώ στην ομιλία της 

Σοφίας, προκειμένου να μην οδηγηθούμε στην κατασκευή ενός χαρακτήρα 

«καρικατούρα», ο οποίος απέχει από την κοινωνική πραγματικότητα.  

Με βάση τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, η Σοφία εντάσσεται στους «καλούς» 

χαρακτήρες, μιας και γίνεται εύκολα αποδεκτή και αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό, ενώ 

το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα απεικονίζεται θετικά, σε γενικές γραμμές, και 

αποκτά ένα αφανές κύρος (βλ. και Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010), καθώς 

συνδέεται με τις ευρέως αποδεκτές και διαχρονικές αξίες της όρεξης για ζωή, τη 

φιλομάθεια και την αεικινησία. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να επισημάνουμε πως 

αναπαράγονται μέσα από τη χρήση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος οι 

κυρίαρχοι στερεότυποι λόγοι για τη νεότητα ως ατελή ενηλικίωση, μιας και η 

νεανικότητα συνδέεται με την ανωριμότητα, την επιπολαιότητα, την ανευθυνότητα και 

τη ροπή στο ξενύχτι και στη διασκέδαση. 

 

Ανάλυση χαρακτήρα/ Σημειωτικός άξονας  

Η Σοφία, στην υπό μελέτη σειρά, συνδυάζει σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τη 

Θεοπούλα, τα στοιχεία της «παραδοσιακής» γιαγιάς με αυτά της μοντέρνας, καθώς 

αφενός ασχολείται με παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση 
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πρωινών και μεσημεριανών εκπομπών στην τηλεόραση, ο εκκλησιασμός ή το κέντημα, 

το οποίο δεν την τρελαίνει ιδιαιτέρως, αφετέρου ενδιαφέρεται να εμπλακεί διαρκώς σε 

νεανικές ή δυναμικές δραστηριότητες (π.χ. ορειβασία, ψαροντούφεκο, bungee 

jumping) ή σε έντονες περιπέτειες (π.χ. επιθυμεί διακαώς να συμμετέχει στις έρευνες 

και στην καταδίωξη κακοποιών με τις οποίες ασχολείται ο Σπύρος και η παρέα του). 

Στο τέλος, ωστόσο, της σειράς πληροφορούμαστε πως η διακαής επιθυμία της για 

ενασχόληση με ασυμβίβαστες με την ηλικία της δραστηριότητες οφειλόταν στο ότι 

έπασχε από μια καλπάζουσα θανατηφόρα ασθένεια του αίματος και ήθελε, αφού δεν 

μπορούσε να νικήσει τον θάνατο, «να κερδίσει τη ζωή». 

 Ως προς τη συμπεριφορά της, παρουσιάζεται ως μια εξαιρετικά τρυφερή και 

προστατευτική γιαγιά απέναντι στον Σπύρο (π.χ. τη βλέπουμε να του λέει να πιει τον 

χυμό του, για να μη φύγουν οι βιταμίνες), τον οποίο μεγάλωσε ύστερα από το 

αεροπορικό δυστύχημα των γονιών του, αλλά και ως παρεμβατική γιαγιά, μιας και τη 

βλέπουμε να αναμιγνύεται συνεχώς στις υποθέσεις του (π.χ. πηγαίνει με τη Θεοπούλα 

στο κάμπινγκ όπου βρίσκεται ο Σπύρος, παρόλο που της το είχε απαγορέψει), να 

κρυφακούει και να τον «ανακρίνει» με κάθε ευκαιρία, για να μάθει τι κάνει στη ζωή 

του. Ενδιαφέρον έχει, ακόμη, το γεγονός πως ανησυχεί που δεν έχει κοπέλα, μιας και 

θέλει να τον αποκαταστήσει, ενώ φτάνει μέχρι το σημείο να τον προξενεύει μέσω 

τηλεόρασης, δείχνοντας, μάλιστα, και τα προικιά του, με αποτέλεσμα να αναδύονται 

στην αναπαράσταση της Σοφίας και οι παραδοσιακές όψεις της «κλασικής ελληνίδας 

γιαγιάς».  

Παρ’ όλα αυτά, με την πρώτη ευκαιρία απεκδύεται τη συντηρητική της 

ταυτότητα και υιοθετεί συμπεριφορές εξαιρετικά προχωρημένες για την ηλικία της. 

Έτσι, λοιπόν, τη βλέπουμε να επισκέπτεται τη Μύκονο για δεύτερη φορά, λέγοντας, 

μάλιστα, ψέματα στον εγγονό της πως δήθεν είναι στη φίλη της τη Δέσποινα μαζί με 

τη Θεοπούλα και κεντάνε. Θέλει, όπως ρητά αναφέρει στον εγγονό της, να γνωρίσει 

καινούριους ανθρώπους και να ζήσει την ξεγνοιαστη πλευρά της ζωής, ενώ, επίσης, 

ψάχνει για σύντροφο και προσπαθεί να πείσει τον Σπύρο για το δικαίωμα της τρίτης 

ηλικίας στο σεξ. Ενδιαφέρεται, ακόμη, να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τον τρόπο ζωής 

της τρίτης ηλικίας στην Ευρώπη, καθώς και να ταξιδέψει σε εξωτικούς προορισμούς, 

όπως η Ίμπιζα, ύστερα από το ταξίδι της στο Παρίσι, ή σε μέρη ασυνήθιστα (ασχέτως 

αν νομίζει πως τα «φιόρδ» είναι μικρά ζωάκια σαν σκίουροι), μιας και σνομπάρει τις 

εκδρομές του Κ.Α.Π.Η. λόγω του προβλέψιμου περιεχομένου τους. Επίσης, στις 
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νεανικές της δραστηριότητες εντάσσονται η επίσκεψή της στα μπουζούκια μαζί με τη 

Θεοπούλα, το ξενύχτι, το κάμπινγκ, το οδήγημα αγωνιστικών ποδηλάτων, η επιθυμία 

της να εξασκηθεί στο ψαροντούφεκο με τον γιο της φίλης της της Παναγιώτας, ο οποίος 

στον στρατό ήταν στους βατραχανθρώπους, η εγγραφή της μαζί με τη Θεοπούλα στο 

εσπερινό σχολείο, καθώς και η αναζήτηση πληροφοριών για τα extreme sports, όπως 

το bungee jumping, αλλά και η επίσκεψή τους σε στριπτιτζάδικα και καμπαρέ. 

Παρακολουθεί και αυτή μαζί με τη Θεοπούλα βιντεοκλίπ ξένων ποπ τραγουδιστών και 

αγώνες ποδοσφαίρου στην τηλεόραση, ενώ πηγαίνει και στο γήπεδο, προκειμένου να 

παρακολουθήσει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος ενάντια στη Γεωργία, και συμμετέχει 

σε τηλεοπτικές εκπομπές. Επίσης, παίζουν χαρτιά, μαθαίνουν γαλλικά πριν από το 

ταξίδι τους στο Παρίσι, ζωγραφική, μουσικά όργανα, κάνουν ταχυδακτυλουργικά και 

επιδιώκουν να κερδίσουν μια θέση στο βιβλίο Γκίνες. Συχνά έρχεται σε σύγκρουση με 

τον εγγονό της, τον Σπύρο, για την ενασχόλησή της με νεανικές δραστηριότητες και 

για το γεγονός πως λείπει συνεχώς από το σπίτι και δε φροντίζει την υγεία της, μιας και 

ο Σπύρος θεωρεί ιδανικές δραστηριότητες για τη γιαγιά του το κέντημα, το πλέξιμο και 

την παρακολούθηση τηλεόρασης. Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σπύρος πως 

με δυσκολία η γιαγιά του επισκέπτεται τα Κ.Α.Π.Η., ενώ, όταν θέλει να της ζητήσει ως 

χάρη να πάει για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε γηροκομείο, ώστε να τους βοηθήσει 

στις έρευνές τους, διστάζει, καθώς θεωρεί πως είναι ευκολότερο να πείσει τη γιαγιά 

του να πάει στο φεγγάρι παρά σε γηροκομείο. Γι’ αυτό και όταν της το ζητάει, 

απεικονίζονται η Σοφία και η Θεοπούλα με τα μαλλιά τους όρθια από το σοκ, τα μάτια 

τους γουρλωμένα και το στόμα τους ανοιχτό.  

Ως προς τις διατροφικές της συνήθειες, βλέπουμε πως τρέφεται κυρίως με 

παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, την εντοπίζουμε, ωστόσο, στη Μύκονο να τρώει πίτα 

με γύρο και να πίνει freddo. Το ντύσιμό της είναι, σε γενικές γραμμές, συντηρητικό και 

σύμφωνο με την ηλικία της, μιας και προτιμά τις σκουρόχρωμες μπλούζες και τις 

μακριές φούστες, αλλά στη Μύκονο παρατηρούμε πως είναι ντυμένη πιο ανάλαφρα 

και φοράει χρωματιστό καφτάνι στην παραλία. Συντηρητική, επίσης, είναι και η 

κόμμωσή της. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στιγμές κατά τις οποίες είναι ντυμένη 

(όπως και η Θεοπούλα) με στολή δύτη, όταν ετοιμάζεται να πάει για ψαροντούφεκο, 

στολή ποδηλασίας ή Σπανιόλας, όταν νομίζει πως θα πάνε με τον Σπύρο και τους 

φίλους του στην Ίμπιζα, καθώς και όταν εμφανίζεται με μπουρνούζι και μάσκα 

προσώπου στο spa. Στο τελευταίο επεισόδιο εμφανίζεται με t-shirt με στάμπα «τα καλά 
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κορίτσια πάνε στον Παράδεισο», συνδυασμένο, ωστόσο, με φούστα μέχρι το γόνατο. 

Το σπίτι της είναι και αυτό διακοσμημένο με συντηρητικό γούστο και συντηρητική 

επίπλωση (π.χ. έχει σεμεδάκια και βελούδινες καρέκλες πράσινες). Κινείται κυρίως 

στους χώρους του σπιτιού της, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους του σούπερ 

μάρκετ, του δρόμου, του σχολείου, καθώς και του Παρισιού και της Μυκόνου μαζί με 

τη Θεοπούλα.  

 

Ιδεολογική ανάλυση 

Στόχος της συγκεκριμένης σειράς είναι να καταδείξει ότι η νεανική ταυτότητα, η οποία 

εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά της ζωντάνιας, της δίψας για ζωή, των εμπειριών, της 

διασκέδασης, «δεν έχει ηλικία». Γι’ αυτόν τον λόγο, εμφανίζονται οι ηλικιωμένες 

γυναίκες να ασχολούνται με δραστηριότητες νεότερων ηλικιών, ασύμβατες με την 

ηλικία τους, με τις οποίες δεν είχαν ασχοληθεί όταν ήταν νέες, και να επιδεικνύουν 

ιδιαίτερο ζήλο κατά την ενασχόλησή τους με αυτές.   

Το υφολογικό σύμπλεγμα, κατά τη χρήση του από τις εξηνταοχτάχρονες 

γυναίκες, αναπαρίσταται θετικά, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται λελογισμένα ως 

δείκτης της νεανικής ταυτότητας και των νεανικών δραστηριοτήτων, χωρίς υπερβολικό 

τρόπο, μιας και η χρήση του γίνεται από ηλικιωμένες γυναίκες και, κατά συνέπεια, η 

έντονη χρήση στοιχείων από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα θα ξένιζε τον 

τηλεθεατή, δημιουργώντας μια μη ρεαλιστική απόδοση της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Έτσι, λοιπόν, λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη χιουμοριστικού 

αποτελέσματος στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς και ως μέσο για να δείξει πως κάποιοι 

άνθρωποι «νιώθουν και συμπεριφέρονται ως νέοι» ανεξαρτήτως ηλικίας, με 

αποτέλεσμα να αποκτούν τα νεανικά ιδιώματα ένα αφανές κύρος, καθώς συνδέονται 

με το πάθος για ζωή. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν επιχειρείται ρήξη 

με τους κυρίαρχους λόγους περί της νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης, καθώς 

αναπαράγονται τα στερεότυπα της ανωριμότητας, της επιπολαιότητας, της αστάθειας 

στις ερωτικές σχέσεις, της απιστίας, της άκρατης σεξουαλικότητας, της ροπής προς τη 

διασκέδαση, το ξενύχτι, το ψέμα κτλ.  
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5.6.2 Ανάλυση σκηνών με τους υπό εξέταση ηλικιωμένους χαρακτήρες από την 

τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε 

 

1η σκηνή: «Έπαιξε φάση το ’82!» 

Επεισόδιο 16, 2ος κύκλος, 9.05-11.26 

 

((Η Σοφία πίνει σκεπτική τον καφέ της στο σαλόνι μαζί με τη Θεοπούλα. Εκείνη την 

ώρα, μπαίνει ο Σπύρος κρατώντας καφέ και εφημερίδα)) 

 

Σοφία (Σ), Θεοπούλα (Θ), Σπύρος (Σπ) 

1 

2 

Σ: Σπυρά:κο: μου: (.) Έβλεπα τις προάλλες με τη Θεοπούλα: (.) την 

εκπομπή του Μαμαλάκη. ((Με αφηγηματικό τόνο φωνής)) 

3 Σπ: Μπράβο, γιαγιά! ((Η Σοφία τον κοιτάζει έντονα απορημένη)) 

4 Σ: Για τι πράγμα:; 

5 

6 

7 

8 

Σπ: Που βλέπεις ωραίες εκπομπές στην τηλεόραση. ((Την ακούει και μιλάει 

διαβάζοντας εφημερίδα. Έπειτα, στρέφει το κεφάλι του προς τη γιαγιά 

του)) Βασικά, που έβλεπες τηλεόραση και δεν έκανες αυτά που κάνεις 

συνήθως. ((Με έντονο βλέμμα, ύφος και τόνο φωνής)) 

9 

10 

11 

12 

Σ: Βλέπαμε, λοιπόν, τον Μαμαλά:κη: (.) και σκέφτηκα (.) μή:πω:ς (.) να 

κάναμε: εγώ: και: η: Θεοπούλα: (.) ένα: ντοκιμαντέ:ρ (.) ((Με διστακτικό 

τόνο. Ο Σπύρος γυρίζει και την κοιτάζει έκπληκτος, με γουρλωμένα 

μάτια)) και να γυρίσω όλη την Ευρώπη:; ((Ατάραχη)) 

13 

14 

15 

16 

Σπ: Όχι, γιαγιά (.) Δεν (.) ((Χάνει τα λόγια του από την έκπληξη και την 

ταραχή)) Όταν ένας άνθρωπος βλέπει εκπομπή μαγειρική:ς, σκέφτεται 

τι φαΐ θα κάνει αύριο:, όχι βαλίτσες και αεροδρόμια:! ((Με έντονο 

βλέμμα και ύφος, έντονο και επικριτικό τόνο και έντονες κινήσεις)) 

17 

18 

Σ: ((Έχοντας αθώο βλέμμα, προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Η Θεοπούλα 

ακούει χαμογελαστή)) Μα πώς, αφού και η Θεοπούλα:// 

19 

20 

21 

22 

Σπ: // Τι; Σκέφτηκε το ίδιο; Αποκλείεται! Εσύ την παρασέρνεις! ((Έξαλλος, 

με έντονο ύφος και εκνευρισμένο τόνο φωνής. Στρέφεται, έπειτα, 

ιδιαιτέρως εκνευρισμένος προς τη Θεοπούλα, κάνοντας έντονες κινήσεις 

από την ταραχή του)) Για πες, βρε Θεοπούλα, την αλήθεια όμως! Τι 
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23 

24 

σκέφτηκες εσύ, όταν είδες τον Μαμαλάκη; ((Αγανακτισμένος, με έντονο 

ύφος και τόνο)) 

25 

26 

 

27 

28 

Θ: Φτυστός ο Σίμος ο ταξιτζής που έπαιξε φάση το ογδόντα δύο. 

((Ατάραχη. Ο Σπύρος την κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια)) Αλλά εσύ πού 

το ξέρει:ς; ((Με απορημένο και ταραγμένο τόνο και ύφος)) Δεν έχω πει 

σε κανένα:ν για τον Σίμο:. ((Ο Σπύρος την κοιτάζει απορημένα)) 

29 

30 

31 

Σ: Το ογδόντα δύο:, δε μας είπες ότι τα ’χες φτιάξει με τον κουνιά:δο σου, 

τον Νέστορα:; ((Με απορημένο ύφος και έντονο τόνο φωνής, κάνοντας 

παράλληλα κινήσεις με τα χέρια)) 

32 

33 

34 

35 

36 

Θ: Δεν έφταιγα:! Εί:χε Μουντιάλ. Αυτός και ο Πολυχρό:νης τρέχανε: στα 

καφενεία:. ((Με απολογητικό ύφος και τόνο. Ο Σπύρος την κοιτάζει 

εξαιρετικά απορημένος)) Δε λες που πήγε: το Γερμανία:–Γαλλία: στα 

πέ:ναλτι: και δε μας πιάσανε: στα πρά:σα:; ((Με πονηρό και συνωμοτικό 

τόνο και ύφος, έχοντας μειδίαμα ικανοποίησης)) 

37 

38 

39 

40 

41 

Σ: Στο θέμα μας, τώρα:! ((Με τόνο και ύφος αμηχανίας. Τα χάνει με όσα 

ακούει)) Δε θα ’ταν ωραί:α ιδέ:α (.) να πάρουμε μια κάμερα: (.) και να 

καταγράψουμε (.) ως αρμόδιες (.) πώς ζει η τρίτη ηλικία στο εξωτερικό:; 

((Με χαμόγελο, τόνο φωνής και κινήσεις ενθουσιασμού, προσπαθώντας 

να πείσει τον Σπύρο)) 

42 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Σπ: Ωραία ιδέα είναι, αλλά για δημοσιογράφους. Όχι, για σένα. ((Με 

απότομο τόνο φωνής και επικριτικό ύφος. Η Θεοπούλα και η Σοφία τον 

κοιτάζουν με απογοητευμένο ύφος)) Σ’ έπιασε εσένα ο πόνος να μας πεις 

πώς περνάνε οι Αγγλίδες συνταξιούχε;ς; Θα ’σαι εσύ στο Λονδίνο και 

θα πας στα Κ.Α.Π.Η.:; Εδώ, στα δικά μας, που είναι δυο τετράγωνα 

δίπλα: και σε παρακαλάω να πας, να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου και 

δεν πηγαίνεις (.) θα πας στου Λονδίνου. ((Έξαλλος με έντονα 

εκνευρισμένο τόνο φωνής, κάνοντας, παράλληλα, έντονες κινήσεις. Η 

Σοφία και η Θεοπούλα τον ακούνε απογοητευμένες)) Γυρνούσατε: σε 

όλα τα μπουζούκια τα Χριστούγεννα: ((Με τόνο φωνής και ύφος που 

δηλώνουν εκνευρισμό και αποδοκιμασία, καθώς και με επικριτικό 

βλέμμα. Η Θεοπούλα ανοίγει το στόμα της)) 
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62 

Σ: Αμάν, πια! Φαγώθηκες με αυτά τα μπουζούκια! ((Με αγανακτισμένο 

ύφος και τόνο φωνής, σε συνδυασμό με έντονες κινήσεις. Η Θεοπούλα 

γνέφει υποστηρικτικά από δίπλα και χαμογελά)) Ντοκιμαντέρ λέω να 

κάνω! Όχι ταξίδια:! ((Με εκνευρισμένο και έντονο τόνο φωνής και 

έντονες κινήσεις. Η δυσπιστία του Σπύρου αποτυπώνεται στο βλέμμα 

και στην γκριμάτσα του)) Θα δείξω (.) πώς ζουν (.) οι Αγγλίδες γυναίκες 

στην ηλικία μου ή οι Γαλλίδες (.) τι προβλήματα αντιμετωπί:ζουν (.) σε 

τι κατάσταση βρίσκονται (.) οι (.) Βέλγοι: (.) οι Ολλανδοί: (.) οι 

Σουηδοί:.= ((Με χαμόγελο και ενθουσιώδη τόνο φωνής)) 

63 

64 

65 

Θ: =Α::, όχι και σε πολύ: καλή:. Μη: νομίζει:ς! ((Με σοβαρό ύφος. Η Σοφία 

την κοιτάζει απορημένη.)) Αμέσως κλατά:ρουν! ((Με έντονο βλέμμα και 

πονηρό μειδίαμα. Ο Σπύρος την κοιτάζει προσπαθώντας να καταλάβει)) 

66 

67 

68 

Σ: Ε:, πώ:ς (.) Και καλύτερη περίθαλψη έχουνε: και υψηλότερες συντάξεις 

παίρνου:ν ((Χαμογελαστή, κάνοντας κινήσεις, καθώς της εξηγεί. Ο 

Σπύρος γνέφει καταφατικά το κεφάλι του στα λεγόμενα της Σοφίας)) 

69 

70 

Θ: Α::, για συντάξεις μιλούσατε:; ((Με έκπληκτο ύφος)) Συγγνώμη. Για 

συντά:ξεις (.) δεν ξέρω:. ((Με πονηρό χαμόγελο και ύφος)) 

71 

72 

 ((Ο Σπύρος την κοιτάζει απορημένος με ανοιχτό το στόμα και 

συνοφρυωμένος)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι ταυτότητες των μυθοπλαστικών χαρακτήρων 

κατασκευάζονται κυρίως υπό το πρίσμα του κοινωνικού μηχανισμού της ηλικίας (νέος-

ηλικιωμένες) και του κοινωνικού μηχανισμού της οικογένειας (γιαγιά-εγγονός). Πιο 

αναλυτικά, από πλευράς θεσιακότητας, η Σοφία κατασκευάζεται ως προοδευτική 

γιαγιά, δραστήρια, με διάθεση και όρεξη για ταξίδια, για διασκέδαση και για ζωή, αλλά 

και ως ανώριμη, αναξιόπιστη, επιπόλαιη και παρορμητική. Η Θεοπούλα παρουσιάζεται 

ως σεξουαλικά δραστήρια και «μοιραία» γυναίκα, με όρεξη για διασκέδαση και για 

ζωή, ενώ η ταυτότητα του Σπύρου κατασκευάζεται με σαφή αντίστιξη προς τις 

ταυτότητες των γιαγιάδων, καθώς παρουσιάζεται ως συντηρητικός εγγονός και νέος 

άντρας, ώριμος, ορθολογιστής, αυστηρός και επικριτικός απέναντι στις ασχολίες της 

γιαγιάς του, κυρίως λόγω της μεγάλης αγάπης και του ενδιαφέροντος προς αυτή.  
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Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία της Σοφίας αναδύεται, αρχικά, η κατηγορία της 

παραδοσιακής γιαγιάς που βλέπει εκπομπή μαγειρικής στον ελεύθερο χρόνο της (σ. 1-

2) και που είναι τρυφερή απέναντι στον εγγονό της («Σπυράκο μου»). Ο Σπύρος με 

βάση την αρχή της σχεσιακότητας, αυθεντικοποιεί τα κατηγορήματα αυτά, επαινώντας 

τη γιαγιά του που ασχολήθηκε με «φυσιολογικά» για την ηλικία της πράγματα και δεν 

ασχολήθηκε με τις ασυνήθιστες για την ηλικία της δραστηριότητες με τις οποίες 

ασχολείται συνήθως, επιδοκιμασία η οποία περικειμενοποιείται και μέσα από την 

έμφαση που δίνει στις λέξεις-κλειδιά της απάντησής του (σ. 3, 5-8). Ωστόσο, η ίδια η 

Σοφία συμβάλλει, στη συνέχεια, στην αποφυσικοποίηση της ταυτότητας της 

«παραδοσιακής» γιαγιάς, καθώς τη βλέπουμε να τον κοιτάζει έχοντας απορημένη 

έκφραση στο βλέμμα και στο πρόσωπό της (σ. 3-4), και να αναφέρει, στην πορεία, πως 

η εκπομπή αυτή της έδωσε έναυσμα να αναρωτηθεί μήπως πρέπει να γυρίσει όλη την 

Ευρώπη και να κάνει ένα ντοκιμαντέρ (σ. 9-12), προβάλλοντας έτσι στον λόγο της τα 

κατηγορήματα της όρεξης για ζωή και ταξίδια αλλά και της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας, τα οποία προσιδιάζουν στην κοινωνική κατηγορία της νεανικής 

ηλικίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διστακτικός τόνος φωνής με τον οποίο ανακοινώνει 

την ιδέα της στον Σπύρο, ο οποίος αποτυπώνεται μέσα από τις συνεχείς παύσεις, καθώς 

γνωρίζει πως αυτός δεν επικροτεί την ενασχόλησή της με νεανικές δραστηριότητες, 

όπως έχει φανεί και σε άλλα σημεία της σειράς, αυθεντικοποιώντας τον έτσι ως 

αυστηρό και εν μέρει συντηρητικό σε τέτοια θέματα, αλλά και το ατάραχο ύφος της 

που υποδηλώνει πως, κατά τη γνώμη της, εκφράζει μια ρεαλιστική ιδέα. 

Η αντίδραση, ωστόσο, του Σπύρου αποφυσικοποιεί τη νεανική ταυτότητα που 

επιχειρεί να κατασκευάσει η Σοφία για τον εαυτό της, αποφυσικοποίηση η οποία 

γίνεται εμφανής και μέσω των περικειμενικών δεικτών, καθώς τον βλέπουμε να 

γουρλώνει τα μάτια απορημένος στο άκουσμα της ιδέας της γιαγιάς του, επειδή τον 

βρίσκει απροετοίμαστο, ενώ, έπειτα, να χάνει τα λόγια του και να επισημαίνει στη 

γιαγιά του πως το φυσιολογικό θα ήταν να σκεφτεί τι φαγητό θα μαγειρέψει την 

επόμενη μέρα, δραστηριότητα που αποτελεί δεσμευμένο από την κατηγορία της 

γιαγιάς κατηγόρημα, αυθεντικοποιώντας την έτσι ως άτομο της τρίτης ηλικίας (σ. 13-

16). Παρ’ όλα αυτά, τονίζοντας με την αντίδρασή του και τα σχόλιά του και τα 

κατηγορήματα της επιπολαιότητας, την ανωριμότητας και του παρορμητισμού που 

αποτελούν συνήθως δεσμευμένα από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας 

κατηγορήματα, την εντάσσει έμμεσα στην κοινωνική κατηγορία της νεότητας. Η 
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αυθεντικοποίησή της τόσο ως ατόμου της τρίτης ηλικίας όσο και ως ανώριμης, 

επιπόλαιης και παρορμητικής γίνεται εντονότερη μέσα από τους περικειμενικούς 

δείκτες στους οποίους καταφεύγει ο Σπύρος, όπως είναι η έμφαση σε λέξεις και 

εκφράσεις, το έντονο βλέμμα και ύφος του, ο έντονος και, συνάμα, επικριτικός τόνος 

φωνής, καθώς και οι έντονες κινήσεις που συνοδεύουν την ομιλία του. 

Μπροστά στην αντίδραση του Σπύρου, η Σοφία προσπαθεί, με βάση την αρχή 

της σχεσιακότητας και συγκεκριμένα τη σχέση της επάρκειας, να κατασκευάσει την 

ταυτότητα της νεανικότητας και για τη Θεοπούλα (σ. 17-18), ώστε να μετριάσει την 

αντίδραση του Σπύρου και να του δείξει πως όσα σκέφτεται είναι φυσιολογικά για 

άτομα της ηλικίας της, προσπάθεια η οποία περικειμενοποιείται και μέσω του αθώου 

βλέμματος που υιοθετεί. Ωστόσο, ο Σπύρος αποφυσικοποιεί την ταυτότητα αυτή για 

τη Θεοπούλα, αποφυσικοποίηση η οποία γίνεται μέσω της έμφασης στις λέξεις, του 

έντονου βλέμματος και ύφους και του εκνευρισμένου και έντονου τόνου φωνής, 

επιρρίπτοντας ευθύνες στη γιαγιά του πως την παρασέρνει και αυθεντικοποιώντας έτσι 

τη γιαγιά του και ως κακή επιρροή, αυθεντικοποίηση η οποία γίνεται εντονότερη μέσω 

της εμφατικής εκφοράς των λέξεων, του έντονου βλέμματος και τόνου φωνής (σ. 19-

24). Η απάντηση, όμως, της Θεοπούλας, στην ερώτηση του Σπύρου για το τι σκέφτηκε 

βλέποντας την εκπομπή μαγειρικής του Μαμαλάκη, συμβάλλει στην ανάδυση άλλων 

όψεων ταυτότητας γι’ αυτήν.  

Έτσι, η Θεοπούλα κατασκευάζεται στον λόγο της ως άπιστη σύζυγος και 

μοιραία γυναίκα, καθώς αναφέρει πως απατούσε και τον άντρα της και τον εραστή της 

με τον Σίμο τον ταξιτζή (σ. 25-28, 32-36). Αυθεντικοποιεί, συνεπώς, τα κατηγορήματα 

της σεξουαλικά δραστήριας και άστατης ερωτικά, με μεγάλη πέραση στο αντρικό φύλο 

(χωρίς βέβαια η ίδια να προκαλεί αυτήν την κατάσταση, όπως αναφέρει εμφατικά, 

υιοθετώντας ένα απολογητικό ύφος και έναν αντίστοιχο τόνο φωνής). Αυθεντικοποιεί 

έτσι τα δεσμευμένα από την κατηγορία της μοιραίας γυναίκας κατηγορήματα, 

αυθεντικοποίηση η οποία γίνεται εντονότερη και μέσω του πονηρού και συνωμοτικού 

ύφους που υιοθετεί, καθώς και μέσω του πονηρού μειδιάματος ικανοποίησης. 

Παράλληλα, αντλώντας από τους κοινωνιογλωσσικούς πόρους των νεανικών 

ομιλιακών υφών και συγκεκριμένα τη «γλώσσα του ποδοσφαίρου», κατασκευάζεται 

και ως γνώστρια του ποδοσφαίρου (σ. 32-35), δεσμευμένο κατηγόρημα που την 

εντάσσει και πάλι στην κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας, δομώντας, 

συγχρόνως, για τον εαυτό της και μια αρσενική όψη της ταυτότητας, καθώς οι 
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συγκεκριμένες γνώσεις αποτελούν συνήθως δεσμευμένο κατηγόρημα από την 

κατηγορία του αντρικού φύλου. Η Σοφία αυθεντικοποιεί έμμεσα την ταυτότητα αυτή 

που κατασκευάζει η Θεοπούλα για τον εαυτό της και τα κατηγορήματα που 

αναδύθηκαν στον λόγο της με την αναφορά της στην εξωσυζυγική σχέση της 

Θεοπούλας με τον κουνιάδο της (σ. 29-31). Ωστόσο, η αντίδραση του Σπύρου, που 

περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με την απορημένη έκφρασή του και το γούρλωμα 

των ματιών του (σ. 26, 33-34), αποφυσικοποιούν την ταυτότητα αυτή της Θεοπούλας, 

πιθανώς γιατί ο Σπύρος δεν περίμενε να είχε η Θεοπούλα παλιότερα τέτοια σεξουαλική 

δραστηριότητα και απήχηση στο αντρικό φύλο.  

Στη συνέχεια, η Σοφία επαναφέροντας τη συζήτηση στο αρχικό θέμα, 

αυθεντικοποιείται ως άτομο της τρίτης ηλικίας (σ. 37-41), ταυτότητα την οποία 

αποφυσικοποιεί ο Σπύρος, φανερά εκνευρισμένος, με κάθε δυνατό τρόπο, με άλλα 

λόγια, τόσο γλωσσικά όσο παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά, καθώς τον βλέπουμε να 

εκφέρει με έμφαση τις λέξεις και σε ορισμένες να επιμηκύνει τις τελικές συλλαβές 

λόγω εκνευρισμού, να υιοθετεί ένα εκνευρισμένο και επικριτικό ύφος και έναν 

απότομο και έντονο τόνο φωνής, κάνοντας έντονες κινήσεις, παρόλο που στιγμιαία την 

αυθεντικοποιεί και αυτός ως συνταξιούχο, που αποτελεί δεσμευμένο από την 

κατηγορία της τρίτης ηλικίας κατηγόρημα (σ. 42-53). Έτσι, λοιπόν, τον βλέπουμε να 

αναφέρεται στην άρνηση της γιαγιάς του να επισκεφτεί τα Κ.Α.Π.Η. της γειτονιάς της, 

δραστηριότητα συνήθη για τα άτομα της τρίτης ηλικίας (και κατ’ επέκταση δεσμευμένο 

από την κατηγορία της τρίτης ηλικίας κατηγόρημα) και στο γεγονός πως, κατά τη 

διάρκεια των Χριστουγέννων, γυρνούσε σε όλα τα μπουζούκια μαζί με τη Θεοπούλα, 

με αποτέλεσμα να επισημαίνει το δεσμευμένο από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας 

κατηγόρημα της διάθεσης για ξέφρενη διασκέδαση και ξενύχτι και για τις δύο. Με 

αυτόν τον τρόπο, δηλώνει και τη δυσπιστία του απέναντι στα λεγόμενα της Σοφίας και 

στην πρόθεσή της να δει πώς ζουν οι συνομήλικοί της στο εξωτερικό, καθώς είναι, με 

βάση τα λεγόμενά του, σίγουρος πως δεν πρόκειται, κατά το ταξίδι τους στο Λονδίνο, 

να επισκεφτούν τα Κ.Α.Π.Η, υπονοώντας έμμεσα πως θα προτιμήσουν τη διασκέδαση 

και τον περιηγητικό τουρισμό και πως δεν ενδιαφέρεται η γιαγιά του πραγματικά για 

τον τρόπο ζωής των υπόλοιπων συνταξιούχων, αλλά ψάχνει ευκαιρία για διασκέδαση. 

Αυθεντικοποιεί έτσι και το κατηγόρημα της αναξιοπιστίας, ενώ κατασκευάζει 

συνολικά μια νεανική ταυτότητα για τη γιαγιά του. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι ταυτότητες των δύο γιαγιάδων 

κατασκευάζονται στο μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας κατ’ αντιπαράθεση με την 

ταυτότητα του Σπύρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι ένα ιδιότυπο «χάσμα 

γενεών» μέσα από την αντιστροφή των ρόλων των μυθοπλαστικών χαρακτήρων. Έτσι, 

στην υπό ανάλυση συνομιλία, παρατηρούμε πως ο Σπύρος κατασκευάζεται, με βάση 

την αρχή της σχεσιακότητας και συγκεκριμένα την παράμετρο της διάκρισης, αν και 

κατά πολύ νεότερος από τις γιαγιάδες, ως συντηρητικός, λογικός, ώριμος και 

διορατικός νέος άντρας, καθώς είναι σε θέση να δίνει τις σωστές συμβουλές στις δυο 

ηλικιωμένες, ώστε να τις συνετίσει και τις επαναφέρει στην τάξη, αλλά και να 

προβλέπει μελλοντικά ατοπήματά τους, σε αντίθεση με την τάση των τηλεοπτικών 

σειρών να αναπαράγουν για τους νέους τον  κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας». Αντιθέτως, 

οι δυο γυναίκες, οι οποίες θα περιμέναμε να είναι λόγω ηλικίας πιο λογικές και ώριμες, 

παρουσιάζονται ως ανώριμες, επιπόλαιες και αναξιόπιστες ηλικιωμένες, με έντονη 

ροπή στη διασκέδαση, αλλά και ως σεξουαλικά δραστήριες. Επίσης, βλέπουμε τον 

Σπύρο να αναφέρει πως δεν καταφέρνει να πείσει τη γιαγιά του να πάει λίγο στα 

Κ.Α.Π.Η., για να «ηρεμήσει λίγο το κεφάλι», υποδηλώνοντας τον «άτακτο»/ ατίθασο 

χαρακτήρα της γιαγιάς του και δημιουργώντας την εντύπωση στους τηλεθεατές πως 

ένας «μεγάλος» απευθύνεται σ’ ένα «μικρό παιδί» που κάνει φασαρία. 

Η Σοφία, από την πλευρά της, αποφυσικοποιεί τα κατηγορήματα αυτά που τις 

αποδίδει ο Σπύρος (σ. 54-58), αποφυσικοποίηση η οποία περικειμενοποιείται και μέσω 

του αγανακτισμένου ύφους και τόνου φωνής, καθώς και μέσω των έντονων κινήσεών 

της και της έμφασης κατά την εκφορά των φράσεων, αλλά και με τον εκνευρισμένο 

τόνο, ο οποίος αποτυπώνεται στην έμφαση λέξεων και στην επιμήκυνση της 

κατάληξης, και το ανάλογο ύφος που υιοθετεί, όταν λέει πως σκοπεύει να κάνει 

ντοκιμαντέρ και όχι ταξίδια. Ωστόσο, ο Σπύρος, μέσω του βλέμματος και της 

γκριμάτσας δυσπιστίας (σ. 58-59), εξακολουθεί να αυθεντικοποιεί τα παραπάνω 

κατηγορήματα. Στην αποφυσικοποίηση αυτή συμβάλλει και η Θεοπούλα με το 

καταφατικό νεύμα της στα λεγόμενα της Σοφίας και με το χαμόγελό της. Στη συνέχεια, 

βλέπουμε τη Σοφία να αυθεντικοποιείται και πάλι ως άτομο της τρίτης ηλικίας, με 

ενδιαφέρον για τον τρόπο που ζουν οι συνομήλικοί της στο εξωτερικό και για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν (σ. 59-62). 

Η Θεοπούλα, με τη σειρά της, στιγμιαία αυθεντικοποιείται, υιοθετώντας, 

μάλιστα και ένα σοβαρό ύφος, και αυτή ως άτομο της τρίτης ηλικίας που γνωρίζει τα 
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προβλήματα των συνομηλίκων της στο εξωτερικό και θεωρεί πως οι συνομήλικοί της 

δε βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση (σ. 63-65), δημιουργώντας έτσι, με βάση την 

αρχή της σχεσιακότητας, τη σχέση της επάρκειας με τη Σοφία, με τη Σοφία να 

συμβάλλει και αυτή στην αυθεντικοποίηση αυτού του κατηγορήματος για τη 

Θεοπούλα, προσπαθώντας χαμογελαστή να της εξηγήσει πως η κατάστασή τους είναι 

καλύτερη λόγω υποδομών και συντάξεων (σ. 66-68). Ωστόσο, στην πορεία του λόγου 

της, η Θεοπούλα αποφυσικοποιεί την ταυτότητα αυτή, καθώς αυθεντικοποιεί έμμεσα 

πάλι το δεσμευμένο από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγόρημα της 

σεξουαλικής δραστηριότητας, κατηγόρημα το οποίο αυθεντικοποιείται και μέσω του 

έντονου βλέμματος και του πονηρού μειδιάματος (σ. 69-70). Η αυθεντικοποίηση της 

κατηγορίας της σεξουαλικά δραστήριας γυναίκας γίνεται εντονότερη, όταν η 

Θεοπούλα συνειδητοποιεί έκπληκτη το θέμα της συζήτησης και παίρνει αποστάσεις 

από αυτό (αρχή της σχεσιακότητας/ διάκριση), τονίζοντας με έμφαση ότι δε γνωρίζει 

σχετικά με τις συντάξεις και υιοθετώντας ένα πονηρό ύφος και χαμόγελο. Αφήνει έτσι 

τους συνομιλητές της να συνειδητοποιήσουν το θέμα στο οποίο αναφέρεται, με τον 

Σπύρο να την κοιτάζει απορημένος και συνοφρυωμένος με ανοιχτό το στόμα (σ. 71-

72), αποφυσικοποιώντας έμμεσα, με την αντίδρασή του, το κατηγόρημα της 

σεξουαλικότητας που αυθεντικοποιήθηκε στον λόγο της Θεοπούλας. 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, τα νεανικά ιδιώματα αξιοποιούνται 

για την κατασκευή της σεξουαλικότητας και την αναφορά σε θέματα σχέσεων 

(«γλώσσα των νέων»: «έπαιξε φάση», «τα ’χες φτιάξει»/ καθομιλουμένη: «δε μας 

πιάσανε στα πράσα»), σε θέματα τεχνολογίας («κάμερα») και ποδοσφαίρου 

(«Μουντιάλ», «πέναλντι»), με αποτέλεσμα να αποκτούν τη «δεικτική αξία» της 

σεξουαλικότητας, της αρσενικότητας, της επιπολαιότητας, της ανωριμότητας, του 

παρορμητισμού, του «άτακτου» χαρακτήρα και της διασκέδασης. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ακόμη το γεγονός πως, στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση, η άντληση 

κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά ομιλιακά ύφη γίνεται κυρίως από τις δύο 

εξηνταοχτάχρονες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια υφολογική ασυμβατότητα (βλ. 

και Gardner 2010, Stamou 2012, Archakis κ.ά. 2014) και να οδηγούμαστε στην 

πρόκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος. 

Από πλευράς μερικότητας, η κατασκευή της νεανικότητας, στην υπό ανάλυση 

αλληλεπίδραση, αναπαράγει τον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας», καθώς η νεανική 

ταυτότητα συνδέεται με τα κατηγορήματα της ανωριμότητας, της επιπολαιότητας, του 
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παρορμητισμού, της αναξιοπιστίας, του άτακτου χαρακτήρα, που έχει ανάγκη για 

νουθεσίες και καθοδήγηση, και με τη ροπή προς τη διασκέδαση και την καλοπέραση. 

Επίσης, αναπαράγονται αντιλήψεις για διαχωρισμό των δραστηριοτήτων των νέων και 

των ηλικιωμένων, πράγμα που σημαίνει πως οι ηλικιωμένοι πρέπει να ασχολούνται με 

ήπιες δραστηριότητες και να χαρακτηρίζονται από παραίτηση προς τη ζωή.  

 

2η σκηνή: «Μπάουρινγκ και Τζα, Τζα, Μπάτζι-Τζάμπινγκ!» 

Επεισόδιο 3, 1ος κύκλος, 20:24–21:35 

 

((Η Σοφία βλέπει τον Σπύρο που κάθεται ήρεμος και βλέπει τηλεόραση. Στη συνέχεια, 

κοιτάζονται συνωμοτικά με τη Θεοπούλα, με τη Σοφία να της κλείνει το ένα μάτι και 

τη Θεοπούλα να τη σπρώχνει)) 

 

Σοφία (Σ), Σπύρος (Σπ), Θεοπούλα (Θ) 

1 Σ: Σπυρά:κο::. 

2 Σπ: Ναι: ((Άκεφος)) 

3 

4 

Σ: Η κυρα-Δέ:σποινα: απέναντι: (.) μαθαίνει μπάουρινγκ. ((Με διστακτικό 

τόνο φωνής και αθώο ύφος)) 

5 Θ: Μπόουλινγκ. ((Με σοβαρό και αυστηρό τόνο φωνής και ύφος)) 

6 Σ: Μπόουλινγκ. ((Περιμένοντας την αντίδραση του Σπύρου)) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Σπ: ((Ο Σπύρος, στο άκουσμα της λέξης, γυρίζει και την κοιτάζει και 

ξαναγυρνά προς την τηλεόραση)) Φαίνεται από την αρχή η συζήτηση. 

((Με ήπιο εκνευρισμό και δυσαρέσκεια στον τόνο της φωνής και στο 

ύφος. Ξαναγυρίζει προς το μέρος της εκνευρισμένος)) Μπράβο στην 

κυρα-Δέσποινα! (.) Εμέ:να τι: μου το λε:ς; Θε:ς να μά:θεις κι εσύ:; ((Με 

εκνευρισμένο τόνο φωνής)) 

13 

14 

Σ: Όχι:, καλέ:! Εγώ: μπο/μπόουλινγκ; Από πού κι ως πού:; ((Με αθώο και 

αδιάφορο ύφος και κινήσεις που δείχνουν ότι δεν την αφορά το θέμα)) 

15 

16 

Σπ: Μήπως θέλει η Θεοπούλα; Θεοπούλα, θες να μάθεις μπό:ουλινγκ; ((Με 

εκνευρισμένο τόνο φωνής)) 

17 Θ: Τς. Ό:χι:. ((Με χαμογελαστό ύφος, κουνώντας αρνητικά το κεφάλι)) 
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18 

19 

20 

Σπ: Ωραία (.) Ούτε εγώ θέλω: (.) Άρα, δε θέλει κανείς να μάθει μπόουλινγκ 

κι είμαστε εντάξει. ((Με εκνευρισμένο τόνο φωνής και ειρωνικό 

χαμόγελο)) 

21 

22 

Σ: ((Κοιτάζει τη Θεοπούλα και μετά γυρνάει προς το μέρος του Σπύρου)) 

Η Βού:λα::= 

23 

24 

Σπ: =Η Πατουλί:δου::; ((Με ειρωνικό και εκνευρισμένο ύφος και τόνο 

φωνής. Η Θεοπούλα δυσανασχετεί)) 

25 Σ: Ω: (.) η:: γραμματέας στα ΚΑΠΗ:= ((Με διστακτικό τόνο φωνής)) 

26 

27 

Σπ: =Μάλιστα (.) Τι έκανε:; ((Εκνευρισμένος ανακατεύει έντονα με το 

καλαμάκι του τον καφέ)) 

28 

29 

Σ: Να: (.) είπε: ότι πρέπει να: βρούμε: ένα: χόμπι: να έχουμε:. ((Με 

διστακτικό τόνο φωνής και αθώο ύφος)) 

30 

31 

Σπ: Κι εγώ:; ((Με εκνευρισμένο και ειρωνικό τόνο φωνής και ύφος. Η 

Θεοπούλα ανοίγει το στόμα λόγω δυσανασχέτησης)) 

32 Σ: Ό:χι: (.) εγώ και η Θεοπούλα:. ((Η Θεοπούλα χαμογελάει)) 

33 

34 

Σπ: Να βρείτε. ((Με έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπο. Η Θεοπούλα 

χαμογελάει)) 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Σ: Α (.) Στάσου:, Σπυρά:κο: (.) ((Ψάχνει στην τσέπη της και βγάζει ένα 

χαρτί. Ο Σπύρος συνεχίζει να την ακούει εκνευρισμένος, 

ανασηκώνοντας το ένα φρύδι.)) Να μου πεις, αγό:ρι: μου: (.) ((Aνοίγει 

το χαρτί και διαβάζει)) το τζα/ τζα/, το μπάτζι-τζάμπινγκ ((Με εμφανή 

δυσκολία στην ανάγνωση. Η Θεοπούλα από δίπλα σιγοψιθυρίζει τη 

λέξη)) τι: είναι:; ((Ο Σπύρος γυρνάει και την κοιτάζει με έντονα 

απορημένο βλέμμα, σμίγοντας τα φρύδια από την έκπληξη)) 

42 Θ: Σαν το windsurfing; ((Με ύφος και τόνο γνώστριας)) 

43 

44 

45 

46 

47 

Σπ: ((Γυρίζει απότομα προς τις γιαγιάδες)) Ποιο bungee-jumping, ρε γιαγιά, 

και ποιο windsurfing; Θα με τρελάνετε: εντελώ:ς; Έχω που έχω τις 

στενοχώ:ριες μου:! ((Με ιδιαιτέρως έντονο τόνο φωνής και γρήγορο 

ρυθμό ομιλίας, σμιγμένα φρύδια, εκνευρισμένο και απογοητευμένο 

ύφος, κάνοντας έντονες κινήσεις λόγω αγανάκτησης)) 

48 

49 

50 

Σ: Γιατί:, αγορά:κι: μου:; Κακό: είναι: να μάθουμε πέντε πράγματα:; ((Με 

ήπιο εκνευρισμό και παράπονο, απορημένη με την αντίδραση του 

Σπύρου)) 
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51 

52 

53 

54 

55 

Σπ: Τι να μάθετε:, ρε γιαγιά:; ((Ύφος και τόνος απόγνωσης)) Όλες οι 

μεγάλες γυναίκες κάθονται σπίτι τους και κεντάνε:, πλέκουνε:, βλέπουν 

τηλεόραση. ((Έντονα, με γρήγορο ρυθμό ομιλίας, κάνοντας νευρικές 

κινήσεις. Η Θεοπούλα έκπληκτη ανοίγει το στόμα στο άκουσμα της 

λέξης «μεγάλες»)) 

56 

57 

58 

59 

Σ: Εμεί:ς δεν εί:μαστε: μεγά:λες! ((Με απορημένο ύφος και τόνο φωνής 

που δηλώνει διαμαρτυρία. Η Θεοπούλα συμφωνεί))  

((Ο Σπύρος την κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα. Το κουδούνι διακόπτει 

τη συζήτησή τους)) 

 

Στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες εντάσσονται στους 

κοινωνικούς μηχανισμούς της οικογένειας και της ηλικίας. Από πλευράς θεσιακότητας, 

η Σοφία κατασκευάζεται ως παραδοσιακή αλλά και δυναμική γιαγιά, δραστήρια, με 

όρεξη για μάθηση και νεανικές δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν στην ηλικία της, 

πονηρή, παρορμητική και περιπετειώδης ηλικιωμένη, αλλά και ως ανώριμη, επιπόλαιη 

και «άτακτη», ασυμβίβαστη με την ηλικία της. H Θεοπούλα, από την άλλη, 

κατασκευάζεται ως παραδοσιακή και, συνάμα, δυναμική και δραστήρια ηλικιωμένη, 

με γνώσεις για νεανικά αθλήματα αλλά και ατίθαση, παρορμητική, πονηρή, 

παρορμητική, περιπετειώδης, ενώ ο Σπύρος, σε σαφή αντίθεση με τις γιαγιάδες, ως 

ώριμος, ορθολογιστής, επικριτικός, αυστηρός και απότομος απέναντι στις γιαγιάδες 

νέος άντρας και εγγονός, καθώς δε συναινεί στις παράλογες απαιτήσεις τους. 

Πιο αναλυτικά, η Σοφία κατασκευάζεται ως μια παραδοσιακή γιαγιά, τρυφερή 

απέναντι στον εγγονό της (σ. 1), η οποία αθώα και διστακτικά, όπως φαίνεται μέσα από 

τις παύσεις και τις επιμηκύνσεις συλλαβών, προσπαθεί να ανοίξει κουβέντα μαζί του 

(σ. 3-4), αλλά και ως πονηρή, καθώς τη βλέπουμε να κλείνει συνωμοτικά το μάτι στη 

Θεοπούλα, προκειμένου να βάλουν σε λειτουργία το σχέδιό τους, ώστε να αλιεύσουν 

από τον Σπύρο ορισμένες πληροφορίες για δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν και, 

κατ’ επέκταση, να πάρουν και την έγκρισή του. Με το γλωσσικό πέρασμα στα νεανικά 

ομιλιακά ύφη («μπάουρινγκ»), που καταλήγει σε υπερδιόρθωση, η Σοφία προσπαθεί 

ατυχώς να κατασκευαστεί ως άτομο με γνώσεις και ενδιαφέρον για νεανικές 

δραστηριότητες, που αποτελεί δεσμευμένο από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας 

κατηγόρημα, ενώ η Θεοπούλα αποφυσικοποιεί το κατηγόρημα αυτό για τη Σοφία και 

αυθεντικοποιείται η ίδια ως γνώστρια των νεανικών αθλημάτων, καθώς τη βλέπουμε 
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να διορθώνει τη Σοφία με έμφαση στις συλλαβές που έκανε λάθος και με αυστηρό ύφος 

και τόνο φωνής (σ. 5). 

Ο Σπύρος, στο άκουσμα της πληροφορίας αυτής, αρχίζει να δυσανασχετεί (σ. 

7-10), καθώς αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της συζήτησης και τι 

προβλήματα ενδέχεται να δημιουργηθούν, αυθεντικοποιώντας έμμεσα τη γιαγιά του ως 

άτομο που παρασύρεται εύκολα απ’ όσα κάνουν οι άλλοι, δημιουργώντας του 

προβλήματα, αλλά και ως ανώριμη και επιπόλαιη, χαρακτηριστικά που αποτελούν 

συνήθως δεσμευμένα από την κατηγορία της νεανικής ηλικίας κατηγορήματα. Η 

αυθεντικοποίηση των κατηγορημάτων αυτών περικειμενοποιείται, μάλιστα, με τον 

εκνευρισμό και τη δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται στον τόνο φωνής, μέσα από την 

έμφαση στις λέξεις και την επιμήκυνση των συλλαβών, καθώς και με τις εκφράσεις του 

προσώπου του Σπύρου. Έτσι, λοιπόν, ο ίδιος κατασκευάζεται ως αυστηρός, απότομος 

και επικριτικός απέναντι στη γιαγιά του εγγονός, στην προσπάθειά του να τη συνετίσει, 

αλλά και ως δυναμικός και αποφασιστικός εγγονός, καθώς θεωρεί πως διευθέτησε την 

κατάσταση, αποτρέποντας τη γιαγιά του από τέτοιες δραστηριότητες, με τη στάση του 

αυτή να ενισχύεται και περικειμενικά από το ειρωνικό του χαμόγελο και τον 

εκνευρισμένο τόνο της φωνής του (σ. 10-12, 15-16, 18-20).  

Μπροστά στην αντίδραση του Σπύρου, η Σοφία και η Θεοπούλα επιχειρούν να 

αυθεντικοποιηθούν και πάλι ως αθώες και παραδοσιακές γιαγιάδες, καθώς αρνούνται 

πως επιθυμούν να μάθουν μπόουλινγκ (σ. 13-14, 17), αποφυσικοποιώντας την 

κατηγορία των δραστήριων ατόμων με γνώσεις και ενδιαφέρον πάνω στα νεανικά 

αθλήματα, αποφυσικοποίηση η οποία γίνεται αισθητή και μέσω των περικειμενικών 

δεικτών, όπως είναι η έμφαση στο «όχι», η κίνηση των χεριών της Σοφίας που δείχνουν 

ότι το θέμα δεν την αφορά, σε συνδυασμό με το αθώο ύφος της, αλλά και το αρνητικό 

νεύμα της Θεοπούλας, σε συνδυασμό με το χαμογελαστό της ύφος. Στη συνέχεια, 

προσπαθώντας να ξανανοίξει συζήτηση με τον Σπύρο (σ. 21-22), η Σοφία επιχειρεί να 

κατασκευαστεί ως ένα ήρεμο και καλόβολο άτομο της τρίτης ηλικίας, καθώς 

αναφέρεται στα Κ.Α.Π.Η. και στην παρότρυνση της γραμματέως να βρούνε με τη 

Θεοπούλα ένα χόμπι, για να απασχολούνται (σ. 25, 28-29), ταυτότητα η οποία 

ενισχύεται και μέσω του διστακτικού τόνου φωνής της, όπως φαίνεται και από τις 

παύσεις και την επιμήκυνση των τελικών συλλαβών, και του αθώου ύφους που 

υιοθετεί. Επίσης, με βάση την αρχή της σχεσιακότητας και συγκεκριμένα της 
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επάρκειας, κατασκευάζει την ίδια ταυτότητα και για τη Θεοπούλα, αφού μιλάει εκ 

μέρους και των δύο (σ. 28-29, 32). 

Ο ειρωνικός και εκνευρισμένος τόνος φωνής του Σπύρου, το εκνευρισμένο 

ύφος του, οι νευρικές κινήσεις του και το γεγονός πως της παίρνει απευθείας τον λόγο 

(σ. 23-24, 26-27, 30) αποφυσικοποιούν εν μέρει τα κατηγορήματα που επιχειρεί να 

προβάλλει η Σοφία για τον εαυτό της και για τη Θεοπούλα (ίσως επειδή, κατά βάθος, 

ο Σπύρος γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει). Μάλιστα, η ειρωνική ερώτηση του 

Σπύρου για το αν αναφέρεται η γιαγιά του στη Βούλα Πατουλίδου (σ. 23), σε 

συνδυασμό με το ειρωνικό ύφος του και τον εκνευρισμένο τόνο φωνής του, 

αυθεντικοποιούν πάλι έμμεσα τη γιαγιά του ως άτομο που παρασύρεται εύκολα απ’ 

οποιοδήποτε πρότυπο, ακόμη κι αν είναι ανέφικτο για την ηλικία της. Ωστόσο, μόλις η 

Σοφία παίρνει την έγκριση του Σπύρου να βρει ένα χόμπι μαζί με τη Θεοπούλα (σ. 33), 

αρχίζει η ίδια να αποφυσικοποιεί την ταυτότητα της ηλικιωμένης που κατασκεύασε 

προηγουμένως για τον εαυτό της και να κατασκευάζει μια πιο νεανική ταυτότητα, 

καθώς επιχειρεί να συλλέξει πληροφορίες για το bungee-jumping, που αποτελεί 

ριψοκίνδυνη δραστηριότητα που κυρίως απευθύνεται σε άτομα νεαρής ηλικίας (σ. 35-

40).  

Επιπροσθέτως, το γεγονός πως ζητάει πληροφορίες για ένα άθλημα το οποίο 

δεν ξέρει καν πώς διαβάζεται (όπως φαίνεται από τη μεγάλη δυσκολία με την οποία το 

διαβάζει) δημιουργεί την εντύπωση γι’ αυτήν πως παρασύρεται εύκολα απ’ όσα ακούει, 

επισημαίνοντας τον παρορμητικό και επιπόλαιο χαρακτήρα της. Εξάλλου, ο 

παρορμητισμός και η επιπολαιότητα αποτελούν συνήθως δεσμευμένα από την 

κατηγορία της νεανική ηλικίας κατηγορήματα, ενώ υπογραμμίζεται και ο φιλομαθής 

χαρακτήρας της αεικίνητης γιαγιάς, η οποία έχει όρεξη για νέες γνώσεις και για 

περιπετειώδεις καταστάσεις, κατηγορήματα τα οποία αποδίδονται συνήθως σε άτομα 

νεαρής ηλικίας. Το έκπληκτο και απορημένο βλέμμα με το οποίο την κοιτάζει ο 

Σπύρος, σε συνδυασμό με το σμίξιμο των φρυδιών του λόγω της ταραχής, συμβάλλουν 

στην αυθεντικοποίηση των κατηγορημάτων αυτών που είναι συνήθως δεσμευμένα από 

την κοινωνική κατηγορία της νεανικής ηλικίας αλλά και στην αποφυσικοποίηση των 

δεσμευμένων από την κατηγορία της τρίτης ηλικίας κατηγορημάτων που αναδύθηκαν 

προηγουμένως στον λόγο της Σοφίας (σ. 40-41). Στο σημείο αυτό, και η Θεοπούλα 

αυθεντικοποιείται ως γνώστρια των επικίνδυνων σπορ, όπως το windsurfing (σ. 42), 

αυθεντικοποίηση η οποία ενισχύεται και από το ύφος γνώστριας που υιοθετεί σαν να 
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αναφέρεται σε κάτι φυσιολογικό για την ηλικία της, και, σύμφωνα με την αρχή της 

σχεσιακότητας και ειδικότερα τη σχέση της επάρκειας, κατασκευάζεται και η ίδια ως 

άτομο δραστήριο και φιλομαθές, με όρεξη και διάθεση για ζωή και περιπέτεια, όπως η 

Σοφία. 

Η έκρηξη, όμως, του Σπύρου συμβάλλει στην αποφυσικοποίηση της νεανικής 

ταυτότητας που επιχειρούν να κατασκευάσουν οι δύο ηλικιωμένες για τον εαυτό τους, 

αποφυσικοποίηση η οποία γίνεται εντονότερη και μέσω των περικειμενικών δεικτών 

που αξιοποιεί ο Σπύρος, όπως ο ιδιαιτέρως έντονος τόνος φωνής και ο γρήγορος ρυθμός 

ομιλίας, τα σμιγμένα φρύδια, το εκνευρισμένο και απογοητευμένο ύφος και οι έντονες 

και απότομες κινήσεις λόγω αγανάκτησης, καθώς θεωρεί παράλογες αυτές τις 

ερωτήσεις και αυτά τα ενδιαφέροντα για άτομα της ηλικίας τους. Έτσι, έμμεσα τις 

αυθεντικοποιεί ως άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά, παράλληλα, και ως ανώριμες, 

επιπόλαιες και «άτακτες» για την ηλικία τους, αφού δημιουργούν συνεχώς 

προβλήματα, κατηγορήματα τα οποία αποδίδονται συνήθως στα νεότερα ηλικιακά 

άτομα (σ. 43-47). Η Σοφία, από την πλευρά της, προσπαθεί να μετριάσει την αντίδραση 

του Σπύρου, τονίζοντας τη διάθεσή τους να μάθουν απλώς καινούρια πράγματα (σ. 48-

50). Τότε ο Σπύρος κατηγορηματικά τις αυθεντικοποιεί ως μεγάλες γυναίκες (σ. 51-

54), αναφερόμενος εμφατικά και στις «φυσιολογικές» για όλες τις γυναίκες στην ηλικία 

τους δραστηριότητες (κέντημα, πλέξιμο, παρακολούθηση τηλεόρασης), 

υπογραμμίζοντας έτσι τα δεσμευμένα από την κατηγορία της τρίτης ηλικίας 

κατηγορήματα, τα οποία θα ανέμενε να αναδύονται στην ομιλία τους και δείχνοντας, 

παράλληλα, στο ύφος, στον τόνο φωνής, στον ρυθμό της ομιλίας του και στις κινήσεις 

του την απόγνωση στην οποία έχει περιέλθει από τις απορίες τους αλλά και τον 

εκνευρισμό που του έχει δημιουργήσει η όλη συζήτηση. Ωστόσο, η αντίδραση της 

Θεοπούλας (άνοιγμα του στόματος/ σ. 54-55) αποφυσικοποιεί την κατηγορία 

«μεγάλες» γυναίκες του Σπύρου, όπως και η Σοφία, η οποία ρητά του δηλώνει πως 

αυτή και η Θεοπούλα δεν είναι μεγάλες (σ. 56-57), αξιοποιώντας, μάλιστα, και τους 

κατάλληλους περικειμενικούς δείκτες, όπως επιμήκυνση συλλαβών, απορημένο 

βλέμμα και τόνος φωνής. Ακόμη, βλέπουμε τη Θεοπούλα να κουνάει καταφατικά από 

δίπλα το κεφάλι της (σ. 57), αποφυσικοποιώντας πάλι την ταυτότητα των μεγάλων 

γυναικών που τους απέδωσε ο Σπύρος. Παρ’ όλα αυτά, η έκπληξη του Σπύρου και το 

ανοιχτό του στόμα συντελούν στην αποφυσικοποίηση αυτής της ταυτότητας που 
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επιχειρούν να κατασκευάσουν οι δύο γυναίκες και στην αυθεντικοποίηση της 

κατηγορίας των μεγάλων ηλικιακά γυναικών (σ. 58).  

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρατηρούμε πως η άντληση 

κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά ιδιώματα γίνεται από τις δύο ηλικιωμένες, 

με στόχο την ανάδειξη της όρεξης για ζωή και για ενασχόληση με νεανικές (bowling) 

και ριψοκίνδυνες (bungee-jumping) δραστηριότητες (και, κατ’ επέκταση, του 

ατίθασου, δυναμικού, δραστήριου και φιλομαθούς χαρακτήρα τους), με αποτέλεσμα 

τα νεανικά ομιλιακά ύφη να αποκτούν τη «δεικτική αξία» της διασκέδασης και της 

καλοπέρασης, αλλά και του παρορμητικού, ανώριμου, επιπόλαιου και «άτακτου» 

χαρακτήρα. Όσον αφορά την αρχή της μερικότητας, βλέπουμε πως, στην υπό ανάλυση 

αλληλεπίδραση, η κατασκευή της νεανικότητας συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της 

εφηβείας», με άλλα λόγια, με τα κατηγορήματα της ανωριμότητας, της επιπολαιότητας, 

της πονηριάς, του ατίθασου, ριψοκίνδυνου και παρορμητικού χαρακτήρα, καθώς και 

με τη δημιουργία προβλημάτων, τη διασκέδαση και την καλοπέραση. Τέλος, 

αναπαράγονται και οι κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις για τον διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων που αφορούν τους νέους και τους ηλικιωμένους, συνδέοντας τους 

τελευταίους με την ανάγκη ενασχόλησης με ήπιες δραστηριότητες και, κατ’ επέκταση, 

σταδιακής παραίτησης από τη ζωή, με αποτέλεσμα να απηχούν κυρίαρχες αντιλήψεις 

για την τρίτη ηλικία και το γήρας, με άλλα λόγια ο «λόγος της τρίτης ηλικίας».  

 

5.6.3 Συμπεράσματα από την ανάλυση των υπό εξέταση ηλικιωμένων μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων της τηλεοπτικής σειράς Στο Παρά Πέντε 

Η κατασκευή της νεανικότητας για τις δύο εξηνταοχτάχρονες στην υπό εξέταση σειρά 

γίνεται υπό το πρίσμα ενός αντίστροφου χάσματος γενεών μεταξύ των δύο 

ηλικιωμένων και του εγγονού της Σοφίας, τους Σπύρου, καθώς οι δύο γυναίκες 

υιοθετούν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν περισσότερο σε νεαρά άτομα, ενώ ο νέος 

εγγονός υιοθετεί συμπεριφορές που ταιριάζουν σε μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας για τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα να πραγματοποιείται με την άντληση στοιχείων από τον «λόγο της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης», ενώ για τον Σπύρο με την άντληση στοιχείων από 

τον «λόγο της νεότητας», από τη στιγμή που αναπαρίσταται ως πιο ώριμος και 

ορθολογιστής σε σχέση με αυτές.  
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Όσον αφορά την αναπαράσταση του νεανικού υφολογικού συμπλέγματος, 

παρατηρούμε ότι, κατά τη χρήση του από τις εξηνταοχτάχρονες γυναίκες, 

αναπαρίσταται θετικά, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται λελογισμένα ως δείκτης της 

νεανικής ταυτότητας και των νεανικών δραστηριοτήτων, χωρίς υπερβολικό τρόπο. 

Εξάλλου, επειδή γίνεται χρήση του από ηλικιωμένες γυναίκες, η έντονη χρήση 

στοιχείων από το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα θα ξένιζε τον τηλεθεατή, 

δημιουργώντας μία μη ρεαλιστική απόδοση της κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι, 

λοιπόν, το υφολογικό σύμπλεγμα αποτελείται στην περίπτωσή τους από τη «γλώσσα 

των νέων», τη «γλώσσα της πιάτσας», την καθομιλουμένη και την αγγλική γλώσσα, 

καθώς και από τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας της τεχνολογίας», της «γλώσσας του 

ποδοσφαίρου», της «γλώσσα της μουσικής» και της «γλώσσας του πινγκ- πονγκ», και 

αποκτά τη «δεικτική αξία» της όρεξης για ζωή, της φιλομάθειας και της αεικινησίας. 

Ωστόσο, εντοπίζονται περιπτώσεις στις οποίες το υφολογικό σύμπλεγμα αποκτά τη 

«δεικτική αξία» της σεξουαλικότητας, της ροπής προς τη διασκέδαση και το ξενύχτι, 

την επιπολαιότητα, την ανωριμότητα, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται τα συνήθη 

στερεότυπα τα οποία συνδέουν τη νεότητα με την ατελή ενηλικίωση.  

Στη θετική αναπαράσταση της χρήσης του υφολογικού συμπλέγματος από τις 

δύο ηλικιωμένες συντελεί και το γεγονός ότι αποτελούν και οι δύο «καλούς» 

χαρακτήρες, εξαιρετικά συμπαθείς στο τηλεοπτικό κοινό, με απήχηση μέχρι και 

σήμερα, καθώς και ότι δε σχολιάζεται αρνητικά τόσο η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων 

όσο οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται (π.χ. bungee jumping), με αποτέλεσμα 

να αποκτάται ένα αφανές κύρος από τη χρήση τους, καθώς λειτουργούν και ως ένας 

δείκτης της όρεξης και διάθεσης για ζωή και περιπέτεια. Σε γενικές γραμμές, η χρήση 

του υφολογικού συμπλέγματος «κατασκευάζει» δυο ηλικιωμένες γυναίκες με νεανικό 

χαρακτήρα και νεανική ψυχή, οι οποίες επιθυμούν να ζήσουν στο έπακρο τη ζωή τους 

και, γι’ αυτό, εμπλέκονται σε νεανικές δραστηριότητες.  

Επιπροσθέτως, το νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα έχει ως στόχο να 

«κατασκευάσει» ανάλαφρους και κωμικούς χαρακτήρες (ιδίως στην περίπτωση της 

Θεοπούλας) και να επιτύχει ένα χιουμοριστικό αποτέλεσμα μέσω της υφολογικής 

ασυμβατότητας (Gardner 2010, Stamou 2012, Archakis κ.ά. 2014), από τη στιγμή που 

ηλικιωμένες γυναίκες προβαίνουν σε γλωσσικά περάσματα και στη χρήση του 

ασύμβατου με την ηλικία τους υφολογικού συμπλέγματος κατά την ομιλία τους. Παρ’ 

όλα αυτά, ο σεναριογράφος επιχειρεί η αναπαράσταση του ομιλιακού ύφους των δύο 
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γυναικών να μην απομακρυνθεί πολύ από το πώς μιλάνε συνήθως οι ηλικιωμένοι, 

καθώς βασικός στόχος είναι η δημιουργία χιουμοριστικού αποτελέσματος και όχι η 

δημιουργία χαρακτήρων καρικατούρων, ο στιγματισμός κοινωνικών ποικιλιών ή 

ομάδων, δεδομένου, μάλιστα, ότι πρόκειται και για μια οικογενειακή κωμωδία 

περιστάσεων. Γι’ αυτό, και οι δυο εξηνταοχτάχρονες απεικονίζοντα πιο παραδοσιακές 

στην εμφάνιση (με εξαίρεση ορισμένες εκκεντρικές εμφανίσεις της Θεοπούλας κατά 

καιρούς, λόγω της ιδιορρυθμίας του χαρακτήρα της) και στις διατροφικές επιλογές (π.χ. 

ελληνικός καφές, παραδοσιακά ελληνικά φαγητά), ώστε να μην αποκλίνει κατά πολύ 

η συνολική τους αναπαράσταση από αυτήν του μέσου ηλικιωμένου τηλεθεατή.  

Στη διατήρηση αυτής της ισορροπίας μεταξύ της παραδοσιακής και της 

προοδευτικής αναπαράστασης των δύο γυναικών συμβάλλει κυρίως η αναπαράσταση 

της Σοφίας, η οποία αποτελεί μια σποραδική χρήστρια του νεανικού υφολογικού 

συμπλέγματος εν συγκρίσει με τη Θεοπούλα, καθώς, ως χαρακτήρας, συνδυάζει τα 

στερεότυπα παραδοσιακά στοιχεία της ελληνίδας γιαγιάς με πιο προοδευτικά στοιχεία. 

Έτσι, η αναπαράστασή της είναι, σε γενικές γραμμές, πιο κοντά στο αίσθημα του μέσου 

τηλεθεατή, καθώς παρουσιάζεται να οικειοποιείται λεξιλογικά στοιχεία π.χ. από τη 

«γλώσσα της τεχνολογίας», των οποίων τη σημασία φαίνεται ότι δε γνωρίζει 

(υφοποίηση), προκειμένου να μιμηθεί τη Θεοπούλα, ενώ είναι και αυτή που 

δυσκολεύεται στην εκφορά ορισμένων αγγλικών λέξεων, με αποτέλεσμα το εσφαλμένο 

γλωσσικό της πέρασμα να καταλήγει σε υπερδιόρθωση. 

Κατά συνέπεια, σε μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου, οι δύο 

εξηνταοχτάχρονες έρχονται σε ρήξη με τον «λόγο της τρίτης ηλικίας», ο οποίος 

σχετίζεται με την παθητικότητα και την έλλειψη δραστηριότητας, με τα κυρίαρχα 

δηλαδή στερεότυπα γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα αλλά και με τον ηλικιακό ρατσισμό 

της σύγχρονης κοινωνίας. Ωστόσο, οι έντονες αντιρρήσεις του Σπύρου και το 

«καλούπι» στο οποίο επιδιώκει να βάλει τις δύο γυναίκες τα αναπαράγουν. 

Παράλληλα, ενώ η τηλεοπτική αναπαράσταση των δύο εξηνταοχτάχρονων προσπαθεί 

να αναπαραστήσει θετικά την τρίτη ηλικία, τάση που έχει παρατηρηθεί και σε άλλα 

κείμενα της μαζικής κουλτούρας, καθώς οι ηλικιωμένοι τείνουν να αναπαρίστανται, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, πιο θετικά σε σχέση με το παρελθόν (βλ. Vernon, Williams, 

Philips & Wilson 1990, Roy & Harwood 1997, Harwood 2007), δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε πως περνά έμμεσα το μήνυμα ότι είναι θεμιτό να μεγαλώνει κανείς, όχι, 

όμως, και να γερνάει, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται, σε τελική ανάλυση, ο 
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ηλικιακός ρατσισμός (βλ. και Milner, Van Norman & Milner 2012) και ο «λόγος της 

διαρκούς εφηβείας» (Gennaro 2013). Κατά συνέπεια, και στην εξετασθείσα σειρά 

έχουμε μια στερεότυπη αναπαράσταση των ηλικιωμένων, η οποία εντοπίζεται και σε 

άλλα κείμενα της μαζικής κουλτούρας (βλ. Osborn 2001), μέσα από τα λεγόμενα του 

Σπύρου. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως η αναφορά των δύο γυναικών σε 

θέματα σχέσεων, δραστηριοτήτων και διασκέδασης αξιοποιείται κυρίως για την 

επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος (βλ. και Andrew 2012), με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται, εν τέλει, οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα αυτά, με άλλα λόγια 

η νεανικότητα, ως ασύμβατα με την τρίτη ηλικία, τάση που εντοπίζεται και σε άλλα 

κείμενα της μαζικής κουλτούρας (βλ. και Roy & Harwood 1997, Harwood 2007). 
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Κεφάλαιο 6. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων των συνεντεύξεων 

 

6.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συνεντευξιαζομένων 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά συνεντευξιαζομένων 

 Ομάδα νέων ηλικίας 20-25 ετών Ομάδα μεσηλίκων ηλικίας 45-60 ετών 

Συνεντευξιαζόμε-

νος/-η 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ηλικία 21 22 24 22 23 48 52 51 57 57 

Μορφωτικό επί-

πεδο/ Επάγγελμα 

Φοιτήτρια 

Πολυτεχνείου 

Φοιτήτρια 

Γεωτεχνικών 

Επιστημών 

Καθηγήτρια 

Μουσικής/ 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

Φοιτητής 

Πολυτεχνείου 

Φοιτητής 

Πολυτεχνείου 

Κλασική 

φιλόλογος/  18 

χρόνια 

διορισμένη στη 

δημόσια 

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Απόφοιτη 

γυμνασίου 

Επαγγελματίας 

υγείας/ 

Απόφοιτη ΤΕΙ 

Απόφοιτη ΑΕΙ 

Γεωτεχνικών 

Επιστημών/ 

Συνταξιούχος 

εκπαιδευτικός 

Απόφοιτος 

Λυκείου/ 

Υπάλληλος 

ΔΕΚΟ 
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6.2. Συνολική αποτίμηση των συνεντεύξεων10 

 

6.2.1 Διάσταση κινητοποίησης (motivation)11 

 

6.2.1.1 Κίνητρα παρακολούθησης τηλεοπτικής σειράς Ευτυχισμένοι Μαζί  

Βασικό κίνητρο παρακολούθησης της οικογενειακής κωμωδίας Ευτυχισμένοι Μαζί 

αποτέλεσε κατά πλειοψηφία το προσωπικό ενδιαφέρον των συνεντευξιαζομένων για 

το υπό μελέτη τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο οφειλόταν σε πολλά διαφορετικά αίτια. 

Έτσι, λοιπόν, η πλειοψηφία των συνεντευξιαζομένων (4 νέοι και 4 μεσήλικες) 

επέλεγαν να παρακολουθήσουν την υπό εξέταση σειρά λόγω του χιουμοριστικού της 

περιεχομένου (π.χ. «Γιατί ήταν διασκεδαστική.»/ «Ναι, ήταν ωραία. Είχε ωραίο 

χιούμορ.»/ «Με πολύ γέλιο, οπότε ναι…»). Επίσης, 6 συνεντευξιαζόμενοι (3 νέοι και 

3 μεσήλικες) επισήμαναν τη σημασία του σεναρίου για την παρακολούθηση της 

σειράς, το οποίο: α) εμπεριείχε, όπως αναφέρουν, ετερόκλητους και καλογραμμένους 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, β) ήταν καινοτόμο και πρωτότυπο, ενώ, ακόμη, γ) 

αποτύπωνε επιτυχώς και τη διαγενεακή σχέση που ενυπάρχει σε κάθε οικογένεια. Για 

παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αναφέρει πως 

παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη σειρά για τους εξής λόγους: «Για τις ατάκες, για το 

χιούμορ, για τους χαρακτήρες. Βλέπαμε πολλά και για τις γενιές, ενδιαφέροντα των 

νεοτέρων σε σχέση με τους πιο παραδοσιακούς.», ενώ μία συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των νέων υποστηρίζει πως της άρεσε η υπό εξέταση σειρά γιατί είχε «ωραίες 

ατάκες», καθώς και γιατί το περιεχόμενό της «δεν ήταν βαρετό, υπήρχε μια ροή 

συνεχόμενη, δεν καθυστερούσε, να καταντάει κουραστικό», με αποτέλεσμα να 

αποτελεί μια «χαλαρωτική τηλεοπτική σειρά».  

Εκτός των άλλων, 3 συνεντευξιαζόμενες, 1 από την ομάδα των νέων και 2 από 

την ομάδα των μεσηλίκων, ανέφεραν πως η εν λόγω σειρά τούς προσέφερε χαλάρωση 

και ευχαρίστηση κατά την παρακολούθησή της (π.χ. «Μου άρεσε γιατί ήτανε μια ώρα 

τέτοια που με χαλάρωνε.»/ «Χαλαρώναμε, εκείνη την ημέρα που το βλέπαμε 

χαλαρώναμε.»), ενώ ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων υπογράμμισε 

πως οι συνεχείς επαναλήψεις της σειράς ευνοούν τη μέχρι τώρα παρακολούθησή της, 

                                                           
10 Για θεματικούς άξονες ημι-δομημένων συνεντεύξεων, βλ. Παράρτημα 3. 
11 Για συγκεντρωτικούς κωδικούς συνεντεύξεων, βλ. Παράρτημα 4. 
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καθότι η γνώση του σεναρίου της συμβάλλει στην ξέγνοιαστη παρακολούθηση της 

σειράς έως σήμερα («Την έχω ξαναδεί, οπότε δε χρειάζεται να την έχω σε συνέχεια.»). 

Επίσης, στις απαντήσεις 3 συνεντεξιαζομένων (1 από την ομάδα των νέων και 2 από 

αυτήν των μεσηλίκων) εντοπίστηκε ως επιπρόσθετο κίνητρο παρακολούθησης ο 

βαθμός ταύτισης με τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες και η συνακόλουθη ένταξη των 

τηλεθεατριών στο κειμενικό σύμπαν. Ειδικότερα, 2 από αυτές (1 νέα και 1 μεσήλικας) 

υπογράμμισαν την οικειότητά τους με τα οικογενειακά θέματα και περιστατικά που 

αναπαρίστανται στη σειρά (π.χ. «(Μου άρεσε), εννοείται. Γιατί ήτανε μια οικογένεια 

με πολλά διαφορετικά πρόσωπα μέσα και ήτανε πολύ καθημερινό, πολύ οικείο όλο 

αυτό.»/ «Βλέπαμε διάφορα προβλήματα της οικογένειας.»), ενώ η τρίτη, ως 

εκπαιδευτικός, ανέφερε την ταύτισή τους με τους εκπαιδευτικούς της σειράς λόγω 

επαγγέλματος (π.χ. «Είχε και ένα σχολείο εκεί πέρα. Βλέπαμε και τις αντιδράσεις των 

εκπαιδευτικών.»).  

 

6.2.1.2 Κίνητρα παρακολούθησης τηλεοπτικής σειράς Στο Παρά Πέντε  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (8 στους 10 συνεντευξιαζόμενους) παρακολουθούσε 

(και παρακολουθεί μέχρι σήμερα) την υπό μελέτη σειρά λόγω του ενδιαφέροντος που 

προκαλούσε (και προκαλεί) το χιουμοριστικό της περιεχόμενο (π.χ. «Γιατί το γέλιο που 

έχει αυτή η σειρά δεν υπάρχει!»), αλλά και η επιτυχία του σεναρίου της λόγω των 

καλογραμμένων διαλόγων και χαρακτήρων, καθώς και λόγω της ευφυούς πλοκής των 

ιστοριών (π.χ. «Η μία ατάκα είναι πίσω από την άλλη. Κάθε επεισόδιο έχει και κάτι 

συγκινητικό να σου δώσει. Δεν είναι μόνο μια χαζοχαρούμενη σειρά.»). 

Χαρακτηριστικά, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων σχολιάζει για τη 

σειρά Στο Παρά Πέντε: «Καλά, αυτή η σειρά είχε ακόμη πιο πολύ ενδιαφέροντες 

χαρακτήρες από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Καλά, κυρίως αυτό, είναι το πόσο καλά 

γραμμένος ήτανε ο κάθε χαρακτήρας, ας πούμε, και πόσο μελετημένος. Και γενικά η 

πλοκή των ιστοριών, το πώς μπλέκεται, ας πούμε, η ιστορία του καθενός με των 

αλλωνών (sic) είναι πολύ καλά μελετημένο και όλα αυτά…». Γι’ αυτό, άλλωστε, το 

σύνολο σχεδόν των υποψηφίων τη χαρακτηρίζει ως μία από τις κορυφαίες σειρές της 

ελληνικής τηλεόρασης. Έτσι, εντοπίζονται στις συνεντεύξεις χαρακτηρισμοί όπως: μία 

από τις «top (σειρές) στην τηλεόραση», μία «από τις καλύτερες σειρές που έχει βγάλει 
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η ελληνική τηλεόραση», «είναι από τις καλύτερες που έχουν κυκλοφορήσει στην 

τηλεόραση».  

Επίσης, το ενδιαφέρον των συνεντευξιαζόμενων τηλεθεατών που αξιολογούν 

θετικά τη σειρά κεντρίζεται και από την καινοτομία της υπό μελέτη σειράς ως προς την 

αναπαράσταση των ηλικιωμένων γυναικών (π.χ. «Γιατί πάντα η Σοφία με τη Θεοπούλα 

έχουνε τους πιο αστείους διαλόγους. Πάντα προσπαθούνε για το καλύτερο.»), όπως και 

από το συνολικά καινοτομικό περιεχόμενό της (π.χ. «Ναι, μ’ άρεσε, γιατί εντάξει είχε, 

ας πούμε, πρωτότυπο σενάριο, οκ, οι χαρακτήρες ήταν καλά γραμμένοι και τα 

αστεία.»). Παράλληλα, ως κίνητρα παρακολούθησης της υπό μελέτη σειράς 

αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, η συμπάθεια για τον σεναριογράφο Γιώργο Καπουτζίδη 

(«Ο Καπουτζίδης μ’ αρέσει πάρα πολύ.»), η χαλάρωση την οποία προσέφερε («Με 

χαλαρώνει πάρα πολύ.»), καθώς και η συμπάθεια για τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες 

(π.χ. «Όλοι, όλοι ήταν υπέροχοι (οι χαρακτήρες).»).    

Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως 2 από τους 10 

συνεντευξιαζόμενους (1 νέος και 1 μεσήλικας) διάκεινται αρνητικά απέναντι στη σειρά 

λόγω του «ηλίθιου» χιούμορ της («Μου φαίνεται πολύ αδιάφορο, έτσι… πολύ ηλίθιο 

σαν χιούμορ.») και της υπερβολής που τη χαρακτηρίζει. Μάλιστα, ο μεσήλικος 

συνεντευξιαζόμενος, που θεωρεί ότι η σειρά διακρίνεται για την υπερβολή της, 

σχολιάζει πως την παρακολουθούσε αναγκαστικά, λόγω της παρακολούθησής της από 

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του («Όχι ιδιαίτερα (δε μου άρεσε), αλλά την 

έβλεπα. (Την έβλεπα) γιατί την έβλεπαν όλοι οι άλλοι. (…) Ήτανε λίγο τραβηγμένοι οι 

πρωταγωνιστές.»), ενώ ο συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, ο οποίος 

χαρακτηρίζει ως κακής ποιότητας το χιούμορ της σειράς, αναγνωρίζει, από την άλλη, 

τον χιουμοριστικό χαρακτήρα των σκηνών με τη Σοφία και τη Θεοπούλα, λόγω της 

υποκριτικής επιδεξιότητας των συγκεκριμένων ηθοποιών («Η Θεοπούλα με τη Σοφία, 

ε έχουνε λίγο χιούμορ. Και αυτό γιατί για μένα είναι καλές ηθοποιοί και οι δύο»).  

 

 

6.2.2 Διάσταση τοποθέτησης (position) 

6.2.2.1 Διάσταση τοποθέτησης για το απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένοι 

Μαζί 
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Αξιολόγηση προβληθέντος αποσπάσματος από τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί 

 Όσον αφορά την αξιολόγηση του προβληθέντος αποσπάσματος από την τηλεοπτική 

σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί, διαπιστώθηκε ότι 8 από τους 10 συνεντευξιαζόμενους (3 νέοι 

και 5 μεσήλικες) αξιολόγησαν θετικά το προβληθέν τηλεοπτικό απόσπασμα λόγω του 

χιουμοριστικού του χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει, με βάση τις απαντήσεις τους, από 

το σεξουαλικού περιεχομένου σχόλιο της Φίφης προς τη μητέρα της. Για παράδειγμα, 

ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων αξιολογεί θετικά το προβληθέν 

απόσπασμα λόγω του σχολίου της Φίφης ως εξής: «Εντάξει, είχε πλάκα, ας πούμε, στο 

σημείο που είπε η μικρή, ας πούμε, στη μάνα άμα θέλει συμβουλές για την πρώτη νύχτα 

του γάμου να ρωτήσει τα παιδιά.», ενώ μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων αξιολογεί θετικά το απόσπασμα, καθώς, όπως αναφέρει, της άρεσε «πάρα 

πολύ» για τους εξής λόγους: «Ήταν κάτι ξεκαρδιστικό. Δίνει συμβουλές ο μικρός στον 

μεγαλύτερο για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που δεν το έχει αντιμετωπίσει.». 

Επίσης, 2 μεσήλικες συνεντευξιαζόμενες από τους 8 χαρακτήρισαν το 

απόσπασμα θετικά λόγω του ρεαλισμού του, εκ των οποίων, όμως, η μία το βρήκε 

χιουμοριστικό, ενώ η άλλη όχι λόγω της ειρωνείας, όπως υποστήριξε, της Φίφης προς 

τη μητέρα της. Έτσι, λοιπόν, η πρώτη συνεντευξιαζόμενη χαρακτηρίζει «ωραίο» το 

συγκεκριμένο απόσπασμα, γιατί «τα παιδιά, όταν πάνε σε ένα άλλο περιβάλλον, δε 

θέλουνε να το ανεχτούνε» και «φαίνονται οι αντιδράσεις τους», ενώ συμπληρώνει πως 

η εν λόγω σκηνή αντικατοπτρίζει μια «πραγματικότητα». Από την άλλη πλευρά, η 

έτερη συνεντευξιαζόμενη υποστηρίζει πως: «Ρεαλιστικό θα έλεγα. Δυο παιδιά που 

επαναστατούν, αλλά δε θέλουν να δείξουν την αντίδρασή τους στη μητέρα.», ενώ 

προσθέτει στη συνέχεια: «Ειρωνικό θα το έβλεπα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

το είδα χιουμοριστικό, ήταν ειρωνικό. Ειρωνευτήκανε λιγάκι τη μαμά τους, θέλανε να 

καλύψουνε το άγχος τους, δε θέλανε να της το μεταφέρουνε.». 

Τέλος, 1 συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων το αξιολόγησε αρνητικά 

λόγω των συμμετεχόντων μυθοπλαστικών χαρακτήρων («Τις συγκεκριμένες κοπέλες 

δεν τις συμπαθούσα, γιατί ήταν πολύ εγωκεντρικές, λίγο εκνευριστικές, οπότε 

εντάξει.»), ενώ μια άλλη, η οποία ανήκει επίσης στην ομάδα των νέων, το αξιολόγησε 

ως μέτρια ενδιαφέρον λόγω της μη πειστικότητας της Φίφης («Το βίντεο σαν βίντεο 

καλό ήτανε. Απλά επειδή ήτανε από τα πρώτα επεισόδια, (…) η μικρή δεν ήτανε τόσο 

πειστική»). Παρ’ όλα αυτά, και η θετική αξιολόγηση του αποσπάσματος λόγω του 



583 

 

χιουμοριστικού χαρακτήρα του σχολίου της Φίφης δείχνει, στην ουσία, την 

ασυμβατότητα (incongruity: Attardo 2001), κατά την άποψη των υπό εξέταση 

τηλεθεατών, του νεανικού τρόπου ομιλίας και του θέματος της σεξουαλικότητας με 

την ηλικία της Φίφης, καθώς και την απήχηση του λόγου της ρομαντικής παιδικότητας 

στις απαντήσεις τους (βλ. παρακάτω) (π.χ. «Γιατί το πιτσιρίκι κορόιδευε τη μαμά του, 

να πούμε. Προσπαθούσε να δώσει συμβουλές στη μαμά του. Πώς λέμε η αλεπού εκατό, 

το αλεπουδάκι εκατό ένα;»).  

 

Στάση συνεντευξιαζομένων απέναντι στη χρήση νεανικών ιδιωμάτων από τη μαθήτρια 

δημοτικού Φίφη  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι συνεντευξιαζόμενοι και των δύο ηλικιακών 

ομάδων απορρίπτουν την κεντρική κειμενική τοποθέτηση για υιοθέτηση των νεανικών 

ιδιωμάτων από παιδιά δημοτικού, λόγω της σύνδεσής τους με τη σεξουαλικότητα στην 

παρούσα σκηνή. Ειδικότερα, υποστηρίζουν πως το θέμα του σεξ αποτελεί ένα 

ασυμβίβαστο με την ηλικία αυτή θέμα, ενώ, παράλληλα, επισημαίνουν πως η χρήση 

των νεανικών ιδιωμάτων για αναφορά σε σεξουαλικά ζητήματα από τη Φίφη συνδέεται 

με την έλλειψη σεβασμού προς τη μητέρα της, την αγένεια/ αυθάδεια, την πρόκληση 

των αρνητικών συναισθημάτων της αμηχανίας και της ντροπής στη μητέρα της, με 

αποτέλεσμα τη συνακόλουθη άτακτη φυγή της, καθώς και τη «μαγκιά» και την 

αντίδρασή της στα νέα οικογενειακά δεδομένα, συνδέεται, με άλλα λόγια, με τον 

κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002). 

Μάλιστα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων σε διευκρινιστική 

ερώτηση για το αν την ενοχλεί γενικά η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από παιδιά 

στην ηλικία της Φίφης ή η αναφορά της κυρίως σε σεξουαλικά θέματα αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Όχι (δε θα με πείραζε αν χρησιμοποιούσε την έκφραση ‘τα πήρα στο 

κρανίο’ για καβγά με τα αδέρφια της), ε είναι λογικό, εντάξει, γιατί μαλώνουν τα 

παιδάκια, εντάξει, μιλάν και μ’ αυτές τις λέξεις, εντάξει. Το σεξ, όμως, δεν είναι στην 

ηλικία της να δώσει αυτές τις συμβουλές ούτε στην εμπειρία της.». Επομένως, η 

συσχέτιση του τρόπου ομιλίας των παιδιών με τη σεξουαλικότητα μέσω των νεανικών 

ομιλιακών υφών προσκρούει, σε γενικές γραμμές, στο αίσθημα του μέσου τηλεθεατή 

για τον τρόπο ομιλίας των παιδιών δημοτικού.   
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 Οι μισοί, ωστόσο, από τους συνεντευξιαζόμενους (3 νέοι και 2 μεσήλικες) 

επιχειρούν αρχικά να τηρήσουν εν μέρει μια πιο «διαπραγματευτική» στάση απέναντι 

στη χρήση νεανικών ιδιωμάτων από παιδιά δημοτικού για την αναφορά τους στη 

σεξουαλικότητα και την επισήμανση της σεξουαλική τους απελευθέρωσης, θεωρώντας 

αποδεκτό τον συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας στο πλαίσιο της οικογενειακής κωμωδίας 

και για καθαρά χιουμοριστικούς σκοπούς. Παρ’ όλα αυτά, είναι αναγκαίο να σημειωθεί 

στο σημείο αυτό πως καθ’ όλη την πορεία και ανάλυση των συνεντεύξεων η 

ερευνήτρια αμφιταλαντεύτηκε αρκετές φορές για το κατά πόσο τα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζομένων αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους απόψεις και όχι αυτό που 

πιστεύουν ότι θέλει να εκμαιεύσει η ερευνήτρια, λόγω της αμηχανίας τους απέναντι 

στο εργαλείο συλλογής δεδομένων, τη συνέντευξη. Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων υποστηρίζει πως η Φίφη «δε λέει κάτι 

τραβηγμένο» και, γι’ αυτό, δε θεωρεί ότι «παρουσιάζει (η τηλεοπτική σειρά) πάρα πολύ 

αρνητικά (τον τρόπο ομιλίας της)», ενώ μια συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων υποστηρίζει πως το χιουμοριστικό πλαίσιο της σειράς αμβλύνει τα 

αρνητικά συναισθήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η σύνδεση των νεανικών 

ιδιωμάτων με τη σεξουαλικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, αξιολογεί θετικά το ομιλιακό 

ύφος της Φίφης («(δε με ενοχλεί που συνδέεται ο τρόπος ομιλίας της Φίφης με το σεξ), 

γιατί το παρουσιάζουν πολύ έτσι όμορφα και χιουμοριστικά»), στην πορεία, όμως, της 

συνέντευξής της αναφέρει πως ο συγκεκριμένος τρόπος ομιλίας θα ταίριαζε 

περισσότερο σε εφήβους («βέβαια, μιλούνε, ακριβώς έτσι μιλούνε (τα εντεκάχρονα)», 

«πιο πολύ οι έφηβοι γυμνασίου και λυκείου πολύ περισσότερο», «θα μπορούσα να τη 

θεωρήσω δύο-τρία χρόνια μεγαλύτερη, αν δεν την έβλεπα και την άκουγα μόνο»). 

Παρουσιάζει, ακόμη, ενδιαφέρον το γεγονός πως η ίδια συνεντευξιαζόμενη από 

την ομάδα των μεσηλίκων αποπειράται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης να 

τηρήσει, σε γενικές γραμμές, μια θετική στάση απέναντι στα νεανικά ιδιώματα και στη 

χρήση τους από νεαρές ηλικίες, ενδεχομένως και λόγω της επιδίωξής της να ακουστεί 

πιο διαλλακτική στην ερευνήτρια. Η συνεντευξιαζόμενη αυτή, ενώ υποστηρίζει πως 

είναι συμβιβασμένη με τα νεανικά ιδιώματα, γιατί αντικατοπτρίζουν τη νεανική ηλικία 

και εμπλουτίζουν τη γλώσσα, φαίνεται πως, στην ουσία, τα «ανέχεται» ως ένα 

χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας («έχω συμβιβαστεί δηλαδή με τον κώδικα τον 

νεανικό», «εμπλουτίζει τη γλώσσα μας, θα έλεγα», «αντικατοπτρίζει μια νεανική 

ηλικία»), καθώς και ως ένα διακριτικό γνώρισμα και συνεκτικό χαρακτηριστικό της 
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ομάδας των νέων («είναι κάτι που τους δένει η γλώσσα σαν ομάδα»), το οποίο είναι 

αναμενόμενο σε αυτήν την ηλικία («ίσως θα μας ξένιζε, αν μιλούσαν διαφορετικά»). 

Επίσης, αναφερόμενη στον νεανικό τρόπο ομιλίας, υποστηρίζει ότι «είναι ένα ιδιαίτερο 

γνώρισμα που χαρακτηρίζει την ηλικία τους, γι’ αυτό λέω ότι σιγά-σιγά εγκαταλείπεται 

με την ενηλικίωση, αλλά όχι εξολοκλήρου», ενώ υπογραμμίζει πως με τη χρήση του οι 

νέοι «θέλουν να διαφοροποιηθούν απ’ την άλλη γενιά, όπως το ντύσιμο τους, το 

χτένισμά τους» αλλά και πως «ακολουθούν τη μόδα». Έτσι, λοιπόν, σε μια πρώτη 

ανάγνωση του κειμένου διαφαίνεται πως η συνεντευξιαζόμενη αποδέχεται μερικώς και 

την κειμενική τοποθέτηση, με άλλα λόγια την αξιοποίηση των νεανικών ιδιωμάτων 

από τη Φίφη, λόγω του ρεαλισμού της, καθώς, κατά την άποψή της, το νεανικό 

ομιλιακό ύφος της Φίφης επιχειρεί να αναδείξει στην υπό μελέτη αλληλεπίδραση το 

νεανικό της ηλικίας της και τη διαφορά ηλικίας από τη μητέρα της.  

Παρ’ όλα αυτά, σε μια διεισδυτικότερη εξέταση των λεγομένων της, 

παρατηρήθηκε πως οι απαντήσεις της, λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας ως 

φιλολόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απηχούν κυρίως τον «λόγο των σχολικών 

εγχειριδίων», και συγκεκριμένα του βιβλίου της έκθεσης-έκφρασης της α’ λυκείου, 

καθώς εκεί επιχειρείται να αναδειχτεί η συμβολή των γεωγραφικών και κοινωνικών 

ποικιλιών στον εμπλουτισμό της γλώσσας. Επίσης, οι απαντήσεις της αναπαράγουν και 

την επιχειρηματολογία υπέρ της λεγόμενης «γλώσσας των νέων», η οποία εντοπίζεται 

στα σχολικά βοηθήματα αλλά και στο βοηθητικό διαδικτυακό υλικό για το γλωσσικό 

μάθημα. Εξάλλου, όπως αναφέρει η συνεντευξιαζόμενη σε ένα σημείο της συνέντευξής 

της, και η ίδια χρησιμοποιεί τα νεανικά ιδιώματα είτε ως μέσο προσέγγισης των 

νεότερων ηλικιών (π.χ. με τους μαθητές της, τα παιδιά της) είτε με τους συνομηλίκους 

της κυρίως σε ανάλαφρες και όχι σοβαρές συζητήσεις, επισημαίνοντας έτσι εμμέσως 

την υπεροχή της πρότυπης ποικιλίας, η οποία προορίζεται για σοβαρές συζητήσεις, 

έναντι των νεανικών ιδιωμάτων, αλλά και τον συντηρητικότερο χαρακτήρα των 

απόψεών της για τη γλωσσική χρήση. 

Επίσης, 2 από τους 10 συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα 

των μεσηλίκων, αποδέχονται εν μέρει τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από τη Φίφη 

για την αναφορά σε σεξουαλικά ζητήματα, καθώς θεωρούν πως η Φίφη έχει ως στόχο 

να εμψυχώσει τη μητέρα της (π.χ. «Την πειράζει. Εγώ πιστεύω την πειράζει. Την 

ενθαρρύνει, ότι ξέρεις προχώρα κι εμείς είμαστε εδώ.»/ «Προφανώς, την ενθαρρύνει 

βέβαια τη μητέρα, γιατί με τα θέματα του γάμου έχουμε ένα κόλλημα.»). Μάλιστα, μία 
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από αυτές τις δύο συνεντευξιαζόμενες θεωρεί αποδεκτό τον τρόπο ομιλίας της Φίφης 

λόγω της υπάρχουσας οικειότητας στο πλαίσιο της οικογένειας («Κοίτα, άμα το πάρεις 

είναι κάτι σαν κακό, αλλά μέσα στην οικογένεια, δυο αδέρφια, γιατί εννοείται ότι πήγαν 

να γίνουνε οικογένεια και ήτανε…, μπορείς να τα εκφράσεις αυτά μέσα.» «Ναι, 

(υπάρχει) μια οικειότητα μέσα στο σπίτι τους.», «Μες στο σπίτι σου μπορείς να πεις 

κάτι, όταν είσαι έξω να είσαι πιο (κόσμιος).»). Συν τοις άλλοις, 2 συνεντευξιαζόμενες 

από τους 10, οι οποίες ανήκουν και αυτές στην ομάδα των μεσηλίκων, αποδέχονται 

μερικώς τον τρόπο ομιλίας της Φίφης, επειδή τον εκλαμβάνουν ως έναν τρόπο για να 

δείξει την αντίδρασή της απέναντι στα νέα οικογενειακά δεδομένα που επέφερε ο 

δεύτερος γάμος της μητέρας της. Για παράδειγμα, η μία συνεντευξιαζόμενη 

δικαιολογεί εν μέρει το ομιλιακό ύφος της Φίφης ως εξής: «Σου είπα ότι δε μου άρεσε, 

δε μου άρεσε γιατί είδα μια ειρωνεία στην πιτσιρίκα. Απ’ την άλλη, όμως, τη 

δικαιολογώ, γιατί και αυτό είναι αγχωμένο και είναι ανασφαλές, άρα πρέπει κάπως να 

καλύψει. Πολλές φορές, όταν θέλουμε να καλύψουμε την ανασφάλειά μας, δε 

χρησιμοποιούμε ειρωνεία; Γιατί ένα παιδάκι έντεκα χρονών να μην το κάνει;», ενώ η 

έτερη συνεντευξιαζόμενη σχολιάζει το σεξουαλικό περιεχόμενο των λεγομένων της 

Φίφης ως ακολούθως: «Όχι, δε νομίζω (ότι το ’κανε χιουμοριστικά). Ήθελε να δώσει 

συμβουλές. Κάτι θα άκουγε από τους συμμαθητές ή θα ’βλεπε τίποτα και ήθελε να πει 

και αυτή τη γνώμη της, εγώ αυτό πιστεύω.», «Όχι, να την πειράξει, όχι.», «Εντάξει, ότι 

την ενοχλεί για τον δεύτερο γάμο, σίγουρα. Αφού δε θέλουν ούτε να μείνουν στο 

σπίτι.». 

Κατά συνέπεια, ο τρόπος ομιλίας της Φίφης αξιολογείται από 5 

συνεντευξιαζόμενους ως θετικός, λόγω του χιουμοριστικού σκοπού του προβληθέντος 

αποσπάσματος (3 συνεντευξιαζόμενοι, 2 νέοι και 1 μεσήλικας),  λόγω της 

αντιμετώπισής του ως φυσιολογικού στο πλαίσιο της οικογένειας (1 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων) αλλά και λόγω του ότι αντικατοπτρίζει 

μια πραγματικότητα (1 συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων). Για 

παράδειγμα, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, ο οποίος αξιολόγησε 

θετικά τον τρόπο ομιλίας της Φίφης στο προβληθέν απόσπασμα, σχολιάζει 

χαρακτηριστικά: «Είναι λίγο θετικό εδώ πέρα. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί θέλουνε να 

πετύχουν το χιούμορ, το χαβαλέ, αυτό, να διασκεδάσουνε.».  

Από την άλλη πλευρά, από τους υπόλοιπους 5 συνεντευξιαζόμενους 

αξιολογείται ως ουδέτερος, λόγω της χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου ομιλίας στο 



587 

 

πλαίσιο της οικογένειας (1 συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων) και 

λόγω του ρεαλισμού της υπό εξέταση αναπαράστασης (1 συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των μεσηλίκων), αλλά και ως αρνητικός, λόγω του νεαρού της ηλικίας της Φίφης 

(3 συνεντευξιαζόμενες, 2 από την ομάδα των νέων και 1 από την ομάδα των 

μεσηλίκων). Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων, 

η οποία αξιολόγησε αρνητικά τον τρόπο ομιλίας της Φίφης στην παρούσα σκηνή, 

υποστήριξε ότι: «Στη συγκεκριμένη (σκηνή), αρνητικά φαίνεται και από το παιδί (ο 

τρόπος ομιλίας). Δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι. Γιατί είναι μικρό, είπαμε, έντεκα 

χρονών.». Συνεπώς, βλέπουμε ότι κυριαρχούν στη συνείδηση και στις απαντήσεις των 

8 τουλάχιστον συνεντευξιαζόμενων τα μεταπραγματολογικά στερεότυπα για χρήση 

της πρότυπης ποικιλίας από παιδιά δημοτικού, καθώς και για χρήση των νεανικών 

ιδιωμάτων από άτομα τα οποία διανύουν τουλάχιστον την εφηβική ηλικία, καθώς οι 5 

από αυτούς αξιολόγησαν τη χρήση αυτή ως ουδέτερη ή αρνητική, ενώ 3 ως θετική λόγω 

του χιουμοριστικού της πλαισίου, και άρα ως ασύμβατη με την πραγματικότητα.   

 

Ο ρομαντικός λόγος για την παιδική ηλικία στις απαντήσεις των συνεντευξιαζομένων 

Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, και από τις δύο ηλικιακές ομάδες, αναπαράγουν στις 

απαντήσεις τους τον «ρομαντικό» λόγο για την παιδική ηλικία (βλ. και Prout 2008, 

Αvgitidou & Stamou 2013, Gennaro 2013, Πεχτελίδης 2015), καθώς υποστηρίζουν πως 

η ενασχόληση με τη σεξουαλικότητα είναι αταίριαστη με την παιδική ηλικία, κατά την 

οποία τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με πιο ‘απονήρευτα’ και καθημερινά θέματα, 

όπως π.χ. τα παιχνίδια, τα μαθήματά τους, τα κινούμενα σχέδια, ενώ, μάλιστα, 4 

συνεντευξιαζόμενοι (3 νέοι και 1 μεσήλικας) θεωρούν ασύμβατο τον τρόπο ομιλίας της 

Φίφης και με το φύλο της. Κατά συνέπεια, το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων 

απορρίπτει την κειμενική τοποθέτηση για χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από παιδιά 

δημοτικού αλλά και την ενασχόληση με σεξουαλικά ζητήματα, τα οποία, κατά τη 

γνώμη τους, ανήκουν στη σφαίρα ενδιαφέροντος των ενηλίκων. Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ηλικιακή ομάδα των μεσηλίκων αναφέρει πως τα παιδιά 

στην ηλικία της Φίφης πρέπει να ασχολούνται με αθώα θέματα, δίνοντας, μάλιστα, 

ορισμένα παραδείγματα για το τι θεωρείται αρμόζον να συζητάνε μεταξύ τους τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας: «Τα παιδιά στην ηλικία τους έπρεπε να μιλάνε για άλλα 

θέματα, όχι γι’ αυτά τα πράγματα. (…) Κάτι που βλέπουν στην τηλεόραση. Για 
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παιχνίδια. Μεταξύ τους. Όχι, για…Μεταξύ τους, που παίζουν που κάνουν. Αυτά. Αν 

βλέπουν ένα Μίκυ Μάους, να σχολιάσουν τα Μίκυ Μάους ή πώς περάσαν τη μέρα 

τους με τα μαθήματα, με τα αθλήματά τους. Σε αυτά τα θέματα, όχι να ασχοληθούνε 

με το τι κάνουν οι μεγάλοι την πρώτη νύχτα του γάμου.». Όσον αφορά την 

ασυμβατότητα των σεξουαλικών σχολίων τόσο με την παιδική ηλικία όσο και με το 

φύλο της Φίφης, μία συνεντευξιαζόμενη από την ηλικιακή ομάδα των νέων αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Δεν περιμένεις κι από ένα κορίτσι κιόλας έντεκα χρονών να μιλήσει 

έτσι στη μάνα της. Από τη άλλη, είναι και ο χαρακτήρας της τέτοιος σε όλη τη σειρά. 

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Φίφη έτσι είναι.», ενώ συμπληρώνει πως: «Θα σε ξένιζε 

λιγότερο το να ακούσεις κάποια χοντράδα από ένα αγόρι (…) απ’ ό,τι από ένα 

κορίτσι.», με αποτέλεσμα να σχετίζεται εντονότερα ο λόγος της ρομαντικής 

παιδικότητας, αθωότητας και αγνότητας με το κοριτσίστικο φύλο.  

Παράλληλα, 6 από τους συνεντευξιαζόμενους, 4 από τους οποίους εντάσσονται 

στην ηλικιακή ομάδα των μεσηλίκων και 2 στην ηλικιακή ομάδα των νέων, 

υποστηρίζουν πως η αναφορά στη σεξουαλικότητα μέσω των νεανικών ιδιωμάτων από 

ένα παιδί δημοτικού, είτε στη σειρά είτε στην πραγματικότητα, εκπηγάζει από την 

ανωριμότητα και την άκριτη μίμηση των μεγαλύτερων σε ηλικία ή των όσων 

προβάλλονται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Επομένως, η εστίαση των 

συνεντευξιαζομένων στην έλλειψη κριτικής ικανότητας και στην απουσία 

ορθολογισμού των παιδιών δημοτικού απηχεί στην ουσία τον διχοτομικό διαχωρισμό 

γονέων και παιδιών, με άλλα λόγια τη λειτουργία των παιδιών ως «του πολιτισμικού 

‘άλλου’ της ενηλικότητας» (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012: 246). Ειδικότερα, ένας 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, ο οποίος υποστηρίζει πως ο τρόπος 

ομιλίας των παιδιών δημοτικού αποτελεί συχνά προϊόν άκριτης υιοθέτησης των όσων 

ακούν από το περιβάλλον τους, σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Όχι, πάντα (δεν 

καταλαβαίνουν τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες). Γιατί, 

ας πούμε, και προσωπικά άμα το δω, ας πούμε, πολλές φορές έλεγα πράγματα μικρός 

και…χωρίς να ξέρω τι σημαίνουν ακριβώς. Απλά τα ’λεγα, γιατί α τ’ άκουγα από εδώ 

από εκεί και έλεγα ‘γιατί να μην το πω κι εγώ;’.». Επίσης, μία συνεντευξιαζόμενη από 

την ομάδα των μεσηλίκων φέρνει ως παράδειγμα άτομο του οικογενειακού της 

περιβάλλοντος στην ηλικία περίπου της Φίφης, το οποίο χρησιμοποιεί εκφράσεις 

μεγαλύτερων ηλικιών, παρασυρόμενο από τους φίλους του, χωρίς να γνωρίζει το 

ακριβές νόημά τους: «Κάτι πήγε να πει, τον λέω ‘τι είναι αυτό που είπες;’ και το 
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σταμάτησε, γι’ αυτό (…) το λένε απλά για να φαίνονται, δεν ξέρουν τι σημαίνει. Λέει 

(το συγκεκριμένο παιδί) ‘ε μωρέ τα παιδιά το λένε’.».  

Επιπροσθέτως, άλλη μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων 

τονίζει και αυτή στην απάντησή της την αγνότητα και την αθωότητα των παιδιών, 

αποδίδοντας τη χρήση νεανικών εκφράσεων στην άκριτη μίμηση του περιβάλλοντός 

τους: «Ναι, (τα λένε), γιατί είναι αθώα παιδιά και απλά ό,τι βλέπουνε ή τους λεν οι 

άλλοι νομίζουν ότι μπορούν να το πουν οπουδήποτε. Δεν είναι πονηρά τα παιδιά. Τα 

παιδιά είναι αγαθά. Κατάλαβες; Αγνά παιδιά και απλά μιμούνται και λένε τα διάφορα.». 

Συν τοις άλλοις, μία άλλη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αποδίδει 

και στην προβληθείσα σκηνή τη χρησιμοποίηση νεανικών εκφράσεων από τη Φίφη 

στην προσπάθειά της να μιμηθεί τη μεγαλύτερη αδερφή της, την Εύα: «Δηλαδή ένα 

παιδί έντεκα χρονών ενδεχομένως να μη σκεφτότανε την έκφραση ‘λιγούρια κτλ. κτλ.’, 

αλλά μιμήθηκε τη μεγάλη, γιατί ήταν εκφράσεις που ήδη τις είχε πει η Εύα.». 

Εκτός των άλλων, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ηλικιακή ομάδα των νέων, 

αποδίδει στην ισχυρή επίδραση των ΜΜΕ, της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης τον τρόπο ομιλίας των σημερινών παιδιών («Ε, το ίντερνετ, ίντερνετ, 

τηλεόραση, κυρίως το ίντερνετ, το Facebook (ενν. τα επηρεάζει).»), άποψη με την 

οποία συμφωνούν και τρεις συνεντευξιαζόμενοι από την ομάδα των μεσηλίκων (π.χ. 

«Ε, όλα τα παιδάκια νομίζουν ότι όλα τα ξέρουν από την τηλεόραση, από ακούσματα 

ή συζητήσεις με άλλα παιδιά.»), με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται τα παιδιά 

δημοτικού υπό το πρίσμα της ατέλειας, της ανωριμότητας και της απουσίας 

ορθολογισμού. Ωστόσο, ένας εξ αυτών επισημαίνει και την ευθύνη των γονέων στον 

περιορισμό των ‘αρνητικών’ επιδράσεων που δέχονται τα παιδιά από την τηλεόραση, 

με αποτέλεσμα να αναδύεται στην απάντησή του σαφέστερα το διαχωριστικό δίπολο 

«τέλειοι γονείς» και «ατελή παιδιά», καθώς και η λειτουργία των παιδιών ως «του 

πολιτισμικού ‘άλλου’ της ενηλικότητας» (Πεχτελίδης & Κοσμά 2012: 246), όπως, 

επίσης, και ο καθοδηγητικός ρόλος των ενηλίκων στη διάπλαση των παιδιών («Οι 

λέξεις δεν είναι κακές. Μπορεί να ακούσει και να πει οτιδήποτε. Αλλά πάλι, παρ’ όλα 

αυτά, μπορείς το παιδί να το διαπαιδαγωγήσεις. Πέρα, βέβαια, ότι η τηλεόραση και το 

ίντερνετ και όλα τα άλλα διαμορφώνουν, πραγματικά έχουν μεγάλη δύναμη και 

διαμορφώνουν το παιδί διαφορετικά. Αλλά πάλι σου μένει και εσένα, εάν ασχοληθείς 

με το παιδί, να το διαμορφώσεις όπως θες εσύ, παρ’ όλες αυτές τις επιρροές που θα 

έχει από γύρω του.»). 
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Αξιολόγηση από τους συνεντευξιαζόμενους της συμβατότητας της εμφάνισης της Φίφης 

με τον τρόπο ομιλίας της  

Ως προς τη συμβατότητα της εμφάνισης της Φίφης με τον τρόπο ομιλίας της, 8 

συνεντευξιαζόμενοι, 3 από την ομάδα των νέων και 5 από την ομάδα των μεσηλίκων, 

θεωρούν αταίριαστη την εμφάνιση της Φίφης με τον τρόπο ομιλίας της. Μάλιστα, οι 4 

από αυτούς (3 νέοι και 1 μεσήλικας) σχολιάζουν την εξωτερική εμφάνιση της Φίφης 

ως ενός γλυκού, σοβαρού, καθωσπρέπει και αγνού κοριτσιού, ενώ οι υπόλοιποι 4 (και 

οι 4 μεσήλικες) σχολιάζουν την εικόνα της Φίφης ως παιδικής, χαριτωμένης και 

«νορμάλ». Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει 

για τον τρόπο ομιλίας της Φίφης σε σχέση με την εμφάνισή της: «Ούτε καν, με τα 

κοτσιδάκια της, τα ροζάκια της, σε καμία περίπτωση. (Θα περίμενα να μιλάει) σαν ένα 

γλυκούλι κοριτσάκι του δημοτικού, που παίζει να μην ξέρει να βρίζει.», ενώ μια 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει για την εντύπωση που της 

δημιουργεί η εξωτερική εμφάνιση της Φίφης σε σχέση με τον τρόπο ομιλίας της: 

«Φαίνεται πιο αγνό κορίτσι και πιο καθωσπρέπει, αν εννοείς αυτό, αλλά, επειδή μιλάει 

με τη μάνα της και είναι η αδερφή της μπροστά, το θεωρώ φυσιολογικό.». 

Από την άλλη πλευρά, 2 συνεντευξιαζόμενοι (και οι δύο από την ομάδα των 

νέων) θεωρούν συμβατή την εμφάνιση της Φίφης με τον τρόπο ομιλίας της, καθώς η 

πρώτη επισημαίνει πως περιμένεις από ένα μικρό παιδί να μιλήσει χαλαρά («Είναι 

μικρή. (Περιμένεις) να μιλήσει πιο χαλαρά από την Ελένη.»), ενώ ο δεύτερος πως είναι 

αναμενόμενο να μιλήσει έτσι, καθώς φαίνεται μεγαλύτερη από την ηλικία της («Ναι, 

θα ταίριαζε εμφανισιακά στον τρόπο (ομιλίας της η εμφάνισή της), ναι. (…) Όχι, δε 

φαίνεται παιδάκι. Ίσα-ίσα εμφανισιακά φαίνεται πιο… ώριμη να πω; Πιο σοβαρή, 

ναι.»).  

 

Αξιολόγηση από τους συνεντευξιαζόμενους της στάσης της Ελένης στο σεξουαλικού 

περιεχομένου σχόλιο της Φίφης  

Αναφορικά με την αντίδραση των γονέων στο σεξουαλικό σχόλιο ενός παιδιού 

δημοτικού, οι συνεντευξιαζόμενοι συνολικά αποδέχονται την κειμενική τοποθέτηση 

(position) σχετικά με την αντίδραση των γονέων απέναντι στη χρήση των νεανικών 
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ιδιωμάτων από παιδιά δημοτικού για την αναφορά τους σε σεξουαλικά ζητήματα. Έτσι, 

λοιπόν, αποδέχονται την αντίδραση της Ελένης ως φυσιολογική λόγω της σύνδεσης 

του τρόπου ομιλίας της Φίφης με τη σεξουαλικότητα, μιας και θεωρούν αναμενόμενη 

την αμηχανία στην οποία έχει περιέλθει η Ελένη λόγω του ξαφνιάσματός της από την 

προθυμία της Φίφης να της παράσχει σεξουαλικές πληροφορίες για την πρώτη νύχτα 

του γάμου της. Επιπλέον, με το να χαρακτηρίζουν δικαιολογημένη την αντίδραση της 

Ελένης αλλά και ασύμβατο τον τρόπο ομιλίας της Φίφης με την ηλικία της, στην ουσία 

οι συνεντευξιαζόμενοι απορρίπτουν την τηλεοπτική αναπαράσταση της Φίφης ως 

«μικρομέγαλης» και, κατ’ επέκταση, την ενήλικη οπτική και κατασκευή της 

παιδικότητας (Holland 2008) από την υπό εξέταση τηλεοπτική σειρά.  

Για παράδειγμα, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων αναφέρει 

για την αντίδραση της Ελένης στο σχόλιο της Φίφης: «Ναι (είναι λογικό να αντιδρά 

έτσι η Ελένη), γιατί συνήθως δεν το ακούς από ένα δεκάχρονο παιδί.», ενώ 

συμπληρώνει πως: «(Άμα το έλεγε η Εύα), δε θα αντιδρούσε έτσι. Τουλάχιστον όχι 

τόσο πολύ. Δηλαδή θα το ’παιρνε πιο χιουμοριστικά.». Από την άλλη, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων δείχνει να συμμερίζεται και αυτή την 

αντίδραση της Ελένης, σχολιάζοντας ακολούθως: «Ε ναι, γιατί έχουν μεγάλη διαφορά 

ηλικίας. Τώρα ένας μεγάλος δεν μπορεί με ένα δεκάχρονο-δωδεκάχρονο να μιλά γι’ 

αυτά τα θέματα.», ενώ επεξηγεί, στη συνέχεια, περαιτέρω την κατανόησή της για την 

αντίδραση της Ελένης λέγοντας: «Όχι ταμπού (θέμα δεν είναι το σεξουαλικό). Αλλά 

δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται σε ένα δωδεκάχρονο με έναν ενήλικα. Είναι πολύ 

μικρή η ηλικία γι’ αυτά τα θέματα.». 

Επίσης, μέσω της αποδοχής της αντίδρασης της Ελένης στο σεξουαλικού 

χαρακτήρα σχόλιο της Φίφης, τονίζεται παράλληλα η αρνητική στάση των 

συνεντευξιαζόμενων απέναντι στη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από παιδιά 

δημοτικού, καθότι «δεικνύουν», κατά την άποψή τους, τη σεξουαλική απελευθέρωση, 

την αθυροστομία, την έλλειψη σεβασμού προς τους γονείς και την ανωριμότητα/ 

απουσία κριτικής ικανότητας στα άτομα της παιδικής ηλικίας, με αποτέλεσμα να 

αναπαράγονται στις απαντήσεις τους ο «λόγος της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης», το διαχωριστικό δίπολο ‘τέλειοι’ γονείς-‘ατελή’ παιδιά, καθώς και ο 

«ρομαντικός» λόγος για την παιδική ηλικία. Παράλληλα, η συσχέτιση των νεανικών 

ιδιωμάτων με τον «λόγο της εφηβείας» υπογραμμίζει την «εγγραφή» των νεανικών 

ομιλιακών υφών στο μυαλό των συγκεκριμένων τηλεθεατών ως στιγματισμένων και  
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‘κατώτερων’ σε σύγκριση με την πρότυπη ποικιλία, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται 

συλλήβδην στις απαντήσεις τους ο «λόγος περί υπεροχής της πρότυπης ποικιλίας» 

έναντι των άλλων μη πρότυπων ποικιλιών, όπως και τα κυρίαρχα κοινωνικά 

στερεότυπα για τα νεανικά ιδιώματα (π.χ. σύνδεση με αυθάδεια, ασέβεια, 

ανωριμότητα, σεξουαλική απελευθέρωση, πρόκληση αμηχανίας και αρνητικών 

συναισθημάτων). Γι’ αυτόν τον λόγο, παρατηρούμε πως το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων θα αντιδρούσε περίπου με ανάλογο τρόπο με αυτόν της Ελένης, 

εάν αντιμετώπιζε ένα παρόμοιο περιστατικό στην πραγματικότητα, ή ίσως και λίγο 

«χειρότερα», όπως αναφέρει χαριτολογώντας μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα 

των μεσηλίκων («Μπορεί και να λιποθυμούσα.»). Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων υποστηρίζει πως θα αντιδρούσε παρόμοια 

με την Ελένη και πως θα προσπαθούσε να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση 

λόγω αμηχανίας («Νομίζω με τον ίδιο τρόπο (θα αντιδρούσα). Λίγο θα φρίκαρα και θα 

την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια.»), ενώ μια συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων σχολιάζει: «Ε κι εγώ μάλλον έτσι θα αντιδρούσα. Μη σου πω και χειρότερα. 

Όχι θα τη μάλωνα, ποτέ δε θα μάλωνα, απλά θα μ’ έπεφτε ο ουρανός σφοντύλι 

‘Παναγία μου, θα έλεγα! Το παιδί μου τι λέει;’. Ναι, θα αισθανόμουν άσχημα.». 

 

Αξιολόγηση από τους συνεντευξιαζόμενους του σχολίου της Φίφης προς τη μητέρα της 

ως περιπαικτικού ή μη 

Όσον αφορά την προθυμία της Φίφης να συμβουλέψει τη μητέρα της για την πρώτη 

νύχτα του γάμου της, 6 συνεντευξιαζόμενοι, 4 από την ομάδα των νέων και 2 από την 

ομάδα των μεσηλίκων, εκλαμβάνουν το σχόλιό της ως περιπαικτικό, προκειμένου να 

δηλώσει μέσω αυτού την ειρωνεία της απέναντι στον δεύτερο γάμο της μητέρας της 

και τη δυσαρέσκειά της για τα νέα οικογενειακά δεδομένα που προκύπτουν, αλλά και 

το άγχος της για τις αλλαγές οι οποίες διαδραματίζονται στη ζωή της. Έτσι, λοιπόν, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων υποστηρίζει πως η Φίφη καταφεύγει σε 

ένα τέτοιο σχόλιο προς τη μητέρα της «για να την περιπαίξει κυρίως. Όχι να τη φέρει 

σε δύσκολη θέση, λίγο να ελαφρύνει το κλίμα και καλά…Δεν το καταφέρνει…», ενώ 

συμπληρώνει πως η Φίφη: «(θέλει να ελαφρύνει το κλίμα γιατί) είναι ουσιαστικά τώρα 

που έχουν αρχίσει οι οικογένειες να συνυπάρχουνε και το καταλαβαίνει ότι υπάρχει 

μια πίεση, ένα άγχος ψυχολογικό…».  
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Από την άλλη πλευρά, 4 συνεντευξιαζόμενες, 1 από την ομάδα των νέων και 3 

από την ομάδα των μεσηλίκων, δεν κατανοούν το σχόλιό της ως περιπαικτικό. Έτσι, οι 

2 από την ομάδα των μεσηλίκων το αντιμετωπίζουν ως ενθαρρυντικό (π.χ. «την 

ενθαρρύνει»), ενώ η τρίτη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων ως 

ένδειξη της ενόχλησής της για τον δεύτερο γάμο της μητέρας της («Όχι, να την 

πειράξει, όχι. (…). Εντάξει, (για να δείξει) ότι την ενοχλεί για τον δεύτερο γάμο, 

σίγουρα. Αφού δε θέλουν ούτε να μείνουν στο σπίτι.»). Τέλος, η συνεντευξιαζόμενη 

από την ομάδα των νέων εκλαμβάνει το σχόλιο της Φίφης ως επικριτικό, καθώς 

υποστηρίζει πως η Φίφη «πέταγε μπηχτές στη μαμά της» και «δεν το είπε για πλάκα». 

 

Εντοπισμός διαφοράς στον τρόπο ομιλίας της Ελένης και της Φίφης από τους 

συνεντευξιαζόμενους 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν εντοπίζουν διαφοροποίηση στον τρόπο ομιλίας της 

Ελένης και της Φίφης, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν πως ο τρόπος ομιλίας των 

δύο μυθοπλαστικών χαρακτήρων είναι διαφορετικός. Εξ αυτών 8 συνεντευξιαζόμενοι, 

από τους οποίους 4 ανήκουν στην ομάδα των νέων και 4 στην ομάδα των μεσηλίκων, 

θεωρούν πως η διαφοροποίηση στον τρόπο ομιλίας τους έγκειται στο σεξουαλικό 

σχόλιο της Φίφης, το οποίο υπογραμμίζει και την υπερβολική ευθύτητα και ελευθερία 

της, τη χαλαρότητά της, την απελευθέρωσή της από τα ταμπού, ενώ 1 θεωρεί πως η 

διαφορά λόγω του σχολίου της Φίφης είναι η μόνη διαφορά που εντοπίζεται στο 

ομιλιακό τους ύφος, μιας και σε γενικές γραμμές μιλούν με τον ίδιο τρόπο. Για 

παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αποδίδει τη 

διαφοροποίηση στον τρόπο ομιλίας της Ελένης και της Φίφης «στο χιουμοράκι που 

κάνει η Φίφη και πώς αντιδρά η Ελένη, εκεί δείχνει μια διαφορά (…) (σ)το πώς 

σκέφτεται ένα παιδί από έναν μεγάλο», ενώ ακόμη σχολιάζει για το ομιλιακό ύφος της 

Φίφης πως «η Φίφη έχει πιο χαλαρό λόγο νομίζω, δεν ξέρω».  

Επιπροσθέτως, 3 συνεντευξιαζόμενες από τους 10, μία από την ομάδα των νέων 

και 2 από την ομάδα των μεσηλίκων, υποστηρίζουν πως η Ελένη υιοθετεί στην υπό 

εξέταση σκηνή ένα πιο ανάλαφρο και νεανικό ύφος, λόγω της χαρά της για τον γάμο 

της. Έτσι, λοιπόν, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει 

χαρακτηριστικά ότι: «Μιλούν με διαφορετικό τρόπο, απλά, ενώ θα περίμενες, ας 

πούμε, από την Ελένη, που είναι η μητέρα, να έχει τον πιο σοβαρό λόγο, τον έχει κάπως 
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η Φίφη, ενώ η Ελένη είναι πιο μες στη χαρά, έτσι πιο παιχνιδιάρικα μιλάει.», ενώ, 

συμπληρωματικά, διευκρινίζει πως: «η Ελένη προσπαθεί να μιλήσει πιο παιδικά, ενώ 

η Φίφη προσπαθεί να είναι η μεγάλη στη συζήτηση». 

Παράλληλα, οι συνεντευξιαζόμενοι απέδωσαν τη διαφορά στον τρόπο ομιλίας 

της Ελένης και της Φίφης σε ποικίλους, ακόμη, λόγους, έντεκα στον αριθμό. Όπως 

γίνεται κατανοητό, ο καθένας από τους δέκα συνεντευξιαζόμενους ανέφερε παραπάνω 

από έναν λόγους. Έτσι, λοιπόν, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι (10) απέδωσαν τη διαφορά 

στο ομιλιακό τους ύφος στην αναφορά της Φίφης στο σεξ (π.χ. «Κυρίως επειδή είναι 

ταμπού, ας πούμε, να μιλήσεις γι’ αυτό.»/ «Θέλει να δείξει (η Φίφη) ότι είναι πιο 

απελευθερωμένη.»), ενώ από αυτούς οι 7 ανέφεραν ως αίτιο και τη διαφορά ηλικίας 

(π.χ. «(Θέλει να δείξει) την αντίφαση της ηλικίας, ότι αλλιώς μιλάν οι νέοι, αλλιώς οι 

μεγάλοι.»/ «τη διαφορά στην ηλικία, στον τρόπο που σκέφτονται, στον τρόπο που 

μιλούν, στον τρόπο που αντιδρούν, διαφορετικές ηλικίες»/ «Ανήκουν σε τελείως 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, άρα δεν μπορεί να μιλάνε με τον ίδιο τρόπο.»/ «Ε, 

πάντα οι νέοι έχουνε διαφορετική γλώσσα. Πάντα μιλάνε πιο αθυρόστομα, πιο 

ελεύθερα, πιο…Ε, οι μεγαλύτεροι πρέπει να κρατάνε λίγο, ειδικά στα παιδιά τους, λίγο 

τα όρια, έτσι ακριβώς.»). Επίσης, 5 συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ως αίτιο 

διαφοροποίησης του τρόπου ομιλίας τους τη διαφορά οικογενειακού ρόλου της Ελένης 

και της Φίφης (π.χ. «είναι μαμά, έχει σίγουρα άλλο λόγο από το παιδί (…) όπως κι εγώ 

έχω άλλο λόγο από τη μαμά μου»/ «μάλλον για να διαχωρίσει ότι μία είναι η μαμά και 

η κόρη»), 3 τις νέες οικογενειακές συνθήκες (π.χ. «μεταβατική φάση, ένα καινούριο 

σπίτι, συγκατοίκηση δύο διαφορετικών —εντός εισαγωγικών— οικογενειών»), ενώ 2 

αναφέρθηκαν και στην ειρωνική στάση της Φίφης προς την Ελένη (π.χ. «Η Φίφη ήτανε 

ειρωνική, έκανε και αυτή την προσπάθειά της να μην την αγχώσει (ενν. την Ελένη).»).  

Συν τοις άλλοις, δύο εντόπισαν διαφοροποίηση στον τρόπο ομιλίας λόγω της 

αναφοράς σε θέματα γάμου/ σχέσεων, ενώ δύο λόγω του επαγγέλματος της Ελένης ως 

εκπαιδευτικού (π.χ. «Μάλλον θέλει να δείξει, ρε παιδάκι μου, ότι εντάξει η Ελένη είναι 

δασκάλα»/ «Η Φίφη έχει αυτόν τον κώδικα, ‘μην κωλώνεις’ είπαμε, τον νεανικό. Η 

Ελένη είναι και εκπαιδευτικός, (…) η τελευταία της στάση ήταν ‘τι μου λέει τώρα η 

μικρή;’»). Μία, ακόμη, από τους συνεντευξιαζόμενους θεώρησε πως ο τρόπος ομιλίας 

της Φίφης παρουσιάζει διαφορά από τον αντίστοιχο της Ελένης εξαιτίας της έλλειψης 

σεβασμού από τη Φίφη προς τη μητέρα της («τον σεβασμό που πρέπει, ξέρω εγώ, να 

έχει το παιδί προς τη μητέρα του;»), ενώ, από την άλλη πλευρά, μία συνεντευξιαζόμενη 
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από την ομάδα των μεσηλίκων ανέφερε πως η διαφοροποίηση στο ομιλιακό ύφος 

μεταξύ Ελένης και Φίφης οφείλεται στην προσπάθεια της Φίφης να εμψυχώσει τη 

μητέρα της («Προσπαθεί να την ενθαρρύνει τη μητέρα της.», «Να τη(ς) δώσει θάρρος 

για το καινούριο τους ξεκίνημα. Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω.»).  

Επίσης, ένας συνεντευξιαζόμενος από τους νέους σημείωσε ως στόχο αυτής της 

διαφοροποίησης την επιδίωξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, καθώς ανέφερε 

χαρακτηριστικά πως: «Εντάξει, ο σκοπός είναι το χιουμοριστικό της υπόθεσης, αλλά 

διαφοροποιώντας τους αυτές τις δύο (sic) το καταφέρνει, γιατί, άμα ήτανε μια 

συζήτηση συνομηλίκων, π.χ. αν ήταν όλοι στην ηλικία της Ελένης, τότε δε θα υπήρχε 

τόσο μεγάλη διαφορά, δε θα μπορούσε να το περάσει (ενν. το χιούμορ), ενώ, βλέποντας 

την αντίφαση, το καταφέρνει περισσότερο.». Τέλος, 2 συνεντευξιαζόμενοι, ένας από 

την ομάδα των νέων και ένας από την ομάδα των μεσηλίκων, απέδωσαν τη 

διαφοροποίηση του τρόπου ομιλίας της Φίφης και της Ελένης στην επιδίωξη 

επισήμανσης του προοδευτικού χαρακτήρα της οικογένειας («Για να δείξει ίσως και το 

πόσο cool και άνετοι είναι σαν οικογένεια, ναι, προχωρημένη σκέψη.»/ «Ε, όχι τώρα, 

η οικογένεια αυτή η συγκεκριμένη που παρουσιάζεται, εγώ πιστεύω στην ελληνική 

κοινωνία είναι προοδευτική, πολύ προοδευτική. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ 

προοδευτικές οι οικογένειες στην Ελλάδα.»), ενώ 2 στη διαφορά χαρακτήρα Ελένης 

και Φίφης (π.χ. «Η Φίφη είναι λίγο πιο έτσι χύμα ‘μην κωλώσεις, μην κάνεις, μη 

ράνεις’, ενώ η Ελένη σκάλωσε όταν το άκουσε αυτό, κατάλαβες;»).  

 

Αξιολόγηση από τους συνεντευξιαζόμενους του χαρακτήρα της Φίφης στο προβληθέν 

απόσπασμα με βάση τον τρόπο ομιλίας της 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του χαρακτήρα της Φίφης στο προβληθέν απόσπασμα, 

4 συνεντευξιαζόμενοι (2 νέοι και 2 μεσήλικες) αξιολογούν τη Φίφη θετικά, εκ των 

οποίων οι δύο νέοι λόγω της άνεσης, της απελευθέρωσης και του δυναμισμού της (π.χ. 

«Μαγκάκι, άνετη και καλά με το σεξ και αυτά, σεξουαλικά απελευθερωμένη, ότι δεν 

έχει μια τόσο αυστηρή μαμά, δε μεγάλωσε αυστηρά πολύ.»), ενώ οι δύο μεσήλικες 

λόγω του ότι είναι ένας καλός, ώριμος, δυναμικός και υπεύθυνος χαρακτήρας. Για 

παράδειγμα, η συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει θετικά τον 

χαρακτήρα της Φίφης ως έξης: «Φαίνεται ότι είναι badass. Είναι σκληρό καρύδι, ρε 

παιδί μου. Φαίνεται ότι δε μασάει. Δεν είναι ένα παιδί της ηλικίας της που θα σου 
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χαρίσει παιδιάστικες στιγμές. Φαίνεται ότι, όταν έχει να πει κάτι, θα το πει και τελείωσε 

η υπόθεση.». Ανάλογη είναι και η θετική αξιολόγηση του χαρακτήρα της Φίφης και 

από μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων, η οποία επισημαίνει για τη 

συνολική παρουσίαση της Φίφης τα εξής: «Είναι ένα καλό κορίτσι, ώριμο, όπως 

είπαμε, για την ηλικία του, είναι και υπεύθυνο σχετικά (με βάση όλη τη σειρά). Εμένα 

μ’ αρέσει ο χαρακτήρας της Φίφης. Είναι ένα παιδί που θα ήθελα κι εγώ να το ’χω. Ενώ 

η μεγαλύτερη είναι λίγο πιο ατίθαση.». 

Από τους εναπομείναντες 6 συνεντευξιαζόμενους, 5 αξιολογούν τη Φίφη με 

ουδέτερους χαρακτηρισμούς λόγω της αντιδραστικότητάς της για τα γεγονότα τα οποία 

καλείται να αντιμετωπίσει (π.χ. «Ένα παιδάκι που αντιδράει. Στη μητέρα της μάλλον, 

την καρφώνει κι εκεί αντίδραση έχει. Δεν την καρφώνει; Την καρφώνει (…) με τα 

λεγόμενά της. Αντιδράει και στη μητέρα της. Καλό παιδί, αλλά αντιδράει στα 

γεγονότα.»), αλλά και λόγω της ‘διπροσωπίας’ της, όπως υποστηρίζει μια 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων, στην οποία, όμως, καταφεύγει, όπως 

επισημαίνει, για να μη στενοχωρήσει τη μαμά της («Λίγο διπρόσωπος (χαρακτήρας). 

Άλλα λέει πριν με την αδερφή της, άλλα λέει μετά με τη μαμά της. Βέβαια, το κάνει 

για να μη νιώσει άσχημα η μαμά της, οπότε λογικό να αλλάξει συμπεριφορά και να 

γίνει πιο γλυκιά, πιο υπομονετική με τα αγόρια.»).  

Εκτός των άλλων, την αξιολογούν ουδέτερα λόγω της τάσης της να 

συμπεριφέρεται ως «μικρομέγαλο», παρασυρμένη από τον δυναμισμό της (π.χ. «Τώρα 

αν πω ότι προσπαθεί να το παίξει αστεία; Αλλά δεν της βγαίνει, επειδή είναι 

μικρομέγαλο, θα πω εγώ.»), αλλά και λόγω του γεγονότος ότι παρασύρεται από τα 

λεγόμενα της μεγάλης της αδερφής λόγω του άγχους της για τα νέα οικογενειακά 

δεδομένα (π.χ. «Δεν έχουμε πολλά δείγματα του χαρακτήρα της Φίφης, αλλά 

ακολούθησε δηλαδή κατά σειρά, και τις εκφράσεις που τις χρησιμοποίησε η μεγάλη 

αδερφή με την ίδια σειρά τις χρησιμοποίησε και η Φίφη. Από την άλλη, προσπάθησε 

να δείξει ότι ‘είμαι κι εγώ μεγάλη’, ας πούμε, χρησιμοποιώντας αυτήν την έκφραση 

εκεί στη μητέρα της, παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να αποποιηθεί ότι είναι ένα παιδί μικρό 

και ένα παιδί αγχωμένο. (…) Που δεν τρελάθηκε τέλος πάντων για τις ανατροπές.»). 

Τέλος, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αξιολογεί αρνητικά τη Φίφη, 

χαρακτηρίζοντάς την «πολύ μεγάλη για την ηλικία της», ενώ από την αρχή της 

συνέντευξης είχε δηλώσει την αρνητική στάση απέναντι στους μυθοπλαστικούς 
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χαρακτήρες της Φίφης και της Εύας («Τις συγκεκριμένες κοπέλες δεν τις συμπαθούσα, 

γιατί ήταν πολύ εγωκεντρικές, λίγο εκνευριστικές, οπότε εντάξει.»).  

 

Εντοπισμός διαφοροποίησης στην αναπαράσταση γονέων και παιδιών στο προβληθέν 

απόσπασμα 

Ως προς την ύπαρξη διαφορών μεταξύ γονέων και παιδιών στο προβληθέν απόσπασμα, 

4 συνεντευξιαζόμενες, δύο από την ομάδα των νέων και δύο από την ομάδα των 

μεσηλίκων, θεωρούν πως παρουσιάζονται οι δύο ομάδες ως διαφορετικές λόγω του 

σεξουαλικού περιεχομένου της συζήτησης, της ηλικιακής διαφοράς και του 

συνακόλουθου χάσματος γενεών. Έτσι, λοιπόν, η μία συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των νέων θεωρεί το σεξουαλικό σχόλιο της Φίφης ως τροχοπέδη στην επίτευξη 

συνεννόησης μεταξύ γονέων και παιδιών και ως σημείο που αναδεικνύει τη διαφορά 

των δύο ηλικιακών ομάδων, καθώς σχολιάζει: «Νομίζω δεν υπάρχει (ενν. σημείο 

επαφής), γιατί δε βλέπουμε την Ελένη να απαντάει σ’ αυτό (ενν. το σχόλιο της Φίφης), 

που πάει να πει ότι δεν ξέρει τι να πει, άρα νιώθει άβολα (…)», ενώ η άλλη 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων θεωρεί αναμενόμενη την ύπαρξη 

διαφορών μεταξύ των μυθοπλαστικών χαρακτήρων στο προβληθέν απόσπασμα, ώστε 

να γίνει αντιληπτή η διαφορά των ηλικιακών ομάδων: «Εντάξει, ναι, λογικό (είναι να 

υπάρχουν διαφορές), γιατί πρέπει να ξεχωρίσουνε με κάποιο τρόπο, να καταλάβουμε 

ότι μιλάμε με τρεις διαφορετικές ηλικίες.». 

Επίσης, η μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αποδίδει στην 

ύπαρξη του χάσματος γενεών την ανάγκη διαφορετικής αναπαράστασης των γονέων 

και των παιδιών: «Διαφορετικοί βέβαια. Τα παιδιά είναι παιδιά, έχουν άλλη γνώμη. Η 

Ελένη προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία εγώ κατάλαβα ανάμεσα στα δικά της παιδιά 

και στου Διονύση τα παιδιά.», ενώ η άλλη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων εντοπίζει πλήρη διάσταση στην αναπαράσταση γονέων και παιδιών λόγω 

του χάσματος γενεών:  «Ε, ναι, τελείως διαφορετικοί. Γιατί ήδη έχουν ζήσει, ο μπαμπάς 

και η μαμά έχουν ζήσει διάφορα, και προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και 

τώρα πάνε δύο κόσμοι να συνδυαστούνε και σίγουρα θα ’χει συγκρούσεις. Όχι (δεν 

έχουν κοινές αντιλήψεις). Αλλιώς τα βλέπει το παιδί, αλλιώς τα βλέπουνε οι μεγάλοι.». 

Από την άλλη πλευρά, 5 συνεντευξιαζόμενοι, 3 από την ομάδα των νέων και 2 

από την ομάδα των μεσηλίκων, υποστηρίζουν πως οι γονείς και τα παιδιά δεν 
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παρουσιάζονται ως δύο διαφορετικές ομάδες, λόγω του δημοκρατικού χαρακτήρα της 

Ελένης (π.χ. μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει: «είναι και 

πολύ δημοκρατική η Ελένη η αλήθεια είναι») και της ανεκτικότητας στο πλαίσιο της 

οικογένειας (π.χ. «Έχουν κοινό σημείο επαφής, αφού ζούνε μαζί. Ο καθένας ανέχεται 

του αλλουνού τα…»), λόγω της άνεσης της Φίφης προς τη μητέρα της («Ε, όχι τόσο 

(διαφορετικοί). Ε, ναι, για να γυρίσει να πει κάτι τέτοιο (ενν. η Φίφη), ναι.»), καθώς 

και λόγω της βίωσης κοινών καταστάσεων από τις ανακατατάξεις του δεύτερου γάμου. 

Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει για 

την ανυπαρξία διαφοράς στην αναπαράσταση γονέων και παιδιών στο προβληθέν 

απόσπασμα: «Δε θα ’λεγα ότι είναι διαφορετικοί. Έχεις μία αγχωμένη Φίφη για τις 

ανατροπές στη ζωή της, μία εκνευρισμένη Εύα (…) και έχεις και μια εκνευρισμένη 

μάνα. Γιατί δηλαδή η μαμά πρέπει να μην έχει άγχος; Να μην έχει ανασφάλειες; Να 

μην έχει…Και μάλιστα, πρέπει να έχει και επιπλέον άγχος η μαμά, γιατί είναι υπεύθυνη 

για δύο κόρες. Άρα, λοιπόν, γιατί να μην έχει και αυτή άγχος; Γιατί να μην είναι και γι’ 

αυτήν ανατροπές; Θα μου πεις ήταν επιλογή της αυτές οι ανατροπές, από εκεί και πέρα, 

όμως, δεν αποποιείται των ευθυνών της.». 

Επιπροσθέτως, ένας συνεντευξιαζόμενος από αυτούς, ο οποίος ανήκει στην 

ομάδα των νέων, αποδίδει την απουσία διαφοροποίησης στην αναπαράσταση των 

ενηλίκων της σειράς με παιδικότητα, ενώ μία από τους συνεντευξιαζόμενους από την 

ομάδα των μεσηλίκων προβληματίζεται για το αν υπάρχει ή όχι διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθότι θεωρεί πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενήλικες 

της σειράς υιοθετούν μια παιδαριώδη συμπεριφορά. Έτσι, λοιπόν, ο 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων σχολιάζει για την ανυπαρξία διαφορών 

μεταξύ νέων και ενηλίκων/ μεσηλίκων στο προβληθέν απόσπασμα: «Όχι, η αλήθεια 

είναι ότι και οι μεγάλοι χαρακτηρίζονται, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, έχουν μια 

παιδικότητα.», ενώ η συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Και ναι και όχι, δηλαδή είναι στιγμές που φαίνεται η διαφορά στη 

νοοτροπία, στο ότι αλλιώς θα τα ’καναν οι μεγάλοι σε σχέση με τους μικρούς, αλλά 

είναι και στιγμές που και οι μεγάλοι γίνονται μικροί, (…) τα αντιμετωπίζουν με 

παιδαριώδη τρόπο (τα προβλήματα).».   
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Προτιμώμενος μυθοπλαστικός χαρακτήρας στο προβληθέν απόσπασμα της σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

Σχετικά με την επιλογή προτιμώμενου μυθοπλαστικού χαρακτήρα από τους 

συνεντευξιαζόμενους, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 5 συνεντευξιαζόμενοι (3 

νέοι και 2 μεσήλικες) επιλέγουν την Ελένη, εκ των οποίων, μάλιστα, οι μεσήλικες και 

λόγω της ταύτισής τους με τον ρόλο της μητέρας και τις δυσκολίες τις οποίες βιώνει. 

Έτσι, λοιπόν, η μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αιτιολογεί την 

επιλογή της Ελένης ως προτιμώμενου μυθοπλαστικού χαρακτήρα ως ακολούθως: 

(«(Ταυτίζομαι) με τη μαμά. Εντάξει, με τη μαμά, (…) γιατί σαν μαμά κι εγώ 

αγωνίζομαι, έτσι δεν είναι; Άρα, κι αυτή αγωνίζεται να φέρει τις ισορροπίες στο σπίτι, 

στο συγκεκριμένο σπίτι που θα γίνεται χαμός.»), ενώ η έτερη συνεντευξιαζόμενη από 

την ομάδα των μεσηλίκων επιλέγει την Ελένη, επειδή διακρίνεται σε όλους τους τομείς 

της ζωής της: «Για μένα είναι πρότυπο μητέρας. Μπορεί και συνδυάζει τόσο δύσκολες 

καταστάσεις, να μεγαλώνεις τώρα (…) μέσα στο ίδιο σπίτι παιδιά δικά σου και παιδιά 

του συζύγου από άλλο γάμο, χωρίς έντονες συγκρούσεις (…) και με χιούμορ. Και είναι 

και μια γυναίκα όμορφη και μοντέρνα και αρέσει και δεν παραμελεί τον εαυτό της. 

Έχει μορφωτικό επίπεδο. Και σαν δασκάλα έχει καλή επικοινωνία με τα παιδιά». 

Επιπροσθέτως, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων επιλέγει την Ελένη, 

καθώς συνδυάζει τα παραδοσιακά με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της ελληνίδας 

μητέρας: «Είναι μια μαμά, η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της με δυναμικό 

χαρακτήρα, με ελευθερίες, να μπορούν να ανταποκριθούν σε δυσκολίες και τέτοια. 

Από την άλλη, παρουσιάζει την κλασική ελληνίδα μαμά.». 

Από τους υπόλοιπους 5 συνεντευξιαζόμενους, ένας μεσήλικας δυσκολεύεται 

στην επιλογή, καθώς του αρέσουν και οι τρεις προβαλλόμενοι μυθοπλαστικοί 

χαρακτήρες («Η Ελένη που προσπαθεί να ισορροπήσει σε όλο το σκηνικό. Η Φίφη 

είναι καλή και η αδερφή της, η Εύα, έχει πρωτοποριακή κίνηση θα το ’λεγα, ας πούμε, 

δηλαδή προσπαθεί να περάσει έντονα στοιχεία αυτονομίας.»), ενώ δύο μεσήλικες 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ Ελένης και Εύας. Ωστόσο, σε τελική ανάλυση, και οι δύο 

συνεντευξιαζόμενες κλίνουν περισσότερο προς την Εύα λόγω του δυναμισμού και της 

αυθεντικότητάς της, παρόλο που δεν ήταν ένας από τους άμεσα εξεταζόμενους 

χαρακτήρες. Έτσι, η μία από αυτές σχολιάζει: «Η Ελένη μ’ αρέσει αλλά η Εύα πιο πολύ 

μ’ αρέσει, γιατί είναι πιο τσαμπουκαλού», ενώ η άλλη, ενώ αρχικά διαλέγει την Εύα 

(«Να σου πω, την Εύα. Γιατί τσαμπουκαλεμένη, το άγχος της, την ανασφάλειά της τη 
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δείχνει. Δε μιλάει και πολύ στην Ελένη, γιατί δεν είναι σίγουρη ότι θα μπορέσει να 

ωραιοποιήσει ή να της πει αυτά που θέλει ν’ ακούσει. Και θεωρώ ότι είναι πιο 

αληθινή.»), στη συνέχεια, σε συμπληρωματική ερώτηση, για το ποιον μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα θα διάλεγε μεταξύ Ελένης και Φίφης, «αναγκάζεται» να επιλέξει την Ελένη 

(«Ε, στον ρόλο της Ελένης θα ’μαι (μεταξύ Φίφης και Ελένης), γιατί ηλικιακά είμαι με 

την Ελένη…Και γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή να ζήσω κι εγώ αυτό το θέμα.»). 

Ακόμη, όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο νέους του δείγματος οι οποίοι απομένουν, 

ένας επιλέγει την Εύα και μία μόνο τη Φίφη («Γιατί είναι τυπάκι. Μπορεί να μιλάει πιο 

μεγαλίστικα απ’ ό,τι πρέπει στην ηλικία της, αλλά είναι αυτή που σε όλα τα επεισόδια 

καυτηριάζει (…) με τον πιο σωστό τρόπο). Μάλιστα, ο συνεντευξιαζόμενος που 

επιλέγει την Εύα την επιλέγει αναγκαστικά, λόγω της απουσίας προτίμησης κάποιου 

μυθοπλαστικού χαρακτήρα από τους τρεις προβαλλόμενους, καθώς αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Βασικά και οι τρεις μου φαίνονται αδιάφορες σε όλη τη σειρά. (…) 

Δε μου βγάζουν (αυτές οι τρεις) τόσο πολύ το χιούμορ, την τόσο καλή ηθοποιία που 

βγάζουν οι άλλοι.». 

Επομένως, παρατηρούμε πως μόνο 2 από το σύνολο των ερωτηθέντων θα 

επέλεγαν τη Φίφη ως προτιμώμενο μυθοπλαστικό χαρακτήρα, εκ των οποίων ο ένας 

προβληματίζεται ποιον χαρακτήρα να επιλέξει μεταξύ των τριών. Έτσι, γίνεται 

κατανοητό πως η αναπαράσταση της Φίφη στο υπό εξέταση απόσπασμα και η χρήση 

των νεανικών ιδιωμάτων από μέρους της για την αναφορά στη σεξουαλικότητα 

ενδεχομένως επηρέασε αρνητικά την επιλογή του συγκεκριμένου μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα ως προτιμώμενου. Τέλος, ο «μικρομέγαλος» χαρακτήρας της Φίφης 

ενδεχομένως επηρέασε και αυτός σημαντικά την επιλογή των υπό εξέταση τηλεθεατών, 

με αποτέλεσμα έμμεσα να απορρίπτουν την κειμενική τοποθέτηση με την ενήλικη 

οπτική και κατασκευή της παιδικότητας από τους δημιουργούς της σειράς (βλ. και 

Holland 2008), σύμφωνα με την οποία τα παιδιά συμπεριφέρονται όπως οι ενήλικες 

(Postman 1994, Kenway & Bullen 2008). Γι’ αυτό, μία συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των νέων δηλώνει ρητά: «η Φίφη (…) σαν ρόλος (…) δε θα μου άρεσε (sic)»), 

όπως, επίσης, και ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος, και αυτός από την ομάδα των νέων, 

σχολιάζει: «Νομίζω την Ελένη συμπαθώ πιο πολύ. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η Φίφη 

μού φαίνεται μικρομέγαλο, ας πούμε, και ε δε μου κολλάει, ας πούμε.». 
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6.2.2.2 Διάσταση τοποθέτησης για το απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά Στο Παρά 

Πέντε 

 

Στάση συνεντευξιαζόμενων απέναντι στο απόσπασμα της τηλεοπτικής σειρά Στο Παρά 

Πέντε  

Όσον αφορά τις αναγνωστικές τοποθετήσεις των συνεντευξιαζόμενων για το 

απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε, εντοπίστηκε πως 9 στους 10 

συνεντευξιαζόμενους (5 νέοι και 4 μεσήλικες) αξιολόγησαν θετικά το προβληθέν 

τηλεοπτικό απόσπασμα λόγω του χιουμοριστικού του αποτελέσματος (π.χ. «Είχε 

πλάκα. Γέλασα»/ «Ναι, ήτανε πολύ καλό.»), το οποίο προκαλείται από τις στιχομυθίες 

του Σπύρου με τις δύο ηλικιωμένες γυναίκες και τις συνακόλουθες αντιδράσεις του 

Σπύρου όχι μόνο σε αυτό το απόσπασμα αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς. 

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι το κωμικό αποτέλεσμα προκύπτει κυρίως από τις 

απροσδόκητες επιθυμίες των δύο εξηνταοχτάχρονων γυναικών (π.χ. ««Εντάξει, που 

εκνευρίζουνε λίγο τον Σπύρο. Ε, γιατί προσπαθούνε να μάθουν διάφορα τέτοια, 

διάφορα χόμπι και αυτά. Τους είπε τώρα, η πώς τη λένε, η γραμματέας του ΚΑΠΗ 

‘βρείτε ένα χόμπι’, ε και βρήκανε πέντε δέκα χόμπι εκεί πέρα κι αρχίσαν να ρωτάνε.»), 

την προσπάθεια εκμάθησης αγγλικών λέξεων από τη Σοφία (π.χ. «Έχει τη γιαγιά (που) 

προσπαθεί να πει στην αρχή τ’ αγγλικά χωρίς αποτέλεσμα»), και τις αντιδράσεις του 

Σπύρου απέναντι στις ερωτήσεις τους (π.χ. «Διότι εκνευρίσαν τον Σπύρο.»/ «Η 

αντίδραση του Σπύρου με τον καφέ»/ «Το απόσπασμα, γενικά, είναι χιουμοριστικό, 

γιατί μπαίνει μέσα και ο Σπύρος που έχει ένα…και μόνο με τις γκριμάτσες που κάνει 

στο πρόσωπό του…»).  

Επίσης, οι συνεντευξιαζόμενοι υποστηρίζουν ότι το χιουμοριστικό στοιχείο 

απορρέει και από την όρεξη των δύο γυναικών για ζωή (π.χ. «…αλλά και οι γιαγιάδες 

θέλουν κάτι να κάνουν. Θέλουν να βγουν, δεν είναι μεγάλες, το είπαν και μόνες τους, 

δε θέλουν να πλέξουν, δε θέλουν να κεντήσουνε και τους ενδιέφερε το bowling και το 

bungee-jumping και ναι…»), την ιδιαιτερότητα των μυθοπλαστικών χαρακτήρων (π.χ. 

«Ότι προσπαθούν κάθε φορά να κάνουνε πράγματα που είναι για ανθρώπους τριάντα 

χρόνια πριν απ’ ό,τι είναι αυτές τώρα.»), αλλά και την ασυμβατότητα των 

ριψοκίνδυνων δραστηριοτήτων με την ηλικία τους (π.χ. «Λέει, ας πούμε, το bungee-

jumping που δεν περιμένεις από τη γιαγιά να το πει»/ «Ε με την ηλικία, σίγουρα, (είναι 
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άσχετες αυτές οι δραστηριότητες) και με τον σωματότυπό τους. Τώρα να πας να ρίξεις 

τη γριά από εκεί πάνω να κάνει jumping.»).  

Παράλληλα, στη θετική αξιολόγηση του υπό εξέταση αποσπάσματος 

συμβάλλει και η γενικότερη θετική στάση των συνεντευξιαζόμενων απέναντι στις 

σκηνές με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, τη Σοφία, τον Σπύρο και τη 

Θεοπούλα. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων 

υποστηρίζει ότι: «Οι σκηνές με τη Θεοπούλα, τη Σόφη και τον Σπύρο είναι από τις 

καλύτερες. (…) Είναι τρελές και ο Σπύρος προσπαθεί να τις μαζέψει πάντα.», ενώ μία 

άλλη συνεντευξιαζόμενη, και αυτή από την ομάδα των νέων, δηλώνει ομοίως τη θετική 

της στάση απέναντι στις σκηνές με τη Σοφία και τη Θεοπούλα, όπως και στο προβληθέν 

απόσπασμα, ως εξής: «Γιατί πάντα η Σοφία με τη Θεοπούλα έχουνε τους πιο αστείους 

διαλόγους. Πάντα προσπαθούνε για το καλύτερο.». Επιπροσθέτως, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων επισημαίνει πως διάκειται και αυτή 

θετικά στο συγκεκριμένο απόσπασμα λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών για την ηλικία τους και του Σπύρου: «Οι γιαγιάδες 

προσπαθούνε να πάνε σε ό,τι υπάρχει και ο Σπύρος προσπαθεί να τις μαζέψει, αλλά δε 

μαζεύονται αυτές.». 

Εκτός των άλλων, δύο απέδωσαν τον χιουμοριστικό χαρακτήρα της σκηνής, 

καθώς και τη συνακόλουθη θετική εντύπωση που τους δημιούργησε, στην αντιστροφή 

των ρόλων μεταξύ γιαγιάς και εγγονού και στην επιδίωξη των δύο γυναικών να 

ασχοληθούν με extreme sports, τα οποία είναι αταίριαστα με την ηλικία τους. 

Συγκεκριμένα, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, ο οποίος 

αξιολόγησε θετικά την προβληθείσα σκηνή λόγω του χιουμοριστικού της 

περιεχομένου, σχολιάζει πως η εν λόγω σκηνή είναι χιουμοριστική, γιατί: «Έρχεται σε 

μια αντίθεση με αυτό που θα έχει κανένας στο μυαλό του. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, 

ότι ο μικρός εκεί πέρα συμπεριφέρεται σαν να είναι ο πιο μεγάλος ηλικιακά, ας πούμε, 

και ο πιο ώριμος και ότι οι γιαγιάδες που…εντάξει, βλέπεις ότι οι γιαγιάδες θέλουν να 

βρουν χόμπι, δηλαδή και χόμπι, ας πούμε, όχι που θα ταίριαζαν στην ηλικία τους, 

δηλαδή δεν είναι η στερεοτυπική εικόνα που έχει ο καθένας στο κεφάλι του για τις 

γιαγιάδες και για τους εγγονούς.». Για τον ίδιο λόγο, αξιολογεί θετικά το προβληθέν 

απόσπασμα και μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων λόγω της 

ανατροπής ρόλων που εμπεριέχει: «Δύο γιαγιάδες, μιας προχωρημένης ηλικίας, να 
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θέλουν να κάνουν ανατρεπτικά πράγματα για την ηλικία τους —γιατί αυτό είναι το 

κεντρικό θέμα εδώ— ήτανε ξεκαρδιστικό (…) και ο εγγονός να τις μαζεύει.». 

Επίσης, 4 από τους 9 που αξιολόγησαν θετικά το εν λόγω απόσπασμα 

επισήμαναν πως η ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων χαρακτήρων αποτελεί τρόπον 

τινά εγγύηση για την πρόκληση γέλιου σε όλη τη σειρά (π.χ. «Οι γιαγιάδες είναι (…) 

θεϊκές»/ «Για τις γιαγιάδες, για τα…και τι δεν έχουν κάνει. (…) «Που πήγαν στη 

Μύκονο; Που πήγαν για ντραμς; (Που είπε η Θεοπούλα) «κόβεται το σεξ;». Αυτά 

ξεχνιούνται ρε από αυτήν τη σειρά; Δεν ξεχνιούνται, όπως και να το κάνεις.»). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμη, το γεγονός πως 1 από τους 9 συνεντευξιαζόμενους ο 

οποίος αξιολόγησε θετικά το συγκεκριμένο απόσπασμα λόγω του χιουμοριστικού του 

περιεχομένου δηλώνει τη θετική του στάση μόνο στις σκηνές με τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα, καθώς το χιούμορ της υπόλοιπης σειράς τού φαίνεται ανούσιο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Καλή ήτανε (ενν. η σειρά Στο Παρά Πέντε). Τώρα το 

βλέπω δε μ’ αρέσει καθόλου. Μου φαίνεται πολύ αδιάφορο, έτσι… πολύ ηλίθιο σαν 

χιούμορ. (…) Με την Ντάλια που λέει όλη την ώρα βλακείες, με τη Ζουμπουλία που 

είναι ό,τι να ’ναι, ο Φώτης με το τσουλούφι, ε αυτό δηλαδή… Εντάξει π.χ. (…) οι δύο, 

η Θεοπούλα με τη Σοφία, ε έχουνε λίγο χιούμορ. Και αυτό γιατί για μένα είναι καλές 

ηθοποιοί και οι δύο, οπότε μπορούν να παίξουνε καλά. Είναι και λίγο με τους 

ηθοποιούς, γι’ αυτό.» 

Από την άλλη πλευρά, ο μοναδικός συνεντευξιαζόμενος που αξιολόγησε 

αρνητικά το υπό μελέτη απόσπασμα και ανήκει στην ομάδα των μεσηλίκων 

υποστηρίζει πως για την αξιολόγησή του αυτή ευθύνεται η έλλειψη ρεαλισμού στη 

σκηνή αυτή, ενώ για τον ίδιο λόγο διάκειται αρνητικά και απέναντι στη σειρά 

γενικότερα. Παρά την αρνητική του στάση, ωστόσο, δηλώνει πως βρίσκει το εν λόγω 

απόσπασμα χιουμοριστικό, λόγω των επιθυμιών των δύο γυναικών («Γιατί θέλουν οι 

γέροι να είναι πάντα πιο νέοι.»). Συγκεκριμένα, ο συνεντευξιαζόμενος σχολιάζει για τη 

σειρά Στο Παρά Πέντε: «Οι περισσότεροι (πρωταγωνιστές) ήτανε τραβηγμένοι. Δεν 

πλησίαζαν προς το φυσιολογικό δηλαδή.», ενώ η μερικώς αρνητική του στάση 

απέναντι στο απόσπασμα φαίνεται στην ακόλουθη άποψή του: «Προσπαθεί (sic) οι 

γέροι να γίνουν νέοι και οι νέοι τώρα…βέβαια, δύσκολα βρίσκεις νέο να είναι με τη 

γιαγιά του και να μπορεί να συζητήσει και πολλά πράγματα. Είχε ωραία στοιχεία (το 

απόσπασμα), αλλά ήταν λίγο τραβηγμένα πάντα όλα.».  
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Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που το απόσπασμα αυτό προσλαμβάνεται ως 

χιουμοριστικό από το σύνολο των ερωτηθέντων, αναπαράγεται σε τελική ανάλυση στις 

απαντήσεις τους ο «λόγος της τρίτης ηλικίας» (βλ. και Talarsky 1998, Gatling 2013) 

και υπονομεύεται ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» (βλ. και Gennaro 2013), καθώς το 

χιούμορ προκύπτει, κατά την άποψη των συνεντευξιαζομένων, από την ασύμβατη 

επιθυμία των δύο εξηνταοχτάχρονων γυναικών να ασχοληθούν με νεανικές και δη 

ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Έτσι, λοιπόν, το χιουμοριστικό πλαίσιο της υπό 

εξέτασης σκηνής θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα των ηλικιωμένων ατόμων να 

ασχοληθούν με δυναμικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να προωθείται η 

στερεότυπη παραδοσιακή αντίληψη για την τρίτη ηλικία περί παθητικότητας, έλλειψης 

δραστηριότητας, καθώς και η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ως μια ομάδας «σε 

κίνδυνο» (“at risk”: Talarsky 1998).  

 

Εντοπισμός ή μη διαφοράς στον τρόπο ομιλίας του Σπύρου και των δύο 

εξηνταοχτάχρονων γυναικών από τους συνεντευξιαζόμενους 

Ως προς τον εντοπισμό διαφοράς στον τρόπο ομιλίας του Σπύρου και των δύο 

γυναικών, 9 στους 10 συνεντευξιαζόμενους ανέφεραν πως διαφοροποιείται ο τρόπος 

ομιλίας τους. Ωστόσο, οι συνεντευξιαζόμενοι παρουσίασαν ποικιλία ερμηνευτικών 

τοποθετήσεων για τους λόγους υιοθέτησης ενός διαφορετικού τρόπου ομιλίας από τις 

δύο ηλικιακές ομάδες χαρακτήρων. Επίσης, από το σύνολο των ερωτηθέντων 2 

συνεντευξιαζόμενοι προέβησαν σε διττή ερμηνεία αυτής της διαφοροποίησης και, γι’ 

αυτό, εμφανίζονται πάνω από δέκα αίτια για την υιοθέτηση ενός διαφορετικού 

ομιλιακού ύφους στο σύνολο των απαντήσεων.  

Αναλυτικότερα, 4 συνεντευξιαζόμενοι (2 νέοι και 2 μεσήλικες) απέδωσαν τον 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας στη διαφορετική ιδιοσυγκρασία των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων 

αναφέρει χαρακτηριστικά στα αίτια για τη διαφοροποίηση του τρόπου ομιλίας των υπό 

εξέταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων: «Ο Σπύρος ήτανε και λίγο το σπασικλάκι της 

υπόθεσης, οπότε είχε πιο συμμαζεμένο (…) λόγο. (…) (Οι δυο γυναίκες είναι) θεάρες, 

με βάση όλη τη σειρά». Επίσης, δύο συνεντευξιαζόμενες από την ομάδα των 

μεσηλίκων υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του τρόπου ομιλίας του Σπύρου για την 

ηλικία του λόγω του προσγειωμένου χαρακτήρα του, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη 
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αντίθεση με αυτόν των δύο ηλικιωμένων γυναικών.  Έτσι, λοιπόν, η μία παρατηρεί ότι: 

«Ο εγγονός, επειδή μάλλον αντιλαμβάνεται και την πραγματικότητα, ότι δε θα 

μπορούσαν να το κάνουν και μάλλον θα τους ξεφτίλιζε κάτι τέτοιο σαν οικογένεια, 

προσπαθεί…(…) (ο Σπύρος μιλάει πιο) μεγαλίστικα για την ηλικία του, πιο 

συντηρητικά.», ενώ μία άλλη συνεντευξιαζόμενη αναφέρει ότι: «(ο Σπύρος μιλάει) πιο 

σοβαρά. Προσπαθεί να τους προσγειώσει ο Σπύρος. Αυτές δεν προσγειώνονται με 

τίποτε.». 

Επιπροσθέτως, 2 νέοι απέδωσαν τη διαφοροποίηση στην ιδιαιτερότητα του 

χαρακτήρα της Θεοπούλας, 1 νέα στη χρήση των αγγλικών λέξεων από τις δύο 

γυναίκες, 1 μεσήλικας στην άγνοια των αγγλικών λέξεων από τις δύο ηλικιωμένες, ενώ 

1 μεσήλικας στην πρόθεση του Σπύρου να αποθαρρύνει τις δύο ηλικιωμένες. Έτσι, 

λοιπόν, η μεσήλικη συνεντευξιαζόμενη αναφέρει χαρακτηριστικά για την πρόθεση του 

Σπύρου: «Ναι, ο Σπύρος θέλει να κρατήσει τον αυστηρό, παίζει τον ρόλο του αυστηρού 

όσον αφορά τις δυο γριές, θεωρώντας ότι…τις δυο γριές/ τα κορίτσια…—όσο 

πλησιάζω σε αυτήν την ηλικία, τόσο πιο μικρές θα μου φαίνονται. Λοιπόν, ο Σπύρος 

στη συγκεκριμένη σκηνή, αν τους μίλαγε και αυτός έτσι χαζοχαρούμενα, αυτές θα 

είχανε πάρει φόρα και θα ’χανε πάει στη γέφυρα της Χαλκίδας να κάνουνε bungee-

jumping, οπότε έπρεπε να είναι πιο αυστηρός, για να…με τον τρόπο του να τους πει 

ότι ‘ξέρετε, γιαγιάδες, λέτε βλακείες’, ‘δεν είναι για εσάς αυτά’.». Επίσης, 2 

συνεντευξιαζόμενοι από την ομάδα των νέων έδωσαν και τις συμπληρωματικές 

ερμηνείες ότι η διαφοροποίηση οφείλεται στη γλυκύτητα που εντοπίζεται στον τρόπο 

ομιλία της Σοφίας (π.χ. «Ναι, (…) ‘Σπυράκο μου’, έτσι όμορφα, γλυκά.»), καθώς και 

στον φόβο των δύο γυναικών για την (αναμενόμενη) αντίδρασή του Σπύρου (π.χ. «Ναι, 

με λίγη δειλία (μιλάνε η Σοφία και η Θεοπούλα). Μου ήρθε στο μυαλό, όταν τα παιδιά 

δέκα-δώδεκα χρονών θέλουνε να κάνουνε κάτι και αρχίζουνε ‘να, μαμά, εκείνος…’, ε 

εκεί πήγε το μυαλό μου. (…) Λίγο παιδιάστικος (ο τρόπος ομιλίας τους), αλλά δεν τους 

αφήνει και ο Σπύρος περιθώρια να το ζητήσουν αλλιώς, γιατί είδες τις έχει…»). Από 

την άλλη πλευρά, 1 συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των μεσηλίκων υποστήριξε 

πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο ομιλίας των μυθοπλαστικών χαρακτήρων, 

καθώς οι δύο γυναίκες «δεν το τραβάνε πολύ». 
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Στάση συνεντευξιαζόμενων απέναντι στη χρήση αγγλικών λέξεων από άτομα στην ηλικία 

της Σοφίας και της Θεοπούλας 

Ως προς τη συμβατότητα των αγγλικών λέξεων με την ηλικία της Σοφίας και της 

Θεοπούλας, διαπιστώθηκε ομοφωνία απόψεων, καθώς το σύνολο των ερωτηθέντων 

θεωρεί ασύμβατες τις λέξεις αυτές με την ηλικία των δύο γυναικών για ποικίλους 

λόγους. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων εντοπίζει ως 

αίτιο της χρήσης αυτών των λέξεων από τη Σοφία και τη Θεοπούλα την πρόθεσή τους 

να «ξεχωρίσουν» και, άρα, να κάνουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα άτομα της 

ηλικίας τους («Θέλουν να ξεχωρίσουν (…), επιλέγουν αυτές τις δύσκολες λεξούλες»), 

ενώ μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αποδίδει την ασυμβατότητα 

αυτή στην έλλειψη εξοικείωσης των δύο γυναικών με την αγγλική γλώσσα: «Πρώτα 

απ’ όλα, είναι ξένες λέξεις. Ήξερε η Θεοπούλα και η Σοφία…τις ήξερες να ξέραν 

αγγλικά ή να είναι εκφράσεις που τις ακούγαν στην καθημερινή τους, εκεί στις παρέες 

τους, στα ΚΑΠΗ και τα λοιπά; Όχι, γι’ αυτό και τις είχαν γραμμένες στο ραβασάκι.». 

Επιπροσθέτως, από τους 10 συνεντευξιαζόμενους οι 8 αποδίδουν την 

ασυμβατότητα στο γεγονός ότι τα αθλήματα στα οποία αναφέρονται οι λέξεις αυτές 

αφορούν τις νεότερες ηλικίες. Ενδιαφέρον στο σημείο αυτό παρουσιάζει η άποψη μιας 

συνεντευξιαζόμενης από την ομάδα των νέων η οποία υποστηρίζει πως οι 

συγκεκριμένες αγγλικές λέξεις δε χρησιμοποιούνται συχνά ούτε από άτομα νεαρής 

ηλικίας, πόσο μάλλον από άτομα στην ηλικία της Θεοπούλας και της Σοφίας («Ε, 

προφανώς. Πόσες φορές θα ακούσεις έναν εβδομηντάχρονο να λέει bungee-jumping; 

Ή bowling; Κοίτα, εδώ καλά-καλά δε θα ’λεγα ότι συνηθίζονται στους νέους, βέβαια 

πάλι εξαρτάται, αλλά είναι πολύ εξεζητημένες λέξεις και πόσο μάλλον σαν 

αθλήματα.»). Εκτός των άλλων, ένας συνεντευξιαζόμενος, και αυτός από την ομάδα 

των νέων, θεωρεί ασύμβατες τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με την ηλικία τους, 

καθότι είναι σύγχρονα αθλήματα, τα οποία δεν υπήρχαν από την εποχή που ήταν οι 

ίδιες νέες, ώστε να τα γνωρίζουν και να θέλουν να ασχοληθούν με αυτά («Τα άλλα σαν 

δραστηριότητες δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ, πριν πενήντα εξήντα χρόνια.»), ενώ μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων υποθέτει πως χρησιμοποιούν τις 

λέξεις αυτές χωρίς να γνωρίζουν τη σημασία τους (π.χ. «Χώρια που δε νομίζω να 

ξέρανε τι είναι το bowling και τι είναι bungee-jumping και πώς το λένε στα ελληνικά. 

Ούτε κι εγώ το ξέρω.»). Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση μιας συνεντευξιαζόμενης 

από την ομάδα των μεσηλίκων η οποία διαμένει σε χωριό ότι, με βάση τα δικά της 



607 

 

βιώματα, θα ήταν αδύνατο κάποια γυναίκα μεγάλης ηλικίας να έχει γνώση αυτών των 

λέξεων και των αντίστοιχων αθλημάτων («Σύμφωνα με εμάς εδώ πέρα, καμία γιαγιά 

δε μιλούσε σε αυτήν την ηλικία ή θα ήξερε τι σημαίνει αυτό.»).  

Οι υπόλοιποι 2 από τους 10 συνεντευξιαζόμενους εντοπίζουν την 

ασυμβατότητα στο ότι είναι «γιαγιάδες» και δεν περιμένει κανείς από αυτές να μιλούν 

καλά αγγλικά  (π.χ. «Συνήθως οι γιαγιάδες δε μιλάνε και αγγλικά καλά») ούτε να 

ακούσει τέτοιες λέξεις από ένα άτομο αυτής της ηλικίας, πόσο μάλλον το άτομο αυτό 

να έχει την πρόθεση να ασχοληθεί με αυτές τις δραστηριότητες (π.χ. «Δεν περιμένεις 

να ακούσεις από μια γιαγιά ότι ξέρει τι είναι αυτά, πόσο μάλλον να θέλει και να τα 

κάνει»). Συν τοις άλλοις, 4 συνεντευξιαζόμενοι από τους 10 χρησιμοποιούν ως 

επιχείρημα για την ασυμβατότητα των λέξεων αυτών με την ηλικία της Σοφίας και της 

Θεοπούλας και την εσφαλμένη ανάγνωση των λέξεων αυτών από τη Σοφία, καθώς και 

τον συλλαβισμό της κατά την ανάγνωση των λέξεων αυτών. Για παράδειγμα, ένας 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων παρατηρεί σχετικά με τη χρήση των 

αγγλικών λέξεων από τις δύο ηλικιωμένες: «Γι’ αυτό κιόλας τις λένε (τις αγγλικές 

λέξεις) κάπως λανθασμένα, ας πούμε. Προφορικά είναι κάπως, ναι…», ενώ μια 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων επισημαίνει: «Χρησιμοποιώντας το 

bungee-jumping και το άλλο, το bowling, στην αρχή το διορθώνουν γιατί δεν το ’λεγαν 

και σωστά, και windsurfing και είναι και ακραία σπορ αυτά, πώς τα λένε, extreme 

sports, (…) και βέβαια σε καμία σχέση δεν ταιριάζει με την ηλικία τους, δε θα 

μπορούσαν να τα κάνουν αυτά όλα, άρα εκφράζουνε κάτι το πολύ μοντέρνο για την 

ηλικία τους». Ωστόσο, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αποδίδει 

τη χρήση αγγλικών λέξεων από τις δύο εξηνταοχτάχρονες γυναίκες στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχει αντίστοιχη διαδεδομένη μετάφραση στα ελληνικά: «Έτσι τα λένε, δεν 

υπάρχουν ελληνικές λέξεις, για να πεις αυτά τα συγκεκριμένα αθλήματα. Πώς να τα 

πούνε; Δηλαδή, άμα το λέγανε ελληνικά κάπως αλλιώς, θα το λέγανε, θεωρώ.», 

αποδεχόμενη, κατ’ επέκταση, και τη δυσκολία της Σοφίας να διαβάσει σωστά τις 

αγγλικές λέξεις λόγω άγνοιας: «Εντάξει, λογικό είναι (να τα λέει εσφαλμένα η Σοφία), 

αφού δεν ξέρει η γυναίκα αγγλικά. Όταν πας να πεις μια λέξη που δεν την ξέρεις, 

προσπαθείς όσο μπορείς…». 

Κατά συνέπεια, αναπαράγονται και σε αυτό το σημείο κρατούντα 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα για τον τρόπο ομιλίας συγκεκριμένων ηλικιακών 

ομάδων, καθώς, αφενός, οι αγγλικές λέξεις και ειδικά αυτές που αναφέρονται στα 
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επικίνδυνα σπορ θεωρούνται δεικτικές της κοινωνικής ομάδας των νέων και «δείκτες» 

της νεανικής ταυτότητας, ενώ, αφετέρου, το ομιλιακό ύφος ατόμων της τρίτης ηλικίας 

συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με τη χρήση της πρότυπης ποικιλίας αλλά και της 

ελληνικής γλώσσας. Τέλος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εντοπίζουμε πως οι 

συνεντευξιαζόμενοι απορρίπτουν, κατ’ επέκταση, την κειμενική τοποθέτηση για χρήση 

αγγλικών λέξεων από άτομα στην ηλικία της Σοφίας και της Θεοπούλας, και δη λέξεων 

που αναφέρονται σε extreme sports, καθώς αντιμετωπίζουν την αναπαράσταση αυτή 

αφενός ως μη ρεαλιστική και αφετέρου ως κωμική, άρα ασύμβατη με την 

πραγματικότητα.  

 

Αίτια διαφορετικού βαθμού γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τη Σοφία και τη Θεοπούλα 

κατά τους συνεντευξιαζόμενους 

Σχετικά με τον διαφορετικό βαθμό γνώσης των αγγλικών λέξεων από τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα, εντοπίστηκε ποικιλία αναγνωστικών τοποθετήσεων από τους 

συνεντευξιαζόμενους, ενώ 4 από αυτούς έδωσαν παραπάνω από μία εξηγήσεις για τη 

διαφοροποίηση αυτή. Έτσι, λοιπόν, 4 συνεντευξιαζόμενοι (2 νέοι και 2 μεσήλικες) 

απέδωσαν τον διαφορετικό βαθμό γνώσης στην ιδιαιτερότητα του τηλεοπτικού 

χαρακτήρα της Θεοπούλας, ενώ δύο (1 νέα και 1 μεσήλικας) στη διαφορά των δύο 

γυναικών ως προς την ταχύτητα εκμάθησης. Για παράδειγμα, αναφορικά με την 

ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της Θεοπούλας, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα 

των νέων εντοπίζει ως πρόθεση του σεναριογράφου την επίτευξη χιουμοριστικού 

αποτελέσματος, μέσω της ιδιορρυθμίας του χαρακτήρα της Θεοπούλας: «Για να 

πετύχει το χιουμοριστικό αυτό (αποτέλεσμα) και το πετυχαίνει πιο πολύ βάζοντας τη 

Θεοπούλα που είναι η πιο κουκουρούκου, να σ’ το πω έτσι, ναι, είναι στον κόσμο της, 

δεν ξέρει τι της γίνεται, να τα ξέρει.», ενώ μία συνεντευξιαζόμενη, επίσης από την 

ομάδα των νέων, επισημαίνει πως οι αναλαμπές της Θεοπούλας είναι συχνές καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σειρά και, άρα, αναμενόμενες: «Η Θεοπούλα σαν ρόλος ήτανε πιο πολύ 

στον κόσμο της και γενικά (…) πετούσε και σωστά πράγματα, ας πούμε, στα αγγλικά». 

Παράλληλα, ως προς την πιθανή διαφορά των δύο γυναικών στην ταχύτητα εκμάθησης 

των αγγλικών λέξεων, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αναφέρει: 

«Υπάρχουν γιαγιάδες που μπορεί και να τα ξέρουν, να τα παίρνουν πιο εύκολα.».  
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Επίσης, 2 συνεντευξιαζόμενοι (1 νέος και 1 μεσήλικας) θεωρούν ως αίτιο αυτής 

της αναπαράστασης την επιδίωξη χιουμοριστικού αποτελέσματος από τον 

σεναριογράφο μέσω της δημιουργίας ενός χιουμοριστικού διδύμου (π.χ. «Η μια να 

συμπληρώνει…να είναι ένα ντουέτο, που να έχει πλάκα.»), ενώ 1 συνεντευξιαζόμενος 

(μεσήλικας) θεωρεί πως η διαφορά αυτή υφίσταται, προκειμένου να προσεγγιστεί 

τηλεοπτικό κοινό όλων των ηλικιών. Έτσι, λοιπόν, ο συνεντευξιαζόμενος αυτός 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ε, κοίταξε, προφανώς θέλει να έχει ένα ακροατήριο 

μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν απευθύνεται μόνο σε νέους, απευθύνεται και σε μέση ηλικία 

και σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε βάζοντας και χαρακτήρες από όλο το φάσμα των 

ηλικιών, προσπαθεί να αυξήσει τον περίγυρό του στην ακροαματικότητα.».  

Εκτός των άλλων, 1 συνεντευξιαζόμενος (νέος) αναφέρει ως αίτιο τη διαφορά 

βιωμάτων των δύο γυναικών («Τώρα αυτό να υποθέσω ότι ίσως, δεν ξέρω, ναι, ότι η 

Σοφία, η γιαγιά του Σπύρου ήταν σαν πιο μικρή πιο άβγαλτη, ας πούμε, πιο πολύ 

γυναίκα κλειστή μες στο σπίτι ίσως (sic), ενώ η Θεοπούλα ίσως έκανε άλλη ζωή πριν. 

Πιο κοσμοπολίτισσα, ναι.»), ενώ 1 συνεντευξιαζόμενη (μεσήλικας) την κατάλυση των 

στερεοτύπων απέναντι στις μεγάλες ηλικίες («Θέλει να δείξει ότι αυτά τα στερεότυπα 

μάλλον πρέπει να σπάσουν, δηλαδή ακόμα και οι μεγάλες ηλικίες έχουν δικαίωμα στο 

να δοκιμάζουν πράγματα που μπορεί να μην ταιριάζουν για τους άλλους στις συνήθειες 

(ενν. τους). (…) Ανεξαρτήτως ηλικίας όλοι έχουνε δικαίωμα στο να τολμούνε και να 

δοκιμάζουν πράγματα.»). Συν τοις άλλοις, 2 συνεντευξιαζόμενες από την ομάδα των 

μεσηλίκων αποδίδουν τη διαφοροποίηση αυτή στον οικογενειακό ρόλο της Σοφίας, 

λόγω του οποίου είναι πιο διστακτική εν συγκρίσει με τη Θεοπούλα. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, η μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων παρατηρεί 

χαρακτηριστικά: «(Η Σοφία) είναι η γιαγιά του. Είναι πιο μαζεμένη. (…) Ίσως γι’ αυτό. 

Γιατί πάντα προσπαθεί να πει ‘Σπυράκο μου’, να πάρει τη γνώμη, σιγά-σιγά να του τη 

φέρει.», ενώ, μάλιστα, συμπληρώνει πως, κατά την άποψή της, και η Σοφία γνωρίζει 

την ορθή ανάγνωση των αγγλικών λέξεων, αλλά προσποιείται ότι δεν τη ξέρει, για να 

μην εκνευρίσει τον Σπύρο: «Γιατί και η Σοφία το ξέρει (το πώς διαβάζεται το bungee-

jumping), αλλά προσπαθεί σε λέω να το κουκουλώσει, για να βγει ότι δεν το ήξερε και 

της το (σφύριξε) η Θεοπούλα μαζί με τη φίλη της, τη Δέσποινα είπαμε.».  

Επιπροσθέτως, 1 μεσήλικας συμπληρώνει πως η αναπαράσταση αυτή θέλει να 

υπογραμμίσει τη διαφορά των μυθοπλαστικών χαρακτήρων («Ναι (να δείξει δύο 

διαφορετικούς χαρακτήρες). Ο ένας που συμπάσχει στον άλλον και βοηθάει.»), ενώ 1 
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συνεντευξιαζόμενη (και αυτή από την ομάδα των μεσηλίκων) αναφέρει 

χαριτολογώντας πως η αναπαράσταση αυτή οφείλεται στο ότι η Θεοπούλα είναι 

καλύτερη στην αποστήθιση των λέξεων («Ήταν πιο καλά διαβασμένη, τι θες να σου 

πω τώρα;»). Τέλος, 1 συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αναφέρει ως 

επιπρόσθετο λόγο πως ο διαφορετικός βαθμός γνώσης αγγλικών των δύο γυναικών 

αποβλέπει στο να αναπαραστήσει την πραγματικότητα («Θέλει να μας δείξει ότι είναι 

δυο γυναίκες της ηλικίας των εβδομήντα, που, αν σκεφτώ, ας πούμε, τη γιαγιά μου, και 

αυτή θα δυσκολευόταν να πει bungee-jumping.»).  

 

Στάση συνεντευξιαζομένων απέναντι στη εσφαλμένη ανάγνωση αγγλικών λέξεων από τη 

Σοφία και επιδίωξη αυτής της αναπαράστασης 

Ως προς τα συναισθήματα των συνεντευξιαζομένων απέναντι στην εσφαλμένη 

ανάγνωση και προφορά των αγγλικών λέξεων από τη Σοφία, διαπιστώθηκε ότι το 

σύνολο των συνεντευξιαζομένων διάκειται, σε γενικές γραμμές, θετικά απέναντι σε 

αυτήν την αναπαράσταση για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με ορισμένους να δίνουν 

παραπάνω από μία εξήγηση. Αναλυτικότερα, 4 συνεντευξιαζόμενοι στους 10 (3 νέοι 

και 1 μεσήλικας) αξιολογούν την αναπαράσταση αυτή θετικά, καθώς θεωρούν πως 

συμβαδίζει με την πραγματικότητα (π.χ. «Πιο γνώριμο απ’ τη Θεοπούλα, πιο οικείο για 

την ηλικία της»), ενώ, ακόμη, 4 συνεντευξιαζόμενοι στους 10 (2 νέες και 2 μεσήλικες) 

την αξιολογούν θετικά λόγω του χιουμοριστικού της χαρακτήρα. Για παράδειγμα, δύο 

συνεντευξιαζόμενες από την ομάδα των νέων σχολιάζουν: «Αστείο στην αρχή, σίγουρα 

παράξενο που προσπαθεί για να το πετύχει και να το διαβάσει και να το βρει», «Γελάς. 

Σου δίνει ακριβώς αυτήν την αίσθηση ότι δεν ξέρει τι είναι αλλά προσπαθεί να τα 

μάθει. Θέλει να κάνει το βήμα, για να μπει λίγο στον νεανικό κόσμο.», ενώ μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αναφέρει: «Το γέλιο βγάζει. Τους 

βλέπω με κατανόηση και με συμπάθεια μεγαλύτερη.».  

Επιπροσθέτως, 3 συνεντευξιαζόμενοι από την ομάδα των μεσηλίκων 

αξιολογούν τη συγκεκριμένη αναπαράσταση θετικά λόγω της συμπάθειάς τους για την 

προσπάθεια της Σοφίας (π.χ. «Λέω ‘α, την καημένη θέλει να το κάνει και δεν ξέρει να 

το πει’.»/ «Εντάξει, προσπαθεί. Αρκεί η προσπάθεια δε λέμε πολλές φορές; Προσπαθεί 

να το τελειοποιήσει.»), ενώ 1 συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων την 

αξιολογεί θετικά λόγω της απουσίας παραίτησης και της όρεξης για ζωή, που 
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αποτυπώνονται στην προσπάθεια της Σοφίας. Συγκεκριμένα, ο συνεντευξιαζόμενος 

αυτός παρατηρεί: «Είναι χαριτωμένα (τα συναισθήματα που μου δημιουργούνται). 

Θετικά, ναι. Γιατί, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις, ξέρω εγώ, μία γυναίκα αυτής 

της ηλικίας να έχει όρεξη για ζωή, ξέρω εγώ, και να δοκιμάσει πράγματα και να δει.». 

Ακόμη, στις παραπάνω ερμηνείες, μία από τους συνεντευξιαζόμενους προσθέτει ως 

εξήγηση στη θετική της αξιολόγηση και τη συμπάθειά της για τον χαρακτήρα της 

Σοφίας («Εμένα με κερδίζει κιόλας ο χαρακτήρας, δηλαδή σαν να σου περνάει το 

μήνυμα ότι ‘όσο κι αν γεράσει ο άνθρωπος, δεν τα παρατάμε’.»). Ωστόσο, ένας 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων δηλώνει την ουδέτερη στάση απέναντι 

στην αναπαράσταση αυτή, λόγω της ηλικίας της Σοφίας, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά: «Εντάξει, το θεωρώ φυσιολογικό. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Άμα 

έβλεπα κάποιον π.χ. στην ηλικία μου να το κάνει λάθος, ναι, θα ήταν αρνητικά, αλλά 

τώρα σ’ αυτήν την ηλικία δεν περιμένω να τα ξέρει, έτσι, να τα λέει κανονικά.». 

Σχετικά τώρα με την επιδίωξη της αναπαράστασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι 4 

στους 10 συνεντευξιαζόμενους (3 νέοι και 1 μεσήλικας) υποστηρίζουν πως η 

εσφαλμένη προφορά των αγγλικών λέξεων από τη Σοφία έχει ως στόχο να 

αναπαραστήσει την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των νέων υποστηρίζει: «Την πραγματικότητα (αναπαριστά), ότι δε θα 

συναντήσεις γιαγιάδες να σου πουν έτσι εύκολα bowling ή bungee jumping.», ενώ μία 

άλλη συνεντευξιαζόμενη, και αυτή από την ομάδα των νέων, υπογραμμίζει: «(Στόχος 

είναι να είναι) πιο οικείο στα αυτιά μας. Να μην είναι τόσο τραβηγμένο ότι αυτές οι 

γιαγιάδες θα κάνουν τα πάντα». Εκτός των άλλων, 2 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (1 

νέα και 1 μεσήλικας) υποστηρίζουν πως απώτερος στόχος της αναπαράστασης είναι να 

επισημανθεί η αντίθεση ανάμεσα στη λέξη και στην ηλικία της Σοφίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων υποστηρίζει 

χαρακτηριστικά αναφορικά με την επιδίωξη του σεναριογράφου: «Ότι αυτό, ότι η 

Σόφη και η Θεοπούλα ανήκουνε σ’ ένα, ενώ θα ’πρεπε, ας πούμε, όπως λέει και ο 

Σπύρος μετά, να ράβουν, να πλέκουν, να βλέπουν τηλεόραση, επιλέγουν να κάνουν 

κάτι διαφορετικό και πόσο μάλλον χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις που είναι και ξένες, 

ε για να δείξει τη, πώς το λένε, τη διαφοροποίηση, διαφοροποίηση όχι το λέω λάθος, 

την αντίθεση στη λέξη και στην ηλικία.». 

Επιπροσθέτως, 2 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (1 νέος και 1 μεσήλικας) 

αναφέρουν ως πιθανό στόχο της εσφαλμένης ανάγνωσης των ξένων λέξεων από τη 
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Σοφία να προσελκύσει την προσοχή του Σπύρου (π.χ. «Προσπαθεί να τραβήξει την 

προσοχή του εγγονού. Να συμμετάσχει και αυτός, να τις μάθει αυτός ο εγγονός (sic), 

να μάθει στις μεγαλύτερες ορισμένα πράγματα, είτε είναι σπορ είτε οτιδήποτε άλλο.»), 

ενώ 1 στους 10 συνεντευξιαζόμενους από την ομάδα των μεσηλίκων υπογραμμίζει πως 

στόχος είναι να υπογραμμιστεί η έλλειψη παραίτησης από τη ζωή («Σαν να σου περνάει 

το μήνυμα ότι ‘όσο κι αν γεράσει ο άνθρωπος, δεν τα παρατάμε’»). Τέλος, 1 στους 10 

συνεντευξιαζόμενους από την ομάδα των μεσηλίκων υποστηρίζει πως η Σοφία 

προφέρει εσφαλμένα τις λέξεις, για να φέρει πιο ήπια την επιθυμία της στον Σπύρο 

(«Ενώ κατά βάθος έχει μπει στο μυαλό της ότι θα το κάνει. Τον προειδοποιεί (τον 

Σπύρο). Σιγά-σιγά.»).  

 

Στάση συνεντευξιαζομένων απέναντι στην ορθή χρήση αγγλικών λέξεων από τη 

Θεοπούλα και επιδίωξη αυτής της αναπαράστασης 

Αναφορικά με τα συναισθήματα των συνεντευξιαζόμενων απέναντι στην ορθή χρήση 

αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα, παρατηρήθηκε ομοφωνία απόψεων, καθώς και οι 

10 αξιολόγησαν θετικά την αναπαράσταση αυτή. Συγκεκριμένα, τα θετικά 

συναισθήματα δημιουργούνται στο ήμισυ των υπό μελέτη τηλεθεατών (5 

συνεντευξιαζόμενοι, εκ των οποίων 2 νέες και 3 μεσήλικες) λόγω του θαυμασμού τους 

προς τη Θεοπούλα, ενώ 1 εκ των μεσηλίκων αναφέρει ως αίτιο για τη θετική του στάση 

και την αισιοδοξία του εν λόγω τηλεοπτικού μηνύματος. Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αποδίδει τη θετική της αξιολόγηση στην 

εντύπωση που της προξενεί η συγκεκριμένη αναπαράσταση: «Ε λες ‘μπράβο στη 

Θεοπούλα! Μπράβο που το κατάλαβε και το λέει σωστά!’. Αλλά, εντάξει, σε ξενίζει 

λίγο, λες πού το συγκράτησε τώρα η Θεοπούλα και το είπε το windsurfing, έχει και 

προφορά, εντάξει…Όχι, περισσότερο θετικά θα ’λεγα, γιατί σου κάνει εντύπωση που 

τα κατάφερε και τα ’πε με την πρώτη.». Επιπροσθέτως, επιδοκιμαστικά αναφέρονται 

στην ορθή εκφορά των αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα με πολύ χαρακτηριστικό 

(και νεανικό η μία συνεντευξιαζόμενη εξ αυτών) τρόπο και δύο συνεντευξιαζόμενες 

από την ομάδα των μεσηλίκων, οι οποίες θεωρούν τρόπον τινά πρότυπα τους 

ηλικιωμένους που τα καταφέρνουν σε ‘νεανικές’ δραστηριότητες («Μπράβο τη 

Θεοπούλα! Έμαθε γρήγορα τα ξένα, τα αγγλικά. Ε, ναι (θετικά συναισθήματα). Γιατί 

δε βλέπεις κάποιους μεγάλους στην ηλικία που κάνουν κάποια πράγματα πολύ σωστά; 
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Και λες ‘μακάρι να μπορώ κι εγώ να τα κάνω σαν αυτόν, να προφέρω σαν αυτόν, να 

δημιουργώ σαν αυτόν’.»/ «Λες ‘μπράβο τη Θεοπούλα! Μεγάλη, τα ’σπασες! Μπράβο, 

(…) μεγάλη.».). Όσον αφορά την αισιοδοξία του τηλεοπτικού μηνύματος, η 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων η οποία ανέφερε το στοιχείο αυτό 

ως αίτιο της θετικής της αξιολόγησης επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Είναι αυτό που 

είπα πριν, αυτό το αισιόδοξο, ότι ο άνθρωπος όσο και να γερνάει, μαθαίνει και θέλει 

να δοκιμάζει πράγματα.». 

Παράλληλα, 4 συνεντευξιαζόμενοι από την ομάδα των νέων αξιολόγησαν 

θετικά τον τρόπο εκφοράς των αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα και λόγω της 

έκπληξης και του εντυπωσιασμού που τους προκαλεί η αναπαράσταση αυτή ως  

τηλεθεατές. Για παράδειγμα, ένας συνεντευξιαζόμενος από τους νέους τονίζει: «(Μου 

δημιουργεί συναισθήματα) Απορίας. Πού τα ξέρει τώρα; Τι έχει δει; Τι έχει κάνει; Τι 

έχει σκοπό να κάνει; (Θετικά συναισθήματα), ναι. (…) Είναι, ρε παιδί μου, αυτή που 

δεν ξέρει τι της γίνεται, είναι λίγο χαμένη, οπότε σου δημιουργεί μια έκπληξη, λες ‘ωπ, 

πού τα ξέρει η Θεοπούλα τώρα;’». Επίσης, 4 συνεντευξιαζόμενοι, εκ των οποίων 3 νέοι 

και 1 μεσήλικας, διάκεινται θετικά στο ομιλιακό ύφος της Θεοπούλας λόγω του 

χιουμοριστικού αποτελέσματος της συγκεκριμένης αναπαράστασης (π.χ. «Γιατί έχει 

μια δόση χιούμορ όλη αυτή η σκηνή»). Εκτός των άλλων,  1 συνεντευξιαζόμενος από 

την ομάδα των μεσηλίκων αντιμετωπίζει θετικά την ορθή εκφορά των αγγλικών λέξεων 

από τη Θεοπούλα, καθώς την εκλαμβάνει ως απόπειρα προσέγγισης της νέας γενιάς , 

ενώ 2 ακόμη από τους συνεντευξιαζόμενους, 1 από την ομάδα των νέων και 1 από των 

μεσηλίκων, τηρούν θετική στάση στον τρόπο ομιλίας της Θεοπούλας λόγω της 

συμπάθειάς τους προς τον συγκεκριμένο χαρακτήρα για την ιδιαιτερότητά του  (π.χ. 

«Η Θεοπούλα έχει αναλαμπές»). Όπως γίνεται κατανοητό, και σε αυτήν την ερώτηση 

οι συνεντευξιαζόμενοι έδωσαν παραπάνω από μία αιτιολογήσεις, γι’ αυτό και ο 

αριθμός των απαντήσεων και των συνεντευξιαζομένων υπερβαίνει τον αριθμό 10. 

Εκτός των άλλων, σχετικά με την επιδίωξη της αναπαράστασης της ορθής 

χρήσης αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα12, και πάλι οι συνεντευξιαζόμενοι έδωσαν 

μια ποικιλία απαντήσεων, καθώς οι 6 από αυτούς έδωσαν παραπάνω από μία 

εναλλακτικές ερμηνείες της επιδίωξης αυτής της αναπαράστασης. Αναλυτικότερα, 4 

                                                           
12 Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί πως η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου έμεινε για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα στον Καναδά όπου παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Sir George Williams του 

Μόντρεαλ, ενώ γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Όταν επέστρεψε στη Ελλάδα, 

παράλληλα με το θέατρο, δίδασκε αγγλικά σε παιδιά.  
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συνεντευξιαζόμενοι (3 νέοι και 1 μεσήλικας) απέδωσαν την ορθή προφορά των 

αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της (π.χ. «Γιατί 

θέλει να δείξει ότι είναι διαφορετική εβδομηντάχρονη αυτή ίσως; Ότι θέλει να μας 

δώσει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με δύο εβδομηντάχρονες της 

σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.»), ενώ 2 συνεντευξιαζόμενοι (νέοι) στην 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της μέσω της εκμάθησης νέων δραστηριοτήτων (π.χ. 

«Ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες σε αυτήν την ηλικία που προσπαθούν να μαθαίνουν 

νέα πράγματα, νέες δραστηριότητες.»/ «Για τα extreme sports, (…) προσπαθούν να 

εκσυγχρονιστούν, να μπουν στη ζωή των νέων.»).  

Επίσης, 2 συνεντευξιαζόμενες από την ομάδα των νέων θεωρούν πως η ορθή 

εκφορά των αγγλικών λέξεων από τη Θεοπούλα οφείλεται στην επιδίωξη για 

εντυπωσιασμό των τηλεθεατών (π.χ. «Να μας κάνει εντύπωση εκείνη την ώρα;»), ενώ 

2 συνεντευξιαζόμενοι (1 από την ομάδα των νέων και 1 από την ομάδα των μεσηλίκων) 

στην ανάγκη αλληλοσυμπλήρωσης με τη Σοφία και 3 (1 νέος και 2 μεσήλικες) στη 

δημιουργία αντίθεσης με αυτήν. Ενδεικτικά, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα 

των μεσηλίκων υπογραμμίζει: «Στη σειρά βλέπουμε ότι η Σοφία την παρασύρει η 

Θεοπούλα (sic). Βλέπουμε η Σοφία ήτανε πιο συγκρατημένη, γιατί έπρεπε να 

μεγαλώσει ένα εγγόνι κτλ. κτλ. Ήταν αλλιώτικη η ζωή της τέλος πάντων. Ενώ η 

Θεοπούλα σε όλη τη σειρά ήταν ‘ελαφρά γιορτή’. Από εκεί και πέρα, δε θα είχε 

ενδιαφέρον αν ήτανε διαφορετικές (sic). Η μία συμπληρώνει την άλλη. Και μάλιστα, η 

μία προσπαθεί να ξεσηκώσει τη Σοφία να κάνουν πράγματα, αλλά και η Σοφία είναι 

αυτή που την τραβάει λίγο πίσω να μην κάνουν και μαλακίες.». Από την άλλη, ο 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων σχολιάζει την αναπαράσταση της 

Θεοπούλας ως εξής: «Μπορεί η μία να συμπληρώνει την άλλη. Ναι, να είναι ένα 

αχτύπητο δίδυμο, ναι, πραγματικά.». Πέραν των άλλων, 2 νέοι συνεντευξιαζόμενοι 

ανέφεραν ως πρόσθετο αίτιο την επιδίωξη χιουμοριστικού αποτελέσματος (π.χ. «Είναι 

το έναυσμα. Δηλαδή θα πει κάτι η Θεοπούλα, οπότε μετά ξέρεις ότι θα ακολουθήσει 

κάτι αστείο.»), 1 μεσήλικας την προσπάθεια του σεναριογράφου να περάσει ένα 

αισιόδοξο μήνυμα, 1 μεσήλικας την πρόθεσή της να δημιουργήσει το κατάλληλο 

έδαφος για τη Σοφία («Για να βγάλει και τη Σοφία μετά, απλά τη Θεοπούλα τη βάζει 

μπροστά.»), ενώ, τέλος, 1 ακόμη συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των μεσηλίκων 

επισήμανε ως αίτιο την προσπάθεια της Θεοπούλας να προσεγγίσει τον Σπύρο 

(«Προσπαθούν οι γιαγιάδες να πάνε κοντά στον εγγονό»). 
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Αξιολόγηση του τρόπου ομιλίας της Σοφίας και της Θεοπούλας από τους 

συνεντευξιαζόμενους 

Ως προς την αξιολόγηση του τρόπου ομιλίας της Σοφίας και της Θεοπούλας, οι 

συνεντευξιαζόμενοι παρουσίασαν και σε αυτήν την ερώτηση διαφορετικές απόψεις. 

Ειδικότερα, οι 5 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (3 νέοι και 2 μεσήλικες) αξιολόγησαν 

θετικά τον τρόπο ομιλίας της Σοφίας και της Θεοπούλας είτε λόγω της λελογισμένης 

χρήσης των νεανικών εκφράσεων από μέρους τους (1 από την ομάδα των νέων), είτε 

λόγω της προσπάθειας ενσωμάτωσής τους στη νέα πραγματικότητα (1 από την ομάδα 

των νέων), είτε λόγω της προσπάθειάς τους για μίμηση των νέων (1 από την ομάδα των 

μεσηλίκων), είτε λόγω της προσπάθειάς τους να γεφυρώσουν το επικοινωνιακό χάσμα 

με τον Σπύρο (2 συνεντευξιαζόμενοι, 1 νέος και 1 μεσήλικας). Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θετική θα 

έλεγα, γιατί βλέπεις ότι η «γλώσσα των νέων», αυτό που λέγαμε πριν, δεν έχει όρια, 

δεν έχει ηλικιακά όρια, δηλαδή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας ανάλογα με το 

πλαίσιο.», ενώ συμπληρώνει: «Δε με ξένισε, δεν αισθάνθηκα άσχημα, όταν τις άκουσα 

να μιλάνε έτσι, ίσα-ίσα, δηλαδή ήτανε πολύ ευχάριστο να ακούς τους μεγαλύτερους να 

προσπαθούν να ενσωματωθούν στην καινούρια πραγματικότητα. (…) Δε θα ’λεγα ότι 

το κάνουνε για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν κάποιο κύρος, αλλά το κάνουνε γιατί 

προσπαθούνε να μη χάσουνε την επαφή με τους νέους. Σκέψου ότι, αν δεν 

προσπαθούσανε με αυτόν τον τρόπο, μπορεί αυτοί που είναι τώρα στα εβδομήντα, 

εβδομήντα πέντε, ογδόντα να μιλούσαν ακόμη στην καθαρεύουσα, εντάξει 

τραβηγμένο, θα μπορούσανε ναι, να μην έχουνε καμία επαφή με τη σύγχρονη ελληνική 

γλώσσα.». Επιπροσθέτως, ένας συνεντευξιαζόμενος από τους μεσήλικες αξιολογεί 

θετικά το γλωσσικό τους πέρασμα, καθώς αποτελεί, κατά τη γνώμη του, μέσο 

προσέγγισης της νέας γενιάς: «Όχι (δε στιγματίζεται ο νεανικός τρόπος ομιλίας), ίσα-

ίσα, προσπαθούν να ’ρθουν πιο κοντά στη νεολαία. (…) Ναι, προσπαθούν να μάθουνε 

πώς μιλάν οι νέοι.», ενώ, από την άλλη, μία συνεντευξιαζόμενη, επίσης από την ομάδα 

των νέων, υποστηρίζει πως το ομιλιακό ύφος των δύο γυναικών της δημιουργεί «θετική 

εικόνα», καθώς καμία από τις δύο ηλικιωμένες «δε λέει κάτι τραβηγμένο».  

Από εκεί και πέρα, 4 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (1 νέος και 3 μεσήλικες) 

αξιολόγησαν ως ουδέτερο τον τρόπο ομιλίας της Σοφίας και της Θεοπούλας, μιας και: 
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α) προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στον Σπύρο και δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα (1 νέος), β) αξιοποιείται στο πλαίσιο της κωμωδίας (1 μεσήλικας), γ) 

δεν είναι εξοικειωμένη η συνεντευξιαζόμενη με τον νεανικό τρόπο ομιλίας (1 

μεσήλικας), αλλά και δ) επειδή δείχνει αυτός ο τρόπος ομιλίας την έλλειψη 

συμβιβασμού των δύο γυναικών με την ηλικία τους (1 συνεντευξιαζόμενη μεσήλικας). 

Συγκεκριμένα, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων αναφέρει 

χαρακτηριστικά για τον τρόπο ομιλίας της Σοφίας και της Θεοπούλας: «Πιστεύω είναι 

λίγο προς το αρνητικά…Αρνητικά (;) Αρνητικά τα λαμβάνει ο Σπύρος, η Σοφία τα 

χρησιμοποιεί θετικά, για να έρθει πιο κοντά του, ξέρω εγώ, να τον ρωτήσει, να κάνει... 

Εντάξει, χιουμοριστική (γεύση μου αφήνει), αστεία περισσότερο, δεν το περιμένεις 

αυτό. Αυτό, ναι, εντάξει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δε μου αφήνει 

ούτε θετικά ούτε αρνητικά συναισθήματα.». Παράλληλα, μία συνεντευξιαζόμενη από 

την ομάδα των μεσηλίκων τηρεί ουδέτερη στάση στο ομιλιακό ύφος των δύο γυναικών, 

λόγω του χιουμοριστικού πλαισίου της σειράς: «Επειδή είναι κωμωδία και θέλει να 

βγάλει το γέλιο, νομίζω ότι είναι επιτυχημένο. Δεν το θεωρώ θετικό ντε και καλά, αλλά 

όχι και αρνητικό. Το κατανοώ. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω απόλυτα.», ενώ μία άλλη 

τηρεί παρόμοια στάση λόγω της άρνησης των δύο γυναικών να συμβαδίσουν με την 

ηλικία τους: «Όπως πριν σου είπα ότι τα πιτσιρίκια θέλουν να μεγαλώσουνε και μερικές 

φορές γίνονται και καραγκιόζηδες χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις, το ίδιο θα 

σου απαντήσω και γι’ αυτές τις κυρίες. Καλό το χιούμορ, εντάξει, αλλά και αυτές οι 

κύριες δε θέλουν να συμβιβαστούν με το εξήντα οχτώ της ηλικίας τους. Άρα, λοιπόν, 

χρησιμοποιούν νεανικές εκφράσεις, χρησιμοποιούν τέτοια extreme sports με τη λογική 

ότι θα γίνουνε νέες.». Τέλος, 1 συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων 

αξιολόγησε αρνητικά τον τρόπο ομιλίας της Σοφίας και της Θεοπούλας, επειδή 

προκάλεσε αισθήματα ταραχής στον Σπύρο («Γιατί ταράχτηκε, ας πούμε, ο Σπύρος. 

Δεν του φάνηκε λογικό η γιαγιά του αυτά που του λέει να πάει να τα κάνει κιόλας.»).  

 

Αξιολόγηση της αντίδρασης του Σπύρου απέναντι στον τρόπο ομιλίας των δύο γυναικών  

Αναφορικά με το πώς προσέλαβαν την αντίδραση του Σπύρου απέναντι στον τρόπο 

ομιλίας των δύο γυναικών, το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων αξιολόγησε ως 

αρνητική την αντίδραση του Σπύρου (π.χ. «(Αντιδρά) με νεύρο, κάνει τον φραπέ μόνος 

του»). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως και σε αυτήν την ερώτηση 
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εντοπίστηκαν ποικίλες αναγνωστικές τοποθετήσεις των ερωτηθέντων, ενώ 4 από 

αυτούς έδωσαν παραπάνω από μία ερμηνεία της αρνητικής στάσης του Σπύρου 

απέναντι στο ομιλιακό ύφος της Σοφίας και της Θεοπούλας. Έτσι, λοιπόν, 5 

συνεντευξιαζόμενοι (1 νέος και 4 μεσήλικες) θεώρησαν πως ο Σπύρος αξιολόγησε 

αρνητικά τον τρόπο ομιλίας των δύο γυναικών λόγω της ασυμβατότητας των 

επιλεγεισών δραστηριοτήτων με την ηλικία των δύο γυναικών (π.χ. «Τρελαίνεται. Γιατί 

δεν περίμενε σε αυτήν την ηλικία αυτές οι γιαγιές να μιλάνε ή να θέλουν να κάνουν 

αυτά τα πράγματα.»/ «Ναι, εντάξει. Ποιος δε θα φρίκαρε; Εννοείται. Ε, γιατί, εντάξει 

τώρα, άμα το πάρουμε και…, δεν είναι δραστηριότητες που θα τις έκανε μία 

εξηνταοχτάχρονη αυτές. Θα διαλυόταν, ξέρω εγώ.»), ενώ 3 συνεντευξιαζόμενοι (2 νέοι 

και 1 μεσήλικας) απέδωσαν την αξιολόγηση του Σπύρου στον φόβο του για τη 

σωματική ακεραιότητα των δύο γυναικών (π.χ. «Δεν το περιμένει, εντάξει. Ανησυχεί 

γενικά, γιατί είναι μεγάλες γυναίκες. Πόσο μάλλον η Σοφία που είναι και υπό την 

επίβλεψή του.»).  

Επίσης, 3 συνεντευξιαζόμενοι (2 νέες και 1 μεσήλικας) απέδωσαν την αρνητική 

του αξιολόγηση στον οικογενειακό ρόλο του ως εγγονού (π.χ. «Γιατί σαν ένας γνήσιος 

εγγονός δεν περιμένει να τα ακούσει αυτά από τη γιαγιά του») και στην ανάγκη του για 

διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας («Ε πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία 

νομίζω. Αν ήτανε και ο Σπύρος έτσι στην κοσμάρα του, τότε δε θα υπήρχε ισορροπία. 

Όταν ο ένας είναι too much, ο άλλος πρέπει να είναι λίγο πιο συγκρατημένος, να 

κρατάει λίγο τα μπόσικα.»), ενώ 2 συνεντευξιαζόμενοι (1 νέος και 1 μεσήλικας) στο 

ξάφνιασμά του (π.χ. «Αντιδρά με έκπληξη, με απορία. Ανησυχεί γιατί λέει ‘τι θα 

κάνουν τώρα αυτές; Πάλι θα τρέχουμε και δε θα φτάνουμε’.»). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει, ακόμη, το σχόλιο μιας συνεντευξιαζόμενης από την ομάδα των νέων για 

τον συντηρητισμό της αντίδρασης του Σπύρου, καθώς θεωρεί πως αντιδρά «σαν 

ογδοντάχρονος», ενώ, μάλιστα, συμπληρώνει πως αντιδρά ο Σπύρος: «Όπως θα 

αντιδρούσε (…) σε αντίθετη περίπτωση αν η Σοφία και η Θεοπούλα ήτανε 

δεκαπεντάχρονα και λέγαν στον παππού τους ότι θέλουνε να μάθουνε να κάνουν 

bungee-jumping, θα ήτανε ότι ‘τι λένε τώρα αυτές, τι μου λένε;’.». Τέλος, η 

ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα των δύο γυναικών και η αποφασιστικότητά τους 

επισημάνθηκε ως ένα ακόμη πιθανό αίτιο για την αντίδραση του Σπύρου από 2 

συνεντευξιαζόμενους (1 νέα και 1 μεσήλικα) (π.χ. «Γιατί πολύ καλά ξέρει ότι θα 

θελήσουν να τα κάνουνε αυτά, οπότε και φοβάται συνάμα.»).  
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Αξιολόγηση της αντίδρασης του Σπύρου απέναντι στην αναζήτηση πληροφοριών 

σχετικών με τα extreme sports από τη Σοφία και τη Θεοπούλα 

Ως προς την αξιολόγηση της αντίδρασης του Σπύρου απέναντι στην αλίευση 

πληροφοριών από τις δύο γυναίκες σχετικών με τα extreme sports μέσω της χρήσης 

αγγλικών λέξεων, 7 από τους 10 ερωτηθέντες (4 νέοι και 3 μεσήλικες) θεώρησαν 

δικαιολογημένη την αντίδρασή του λόγω της δυσκολίας των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων και του φόβου του για τη σωματική ακεραιότητα των δύο γυναικών. 

Επομένως, μέσω της αποδοχής της αντίδρασης τους Σπύρου, αναπαράγεται στις 

απαντήσεις τους το στερεότυπο περί σωματικής αδυναμίας των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας, ενώ κατασκευάζονται, κατ’ επέκταση, τα ηλικιωμένα άτομα ως μια κοινωνική 

ομάδα «σε κίνδυνο» («at risk»: Talarsky 1998), με αποτέλεσμα να δεσπόζει στις 

απαντήσεις τους ο «λόγος της τρίτης ηλικίας» και να απορρίπτεται ο «λόγος της 

διαρκούς εφηβείας» (Gennaro 2013), ο οποίος εν μέρει προωθείται από την υπό 

εξέταση τηλεοπτική σειρά με την προβολή των δύο γυναικών ως «δραστήριων 

(υπερ)γιαγιάδων».  

Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων θεωρεί 

αντιπροσωπευτική αντίδραση νέου την αντίδραση του Σπύρου: «Ναι, τα παιδιά 

αντιδρούν. Σου λέει ‘μπορεί ο παππούς ή η γιαγιά να κάνει κάτι τέτοιο;’. Πάντα όλα τα 

παιδιά αναρωτιούνται.», ενώ μια άλλη συνεντευξιαζόμενη, πάλι από την ομάδα των 

μεσηλίκων, εστιάζει στην ακρότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων και στη σωματική 

αδυναμία των δύο γυναικών: «Βέβαια, πάντα είναι σε επιφυλακή ο καημένος, γιατί όλο 

τέτοια χαζά του κάνανε, αλλά αυτά είναι και ακραία σπορ με τη λογική —όχι το 

bowling, το bungee-jumping— μα θέτεις και τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Αυτές θα 

σκορπίσουνε με το bungee-jumping.». Επίσης, και ένας συνεντευξιαζόμενος από την 

ομάδα των νέων δικαιολογεί την αντίδραση του Σπύρου λόγω της δυσκολίας των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ως εξής: «Ναι, γιατί (…) τι θέλει να πάει να κάνει 

windsurfing, bungee-jumping, όταν ακούς αυτά, είναι υποψιασμένος πού θα πάει η 

κουβέντα, οπότε προσπαθεί να την κόψει, γιατί, άμα απαντήσει, μπορεί, ξέρω εγώ, να 

της φανεί ενδιαφέρον και την επόμενη μέρα να τις δεις να πηδάν από καμιά γέφυρα.», 

ενώ μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από τους νέους σχολιάζει για την αντίδραση του 
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Σπύρου: «Δεν είναι περίεργο να σου λέει η 68 χρονών γιαγιά σου πάω για bowling και 

bungee jumping και…;». 

Από την άλλη πλευρά, 2 συνεντευξιαζόμενες (1 νέα και 1 μεσήλικας) 

χαρακτήρισαν την αντίδρασή του ως αδικαιολόγητη, η μεν συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των νέων, επειδή θεωρεί πως η αντίδρασή του είναι υπερβολική και οφείλεται 

στη ζήλια, χωρίς, ωστόσο, να θεωρεί και συμβατές επιλογές αυτές τις δραστηριότητες 

με την ηλικία των δύο γυναικών, η δε μεσήλικας, λόγω της ηλικιακής εγγύτητας με τις 

δύο γυναίκες. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω συνεντευξιαζόμενες φαίνεται να αποδέχονται 

μερικώς τον «λόγο της διαρκούς εφηβείας», ο οποίος επιχειρείται να  προωθηθεί από 

τη σειρά. Πιο συγκεκριμένα, η συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει 

για την αντίδραση του Σπύρου: «(Δε θα ’πρεπε να ’ναι τόσο αρνητικός) γιατί ξέρει ότι 

η Θεοπούλα και η Σόφη είναι δύο προσωπικότητες που κάνανε ό,τι δεν έκανε ποτέ ούτε 

καν ο ίδιος ο Σπύρος. Δηλαδή ξέρει ότι είναι στα άκρα. Εντάξει, δε σου λέω να τους 

πει ‘ναι, πηγαίντε να κάνετε bungee-jumping με την ευχή μου’, αλλά θα μπορούσε να 

είναι έτσι λιγότερο αρνητικός.». Από την άλλη, η συνεντευξιαζόμενη από τους 

μεσήλικες σχολιάζει: «Όχι (δεν τη θεωρώ δικαιολογημένη την αντίδρασή του), αλλά… 

γιατί ενστερνίζομαι τώρα, σ’ αυτήν τη φάση που είμαι, (…) επειδή είμαι μεσήλιξ, 

αισθάνομαι ότι έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι.». Εκτός των άλλων, 1 

συνεντευξιαζόμενος από τους 10 (από την ομάδα των μεσηλίκων) ανέφερε πως η 

αντίδραση του Σπύρου είναι μερικώς αδικαιολόγητη λόγω του προοδευτικού 

χαρακτήρα της σύγχρονης εποχής. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Εν μέρει, ναι 

(δικαιολογείται η αντίδραση του Σπύρου), αλλά, απ’ την άλλη, έχουν αλλάξει τα 

πράγματα, οπότε και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. (…) Γιατί, όπως τα λέει ο Σπύρος, έτσι 

έπρεπε να κάνουν οι γιαγιάδες, αλλά σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, οπότε έχει 

αλλάξει η τεχνολογία, έχουν αλλάξει όλα, βλέπεις οδηγάνε, βγαίνουν έξω, 

διασκεδάζουνε.». 

Τέλος, η ρητή δήλωση 8 στους 10 ερωτηθέντων (4 νέων και 4 μεσηλίκων) ότι 

θα αντιδρούσαν με παρόμοιο τρόπο σε ανάλογο περιστατικό επιβεβαιώνει και αυτή με 

τη σειρά της την αρνητική στάση των συνεντευξιαζόμενων απέναντι στην υιοθέτηση 

νεανικών δραστηριοτήτων από άτομα της τρίτης ηλικίας, απηχώντας, κατά συνέπεια, 

και αυτή η τοποθέτησή τους τον «λόγο της τρίτης ηλικίας». Έτσι, λοιπόν, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αναφέρει για την ενδεχόμενη αντίδρασή 

της σε ανάλογο περιστατικό: «Θα σοκαριζόμουν, δεν το συζητώ. Εντάξει για το 
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bowling οκ, αλλά για το bungee jumping να πάει μια γιαγιά 68 χρονών να πηδήξει, 

εντάξει, θα είναι λίγο… θα τρομάξεις, οπότε είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή του 

στο συγκεκριμένο.», ενώ ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, 

ενώ υποστηρίζει αρχικά πως θα αντιδρούσε πιο ήπια, στη συνέχεια συμφωνεί με την 

αντίδραση του Σπύρου: «Εντάξει, προφανώς θα αντιδρούσα πιο ψύχραιμα. Θα 

γελούσα, γιατί θα ήξερα ότι η δικιά μου η γιαγιά, ρε παιδί μου, δεν…δε θα το 

σκεφτόταν να πάει να κάνει κάτι τέτοιο. (Αν η γιαγιά μου ήταν λίγο πιο προχωρημένη) 

πιθανόν να της έλεγα να κάτσει στα αυγά της.». Από την άλλη, παρόμοια —αν όχι 

αυστηρότερη— στάση θα τηρούσε και μια συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα φώναζα. Εγώ καθόλου δε θα 

ήμουνα…(ενν. ψύχραιμη). Ναι (θα πίστευα ότι θα πάει να τα κάνει), άμα το έλεγε έτσι 

με τέτοιον τρόπο. Θα φοβόμουν για την υγεία της πιο πολύ, όχι για κάτι άλλο. 

Εβδομήντα χρονών γυναίκα, πού πας, κυρά μου, να κάνεις;». Συν τοις άλλοις, 1 από 

τους 10 συνεντευξιαζόμενους από την ομάδα των μεσηλίκων δεν παίρνει μια ξεκάθαρη 

θέση απέναντι στο θέμα, καθώς αναφέρει τα εξής: «Αν μπορούσε να τα κάνει, γιατί 

όχι; Ε, δεν είναι φυσιολογικό, γιατί το windsurfing απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες. 

Σωματικές, ισορροπίας, όλα. Το bungee-jumping είναι extreme sport που δε χρειάζεται 

ικανότητες, θέλει αποφασιστικότητα. Bowling, ναι. Μπορούν να παίξουν όλες οι 

ηλικίες, είναι ήπιο.».   

 

Αξιολόγηση του τρόπου ομιλίας των δύο γυναικών με βάση την εμφάνισή τους 

Αξιολογώντας το αν συμβαδίζει η εξωτερική εμφάνιση των δύο ηλικιωμένων γυναικών 

με τον τρόπο ομιλίας τους, 9 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (5 νέοι και 4 μεσήλικες) 

υποστήριξαν πως υπάρχει ασυμφωνία, καθώς οι δύο εξηνταοχτάχρονες 

αναπαρίστανται στο υπό μελέτη απόσπασμα ως «παραδοσιακές, κλασικές γιαγιάδες». 

Για παράδειγμα,  μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Οι γιαγιάδες  (είναι) πιο προχώ (στον χαρακτήρα). Είναι ντυμένες 

απλά, καθημερινά, γιαγιαδίστικα και ακούς κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό. Γενικά, 

άμα δεις δύο γιαγιάδες και σου πουν κάτι τέτοιο, θα πεις ‘όπα’.». Επίσης, μια άλλη 

συνεντευξιαζόμενη, πάλι από την ομάδα των νέων, αναφέρει πώς θα φανταζόταν 

ντυμένες κάποιες γυναίκες στην ηλικία της Σοφίας και της Θεοπούλας που 

χρησιμοποιούν νεανικές λέξεις: «Χρησιμοποιώντας το bungee-jumping, αν δεν τις 
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έβλεπα θα φανταζόμουν δύο γιαγιάδες ντυμένες, ξέρω εγώ, με τζιν, με καμιά 

πουκαμισιά τρελή, με κάνα δερμάτινο, κάτι πιο φευγάτο.».    

Εκτός των άλλων, μία συνεντευξιαζόμενη από τους μεσήλικες παρατήρησε πως 

υπάρχει ακόμη ασυμφωνία και ανάμεσα στο ομιλιακό ύφος των δύο γυναικών και στην 

παραδοσιακή διακόσμηση του σπιτιού της Σοφίας. Χαρακτηριστικά σχολιάζει για τη 

διακόσμηση του σπιτιού σε συσχέτιση με το ομιλιακό ύφος της Σοφίας: «Βέβαια, δες 

κι όλο το σπίτι, δες την εικόνα. Βλέπεις ένα μέσο ελληνικό σπίτι, κλασικότατο, με τα 

σεμεδάκια, με τα καδράκια με τα αυτά, και ξαφνικά έχεις μία γιαγιά, η οποία θέλει να 

κάνει bungee-jumping. Σαφώς και υπάρχει μία αντίθεση, δηλαδή εδώ θα μου ταίριαζε 

περισσότερο στην άλλη γωνία να καθόταν η γιαγιά και να έπλεκε παρά να μιλάνε για 

επικίνδυνα σπορ. (…) Δες εδώ, ας πούμε, τα φρου-φρου στις καρέκλες κτλ. Δε σου 

δίνει αυτή η εικόνα ότι ζει μια γυναίκα η οποία έχει όνειρο να κάνει bungee-jumping.», 

ενώ καταλήγει: «Τις βλέπεις δυο ‘κλασικοθοδώρες’, η μια απλά φοράει ένα κολιέ εκεί 

ξύλινο, μπεζουλί και λίγο χρυσαφί το ρούχο της, αλλά όχι, ούτε η εμφάνιση των 

γυναικών ούτε η εμφάνιση του σπιτιού θα με προδιέθετε.».   

Ένας, όμως, συνεντευξιαζόμενος από τους 10 (μεσήλικας) υποστήριξε πως 

συμφωνεί μερικώς η εμφάνιση των δύο γυναικών με τον τρόπο ομιλίας τους, καθώς 

«ξεπερνάνε σε εμφάνιση τον μέσο όρο». Συγκεκριμένα σχολιάζει για την εμφάνιση της 

Σοφίας και της Θεοπούλας: «Δύο μοντέρνες (εξηνταοχτάχρονες), ναι. Γιατί και από 

εμφάνιση άμα τις κοιτάξεις, ξεπερνάν τον μέσο όρο. Είναι προς το καλύτερο δηλαδή. 

Ναι, προσεγμένες. Και το σπίτι ήταν προσεγμένο, όλα ήταν προσεγμένα δηλαδή. 

Έδειχνε ότι είναι σε μία ανώτερη τάξη, ας το πούμε έτσι. Όχι, όχι, ανώτερη, μέση τάξη 

πιστεύω.». Ωστόσο, και αυτός ο συνεντευξιαζόμενος καταλήγει πως η συγκεκριμένη 

θεματολογία δε συμβαδίζει με την ηλικία των δύο γυναικών: «Ε, όχι, όχι δε σε 

προδιαθέτουν (ότι θα μιλάνε για windsurfing και bungee-jumping). Ε, τώρα δεν 

πιστεύω ότι κάποιες γυναίκες που είναι στην ίδια ηλικία μιλάνε για τέτοια πράγματα. 

Αυτό είναι χάριν του επεισοδίου.». 

 

Αξιολόγηση του τρόπου ομιλίας των δύο γυναικών με βάση την προσωπικότητά τους 

Αναφορικά με το αν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην προσωπικότητα των δύο 

γυναικών και στον τρόπο ομιλίας τους, 9 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (4 νέοι και 5 

μεσήλικες) θεωρούν πως υπάρχει συμφωνία λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, 
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καθώς προέβησαν σε χαρακτηρισμούς γι’ αυτές όπως «αλανάκια», «τρελέγκες», 

«τρελιάρες», «φευγάτες», «διαφορετικές». Για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, βέβαια, 

έπαιξε ρόλο και η γνώση της δράσης τους σε όλη τη σειρά. Ακόμη, ένας από αυτούς 

ανέφερε πως η συμφωνία οφείλεται στο ότι αποκαλύπτουν σταδιακά τα σχέδιά τους 

στον Σπύρο, λόγω του οικογενειακού ρόλου της Σοφίας («Ταιριάζει γιατί έτσι θα 

μιλούσε ένας στον εγγονό του, σε έναν μικρότερο άνθρωπο. Θα μιλούσε με ευγένεια 

και με τέτοια.»).  

Έτσι, λοιπόν, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων σχολιάζει για 

τον τρόπο ομιλίας των δύο γυναικών με βάση την προσωπικότητά τους: «Για τις 

γιαγιάδες, εντάξει, προφανώς (…) ναι, σίγουρα, αφού είπαμε ότι είναι ελεύθερες, ρε 

παιδί μου, γυναίκες, είναι χαρούμενες, θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα και αυτά, ναι, 

οπότε ναι (ταιριάζει ο χαρακτήρας τους με τον τρόπο ομιλίας τους).», ενώ μια 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αναφέρει: «Η Θεοπούλα έχει τον 

ρόλο της αεράτης γιαγιάς, οπότε μιλάει με τον τρόπο που μιλάει. Και η Σοφία είναι η 

παραδοσιακή γιαγιά μεν όσον αφορά τον εγγονό της, τη φροντίδα του και την 

καθημερινότητά του, απ’ την άλλη, όμως, είναι πάρα πολλές φορές που την ακούμε να 

μιλάει όπως η Θεοπούλα, όταν παρασύρεται απ’ τη Θεοπούλα και θέλει να κάνει 

πράγματα που δε συνάδουν με την ηλικία της.». Ωστόσο, 1 συνεντευξιαζόμενος από 

τους 10, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των νέων, υποστήριξε πως δεν ταιριάζει ο τρόπος 

ομιλίας τους με την προσωπικότητά τους, καθώς στη σκηνή οι δυο γυναίκες 

εμφανίζονται αρκετά διστακτικές σε σχέση με τον συνολικά αναπαριστώμενο 

χαρακτήρα τους («(Με ξενίζει) ότι παίρνουν την άδεια του εικοσάχρονου.»).  

 

Εκτίμηση της ηλικίας των δύο γυναικών από τους συνεντευξιαζόμενους 

Ως προς την εκτίμηση της ηλικίας των δύο γυναικών, 6 συνεντευξιαζόμενοι (2 από την 

ομάδα των νέων και 4 από αυτήν των μεσηλίκων) εκτίμησαν με σχετική ακρίβεια την 

ηλικία των δύο γυναικών, ενώ 4 στους 10 (3 από την ομάδα των νέων και 1 από την 

ομάδα των μεσηλίκων) τις έκαναν είτε αρκετά μεγαλύτερες (75, 80 και 85 ετών 

αντίστοιχα) είτε τοποθέτησαν την ηλικία τους σε ένα μεγάλο εύρος (60-70). Έτσι, 

λοιπόν, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων, η οποία εκτίμησε κατά 

προσέγγιση την ηλικία τους, σχολιάζει πως η ηλικία αυτή την οποία τους απέδωσαν 

είναι ταιριαστή με την αναπαράστασή τους: «Ε, εντάξει, τις έχουνε βάλει τα ρούχα 
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όπως θα ντύνονταν δύο εβδομηντάχρονες, έχουνε τις συνήθειες, δε δουλεύουν, είναι 

συνταξιούχοι τι είναι, είναι στο σπίτι, έχουνε τις βόλτες τους, είναι…ναι, θα έλεγα ότι 

αυτό.». 

Από την άλλη πλευρά, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, ο 

οποίος υπολόγισε την ηλικία των δύο γυναικών γύρω στα ογδόντα, υποστηρίζει πως, 

με βάση τα λεγόμενά τους και χωρίς να βλέπει εικόνα, θα τις έκανε 20-25 ετών: «(Άμα 

δεν έβλεπα εικόνα) και δεν άκουγα και το ΚΑΠΗ, ε εντάξει πιστεύω (θα τις έκανα) 20; 

25;», ενώ ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος, πάλι από τους νέους, ο οποίος υπολόγισε 

την ηλικία τους γύρω στα 85 με βάση την εμφάνισή τους, αναφέρει χαρακτηριστικά 

για τις επιθυμίες τους: «Εντάξει τώρα, το lifestyle που είπες, ποιο 68; Ούτε καν. Άμα 

δεν έβλεπα εικόνα, ε θα έλεγα ότι θα ήταν καμιά γυναίκα 40-45 και απλά ψάχνει, ας 

πούμε, τι καινούριο να κάνει.». Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη μιας 

συνεντευξιαζόμενης από την ομάδα των μεσηλίκων η οποία προσέγγισε επιτυχώς την 

αναπαριστώμενη ηλικία τους και υποστήριξε πως δε θα τις έκανε μεγαλύτερες, επειδή 

θα είχαν εμφανή τα σημάδια της βιολογικής κατάπτωσης («Όχι, βιολογικά 

ογδονταπεντάρες δε θα το άντεχαν αυτό, άσε που κι ένα αλτσχάιμερ θα το ’χαν 

τσιμπήσει.»).   

 

Αξιολόγηση της αντίδρασης της Σοφίας στο σχόλιο του Σπύρου για την ηλικία της 

Αναφορικά με την αξιολόγηση της αντίδρασης της Σοφίας στο σχόλιο του Σπύρου για 

την ηλικία της, 9 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (4 νέοι και 5 μεσήλικες) θεώρησαν 

φυσιολογικό το ξάφνιασμά της στον χαρακτηρισμό «μεγάλες γυναίκες» από τον 

Σπύρο, καθώς 4 από αυτούς (1 νέος και 3 μεσήλικες) υποστήριξαν πως οι δυο γυναίκες 

δε νιώθουν μεγάλες, για να αποδεχτούν αυτόν τον χαρακτηρισμό, 3 (νέοι) σχολίασαν 

πως δεν έχουν αποδεχτεί την ηλικία τους, για να τον αποδεχτούν, ενώ 2 μεσήλικες 

απέδωσαν την αντίδρασή της στη σχετικότητα της ηλικίας. Για παράδειγμα, σχολιάζει 

ένας μεσήλικος συνεντευξιαζόμενος για τη σχετικότητα της ηλικίας, με βάση την 

αντίδραση της Σοφίας: «Ναι, το μεγάλος είναι σχετικό. Είναι μεγάλος, λίγο μεγάλος, 

πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος.», ενώ, στη συνέχεια, συμπληρώνει με 

χιουμοριστική διάθεση: «Κανένας δε θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο μέχρι να 

‘τεντώσει’.», ενώ η έτερη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων 

υποστηρίζει πως ο καθένας νιώθει τον εαυτό του νέο, ασχέτως με την ηλικία του: «Να 
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σου πω, είναι φυσιολογική, γιατί όλοι, όταν φτάνουμε σε μια ηλικία, δηλαδή όταν 

ήμασταν πιο νέοι λέγαμε ‘πενήντα χρονών, α γέροι’, φτάνουμε τώρα εμείς πενήντα 

οχτώ χρονών και λέμε ‘ε, γέροι. Τι γέροι;’, εμείς νομίζουμε ότι είμαστε νιάτα, αλλά για 

τα παιδιά είμαστε γέροι στην ουσία.». 

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται, όπως είδαμε, και οι απόψεις των 

συνεντευξιαζόμενων από την ομάδα των νέων. Για παράδειγμα, μία εκ των νέων 

συνεντευξιαζομένων θεωρεί φυσιολογική την αντίδραση της Σοφίας λόγω της 

επιδίωξής της να ασχοληθεί με νεανικές δραστηριότητες, ενώ εικάζει ότι θα αντιδρούσε 

με ανάλογο τρόπο στην ηλικία τους: «Εντάξει νομίζω κι εμείς, όταν θα φτάσουμε σε 

αυτήν την ηλικία, δε θα μας αρέσει να μας αποκαλούν ‘μεγάλες γυναίκες’, γιατί μπορεί 

να ’χουν περάσει τα χρόνια, αλλά έχουμε δει ότι αυτές τώρα στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα σκέφτονται σαν εικοσάχρονα, δηλαδή το bungee-jumping δε θα το 

σκεφτότανε ο πενηντάχρονος.», ενώ και μια άλλη συνεντευξιαζόμενη αποδίδει την 

αντίδραση της Σοφίας στην επιθυμία τους να ασχοληθούν με νεανικές δραστηριότητες: 

«Δεν την έχουν αποδεχτεί την ηλικία τους. Κάνουν πράγματα που μπορεί να τα κάνουν 

εικοσιπεντάρηδες, τριαντάρηδες, σαραντάρηδες βαριά-βαριά.». Συν τοις άλλοις, ένας 

άλλος συνεντευξιαζόμενος υποστηρίζει πως η ενδεχόμενη αποδοχή της ηλικίας τους 

θα ισοδυναμούσε με παροπλισμό τους: «Δε νιώθουν οι ίδιες μεγάλες. Ξέρουν ότι είναι, 

απλώς δε θέλουν να τους το υπενθυμίζουνε. Γιατί, άμα το αποδεχτούνε, δε θα κάνουν 

τίποτα.». Από την άλλη πλευρά, μόνο 1 συνεντευξιαζόμενη στους 10 από την ομάδα 

των νέων θεώρησε την αντίδραση της Σοφίας ως μη φυσιολογική, επειδή δεν έχει 

αποδεχτεί την ηλικία της («Δεν έχει αποδεχτεί ότι είναι μεγάλη γυναίκα, οπότε 

ξαφνιάζεται και που το ακούει, δεν το ’χει στο μυαλό της ότι ισχύει αυτό το πράγμα.»).  

 

Στάση συνεντευξιαζομένων απέναντι στη σύνδεση των ηλικιωμένων γυναικών με 

παραδοσιακές δραστηριότητες 

Σχετικά με τη σύνδεση των ηλικιωμένων γυναικών με παραδοσιακές δραστηριότητες, 

5 στους 10 συνεντευξιαζόμενους (2 νέοι και 3 μεσήλικες) χαρακτήρισαν μη 

φυσιολογική τη σύνδεση αυτή, ενώ οι υπόλοιποι 5 (3 νέοι και 2 μεσήλικες) ως 

φυσιολογική είτε λόγω της εικόνας για τις ηλικιωμένες που κυριαρχεί στην ελληνική 

πραγματικότητα είτε λόγω της πτώσης των δυνάμεων σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι, 

λοιπόν, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων, η οποία χαρακτήρισε 
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φυσιολογική αυτήν τη σύνδεση λόγω των βιωμάτων της, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Άμα έχω παράδειγμα, ας πούμε, τη γιαγιά, θα ’λεγα εντάξει είναι λίγο φυσιολογικό, 

γιατί έχω αυτήν την εικόνα της γιαγιάς μου.», ενώ παρόμοια είναι και η άποψη μιας 

συνεντευξιαζόμενης από την ομάδα των μεσηλίκων, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Κοίταξε, μέχρι τώρα όλοι έτσι ήτανε. Δηλαδή βλέπαμε ότι οι μεγάλες πλέκανε, 

κεντούσανε, ήταν στην τηλεόραση, δεν κάναν τέτοια πράγματα, οπότε είναι λογικό ότι 

αυτό είναι το φυσιολογικό.».  

Επίσης, μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων υποστηρίζει πως 

η σύνδεση των ηλικιωμένων με ‘παραδοσιακές’ δραστηριότητες είναι φυσιολογική στο 

πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν κάποια όρια μέσα 

στα οποία κινούνται τα άτομα, ανάλογα με την ηλικία τους («Σίγουρα υπάρχουνε 

πλαίσια, τα οποία δεν ξέρω αν είναι καλά ή κακά που υπάρχουνε, αλλά πιστεύω ότι 

υπάρχουνε, δηλαδή δε θα δεις τη γιαγιά μου σε ένα night club, που θα μου ’λεγες από 

την άλλη ‘εντάξει, άμα το νιώθει, γιατί να μην πάει;’, αλλά θα ήτανε περίεργο, δε θα 

ήτανε; Ή όπως θα ήτανε περίεργο να δεις ένα πεντάχρονο να ’ναι στα ΚΑΠΗ, ε θα 

ήτανε περίεργο.»). Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι τα όρια δράσης ενός ατόμου δεν τα βάζει 

συνήθως το ίδιο το άτομο, αλλά ο κοινωνικός περίγυρος, ο οποίος είναι γενικά πιο 

αυστηρός κριτής («Αυτό θα συνέβαινε, δεν είναι ότι ο ίδιος (ο εξηνταοχτάχρονος) θα 

ένιωθε ότι ‘είμαι έξω από τα νερά μου’, αυτός μια χαρά θα πέρναγε, εμείς θα τον 

κοιτούσαμε περίεργα.»), καθώς και ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται συνήθως 

για τους ηλικιωμένους του εξωτερικού. Γι’ αυτό, αναφέρει ένα παράδειγμα ευρωπαίων 

ηλικιωμένων από την προσωπική της εμπειρία, για να δείξει το διαφορετικό πλαίσιο 

δράσης των ευρωπαίων ηλικιωμένων σε σχέση με τους έλληνες συνταξιούχους: «Εμείς 

σε κάποια φάση που ήμασταν έξω με τη μαμά και τον μπαμπά —πού ήμασταν; στη 

Γερμανία πρέπει να ήμασταν— γνωρίσαμε ένα ζευγάρι Σουηδών οι οποίοι ήτανε 

εβδομήντα πέντε χρονών (;). Είχανε πάει με αυτοκινούμενο μέχρι το σημείο μηδέν στη 

Φινλανδία. Τους έβλεπες με τα σακίδια στην πλάτη, ξέρω εγώ, καμία σχέση με τους 

εβδομηνταπεντάχρονους στην Ελλάδα. (…) Βέβαια, θα μου πεις είναι ένα παράδειγμα, 

αλλά πόσες φορές έχουμε ακούσει παραδείγματα για ξένους που έρχονται στην Ελλάδα 

εβδομήντα πέντε χρονών, ξέρω εγώ, και ζουν τη ζωάρα τους.». 

Εκτός των άλλων, η σύνδεση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με παραδοσιακές 

δραστηριότητες, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται, σύμφωνα με τους 

συνεντευξιαζόμενους, και στο γεγονός ότι οι σωματικές δυνάμεις φθίνουν με την 
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πάροδο των ετών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται οι ηλικιωμένοι ως μια 

κοινωνική ομάδα «σε κίνδυνο» (“at risk”: βλ. και Talarsky 1998). Γι’ αυτόν τον λόγο, 

ένας συνεντευξιαζόμενος, για παράδειγμα, από την ομάδα των νέων αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Δεν το θεωρώ (φυσιολογικό), αλλά από ένα σημείο και μετά το 

σώμα σου σε εγκαταλείπει. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Ειδικά στα εξήντα 

οχτώ.». Μάλιστα, ο ίδιος συνεντευξιαζόμενος υποστηρίζει πως η συντηρητική και 

στερεότυπη αντιμετώπιση της τρίτης ηλικίας από τους νέους απορρέει και από το 

γεγονός πως οι ίδιοι οι γονείς προδικάζουν τη μελλοντική σωματική τους εξασθένιση 

και την ανάγκη για φροντίδα από τα παιδιά τους στα γεράματα, αντιμετωπίζοντας 

συνάμα το παιδί (υπαρκτό ή επιθυμητό) ως μελλοντικό φροντιστή τους: «Ναι, 

συμφωνώ, αλλά το επιλέξανε (στην Ελλάδα να συνδέουμε την τρίτη ηλικία με την 

παθητικότητα). (…) Γιατί όλοι λένε ‘α, να κάνω ένα παιδί να μου φέρνει ένα ποτήρι 

νερό στα γεράματα’, όταν το λες αυτό, μην περιμένεις να σε αντιμετωπίσω 

διαφορετικά. Ή όλοι λένε να βγω στη σύνταξη να ξεκουραστώ. Άρα, τι μου λες; Δεν 

έχει πει κανείς να βγω στη σύνταξη να ταξιδέψω όλο τον κόσμο.». Κατά συνέπεια, ο 

συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος αναπαράγει έντονα στις απαντήσεις του τον «λόγο 

της τρίτης ηλικίας» με την επισήμανση των κατηγορημάτων της εξάρτησης και της 

σωματικής αδυναμίας, τα οποία κατασκευάζουν τους ηλικιωμένους ως μια κοινωνική 

ομάδα «σε κίνδυνο» (βλ. και Talarsky 1998). 

Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιποι 5 συνεντευξιαζόμενοι από τους 10 αντιμετώπισαν 

ως μη φυσιολογική τη σύνδεση των εξηνταοχτάχρονων γυναικών με στερεότυπες για 

την ηλικία αυτή δραστηριότητες, είτε γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη σύγχρονη 

εποχή είτε γιατί δε θα ήθελαν πιθανώς να αντιμετωπιστούν με ανάλογο τρόπο, όταν 

φτάσουν στην ηλικία αυτή. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα 

των μεσηλίκων δε θεωρεί φυσιολογική τη σύνδεση, γιατί όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα οι εξηνταπεντάχρονες, 

ειδικά στην εποχή μας. Εξήντα πέντε χρονών, με τα λίφτινγκ και με τα γυμναστήρια 

και όλα αυτά και με το ότι γερνάμε πιο αργά και πεθαίνουμε πιο αργά, μέχρι και 

οικογένειες κάνουν.». Επιπροσθέτως, μια άλλη συνεντευξιαζόμενη, επίσης από τους 

μεσήλικες, υποστηρίζει πως, παρόλο που οι περισσότερες ηλικιωμένες υιοθετούν 

τέτοιου είδους ‘παραδοσιακές’ δραστηριότητες, συχνά λόγω σωματικής αδυναμίας, 

στην ουσία δεν το θεωρεί φυσιολογικό, γιατί υπάρχουν πολλές εναλλακτικές (ήπιες 

κατά βάση) δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν, όπως π.χ. η 
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γυμναστική ή τα ταξίδια: «Κοίταξε, ο μεγαλύτερος όγκος των εξηνταοχτάχρονων 

γυναικών η αλήθεια είναι ότι ασχολείται με το κέντημα, το πλέξιμο, άντε και κανέναν 

κήπο, αν τους βοηθούν τ’ αρθριτικά τους, και αυτά. Αλλά όχι, δεν το θεωρώ 

φυσιολογικό, γιατί βλέπω σήμερα πλέον και πολλές... Πρώτα απ’ όλα, μέχρι τα εξήντα 

πέντε δουλεύουν οι γυναίκες, εντάξει; Άρα, δεν μπορεί η γυναίκα, η οποία δουλεύει 

μέχρι τα εξήντα πέντε της, στα εξήντα οχτώ της να κλειστεί μέσα σε ένα σπίτι και να 

κάνει κέντημα, πλέξιμο. (…) (Μπορεί) να ασχοληθεί με συλλόγους, να κάνει τη 

γυμναστική της, να κάνει ταξίδια.».  

Σε ερώτηση, ωστόσο, για το αν πιστεύουν πως υπάρχουν άτομα στην ηλικία 

της Σοφίας και της Θεοπούλας με ‘extreme’ ενδιαφέροντα, το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων ή έδωσε αρνητική απάντηση (π.χ. «Ξεκάθαρα όχι. Ποια γιαγιά θα 

πήγαινε να ψάξει extreme sports και τέτοια;») ή υπέθεσε πως, αν υπάρχουν κάποια 

άτομα, θα είναι ελάχιστα. Παράλληλα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων αναφέρθηκε σε μεμονωμένα περιστατικά που προβάλλονται ως είδηση 

λόγω της σπανιότητάς τους (και, άρα, ως ασύμβατα με αυτές τις ηλικίες) από τα ΜΜΕ 

(«Κοίτα, δε δείχνει η τηλεόραση κάτι γιαγιάδες εβδομήντα χρονών, ενενήντα χρονών, 

που πέφτουν από το αεροπλάνο; Δηλαδή κάνουν κάποια σπορ. Θέλουν να τα κάνουν, 

προτού πεθάνουν, να κάνουν αυτά τα σπορ. Και ανεβαίνουν και τα κάνουν, εντάξει.»),  

ενώ ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των μεσηλίκων αναφέρθηκε στη 

διαστρεβλωμένη εικόνα την οποία προβάλλουν τα ΜΜΕ για την τρίτη ηλικία («Ε 

τώρα, αυτά που προβάλλει η τηλεόραση (για το γήρας) πολλές φορές είναι ακραία, δεν 

είναι σε φυσιολογικά όρια, πάντα είναι είτε σε υπερβολή ή σε έλλειψη.»). 

Συν τοις άλλοις, το σύνολο των συνεντευξιαζομένων τήρησε αρνητική στάση 

απέναντι στην ενασχόληση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με ριψοκίνδυνες ή έστω πιο 

δυναμικές δραστηριότητες. Ωστόσο, εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο των 

συνεντεύξεων αποτελεί η οξύμωρη διαπίστωση πως το σύνολο των ερωτηθέντων δε θα 

είχε πρόβλημα να είναι δραστήρια τα άτομα της τρίτης ηλικίας, αρκεί, βέβαια, να μην 

είναι πολύ δραστήρια (!), με άλλα λόγια να ασχολούνται με ήπιες και συνηθισμένες 

δραστηριότητες (π.χ. «Έχω δει, ας πούμε, γιαγιάδες που βγαίνουν για καφέδες, τέτοιο, 

που το θεωρώ πολύ cool, ρε παιδάκι μου, σαν γιαγιά. (…) Για άθλημα, ας πούμε, δε θα 

μου χτυπούσε άσχημα να έβλεπα μια εξηνταοχτάχρονη να πάει να τρέξει στο γήπεδο ή 

ακόμη και τένις, που το ’χουν, ας πούμε, οι μεγάλοι, ή γκολφ.»).  
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Επίσης, παρόλο που οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι (9 στους 10, 4 νέοι 

και 5 μεσήλικες) επιχειρούν να τηρήσουν μια ουδέτερη ή έστω διαπραγματευτική 

στάση απέναντι στην ενασχόληση των ηλικιωμένων με σύγχρονες δραστηριότητες, σε 

τελική ανάλυση αναδύονται στις απαντήσεις τους οι στερεότυπες αντιλήψεις για την 

τρίτη ηλικία, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» 

(Gennaro 2013) και να επικρατεί ο «λόγος της τρίτης ηλικίας» (Talarsky 1998, Gatling 

2013). Για παράδειγμα, δύο συνεντευξιαζόμενοι από την ομάδα των νέων 

υποστηρίζουν: «Δε θεωρώ ότι, επειδή είσαι 68 χρονών θα πρέπει να κάθεσαι να κεντάς, 

να πλέκεις όλη μέρα και να μη βγαίνεις από το σπίτι, αλλά ούτε και να πηγαίνεις για 

surf και τα σχετικά που αναφέρανε. Αλλά όχι, δε σημαίνει ότι θα κλείνεσαι μέσα στο 

σπίτι και θα βλέπεις μόνο τηλεόραση.», «Εντάξει, σίγουρα συμφωνώ στο ότι ίσως είναι 

παρατραβηγμένες οι δραστηριότητες αυτές που θέλουν να κάνουν, αλλά, εντάξει, όχι, 

δεν το θεωρώ λογικό, γιατί είναι…θεωρώ πολύ υπερβολική την αντίδραση του 

Σπύρου.», ενώ μια συνεντευξιαζόμενη από τους μεσήλικες προτείνει ως αποδεκτές 

δραστηριότητες γι’ αυτές τις ηλικίες: «Να βγει έξω στο πάρκο, μια βόλτα με μια φίλη 

της, έναν καφέ, δεν είναι απαραίτητο να καθίσει σπίτι να πιει τον καφέ της και να πάρει 

και το πλέξιμο.». Συν τοις άλλοις, μία ακόμη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων δηλώνει θετική απέναντι στην ενασχόληση των ατόμων της τρίτης με πιο 

μοντέρνες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση, όμως, να είναι ήπιες και όχι 

επικίνδυνες: «Για τα συγκεκριμένα, να ’ταν κάτι πιο light, ο χορός ο παραδοσιακός ή 

τα λάτιν, αυτά θα μπορούσαν, θα τα έβρισκα πιο κοντά, πιο εφικτά». Παρ’ όλα αυτά, 

ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων, ο οποίος είναι ο μόνος πλήρως 

αρνητικός απέναντι στην ενασχόληση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με σύγχρονες 

δραστηριότητες, θεωρεί ως συμβατές δραστηριότητες με αυτήν την ηλικία τις 

παραδοσιακές ασχολίες προηγούμενων δεκαετιών: «Ξέρω εγώ; Ασχολείται με τα 

εγγόνια του, άμα έχει. (…) Πάει, ξέρω εγώ, εκκλησίες, βόλτες στη λαϊκή, καφέ με τις 

φίλες της, α κάνα πλέξιμο, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Στην Ελλάδα. Π.χ. 

εκδρομές με τα ΚΑΠΗ παντού.». 

Σε τελική ανάλυση, επομένως, γίνεται κατανοητό πως συνολικά υπονομεύεται 

στις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων σε μεγάλο βαθμό ο «λόγος της διαρκούς 

εφηβείας» (Gennaro 2013) και αναπαράγεται ο «λόγος της τρίτης ηλικίας» (Talarsky 

1998, Gatling 2013), καθώς συνδέεται στο μυαλό των υπό εξέταση τηλεθεατών η 

εικόνα του ηλικιωμένου με τις στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις που δεσπόζουν στην 
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ελληνική κοινωνία. Κατά συνέπεια, αναπαράγονται στις απαντήσεις τους τα κρατούντα 

κοινωνικά στερεότυπα για τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας αλλά έμμεσα και των νέων, από τη στιγμή που συνδέεται το γήρας με 

παραδοσιακές και συντηρητικές δραστηριότητες, ενώ η νεότητα με τον δυναμισμό και 

την υιοθέτηση πιο ριψοκίνδυνων (αλλά και εν μέρει απερίσκεπτων) συμπεριφορών.  

 

Επιλογή προτιμώμενου μυθοπλαστικού χαρακτήρα από τη σειρά Στο Παρά Πέντε 

Ως προτιμώμενο μυθοπλαστικό χαρακτήρα 7 συνεντευξιαζόμενοι (4 νέοι και 3 

μεσήλικες) επέλεξαν τη Θεοπούλα λόγω της εκκεντρικότητας του χαρακτήρα της, ενώ 

1 (μεσήλικας) αμφιταλαντευόταν μεταξύ Σοφίας και Θεοπούλας («Τη Θεοπούλα και 

τη Σοφία.»). Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων 

σχολιάζει για τον χαρακτήρα της Θεοπούλας: «Είναι αξία για το Παρά Πέντε. Είναι 

πολύ αστεία στις αντιδράσεις της. Είναι πιο υπερβολική από τη Σόφη.», ενώ μια άλλη 

συνεντευξιαζόμενη, πάλι από την ομάδα των νέων, εκφράζει την επιδοκιμαστική της 

άποψη για τον χαρακτήρα της Θεοπούλα με χαρακτηρισμούς όπως οι εξής: «Η 

Θεοπούλα είναι περισσότερο το αλανάκι της υπόθεσης. Είναι τρελή η τύπισσα.». 

Επίσης, από τους συνεντευξιαζόμενους που επέλεξαν τη Θεοπούλα, δύο από την ομάδα 

των νέων εστιάζουν την απάντησή τους στις αλησμόνητες μέχρι σήμερα ατάκες της 

Θεοπούλας (π.χ. «Είναι η Θεοπούλα που όλοι αγαπήσαμε. Πάντα θα ακούσεις κάτι 

περίεργο από τη Θεοπούλα.»/ «Γιατί δεν έχει συναίσθηση καμία της πραγματικότητας 

και λέει τις ατακάρες της έτσι απλά γιατί μπορεί.»). Παράλληλα, μια 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων επιλέγει τη Θεοπούλα ως ‘αντίδοτο’ 

στην κατήφεια της σύγχρονης εποχής, λόγω του κωμικού της στοιχείου: «(Τη 

Θεοπούλα), γιατί (…) ίσως και η συγκυρία, ότι ζούμε σε μια εποχή κατάθλιψης και 

πολύ πιεστική (…) και όλοι σκυθρωποί κτλ. (…), ευχαρίστως θα το ξαναέβλεπα μόνο 

και μόνο για τη Θεοπούλα. Την περίοδο που παιζόταν μπορεί να μου άρεσε καλύτερα 

η άλλη, η Σοφία, (…) ήταν συνδυασμός και των δύο, σε αυτή τη φάση που ζω μ’ αρέσει, 

γουστάρω πιο πολύ τη Θεοπούλα». 

Επίσης, 1 (νέος) δήλωσε πως κανένας από τους τρεις χαρακτήρες δεν του ήταν 

συμπαθής, οι μεν γιαγιάδες γιατί απαιτούσαν παράλογα πράγματα από τον Σπύρο, ο δε 

Σπύρος λόγω του συντηρητισμού του. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δε συμπαθώ τη 

Θεοπούλα, ποτέ δεν τη συμπαθούσα. Με εκνευρίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Η Σοφία, 
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νομίζω. Κανέναν βασικά δε τον συμπαθώ. Εντάξει, δεν τρέφω και καμία μεγάλη 

συμπάθεια. Δε μ’ άρεσε ποτέ αυτό με το έτσι θέλω που θέλουν να γίνουν τα πράγματα 

οι δύο μεγάλες γυναίκες και συνέχεια, ας πούμε, πιέζαν τον Σπύρο σε πράγματα, ας 

πούμε, που ήθελε να κάνει πράγματα ο Σπύρος και αυτές, ας πούμε, θέλαν ντε και καλά 

να συμμετέχουν και αυτές. Και τις έλεγε ο Σπύρος ‘όχι’ και αυτές… (…) Ο Σπύρος 

είναι αυτός που μ’ άρεσε περισσότερο από αυτούς τους τρεις, ας πούμε.», 

συμπληρώνοντας, όμως, για τον Σπύρο στη συνέχεια, όταν το ξανασκέφτεται: «Ναι, 

ίσως (δεν είναι ο αγαπημένος μου). (…) Ναι, αν μπορούσα να πω για κάποιον λόγο, 

ναι, γι’ αυτόν θα έλεγα (επειδή είναι συντηρητικός).». Τέλος, 1 (μεσήλικας) επέλεξε τη 

Σοφία λόγω του ότι η αναπαράστασή της είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα («Και 

οι τρεις ήταν καλοί βέβαια. Η Σοφία έρχεται πιο φυσική. Η Θεοπούλα έρχεται βέβαια 

πιο εξεζητημένη. Ε κι ο Σπύρος, εντάξει, είναι γνωστός. Παίζουν πολύ καλά τους 

χαρακτήρες τους και οι τρεις. Τη Σοφία εγώ θα διάλεγα ότι μ’ άρεσε πιο πολύ. Είναι 

πιο κοντά στην πραγματικότητα, πιο φυσικά δηλαδή εκφράζεται.»).  

 

 

6.2.3 Διάσταση αξιολόγησης (evaluation) 

 

6.2.3.1 Συμπόρευση ή μη των συνεντευξιαζομένων με την «ηγεμονική» ανάγνωση του 

τηλεοπτικού κειμένου από τη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί  

 

Σε μια συνολική αποτίμηση των συνεντεύξεων, παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων συντάσσεται με την «ηγεμονική» ανάγνωση του τηλεοπτικού 

κειμένου, σύμφωνα με την οποία δεν θεωρείται αποδεκτή η χρήση των νεανικών 

ιδιωμάτων για την αναφορά στη σεξουαλικότητα από παιδιά δημοτικού, από τη στιγμή 

που τοποθετείται σε ένα χιουμοριστικό πλαίσιο, στην κατασκευή του οποίου συνεργεί 

και η ασυμβατότητα του ομιλιακού ύφους της Φίφης με την ηλικία της. Παράλληλα, 

αναπαράγεται στις απαντήσεις τους ο «λόγος περί υπεροχής της πρότυπης ποικιλίας» 

έναντι των νεανικών ομιλιακών υφών, λόγω της σύνδεσής τους με τα αρνητικά 

στερεότυπα τα οποία εμπεριέχονται στον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς 

ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), όπως η αγένεια, η έλλειψη σεβασμού, η ανωριμότητα 

και η υπέρμετρη σεξουαλική απελευθέρωση. Κατά συνέπεια, με βάση τις απαντήσεις 

των συνεντευξιαζόμενων, καταδεικνύεται πως έχουν «εγγραφεί» στη συνείδησή τους 
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τα κυρίαρχα μεταπραγματολογικά στερεότυπα (βλ. Agha 1998) για τον νεανικό τρόπο 

ομιλίας ως υποδεέστερο εν συγκρίσει με την πρότυπη ποικιλία, όπως και ως μη 

αποδεκτό για τα παιδιά δημοτικού λόγω της σύνδεσής του με τη σεξουαλικότητα στο 

πλαίσιο του «λόγου της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002).  

Εκτός των άλλων, την ασυμβατότητα των νεανικών ιδιωμάτων με την παιδική 

ηλικία ενισχύει και η αρνητική ή σκωπτική διάθεση του συνόλου των 

συνεντευξιαζομένων απέναντι στη χρήση νεανικών ιδιωμάτων από παιδιά δημοτικού 

και στην πραγματικότητα, μιας και 4 εξ αυτών (2 νέες και 2 μεσήλικες) θεωρούν 

ανάρμοστη τη χρήση τους από τις μικρές ηλικίες, με αποτέλεσμα να τηρούν αρνητική 

στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ 6 από αυτούς (3 νέοι και 3 μεσήλικες) 

δηλώνουν ότι θα αντιμετώπιζαν με χιούμορ μια τέτοια συνομιλία με ένα παιδί 

δημοτικού στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των νέων, σε ερώτηση για το αν θα αποδεχόταν τον τρόπο ομιλίας της Φίφης 

από ένα παιδί δημοτικού στην πραγματικότητα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «11 χρονών 

δε θα μιλήσεις για σεξ, όταν θα πας 17-18 θα ακούσεις, θα περιμένεις. Δηλαδή δε 

γίνεται σε όλες τις ηλικίες να ακούς τα ίδια πράγματα», ενώ, σε ερώτηση για το πώς θα 

αντιδρούσε στη θέση της Ελένης, η ίδια συνεντευξιαζόμενη σχολιάζει: «Θα το ’παιρνα 

αστεία, χαριτολογώντας, αλλά μετά θα προβληματιζόμουνα βασικά γιατί να μου το πει 

το παιδί μου, που είναι και έντεκα χρονών, εδώ καλά καλά δεν ξέρεις τι έχεις στο βρακί 

σου.». Επίσης, ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων επισημαίνει 

τη χιουμοριστική του διάθεση απέναντι στην ενδεχόμενη χρήση των νεανικών 

ιδιωμάτων από ένα παιδί δημοτικού στην πραγματικότητα: «Εντάξει, θα το δεχόμουν 

η αλήθεια είναι, αλλά θα το έβλεπα λίγο πιο χιουμοριστικά, ας πούμε, δε θα μπορούσα 

να νιώσω τον πόνο που νιώθει. Δηλαδή γι’ αυτό, ας πούμε, μπορεί να είναι σημαντικό 

αυτό εκείνη τη στιγμή και αυτά, αλλά για εμένα θα φαινόταν λίγο παιδικό, λίγο 

ανούσιο, ξέρω εγώ.». Ακόμη, ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων 

υποστηρίζει ότι θα αντιδρούσε σε ένα τέτοιο περιστατικό με περιπαικτική διάθεση 

απέναντι στο παιδί που θα χρησιμοποιούσε τα νεανικά ιδιώματα για την αναφορά στο 

σεξ, ενώ αναφέρει πως ενδεχομένως να συνέχιζε τη συζήτηση λόγω του 

χιουμοριστικού της χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από την ασυμβατότητα της ηλικίας 

του παιδιού με τα θέματα αυτά («‘Άντε ρε σπόρε φύγε από εδώ’, ξέρω εγώ, κάνα τέτοιο 

(θα έλεγα, άμα ήταν αγόρι).», «Ε ναι. Θα γελούσα λίγο, ξέρεις, όχι πολύ, και θα ’φευγα, 
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δε θα ’λεγα κάτι.», «‘Άσε, ρε μεγάλε’, θα τον έλεγα, κάνα τέτοιο.», «Εγώ πιστεύω ότι 

θα το συνέχιζα το χαβαλέ.», «Ή ‘για πες, ρε μεγάλε, τίποτα’ και τέτοια.»).  

Συν τοις άλλοις, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων 

επιδεικνύει ιδιαιτέρως αυστηρή στάση απέναντι στη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων 

από παιδιά στην ηλικία του δημοτικού κατά τη συνομιλία τους με τους γονείς τους, 

καθώς θεωρεί τα παιδιά δημοτικού αθώα και αγνά, για να χρησιμοποιούν τα νεανικά 

ιδιώματα, ενώ έμμεσα αναπαράγει στις απαντήσεις της την ιδεολογία για ανωτερότητα 

της πρότυπης ποικιλίας έναντι των υπόλοιπων μη πρότυπων ποικιλιών, διότι 

αντιμετωπίζεται από τη συνεντευξιαζόμενη υπαινικτικά ως η μόνη ποικιλία η οποία δε 

δημιουργεί «προβλήματα» στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων-παιδιών, ενηλίκων-

ανηλίκων. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Λοιπόν, δε θα έλεγα ούτε θετικό ούτε αρνητικό 

(τον τρόπο ομιλίας της Φίφης). Θα έλεγα ότι είναι η «γλώσσα των νέων», είναι 

ρεαλιστικότατο. […] Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή η μικρή ήθελε κάπως να δείξει και 

αυτή, αν θέλεις να κατακτήσει και αυτή έναν χώρο μέσα στην οικογένεια και ήθελε να 

δείξει ότι έχει μεγαλώσει χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση όχι (δεν ταιριάζει η ηλικία της με το πώς μιλάει και συμπεριφέρεται). Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δε θα ταίριαζε σε κανένα παιδί να μιλήσει έτσι στη μητέρα 

του, αλλά ένας λόγος παραπάνω, όχι, δε θα ταίριαζε να μιλήσει στη μητέρα του μ’ αυτό 

το ύφος. Ναι, καλά μίλαγε με την αδερφή της, αλλά όχι στη μητέρα της.».  

Αξιοσημείωτο είναι δε πως η εν λόγω συνεντευξιαζόμενη δηλώνει με έντονο 

τρόπο την αρνητική της στάση απέναντι στον νεανικό τρόπο ομιλίας γενικότερα, μιας 

και τον θεωρεί ιδιαιτέρως βλαπτικό για την ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να 

αναπαράγεται στις απαντήσεις της και ένας «ηθικός πανικός» (Moschonas 2004), από 

τη στιγμή που τα νεανικά ιδιώματα αντιμετωπίζονται ως απειλή για την ελληνική 

γλώσσα (π.χ. «Έχουν φύγει κατά πολύ από την ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιώντας 

δηλαδή αυτούς τους ιδιωματισμούς και αυτές τις εκφράσεις, έχουν ξεχάσει να μιλάνε 

όμορφα και η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια.»). Παράλληλα, συσχετίζει 

τον τρόπο ομιλίας της εκπαιδευτικού Ελένης με το «επίπεδο» και την καλλιέργεια, σε 

αντίθεση με τον τρόπο ομιλίας που υιοθετούν τα παιδιά της οικογένειας, τον οποίο 

αντιμετωπίζει ως ένα μέσο εκτόνωσης («Σ’ όλη τη σειρά βλέπεις ότι η Ελένη κρατάει 

ένα επίπεδο εντάξει, σε αντίθεση με τα παιδιά που εκτονώνονται μέσα από τον τρόπο 

που μιλάνε»). Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το γεγονός πως η 

συνεντευξιαζόμενη προσπαθεί να αποποιηθεί στις απαντήσεις της γενικότερα 
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οποιαδήποτε ηθελημένη αξιοποίηση κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά 

ιδιώματα, παρόλο που εντοπίζονται με ευκολία διάσπαρτα στη συνέντευξη λεξιλογικά 

στοιχεία τα οποία ‘εγγράφονται’ στη συνείδηση της γλωσσικής κοινότητας ως 

ανήκοντα στα νεανικά ομιλιακά ύφη, όπως π.χ. «θα στράβωνα», «μαλακίες», με 

αποτέλεσμα να έχουμε τέλεια επιτελεστική αντίφαση μεταξύ των αντιλήψεων και των 

πρακτικών της.  

Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιο ενός εκ των 

μεσηλίκων για τον νεανικό τρόπο ομιλίας, ο οποίος αφενός αξιολόγησε θετικά τον 

τρόπο ομιλίας της Φίφης προς τη μητέρα της λόγω του χιουμοριστικού αποτελέσματος 

(«Όχι, στο συγκεκριμένο, όχι, όχι (δε στιγματίζεται ο νεανικός τρόπος ομιλίας). Γιατί 

υπάρχει και η αίσθηση του χιούμορ.»), αφετέρου δε τηρεί ιδιαιτέρως θετική στάση 

απέναντι στη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από παιδιά δημοτικού και στην 

πραγματικότητα, μιας και θεωρεί τον συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας ως μέσο έκφρασης 

των συναισθημάτων και επίλυσης προβλημάτων αλλά και ως ένδειξη ευφυΐας του 

παιδιού που τον χρησιμοποιεί («Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλούσε έτσι ένα 

παιδί, καταρχήν θα ήταν ευφυές. Δεύτερον, έχει αίσθηση χιούμορ αυξημένη, ε και 

τρίτον, με το χιούμορ ξεπερνάς πολλά προβλήματα.»). Συνεπώς, υπογραμμίζεται στην 

απάντησή του ο δημιουργικός και χιουμοριστικός χαρακτήρας των νεανικών 

ιδιωμάτων, καθώς και η αποδοχή τους ως μιας κοινωνικής ποικιλίας η οποία δεν 

υπολείπεται εν συγκρίσει με την πρότυπη, με αποτέλεσμα να αντλούνται στην 

προκειμένη περίπτωση στοιχεία από τον «λόγο της νεότητας» (Bucholtz 2002) για την 

κατασκευή της νεανικής ταυτότητας.   

 

6.2.3.2 Συμπόρευση ή μη των συνεντευξιαζομένων με την «ηγεμονική» ανάγνωση του 

τηλεοπτικού  κειμένου από τη σειρά Στο Παρά Πέντε 

 

Όσον αφορά την τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε, παρατηρήθηκε πως οι 

τοποθετήσεις των συνεντευξιαζομένων απηχούν, σε γενικές γραμμές, τον κυρίαρχο 

στην ελληνική κοινωνία «λόγο της τρίτης ηλικίας» (Talarsky 1998, Gatling 2013), 

καθώς αξιολογούν συνολικά στις απαντήσεις τους τους ηλικιωμένους από μια πιο 

παραδοσιακή οπτική, θεωρώντας, συνάμα, ακατάλληλη γι’ αυτούς τόσο τη χρήση 

νεανικών ιδιωμάτων όσο και την ενασχόληση με νεανικές δραστηριότητες. Επίσης, 
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μολονότι 5 εκ των συνεντευξιαζόμενων (3 νέοι και 2 μεσήλικες) επιχειρούν να 

τηρήσουν μια πιο «διαπραγματευτική» στάση απέναντι στην υιοθέτηση ενός νεανικού 

τρόπο ομιλίας και ζωής από τα ηλικιωμένα άτομα, στο τέλος, ωστόσο, το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων συντάσσεται με την «ηγεμονική» ανάγνωση του κειμένου, 

σύμφωνα με την οποία η νεανικότητα είναι ασύμβατη με την τρίτη ηλικία, καθώς όλοι 

προσλαμβάνουν την εν λόγω αναπαράσταση των ηλικιωμένων γυναικών ως 

χιουμοριστική λόγω των επιθυμιών και του τρόπου ομιλίας τους, με αποτέλεσμα να 

προωθούνται πιο παραδοσιακές εννοιολογήσεις της τρίτης ηλικίας, οι οποίες 

συνδέονται με τον «λόγο της τρίτης ηλικίας» (Talarsky 1998, Gatling 2013).   

Παράλληλα, τη συμπόρευση των συνεντευξιαζόμενων με την «ηγεμονική» 

ανάγνωση του κειμένου ενισχύει και η χιουμοριστική, ουδέτερη, ίσως και ανεκτική σε 

έναν βαθμό, αλλά και αρνητική στάση τους απέναντι στην υιοθέτηση ενός νεανικού 

ομιλιακού ύφους από άτομα στην ηλικία της Σοφίας και της Θεοπούλας και στην 

πραγματικότητα. Έτσι, λοιπόν, 3 συνεντευξιαζόμενοι (1 νέος και 2 μεσήλικες) 

αντιμετωπίζουν αρνητικά την υιοθέτηση ενός νεανικού τρόπου ομιλίας από άτομα στην 

ηλικία της Σοφίας και της Θεοπούλας, επειδή τον θεωρούν αταίριαστο με την ηλικία 

αυτή αλλά και ως ένδειξη παλιμπαιδισμού (π.χ. «Γιατί και η ηλικία καμιά φορά παίζει 

ρόλο, πρέπει να μιλάς δηλαδή σύμφωνα με την ηλικία σου. Γιατί, αν βλέπεις έναν 

υπερήλικα σε εισαγωγικά πάλι, έναν ο οποίος είναι μιας κάποιας ηλικίας, πάνω από 

πενήντα χρονών και σου μιλάει σαν παιδί, παράδειγμα, ε κάπου σε προβληματίζει 

κιόλας, λες…»), ενώ 1 συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων την αντιμετωπίζει 

με ουδέτερο τρόπο, επειδή θα την ξάφνιαζε.  

Επίσης, 3 συνεντευξιαζόμενοι (2 νέοι και 1 μεσήλικας) θα αντιμετώπιζαν την 

υιοθέτηση νεανικού τρόπου ομιλίας από ηλικιωμένα άτομα με χιουμοριστική διάθεση 

(π.χ. «Όχι, όχι, φθορά δε θα το θεωρούσα (στους μεσήλικες και στους ηλικιωμένους). 

(…) Μα θα είχε και το χιουμοριστικό. Το να ακούσεις έναν νέο να μιλάει έτσι, θα 

στράβωνα, αλλά το να ακούσω μια γιαγιά να το λέει αυτό, θα γέλαγα. Θα ’λεγα ‘κοίτα 

να δεις η γιαγιά! Το ’χει ακούσει, το ’χει φιλτράρει τι θα πει’, γιατί σου είπα ότι τα 

παιδιά πολλές φορές χρησιμοποιούν εκφράσεις και δεν ξέρουνε τι σημαίνουν, απλά τις 

λένε για να τις λένε. Αλλά όχι, με τις γριές, τώρα που το λες, με τα μεγάλα κορίτσια 

νομίζω πως θα γελούσα.»), ενώ 2 (1 νέα και 1 μεσήλικας) θετικά λόγω ξαφνιάσματος 

(π.χ. «Αν ήταν σε άγνωστη παρέα, σίγουρα θα γύρναγα να κοιτάξω ποιος μίλησε έτσι, 

ξέρω εγώ, σίγουρα θα χαμογέλαγα και θα μου άρεσε, δηλαδή θα το σχολίαζα με θετικό 
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τρόπο, δε θα ’λεγα ‘α, τον παλιόγερο πώς μιλάει έτσι;’). Συν τοις άλλοις, μόλις μία 

μεσήλικη συνεντευξιαζόμενη θα αντιμετώπιζε την υιοθέτηση αυτή θετικά, καθώς την 

εκλαμβάνει ως μέσο συμπόρευσης των ηλικιωμένων με τα σύγχρονα δεδομένα («Ότι 

προσπαθείς λίγο για κάτι καλύτερο. Δε μένεις πίσω στη δεκαετία του ’50 και του ’60.»), 

αλλά και ως μέσο για τη δημιουργία οικειότητας («Θα μου άρεσε, γιατί νιώθεις πιο 

οικείος.»), ενώ τρεις συνεντευξιαζόμενοι από την ομάδα των νέων εκφράζουν και μια 

δεύτερη άποψη ότι η υιοθέτηση αυτή θα  λειτουργούσε και ως ένα μέσο γεφύρωσης 

του επικοινωνιακού χάσματος με τη νέα γενιά. Έτσι, λοιπόν, η μία από αυτούς 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα μ’ άρεσε (άτομα άνω των εξήντα ετών να μιλούν όπως 

η Σοφία και η Θεοπούλα), γιατί δε βάζουνε όρια, δηλαδή θα μπορούσες να μιλήσεις 

και μαζί τους πιο άνετα, να σχολιάσεις την πραγματικότητα πιο άνετα, δηλαδή είναι 

ωραία να μιλάς με έναν εξήντα χρονών που ξέρει τι είναι το Facebook, ενώ σκέψου να 

βρεθείς με έναν άνθρωπο εξήντα χρονών που δεν έχει ιδέα τι είναι το ίντερνετ.».  

Πέραν των άλλων, στη συμπόρευση των συνεντευξιαζομένων με την 

«ηγεμονική» ανάγνωση του κειμένου συντελεί και η επιφυλακτική ή αρνητική στάση 

τους, όπως είδαμε, απέναντι στην ενασχόληση των ηλικιωμένων με νεανικές δυναμικές 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αναφορικά με το πώς θα αντιμετώπιζε έναν 

ηλικιωμένο που μιλά νεανικά, μια συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δε θα μου χτυπούσε πολύ άσχημα. Εγώ το βλέπω λίγο cool. 

Τ’ ακούνε κιόλας, οπότε λογικό είναι. Θα γελούσα (…) και μετά θα είχα περιέργεια να 

δω τι θα ακολουθήσει.», ενώ, αντιθέτως, μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα 

των νέων υποστηρίζει: «Σίγουρα θα ξαφνιαζόμουν, δηλαδή δε θα έλεγα, α cool. Δε θα 

με ενοχλούσε κιόλας. Θα μου φαινόταν αστείο σίγουρα. Ειδικά τις πρώτες φορές, μέχρι 

να εξοικειωθείς.». Από την άλλη πλευρά, ένας συνεντευξιαζόμενος από τους νέους, ο 

οποίος δηλώνει καθαρά την αρνητική του στάση απέναντι στην υιοθέτηση ενός 

νεανικού τρόπου ομιλίας ή συμπεριφοράς από ηλικιωμένα άτομα, υποστηρίζει πως θα 

υπογράμμιζε προς το άτομο που ‘νεάνιζε’ την ασυμβατότητα της ηλικίας του με τη 

συμπεριφορά του:  «Δε θα γελούσα, θα τον αντιμετώπιζα έτσι λίγο με χιούμορ, με πιο 

χαβαλέ. ‘Ντάξει, (θα του έλεγα) δεν τα ’κανες μικρός αυτά, τα κάνεις τώρα σ’ αυτήν 

την ηλικία;’ Θα του το έλεγα κιόλας ‘πάνε παίξε κάνα σκάκι’, αλλά, άμα ήθελε να το 

κάνει (το επικίνδυνο σπορ), μαζί του.». 

Κατ’ επέκταση, υπονομεύεται, σε γενικές γραμμές, στις απαντήσεις των υπό 

μελέτη τηλεθεατών ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» για τα άτομα της τρίτης ηλικίας 
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και δεσπόζει ο «λόγος της τρίτης ηλικίας». Αναπαράγονται, επίσης, στις απαντήσεις 

τους τα κυρίαρχα (μεταπραγματολογικά) στερεότυπα για τον τρόπο ομιλίας και ζωής 

των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων. Έτσι, οι σχετικές π.χ. με τα επικίνδυνα σπορ 

λέξεις έχουν «εγγραφεί» ως δεικτικές του ομιλιακού ύφους των νέων, ενώ οι 

δραστηριότητες αυτές ως χαρακτηριστικές της κοινωνικής τους ομάδας, την ίδια 

στιγμή που το ομιλιακό ύφος των ηλικιωμένων έχει «εγγραφεί» στη συνείδηση των 

υπό εξέταση τηλεθεατών ως άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρότυπη ποικιλία, η οποία 

ευνοεί τη σοβαρότητα, την ωριμότητα αλλά και τον συντηρητισμό. 

 

 

6.2.4 Διάσταση αποστασιοποίησης (discrimination) 

 

6.2.4.1 Κριτική απόσταση συνεντευξιαζομένων από το τηλεοπτικό απόσπασμα της σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

 

Το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων τηρεί κριτική απόσταση από το προβληθέν 

απόσπασμα της τηλεοπτικής σειράς Ευτυχισμένοι Μαζί, καθώς εντοπίζει την 

παρέμβαση των δημιουργών της σειράς τόσο στο ομιλιακό ύφος των χαρακτήρων όσο 

και στο περιεχόμενο της συζήτησής τους. Κατά συνέπεια, η επίγνωση των 

συνεντευξιαζομένων πως το ομιλιακό ύφος της Φίφης και η αναφορά της στο σεξ μέσω 

των νεανικών ιδιωμάτων δε συνάδουν με την ηλικία της και με τον οικογενειακό της 

ρόλο ούτε με το επικοινωνιακό πλαίσιο, το οποίο είναι η συνομιλία με τη μητέρα της, 

δηλώνουν την κριτική απόσταση των συνεντευξιαζόμενων από το τηλεοπτικό κείμενο, 

μιας και παρουσιάζονται υποψιασμένοι για την παρέμβαση των δημιουργών με στόχο 

την τηλεοπτική επιτυχία και απήχηση της σειράς (π.χ. «Ε τώρα, βέβαια, είναι λίγο 

υπερβολικό τώρα ένα παιδάκι έντεκα-δώδεκα χρονών να σε λέει ‘θα σε συμβουλέψω 

εγώ στο σεξ’, αλλά είναι ο τρόπος που μιλάει, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί προφανώς 

να σε συμβουλέψει, αλλά είναι ότι θεωρεί ότι το παιδάκι τα ξέρει από μόνο του.»). 

Επίσης, και η χιουμοριστική πρόσληψη του αποσπάσματος αυτού από την πλειοψηφία 

των συνεντευξιαζομένων δηλώνει την επίγνωσή τους για παρέμβαση των δημιουργών 

της σειράς, καθώς θεωρούν πως αυτοί «ευθύνονται» για τη χρήση νεανικών εκφράσεων 

από την εντεκάχρονη Φίφη και τη «μικρομέγαλη» αναπαράστασή της.  

Εκτός των άλλων, ο μυθοπλαστικός χαρακτήρας του προβληθέντος 

αποσπάσματος υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
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συνεντευξιαζομένων (8 στους 10) αναφέρει ρητά ότι η συζήτηση μεταξύ ενός 

εντεκάχρονου κοριτσιού και της μητέρας του για σεξουαλικά ζητήματα είναι κάτι που 

απέχει από την πραγματικότητα και, άρα, οφείλεται στην επεξεργασία του κειμένου 

από τους δημιουργούς της σειράς. Έτσι, λοιπόν, μια συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα 

των νέων σχολιάζει χαρακτηριστικά: «ένα εντεκάχρονο κορίτσι δε μιλάει τόσο 

ελεύθερα στη μαμά του (…) τόσο τόσο ελεύθερα (ενν. για σεξ), πόσο μάλλον για να 

της δώσει και συμβουλές», ενώ ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος, και αυτός από την 

ομάδα των νέων, αναφέρει πως: «εντάξει τώρα να ακούς ένα δεκάχρονο εντεκάχρονο 

κορίτσι ή και αγόρι να μιλάνε, να βρίζουνε ή να μιλάνε για το σεξ κι αυτά, ε είναι λίγο 

περίεργο. Ή να μιλάνε ξέρω εγώ ‘με σκαλώνει, με κάνει, με ράνει’.». Μάλιστα, ο ίδιος 

συνεντευξιαζόμενος σχολιάζει ρητά στην παρέμβαση των δημιουργών στον τρόπο 

ομιλίας της Φίφης ως εξής: «(τη Φίφη) τη βάλανε να παίξει και να πει το ‘μην 

κωλώσεις’ επίτηδες», ώστε να καταδείξει πως το ομιλιακό ύφος της Φίφης αποτελεί 

προϊόν επεξεργασίας, καθώς δεν ανταποκρίνεται στο ομιλιακό ύφος των παιδιών αυτής 

της ηλικίας στην πραγματικότητα. 

Πιο αναλυτικά, και οι δέκα συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν ασύμβατο το 

ομιλιακό ύφος της Φίφης με την ηλικία της και, γι’ αυτόν τον λόγο, οι περισσότεροι θα 

την έκαναν ηλικιακά μεγαλύτερη, με βάση τον τρόπο ομιλίας της σε όλη τη σειρά. Για 

παράδειγμα, ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων σχολιάζει: «Όχι (δεν 

της ταιριάζει η ηλικία που της απέδωσαν). Θεωρώ ότι σε τέτοιες ηλικίες δε σκέφτονται 

έτσι, δηλαδή πιστεύω ότι γυμνάσιο, εκεί πέρα ξεκινάν και σκέφτονται έτσι.», «Ναι (θα 

την έκανα μεγαλύτερη), τέσσερα χρονάκια, πέντε.», ενώ μια συνεντευξιαζόμενη από 

την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει παρομοίως τον τρόπο ομιλίας της Φίφης: «Όχι, 

όχι, φυσικά (δεν ταιριάζει ο τρόπος ομιλίας της Φίφης με την ηλικία της).», «Τα παιδιά 

στην ηλικία τους έπρεπε να μιλάνε για άλλα θέματα, όχι γι’ αυτά τα πράγματα.». 

Συνεπώς, με την παρατήρησή τους αυτή υποδηλώνεται πως ο τρόπος ομιλίας της έχει 

υποστεί την παρέμβαση των δημιουργών με στόχο την πρόκληση γέλιου στο 

τηλεοπτικό κοινό. Άλλωστε, 8 από αυτούς υπογραμμίζουν τη χιουμοριστική διάσταση 

του προβληθέντος τηλεοπτικού αποσπάσματος, η οποία επιτυγχάνεται με το σχόλιο της 

Φίφης προς τη μητέρα της και την προθυμία της να της δώσει συμβουλές για την πρώτη 

νύχτα του γάμου της (π.χ. «Πάρα πολύ (χιουμοριστικό το βρήκα). Ξεκαρδιστικό. Το 

είπα από την αρχή. Για το σχόλιο της μικρής, ναι», «Ήταν κάτι ξεκαρδιστικό. Δίνει 

συμβουλές ο μικρός στον μεγαλύτερο για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που δεν το έχει 
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αντιμετωπίσει», αναφέρει χαρακτηριστικά μια συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

μεσηλίκων). Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση μιας 

συνεντευξιαζόμενης από την ομάδα των νέων ότι τον τρόπο ομιλίας της Φίφης τον 

διακρίνει η σοβαρότητα, ενώ της Ελένης η παιδικότητα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται έτσι μια μυθοπλαστική απόσταση από τι θα ίσχυε στην πραγματικότητα 

και να γίνεται αντιληπτή η επεξεργασία του τρόπου ομιλίας από τους δημιουργούς της 

σειράς («Μιλούν με διαφορετικό τρόπο, απλά, ενώ θα περίμενες, ας πούμε, από την 

Ελένη, που είναι η μητέρα, να έχει τον πιο σοβαρό λόγο, τον έχει κάπως η Φίφη, ενώ 

η Ελένη είναι πιο μες στη χαρά, έτσι πιο παιχνιδιάρικα μιλάει.»).  

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζομένων επισημαίνουν την ασυμβατότητα του τρόπου ομιλίας της Φίφης 

όχι μόνο με την ηλικία της αλλά και με την εμφάνισή της, η οποία δεν τους προδιαθέτει 

για ένα άτομο σεξουαλικά απελευθερωμένο. Έτσι, λοιπόν, 8 στους 10 

συνεντευξιαζόμενους (3 από την ομάδα των νέων και 5 από των μεσηλίκων) 

εντοπίζουν ασυμφωνία ανάμεσα και στην εμφάνιση της Φίφης και στον τρόπο ομιλίας 

της, με αποτέλεσμα να δείχνουν την επίγνωσή τους πως ο τρόπος ομιλίας της είναι ένα 

εύρημα των δημιουργών της σειρά και, κατ’ επέκταση, μία μυθοπλαστική κατασκευή. 

Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει για το αν 

θεωρεί πως συμβαδίζει η εμφάνιση της Φίφης με τον τρόπο ομιλίας της ως εξής: «ούτε 

καν, με τα κοτσιδάκια της, τα ροζάκια της», «σε καμία περίπτωση», «(θα περίμενα να 

μιλάει) σαν ένα γλυκούλι κοριτσάκι του δημοτικού, που παίζει να μην ξέρει να βρίζει.», 

ενώ ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει: «ε, όχι, είναι 

λίγο πιο προχωρημένη (η ομιλία της), ας πούμε.», και προσθέτει στη συνέχεια: «η 

εμφάνιση (της Φίφης), εντάξει, είναι νορμάλ, δεν έχει ακραία στοιχεία, ενώ, σε 

αντίθεση με την αδερφή της, που έχει τα τατουάζ και αυτά, που είναι λίγο ακραίο, ας 

πούμε, για την ηλικία της.».    

Παράλληλα, το γεγονός πως οι συνεντευξιαζόμενοι έχουν συναίσθηση του 

διαφορετικού ομιλιακού ύφους που υιοθετούν η Ελένη και η Φίφη, όπως, επίσης, και 

οι απόψεις τους πως οι δημιουργοί της σειράς επιχειρούν μέσω αυτής της 

διαφοροποίησης να αναδείξουν τους διαφορετικούς οικογενειακούς ρόλους των δύο 

χαρακτήρων, την ηλικιακή τους διαφορά, αλλά και τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες 

τους και τη στάση τους απέναντι στα νέα οικογενειακά δεδομένα, αποκαλύπτουν την 

υφέρπουσα επίγνωσή τους πως το ομιλιακό ύφος των δύο μυθοπλαστικών χαρακτήρων 
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έχει υποστεί επεξεργασία, προκειμένου να αποτυπωθεί στο μυθοπλαστικό κείμενο η 

στερεότυπη αντίληψη για ύπαρξη «χάσματος γενεών» μεταξύ γονέων και παιδιών. 

Έτσι, λοιπόν, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων επισημαίνει πως 

ο διαφορετικός τρόπος ομιλίας των δύο μυθοπλαστικών χαρακτήρων επιχειρεί να 

αναδείξει «τη διαφορά στην ηλικία, στον τρόπο που σκέφτονται, στον τρόπο που 

μιλούν, στον τρόπο που αντιδρούν, διαφορετικές ηλικίες».  

Επίσης, οι ρητές αναφορές των συνεντευξιαζόμενων στο τηλεοπτικό 

απόσπασμα ως «σκηνή», «σειρά» ή «έργο», όπως, επίσης, και στο «σενάριο» και στους 

«ρόλους» ή στην υποκριτική ικανότητα των ηθοποιών, αλλά και στην παρέμβαση της 

σεναριογράφου στον τρόπο ομιλίας της Φίφης, προκειμένου να καταστεί «πιο 

‘προχώ’» η ομιλία της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας εκ των 

συνεντευξιαζομένων από την ομάδα των μεσηλίκων, δηλώνουν τη συναίσθησή τους 

πως το υπό μελέτη απόσπασμα αποτελεί μια μυθοπλαστική κατασκευή, η επιτυχία της 

οποίας αποτελεί συνισταμένη πολλών και διαφόρων παραγόντων («Ε, τώρα αυτό είναι 

περισσότερο της σεναριογράφου. Ένα παιδάκι δε θα το ’λεγε αυτό.», «Τα εντεκάχρονα 

πιστεύω ότι είναι λίγο πιο συνεσταλμένα. Τώρα, εντάξει, εδώ, βέβαια, είναι και η 

ηθοποιία που μπαίνει στη μέση, οπότε είναι λίγο πιο ‘προχώ’ η ομιλία των παιδιών 

τώρα.»). Επίσης, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων, σχολιάζοντας τον 

τρόπο ομιλίας της Φίφης, αποδίδει ξεκάθαρα τον ‘μεγαλίστικο’ τρόπο ομιλίας της στην 

παρέμβαση των δημιουργών ως εξής: «είναι τυπάκι (η Φίφη). Μπορεί να μιλάει πιο 

μεγαλίστικα απ’ ό,τι πρέπει στην ηλικία της, αλλά είναι αυτή που σε όλα τα επεισόδια 

καυτηριάζει (…) με τον πιο σωστό τρόπο, δηλαδή το χιούμορ που της έχουνε δώσει 

στο σενάριο και ο τρόπος που αντιδράει είναι ο πιο direct, δηλαδή αυτό που είναι να 

σου πει, θα σ’ το πει μες στη μούρη, τελείωσε.». Επιπροσθέτως, η ονομαστική αναφορά 

στους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς (π.χ. 

«Λέχου», «Μπέζος») υπογραμμίζει και αυτή την επίγνωση των συνεντευξιαζομένων 

πως πρόκειται για μυθοπλασία και, άρα, την κριτική τους απόσταση από το τηλεοπτικό 

κείμενο.  

Συν τοις άλλοις, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακειμενική αναφορά ενός 

συνεντευξιαζόμενου από την ομάδα των νέων σε αντίστοιχη σκηνή από την 

οικογενειακή τηλεοπτική κωμωδία Πολυκατοικία («Είναι λίγο ανάλογη σκηνή από την 

Πολυκατοικία που είναι ο Θανασάκης και λέει στον Μπαλαφούτη το ίδιο πράγμα: ‘Έλα 

να μιλήσουμε για το σεξ’, ‘Τι θες να μάθεις;’. Κατάλαβες; Έτσι είναι αυτό. Το ίδιο το 
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εκλαμβάνω εγώ.»). Η αναφορά αυτή επισημαίνει την επίγνωσή του πως το 

συγκεκριμένο απόσπασμα και ο τρόπος ομιλίας της Φίφης προς τη μητέρα της 

αποτελούν μια μυθοπλαστική κατασκευή, η οποία «συνηθίζεται» στις τηλεοπτικές  

σειρές για την πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό, και, κατ’ επέκταση την κριτική 

του απόσταση από το κείμενο. Συνεπώς, η τριβή των συνεντευξιαζόμενων με τέτοιου 

είδους αναπαραστάσεις στις κωμικές τηλεοπτικές σειρές τούς καθιστά υποψιασμένους 

απέναντι στο προβληθέν απόσπασμα και στις «νεανικές» αναπαραστάσεις παιδιών 

μικρής ηλικίας.  

Ωστόσο, επειδή ένα από τα βασικά κίνητρα παρακολούθησης της σειράς 

αποτελεί για τους μισούς συνεντευξιαζόμενους (μιας συνεντευξιαζόμενης από την 

ομάδα των νέων και τεσσάρων από την ομάδα των μεσηλίκων) η αληθοφάνεια των 

αναπαριστώμενων γεγονότων και η εξοικείωσή τους με αυτά, γίνεται κατανοητό πως 

υπάρχει μια μερική εμβύθιση (immersion) των συνεντευξιαζομένων στο τηλεοπτικό 

κείμενο, η οποία, όμως, δεν επηρεάζει την κριτική τους απόσταση από αυτό (π.χ. 

«Βλέπαμε διάφορα προβλήματα της οικογένειας.»/ «Είχε και ένα σχολείο εκεί πέρα (.), 

βλέπαμε και τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, τα προβλήματα»). Άλλωστε, η 

χιουμοριστική πρόσληψη του προβληθέντος τηλεοπτικού αποσπάσματος από την 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπογραμμίζει την υπερβολή που το διακρίνει, με στόχο 

την πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό. Έτσι, λοιπόν, μία συνεντευξιαζόμενη από 

την ομάδα των νέων επισημαίνει, για παράδειγμα, πως η αντίδραση της Ελένης στα 

λεγόμενα της Φίφης ενέχει έναν βαθμό αληθοφάνειας, καθώς πιστεύει πως και στην 

πραγματικότητα, λόγω της ιδιαιτερότητας του υπό συζήτηση θέματος, ένας γονιός θα 

ένιωθε εξίσου άβολα και θα αντιδρούσε με παρόμοιο τρόπο με την Ελένη (π.χ. 

σχολιάζει «ποιος περιμένει να πει κάτι τέτοιο το παιδί του για συμβουλές στο σεξ;»). 

Από την άλλη πλευρά, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων 

υποστηρίζει πως ο τρόπος ομιλίας της Φίφης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 

καθώς «έτσι μιλούν» τα εντεκάχρονα, στη συνέχεια, ωστόσο, αναιρεί τον ισχυρισμό 

της, λέγοντας πως αυτός ο τρόπος ομιλίας είναι περισσότερο ταιριαστός στους εφήβους 

(«βέβαια, μιλούνε, ακριβώς έτσι μιλούνε (τα εντεκάχρονα)», «πιο πολύ οι έφηβοι 

γυμνασίου και λυκείου πολύ περισσότερο», «θα μπορούσα να τη θεωρήσω δύο-τρία 

χρόνια μεγαλύτερη, αν δεν την έβλεπα και την άκουγα μόνο»), με αποτέλεσμα να 

επισημαίνει έμμεσα την παρέμβαση των δημιουργών. 
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Εκτός των άλλων, ως προς την αναπαράσταση των σχέσεων γονέων και 

παιδιών, εντοπίστηκε πως υπάρχει μερική εμβύθιση (immersion) στο κείμενο από 

ορισμένους συνεντευξιαζόμενους (4 στον αριθμό), καθώς θεωρούν πως οι 

αναπαριστώμενες σχέσεις γονέων-παιδιών αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ενώ 

οι υπόλοιποι συνεντευξιαζόμενοι υποστήριξαν πως η αναπαράσταση αυτή δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να υπονοείται πως 

υπάρχει παρέμβαση από τους δημιουργούς της σειράς. Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει για την αναπαράσταση 

γονέων-παιδιών στο προβληθέν απόσπασμα: «και ναι και όχι, δηλαδή είναι στιγμές που 

φαίνεται η διαφορά στη νοοτροπία, στο ότι αλλιώς θα τα ’καναν οι μεγάλοι σε σχέση 

με τους μικρούς, αλλά είναι και στιγμές που και οι μεγάλοι γίνονται μικροί, (…) τα 

αντιμετωπίζουν με παιδαριώδη τρόπο (τα προβλήματα)», ενώ ένας 

συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των νέων σχολιάζει για την αναπαράσταση των 

ενηλίκων στην υπό εξέταση σειρά: «δεν είναι οι ενήλικες που θα περίμενες να είναι 

στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή πάντα είναι το κωμικό στοιχείο, ας πούμε, και στις 

συζητήσεις μεταξύ μεγάλων, ας πούμε.», «Στην πραγματικότητα πιστεύω ναι, θα 

υπήρχε μεγάλη διαφορά ίσως. Ναι, ναι, ναι (θα ήταν πιο αυστηροί οι γονείς).». 

 

6.2.4.2 Κριτική απόσταση συνεντευξιαζόμενων από το τηλεοπτικό απόσπασμα της σειράς 

Στο Παρά Πέντε  

 

Το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων τηρεί κριτική απόσταση και από το τηλεοπτικό 

κείμενο της οικογενειακής κωμωδίας Στο Παρά Πέντε, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 

με την τηλεοπτική κωμωδία Ευτυχισμένοι Μαζί, λόγω της εκκεντρικότητας των 

ηλικιωμένων μυθοπλαστικών χαρακτήρων, και ιδιαιτέρως της Θεοπούλας, η οποία 

καθιστά εμφανή στους τηλεθεατές την παρέμβαση των δημιουργών της σειράς τόσο 

στο ομιλιακό ύφος των δύο χαρακτήρων όσο και στη γενικότερη συμπεριφορά τους. 

Επίσης, και η αναφορά στον έντονα χιουμοριστικό χαρακτήρα των σκηνών με τις δύο 

εξηνταοχτάχρονες γυναίκες και τον εγγονό της Σοφίας, τον Σπύρο, από το σύνολο των 

συνεντευξιαζομένων υπογραμμίζει την επίγνωσή τους για την παρέμβαση των 

δημιουργών, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο κωμικό αποτέλεσμα.  

  Πιο αναλυτικά, και οι 10 συνεντευξιαζόμενοι αναφέρονται στην ασυμβατότητα 

του ομιλιακού ύφους, της συμπεριφοράς και των επιλογών των δύο ηλικιωμένων 
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γυναικών με την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να υπογραμμίζεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο η κριτική τους απόσταση από τις προβληθείσες αναπαραστάσεις, τις οποίες δεν 

τις θεωρούν αληθοφανείς. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

νέων σχολιάζει χαρακτηριστικά για τη χρήση αγγλικών λέξεων από τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα, καθώς και την αναφορά τους στα extreme sports: «δεν περιμένεις να 

ακούσεις από μια γιαγιά ότι ξέρει τι είναι αυτά, πόσο μάλλον να θέλει και να τα κάνει», 

ενώ μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων χαρακτηρίζει τη 

συμπεριφορά της Σοφίας και της Θεοπούλας ως «too much» για την ηλικία τους. 

Επίσης, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει για το 

ομιλιακό ύφος των δύο γυναικών: «Ε, αυτές τις ξένες (λέξεις) τώρα και αυτά τα 

αθλήματα. Δεν είναι ούτε για την ηλικία τους ούτε η γλώσσα τους.». Επίσης, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα των 

μεσηλίκων αναφέρεται ρητά στην πρόθεση του σεναριογράφου να προσελκύσει κοινό 

όλων των ηλικιακών ομάδων μέσω του συγκεκριμένου τρόπου αναπαράστασης των 

υπό εξέταση μυθοπλαστικών χαρακτήρων και να επιτύχει υψηλή τηλεθέαση («Ε, 

κοίταξε, προφανώς θέλει να έχει ένα ακροατήριο μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν απευθύνεται 

μόνο σε νέους, απευθύνεται και σε μέση ηλικία και σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε 

βάζοντας και χαρακτήρες από όλο το φάσμα των ηλικιών, προσπαθεί να αυξήσει τον 

περίγυρό του στην ακροαματικότητα.»), ενώ μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από την 

ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει το ομιλιακό ύφος των δύο ηλικιωμένων γυναικών ως 

εξής: «επειδή είναι κωμωδία και θέλει να βγάλει το γέλιο, νομίζω ότι είναι 

επιτυχημένο», με αποτέλεσμα να φαίνεται ξεκάθαρα η επίγνωσή της πως πρόκειται για 

τηλεοπτική κατασκευή.  

Εκτός των άλλων, η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων (8 στους 10, 4 από 

την ομάδα των νέων και 4 από των μεσηλίκων) αναφέρουν εμμέσως πως η εσφαλμένη 

ανάγνωση των αγγλικών λέξεων από τη Σοφία αποτελεί ένα τέχνασμα του δημιουργού 

της σειράς, για να αποτυπώσει το τι ισχύει στην πραγματικότητα, δηλαδή την άγνοια 

της αγγλικής γλώσσας από άτομα της τρίτης ηλικίας αλλά και τη δυσκολία εκφοράς 

αγγλικών λέξεων από αυτούς. Έτσι, λοιπόν, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των 

νέων αναφέρει πως στόχος της εσφαλμένης ανάγνωσης των αγγλικών λέξεων από τη 

Σοφία είναι «να μην είναι τόσο τραβηγμένο ότι αυτές οι γιαγιάδες θα κάνουν τα 

πάντα», να είναι «πιο οικείο στα αυτιά μας», ενώ μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από την 
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ομάδα των μεσηλίκων υποστηρίζει ότι με την αναπαράσταση αυτή της Σοφίας «η 

πραγματικότητα μεταφέρεται και στην οθόνη». 

Επιπροσθέτως, η αναφορά από το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων στον 

χιουμοριστικό χαρακτήρα του προβληθέντος αποσπάσματος αλλά και του συνόλου της 

τηλεοπτικής σειράς υπογραμμίζει την επίγνωση των υπό μελέτη τηλεθεατών πως η 

πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του 

δημιουργού. Για παράδειγμα, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων 

σχολιάζει τον λόγο για τον οποίο θεωρεί χιουμοριστικό το προβληθέν απόσπασμα ως 

ακολούθως: «δύο γιαγιάδες, μιας προχωρημένης ηλικίας, να θέλουν να κάνουν 

ανατρεπτικά πράγματα για την ηλικία τους —γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα εδώ— 

ήτανε ξεκαρδιστικό (…) και ο εγγονός να τις μαζεύει», ενώ μια άλλη 

συνεντευξιαζόμενη και αυτή από την ομάδα των μεσηλίκων παρατηρεί αναφορικά με 

τις δύο ηλικιωμένες πως οι δυο γυναίκες λειτουργούν ως ένα «ντουέτο που δίνει γέλιο 

στην όλη σειρά». Άλλωστε, γίνεται συχνά ρητή αναφορά και από τους δέκα 

συνεντευξιαζόμενους πως η όλη αναπαράσταση των δύο γυναικών αποσκοπεί στην 

πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό.  

Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία (9 στους 10) αναφέρεται την 

εκκεντρικότητα του χαρακτήρα της Θεοπούλας ως βασικό παράγοντα για την 

πρόκληση γέλιου στο τηλεοπτικό κοινό, με αποτέλεσμα να τονίζεται η συναίσθηση των 

ερωτηθέντων πως ο εν λόγω μυθοπλαστικός χαρακτήρας αποτελεί μια ανατρεπτική 

μυθοπλαστική κατασκευή του δημιουργού της σειράς. Για παράδειγμα, μία 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «η 

Θεοπούλα είχε τον ρόλο της χαζής, της ‘ελαφράς’ γριάς», αναφερόμενη στη νοητική 

κατάσταση της Θεοπούλας, ενώ μια άλλη συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων 

αναφέρει χαρακτηριστικά για τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες της Σοφίας και της 

Θεοπούλας: «είναι τρελές και ο Σπύρος προσπαθεί να τις μαζέψει πάντα», 

προσθέτοντας πως «οι σκηνές με τη Θεοπούλα, τη Σόφη και τον Σπύρο είναι από τις 

καλύτερες, έχουνε πάντα γέλιο, είναι πάντα χιουμοριστικά (sic)». Επίσης, μια άλλη 

συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των νέων σχολιάζει για τη Θεοπούλα τα εξής: «Η 

Θεοπούλα σαν ρόλος ήτανε πιο πολύ στον κόσμο της και γενικά (…) πετούσε και 

σωστά πράγματα, ας πούμε, στα αγγλικά». Συνεπώς, υπογραμμίζεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο από τις παραπάνω συνεντευξιαζόμενες η κωμική διάσταση την οποία έδωσε ο 
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σεναριογράφος στους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες και, άρα, η επίγνωσή 

τους ότι αποτελούν ένα κατασκεύασμα του δημιουργού, το οποίο ενέχει την υπερβολή.  

Τέλος, η κριτική στάση όλων των συνεντευξιαζόμενων απέναντι στο 

προβληθέν απόσπασμα της τηλεοπτικής σειράς Στο Παρά Πέντε επισημαίνεται και από 

την αναφορά τους στα «συστατικά» του τηλεοπτικού προϊόντος (επεισόδια, σκηνές, 

ρόλοι, ατάκες, σεναριογράφος, σενάριο, πλοκή ιστοριών), καθώς και στην υποκριτική 

ικανότητα των ηθοποιών (π.χ. «εντάξει π.χ. (…) οι δύο, η Θεοπούλα με τη Σοφία, ε 

έχουνε λίγο χιούμορ. Και αυτό γιατί για μένα είναι καλές ηθοποιοί και οι δύο, οπότε 

μπορούν να παίξουνε καλά. Είναι και λίγο με τους ηθοποιούς, γι’ αυτό») ή στην επιτυχή 

επιλογή τους από τους δημιουργούς (π.χ. «πολύ καλή επιλογή casting»). Για 

παράδειγμα, ένας από τους συνεντευξιαζόμενους από την ομάδα των μεσηλίκων 

παρατηρεί πως η Σοφία και η Θεοπούλα μιλούν νεανικά και ενδιαφέρονται για νεανικές 

δραστηριότητες «χάριν του επεισοδίου» και «χάριν της σειράς», καθώς «είναι οι 

σεναριογράφοι που κάνουν τη δουλειά», ενώ ένας συνεντευξιαζόμενος από την ομάδα 

των νέων αναφέρεται στην επιτυχή απόδοση των χαρακτήρων και την πλοκή των 

ιστοριών από τον σεναριογράφο της σειράς ως εξής: «Καλά, αυτή η σειρά είχε ακόμη 

πιο πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Καλά, κυρίως αυτό, 

είναι το πόσο καλά γραμμένος ήτανε ο κάθε χαρακτήρας, ας πούμε, και πόσο 

μελετημένος. Και γενικά η πλοκή των ιστοριών, το πώς μπλέκεται, ας πούμε, η ιστορία 

του καθενός με των αλλωνών (sic) είναι πολύ καλά μελετημένο και όλα αυτά…». 

Τέλος, μία συνεντευξιαζόμενη από την ομάδα των μεσηλίκων αναφέρει ονομαστικά 

τον Γιώργο Καπουτζίδη ως σεναριογράφο της σειράς, γεγονός που καταδεικνύει την 

ξεκάθαρη επίγνωσή της ότι πρόκειται για μυθοπλαστικό δημιούργημα.  

 

 

6.2.5 Διάσταση κατανόησης (comprehension) 

 

6.2.5.1 Σύγκλιση ή μη των αναγνωστικών τοποθετήσεων των τηλεθεατών στα υπό 

εξέταση τηλεοπτικά αποσπάσματα 

 

Όσον αφορά τη διάσταση της κατανόησης, διαπιστώθηκε ότι οι συνεντευξιαζόμενοι 

και των δύο ηλικιακών ομάδων προέβησαν σε συγκλίνουσες αναγνώσεις των 

τηλεοπτικών αποσπασμάτων, οι οποίες ταυτίζονται με την «ηγεμονική» ανάγνωση των 
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δύο κειμένων. Έτσι, λοιπόν, τόσο οι νέοι ηλικίας 20-25 ετών όσο και οι μεσήλικες 

ηλικίας 45-60 ετών αντιμετωπίζουν τη νεανικότητα ως ασύμβατη τόσο με την παιδική 

όσο και με την τρίτη ηλικία, καθώς θεωρούν ανάρμοστη τη χρήση των νεανικών 

ιδιωμάτων για την αναφορά στη σεξουαλικότητα από ένα παιδί δημοτικού σε 

συνομιλία του με τους γονείς του αλλά και την ενασχόληση ηλικιωμένων γυναικών με 

νεανικές και ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, όπως και την υιοθέτηση των νεανικών 

ιδιωμάτων από άτομα της τρίτης ηλικίας.  

Αντιμετωπίζουν, κατά συνέπεια, τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων ως 

προνόμιο της κοινωνικής ομάδας των νέων, με αποτέλεσμα να καταδεικνύεται η 

εγγραφή των κυρίαρχων μεταπραγματολογικών στερεοτύπων στη συνείδηση των 

τηλεθεατών για τον τρόπο ομιλίας των υπό εξέταση ηλικιακών ομάδων (παιδιών 

δημοτικού, νέων, ηλικιωμένων). Ειδικότερα, συνδέεται στις απαντήσεις τους ο τρόπος 

ομιλίας των παιδιών δημοτικού με την αθωότητα και τον «λόγο της ρομαντικής 

παιδικότητας», ενώ ο τρόπος ομιλίας των ηλικιωμένων με τον συντηρητισμό και τη 

σοβαρότητα, με άλλα λόγια με κυρίαρχα γλωσσικά στερεότυπα για την πρότυπη 

ποικιλία. Από την άλλη πλευρά, η εγγραφή συγκεκριμένων γλωσσικών δεικτών, όπως 

π.χ. ‘μην κωλώσεις’, ‘bungee jumping’ κ.τ.ό., ως ανηκόντων στην κοινωνική ομάδα 

των νέων, λόγω της σύνδεσής τους, με βάση τις απαντήσεις των υπό μελέτη 

τηλεθεατών, με τη σεξουαλική απελευθέρωση, την ανωριμότητα, την επιπολαιότητα 

και την ενασχόληση με ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, αποκαλύπτει έμμεσα τη στάση 

των συνεντευξιαζόμενων και απέναντι στην κοινωνική ομάδα των νέων, καθώς και τα 

μεταπραγματολογικά στερεότυπα που σχετίζονται με τον νεανικό τρόπο ομιλίας, αλλά 

και τα στερεότυπα που αφορούν τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής τους (π.χ. 

αμετροέπεια, ανωριμότητα, απερισκεψία, αγάπη για τα extreme sports κτλ.), και τα 

οποία αναπαράγουν τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» 

(Bucholtz 2002).
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Κεφάλαιο 7. Γενικά Συμπεράσματα  

 

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των έξι δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών 

(Ευτυχισμένοι Μαζί, Παιδική Χαρά, Άκρως Οικογενειακόν, Singles 2, Στο Παρά Πέντε, 

Πενήντα-Πενήντα), η οποία αποτελεί κατά κύριο λόγο μια γλωσσοκεντρική προσέγγιση 

που δίνει έμφαση κυρίως στο υφολογικό/γλωσσικό ρεπερτόριο των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων και λιγότερο σε άλλα μη γλωσσικά σημειωτικά συστήματα, όπως η 

εικόνα, καταλήγουμε πως οι υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές φαίνεται να 

κατασκευάζουν διαφορετικές εκδοχές της νεανικής ταυτότητας για όσους είναι και για 

«όσους θέλουν να νιώθουν νέοι» (Brookes 2003), αντλώντας, ωστόσο, από τους 

κυρίαρχους λόγους περί νεότητας. Έτσι, λοιπόν, η νεανική ταυτότητα και η «γλώσσα 

των νέων» στις υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές αναπαρίστανται με στερεότυπο τρόπο, 

καθώς οι δημιουργοί αξιοποίησαν τους πιο αναγνωρίσιμους δείκτες από τα νεανικά 

ιδιώματα, οι οποίοι έχουν «εγγραφεί» στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως 

«γλώσσα των νέων», γι’ αυτό και οι περισσότερες αποκλίσεις εντοπίστηκαν στο 

λεξιλογικό και σημασιολογικό επίπεδο, όπως, επίσης, και τα βασικά στοιχεία τα οποία 

απαρτίζουν στο μυαλό του τηλεοπτικού κοινού την έννοια της νεότητας. 

Επιπροσθέτως, η χρήση των κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά 

ιδιώματα είναι, σε γενικές γραμμές, λελογισμένη, ώστε να μην υπερκαλύπτει την 

πρότυπη ποικιλία, από τη στιγμή που οι υπό μελέτη σειρές συνιστούν οικογενειακές 

κωμωδίες περιστάσεων που απευθύνονται στο σύνολο των μελών της οικογένειας. 

Σαφή εξαίρεση, όμως, αποτελεί η «γλώσσα της τεχνολογίας/ νέων τεχνολογιών» η 

οποία εμπεριέχεται στο νεανικό υφολογικό σύμπλεγμα, καθώς εμφανίζεται να 

προκαλεί επικοινωνιακά χάσματα και φαινόμενα ασυνεννοησίας μεταξύ των νεότερων 

και μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων, με αποτέλεσμα να στοχοποιείται ως ακατάληπτη 

και «εξωτική» (Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999). Έτσι, λοιπόν, απώτερος 

στόχος των δημιουργών είναι να κατασκευάσουν στις υπό εξέταση σειρές μια ενιαία 

εικόνα της νεότητας και της νεανικότητας ως ατελούς ενηλικίωσης με την άντληση 

στοιχείων κυρίως από τον «λόγο της εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» 

(Bucholtz 2002), καθώς τόσο οι νέοι όσο και οι νεανικοί μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

κατασκευάζονται σαν να μην έχουν ακόμα ενηλικιωθεί ή να μην έχουν την πρόθεση να 
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ενηλικιωθούν ‘σωστά’, σύμφωνα, δηλαδή, με τα ‘ορθά’ και αποδεκτά πρότυπα της 

σύγχρονης κοινωνίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στο ομιλιακό τους ύφος. 

Πιο αναλυτικά, η «γλώσσα των νέων» στις υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές 

απεικονίζεται, στο μακρο- και μεσο-επίπεδο ανάλυσης, έως έναν βαθμό θετικά, από τη 

στιγμή που λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής ηλικίας και ταυτότητας, προκειμένου 

να καταδείξει πως ορισμένοι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες «μιλούν, δρουν και 

σκέφτονται» όπως οι νέοι, ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται και ως μέσο για την επίτευξη 

χιουμοριστικού αποτελέσματος από ‘καλούς’ ή ‘μικτούς’ αλλά συμπαθείς κυρίως 

χαρακτήρες. Παρ’ όλα αυτά, μέσω αυτών των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων, 

αναπαράγεται, σε τελική ανάλυση, ο κυρίαρχος «λόγος της εφηβείας/ της νεότητας ως 

ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), από τη στιγμή που τα στοιχεία της νεανικής 

ταυτότητας που επισημαίνονται στις αναλυθείσες τηλεοπτικές σειρές με τη χρήση της 

«γλώσσας των νέων» συνδέονται με τα κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για τους νέους 

και τον τρόπο ζωής τους (π.χ. σεξουαλική απελευθέρωση, ροπή στην καλοπέραση και 

στον ανθυγιεινό τρόπο ζωής, αφομοίωση από την τεχνολογία, ισχυρή επίδραση της 

αγγλικής γλώσσας, ανωριμότητα, χαλαρότητα, επιπολαιότητα, υποκρισία, ειρωνεία, 

δολιότητα κ.τ.ό.). Ως εκ τούτου, οδηγούμαστε το συμπέρασμα πως η «γλώσσα των 

νέων» και η νεανική ταυτότητα των μυθοπλαστικών χαρακτήρων αναπαρίσταται με 

έναν στερεότυπο και, εν πολλοίς, αρνητικό τρόπο, συνδεόμενη με τα κοινωνικά 

νοήματα που δεσπόζουν στον κυρίαρχο «λόγο της εφηβείας».  

Παράλληλα, ο νεανικός τρόπος ομιλίας και συμπεριφοράς στιγματίζεται κυρίως 

στην περίπτωση των μη νέων χαρακτήρων, καθώς, στην περίπτωση των παιδιών 

δημοτικού, λειτουργεί ως μέσο για την ανάδειξη του άτακτου και ατίθασου χαρακτήρα 

τους, της σεξουαλικής απελευθέρωσης, όπως και της έλλειψης αγάπης για το σχολείο 

και των κακών σχολικών επιδόσεων, ενώ, στην περίπτωση των μεσηλίκων, για την 

επισήμανση της «λαϊκότητας», της έλλειψης πνευματικής καλλιέργειας (Ευτυχισμένοι 

Μαζί) αλλά και της «κρίσης της μέσης ηλικίας» (Πενήντα-Πενήντα). Ομοίως, στην 

περίπτωση των ηλικιωμένων, η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων και η επιδίωξη της 

νεανικότητας συνδέονται με τη μη αποδοχή της ηλικίας τους και την προσπάθεια 

ικανοποίησης των απωθημένων τους. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των 

έφηβων και νέων χαρακτήρων ο νεανικός τρόπος ομιλίας στιγματίζεται κυρίως μέσω 

της σύνδεσής του με την αγένεια, την άγνοια της πρότυπης ποικιλίας, την επίδραση 

από την αγγλική γλώσσα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, καθώς και με τη 



648 

 

σεξουαλικότητα. Κατά συνέπεια, με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, γίνεται αντιληπτό 

πως ο τρόπος αναπαράστασης των νεανικών ιδιωμάτων στις υπό εξέταση σειρές 

συνομιλεί σε μεγάλο βαθμό με την ηγεμονική γλωσσική ιδεολογία της πρότυπης 

ποικιλίας και τα κυρίαρχα μεταπραγματολογικά στερεότυπα για τις μη πρότυπες 

ποικιλίες, και ιδίως για τον τρόπο ομιλίας των νεαρών ατόμων. Επίσης, και ο 

χιουμοριστικός χαρακτήρας των σειρών αποκαλύπτει την τάση των ΜΜΕ να 

προβάλλουν ως υποδεέστερες τις γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες σε σχέση με 

την πρότυπη ποικιλία, από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται οι ποικιλίες αυτές ως μέσο 

επίτευξης χιουμοριστικού αποτελέσματος μέσω της χρήσης τους σε «ασύμβατες» 

επικοινωνιακές περιστάσεις ή, στην περίπτωσή μας, από «ασύμβατες» ηλικιακές 

ομάδες (incongruity: Attardo 2001), με αποτέλεσμα να προωθείται άρρητα το ιδεώδες 

της μονόγλωσσης κοινότητας που θα ομιλεί την πρότυπη ποικιλία (βλ. μεταξύ άλλων 

και Archakis κ.ά. 2015).  

Όσον αφορά το μικρο-επίπεδο ανάλυσης, με άλλα λόγια την ανάλυση σκηνών, 

επιβεβαιώνεται η στερεότυπη κατασκευή της νεότητας και νεανικότητας στις 

αλληλεπιδράσεις των υπό μελέτη μυθοπλαστικών χαρακτήρων, καθώς, τόσο στις 

μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις όσο και στις αλληλεπιδράσεις τους με χαρακτήρες οι 

οποίοι δεν υιοθετούν στοιχεία της νεανικής ταυτότητας, καταδεικνύεται πως η 

κατασκευή της νεότητας και της νεανικότητας γίνεται υπό το πρίσμα του «λόγου της 

εφηβείας/ νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), από τη στιγμή που 

αναπαράγονται στις υπό μελέτη διεπιδράσεις τα κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για 

την κοινωνική κατηγορία της νεότητας. Συνεπώς, οι στερεότυπες αυτές 

αναπαραστάσεις φαίνεται να συνάδουν με τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις που 

εντοπίζονται και σε άλλα κείμενα της μαζικής κουλτούρας, όπως διαφημίσεις (βλ. 

Stamou, Agrafioti & Dinas 2012, Stamou 2013), τηλεοπτικές σειρές (π.χ. Heintz-

Knowles 2000, Saltidou & Stamou 2014, Stamou & Saltidou 2015) και ταινίες (π.χ. 

Stern 2005α, 2005β). Έτσι, οι εν λόγω σειρές, αποτελώντας ‘κομμάτι’ της κυρίαρχης 

μαζικής κουλτούρας και κυρίως συντηρητικά προϊόντα ψυχαγωγίας, δεν επιχειρούν 

κάποια ουσιαστική ρήξη με τα κυρίαρχα κοινωνικά στερεότυπα για τη νεότητα, με 

αποτέλεσμα να αναπαράγουν χάριν της τηλεθέασης τα μεταπραγματολογικά 

στερεότυπα που βρίσκουν σύμφωνη την πλειοψηφία των τηλεθεατών, και κυρίως των 

μεγαλύτερων ηλικιών, μιας και αποτελούν οικογενειακές κωμωδίες που απευθύνονται 

στο σύνολο των μελών της οικογένειας.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως, το γεγονός πως, σε γενικές γραμμές, και στο 

μικρο-επίπεδο η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων στιγματίζεται περισσότερο στην 

περίπτωση των παιδιών δημοτικού, καθώς συνοδεύεται από μεταγλωσσικά σχόλια και 

περικειμενικούς δείκτες που δηλώνουν την αρνητική στάση των συνομιλητών τους 

απέναντι στη χρήση τους, ενώ, στην περίπτωση των μεγαλύτερων ηλικιακά 

χαρακτήρων (μεσηλίκων, ηλικιωμένων), δε σχολιάζεται αρνητικά τόσο η χρήση των 

ιδιωμάτων αυτών όσο οι νεανικές δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται. Ωστόσο, 

οι μεσήλικοι χαρακτήρες στη σειρά Πενήντα-Πενήντα εμφανίζονται να υφοποιούν 

στοιχεία από τα νεανικά ιδιώματα, και, μάλιστα, με εμφατικό, πολλές φορές, τρόπο, με 

αποτέλεσμα να υπογραμμίζεται και από τους ίδιους τους χαρακτήρες η επίγνωσή τους 

πως η αξιοποίηση στοιχείων από τα νεανικά ιδιώματα δεν αρμόζει στην ηλικία τους 

αλλά και πως ανήκει αυτός ο γλωσσικός κώδικας σε νεότερες ηλικίες. Μάλιστα, αυτή 

η υφοποίηση είναι που επισύρει και μεταγλωσσικά σχόλια από τον περίγυρό τους, γιατί 

γίνεται αντιληπτό πως η συμπεριφορά τους και η ομιλία τους σχετίζεται σε αυτές τις 

περιπτώσεις άμεσα με την επονομαζόμενη «κρίση της μέσης ηλικίας». Ακόμη, και τα 

γλωσσικά τους περάσματα, όταν αυτά καταλήγουν σε υπερδιόρθωση, υπογραμμίζουν 

την ασυμβατότητα των νεανικών ιδιωμάτων με την ηλικία τους (π.χ. η προφορά του 

confirm ως ‘κονφίρμ’ αντί ‘κονφέρμ’ από τον Μίμη κατά τη χρήση του facebook). 

Διαπιστώθηκε, επίσης, πως για τη μαζική κουλτούρα και, συγκεκριμένα, για τις 

υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές  η «γλώσσα των νέων» δεν αποτελεί μόνο έναν κοινό 

κώδικα για όλους τους νέους αλλά και για όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτως επιμέρους 

κοινωνικών χαρακτηριστικών, καθώς φαίνεται να εμφανίζονται και να 

επαναλαμβάνονται στις υπό εξέταση σειρές οι βασικές λεξιλογικές, σημασιολογικές 

κ.ά. κατηγορίες οι οποίες συνιστούν στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού τον 

νεανικό τρόπο ομιλίας, με άλλα λόγια οι οποίες έχουν «εγγραφεί» στη συνείδησή τους 

ως «γλώσσα των νέων». Έτσι, λοιπόν, οι κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις της 

νεανικής ταυτότητας που εντοπίζονται σε κείμενα όπως αυτά που μελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή σχετίζονται προφανώς με το «αφανές» κύρος που απολαμβάνουν τα 

νεανικά ομιλιακά ύφη (Ανδρουτσόπουλος & Κακριδή 2010) αλλά και με τον «ηλικιακό 

ρατσισμό» (βλ. Poulios 2011) της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία προσανατολίζεται στο 

νεανικό lifestyle, έχοντας συνάμα αρνητική στάση προς τα γηρατειά και 

περιθωριοποιώντας άτομα της μέσης και τρίτης ηλικίας, υπό το πρίσμα του «λόγου της 

διαρκούς εφηβείας» (Gennaro 2013). Γι’ αυτόν τον λόγο, επιχειρούν οι υπό εξέταση 
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τηλεοπτικές σειρές να «απαλείψουν» τα ηλικιακά χαρακτηριστικά των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων, καθώς και των ηλικιακών ομάδων που αυτοί πρεσβεύουν, κυρίως στο 

ομιλιακό ύφος και στα ενδιαφέροντα ή στον τρόπο ζωής, και όχι τόσο εμφανισιακά, 

όπως, επίσης, και να προβάλλουν αγέραστους και, κατ’ επέκταση, εξιδανικευμένους 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, στους οποίους ενδεχομένως θα ήθελαν να μοιάσουν οι 

τηλεθεατές των μεγαλύτερων ηλικιών.  

Παρ’ όλα αυτά, όσον αφορά τους μεσήλικους και ηλικιωμένους χαρακτήρες, 

ενώ, σε μια πρώτη ανάγνωση, διαφαίνεται πως οι υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές 

αντιτίθενται στα ηλικιακά στερεότυπα με την αξιοποίηση των νεανικών ιδιωμάτων και 

δραστηριοτήτων από μη νέους χαρακτήρες, στην ουσία αναπαράγουν, σε τελική 

ανάλυση, τον ηλικιακό ρατσισμό. Ειδικότερα, στην περίπτωση των μεσηλίκων και των 

ηλικιωμένων, συνήθως επικρίνεται από το οικείο περιβάλλον των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων η εμπλοκή τους σε νεανικές δραστηριότητες (π.χ. ενασχόληση με μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, επικίνδυνα σπορ κ.τ.ό.) και τους αντιπροτείνεται η ενασχόληση 

με πιο ήπιες δραστηριότητες, αντιπρόταση η οποία συνδέεται με τον «λόγο της τρίτης 

ηλικίας» (βλ. και Talarsky 1998, Milner, Van Norman & Milner 2012, Gatling 2013), 

ενώ, συνάμα, το γήρας αναπαρίσταται ως μια αρνητική εμπειρία, αφού τόσο οι 

μεσήλικες και όσο και οι ηλικιωμένοι θέλουν να το αποφύγουν. Εξάλλου, οι υπό 

εξέταση τηλεοπτικές σειρές επιχειρούν, όπως προαναφέρθηκε, να αναπαραστήσουν 

τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους νεανικούς κυρίως ως προς τον τρόπο ομιλίας 

και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ τους αναπαριστούν πιο κλασικούς ως προς την 

εμφάνιση, με στόχο να επιτύχουν την ισορροπία στα μάτια των τηλεθεατών, καθώς τα 

προϊόντα αυτά απευθύνονται, όπως είδαμε, σε όλες τις ηλικίες και, γι’ αυτό, γίνεται 

προσπάθεια να αποφευχθεί η στοχοποίηση ή γελοιοποίηση κοινωνικών ομάδων, ώστε 

να μην επηρεαστούν τα νούμερα τηλεθέασης. Γι’ αυτόν τον λόγο, και οι όποιες 

υπερβολικά εκκεντρικές εμφανίσεις των χαρακτήρων είτε γίνονται αντικείμενο 

κριτικής και χλευασμού πολλές φορές από τους οικείους τους (π.χ. βλ. Νικηφόρο) είτε 

αποσκοπούν καθαρά στην επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος (π.χ. βλ. 

Θεοπούλα), με αποτέλεσμα να επανέρχονται στην πορεία οι μυθοπλαστικοί 

χαρακτήρες στη ‘φυσιολογική’ τους εμφάνιση, ώστε να μην πληγεί το κοινό περί 

ηλικίας αίσθημα.  

Στην περίπτωση, από την άλλη πλευρά, των παιδιών δημοτικού, η υιοθέτηση 

νεανικών συμπεριφορών επιπλήττεται αφενός ως μη αρμόζουσα στην ηλικία τους, 
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καθώς σχετίζεται με την αγένεια και την έλλειψη ωριμότητας, με αποτέλεσμα να 

αναπαράγεται, σε τελική ανάλυση, ο «ρομαντικός» λόγος για την παιδική ηλικία μέσα 

από τις αντιδράσεις των γονέων, ενώ αφετέρου συνδέεται με μία ενήλικη οπτική και 

κατασκευή της παιδικότητας (βλ. και Holland 2008), σύμφωνα με την οποία τα παιδιά 

τείνουν να αναπαρίστανται ως «μικρομέγαλα», με συμπεριφορές που προσιδιάζουν 

περισσότερο σε ενήλικες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον ένας ενιαίος ρόλος 

για όλες τις ηλικίες (Meyrowitz 1985: 154, Postman 1994, Kenway & Bullen 2008). 

Ωστόσο, η περικειμενοποίηση των αναπαραστάσεων αυτών ως χιουμοριστικών 

υπογραμμίζει την ασυμβατότητα (Attardo 2001) αυτών των αναπαραστάσεων και των 

ενήλικων συμπεριφορών με την παιδική ηλικία.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός πως όλοι οι μυθοπλαστικοί 

χαρακτήρες όταν αξιοποιούν τα νεανικά ιδιώματα, επιχειρούν να αναδείξουν τις 

θετικές όψεις της νεανικής ταυτότητας, αντλώντας, έτσι, στοιχεία από τον «λόγο της 

νεότητας» (Bucholtz 2002) για την κατασκευή της ταυτότητάς τους. Έτσι, με τη χρήση 

των νεανικών ιδιωμάτων, επιδιώκουν τα παιδιά δημοτικού και οι έφηβοι να 

επισημάνουν την πορεία τους προς την ενηλικίωση και την προσπάθεια αυτονόμησής 

τους από τη σφαίρα επιρροής των ενηλίκων, ενώ οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι να 

υπογραμμίσουν τη διάθεση για ζωή, δραστηριότητες και περιπέτεια, ώστε να 

αποδείξουν τη δυνατότητά τους να λειτουργούν ως ενεργά μέλη της κοινωνίας ενάντια 

στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση. Συνεπώς, η αξιοποίηση των 

νεανικών ιδιωμάτων από τους υπό εξέταση μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, παρά τη 

στερεότυπη αναπαράστασή τους, αποσκοπεί στην ανάδειξη των αξιών της νεότητας.     

Παρόλο, όμως, που καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθούν κάποιες θετικές 

όψεις της νεανικής ταυτότητας, με την άντληση στοιχείων από τον «λόγο της 

νεότητας», δεν επιτυγχάνεται η ουσιαστική ρήξη με τα κυρίαρχα στερεότυπα, καθώς, 

σε μια συνολική αποτίμηση, ακόμη και οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες οι οποίοι 

επιχειρείται να αναπαρασταθούν θετικά παρουσιάζονται στο τέλος ως ένα κράμα 

«τέλειων» και «ατελών» στοιχείων, με τα «ατελή» να υπερτερούν συνολικά στην 

τηλεοπτική τους αναπαράσταση, ακόμη και στη σειρά με κυρίως νεανικό 

προσανατολισμό, στους Singles 2, η οποία φαίνεται πως αποβλέπει στην ανάδειξη 

ποικίλων όψεων της νεανικής ταυτότητας. Ως εκ τούτου, ο «λόγος της εφηβείας» 

επικρατεί του «λόγου της νεότητας» στις υπό μελέτη τηλεοπτικές σειρές. Για 

παράδειγμα, στη σειρά Singles 2 η νεανική ταυτότητα, αλλά και η εναλλακτική έμφυλη 
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ταυτότητα, η οποία επιδιώκεται να προωθηθεί από τον σεναριογράφο της σειράς, δεν 

λειτουργεί κατ’ ανάγκη προς όφελος του μυθοπλαστικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει, σε τελική ανάλυση, κάποια ολική ρήξη με τα κυρίαρχα έμφυλα και 

νεανικά στερεότυπα, καθώς λ.χ. ο δυναμικός χαρακτήρας της Ράνιας την καθιστά 

στριμμένη και αντικοινωνική, η έντονη σεξουαλική απελευθέρωση της Λίλας την 

καθιστά επιφανειακή και ίσως αλλοπρόσαλλη, ενώ ο ρομαντικός και ευαίσθητος 

χαρακτήρας του Μπίλη απορρέει μάλλον από την ανασφάλεια και την έλλειψη 

αυτοπεποίθησης από τα παραπανίσια κιλά του. Κατά συνέπεια, οι δημιουργοί των 

αναλυθεισών σειρών χρησιμοποιούν την εμπορική αξία των νεανικών ιδιωμάτων για 

την προσέλκυση του νεανικού κοινού, χωρίς να αποβλέπουν σε μια ξεκάθαρη 

αποστασιοποίηση από τις κυρίαρχες αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις για τη νεότητα, 

αφού πολλά από τα (μεταπραγματολογικά) στερεότυπα για τους νέους και τον τρόπο 

ομιλίας τους τα αξιοποιούν για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος, 

επιχειρώντας, ωστόσο, να τα καλύψουν πίσω από την πρόφαση του «αθώου» χιούμορ, 

ώστε να μετριάσουν τον αρνητικό αντίκτυπο αυτών των αναπαραστάσεων. Έτσι, 

λοιπόν, με τις αναπαραστάσεις αυτές ενισχύεται η άποψη πως οι τηλεοπτικές σειρές 

λειτουργούν ως μεταπραγματολογική πρακτική για τη διάχυση στερεότυπων 

αντιλήψεων για τον τρόπο ομιλίας και συμπεριφοράς ορισμένων κοινωνικών ομάδων 

(Agha 2003, 2007), στην περίπτωσή μας για την κοινωνική ομάδα των νέων, με άλλα 

λόγια για τη διάχυση των κρατούντων μεταπραγματολογικών στερεοτύπων.  

Από την άλλη πλευρά, η ένταξη των υπό εξέταση σειρών στο περικειμενικό 

πλαίσιο της οικογενειακής κωμωδίας περιστάσεων (humorous frame: Dynel 2011) 

επισημαίνει στους τηλεθεατές πως ίσως δε θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους 

τη νεανική ταυτότητα που κατασκευάζεται από τους δημιουργούς, και, κατ’ επέκταση, 

τους λόγους από τους οποίους αντλούνται στοιχεία για την κατασκευή της (π.χ. λόγος 

εφηβείας), μιας και η κωμωδία στηρίζεται στην ασυμβατότητα (Attardo 2001) και στην 

υπερβολή, με στόχο την πρόσκληση χιουμοριστικού αποτελέσματος στο τηλεοπτικό 

κοινό. Ωστόσο, παρόλο που η πρόθεση των δημιουργών της σειράς είναι η 

αναπαράσταση της νεανικής ταυτότητας με έναν χιουμοριστικό και, κατ’ επέκταση, 

στερεότυπο τρόπο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως η αναπαράσταση αυτή ενδέχεται 

να οδηγήσει στη διαιώνιση των αρνητικών αντιλήψεων για τα στοιχεία που 

συγκροτούν τη νεανική ταυτότητα και στην αναπαραγωγή του «λόγου της εφηβείας/ 

νεότητας ως ατελούς ενηλικίωσης» (Bucholtz 2002), καθώς και σε στερεότυπες και 
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αρνητικές αντιλήψεις για τις κοινωνικές ομάδες που αναπαρίστανται, για τον νεανικό 

τρόπο ομιλίας αλλά και για τη νεότητα ως υπερκείμενη έννοια. Συν τοις άλλοις, η 

περικειμενοποίηση των εν λόγω αναπαραστάσεων ως χιουμοριστικών επισημαίνει πως 

η νεανικότητα είναι ασύμβατη με την παιδική, τη μέση και την τρίτη ηλικία, με 

αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο «λόγος της διαρκούς εφηβείας» και να προωθούνται 

πιο παραδοσιακές εννοιολογήσεις των ηλικιών αυτών. 

Επίσης, το χιουμοριστικό πλαίσιο των υπό εξέταση σειρών ενδεχομένως 

υπονομεύει και την ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα των νεανικών 

ταυτοτήτων, συμβάλλοντας στην προώθηση μια στερεότυπης εικόνας για τη νεανική 

ταυτότητα, καθώς βασικός στόχος είναι η επίτευξη του χιουμοριστικού αποτελέσματος 

και της υψηλής τηλεθέασης και όχι η θετική και πολυδιάστατη αναπαράσταση της 

νεανικής ταυτότητας. Άλλωστε, γι’ αυτούς τους λόγους, οι σεναριογράφοι των σειρών 

είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν εν γνώσει τους τα κυρίαρχα μεταπραγματολογικά 

στερεότυπα για τις προβαλλόμενες κοινωνικές ομάδες, αποβλέποντας στην πρόκληση 

του γέλιου και παραβλέποντας ενδεχομένως άθελά τους (;) την επίδραση των 

προϊόντων της μαζικής κουλτούρας, όπως οι υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές, στο 

τηλεοπτικό κοινό. Παρ’ όλα αυτά, πριν οδηγηθούμε σε οριστικά συμπεράσματα για 

την «αθώα» πρόθεση των δημιουργών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι 

συγκεκριμένες τηλεοπτικές σειρές αποτελούν κατασκευές της ιδιωτικής τηλεόρασης, 

οι οποίες αποσκοπούν στην υψηλή τηλεθέαση, όπως, επίσης, και ότι οι δημιουργοί 

φαίνεται να αξιοποιούν τα πιο γνωστά μεταπραγματολογικά στερεότυπα για τις υπό 

μελέτη κοινωνικές ομάδες, και κυρίως για τους νέους και τον νεανικό τρόπο ομιλίας, 

ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από το ευρύ τηλεοπτικό κοινό.  

Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως οι τηλεοπτικές σειρές 

ασκούν μια μορφή εξουσίας στους τηλεθεατές, καθώς λειτουργούν ως «τεχνολογία 

βιο-εξουσίας» (bio-power technology: Pechtelidis & Stamou 2017), κατευθύνοντας 

τους τηλεθεατές προς συγκεκριμένες επιλογές σχετικές με τη νεότητα και τη 

νεανικότητα (π.χ. συγκεκριμένες επιλογές lifestyle, καταναλωτικές αγορές, επιλογές 

δραστηριοτήτων κ.τ.ό.), στις οποίες οι τηλεθεατές καταφεύγουν, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στα πρότυπα που τους προβάλλονται —και, εν μέρει, επιβάλλονται. Τα 

ιδιωτικά κανάλια, επομένως, αψηφούν τα διακριτά ηλικιακά όρια και λειτουργούν με 

τους όρους της νεοφιλελεύθερης αγοράς, αντιμετωπίζοντας τους τηλεθεατές όλων των 

ηλικιακών ομάδων ως δυνάμει καταναλωτές και, γι’ αυτό, αποβλέπουν στο να έχουν 
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τα τηλεοπτικά προϊόντα τους διαγενεακή απήχηση (βλ. μεταξύ άλλων Stamou 2018β). 

Ως εκ τούτου, δεδομένου πως οι υπό μελέτη σειρές αποτελούν προϊόντα που 

δημιουργήθηκαν προ της εγχώριας οικονομικής κρίσης, απώτερος στόχος ήταν 

ενδεχομένως να γαλουχηθούν από μικρή ηλικία οι μελλοντικοί καταναλωτές στην 

περίπτωση των παιδιών δημοτικού, τα οποία βλέπουν τις συγκεκριμένες οικογενειακές 

σειρές, και λόγω της ταύτισής τους με τους νεαρούς χαρακτήρες, ενώ, όσον αφορά τους 

μεσήλικους και ηλικιωμένους τηλεθεατές, στόχος ήταν πιθανώς να τους «πλασαριστεί» 

η ψευδαίσθηση της δυνατότητας επίτευξης της διαρκούς νεότητας μέσω της 

κατανάλωσης των αγαθών που προβάλλονται στις σειρές αυτές (Gennaro 2013).  

Κατά συνέπεια, οι τηλεοπτικές σειρές όπως αυτές που αναλύθηκαν στην 

παρούσα διατριβή είναι σε θέση να ασκήσουν μια μορφή διακυβέρνησης (governance) 

στους τηλεθεατές, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι κοινωνικοπολιτικοί και 

οικονομικοί στόχοι (βλ. και Pechtelidis & Stamou 2017) μέσα από την προβολή και 

προώθηση του προτύπου του πάντα νέου, απολιτίκ, συνήθως ευκατάστατου, 

ατομικιστή και ανώριμου, σε γενικές γραμμές, πολίτη. Έτσι, οι τηλεθεατές καλούνται 

να αλλάξουν με το πρόσχημα της επίτευξης της ατομικής και, βέβαια, συλλογικής 

ευτυχίας, αλλά, σε τελική ανάλυση, διαμορφώνονται εύκολα χειραγωγούμενοι από τα 

τηλεοπτικά κανάλια δέκτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το άτομο ως ιδιώτη αλλά και 

ως πολίτη. Επομένως, κύριος στόχος των τηλεοπτικών προϊόντων όπως αυτά που 

εξετάστηκαν είναι η διαμόρφωση ενός καταναλωτικού και αδρανούς πολιτικά κοινού, 

καθώς και η ώθηση των τηλεθεατών στην αντιμετώπιση της νεότητας ως αγαθού προς 

πώληση και η στροφή των πολιτών-τηλεθεατών στον νεανικό τρόπο ζωής, ο οποίος 

βασίζεται, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές σειρές, στην ανεμελιά και στην επιδερμική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καταστάσεων. Παρ’ όλα αυτά, το 

χιουμοριστικό πλαίσιο των σειρών ενδεχομένως «παρηγορεί» και «καθησυχάζει» 

όσους δεν ακολουθούν τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μιας και υπογραμμίζει την 

ασυμβατότητα της νεανικότητας τόσο με τις μικρές όσο και με τις μεγαλύτερες ηλικίες.  

Παράλληλα, τα δεδομένα της κειμενικής ανάλυσης αναφορικά με τις προθέσεις 

των δημιουργών και την αναπαράσταση της νεότητας και της νεανικότητας στα υπό 

εξέταση τηλεοπτικά κείμενα επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και από τα δεδομένα 

τα οποία προέκυψαν από τις συνεντεύξεις ενός συνόλου δέκα τηλεθεατών των υπό 

μελέτη σειρών (5 νέοι 20-25 ετών και 5 μεσήλικες 45-60 ετών). Τα δεδομένα αυτά μας 

δίνουν μια περιορισμένη αλλά χαρακτηριστική εικόνα των αντιλήψεων των 



655 

 

τηλεθεατών για τον τρόπο αναπαράστασης του νεανικού τρόπου ομιλίας και της 

νεανικής ταυτότητας από κείμενα της μαζικής κουλτούρας με ευρεία απήχηση, όπως 

είναι οι υπό εξέταση σειρές. Στις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε, λοιπόν, η 

συμπόρευσή τους με την «ηγεμονική» ανάγνωση των κειμένων, τόσο στους άξονες της 

θεματικής ανάλυσης όσο και στα αποτελέσματα που εξήχθησαν με βάση το 

προτεινόμενο από τον Schrøder (2000) μοντέλο πρόσληψης. Ειδικότερα, στους 

συμμετέχοντες προβλήθηκαν αποσπάσματα από τις υπό μελέτη τηλεοπτικές σειρές 

Ευτυχισμένοι Μαζί και Στο Παρά Πέντε όπου γίνεται οικειοποίηση των νεανικών 

ιδιωμάτων από μυθοπλαστικούς χαρακτήρες που ανήκουν στην παιδική (Φίφη) και 

στην τρίτη ηλικία (Θεοπούλα και Σοφία). Και οι δύο ομάδες τηλεθεατών αξιολόγησαν 

αρνητικά τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από τα παιδιά δημοτικού και τη θεώρησαν 

αποδεκτή μόνο στο πλαίσιο της κωμωδίας. Παρομοίως, αντιμετώπισαν κυρίως ως 

χιουμοριστική τη χρήση των νεανικών ιδιωμάτων από ηλικιωμένα άτομα και, άρα, ως 

ασύμβατη με την τρίτη ηλικία.  

Κατά συνέπεια, οι συνεντευξιαζόμενοι και των δύο ηλικιακών ομάδων 

συντάχθηκαν με την «ηγεμονική» ανάγνωση των τηλεοπτικών κειμένων, σύμφωνα με 

την οποία η νεανικότητα είναι ασύμβατη με την παιδική και την τρίτη ηλικία, από τη 

στιγμή που η χρήση των νεανικών ιδιωμάτων γίνεται στο περικειμενικό πλαίσιο των 

οικογενειακών κωμωδιών (Dynel 2011), με στόχο την επίτευξη χιουμοριστικού 

αποτελέσματος μέσω αυτής της υφολογικής ασυμβατότητας (Gardner 2010, Stamou 

2012, Archakis κ.ά. 2014). Έτσι, αναδύθηκαν στις απαντήσεις τους πιο παραδοσιακές 

εννοιολογήσεις της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, μιας και η παιδική ηλικία 

συνδέθηκε, μέσω του «ρομαντικού» λόγου, με την αθωότητα, ενώ η τρίτη ηλικία με 

την παθητικότητα, την έλλειψη δραστηριότητας και τον κίνδυνο της σωματικής 

ακεραιότητας, με άλλα λόγια με τον «λόγο της τρίτης ηλικίας». Ακόμη, εντοπίστηκαν 

στις απαντήσεις τους τα κυρίαρχα μεταπραγματολογικά στερεότυπα για τον τρόπο 

ομιλίας των υπό εξέταση ηλικιακών ομάδων (παιδιών και ηλικιωμένων). Έτσι, ο 

ενδεδειγμένος τρόπος ομιλίας για τα παιδιά δημοτικού και τους ηλικιωμένους είναι, 

κατά την άποψή τους, η πρότυπη ποικιλία, λόγω της «καταλληλότητάς» της για τις 

ομάδες αυτές. Επίσης, έμμεσα αναπαρήχθησαν και τα μεταπραγματολογικά 

στερεότυπα για τον τρόπο ομιλίας της κοινωνικής ομάδας των νέων, καθώς συνδέθηκε 

το ομιλιακό τους ύφος με τα κυρίαρχα στερεότυπα του «λόγου της εφηβείας» (π.χ. 

αγένεια, ανωριμότητα, θρασύτητα, πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων, υιοθέτηση 
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ριψοκίνδυνου τρόπου ζωής κτλ.). Παράλληλα, τα νεανικά ιδιώματα έχουν «εγγραφεί» 

στη συνείδηση των υπό εξέταση συνεντευξιαζομένων ως ανήκοντα στην κοινωνική 

ομάδα των νέων, και, άρα, ως ακατάλληλα για χρήση από τις ηλικιακές/ κοινωνικές 

ομάδες των παιδιών δημοτικού και των ηλικιωμένων. Επομένως, ο «διαφημιστικός 

λόγος της διαρκούς εφηβείας» (Gennaro 2013), ο οποίος παρουσιάζει τη νεότητα όχι 

μόνο ως ηλικιακό στάδιο αλλά και ως τρόπο ζωής, στην ουσία υπονομεύεται στις 

συνεντεύξεις των τηλεθεατών και υιοθετούνται πιο συντηρητικές αντιλήψεις για τις 

κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται στην ηλικιακή κατηγορία της νεότητας. 

Ωστόσο, γίνεται κατανοητό πως, λόγω του μικρού αριθμού των συνεντευξιαζομένων, 

δεν είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε γενικευτικά συμπεράσματα.  

 Συμπερασματικά, ο ιδεολογικός ρόλος των κειμένων της μαζικής κουλτούρας 

και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση γλωσσικών και κοινωνικών στάσεων, καθώς και 

η συμβολή τους στην αναπαραγωγή και διαιώνιση των (μεταπραγματολογικών) 

στερεοτύπων για τις αναπαριστώμενες κοινωνικές ομάδες και τον τρόπο ομιλίας τους, 

αποτελούν αδιαφιλονίκητα δεδομένα. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον 

η μελέτη και άλλων ψυχαγωγικών κειμένων της μαζικής κουλτούρας (π.χ. από άλλες 

τηλεοπτικές σειρές, διαφημίσεις, ταινίες, περιοδικά κτλ.), προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα για τον συνολικότερο ρόλο της μαζικής κουλτούρας στην κατασκευή 

της νεανικής ταυτότητας αλλά και στη διαμόρφωση των αντιλήψεων περί νεότητας και 

νεανικότητας στη σύγχρονη κοινωνία, όπως, επίσης, και για τον νεανικό τρόπο ομιλίας. 

Επιπροσθέτως, θα παρουσίαζε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον η μελέτη του τρόπου 

πρόσληψης τόσο των παραπάνω κειμένων όσο και άλλων κειμένων προερχόμενων από 

τη μαζική κουλτούρα από έναν σημαντικό αριθμό τηλεθεατών όλων των ηλικιακών 

ομάδων, ώστε να διαπιστώσουμε: α) σε ποιον βαθμό αφομοιώνουν και αποδέχονται τις 

παραπάνω εικόνες και αντιλήψεις για τις αναπαριστώμενες κοινωνικές ομάδες, για τη 

νεότητα και τη νεανικότητα, καθώς και β) κατά πόσο αυτές οι αναπαραστάσεις 

επηρεάζουν την αυτοεικόνα και την αυτοαντίληψή των προβαλλόμενων κοινωνικών 

ομάδων, αλλά και τη στάση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου απέναντι στον νεανικό 

τρόπο ομιλίας, στην κοινωνική ομάδα των νέων και στη λειτουργία της νεότητας ως 

υπερκείμενης έννοιας για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Θα μπορούσαν, με αυτόν τον 

τρόπο, να εξαχθούν επιπρόσθετα (και πιο γενικευτικά) συμπεράσματα για τη 

λειτουργία της μαζικής κουλτούρας ως μεταπραγματολογικής πρακτικής, υπεύθυνης 

για τη διάδοση και διαιώνιση των κρατούντων (μεταπραγματολογικών) στερεοτύπων. 



657 

 

Τέλος, επειδή τα κείμενα τα οποία εξετάστηκαν είναι μεν εξαιρετικά δημοφιλή 

μέχρι σήμερα, αποτελούν, ωστόσο, τηλεοπτικές κατασκευές των προηγούμενων δύο 

(κατ’ επίφασιν ακμαίων οικονομικά) δεκαετιών, σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνιογλωσσολογική έρευνα της μαζικής κουλτούρας θα διαδραμάτιζε η μελέτη 

κειμένων τα οποία άρχισαν να παράγονται δειλά-δειλά την τελευταία διετία από τα 

ιδιωτικά κανάλια, λόγω της υποχωρούσας πλέον οικονομικής ύφεσης. Η συγκριτική 

μελέτη των κειμένων αυτών θα μας βοηθούσε να διερευνήσουμε: α) κατά πόσον έχουν 

αλλάξει οι σύγχρονες αναπαραστάσεις των νεανικών ιδιωμάτων και της νεανικής 

ταυτότητας, β) ποιες ηλικιακές ομάδες αφορούν μυθοπλαστικά, γ) σε ποιο κοινό 

απευθύνονται πλέον τα κείμενα αυτά, αλλά και δ) τι επιδιώκουν οι δημιουργοί και τα 

ιδιωτικά κανάλια μέσω των προβαλλόμενων αναπαραστάσεων. 
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Παράρτημα 1. Συμβάσεις για την καταγραφή των συνομιλιών 

 

 

 

 

Παράρτημα 2. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις επεισοδίων από την ανάλυση σκηνών 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

1ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=k_PiZvUnPzw (1ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=LNhifz7I0IM (2ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xm3-8e6EvTI (4ο επεισόδιο) 

Αραβικά ψηφία αριθμός σειράς 

(.) μικρή παύση (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα) 

 

((κείμενο)) μεταγλωσσικά ή άλλα σχόλια του αναλυτή 

(διαπιστώσεις, περιγραφές κτλ.) 

 

κείμενο 

 

έμφαση 

κείμενο: εκφορά φωνήεντος ως μακρού 

 

(κείμενο) 

 

πιθανό λεγόμενο 

( ) αβεβαιότητα για το τι ακούγεται 

// διακοπή 

/ αυτοδιόρθωση 

[ ] υπερκάλυψη ομιλίας (ο δεύτερος ομιλητής μιλά 

ταυτόχρονα και υπερκαλύπτει τον λόγο του πρώτου) 

= γρήγορη διακοπή και λήψη του λόγου από τον 

συνομιλητή 

https://www.youtube.com/watch?v=k_PiZvUnPzw
https://www.youtube.com/watch?v=LNhifz7I0IM
https://www.youtube.com/watch?v=Xm3-8e6EvTI
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2ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=T52h2OtQ_rg (14ο επεισόδιο) 

 

Στο Παρά Πέντε 

1ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=G8jD04s2LQI (3ο επεισόδιο) 

2ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=3L50Np7sgxs&t=547s (16ο επεισόδιο) 

 

Πενήντα-Πενήντα 

1ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=YXcMKSAqlMI&t=558s (13ο επεισόδιο) 

3ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=3Z9r6czueQU (2ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=q-TqZA2Se00 (3ο επεισόδιο) 

 

Παιδική Χαρά 

https://www.youtube.com/watch?v=on0sgHxrUnQ (1ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc-b1hWIjJg (2ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=xEOqUh8zAjc (4ο επεισόδιο) 

 

Άκρως Οικογενειακόν 

1ος κύκλος 

https://www.youtube.com/watch?v=W6AfBzMDeUM  (1ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=NBGX9E5KVoU (3ο επεισόδιο) 

 

Singles 2 

https://www.youtube.com/watch?v=0PeWbrzBrRg (2ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=6BaPCx3XnJ0 (4ο επεισόδιο) 

https://www.youtube.com/watch?v=DhvMXzmE3Xs (5ο επεισόδιο) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T52h2OtQ_rg
https://www.youtube.com/watch?v=G8jD04s2LQI
https://www.youtube.com/watch?v=3L50Np7sgxs&t=547s
https://www.youtube.com/watch?v=YXcMKSAqlMI&t=558s
https://www.youtube.com/watch?v=3Z9r6czueQU
https://www.youtube.com/watch?v=q-TqZA2Se00
https://www.youtube.com/watch?v=on0sgHxrUnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zc-b1hWIjJg
https://www.youtube.com/watch?v=xEOqUh8zAjc
https://www.youtube.com/watch?v=W6AfBzMDeUM
https://www.youtube.com/watch?v=NBGX9E5KVoU
https://www.youtube.com/watch?v=0PeWbrzBrRg
https://www.youtube.com/watch?v=6BaPCx3XnJ0
https://www.youtube.com/watch?v=DhvMXzmE3Xs
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Παράρτημα 3. Ερωτήσεις/ Άξονες ημι-δομημένων συνεντεύξεων 

1ο βίντεο: «Μην κωλώσεις»/ Φίφη-Ελένη-Εύα 

1) Την παρακολουθούσατε αυτήν τη σειρά; Σας άρεσε; Αν ναι, για ποιον λόγο; Αν 

όχι, για ποιον λόγο; 

2) Πώς σας φάνηκε το βίντεο; Σας άρεσε; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;  

3) Το βρήκατε χιουμοριστικό; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;  

4) Πόσο χρονών πιστεύετε πως είναι η Φίφη; 

5) Θεωρείτε πως της ταιριάζει η ηλικία που της απέδωσαν οι δημιουργοί της σειράς; 

6) Εντοπίσατε κάποια διαφορά στον τρόπο ομιλίας της Φίφης και της Ελένης;  

7) Ποια γλωσσικά στοιχεία διαφοροποιούν τον τρόπο ομιλίας τους;  

8) Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι η σεναριογράφος παρουσιάζει τους χαρακτήρες να 

μιλούν με διαφορετικό τρόπο; Τι επιδιώκει να τονίσει;  

9) Για ποια θέματα γίνεται χρήση του διαφορετικού τρόπου ομιλίας από τη Φίφη; 

10) Πώς αντιδρά η Ελένη στον τρόπο ομιλίας της Φίφης (Θετικά; Αρνητικά;); Με 

ποιους τρόπους φαίνεται η αντίδρασή της;  

11) Για ποιον/ποιους λόγο/-ους θεωρείτε πως η Ελένη αντιδρά με αυτόν τον τρόπο 

κατά το άκουσμα των λεγομένων της Φίφης; Είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή της 

ή όχι; Εσείς πώς θα αντιδρούσατε; 
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12) Πιστεύετε πως η ηλικία της Φίφης (παιδί δημοτικού 11 ετών) συνάδει με τον 

τρόπο ομιλίας της; Αν ναι, για ποιον λόγο; Αν όχι, για ποιον λόγο;  

13) Θεωρείτε πως η «γλώσσα των νέων» παρουσιάζεται με θετικό ή με αρνητικό 

τρόπο στο εν λόγω απόσπασμα; Γιατί; 

14) Η εμφάνιση της Φίφης σάς προδιαθέτει για τον τρόπο ομιλίας της; Αν ναι, για 

ποιον λόγο; Αν όχι, για ποιον λόγο; 

15) Πώς παρουσιάζεται ο χαρακτήρας της Φίφης;  

16) Για ποιον λόγο νομίζετε πως εμπαίζει τη μητέρα της;  

17) Έχετε ακούσει κάποιο παιδί στην ηλικία της Φίφης να μιλάει με ανάλογο τρόπο; 

Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; 

18) Θα δεχόσασταν/ σας άρεσε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο (π.χ. παιδί, 

αδερφός/-ή, ανιψιός/-ά) σε αυτήν την ηλικία να μιλάει έτσι; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, 

γιατί;  

19) Εσείς θα μιλούσατε με αυτόν τον τρόπο; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; Αν όχι, 

για ποιον λόγο;  

20) Θεωρείτε πως τα παιδιά δημοτικού μιλούν και συμπεριφέρονται στην 

πραγματικότητα όπως η Φίφη; 

21) Αν ναι, μιλούν και συμπεριφέρονται έτσι μόνο στις παρέες τους ή και στους 

γονείς/ δασκάλους/-ες τους; 

22) Για ποιον λόγο θεωρείτε πως συμβαίνει αυτό; 
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23) Στο τηλεοπτικό απόσπασμα που παρακολουθήσαμε παρουσιάζονται 

διαφορετικοί οι ενήλικες από τα παιδιά; Αν ναι, για ποιον λόγο; 

24) Πιστεύετε πως η διαφοροποίηση αυτή ισχύει και στην πραγματικότητα; Είναι 

τόσο διαφορετικοί οι δύο «κόσμοι» ή υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλισης;  

25) Εσείς ποιον χαρακτήρα συμπαθείτε περισσότερο; Γιατί;  

 

2ο βίντεο: «Τζα/τζα/ μπάτζι-τζάμπινγκ»/ Σπύρος-Σοφία-Θεοπούλα  

1) Την παρακολουθούσατε αυτήν τη σειρά; Σας άρεσε; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;  

2) Πώς σας φάνηκε αυτό που παρακολουθήσαμε; Σας άρεσε; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, 

γιατί; 

3) Το βρήκατε χιουμοριστικό; Αν ναι, για ποιον λόγο; Αν όχι, για ποιον λόγο; 

4) Πόσο χρονών πιστεύετε πως είναι η Σοφία και η Θεοπούλα; 

5) Νομίζετε πως τους ταιριάζει η ηλικία που τους απέδωσαν οι δημιουργοί της 

σειράς;  

6) Παρατηρήσατε πώς μιλάνε η Θεοπούλα και η Σοφία; 

7) Υπάρχει διαφορά στον τρόπο ομιλίας του Σπύρου και των δύο γυναικών; 

8) Χρησιμοποιούν η Σοφία και η Θεοπούλα κάποιες λέξεις και εκφράσεις που δε 

συνηθίζονται στην ηλικία τους; Αν ναι, ποιες λέξεις και γιατί δε συνηθίζονται; 

9) Για ποια θέματα καταφεύγουν στη χρήση λέξεων από τη «γλώσσα των νέων» η 

Σοφία και η Θεοπούλα;  

10) Για ποιον λόγο παρουσιάζει ο σεναριογράφος τη Σοφία και τη Θεοπούλα να 

έχουν διαφορετικό βαθμό γνώσης της «γλώσσας των νέων»; Τι επιδιώκει να πετύχει; 

11) Ποια συναισθήματα σάς δημιουργεί η εσφαλμένη χρήση της «γλώσσας των 

νέων» από τη Σοφία; Γιατί; 

12) Τι επιδιώκει να πετύχει η αναπαράσταση αυτή;  
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13) Ποια συναισθήματα σας προκαλεί η άριστη γνώση της «γλώσσας των νέων» και 

των επικίνδυνων αθλημάτων, όπως το windsurfing, από τη Θεοπούλα; Για ποιον 

λόγο; 

14) Τι επιδιώκεται με την αναπαράσταση αυτή;   

15) Πώς αντιδρά ο Σπύρος κατά τη χρήση αυτών των λέξεων από τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα; Για ποιον λόγο πιστεύετε; Θεωρείτε δικαιολογημένη την αντίδρασή του; 

Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; Εσείς πώς θα αντιδρούσατε; 

16) Πιστεύετε πως αναπαρίσταται θετικά ή αρνητικά ο νεανικός τρόπος ομιλίας στην 

παρούσα σκηνή; Για ποιον λόγο;  

17) Πώς παρουσιάζεται από πλευράς εικόνας ο Σπύρος και πώς παρουσιάζονται οι 

δύο γυναίκες;  

18) Σας προδιαθέτει η εξωτερική εμφάνιση του Σπύρου για τον τρόπο ομιλίας του; 

Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;  

19) Σας προδιαθέτει η εμφάνιση των δύο γυναικών για τον τρόπο ομιλίας τους; Αν 

ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

20) Πώς παρουσιάζεται ο χαρακτήρας του Σπύρου στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

και πώς της Σοφίας και της Θεοπούλας;  

21) Πιστεύετε πως ο χαρακτήρας τους ταιριάζει με τον τρόπο ομιλίας τους; Αν ναι, 

γιατί; Αν όχι, γιατί;  

22) Θεωρείτε φυσιολογική την αντίδραση της Σοφίας στο άκουσμα του 

χαρακτηρισμού «μεγάλες γυναίκες» από τον Σπύρο; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;  

23) Θεωρείτε φυσιολογική τη σύνδεση των εξηνταοχτάχρονων γυναικών με το 

κέντημα, το πλέξιμο και την παρακολούθηση τηλεόρασης από τον Σπύρο; Αν ναι, 

για ποιον λόγο; Αν όχι, για ποιον λόγο;  
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24) Έχετε συναντήσει στον περίγυρό σας άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών που μιλούν 

και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις;  

25) Πιστεύετε πως άτομα της ίδιας ηλικίας με τις δύο γυναίκες μιλούν με ανάλογο 

τρόπο και έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα (επικίνδυνα σπορ) με τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα;  

26) Εσείς θα προτιμούσατε άτομα άνω των 60 ετών να μιλούν όπως η Σοφία και η 

Θεοπούλα; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;  

27) Πώς θα αντιδρούσατε, εάν ακούγατε κάποιον/-α εξηνταοχτάχρονο/-η να μιλά 

όπως η Σοφία και η Θεοπούλα;  

28) Ποιον χαρακτήρα συμπαθείτε περισσότερο; Γιατί; 

 

 

Παράρτημα 4. Συγκεντρωτικοί κωδικοί συνεντεύξεων 

 

Κατηγορίες Κωδικοί Λειτουργικοί Ορισμοί 

Α. Αποτίμηση σειρών 

1. Αξιολόγηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί 

ΠΣΕΜ 

 

Παρακολούθηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί 

 

 ΠΣΕΜΛΧ 

 

Παρακολούθηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί λόγω χιούμορ 

 ΠΣΕΜΛΠ 

 

Παρακολούθηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί λόγω 

πρωταγωνιστών  

 ΠΣΕΜΛΣ Παρακολούθηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί λόγω σεναρίου 

 ΠΣΕΜΛΓΣΑΠΠ Παρακολούθηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί λόγω γνώσης του 

σεναρίου από πρότερη 

παρακολούθηση 
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 ΠΣΕΜΛΟ Παρακολούθηση 

σειράς Ευτυχισμένοι 

Μαζί λόγω οικειότητας 

 ΠΣΕΜΛΤ Παρακολούθηση σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

λόγω ταύτισης 

 ΠΣΕΜΛΤΜΟΖ Παρακολούθηση σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

λόγω ταύτισης με τα 

οικογενειακά ζητήματα   

 ΠΣΕΜΛΕΜΧ Παρακολούθηση σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

λόγω ετερότητας 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων 

 ΠΣΕΜΛΩΠ Παρακολούθηση σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

λόγω ώρας προβολής 

 ΣΠΣΕΜ Σποραδική 

παρακολούθηση σειράς 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

 

2. Αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος από 

σειρά Ευτυχισμένοι 

Μαζί 

ΜΕΤΑΛΣΧ Μη ενδιαφέρον 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

λόγω των 

συγκεκριμένων 

χαρακτήρων 

 ΜΧΠΠΤΑΛΣΕΣΤ Μέτρια χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

συνεχών του 

επαναλήψεων στην 

τηλεόραση 

 ΑΑΠΤΑΛΑΤΣΧ Αρνητική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

αντιπάθειας των 

συγκεκριμένων 

χαρακτήρων 

 ΜΧΠΠΤΑΛΣΧ Μέτρια χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 
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των συγκεκριμένων 

χαρακτήρων 

 ΘΑΠΤΑΛΧ Θετική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

χιούμορ  

 ΘΑΠΤΑΛΑΤΕ Θετική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

αντίδρασης της Ελένης 

 ΧΠΠΤΑΛΣΦ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

του σχολίου της Φίφης 

 ΘΑΠΤΑ Θετική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος 

 ΘΑΠΤΑΛΠ Θετική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

περιεχομένου 

 ΜΧΠΠΤΑΛΑΤΠ Μέτρια χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

αναπαριστώμενων 

οικογενειακών 

προβλημάτων 

 ΘΑΠΤΑΛΡ Θετική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

ρεαλιστικότητας  

 ΧΠΠΤΑΛΥΙΗ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

υποκριτικής ικανότητας 

των ηθοποιών  

 ΧΠΠΤΑΛΑΣΛΤΚ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 
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προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

αντιφάσεων στα 

λεγόμενα των 

κοριτσιών 

 ΘΑΠΤΑΛΑ Θετική αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος λόγω 

αντιπροσωπευτικότητας 

 ΜΧΠΠΑΛΕΣΦΑΣΕ Μη χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

προβληθέντος 

αποσπάσματος λόγω 

ειρωνικής στάσης της 

Φίφης απέναντι στην 

Ελένη 

3. Αξιολόγηση 

σειράς Στο Παρά 

Πέντε 

ΠΣΣΠΠ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

 

  

ΠΣΣΠΠΛΧ 

Παρακολούθησης 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω χιούμορ 

 

 ΠΣΣΠΠΛΣΧ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω συμπάθειας 

χαρακτήρων 

 ΠΣΣΠΠΛΕΣ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω επιτυχίας του 

σεναρίου 

 ΠΣΣΠΠΛΕΤΧ Παρακολούθηση της 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω ενδιαφέροντος 

των χαρακτήρων 

 

 ΠΣΣΠΠΛΕΤΣ Παρακολούθηση της 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω ενδιαφέροντος 

του σεναρίου 

 ΑΑΣΣΠΠΣΠΛΕΧ Αρνητική αξιολόγηση 

της σειράς Στο Παρά 

Πέντε στο παρόν λόγω 

επιπολαιότητας 

χιούμορ 

 ΠΣΣΠΠΛΥΤ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 
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λόγω υψηλής 

τηλεθέασης 

 

 ΠΣΣΠΠΓΧ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

για χαλάρωση 

 ΠΣΣΠΠΛΣΓΣ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω συμπάθειας για 

σεναριογράφο  

 ΠΣΣΠΠΛΕΜΧ Παρακολούθηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω ετερότητας 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων  

 ΥΠΣΣΠΠΛΠΤΑΟΠ Υποχρεωτική 

παρακολούθηση σειράς 

Στο Παρά Πέντε λόγω 

παρακολούθησής της 

από το οικογενειακό 

περιβάλλον 

 

 ΑΑΣΣΠΠΛΑΠΧ Αρνητική αξιολόγηση 

σειράς Στο Παρά Πέντε 

λόγω ακρότητας των 

πρωταγωνιστικών 

χαρακτήρων 

4. Αξιολόγηση 

προβληθέντος 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος από 

σειρά Στο Παρά 

Πέντε 

ΘΑΤΑΣΠΠ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΧ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

χιούμορ 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΑ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

απροσδόκητου 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΠΕΑΑΣ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 
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προσπάθειας εκφοράς 

αγγλικών από Σοφία 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΑΣ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

αντίδρασης Σπύρου 

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΑΚΑΧ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

ατακών και 

αντιδράσεων 

χαρακτήρων 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΣΜΧ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω των 

συγκεκριμένων 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΠΧΑΑΤΣΧ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω της 

πρόκλησης 

χιουμοριστικού 

αποτελέσματος από 

τους συγκεκριμένους 

χαρακτήρες 

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΤΙΣΚΘ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω της 

ιδιαιτερότητας της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΙΣΚΘ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω της 

ιδιαιτερότητας της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας  

 ΧΠΤΑΣΠΠ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 
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αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε 

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΤΣΧ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω των 

συγκεκριμένων 

χαρακτήρων 

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΔΝΜΧ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

διαφορετικής 

νοοτροπίας 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων  

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΙΧ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω της 

ιδιορρυθμίας των 

χαρακτήρων  

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΑΣ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω της 

ασάφειας της 

συζήτησης  

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΑΣΔΜΗΔΓ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω της 

ασυμβατότητας των 

συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων με την 

ηλικία των δύο 

γυναικών  

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΑ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

αντιπροσωπευτικότητας  

 ΘΑΤΑΣΠΠΛΟΗΓΓΖ Θετική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 
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Παρά Πέντε λόγω 

όρεξης ηλικιωμένων 

γυναικών για ζωή  

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΑΣ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

αντίδρασης Σπύρου  

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΕΗΓ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω των 

επιθυμιών των 

ηλικιωμένων γυναικών 

 ΧΠΤΑΣΠΠΛΕΓΔΣΑΗ Χιουμοριστικό 

περιεχόμενο 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω 

επιθυμίας για 

δραστηριότητα σε 

αντίστοιχη ηλικία  

 ΑΑΤΑΣΠΠΛΜΡΜΑ Αρνητική αξιολόγηση 

τηλεοπτικού 

αποσπάσματος Στο 

Παρά Πέντε λόγω μη 

ρεαλιστικότητας της 

μυθοπλαστικής 

αναπαράστασης  

Β. Αποτίμηση ομιλίας χαρακτήρων στο Ευτυχισμένοι Μαζί 
5. Σύγκριση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης 

ΥΔΣΤΟΕΦ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης 

 ΓΣΔΤΟΕΦ Γλωσσικά στοιχεία 

διαφοροποίησης 

τρόπου ομιλίας Ελένης 

και Φίφης 

 ΔΤΟΕΚΦΛΕ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω 

επαγγέλματος  

 ΔΤΟΕΚΦΛΟΡ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω 

οικογενειακού ρόλου 
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 ΔΤΟΕΚΦΛΗ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω ηλικίας 

 ΔΤΟΕΚΦΛΑΣΣ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω αναφοράς 

στο σεξ 

 ΔΤΟΕΚΦΛΕΣΑΦ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω της 

έλλειψης σεβασμού 

από τη Φίφη 

 ΔΤΟΕΦΛΕΧΑ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω επιδίωξης 

χιουμοριστικού 

αποτελέσματος 

 ΔΤΟΕΚΦΛΠΟ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω 

προοδευτισμού της 

οικογένειας  

 ΥΔΣΤΟΕΦΛΔΦΓΝΟΣ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης λόγω 

δυσαρέσκειας της 

Φίφης για νέους όρους 

συγκατοίκησης 

 ΥΔΣΤΟΕΚΦΛΥΠΥΑΕ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης λόγω 

υιοθέτησης 

παιγνιώδους ύφους από 

Ελένη 

 ΔΤΟΕΚΦΛΤΔΣΧΤ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω της 

διαφοράς στον 

χαρακτήρα τους 

 ΔΤΟΕΚΦΛΕΣΦ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω ειρωνικής 

στάσης της Φίφης 

 ΑΔΣΤΟΕΦ Ανυπαρξία 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης 
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 ΔΤΟΕΚΦΛΝΟΣ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω νέων 

οικογενειακών 

συνθηκών 

 ΔΤΟΕΚΦΛΑΣΘΓ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω αναφοράς 

σε θέματα γάμου 

 ΥΔΣΤΟΕΦΛΧΤΕ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης λόγω χαράς 

της Ελένης 

 ΥΔΣΤΟΕΦΛΠΕΦΠΜΤ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης λόγω 

παροχής ενθάρρυνσης 

από τη Φίφη προς τη 

μητέρα της 

 ΔΤΟΕΚΦΛΣΑΦ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω 

σεξουαλικής 

απελευθέρωσης Φίφης 

 ΔΤΟΕΚΦΛΑΦΓΝΟΔ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω άγχους 

Φίφης για τα νέα 

οικογενειακά δεδομένα 

 ΥΔΣΤΟΕΦΛΕΦ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης λόγω 

ειρωνείας της Φίφης  

 ΥΔΣΤΟΕΦΛΑΕΓΝΟΔ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας Ελένης 

και Φίφης λόγω άγχους 

Ελένης για τα νέα 

οικογενειακά δεδομένα  

 ΑΤΟΦΛΑΕΓΝΟΔ Ακαταλληλότητα 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης λόγω του άγχους 

της Ελένης για τα νέα 

οικογενειακά δεδομένα  

 ΔΤΟΕΚΦΛΕΣΦ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 
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Φίφης λόγω ειρωνικής 

στάσης της Φίφης 

 ΔΤΟΕΚΦΛΑΣΘΣΧ Διαφοροποίηση τρόπου 

ομιλίας Ελένης και 

Φίφης λόγω αναφοράς 

σε θέματα σχέσεων  

6. Αξιολόγηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την 

Ελένη 

ΑΑΤΟΦΑΕΛΑ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

λόγω αμηχανίας  

 ΑΑΤΤΟΦΑΕΛΟΡ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

λόγω οικογενειακών 

ρόλων 

 ΕΤΑΤΟΦΑΕ Εξωγλωσσικοί τρόποι 

αξιολόγησης του 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

 ΑΑΤΟΦΑΕ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

 ΑΑΤΟΦΑΕΛΑ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένης 

λόγω απροσδόκητου 

 ΑΑΤΟΦΑΕΛΑΣΣ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένης 

λόγω αναφοράς στο σεξ 

 ΑΑΤΟΦΑΕ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

λόγω ξαφνιάσματος  

 ΟΑΤΟΦΑΕ Ουδέτερη αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

 ΑΑΤΟΦΑΕΛΙΥΣΘ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

λόγω της 

ιδιαιτερότητας του υπό 

συζήτηση θέματος 

 ΑΑΤΟΦΑΕΜΠΔ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από την Ελένη 

μέσω περικειμενικών 

δεικτών  
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7. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από τον/την 

συνεντευξιαζόμενο/-

η 

ΑΤΟΦΜΗΤ Ασύμβατος ο τρόπος 

ομιλίας της Φίφης με 

την ηλικία της 

 ΤΤΟΦΜΕΤ Ταιριαστός ο τρόπος 

ομιλίας της Φίφης με 

την εμφάνισή της 

 ΑΑΤΟΦΑΣ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΑΟΤΟΤΦΜΕΤ Αταίριαστος ο τρόπος 

ομιλίας της Φίφης με 

την εμφάνισή της 

 ΘΑΤΟΦΑΣΛΧΑ Θετική αξιολόγηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω χιουμοριστικού 

αποτελέσματος 

 ΗΟΝΤΟΚΤΣ Ηλικιακά όρια 

νεανικού τρόπου 

ομιλίας κατά τη 

συνεντευξιαζόμενη 

 ΘΑΤΟΦΑΣΛΕΜΝΤΟ Θετική αξιολόγηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω εξοικείωσής 

του/της με νεανικό 

τρόπο ομιλίας 

 ΘΑΤΟΦΑΣΛΑΠ Θετική αξιολόγηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω αντικατοπτρισμού 

της πραγματικότητας 

 ΑΑΤΟΦΑΣΛΣΜΣ Αρνητική αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω της σύνδεσής του 

με το σεξ 

 ΥΑΦΑΜΗΤΟΛΛΤΕΩΠ Υιοθέτηση από τη Φίφη 

ασύμβατου με την 

ηλικία της τρόπου 

ομιλίας λόγω της 
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λειτουργίας της Εύας 

ως προτύπου 

 ΟΑΤΟΦΑΣ Ουδέτερη αξιολόγηση 

του τρόπου ομιλίας της 

Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

8. Αξιολόγηση 

στάσης Ελένης 

απέναντι στον τρόπο 

ομιλίας της Φίφης 

από 

συνεντευξιαζόμενο/-

η 

ΦΑΕΣΤΟΦ Φυσιολογική 

αντίδραση της Ελένης 

στον τρόπο ομιλίας της 

Φίφης 

 ΠΑΣΣΑΠ Παρόμοια αντίδραση 

συνεντευξιαζομένων σε 

ανάλογο περιστατικό 

 ΦΑΕΣΤΟΦΛΔΟΡ Φυσιολογική 

αντίδραση της Ελένης 

στον τρόπο ομιλίας της 

Φίφης λόγω διαφοράς 

οικογενειακών ρόλων 

 ΦΑΕΣΤΟΦΛΔΗΤ Φυσιολογική 

αντίδραση της Ελένης 

στον τρόπο ομιλίας της 

Φίφης λόγω της 

διαφοράς ηλικίας τους 

 ΦΑΕΣΤΟΦΛΕΑ Φυσιολογική 

αντίδραση της Ελένης 

στον τρόπο ομιλίας της 

Φίφης λόγω έλλειψης 

ακρότητας 

 ΦΑΕΣΤΟΦΛΝΟΣ Φυσιολογική 

αντίδραση της Ελένης 

στον τρόπο ομιλίας της 

Φίφης λόγω νέων 

οικογενειακών 

συνθηκών 

9. Τρόπος ομιλίας 

της Φίφης και 

κοινωνική 

πραγματικότητα 

ΑΝΤΟΑΝΑΣΠΜΚΑ Αποδοχή νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

νεαρό άτομο 

(συγγενικού) 

περιβάλλοντος με τον 

κατάλληλο αποδέκτη 

 ΜΑΝΤΟΑΝΑΣΠΛΔΗ Μη αποδοχή νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

νεαρό άτομο 

(συγγενικού) 

περιβάλλοντος λόγω 

διαφοράς ηλικίας 
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 ΧΑΝΤΟΑΝΑΣΠ Χιουμοριστική 

αντιμετώπιση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

νεαρό άτομο 

(συγγενικού) 

περιβάλλοντος 

 ΥΝΤΟΑΣΣΚΕΠ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

σε κατάλληλα 

επικοινωνιακά πλαίσια 

 ΥΝΤΟΑΣΓΕΑ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

για επίδειξη άνεσης  

 ΥΝΤΟΑΣΓΠΣ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

για περιπαικτικούς 

σκοπούς  

 ΥΝΤΟΑΣΓΠΝΗ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

για προσέγγιση νεαρών 

ηλικιών  

 ΥΝΤΟΑΣΣΚΕΠ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

σε κατάλληλα 

επικοινωνιακά πλαίσια 

 ΘΣΣΑΣΝΤΟ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στον 

νεανικό τρόπο ομιλίας 

 ΠΝΕΤΟΧΗΣ Παραδείγματα 

νεανικών εκφράσεων 

τις οποίες χρησιμοποιεί 

η συνεντευξιαζόμενη  

 ΥΝΤΟΑΣΕΟ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

εντός ορίων 

 ΜΑΝΤΟΑΝΑΣΠ Μη αποδοχή νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

νεαρό άτομο 

(συγγενικού) 

περιβάλλοντος 

 ΜΥΝΤΟΑΣΣΠΦ Μη υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 



700 

 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

στην παρούσα φάση 

 ΥΝΤΟΑΣΣΝΗΣΣΕ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

σε νεότερη ηλικία σε 

συνθήκες εκνευρισμού 

 ΑΣΣΑΣΝΤΟ Αρνητική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στον 

νεανικό τρόπο ομιλίας  

 ΕΑΥΝΤΟΑΣ Ενδεχόμενη 

ασυναίσθητη υιοθέτηση 

νεανικού τρόπου 

ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΑΝΤΟΑΝΑΣΠΩΜΕΣ Αποδοχή νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

νεαρό άτομο 

(συγγενικού) 

περιβάλλοντος ως 

μέσου έκφρασης 

συναισθημάτων  

 ΑΝΤΟΑΝΑΣΠΩΕΕ Αντιμετώπιση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

νεαρό άτομο 

(συγγενικού) 

περιβάλλοντος ως 

ένδειξης ευφυΐας 

 ΜΥΝΤΟΑΣΣΗΦ Μη υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

στην ηλικία της Φίφης  

 ΥΝΤΟΑΣΓΠΝΗ Υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

για προσέγγιση νεαρών 

ηλικιών 

 ΥΜΜΝΕΑΣΣΣΜΣΤ Υιοθέτηση μη 

μαρκαρισμένων 

νεανικών εκφράσεων 

από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

σε συνομιλία με 

συνομηλίκους του 

 ΠΑΥΝΕΑΣΩΜΑΣΗΤ Προσπάθεια αποφυγής 

υιοθέτησης νεανικών 

εκφράσεων από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 
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ως μη αρμοζόντων 

στην ηλικία του/της  

10. Σύγκριση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης με παιδιά 

δημοτικού στην 

πραγματικότητα 

ΥΤΟΚΣΦΑΠΔ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΑΜΤΑ 

 

Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού ανάλογα με 

τον αποδέκτη 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΣΜΕ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού στη μεταξύ 

τους επικοινωνία 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΑΜΤΑΣΑ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού ανάλογα με 

την άνεση στον 

αποδέκτη 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΓΛΕΣΠΤΠ Υιοθέτησης τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού για λόγους 

επίδειξης στο πλαίσιο 

της παρέας 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΣΔΑΑ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού στον δρόμο 

ανεξαρτήτως αποδέκτη 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΑΜΚΟ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού ανάλογα με 

την κατεύθυνση της 

οικογένειας  

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΑΑΛΕΩ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 
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συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού 

ανεξαρτήτως αποδέκτη 

λόγω έλλειψης 

ωριμότητας 

 ΑΣΣΑΣΥΤΟΦΑΠΔ Αρνητική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση του τρόπου 

ομιλίας της Φίφης από 

παιδιά δημοτικού  

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΓΑΛ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού για 

ασήμαντο λόγο  

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΓΕΗΜ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού για 

επισήμανση του 

ηλικιακού τους 

μεγαλώματος 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΑΑ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού 

ανεξαρτήτως αποδέκτη 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΛΑΔ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού λόγω της 

ανάγκης 

διαφοροποίησης 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΓΛΣ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού για λόγους 

συνοχής  

 ΜΥΤΟΚΣΦΑΠΔ Μη υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 



703 

 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΛΜΤΣΤ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού λόγω 

μίμησης των 

συνομηλίκων τους 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΛΕΑΠ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού λόγω 

επιδράσεων από το 

περιβάλλον 

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΛΠΧΕ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού λόγω του 

προοδευτικού 

χαρακτήρα της εποχής  

 ΜΥΤΟΚΣΦΑΠΔΟΠΣ Μη υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού του οικείου 

περιβάλλοντος του/της 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης  

 ΥΤΟΚΣΦΑΠΔΛΕΚΙ Υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού λόγω 

έλλειψης κριτικής 

ικανότητας  

 

 ΜΥΤΟΚΣΦΑΠΔΜΣΚΑΓ Μη υιοθέτηση τρόπου 

ομιλίας και 

συμπεριφοράς της 

Φίφης από παιδιά 

δημοτικού με τη σωστή 

καθοδήγηση από τους 

γονείς  

Γ. Αποτίμηση χαρακτήρων και σχέσεων στο Ευτυχισμένοι Μαζί 
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11. Μυθοπλαστική 

αναπαράσταση 

ηλικίας Φίφης 

ΑΕΑΗΦΑΣΛΠΣ Ακριβής εκτίμηση 

αναπαριστώμενης 

ηλικίας Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω παρακολούθησης 

της σειράς 

 ΜΑΕΗΤΦΣΠΜΠΣ Μη ακριβής εκτίμηση 

ηλικία Φίφης σε 

περίπτωση μη 

παρακολούθησης της 

σειράς 

 ΑΜΑΦΜΤΗΤΟΤΑΟΔΣ Ασυμβατότητα 

μυθοπλαστικής 

αναπαράστασης Φίφης 

με την ηλικία την οποία 

της απέδωσαν οι 

δημιουργοί της σειράς 

 ΜΑΕΑΗΦΑΣ Μη ακριβής εκτίμηση 

αναπαριστώμενης 

ηλικίας Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΣΜΑΦΜΤΗΤΤΑΟΔΤΣ Συμβατότητα 

μυθοπλαστικής 

αναπαράστασης Φίφης 

με την ηλικία την οποία 

της απέδωσαν οι 

δημιουργοί της σειράς 

12. Αξιολόγηση 

χαρακτήρα της 

Φίφης με βάση το 

προβληθέν 

απόσπασμα 

ΟΑΧΦ Ουδέτερη αξιολόγηση 

χαρακτήρα της Φίφης  

 ΠΣΦΑΣΜΤ Περιπαικτική στάση 

της Φίφης απέναντι στη 

μητέρα της 

 ΑΑΧΦ Αρνητική αξιολόγηση 

χαρακτήρα Φίφης  

 ΜΠΧΣΓΣΑΤΦΠΤΜΤ Μη περιπαικτικός 

χαρακτήρας σχολίου 

για σεξ από τη Φίφη 

προς τη μητέρα της  

 ΘΑΧΦ Θετική αξιολόγηση 

χαρακτήρα της Φίφης 

 ΘΑΧΦΛΔ Θετική αξιολόγηση 

χαρακτήρα της Φίφης 

λόγω δυναμισμού 

13. Σχέσεις 

ενηλίκων-νέων/ 

γονέων-παιδιών 

ΥΔΓΠΣΤΑΛΘΣ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στο 
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τηλεοπτικό απόσπασμα 

λόγω θέματος 

συζήτησης  

 ΥΔΓΠΣΠΑΜΤΘ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στην 

πραγματικότητα 

ανάλογα με το θέμα 

 ΑΔΓΠΣΤΑΛΤΧΤΕ Ανυπαρξία 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στο 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

λόγω του χαρακτήρα 

της Ελένης 

 ΑΔΓΠΣΤΑ Ανυπαρξία 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στο 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

 ΥΣΣΝΕΣΠ Ύπαρξη σημείου 

σύγκλισης νέων-

ενηλίκων στην 

πραγματικότητα 

 ΥΔΓΠΣΤΑΓΕΗΔ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στο 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

για επισήμανση 

ηλικιακής διαφοράς 

 ΥΔΓΠΣΠΛΟΙ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στην 

πραγματικότητα λόγω 

οικογενειακής 

ιεραρχίας 

 ΥΔΓΠΣΠ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στην 

πραγματικότητα 

 ΠΓΥΗΑΔΓΠΣΤΑΛΤΑΔΗΟ Προβληματισμός για 

την ύπαρξη ή 

ανυπαρξία 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στο 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

λόγω του τρόπου 

αναπαράστασης των 

δύο ηλικιακών ομάδων  

 ΥΔΓΠΣΠΛΔΝ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 
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γονέων-παιδιών στην 

πραγματικότητα λόγω 

διαφοράς νοοτροπίας 

 ΥΔΓΠΣΤΑΛΔΝ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στο 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

λόγω διαφορετικής 

νοοτροπίας  

 

 ΥΔΓΠΣΠΛΑ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στην 

πραγματικότητα λόγω 

αντίδρασης  

 ΑΔΓΠΣΠ Ανυπαρξία 

διαφοροποίησης 

γονέων-παιδιών στην 

πραγματικότητα 

14. Προτίμηση 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα από 

τηλεοπτικό 

απόσπασμα 

Ευτυχισμένοι Μαζί 

ΕΜΧΕΑΣ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΕΜΧΕΛΑ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης 

λόγω 

αποφασιστικότητας 

 ΕΜΧΕΛΤΑΠΤ Επιλογής 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης 

λόγω του τρόπου 

ανατροφής των παιδιών 

της 

 ΕΠΜΧΑΤΑΛΑΧ Έλλειψη προτίμησης 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα από το 

τηλεοπτικό απόσπασμα 

λόγω αδιαφορίας 

χαρακτήρων 

 ΕΜΧΕΥΑΣ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Εύας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΕΜΧΕΥΑΣΛΔ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Εύας από 
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συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω δυναμισμού 

 ΕΜΧΦΑΣ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΕΜΧΦΑΣΛΔ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Φίφης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω δυναμισμού 

 ΕΜΧΕΛΕΧ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης 

λόγω ελκυστικότητας 

χαρακτήρα 

 ΕΜΧΕΛΕ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης 

λόγω εμφάνισης  

 ΕΜΧΕΛΜ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης 

λόγω μόρφωσης  

 ΕΜΧΕΛΕΑΤΕ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης 

λόγω επιτυχούς 

άσκησης του 

επαγγέλματος 

 ΔΕΜΧΣΠΣΑΣΛΣΟΤΧ Δυσκολία επιλογής 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα στην 

προβληθείσα σκηνή 

από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω συμπάθειας όλων 

των χαρακτήρων  

 ΕΜΧΕΑΣΛΤ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω ταύτισης 

  

ΕΜΧΕΥΑΣΛΑΧ 

Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Εύας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω αυθεντικότητας 

χαρακτήρα 
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 ΕΜΧΕΑΣΛΗΕ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Ελένης από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω ηλικιακής 

εγγύτητας 

Δ. Αποτίμηση ομιλίας χαρακτήρων στο Παρά Πέντε 

15. Σύγκριση τρόπου 

ομιλίας Σπύρου με 

τον τρόπο ομιλίας 

της Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

ΥΔΣΤΟΣΣΘΛΔΧ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω 

διαφοράς χαρακτήρα 

 ΓΣΑΜΗΣΚΘ Γλωσσικά στοιχεία 

ασύμβατα με την 

ηλικία της Σοφίας και 

της Θεοπούλας 

 ΑΑΓΣΜΗΣΚΘ Αίτια ασυμβατότητας 

των γλωσσικών 

στοιχείων με την ηλικία 

της Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

 ΧΣΑΓΑΣΚΘΓΕΧ Χρήση στοιχείων της 

αγγλικής γλώσσας από 

τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα για εύρεση 

χόμπι 

 ΥΔΣΤΟΣΣΘ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

 ΧΣΑΓΑΣΚΘΓΕΣΚΟΝ Χρήση στοιχείων της 

αγγλικής γλώσσας από 

τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα για 

ενσωμάτωση στην 

κοινωνική ομάδα των 

νέων  

 ΥΔΣΤΟΣΚΣΛΓΤΣ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας λόγω 

γλυκύτητας της Σοφίας  

 ΥΔΣΤΟΣΚΘΛΤΧΤΘ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 
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τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Θεοπούλας λόγω του 

χαρακτήρα της 

Θεοπούλας 

 ΑΓΣΜΗΣΚΘΛΕΕΜΑΔ Ασυμβατότητα των 

γλωσσικών στοιχείων 

με την ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω 

έλλειψης εξοικείωσης 

με αυτές τις 

δραστηριότητες 

 ΧΣΑΓΑΣΚΘΓΕΣΜΣ Χρήση στοιχείων της 

αγγλικής γλώσσας από 

τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα για επίτευξη 

συνεννόησης με τον 

Σπύρο 

 ΥΔΣΤΟΣΣΘΛΦΤΔΓ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω 

φόβου των δύο 

γυναικών 

 ΑΓΣΜΗΣΚΘΛΙΤΑ Ασυμβατότητα των 

γλωσσικών στοιχείων 

με την ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω της 

ιδιαιτερότητας των 

αθλημάτων  

 ΑΓΣΜΗΣΚΘΛΕΣΧΑ Ασυμβατότητα των 

γλωσσικών στοιχείων 

με την ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω του 

εξαιρετικά σύγχρονου 

χαρακτήρα των 

αθλημάτων  

 ΑΓΣΜΤΗΣΚΘΛΣΒΣ Ασυμβατότητα των 

γλωσσικών στοιχείων 

με την ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω 

συντηρητικών 

βιωμάτων 
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συνεντευξιαζόμενου/-

ης 

 ΥΔΣΤΟΣΣΘΛΑΑΓΑΤΔΓ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω 

άγνοιας της αγγλικής 

γλώσσας από τις δυο 

γυναίκες  

 ΥΔΣΤΟΣΣΘΛΠΣΓΑΔΓ Ύπαρξη 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω της 

προσπάθειας του 

Σπύρου για 

αποθάρρυνση των δύο 

γυναικών 

 ΑΓΣΜΗΣΚΘΛΑΑΓ Ασυμβατότητα των 

γλωσσικών στοιχείων 

με την ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω 

άγνοιας της αγγλικής 

γλώσσας  

 ΑΔΣΤΟΣΣΘ Ανυπαρξία 

διαφοροποίησης στον 

τρόπο ομιλίας του 

Σπύρου με αυτόν της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

 ΧΣΑΓΑΣΚΘΓΠΝΓ Χρήση στοιχείων της 

αγγλικής γλώσσας από 

τη Σοφία και τη 

Θεοπούλα για 

προσέγγιση νέας γενιάς  

16. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

Σοφίας και 

Θεοπούλας από 

συνεντευξιαζόμενο/-

η 

ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΙΧΘ 

 

 

Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω 

ιδιαιτερότητας 

χαρακτήρα Θεοπούλας 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΑΑΑΓΑΗ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω 
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αναμενόμενης άγνοιας 

της αγγλικής γλώσσας 

από ηλικιωμένους 

 ΑΕΧΑΛΑΣΓΑΠ Αναπαράσταση 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για 

αναπαράσταση 

πραγματικότητας 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΘ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω θαυμασμού 

 ΑΟΧΑΛΑΘΛΕΧΑ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω επιδίωξης 

χιουμοριστικού 

αποτελέσματος 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΕΤ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για εντυπωσιασμό 

τηλεθεατών  

 ΑΟΧΑΛΑΘΛΙΤΧΤ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω ιδιαιτερότητας 

του χαρακτήρα της  

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΕΤΠΕ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για επισήμανση της 

προσπάθειας 

εκσυγχρονισμού  

 ΘΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΛΧΝΕ Θετική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

λελογισμένης χρήσης 

νεανικών εκφράσεων 

 ΣΤΕΤΣΑΑΣΚΘ Στιγματισμός της 

επιλογής των 

συγκεκριμένων 

αθλημάτων από τη 

Σοφία και τη Θεοπούλα 

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΔΣΤΕ 

 

Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 
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λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω 

διαφοράς τους στην 

ταχύτητα εκμάθησης  

 ΘΣΕΧΑΛΑΣ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΧΑ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω χιουμοριστικού 

αποτελέσματος 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΕ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω έκπληξης 

 ΑΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΠΤΣΣ Αρνητική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

πρόκλησης ταραχής 

στον Σπύρο 

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΕΧΑ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω 

επιδίωξης 

χιουμοριστικού 

αποτελέσματος  

 ΟΣΕΧΑΛΑΣΛΗΣ Ουδέτερα 

συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω της ηλικίας 

της Σοφίας  

 ΕΑΕΧΑΛΑΣ Επιδίωξη 

αναπαράστασης 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΕ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω έκπληξης 

 ΑΟΧΑΛΑΘΛΙΤΧΤ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 
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λόγω ιδιαιτερότητας 

του χαρακτήρα της 

 ΟΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΣΣΚΕΑΣΠ Ουδέτερη αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

στάσης Σπύρου και 

έλλειψης ανταπόκρισης 

στην πραγματικότητα 

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΓΠΣΑΤΠ 

 

Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα για 

πιστότητα στην 

αναπαράστασης της 

πραγματικότητας 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΧΑ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω 

χιουμοριστικού 

αποτελέσματος  

 ΑΕΧΑΛΑΣΓΕΑΑΣΛΚΗ Αναπαράσταση 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για επισήμανση 

αντίθεσης ανάμεσα στις 

λέξεις αυτές και στην 

ηλικία 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΕΤ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για εντυπωσιασμό των 

τηλεθεατών  

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΕΔΤ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για επισήμανση της 

διαφορετικότητάς της 

 ΘΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΠΕΣΣΠ Θετική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

προσπάθειας 

ενσωμάτωσής τους στη 

σύγχρονη 

πραγματικότητα 
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 ΘΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΑΚΝΕ Θετική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

αφανούς κύρους 

νεανικών εκφράσεων  

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΔΒ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω των 

διαφορετικών 

βιωμάτων τους 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΤΟΓΖ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω της όρεξής 

της για ζωή 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΤΑΠ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω της 

απουσίας παραίτησης  

 ΑΕΧΑΛΑΣΓΕΕΠ Αναπαράσταση 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για επισήμανση 

έλλειψης παραίτησης 

 ΑΕΧΑΛΑΣΓΠΠΣ Αναπαράσταση 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για προσέλκυση 

προσοχής Σπύρου 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΓΙΣΧ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω γνώσης της 

ιδιαιτερότητας 

συγκεκριμένου 

χαρακτήρα 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΑΜΣ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για 

αλληλοσυμπλήρωση με 

Σοφία  

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΔΑΜΣ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 
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για δημιουργία 

αντίθεσης με Σοφία 

 ΘΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΓΕΖΜΣ Θετική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

γεφύρωσης 

επικοινωνιακού 

χάσματος με Σπύρο 

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΓΚΣ 

 

Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα για 

κατάλυση στερεοτύπων 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΤΧΤ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω του 

χαρακτήρα της 

 ΑΕΧΑΛΑΣΓΕΕΠ Αναπαράσταση 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για επισήμανση 

έλλειψης παραίτησης 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΤΑΤΜ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω της αισιοδοξίας 

του τηλεοπτικού 

μηνύματος 

 ΟΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΑΣΠΚ Ουδέτερη αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

αξιοποίησής του στο 

πλαίσιο της κωμωδίας 

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΟΡΣ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω 

οικογενειακού ρόλου 

Σοφίας 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΤΠΤΓΒ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 
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αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω της 

προσπάθειάς της για 

βελτίωση 

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΕΑΣΓΥΑΣΣΗΤΕΟ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω της 

επιθυμίας του/της 

συνεντευξιαζόμενο/-ης 

για υιοθέτηση 

ανάλογης 

συμπεριφοράς στην 

ηλικία των εξήντα οχτώ  

 ΕΧΑΛΑΣΓΕΣ Εσφαλμένη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για εξαπάτηση 

Σπύρου 

 ΘΣΟΧΑΛΖΘΛΣΣΧ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω συμπάθειας του 

συγκεκριμένου 

χαρακτήρα 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΠΕΓΣ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για προετοιμασία 

εδάφους για τη Σοφία 

 ΘΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΠΜΝΠΗΤ Θετική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω της 

προσπάθειάς τους για 

μίμηση των νέων παρά 

την ηλικία τους 

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΓΔΧΔ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα για 

δημιουργία 

χιουμοριστικού 

διδύμου  

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΔΜΧ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω της 

διαφοράς των 
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μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων  

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΣΓΠΤ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω 

συμπάθειας για την 

προσπάθειά της 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΔΑΜΣ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για δημιουργία 

αντίθεσης με Σοφία 

 ΟΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΕΕΣΜΣΤΟ Ουδέτερη αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

ελλιπούς εξοικείωσης 

συνεντευξιαζόμενης με 

τον συγκεκριμένο 

τρόπο ομιλίας  

 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΛΚΑΛΑΘ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω 

καλύτερης 

αποστήθισης των 

λέξεων από Θεοπούλα 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΕΔΤ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για επισήμανση της 

διαφορετικότητάς της 

 ΑΟΧΑΛΑΘΓΑΜΣ Αναπαράσταση ορθής 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

για 

αλληλοσυμπλήρωση με 

Σοφία 

 ΟΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΜΣΔΓΜΗΤ Ουδέτερη αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω μη 

συμβιβασμού των δύο 

γυναικών με την ηλικία 

τους 
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 ΔΒΓΑΛΑΣΚΘΓΠΤΚΔΗ Διαφορετικός βαθμός 

γνώσης των αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα για 

προσέγγιση 

τηλεοπτικού κοινού 

διαφορετικών ηλικιών  

 ΘΣΕΧΑΛΑΣΛΑΤΠ Θετικά συναισθήματα 

εσφαλμένης χρήσης 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία λόγω 

αναπαράστασης της 

πραγματικότητας  

 ΕΧΑΛΑΣΓΠΠΣ Εσφαλμένη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

Σοφία για προσέλκυση 

της προσοχής του 

Σπύρου  

 ΘΣΟΧΑΛΑΘΛΑΠΤΝΓ Θετικά συναισθήματα 

ορθής χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Θεοπούλα 

λόγω απόπειρας 

προσέγγισης της 

νεότερης γενιάς  

 ΘΣΧΑΛΑΣΚΘΛΡΤΑ Θετικά συναισθήματα 

χρήσης αγγλικών 

λέξεων από Σοφία και 

Θεοπούλα λόγω 

ρεαλιστικότητας των 

αναπαραστάσεων 

 ΘΑΤΟΣΚΘΜΒΤΑΛΠΓΕΧΜΣ Θετική αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας Σοφίας 

και Θεοπούλας με βάση 

το τηλεοπτικό 

απόσπασμα λόγω 

προσπάθειας 

γεφύρωσης 

επικοινωνιακού 

χάσματος με Σπύρο 

 ΔΑΜΗΑΤΚΤΣ Διαστρεβλωμένη 

αναπαράσταση των 

μεγαλύτερων ηλικιών 

από την τηλεόραση 

κατά τον 

συνεντευξιαζόμενο 

17. Αξιολόγηση του 

τρόπου ομιλίας των 

δύο ηλικιωμένων από 

τον Σπύρο 

 

ΑΑΑΣΤΟΔΗΓΜΕΤ 

Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 
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με εξωγλωσσικούς 

τρόπους 

  

ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓΛΟΡ 

Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

λόγω οικογενειακού 

ρόλου 

 ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

 ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓΛΧΣΚΘ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

λόγω του χαρακτήρα 

της Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

 ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓΛΞ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

λόγω ξαφνιάσματος 

 ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓΛΦΓΣΤΑ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

λόγω φόβου για τη 

σωματική τους 

ακεραιότητα 

 ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓΓΔΟΙ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

για διατήρηση 

οικογενειακής 

ισορροπίας 

 ΑΑΑΣΤΟΔΗΓΛΑΣΔΜΗΤ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 

ηλικιωμένων γυναικών 

λόγω ασυμβατότητας 

των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων με την 

ηλικία τους  

 ΑΑΑΣΤΤΟΤΔΗΓΛΑΣΚΘ Αρνητική αξιολόγηση 

από τον Σπύρο του 

τρόπου ομιλίας των δύο 
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ηλικιωμένων γυναικών 

λόγω 

αποφασιστικότητας 

Σοφίας και Θεοπούλας 

18. Αξιολόγηση 

στάσης του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων 

από τις ηλικιωμένες 

 

 

ΔΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΞ 

Δικαιολογημένη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

ξαφνιάσματος  

 ΔΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΦΓΣΑ Δικαιολογημένη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

φόβου για τη σωματική 

τους ακεραιότητα 

 ΔΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΔΔ Δικαιολογημένη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

δυσκολίας 

δραστηριοτήτων 

 ΑΑΣΣΠΠ Ανάλογη αντίδραση 

συνεντευξιαζομένων σε 

παρόμοιο περιστατικό 

 ΔΑΣΑΣΧΑΛΑΤΗΛΤΑΧΤ Δικαιολογημένη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

του απρόβλεπτου 

χαρακτήρα τους 

 ΔΑΣΑΣΧΑΛΑΤΗΛΤΝΧΤΔ Δικαιολογημένη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

του νεανικού 

χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων 

 ΑΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΥ Αδικαιολόγητη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

υπερβολής 
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 ΑΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΖ Αδικαιολόγητη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

ζήλιας  

 ΑΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΗΕΣΜΔΓ Αδικαιολόγητη 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

των αγγλικών λέξεων 

από τις ηλικιωμένες 

λόγω ηλικιακής 

εγγύτητας 

συνεντευξιαζομένης με 

δύο γυναίκες 

 ΑΑΣΣΠΠΛΕΣΔ Ανάλογη αντίδραση 

συνεντευξιαζομένων σε 

παρόμοιο περιστατικό 

λόγω της 

επικινδυνότητας των 

συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων 

 ΑΑΣΣΠΠΣΝΗ Ανάλογη αντίδραση 

συνεντευξιαζομένης σε 

παρόμοιο περιστατικό 

σε νεότερη ηλικία 

 ΘΣΣΣΥΗΝΔΑΗΑ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης στην υιοθέτηση 

ήπιων νεανικών 

δραστηριοτήτων από 

ηλικιωμένα άτομα 

 ΜΔΑΣΑΣΧΑΛΑΗ Μερικώς 

δικαιολογημένη η 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες  

 ΜΔΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΠΧΣΕ Μερικώς 

δικαιολογημένη η 

αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

του προοδευτικού 

χαρακτήρα της 

σύγχρονης εποχής  

 ΜΔΑΣΑΣΧΑΛΑΗΛΔΔΡ Μερικώς 

δικαιολογημένη η 
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αντίδραση του Σπύρου 

απέναντι στη χρήση 

αγγλικών λέξεων από 

τις ηλικιωμένες λόγω 

δυσκολίας 

δραστηριοτήτων 

 ΔΑΣΣΠΠ Διαφορετική αντίδραση 

συνεντευξιαζομένων σε 

παρόμοιο περιστατικό 

19. Σύνδεση 

εξωτερικής 

εμφάνισης 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων με 

τρόπο ομιλίας  

ΣΕΕΣΜΤΟΤ Συμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης Σπύρου με 

τρόπο ομιλίας του 

 ΑΕΕΔΗΜΤΟΤ Ασυμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης δύο 

ηλικιωμένων με τρόπο 

ομιλίας τους 

 ΑΕΕΣΜΗΤ Ασυμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης Σπύρου με 

ηλικία του 

 ΣΕΕΔΓΜΗΤ Συμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης δύο 

γυναικών με ηλικία 

τους 

 ΣΕΕΣΜΧΤ Συμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης Σπύρου με 

χαρακτήρα του 

 ΣΕΕΔΗΜΤΟΤΜΒΟΤΣ Συμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης δύο 

ηλικιωμένων με τρόπο 

ομιλίας τους με βάση 

όλη τη σειρά 

 ΑΕΕΔΗΜΤΟΤΣΠΣ Ασυμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης δύο 

ηλικιωμένων με τρόπο 

ομιλίας τους στην 

παρούσα σκηνή 

 ΑΕΕΣΜΤΟΤ Ασυμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης Σπύρου με 

τρόπο ομιλίας του 

 ΑΕΕΔΗΚΔΣΜΤΟΤ Ασυμφωνία εξωτερικής 

εμφάνισης δύο 

ηλικιωμένων και 

διακόσμησης του 

σπιτιού με τρόπο 

ομιλίας τους 
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 ΜΣΕΕΔΗΜΤΟΤ Μερική συμφωνία 

εξωτερικής εμφάνισης 

δύο ηλικιωμένων με 

τρόπο ομιλίας τους 

20. Σύνδεση 

προσωπικότητας και 

συμπεριφοράς 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων με 

τρόπο ομιλίας τους 

ΣΑΣΠΣΚΣΤΟΤ Συμφωνία ανάμεσα 

στην προσωπικότητα 

του Σπύρου και στον 

τρόπο ομιλίας του 

 ΣΑΣΠΤΔΓΚΣΤΟΤ Συμφωνία ανάμεσα 

στην προσωπικότητα 

των δύο γυναικών και 

στον τρόπο ομιλίας 

τους 

 ΑΑΣΠΤΔΓΚΣΤΟΤ Ασυμφωνία ανάμεσα 

στην προσωπικότητα 

των δύο γυναικών και 

στον τρόπο ομιλίας 

τους 

 ΔΑΣΧΤΣΚΤΔΓ Διαφορά ανάμεσα στον 

χαρακτήρα του Σπύρου 

και των δύο γυναικών 

21. Στάση 

συνεντευξιαζομένων 

απέναντι στη χρήση 

των νεανικών 

ιδιωμάτων από 

ηλικιωμένους  

ΥΑΑΕΕΠΜΚΣΝ Ύπαρξη ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά στη 

συναναστροφή με 

νεαρά άτομα 

 ΑΑΙΗΜΔΓΜΙΤΟΚΙΕΜΑ Ανυπαρξία ατόμων της 

ίδιας ηλικίας με τις δύο 

γυναίκες με τον ίδιο 

τρόπο ομιλίας και τα 

ίδια ενδιαφέροντα με 

αυτές 

 ΘΣΣΑΣΥΑΤΟΚΣΑΑΣΗΣΚΘ 

 

Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση ανάλογου 

τρόπου ομιλίας και 

συμπεριφοράς από 

άτομα στην ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας 

 ΘΑΕΠΜΝΛΧ Θετική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά λόγω 

χιούμορ 
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 ΘΑΕΠΜΝΛΠ Θετική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά λόγω 

περιέργειας  

 ΥΑΑΕΕΠΜΚΣΝΚΤΧΝΤ Ύπαρξη ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά κατά τη χρήση 

νέων τεχνολογιών 

 ΥΑΤΙΗΜΤΔΓΜΙΤΟΟΜΤΙΕ Ύπαρξη ατόμων της 

ίδιας ηλικίας με τις δύο 

γυναίκες με τον ίδιο 

τρόπο ομιλίας, όχι όμως 

με τα ίδια ενδιαφέροντα 

με αυτές 

 ΘΣΣΣΥΝΤΟΣΑΑΕΕ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/ -

ης στην υιοθέτηση 

νεανικού τρόπου 

ομιλίας σε άτομα άνω 

των εξήντα ετών 

 ΟΑΕΠΜΝΛΞ Ουδέτερη 

αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά λόγω 

ξαφνιάσματος 

 ΥΑΑΕΕΠΜΚΣΝ Ύπαρξη ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά 

 ΥΑΑΕΕΠΜΚΣΝΓΑΗ Ύπαρξη ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά για απόκρυψη 

ηλικίας  

 ΑΣΑΣΥΝΤΟΣΑΑΕΕ Αρνητική στάση 

απέναντι στην 

υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας σε 

άτομα άνω των εξήντα 

ετών 

 ΑΑΕΠΜΝ Αρνητική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά 

 ΥΕΑΤΙΗΜΤΔΓΜΤΙΤΟΚΤΙΕΜΑ Ύπαρξη ελάχιστων 

ατόμων της ίδιας 



725 

 

ηλικίας με τις δύο 

γυναίκες με τον ίδιο 

τρόπο ομιλίας και τα 

ίδια ενδιαφέροντα με 

αυτές 

 ΑΑΑΕΕΠΜΚΣΝ Ανυπαρξία ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά 

 ΘΣΣΑΣΥΝΤΟΑΑΑΕΕΓΓΕΧ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας σε 

άτομα άνω των εξήντα 

ετών για τη γεφύρωση 

του επικοινωνιακού 

χάσματος  

 ΑΠΟΑΑΕΕΜΚΣΝ Αναφορά περιπτώσεων 

όπου άτομα άνω των 

εξήντα ετών μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά 

 ΣΥΝΤΟΑΑΑΤΕΕΣΠΤΧ Σπάνια υιοθέτηση του 

νεανικού τρόπου 

ομιλίας από άτομα άνω 

των εξήντα ετών στο 

πλαίσιο του χωριού 

 ΘΑΕΠΜΝΛΔΟ Θετική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά λόγω 

της δημιουργίας 

οικειότητας 

 ΑΣΣΑΣΥΝΤΟΚΣΑΗΑ Αρνητική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας και 

συμπεριφοράς από 

ηλικιωμένα άτομα  

 ΑΝΤΟΣΑΑΕΕΓΠΜΣ Αποδοχή νεανικού 

τρόπου ομιλίας σε 

άτομα άνω των εξήντα 

ετών για 

περιπαικτικούς μόνο 

σκοπούς  

 ΘΣΣΑΣΥΑΤΟΚΣΑΑΣΗΤΣΚΘΣΑΕΠ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-
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ης απέναντι στην 

υιοθέτηση ανάλογου 

τρόπου ομιλίας και 

συμπεριφοράς από 

άτομα στην ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας σε 

ανεπίσημες 

επικοινωνιακές 

περιστάσεις  

 ΘΣΣΑΣΥΑΤΟΚΣΑΑΣΗΤΣΚΘΛΕΠΑΖ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση ανάλογου 

τρόπου ομιλίας και 

συμπεριφοράς από 

άτομα στην ηλικία της 

Σοφίας και της 

Θεοπούλας λόγω της 

έλλειψης παραίτησης 

από τη ζωή  

 ΑΣΣΑΣΥΝΤΟΑΗΑΛΜΣΜΗΤ Αρνητική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

ηλικιωμένα άτομα 

λόγω μη συμπόρευσης 

με την ηλικία τους  

 ΕΣΣΑΣΕΜΕΑΑΑΑΕΕ Επιφυλακτική στάση 

συνεντευξιαζόμενου 

απέναντι στην 

ενασχόληση με 

επικίνδυνα αθλήματα 

από άτομα άνω των 

εξήντα ετών  

 ΑΑΕΠΜΝΛΑΝΤΟΜΜΗ Αρνητική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά λόγω 

ασυμβατότητας 

νεανικού τρόπου 

ομιλίας με τις 

μεγαλύτερες ηλικίες  

 ΑΑΣΤΧΑΗΝΕΠΕΚΣΚ Αποδοχή από τον 

συνεντευξιαζόμενο της 

χρήσης από τους 

ηλικιωμένους νεανικών 

εκφράσεων που έχουν 

καθιερωθεί στην 

καθομιλουμένη  
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 ΥΑΑΕΕΠΜΚΣΝΣΕΤΧ Ύπαρξη ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά στον 

εργασιακό τους χώρο 

 ΥΑΑΕΕΠΜΚΣΝΣΕΤΧΑΜΕ Ύπαρξη ατόμων άνω 

των εξήντα ετών που 

μιλούν και 

συμπεριφέρονται 

νεανικά στον 

εργασιακό τους χώρο 

ανάλογα με την 

ειδικότητα  

 ΠΣΟΟΕΥΤΝΤΟΣΧΤΣ Περιστάσεις στις 

οποίες οι εκπαιδευτικοί 

υιοθετούν τον νεανικό 

τρόπο ομιλίας στον 

χώρο του σχολείου 

 ΘΣΑΣΥΝΤΟΑΑΑΕΕΑΜΧΤ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση νεανικού 

τρόπου ομιλίας από 

άτομα άνω των εξήντα 

ετών ανάλογα με τον 

χαρακτήρα τους 

 ΘΑΕΠΜΝΛΠΕ Θετική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά λόγω 

πρόκλησης 

ενδιαφέροντος 

 ΘΑΕΠΜΝΜΤΠΤΣΤΟΜΤΧΤ Θετική αντιμετώπιση 

εξηνταοχτάχρονου/-ης 

που μιλά νεανικά με 

την προϋπόθεση της 

συμπόρευσης του 

τρόπου ομιλίας με τον 

χαρακτήρα του 

Ε. Αναπαράσταση της τρίτης ηλικίας και αποτίμηση χαρακτήρων 

22. Μυθοπλαστική 

αναπαράσταση 

ηλικιωμένων 

χαρακτήρων 

ΜΑΕΑΗΣΚΘΑΣ Μη ακριβής εκτίμηση 

αναπαριστώμενης 

ηλικίας Σοφίας και 

Θεοπούλας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΑΕΑΗΣΚΘΑΣ Ακριβής εκτίμηση 

αναπαριστώμενης 

ηλικίας Σοφίας και 
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Θεοπούλας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΤΗΗΠΑΟΔΣΔΓΜΒΤΕ Ταιριαστή η ηλικία που 

απέδωσε ο δημιουργός 

στις δύο γυναίκες με 

βάση την εμφάνισή 

τους 

 ΑΗΗΠΑΟΔΣΔΓΜΒΤΕ Αταίριαστη η ηλικία 

που απέδωσε ο 

δημιουργός στις δύο 

γυναίκες με βάση τα 

ενδιαφέροντά τους 

 ΤΗΗΠΑΟΔΣΔΓΜΒΝΚΑΤ Ταιριαστή η ηλικία που 

απέδωσε ο δημιουργός 

στις δύο γυναίκες με 

βάση το ντύσιμο και τις 

ασχολίες τους 

 ΤΗΗΠΑΟΔΣΔΓ Ταιριαστή η ηλικία που 

τους απέδωσε ο 

δημιουργός στις δύο 

γυναίκες 

 ΑΗΗΠΑΟΔΣΔΓΜΒΧΤ Αταίριαστη η ηλικία 

που απέδωσε ο 

δημιουργός στις δύο 

γυναίκες με βάση τον 

χαρακτήρα τους  

 ΜΑΕΑΗΣΚΘΑΣ Μη ακριβής εκτίμηση 

αναπαριστώμενης 

ηλικίας Σοφίας και 

Θεοπούλας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω ενδιαφερόντων 

και ομιλίας  

23. Αξιολόγηση της 

αντίδραση Σοφίας 

στο σχόλιο του 

Σπύρου για την 

ηλικία τους 

ΦΑΣΣΣΣΓΗΤ Φυσιολογική 

αντίδραση της Σοφίας 

στο σχόλιο του Σπύρου 

για την ηλικία τους 

 ΜΦΑΣΣΣΣΓΗΤ Μη φυσιολογική 

αντίδραση της Σοφίας 

στο σχόλιο του Σπύρου 

για την ηλικία τους 

24. Σύνδεση 

ηλικιωμένων 

γυναικών με 

παραδοσιακές 

δραστηριότητες 

ΦΣΣΚΘΜΠΔ Φυσιολογική η 

σύνδεση της Σοφίας και 

της Θεοπούλας με 

παραδοσιακές 

δραστηριότητες  

 ΘΣΣΑΣΥΜΠΔΑΑΤΗ 

 

Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/ -
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 ης απέναντι στην 

υιοθέτηση μη 

‘παραδοσιακών’ 

δραστηριοτήτων από 

άτομα τρίτης ηλικίας  

 ΜΦΣΣΚΘΜΠΔ Μη φυσιολογική η 

σύνδεση της Σοφίας και 

της Θεοπούλας με 

παραδοσιακές 

δραστηριότητες 

 ΜΦΗΣΤΗΜΠΔΣΕΠ Μη φυσιολογική η 

σύνδεση των 

ηλικιωμένων με 

παραδοσιακές 

δραστηριότητες στην 

ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα 

 ΦΗΣΗΜΗΔΛΚΣΔ Φυσιολογική η 

σύνδεση των 

ηλικιωμένων με ήπιες 

δραστηριότητες λόγω 

της κατάπτωσης των 

σωματικών δυνάμεων  

 ΕΔΑΗΑΜΧΚΕ Επιλογή 

δραστηριοτήτων από 

ηλικιωμένους/-ες 

ανάλογα με τον 

χαρακτήρα της κάθε 

εποχής  

 ΕΔΑΗΑΜΤΟΔ Επιλογή 

δραστηριοτήτων από 

ηλικιωμένους/-ες 

ανάλογα με τις 

οικονομικές τους 

δυνατότητες  

 ΕΔΑΜΚΗΑΜΤΣΔ Επιλογή 

δραστηριοτήτων από 

μεσήλικες και 

ηλικιωμένους/-ες 

ανάλογα με τις 

σωματικές τους 

δυνάμεις  

 ΘΣΣΑΣΥΜΠΔΑΑΤΗΛΒΒΕ 

 

Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/ -

ης απέναντι στην 

υιοθέτηση μη 

‘παραδοσιακών’ 

δραστηριοτήτων από 

άτομα τρίτης ηλικίας 
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λόγω βελτίωσης του 

βιοτικού επιπέδου 

25. Προτίμηση 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα στην υπό 

μελέτη σκηνή από 

Παρά Πέντε 

ΠΜΧΘΑΣ 

 

Προτίμηση 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Θεοπούλας  

από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

  

ΕΜΧΘΛΑΧ 

 

Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Θεοπούλας 

λόγω ακρότητας 

χαρακτήρα 

 ΕΜΧΘΛΧ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Θεοπούλας 

λόγω χιούμορ 

 ΕΜΧΘΛΑ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Θεοπούλας 

λόγω αυθορμητισμού 

 ΘΣΣΑΣΔΣΚΘ Θετική στάση 

συνεντευξιαζόμενου/-

ης απέναντι στο δίδυμο 

Σοφίας και Θεοπούλας 

 ΕΜΧΘΛΤΚΤΧ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Θεοπούλας 

λόγω του κωμικού της 

χαρακτήρα 

 ΑΠΜΧΑΣΛΑΠΣΧ Απουσία προτίμησης 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

λόγω αντιπάθειας προς 

τους συγκεκριμένους 

χαρακτήρες 

 ΠΜΧΘΚΣΑΣ Προτίμηση 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων 

Θεοπούλας και  

Σοφίας από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΕΜΧΘΚΣΛΧ Επιλογή 

μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων 

Θεοπούλας και  

Σοφίας λόγω 

χαρακτήρα 
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 ΔΠΜΧΑΣΠΠΛΣΚΤΧ Δυσκολία προτίμησης 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα από τη 

σκηνή του Παρά Πέντε 

λόγω συμπάθειας και 

των τριών χαρακτήρων  

 ΠΜΧΘΑΣ 

 

Προτίμηση 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Θεοπούλας  

από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΠΜΧΣΑΣ Προτίμηση 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Σοφίας   

από 

συνεντευξιαζόμενο/-η 

 ΕΜΧΣΛΡ Επιλογή 

μυθοπλαστικού 

χαρακτήρα Σοφίας 

λόγω ρεαλιστικότητας  

 

 


