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Abstract 

In this study, we tried to contribute to a sociolinguistic approach on the gender 

study as it is represented in films of cartoon aimed at children. A critical discourse 

analysis was applied to twelve scenes from popular cartoon films, three scenes from 

each of the four selected films. We found that female and male heroes during fictional 

interaction, reinforce traditional gendered stereotypes, while the linguistic behavior 

may be common to both sexes. So, a ‘feminine’ speech style was also used by male 

characters and ‘masculine’ communication strategies by the women as well. 

Therefore, language is the tool by which women and men construct and display the 

identities of their gender. 

 

Keywords: feminine speech style, masculine speech style, scene analysis, cartoon, 

indexicality, Membership Categorization Analysis 

 

Περίληψη 

        Στην παρούσα εργασία, επιχειρήσαμε να συνεισφέρουμε με μία 

κοινωνιογλωσσική προσέγγιση πάνω στη μελέτη του φύλου έτσι όπως αναπαρίσταται 

στις ταινίες των κινούμενων σχεδίων που απευθύνονται σε παιδιά. Η κριτική 

ανάλυση του λόγου εφαρμόστηκε σε δώδεκα σκηνές, τρεις σκηνές από κάθε μία από 

τις τέσσερις επιλεγμένες ταινίες. Διαπιστώσαμε, λοιπόν, πως οι θηλυκοί και οι 

αρσενικοί ήρωες κατά τη διεπίδραση, ενισχύουν τα παραδοσιακά έμφυλα 

στερεότυπα, ενώ η γλωσσική συμπεριφορά δύναται να είναι κοινή και στα δύο φύλα. 

Έτσι, ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος χρησιμοποιούν στο λόγο τους και οι αρσενικοί 

χαρακτήρες και ‘αρσενικές’ επικοινωνιακές στρατηγικές και οι γυναικείοι. Επομένως, 

η γλώσσα είναι το εργαλείο με το οποίο γυναίκες και άντρες συγκροτούν και 

επιδεικνύουν τις ταυτότητες του φύλου τους. 

 

Λέξεις/κλειδιά: θηλυκός και αρσενικός τρόπος ομιλίας, ανάλυση σκηνών, κινούμενο 

σχέδιο, δεικτικότητα, Ανάλυση Κατηγοριοποίησης Μέλους 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η παρακολούθηση ταινιών κινούμενων σχεδίων από τα 

παιδιά -και συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας-  επηρεάζει 

αποφασιστικά τις αντιλήψεις τους για το φύλο τους μέσα από τη γλώσσα και τις 

έμφυλες αναπαραστάσεις. Βάσει αυτών, οικοδομούν τα παιδιά ήδη από την 

προσχολική ηλικία στάσεις και συμπεριφορές, ενώ η μιμητική συμπεριφορά τους 

ενθαρρύνει τη γλωσσική κατασκευή του φύλου τους.  
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την πολυπλοκότητα του μυθοπλαστικού λόγου. Άλλωστε, οι ταινίες κινούμενων 

σχεδίων είναι η αγαπημένη δραστηριότητα και του γιου μου, που από νήπιο περνούσε 

αρκετό χρόνο παρακολουθώντας ταινίες και σειρές κινούμενων σχεδίων.  

        Επιπλέον, η επιλογή των συγκεκριμένων ταινιών (Bratz: Η μαγεία της Τζίνι, 

Μαλλιά κουβάρια, Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση στην Αφρική, και Εγώ, ο Απαισιότατος) 

-πέρα από τις δικές μου προτιμήσεις- οφείλεται στο γεγονός ότι είναι από τις 

δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας και παρέχουν ποιοτικό υλικό ως 

προς την κριτική ανάλυση λόγου.  

         Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια και 

επόπτριά μου κ. Αναστασία Στάμου για το χρήσιμο υλικό και την πολύτιμη βοήθειά 

της κατά τον σχεδιασμό της εργασίας. 
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Εισαγωγή 

        Η μαζική κουλτούρα αποτελεί πρότυπο γλωσσικής χρήσης για τα παιδιά, γιατί 

ολοένα και περισσότερο έρχονται σε επαφή με κείμενα που κατασκευάζουν 

κοινωνιογλωσσικές συμπεριφορές και στερεοτυπικές αντιλήψεις. Με βάση τις 

συνιστώσες αυτές θα πλαισιώσουμε το θεωρητικό μέρος.  

        Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον παράγοντα «φύλο», καθώς 

αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται το κοινωνικό φύλο. Θα δούμε πως 

οι κοινωνιογλωσσικές υποκουλτούρες, από τις οποίες κοινωνικοποιούνται αγόρια και 

κορίτσια, θεωρούνται μέσα που δεν αντανακλούν αλλά συγκροτούν την ταυτότητα 

του φύλου. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η σαφής διάκριση του κοινωνικού από το 

βιολογικό φύλο. Έμφαση δίνεται ειδικότερα στη δόμηση της ταυτότητας του φύλου 

ως πολιτισμική κατασκευή ιστορικά προσδιορισμένη μαθησιακή διαδικασία.     

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις παραδοσιακές αντιλήψεις για τα δύο φύλα σε 

συνδυασμό με τις αλλαγές στους κοινωνικούς τους ρόλους. Το δεύτερο κεφάλαιο 

αφιερώνεται στη γλώσσα ως γλωσσικό κώδικα και έμφυλη συμπεριφορά. Έπειτα, 

ακολουθεί η διάκριση της γλώσσας γυναικών και αντρών με τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται στερεοτυπικά και παρουσιάζονται οι 

συμβολικές κατηγορίες ύφους σύμφωνα με τις σύγχρονες κονστρουξιονιστικές 

αντιλήψεις για το φύλο. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την επίδραση των μέσων 

μαζικής κουλτούρας στα παιδιά, αλλά και την κινηματογραφική γλώσσα και το 

κινούμενο σχέδιο. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας κλείνει με την ενότητα «Γιατί 

παιδιά προσχολικής ηλικίας;» δικαιολογώντας ερευνητικά την επιλογή μας να 

προσαρτήσουμε ως αποδέκτες αυτής της γλωσσικής επίδρασης τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

        Στο δεύτερο μέρος, τοποθετήθηκε η μεθοδολογία με τις υποενότητες «Υλικό 

μελέτης», όπου προσφέρονται στοιχεία σχετικά με τις τέσσερις ταινίες, τους ήρωες 

και την υπόθεση, και «Πλαίσιο ανάλυσης» που περιλαμβάνει τα μοντέλα (του 

Androutsopoulos, και των Bucholtz & Hall), με τις επιμέρους αρχές τους και του 

εθνομεθοδολογικού εργαλείου (της Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους) που 

εφαρμόστηκαν κατά την κριτική ανάλυση των σκηνών. Το εγχείρημα αυτό 

ολοκληρώνεται με την «Ανάλυση των σκηνών» και τα «Συμπεράσματα».  
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1.Κεφάλαιο 1
ο
: Το φύλο 

1.1.Η κατασκευή του φύλου 

        Από την πρώτη στιγμή της ζωής μας, κεντρική θέση στη διαμόρφωση της 

ατομικής και κοινωνικής μας ταυτότητας καταλαμβάνει το φύλο. Αν κοιτάξουμε 

γύρω μας θα συνειδητοποιήσουμε ότι όλα εναρμονίζονται με βάση τη διάκριση των 

δύο φύλων. Διαφορετικά χρώματα, παιχνίδια, ενδύματα. Διαφορετικός τρόπος ζωής. 

Διαφορετικές αναμενόμενες συμπεριφορές και προσανατολισμούς. Διαφορετική 

αντίληψη για τη ζωή και τον κόσμο. Η ιδέα των παιδιών για το ρόλο του φύλου 

διαμορφώνεται σταδιακά με την πάροδο της ηλικίας (Γκατζιώλη 2002). Τα αγόρια 

παίζουν με αυτοκίνητα και όπλα, αρέσκονται στη δράση, την περιπέτεια και την 

ταχύτητα, και διαμορφώνουν ένα πιο ανταγωνιστικό προφίλ κατά την συναναστροφή 

τους με άλλους από ό,τι τα κορίτσια. Από την άλλη πλευρά, τα κορίτσια είναι 

περισσότερο προσανατολισμένα στο συναίσθημα, την προσεγμένη εξωτερική 

εμφάνιση, και συγκριτικά με τα αγόρια, έχουν καλύτερη σχέση με τις οικογενειακές 

αξίες, το νοικοκυριό, φροντίζοντας από μικρά τις κούκλες τους. Μάλιστα, η Tannen 

(1990), επηρεασμένη από το μοντέλο του Gumpertz (1982), «υποστηρίζει ότι οι 

άντρες και οι γυναίκες ήδη από την παιδική τους ηλικία εμπλέκονται σε μικρές 

υποκουλτούρες (συνήθως του ίδιου φύλου) που διαφέρουν σε δομή και οργάνωση. Τα 

παιδιά μεγαλώνουν σε ομάδες που είναι οριοθετημένες με βάση το φύλο. Επίσης, 

μαθαίνουν τους κανόνες επικοινωνίας και διεπίδρασης από τους/τις συνομηλίκους/ές 

τους και όχι τόσο από τους γονείς τους. Ως εκ τούτου, τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες από την επικοινωνία τους/τις συνομηλίκους/ές, οι οποίες 

αντανακλώνται σε συγκεκριμένη γλωσσική συμπεριφορά» (Λαμπροπούλου 2014). 

Αυτή η έμφυλη διαφοροποίηση (Maltz & Borker 1982) και σε συνδυασμό με τη 

γλώσσα δικαιολογείται, λοιπόν, από τις διαφορετικές κοινωνιογλωσσικές 

υποκουλτούρες από τις οποίες κοινωνικοποιούνται τα δύο φύλα, καθώς επίσης 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, καταλήγουμε 

πως η κατασκευή του φύλου είναι μια σύνθετη και περίπλοκη «κοινωνικοπολιτισμική 

διαδικασία» (Μαρωνίτη & Στάμου 2014), που αναπαράγει κάθε φορά τις 

πατριαρχικές κοινωνικές δομές και την κοινωνική θέση των δύο φύλων των εκάστοτε 

κοινωνιών. 
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1.2.Το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο 

 

        Είναι αναγκαίο να επισημανθεί, αρχικά, η διάκριση του βιολογικού από το 

κοινωνικό φύλο, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Το βιολογικό φύλο (sex) 

αναφέρεται σε βιολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται καθολικά 

και απαραίτητα για τον διαχωρισμό ανάμεσα στα μέλη του ζεύγους αρσενικό - 

θηλυκό  (Arnot, 2006). Αντίθετα, το κοινωνικό φύλο (gender) προσδιορίζεται ως μια 

κοινωνικά και πολιτισμικά δομημένη κατηγορία και αποτελεί μια συμπεριφορά που 

μαθαίνεται.  «Πρόκειται», λοιπόν, «για το σύνολο των ιδεολογημάτων που κάθε 

κοινωνία έχει πλάσει για το φύλο, προδιαγράφοντας τις συμπεριφορές τις οποίες σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή ορίζει ως αποδεκτές για τον άνδρα και τη γυναίκα» (Χιωτάκη 

2012). Με άλλα λόγια, το κοινωνικό φύλο συνδέεται με μια σειρά πράξεων, 

κοινωνικών σχέσεων, αντιλήψεων, και φυσικά ιδεολογικών τοποθετήσεων που συχνά 

υπονοείται ότι αντιστοιχούν στο βιολογικό φύλο.  

        Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι περισσότερες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο αυτό ασχολούνταν μόνο με το βιολογικό φύλο 

αγνοώντας το κοινωνικό, γεγονός που είχε ως συνέπεια την κυριαρχία της αντίληψης 

μέχρι προσφάτως πως οι διαφορές στα φύλα ανάγονται βάσει του βιολογικού 

παράγοντα. Έτσι, αμελούνταν η προοπτική κατασκευής της ταυτότητας φύλου 

ανάλογα με το περικείμενο και η πρακτική αυτή οδηγούσε στα εξής συμπεράσματα:  

Πρώτον ότι οι κλίσεις, οι ικανότητες, οι ψυχολογικές ιδιότητες είναι έμφυτες ως 

αποτέλεσμα ανατομικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών και δεύτερον ότι το 

βιολογικό φύλο αποτελεί κριτήριο «κανονικής» συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, «ο 

άνδρας κατά την άποψη αυτή, είναι «σωματικά ισχυρός» και «έξυπνος», γι’ αυτό 

μπορεί να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού στην οικογένεια, του «κουβαλητή» και να 

εκπροσωπεί την οικογένεια στις δημόσιες δραστηριότητες. Αντίθετα η γυναίκα είναι 

«σωματικά ανίσχυρη», «λιγότερο έξυπνη», «ευαίσθητη» και είναι εύλογο να 

προορίζεται για την αναπαραγωγή και φροντίδα των μελών της οικογένειας» 

(Τσικαλάκη 2007-2008: 3-4). Με βάση τις απόψεις αυτές, θεωρούνταν πως η 

βιολογική διάκριση των δύο φύλων καθόριζε εξ’ ολοκλήρου τις άνισες σχέσεις 

αντρών και γυναικών. 
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1.3.Η δόμηση της ταυτότητας του φύλου  

        Αρχικά, ο όρος «ταυτότητα του φύλου» αναφέρεται στην αυτοαντίληψη του 

ατόμου για το φύλο του, και αξιολογείται ως η ικανότητά του να κατηγοριοποιεί τον 

εαυτό του ως αγόρι ή ως κορίτσι. Θα εστιάσουμε για λίγο την προσοχή μας στις 

διαφορετικές εμπειρίες που δομούν την γυναικεία και την αντρική ταυτότητα, έτσι 

ώστε να γίνει κατανοητή αυτή η πτυχή ταυτότητας του ατόμου. Σύμφωνα, λοιπόν, με 

την Turner (1998) «... οι [βιολογικοί] παράγοντες ... δεν επαρκούν από μόνοι τους, για 

να ερμηνεύσουν τη μεγάλη ποικιλία, των ρόλων του φύλου μεταξύ των ατόμων και 

μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών. Θα μπορούσαμε ίσως να θεωρήσουμε τους 

βιολογικούς παράγοντες ως προδιαθέσεις, για ένα συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς, 

αλλά οι κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που θα καθορίσουν πως ή εάν τέτοιου 

είδους προδιαθέσεις θα ασκήσουν επίδραση». Άλλωστε και οι έρευνες που έγιναν στο 

χώρο των φεμινιστικών σπουδών έδειξαν πως οι ιεραρχήσεις στην κοινωνία 

αποτελούν κοινωνικές κατασκευές που αντλούν από κοινωνικές, πολιτισμικές, 

θρησκευτικές αξίες, και γνωστικές κατηγορίες, σύμβολα και εικόνες,  οι οποίες 

διαχέονται στην κοινωνία και ως κυρίαρχη ιδεολογία προκαλούν αξιολογήσεις σε όλα 

τα επίπεδα. Συνεπώς, καταλήγουμε πως η ταυτότητα του φύλου αποτελεί πολιτισμική 

κατασκευή ιστορικά προσδιορισμένη και οι αξιολογήσεις που σχετίζονται με αυτό 

απορρέουν από τις πολιτισμικές παραδοχές που μεταδίδονται με τη διαδικασία της 

μάθησης. Έτσι, προκύπτει πως το κορίτσι έχει κύριο προορισμό το γάμο και τη 

μητρότητα και από μικρό μαθαίνει δραστηριότητες σχετικές με το νοικοκυριό, ενώ το 

αγόρι επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων του και στη 

διαμόρφωση μιας προσωπικότητας με κατάλληλα χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν 

να αντεπεξέρχονται στους απαιτητικούς ρόλους στο δημόσιο χώρο (επαγγελματική 

ενασχόληση, πολιτική δραστηριοποίηση, συνδικαλιστική, θρησκευτική 

εκπροσώπηση). Ωστόσο, στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται αλλαγή στους 

κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων, εξαιτίας της αύξησης των δαπανών που 

προκαλούν την κάλυψη των ποικίλων καταναλωτικών αναγκών. Οπότε, η γυναίκα 

επιδιώκει οικονομική και προσωπική ανεξαρτησία, γι’ αυτό και αρχίζει να υιοθετεί 

υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους και να συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας, 

ενώ δεν είναι σπάνιο πλέον το φαινόμενο να ασκεί επαγγέλματα κύρους και 

υψηλόμισθες θέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο άντρας μοιράζεται πλέον τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις με την γυναίκα και έχει αρχίσει να συμμετέχει και στο 
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νοικοκυριό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δόμηση της ταυτότητας του φύλου 

πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς παραδοσιακών προσδοκώμενων συμπεριφορών 

(συμπεριλαμβανομένης και της έμφυλης γλωσσικής συμπεριφοράς), που αποδίδονται 

στις στερεοτυπικές αντιλήψεις της κοινωνίας για τα φύλα, αλλά και των αλλαγών  

στους κοινωνικούς τους ρόλους.  
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2.Κεφάλαιο 2
ο
: Γλώσσα και φύλο  

        Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση της γλώσσας, τόσο ως 

γλωσσικός κώδικας και πόρος κατασκευής νοήματος όσο και ως έμφυλη 

συμπεριφορά
1
 εντάσσεται σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία που ενισχύουν τη 

διακριτότητα ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες από την επιλογή 

ντυσίματος μέχρι την κίνηση του σώματος και τα ευρύτερα καταναλωτικά πρότυπα 

που συντηρούν τις ιδεολογίες της κοινωνίας (Στάμου 2015). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, 

η γλώσσα αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο ως μορφή κοινωνικής πρακτικής για 

την κατασκευή ταυτοτήτων στους συνομιλητές κατά τη διάρκεια της διεπίδρασης.  

2.1.Η γλώσσα των γυναικών και των αντρών  

        Η έρευνα της Lakoff (1975), από την οποία ενισχύθηκε το φεμινιστικό 

κίνημα, έφερε στο προσκήνιο για πρώτη φορά το ζήτημα της άνισης γλωσσικής 

αναπαράστασης των φύλων και την ανάλογη γλωσσική κατασκευή από τα δύο φύλα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα αυτή, η «γλώσσα των γυναικών» έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την έλλειψη αυτοπεποίθησης εκ μέρους 

τους, κάτι που εξηγείται από το κοινωνικοπολιτισμικό τους κεφάλαιο. 

Αναλυτικότερα, εξετάζεται η τάση των γυναικών να συνομιλούν εκτενώς για 

ασήμαντα θέματα που τις απασχολούν και να χρησιμοποιούν γλωσσικούς όρους που 

υποδηλώνουν αβεβαιότητα, υπερβολική ευγένεια και ανασφάλεια. Χαρακτηριστικά, 

επισημαίνεται η χρήση επιθέτων με συνδηλώσεις θαυμασμού ή επιδοκιμασίας, τα 

οποία ονομάζονται ως «ανούσια/κενά επίθετα» (empty adjectives) και η αποφυγή των 

ευφημισμών και των λέξεων ταμπού, η προσθήκη επιτατικών για έμφαση, η χρήση 

επισχετικών συνομιλιακών δεικτών (hedges), οι ερωτήσεις-ηχώ (tag questions) και το 

φαινόμενο της υπερδιόρθωσης. Αυτή η γλωσσική συμπεριφορά των γυναικών 

αποδόθηκε, βάσει της έρευνας της Lakoff, στην καταπίεση που δέχεται από την 

κοινωνία, και ειδικότερα από τους άντρες, που στερεοτυπικά τις κατατάσσουν σε 

υποδεέστερες κοινωνικά θέσεις σε αντίθεση ως προς την κυριαρχία των αντρών. 

Επιπρόσθετα, η Tannen (1990) αναφέρθηκε στην γενικότερη συνεργατική γλωσσική 

συμπεριφορά των γυναικών κατά την συνομιλία και αντίστοιχα στην υιοθέτηση 

                                                           
1
 Το φύλο με την κοινωνική του διάσταση είναι μία ταυτότητα που μαθαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και 

με τη γλωσσική συμπεριφορά. Οπότε, η σχέση της γλώσσας και του φύλου καθίσταται δυναμική, 
καθώς η ίδια η γλώσσα είναι ο παράγοντας διάκρισης των ανθρώπων σε αρσενικά ή θηλυκά άτομα, 
αφού οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν διαφορετικούς γλωσσικούς τύπους με βάση το 
κοινωνικό γόητρο (Λαμπροπούλου 2014: 400, 411-412). 
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ανταγωνιστικής γλωσσικής συμπεριφοράς από τους άντρες. Για τη γλώσσα των 

αντρών, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως διαμορφώνεται με βάση τον 

«ανδρισμό» (Πολίτης 2006) και όλα εκείνα τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που 

έχουν αποδοθεί τόσο στην φυσιολογία των αντρών, όσο και στον συμπεριφορισμό 

που έχει διαμορφώσει για αυτούς ο δυτικός πολιτισμός. Παρακάτω, θα αναφερθούμε 

πιο αναλυτικά για την έμφυλη γλωσσική διαφοροποίηση από την κοινωνιογλωσσική 

σκοπιά της θεωρίας του κοινωνικού κονστρουξιονισμού.  

 

2.2.‘Αρσενικό’ και ‘Θηλυκό’ ομιλιακό ύφος: Δύο συμβολικές κατηγορίες 

        Γενικότερα, ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός είναι μια  σύγχρονη θεωρία που 

εξετάζει την πραγματικότητα ως γλωσσική κατασκευή, που αντλεί από ένα ιστορικό 

και πολιτισμικό περιβάλλον (κυρίαρχες αντιλήψεις ενός πολιτισμού), ή διαφορετικά, 

ως κοινωνική κατασκευή, που οικοδομείται μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας. Από 

αυτό συνάγεται ότι και ο άνθρωπος εκλαμβάνεται ως μοντέλο κοινωνικής 

κατασκευής του οποίου οι ενέργειες είναι πολλαπλά συνυφασμένες με κοινωνικές και 

ιστορικές διαδικασίες. Επομένως, στο πλαίσιο της κονστρουξιονιστικής προσέγγισης, 

χρησιμοποιούνται προϊόντα γλώσσας (λέξεις) και κατηγορίες για τις αναπαραστάσεις 

του «φυσικού κόσμου» (Ρίτσου κ.ά. 2012). 

        Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες κονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις για το φύλο 

αντικαθιστούν το εμπειρικό μοντέλο διαφοράς των Maltz &Borker, καθώς εξηγούν 

την έμφυλη διαφοροποίηση του λόγου με δύο συμβολικές κατηγορίες, το ‘αρσενικό’ 

(masculine) και ‘θηλυκό’ (feminine) ύφος ομιλίας. Συνεπώς, αυτές είναι συμβατικές 

έννοιες που συνδέονται στερεοτυπικά με επικοινωνιακές στρατηγικές που εντάσσουν 

στο λόγο οι γυναικείοι και οι αντρικοί χαρακτήρες, ώστε να επιδείξουν ανάλογες 

έμφυλες ταυτότητες με τους κοινωνικούς ρόλους που αναπαριστούν και το πλαίσιο 

δράσης κατά την συνομιλιακή αλληλεπίδραση. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, την κοινωνική 

κονστρουξιονιστική θεωρία για το φύλο στο λόγο, οι πρόσφατες έρευνες συμπέραναν 

ότι στη μαζική κουλτούρα ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίσταται γλωσσικά η 

κατασκευή του φύλου δεν είναι κοινός και για τα δύο φύλα, γιατί από ένα ‘αρσενικό’ 

γλωσσικό ύφος μπορεί να αντλούν οι γυναίκες και από ένα ‘θηλυκό’ να αντλούν οι 

άντρες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πάντα η ευθύγραμμη αντιστοίχιση της 



16 
 

γυναικείας ταυτότητας με το ‘θηλυκό’ ύφος (γυναικεία γλώσσα
2
) και παράλληλα της 

αντρικής ταυτότητας με το ‘αρσενικό’ γλωσσικό ύφος (γλώσσα των αντρών).  Έτσι, 

υιοθετούν γλωσσικά στοιχεία και συνδέονται με χαρακτηριστικά μη αναμενόμενα 

βάσει της ταυτότητας του φύλου που αναπαριστούν (Μαρωνίτη & Στάμου 2014). 

        Το ‘αρσενικό’ και το ‘θηλυκό’ γλωσσικό ύφος προσδιορίζεται κάθε φορά από 

τις παραδοσιακές πατριαρχικές κοινωνικές αντιλήψεις ιστορικά και πολιτισμικά 

παγιωμένες. Οι δύο συμβολικές κατηγορίες τείνουν να συνδέονται με ευρύτερες 

επικοινωνιακές στρατηγικές και πραγματολογικά νοήματα παρά με συγκεκριμένα 

λεξικά (γραμματικά) στοιχεία. Για παράδειγμα, το ‘αρσενικό’ ύφος συναρτάται με 

στοιχεία της ‘αρσενικότητας’ ή του ανδρισμού όπως δύναμη, χοντρή και δυνατή 

φωνή, βία, ανταγωνισμός, εξουσία, αυτονομία, κύρος). Γλωσσικά και εξωγλωσσικά 

με κινήσεις του σώματος κατασκευάζεται αυτό το υφολογικό εργαλείο οικοδομώντας 

μια ‘αρσενική’ κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά και ανάλογα με το επικοινωνιακό 

πλαίσιο της συνομιλίας συνδέονται με άλλα κοινωνικά νοήματα. Από την άλλη, το 

‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος συνδέεται με τη ‘θηλυκότητα’ των γυναικών. Στοιχεία που 

προβάλλουν στερεοτυπικά μια ‘θηλυκή’ πλευρά είναι η συνεργασία, η υποστήριξη, ο 

φιλικός τόνος, η αποφυγή σύγκρουσης με τους άλλους συνομιλητές, ο 

συναισθηματικός ρόλος, η ανασφάλεια κ.ά. Ταυτόχρονα, με την υιοθέτηση ενός 

‘θηλυκού’ ύφους οι χαρακτήρες συγκροτούν αντίστοιχη ‘θηλυκή’ ταυτότητα κατά τη 

διεπίδραση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Η φεμινίστρια γλωσσολόγος Cameron (1988) επισημαίνει τη διάκριση μεταξύ των όρων «γυναικεία 

γλώσσα» και «γλώσσα των γυναικών». Ο πρώτος όρος έχει συμβολικό χαρακτήρα ενώ ο δεύτερος 
αποτελεί μια εμπειρική κατηγορία (Μακρή-Τσιλιπάκου 2010). 
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3.Κεφάλαιο 3
ο
:  Παιδί και Κινούμενο σχέδιο  

3.1.Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτές κουλτούρας 

Από το 1987 η Tereza De Lauretis τόνισε ότι το σχολείο, η οικογένεια και τα 

ΜΜΕ συμβάλλουν στην κατασκευή του κοινωνικού φύλου των παιδιών. 

Τα Μ.Μ.Ε. λειτουργούν  ως  καπιταλιστικές  βιομηχανικές  επιχειρήσεις. Ως μέρος 

της εξουσίας και του οικονομικού συστήματος,  προάγουν   συγκεκριμένες  αξίες  και 

απόψεις  και  επηρεάζουν  τον  τρόπο ζωής (Καραλή 2007). Συγκεκριμένα, στη 

μελέτη της Αθηνάς Καραλή για τα μέσα μαζικής κουλτούρας ως φορείς των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων επισημαίνεται: «Η μελέτη του φύλου στο περιβάλλον 

των ΜΜΕ ενέχεται εξ ορισμού σε δύο πεδία έρευνας: αφ’ ενός στη μελέτη της 

επικοινωνιακής συνθήκης και των δομικών χαρακτηριστικών που επιβάλλουν τα μέσα, 

και αφ’ ετέρου, στη μελέτη πτυχών κοινωνικής σύστασης και επικοινωνιακής 

αναπαράστασης της φυλικής ταυτότητας. Με άλλα λόγια, τα Μέσα με το 

«πλεονέκτημα» της «μονόδρομης» επιρροής αναπαράγουν τις στερεοτυπικές 

απεικονίσεις του φύλου, διαμορφώνοντας τη λεγόμενη κοινή γνώμη και 

κατευθύνοντας ιδιαίτερα το αδύναμο και παθητικό κοινό των παιδιών. Παράλληλα, 

συμβάλουν και στην προώθηση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας για τη γυναίκα και 

του ρόλου της, ώστε να ενισχύεται, έστω και συμβολικά, η υποδεέστερη θέση της 

στην κοινωνία έναντι του άνδρα. 

 

        Πέραν, όμως, από αυτή τη λειτουργία, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην 

κουλτούρα των μέσων που έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα και επηρεάζει το 

πολιτισμικό οικοδόμημα των παιδιών. Άλλωστε, πηγή πληροφόρησης των παιδιών 

για τα έμφυλα στερεότυπα και τις έμφυλες σχέσεις αποτελούν οι διάφορες κατηγορίες  

κειμένων των ΜΜΕ: όπως  ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, οι ταινίες, οι 

εφημερίδες, το ραδιόφωνο, το κινούμενο σχέδιο κ.ά. Για παράδειγμα, οι εικόνες 

υπερ-ανδρισμού, που προβάλλονται, για τον ήρωα άντρα με τη σωματική δύναμη και 

μαχητικότητα ενισχύονται από εικόνες υπερ-θηλυκότητας, που απεικονίζουν γυναίκες 

ελκυστικές και εγκλωβισμένες σε μια παθητικότητα, οι οποίες αναμένουν τη διάσωσή 

τους από έναν ήρωα ή πρίγκιπα για να βρουν τελικά το άλλο τους μισό και να ζήσουν 

ευτυχισμένες (Yerby A., Baron S., Lee Y.). 
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3.2.Ο κινηματογράφος ως ‘γλωσσικό σύστημα’ 

 

         Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες σχετικά ο κινηματογράφος θεωρήθηκε ότι 

αποτελεί ένα γλωσσικό σύστημα που μοιάζει με τη γραπτή γλώσσα. Με βάση την 

παραπάνω άποψη, ο Richardson υποστήριξε πως ό,τι είναι για τη φυσική γλώσσα το 

λεξιλόγιο, η γραμματική και η σύνταξη, είναι η ομιλία, η μουσική και οι ήχοι για την 

κινηματογραφική γλώσσα (Γρόσδου 2013). Επίσης, η δύναμη, η ενέργεια και η 

κίνηση που προσδίδουν στο λογοτεχνικό κείμενο τα ρήματα, στον κινηματογράφο 

πραγματοποιούνται με την κίνηση της κάμερας και το μοντάζ. Παρόλο που ο 

κινηματογράφος είναι ένα είδος γλώσσας, δεν αποτελεί ένα καθαρά γλωσσικό 

σύστημα, για τον λόγο ότι το γλωσσικό σημείο δεν ταυτίζεται με το κινηματογραφικό 

σημείο. Οι κινηματογραφικές εικόνες και οι ήχοι προσφέρουν πλευρές της 

πραγματικότητας και μεταφέρουν μηνύματα με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι ο 

προφορικός και ο γραπτός λόγος, ειδικότερα στην παρουσίαση της φυσικής 

πραγματικότητας.  Καθώς συμβαίνει αυτό, τα άτομα έχουν λιγότερες ψυχολογικές 

αντιστάσεις στην εικόνα από ό,τι στα κείμενα και λιγότερες ανασφάλειες απέναντι 

στην εικόνα παρά στο λόγο, και επομένως, τα έμφυλα πρότυπα που παρουσιάζονται 

στις οθόνες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ατομικών 

πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών. Επιπλέον, σε αυτά κρίνεται αναγκαίο να 

επισημανθεί, η διαφορετικότητα στην πρόσληψη του κειμένου μιας ταινίας από  τα 

παιδιά, καθένα από τα οποία κωδικοποιεί-αποκωδικοποιεί και διαπραγματεύεται το 

κείμενο και το συμβολικό περιεχόμενό του, χρησιμοποιώντας γνώσεις που του 

προσφέρει το οικογενειακό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει. 

 

3.3.Οι ταινίες κινούμενων σχεδίων 

 

        Την τελευταία δεκαετία, ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η παραγωγή 

ταινιών κινούμενων σχεδίων και οι εταιρείες παραγωγής των ταινιών να σημειώνουν 

τεράστια κέρδη, δίνοντας έμφαση στην καλύτερη ποιότητα και την λεπτομέρεια, 

ώστε να αποδοθεί με μεγαλύτερη πιστότητα η πραγματικότητα. Τα δισδιάστατα και 

τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια, που δημιουργούνται με τη χρήση υπολογιστή, 

αναπαριστούν έναν κόσμο πιο απλά δομημένο, προσιτό και ελκυστικό στα μικρά 

παιδιά. Πράγματι, για τα παιδιά η προβολή αυτού του είδους ταινιών αποτελεί μια 
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απολαυστική εμπειρία και διασκεδαστική δραστηριότητα. Η δράση, τα οπτικά και 

ηχητικά εφέ, η συνεχής κίνηση και η αλλαγή των σκηνικών στα κινούμενα σχέδια 

αποτελούν τα μέσα που αιχμαλωτίζουν την προσοχή των παιδιών. Ωστόσο, με την 

εστιασμένη προσοχή τους στο περιεχόμενο της ταινίας κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης γίνονται έμμεσα αποδέκτες των στερεοτυπικών κοινωνικών 

αντιλήψεων και των έμφυλων ταυτοτήτων που φέρουν οι ήρωες των κινούμενων 

σχεδίων. Αυτά εσωτερικεύονται χωρίς κάποια κριτική επεξεργασία από τα παιδιά και 

έτσι γίνονται μιμητές ανάλογων συμπεριφορών.     

 

 

3.4.Γιατί παιδιά προσχολικής ηλικίας; 

 

        Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει κατά τους ερευνητές η τηλεόραση που 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο κοινωνικοποίησης, αλλά και ως μέσο για την 

κοινωνιογλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας για το λόγο ότι βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, ο 

χαρακτήρας και η γλώσσα είναι εύπλαστα και ταυτόχρονα ευάλωτα σε κάθε είδους 

ερεθίσματα από τον κοινωνικό τους περίγυρο, παρουσιάζουν μια μιμητική 

συμπεριφορά εξαιτίας της έλλειψης της κριτικής προσέγγισης των ερεθισμάτων. Οι 

περισσότερες έρευνες πάνω σε αυτό το αντικείμενο έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά 

άνω των 5 ετών και λιγότερες για τα μικρότερα παιδιά (βρέφη και παιδιών 

προσχολικής ηλικίας). Σύμφωνα, με την πρόσφατη έρευνα των Stamou, Maroniti & 

Schizas  (2014) για τη χρήση των ΜΜΕ στο σπίτι από παιδιά ηλικίας 5 με 7 ετών 

στην Ελλάδα, έτσι όπως προκύπτει μέσα από τις προτιμήσεις τους και τις προοπτικές 

των γονέων τους, τα παιδιά εκτίθενται σε μια ποικιλία πολυμέσων ψηφιακής 

τεχνολογίας. Η καθημερινή εμπειρία που αποκτούν από τη χρήση αυτών επηρεάζει 

τις επιλογές των ενδυμάτων, των υποδημάτων, των παιχνιδιών και των 

διακοσμητικών αντικειμένων (π.χ. κουρτίνες, αυτοκόλλητα) και ιδιαίτερα υιοθετούν 

διάσημους υπερ-ήρωες τα αγόρια και γυναικείες φιγούρες τα κορίτσια ως πρότυπα 

έμφυλης συμπεριφοράς προς μίμηση. Επιπλέον, η παρακολούθηση κινούμενων 

σχεδίων τόσο στο σπίτι όσο και στον κινηματογράφο χαρακτηρίζεται ως μια από τις 

δημοφιλέστερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας, με 

ποσοστό προτίμησης 94% του δείγματος της έρευνας. Με τα πορίσματα αυτά 
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συμφωνεί και η προγενέστερη έρευνα του Οικονομίδη (2005) που πραγματεύεται τις 

τηλεοπτικές συνήθειες των παιδιών ηλικίας 5,5-6,5 ετών. Αναφέρει, άλλωστε, ότι 

στις προτιμήσεις τους κυριαρχεί στο μεγαλύτερο βαθμό μεταξύ  άλλων η προβολή 

κινούμενων σχεδίων και πως τα παιδιά αφιερώνουν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο 

τους
3
 στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, παρακολουθούν 1,5 ώρα τις 

καθημερινές και 2,5 ώρες το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Επομένως, οι 

ταινίες των κινούμενων σχεδίων (στις οποίες θα επικεντρωθούμε για την ανάλυση της 

γλώσσας έτσι όπως χρησιμοποιείται από τους ήρωες) καθίστανται σημαντικός 

παράγοντας που επιδρά πάνω στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και διαμορφώνει 

παράλληλα τις κοινωνιογλωσσικές τους συμπεριφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Σύμφωνα και με άλλες έρευνες (Greenfield, 1984, Davis, 1990, Signorelli, 1989 στο Colombok & 

Fivush, 1994), ο μέσος όρος των παιδιών προσχολικής ηλικίας περνάει σχεδόν τρεις ώρες τη μέρα 
βλέποντας τηλεόραση, τις περισσότερες ώρες από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Αλλά και στην 
έρευνα των Stamou, Maroniti, & Schizas (2014) το ποσοστό των παιδιών του δείγματος, που 
παρακολουθούν τηλεόραση για 1 με 2 ώρες, ανέρχεται στο 65% ενώ η παρακολούθηση DVD τις 
αντίστοιχες ώρες ανέρχεται στο 55%. 
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4. Μεθοδολογία 

4.1.Υλικό μελέτης 

        Οι τέσσερεις ταινίες κινούμενων σχεδίων (Bratz: Η μαγεία της Τζίνι, Μαλλιά 

κουβάρια, Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση στην Αφρική, και Εγώ, ο Απαισιότατος) που 

συμπεριλήφθηκαν για ανάλυση στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν ως 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ‘αρσενικών’ και ‘θηλυκών’ ταινιών της τελευταίας 

δεκαετίας, βάσει της μεγάλης τηλεθέασής τους και του κοινωνιογλωσσικού 

ενδιαφέροντος που παρουσίαζαν. Αναλυτικότερα, επικεντρωθήκαμε σε τρεις σκηνές 

από κάθε μία από τις τέσσερις ταινίες κινούμενων σχεδίων. Κριτήριο επιλογής των 

συγκεκριμένων αποσπασματικών σκηνών ήταν η απεικόνιση έμφυλων παραδοσιακών 

ταυτοτήτων και παράλληλα η ανάδειξη ενός ‘θηλυκού’ και ‘αρσενικού’ ύφους και 

από τα δύο φύλα σε ανάλογες περιστάσεις.  Σύμφωνα με προγενέστερες έρευνες 

(Stamou κ.ά. 2014, Οικονομίδης 2005) που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και 

μελέτησαν τις τηλεοπτικές συνήθειες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, είναι 

αλήθεια ότι η παρακολούθηση ταινιών κινούμενων σχεδίων είτε στο σπίτι, είτε στον 

κινηματογράφο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες των παιδιών αυτής 

της ηλικίας. Εντούτοις, τα κορίτσια και τα αγόρια διαφοροποιούνται ως προς τις 

προτιμήσεις τους σε ταινίες, αφού κάθε ταινία προβάλλει έμφυλα πρότυπα (κυρίως 

μέσω των ηρώων των ταινιών) που προορίζονται για το αντίστοιχο τηλεοπτικό κοινό 

βάσει του παράγοντα «φύλο»
4
.  Για το λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν 

σκηνές από δύο ‘κοριτσίστικες’ (Bratz: Η μαγεία της Τζίνι και Μαλλιά κουβάρια) και 

δύο ‘αγορίστικες’ ταινίες (Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση στην Αφρική και Εγώ, ο 

Απαισιότατος), εστιάζοντας στο ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ύφος της γλώσσας των 

χαρακτήρων και την παράλληλη κατασκευή έμφυλων κοινωνιογλωσσικών 

συμπεριφορών, κατά την αλληλεπίδραση τους τόσο με το ίδιο φύλο, όσο και με το 

άλλο φύλο. Να επισημανθεί ότι η ανάλυση των επιλεγμένων σκηνών και από τις 
                                                           
4
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της έμφυλης διαφοροποίησης στις προτιμήσεις των παιδιών 

αποτελεί η ταινία «Μαλλιά κουβάρια» (2010), που έχει χρησιμοποιηθεί στο ερευνητικό κομμάτι της 
παρούσας εργασίας. «Οι άνθρωποι της Disney» πίστευαν «ότι οι ταινίες που δίνουν έμφαση στις 
πριγκίπισσες αποθαρρύνουν νεαρά αγόρια να τις δουν. Ούτως ώστε να εμπορευθεί σωστά τη νέα 
ταινία και για τα δύο φύλα, η Disney μετέτρεψε το όνομα της ταινίας από Ραπουνζέλ σε Tangled 
(Μαλλιά Κουβάρια), δίνοντας παράλληλα περισσότερη έμφαση στον Φλιν Ράιντερ, τον κυριότερο 
ανδρικό ρόλο. Έχουν γραφτεί άσχημες κριτικές για την αλλαγή του τίτλου και του παραμυθιού, και η 
κίνηση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως εμπορική στρατηγική» (htpps://www.myfilm.gr/6216). Αυτό 
καταδεικνύει το γεγονός ότι οι δημιουργοί των παιδικών ταινιών κατευθύνουν και επιλέγουν το 
κοινό στο οποίο θέλουν να απευθυνθούν με τον επιδέξιο χειρισμό της γλώσσας. 
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τέσσερεις ταινίες πραγματοποιήθηκε στην μεταγλωττισμένη εκδοχή τους που 

κυκλοφόρησε για το ελληνικό κοινό. 

        Αρχικά, η ‘κοριτσίστικη’ ταινία Bratz: Η μαγεία της Τζίνι προβλήθηκε το 

2006 και είναι μια παραγωγή της Audio Visual. Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας είναι 

οι Bratz, μια παρέα τεσσάρων κοριτσιών, η Γιασμίν, η Κλόη, η Σάσα και η Τζέιντ, 

που ντύνονται μοδάτα και χαίρονται την εφηβική τους ζωή παρά τα επιμέρους 

προβλήματά της. Συγκεκριμένα η Σάσα είναι μια εξωστρεφής κοπέλα που δεν κρύβει 

τον ενθουσιασμό της, έχει ταλέντο στη μουσική και όνειρο της είναι να δουλέψει ως 

dj. Η Κλόη είναι μια ανήσυχη νεαρή έφηβη, προσανατολισμένη στο καθήκον του 

σχολείου, λίγο αφελής και συνήθως φλύαρη, ενώ η Γιασμίν και η Τζέιντ είναι 

περισσότερο συναισθηματικοί και εκδηλωτικοί χαρακτήρες. Στους πρωταγωνιστικούς 

χαρακτήρες ανήκει και η Κάτια, ένα παράξενο κορίτσι που διαφέρει από τις άλλες 

στα ενδύματα, στο επάγγελμα (είναι τζίνι), και στη γλώσσα. Η υπόθεση της ταινίας 

αναφέρεται στην περιπέτεια των κοριτσιών Bratz όταν γνωρίζουν τυχαία την Κάτια, 

που έχει αποδράσει από το συγκρότημα που διέμενε, και γίνονται φίλες μαζί της. 

Γρήγορα θα αντιληφθούν τις μαγικές της ικανότητες ως τζίνι και θα εμπλακούν σε 

έναν κόσμο μυστηρίου και περιπέτειας. Ο Κον και η Ζελ, δύο απατεώνες που 

εκμεταλλεύονται την Κάτια και τον πατέρα της για κερδοσκοπικούς λόγους, 

στέλνουν μυστικούς πράκτορες ώστε να φέρουν πίσω την Κάτια και όποιον άλλο 

γνωρίζει για εκείνη. Στις τρεις σκηνές που επιλέχθηκαν για ανάλυση, συμμετέχουν οι 

τέσσερεις κολλητές φίλες, η Κάτια, ο πατέρας της και δύο φίλοι των Bratz, ο Μπράις 

και ο Ντίλαν.  

         Η άλλη ‘κοριτσίστικη’ ταινία με τον τίτλο Μαλλιά κουβάρια προβλήθηκε το 

2010 και είναι παραγωγή της Walt Disney Animation Studios. Πρωταγωνίστρια της 

ταινίας είναι η πριγκίπισσα Ραπουνζέλ. Γεννήθηκε χάρη σε ένα μαγικό χρυσό 

λουλούδι που φύτρωσε όταν μια ηλιαχτίδα έπεσε από τον ουρανό. Το λουλούδι αυτό 

μπορούσε να θεραπεύσει αρρώστους και τραυματίες. Αυτές τις μαγικές ευεργετικές 

ιδιότητες του λουλουδιού όπως και το χρυσαφένιο χρώμα του απέκτησαν τα μαλλιά 

της Ραπουνζέλ. Από μωρό ακόμη την απάγει από το παλάτι η Μητέρα Γκόθελ και την 

κλειδώνει σε έναν ψηλό πύργο, μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο, μεγαλώνοντάς την 

σαν δικό της παιδί και χρησιμοποιώντας φυσικά τα κατάξανθα μαλλιά της για να 

παραμείνει νέα. Το όνειρο της Ραπουνζέλ είναι να βγει από το σπίτι στον πραγματικό 

κόσμο, για μια έστω φορά, ώστε να δει τα φαναράκια που ίπτανται κάθε χρόνο, 
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ανήμερα στα γενέθλιά της. Ο Φλιν Ράιντερ (ή Γιουτζίν  Φίτσερμπερκ που είναι και το 

αληθινό του όνομα στη μυθοπλαστική πραγματικότητα), δευτεραγωνιστής στην 

πλοκή της ταινίας, είναι ο γοητευτικός αρχιληστής και υπ’ αριθμόν ένα 

καταζητούμενος στο βασίλειο, που μοναδικό όραμα της ζωής του είναι η απόκτηση 

αμύθητου πλούτου και ενός πύργου χτισμένου μάλιστα σε ιδιόκτητο νησί. Όμως η 

τυχαία γνωριμία του με την Ραπουνζέλ τον ωθεί να αναθεωρήσει τη ζωή του και να 

προσανατολιστεί σε άλλου είδους αξίες. Εκτός από αυτούς τους ήρωες, ο Πασκάλ 

είναι ένας μικρός πράσινος χαμαιλέοντας, το αγαπημένο κατοικίδιο της Ραπουνζέλ 

και ο μοναδικός πραγματικός της φίλος, που την ακολουθεί παντού. Ως πιστός της 

συμβουλάτορας με τον δικό του τρόπο, είναι εκείνος ουσιαστικά που την πείθει να 

ορθώσει για πρώτη φορά το ανάστημά της απέναντι στη «μητέρα» της και να 

χειριστεί επιδέξια τον απρόσμενο επισκέπτη στον πύργο της. Η ιστορία της ταινίας 

έχει σαν βάση το κλασικό γερμανικό παραμύθι Ραπουνζέλ των αδελφών Γκριμ. 

Πρόκειται για μια ρομαντική περιπέτεια με ήρωες δύο ανθρώπους από ολότελα 

διαφορετικούς κόσμους. Η Ραπουνζέλ είναι έγκλειστη σε έναν πύργο για δεκαοκτώ 

χρόνια, με την πρόφαση πως τα αφύσικα μακριά μαγικά μαλλιά της είναι ένα χάρισμα 

που πρέπει να προστατεύεται από την πανουργία και την κακία του έξω κόσμου, 

σύμφωνα με την «μητέρα» της.  Έτσι, αρπάζει την ευκαιρία και δραπετεύει μαζί με 

τον ληστή Φλιν Ράινερ από τον πύργο, στον οποίο εκείνος αναζητά  καταφύγιο, 

παρακούοντας στους περιοριστικούς κανονισμούς της «μητέρας» της, αποφασισμένη 

να γνωρίσει τον αληθινό κόσμο με τη δική της ματιά. Στις τρεις σκηνές από την 

ταινία αυτή που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση της έρευνας συμμετέχουν η 

Ραπουνζέλ, ο Φλιν και ο χαμαιλέοντας. 

        Από την άλλη, η ‘αρσενική’ ταινία Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση στην Αφρική 

προβλήθηκε το 2008 και είναι παραγωγή της Dreamworks. Η ταινία αποτελεί 

συνέχεια της επιτυχημένης κινηματογραφικής ταινίας κινούμενων σχεδίων 

Μαδαγασκάρη του 2005 της ίδιας παραγωγής. Οι χαρακτήρες είναι ζώα της άγριας 

φύσης και έχουν ανθρωπομορφικές ιδιότητες
5
. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι 

τέσσερεις φίλοι από τον ζωολογικό κήπο, ο Άλεξ το λιοντάρι, γνωστός στο κοινό του 

ως «βασιλιάς της Νέας Υόρκης», ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη, τύπος φοβητσιάρης 

και κλειστός, ο ονειροπόλος Μάρτι η ζέβρα, και η Γκλόρια η  γλυκιά και γεμάτη 

                                                           
5
 Οι ανθρωπομορφικές ιδιότητες των ζώων στην ταινία Μαδαγασκάρη 2 έγκεινται στον τρόπο που 

χρησιμοποιούν τα μέλη τους. Περπατούν στα δύο πόδια, χρησιμοποιούν τα μπροστινά τους πόδια 
σαν χέρια, κρατούν αντικείμενα, χαιρετούν, αγκαλιάζουν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B6%CE%AD%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC
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αυτοπεποίθηση ιπποποταμίνα, που είναι η μοναδική γυναικεία φιγούρα με 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Η εικόνα της είναι αρκετά ‘θηλυκή’ με τις μακριές 

βλεφαρίδες, το χαριτωμένο γέλιο και τις ωραίες καμπύλες της. Η ιστορία ξεκινά από 

την Μαδαγασκάρη, απ’ όπου οι ήρωες προσπαθούν να φύγουν και να επιστρέψουν 

στην πατρίδα τους, τη Νέα Υόρκη, με ένα αεροπλάνο που έχει κατασκευαστεί από 

τους πιγκουίνους. Έπειτα από λίγα μίλια πτήσης προσγειώνονται με συνοπτικές 

διαδικασίες στην Αφρική. Εκεί βρίσκονται αντιμέτωποι με την άγρια φύση, 

αναζητούν την ταυτότητά τους και παράλληλα δοκιμάζεται η φιλία τους. Ο Άλεξ 

συναντά την οικογένειά του και η ζωή του αλλάζει, καθώς πρέπει να αποδείξει από 

την αρχή την αξία του, αφού η Αφρική μοιάζει με έναν κόσμο όπου μόνο οι νικητές 

μπορούν να επιβιώσουν. Από την άλλη ο Μάρτι αν και πραγματοποιεί το όνειρό του 

ως μέλος ενός κοπαδιού ζέβρων, όντας όμοιος μεταξύ ομοίων είναι κάτι που τον 

ξαφνιάζει. Η Γκλόρια αποφασίζει πως είναι καιρός να ερωτευθεί και αναλαμβάνει 

δράση, την στιγμή που ο Μέλμαν συνειδητοποιεί τα βαθιά συναισθήματά του για 

εκείνη και έχει να αντιμετωπίσει τον αντίζηλό του, τον Μότο-Μότο. Στις επιλεγμένες 

προς ανάλυση σκηνές, και συγκεκριμένα στην πρώτη σκηνή συμμετέχουν οι 

χαρακτήρες: ο Άλεξ (μικρός εμφανίζεται με το όνομα Ανακέι), ο Ζούμπα που είναι ο 

αρχηγός της αγέλης και πατέρας του Άλεξ, ο Μακούγκα το αντίπαλο λιοντάρι που 

προκαλεί τον αρχηγό και δύο κυνηγοί με δευτερεύοντα ρόλο. Στην δεύτερη σκηνή, 

εμφανίζονται οι τέσσερεις περιφερειακοί χαρακτήρες ο Άλεξ, ο Μέλμαν, ο Μάρτι και 

η Γκλόρια ενώ στην τρίτη ο Μέλμαν, ο βασιλιάς Τζούλιαν της Μαδαγασκάρης και ο 

πιστός ακόλουθός του, ο Μορίς.  

         Η τελευταία ταινία που προορίζεται κατά κύριο λόγο για το αρσενικό κοινό 

έχει τον τίτλο Εγώ, ο Απαισιότατος που προβλήθηκε το 2010 και είναι συμπαραγωγή 

των εταιρειών Illumination και Entertainment. Τέσσερις είναι βασικοί ήρωες της 

ταινίας,
 

ο απαισιότατος Γκρου και τα τρία χαριτωμένα ορφανά κοριτσάκια. Η 

υπόθεση της ταινίας αναφέρεται στην αποβολή του φρικτής φιγούρας του Γκρου και 

στην μετάλλαξή του σε έναν καλοπροαίρετο οικογενειάρχη. Με άλλα λόγια, η πλοκή 

της ιστορίας στήνεται με το μαύρο σπίτι στο οποίο καταστρώνει υποχθόνια πλάνα 

μαζί με τα αστεία κίτρινα πλασματάκια, τα μίνιονς, και το γέρο φίλο του, δόκτωρ 

Νεφάριο. Το σχέδιο που του Γκρου και το καλά κρυμμένο καταφύγιο θαμμένο από 

κάτω του σε μια επαρχιακή γειτονιά, ετοιμάζει την περίοδο αυτή αφορά την κλοπή 

του φεγγαριού. Για να υλοποιήσει όμως τα σχέδιά του αναγκάζεται να υιοθετήσει 

τρία ορφανά κοριτσάκια που του δείχνουν τέτοια αγάπη και στοργή, θεωρώντας τον 
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μπαμπά τους, με αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό το απόρθητο κάστρο κακίας, να 

κινδυνεύει να πέσει. Στην πρώτη σκηνή που επιλέχτηκε για ανάλυση 

παρακολουθούμε τον Γκρου να χειρίζεται με αριστοτεχνικό τρόπο ένα ‘θηλυκό’ 

ύφος, ώστε να θεωρηθεί κατάλληλος για την υιοθεσία των κοριτσιών από την 

αυστηρή διευθύντρια του ορφανοτροφείου, την μις Χάιτι. Στις άλλες δύο σκηνές είναι 

εμφανής μια υφολογική αλλαγή στον λόγο του Γκρου απέναντι στα τρία κορίτσια, 

που βασίζεται σε ένα ‘αρσενικό’ επικοινωνιακό πλαίσιο. 

4.2.Πλαίσιο Ανάλυσης 

        Για την ανάλυση του κοινωνιογλωσσικού ύφους στα μυθοπλαστικά 

αποσπάσματα του κινηματογράφου κινούμενων σχεδίων βασιστήκαμε στο μοντέλο 

του Androutsopoulos (2012), το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα πολυ-επίπεδο πλαίσιο 

ανάλυσης και συναπαρτίζεται από τρία μέρη: το μακρο-επίπεδο, το μεσο-επίπεδο και 

το μικρο-επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το μακρο-επίπεδο αφορά το συνολικό γλωσσικό 

ρεπερτόριο του μυθοπλαστικού κειμένου (repertoire analysis), το μεσο-επίπεδο 

ανάλυσης σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι γλωσσικοί 

κώδικες από τους χαρακτήρες του μυθοπλαστικού κειμένου (character analysis), και 

τέλος η ανάλυση σκηνών (scene analysis) αφορά την ανάλυση σε μικρο-επίπεδο 

συγκεκριμένων μυθοπλαστικών συνομιλιών με ειδικό κοινωνιογλωσσολογικό 

ενδιαφέρον. Στην εργασία αυτή θα εφαρμοστεί το τρίτο μέρος αυτού του μοντέλου, 

δηλαδή η εστίαση θα γίνει στο μικρο-επίπεδο της ανάλυσης επιλεγμένων σκηνών. 

        Ειδικότερα, για την ανάλυση σκηνών, βασιστήκαμε στο μοντέλο κατασκευής 

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

Bucholtz & Hall (2005). Το μοντέλο αυτό εξετάζει τη διεπιδραστική κατασκευή της 

ταυτότητας και συγκεκριμένα διακρίνεται από πέντε αρχές (principles), με βάση τις 

οποίες μπορεί να αναλυθεί η κατασκευή της ταυτότητας στον λόγο. Η ανάδυση 

(emergence) και η μερικότητα (partialness) σχετίζονται με τη γενικότερη προοπτική 

που υιοθετείται για τη μελέτη της ταυτότητας, ενώ η θεσιακότητα (positionality), η 

δεικτικότητα (indexicality) και η σχεσιακότητα (relationality) αφορούν πιο 

συγκεκριμένους αναλυτικούς πόρους βάσει των οποίων μπορούν να εξεταστούν οι 

τρόποι κατασκευής της ταυτότητας κατά την κοινωνική διεπίδραση. Στη συνέχεια, θα 
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εξετάσουμε αναλυτικότερα τις πέντε αρχές του μοντέλου (για το μοντέλο των 

Bucholtz & Hall, βλ. Στάμου & Δημοπούλου 2015). 

        Η αρχή της ανάδυσης είναι μία διαδικασία γενικού χαρακτήρα, που βασίζεται 

στη θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, και πραγματώνεται μέσα από το 

λόγο. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο λόγος δεν επιβεβαιώνει τη ταυτότητα που 

φέρουν συμβατικά κατά την αλληλόδραση οι ομιλητές, αλλά στρέφεται, θα λέγαμε, 

στην «ανάδυση» μη αναμενόμενων και διαφορετικών ταυτοτήτων. Έτσι, 

χρησιμοποιούμε συμβολικά τους όρους ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος στο 

λόγο των μυθοπλαστικών χαρακτήρων για την περιγραφή των έμφυλων ταυτοτήτων 

που κατασκευάζονται.  

        Η αρχή της μερικότητας αναφέρεται στην κατασκευή της ταυτότητας των 

ομιλητών συνδυάζοντας δύο «μέρη», από τη μια πλευρά, τη δομή της συνομιλίας που 

προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες (μακρο-επίπεδο), και από την άλλη, τη δράση 

κατά την οποία οι χαρακτήρες αναπαριστούν και προβάλλουν έμφυλες ταυτότητες 

(μικρο-επίπεδο). Η αρχή αυτή αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο διακρίνοντας τα δύο 

«μέρη» μιας ταυτότητας ανακαλύπτουμε τις δεδομένες προθέσεις των δημιουργών 

πίσω από τις φωνές των χαρακτήρων. Επομένως, η δομή καθορίζει τη σκηνική 

δράση, με την έννοια ότι οι κυρίαρχες έμφυλες ιδεολογίες καθορίζουν τις 

κοινωνιογλωσσικές συμπεριφορές των ομιλητών, με τις οποίες αυτοί κατασκευάζουν 

τις έμφυλες ταυτότητές τους.  

        Η αρχή της θεσιακότητας επικεντρώνεται στις πολλαπλές θέσεις που μπορεί 

να πάρει ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

καταλαμβάνουν, με άλλα λόγια, θέσεις οι οποίες τους αποδίδουν διαφορετικές 

ταυτότητες, όσον αφορά τις κατηγορίες: φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, καταγωγή, 

επάγγελμα, καθώς και τους στιγμιαίους συνομιλιακούς ρόλους (π.χ. ομιλητής, 

ακροατής). Με αυτό τον τρόπο, η ταυτότητα του φύλου διαπλέκεται με άλλες 

κοινωνικές κατηγορίες.  

       Η αρχή της δεικτικότητας εστιάζεται στην κατασκευή ταυτότητας  μέσω 

υφολογικών πόρων στο λόγο. Ως όρος της γλωσσολογίας, η δεικτικότητα περιγράφει 

τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές «δείχνουν» συγκεκριμένες 

πραγματολογικές σημασίες (π.χ. συνεργασία, υποστήριξη, επιθετικότητα, 

διστακτικότητα) που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. 
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γυναίκα/άντρας, διευθύντρια ορφανοτροφείου/αρχηγός αγέλης, γιος/ορφανό κορίτσι). 

Η έννοια της δεικτικότητας συσχετίζει, λοιπόν, συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία με 

κοινωνικά νοήματα ώστε μέσω του λόγου να κατασκευαστούν οι ταυτότητες των 

συνομιλητών.  

        Στο πλαίσιο της αρχής της δεικτικότητας θα εφαρμόσουμε δύο δεικτικές 

διαδικασίες στις επιμέρους σκηνές των τεσσάρων ταινιών για την ανάδειξη των 

έμφυλων ταυτοτήτων. Η πρώτη διαδικασία σχετίζεται με τις επικοινωνιακές 

στρατηγικές, δηλαδή το ‘αρσενικό’ και το ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος που εντοπίζονται 

στον λόγο ανδρών και γυναικών. Κατά την ανάλυση των συνομιλιών, βασιστήκαμε στις 

κοινωνιογλωσσολογικές μελέτες των Maltz & Borker 1982, και Tannen 1990, που 

προσδιορίζουν τα πρωτοτυπικά γνωρίσματα της ‘αρσενικής’ και ‘θηλυκής’ ομιλίας. Η 

άλλη δεικτική διαδικασία έχει να κάνει με την κατασκευή των κατηγοριών του άντρα 

και της γυναίκας κατά την αλληλεπίδραση, οι οποίες κατηγορίες έγιναν ανιχνεύσιμες 

βάσει της χρήσης του εθνομεθοδολογικού εργαλείου της Ανάλυσης 

Κατηγοριοποίησης Μέλους (Sacks 1992).  

        Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την Ανάλυση 

Κατηγοριοποίησης Μέλους ως μια διαδικασία που εστιάζει στις κοινωνικές 

κατηγοριοποιήσεις που χρησιμοποιεί ο ένας ομιλητής για τον άλλον ανάλογα με τις 

συμπεριφορές που δεικνύουν στην αλληλεπίδραση. Οι κατηγορίες μέλους 

(membership categories) που αναδύονται στη διεπίδραση βασίζονται σε κοινωνικές 

κατηγορίες (π.χ. πατέρας, οδοντίατρος) που θεωρούνται από τα μέλη μιας κοινωνίας 

«φυσικά» σύνολα, και είναι οι λεγόμενοι Μηχανισμοί Κατηγοριοποίησης Μέλους 

(Membership Categorization Devices). Για παράδειγμα, η κατηγορία «πατέρας» 

προέρχεται από τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «οικογένεια», ενώ η 

κατηγορία «οδοντίατρος» από τον μηχανισμό «επάγγελμα». Οι κατηγορίες μέλους 

περιλαμβάνουν ένα σύνολο από συμβατικές δραστηριότητες και συμπεριφορές που 

χαρακτηρίζονται ως δεσμευμένα από την κατηγορία κατηγορήματα (category-bound 

predicates). Αυτά σχετίζονται με τις κοινωνικές προσδοκίες που καθορίζουν 

«φυσιολογική» μια συμπεριφορά μιας κατηγορίας μέλους. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

μέλη μιας κοινότητας μέσα από τα δεσμευμένα από την κατηγορία κατηγορήματα 

συμπεραίνουν αυτόματα (και συνήθως ασυνείδητα) την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν οι συνομιλητές τους με την αναφορά και μόνο στις προσδοκώμενες πράξεις 

και συμπεριφορές τους. 
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        Τέλος, με την αρχή της σχεσιακότητας ο ομιλητής αποκτά μια ταυτότητα 

μέσα από τη σχέση του με τους άλλους κατά τη συνομιλιακή αλληλεπίδραση. Έτσι, 

μπορούν να εντοπιστούν τρία ζεύγη συμπληρωματικών σχέσεων ταυτότητας, όπου οι 

ομιλητές τοποθετούν τον εαυτό τους και τους άλλους. Το πρώτο ζεύγος επάρκεια - 

διάκριση (adequation-distinction) αφορά μια σχέση ομοιότητας - διαφοράς με την 

οποία τα υποκείμενα κατασκευάζονται ως όμοια και διαφορετικά από τους άλλους. 

Το άλλο ζευγάρι σχέσεων αυθενικοποίηση - αποφυσικοποίηση (authentication-

denaturalization) αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι ομιλητές υποστηρίζουν 

την αλήθεια ή την πλαστότητα της ταυτότητάς τους και των άλλων στο πλαίσιο πάντα 

της μυθολογικής πραγματικότητας. Με την αυθεντικοποίηση ο ομιλητής προσπαθεί 

να επιβεβαιώσει ή να καταστήσει έγκυρη και γνήσια μία ταυτότητα, ενώ αντίθετα με 

την αποφυσικοποίηση ο ομιλητής προσπαθεί να υπονομεύσει μια ταυτότητα, την 

αμφισβητεί και την κατασκευάζει ως ψευδή και προβληματική. Τέλος, το άλλο 

ζευγάρι νομιμοποίηση - απονομιμοποίηση (authorization-illegitimation) 

επικεντρώνεται με τον ρόλο των δομών της θεσμοποιημένης εξουσίας για την 

εγκυρότητα των ταυτοτήτων. Η σχέση νομιμοποίηση - απονομιμοποίηση δεν είναι 

εφαρμόσιμη στην περίπτωσή μας και για το λόγο αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη στην 

ανάλυση.  
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5.Ανάλυση σκηνών 

5.1.Ανάλυση τριών σκηνών από την ταινία Bratz: Η μαγεία της Τζίνι 

        Το παρακάτω απόσπασμα αποτελεί ένα μέρος της καθημερινότητας των 

κοριτσιών Bratz όπου αναδεικνύεται το θηλυκό και υποστηρικτικό ύφος στις μεταξύ 

τους συζητήσεις. Συγκεκριμένα,  η Τζέιντ και η Γιασμίν παρακολουθούν μία ταινία 

στην τηλεόραση ενώ λίγο πιο πέρα ξαπλωμένη στο πάτωμα, η Κλόη προσπαθεί να 

διαβάσει τα μαθήματα του σχολείου. 

Απόσπασμα 1 (7:13-9:07) 

 Τζέιντ η ηθοποιός (Τζ1), Ματ (Μ), Τζέιντ (Τζ), Γιασμίν (Γ), Μετεωρολόγος (Μετ), 

Κλόη (Κλ), Σάσα (Σ) 

((Τα κορίτσια παρακολουθούν στην  τηλεόραση μια ταινία τρόμου στην οποία  

πρωταγωνιστεί ο Ματ. Στην ταινία η Τζέιντ και ο Ματ προχωρούν σε έναν διάδρομο 

ενός στοιχειωμένου σπιτιού)) 

1 Τζ1: ((Ένα τέρας εμφανίζεται και απαγάγει την Τζέιντ)) Α:   

2 Μ: Τζέιντ .Πού πήγες; ((Το τέρας απαγάγει τον Ματ)) Ω Θεέ μου! Όχι, όχι, ό:χι: 

3 Τζ, Γ: ((Η Τζέιντ και η Γιασμίν τρομάζουν και αγκαλιάζονται))  Α: 

4 Μετ: ((Από την τηλεόραση)) Και τώρα έκτακτο δελτίο καιρού. 

5 Τζ: Δεν είναι ο Ματ ο πιο υπέροχος ηθοποιός; 

6 Μετ: Επιτέλους, η βροχή θα σταματήσει και θα έχουμε ένα τέ:λειο                            

7 σαββατοκύριακο. Ηλιόλουστες μέρες και…ε: συγνώμη μία διόρθωση. Μάλλον        

8 θα έχουμε  χιόνι και σποραδικές θύ:ελλες… σποραδικές θύελλες; 

9 Κλ: ((Η Κλόη ταράζεται από τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού)) Α: 

10 Μετ: Ε και συνεχίζουμε με: δύο μέτρα χιόνι. Θα ακολουθήσει κύμα καύ:σωνα     

11 και μετά καταιγί:δες και και θυελλώδεις ά:νεμοι…((Η Κλόη σηκώνεται και         

12 πλησιάζει την Γιασμίν κρατώντας το βιβλίο της Γεωγραφίας)) 
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13 Κλ: Μα Γιασμίν, τι να κάνω τώρα; Πρέπει να γράψω άριστα στο τεστ αλλιώς      

14 δε θα περάσω στη Γεωγραφία και οι γονείς μου θα με τιμωρήσουν δια                  

15 παντός. Κουρδιστάν, Τουρκεστάν και λοιπά… ποτέ δε θα τα μάθω σωστά!           

16 Νιώθω τελείως αποτυχημένη. (Σκύβει το κεφάλι λυπημένη) 

17 Γ: Μα δεν είσαι καθόλου  αποτυχημένη. Πρέπει να σταματήσεις τις κλάψες          

18 και να πας να διαβάσεις. 

19 Κλ: ((Με παράπονο)) Α: ((Μπαίνει στο δωμάτιο ενθουσιασμένη η Σάσα)) 

20 Σ: Κορίτσια, το όνειρό μου θα γί:νει πραγματικό:τητα. Ο σταθμός Bhip κάνει       

21 ακρόαση για νέες dj για μία μοναδική εκπομπή. Η Σάσα θα κατακτήσει τα           

22 ερτζιανά! 

23 Γ: Τέ:λεια! 

24 Κ: Κοριτσάκι μου θα τους στείλεις αδιάβαστους. Κανείς δεν ξέρει τη μουσική     

25 όπως εσύ! (Της κλείνει το μάτι) 

26 Σ: Νιώθω να λά:μπω από τώρα! Θα πάω να γραφτώ αύ:ριο! 

27 Γ: Να πάρεις και ομπρέλα μαζί σου. ((Η Γιασμίν κοιτά έξω από το παράθυρο       

28 λυπημένη)) Αυτή η βροχή δε θα σταματήσει ποτέ. Πόσο λυπάμαι όλα αυτά τα     

29 αδέσποτα που δεν έχουν πώς να φυλαχτούν. 

        Σε αυτό το απόσπασμα παρατηρούμε τα κορίτσια να μιλούν για θέματα που 

τους απασχολούν, συνοικοδομώντας παραδοσιακές έμφυλες ταυτότητες. 

Συγκεκριμένα βάσει της ανάδυσης και της θεσιακότητας, η Τζέιντ θαυμάζει τον ήρωα 

της ταινίας, Ματ, εκφράζει το ερωτικό της ενδιαφέρον γι’  αυτόν και έτσι 

κατασκευάζει την ταυτότητα του ερωτευμένου κοριτσιού (σειρά 5). Παράλληλα, η 

Κλόη κατασκευάζει την κατηγορία της μαθήτριας και της κόρης όταν παραπονιέται 

για την δυσκολία της στο μάθημα της Γεωγραφίας και εκφράζει τους φόβους της για 

την επερχόμενη τιμωρία από τους γονείς της σε περίπτωση αποτυχίας στο τεστ 

(σειρές 13-16) αντίστοιχα. Η όλη αγωνία της Κλόη έγκειται στο μοντέλο υιοθέτησης 

υψηλών εκπαιδευτικών στόχων, μια και η αποτυχία στη ζωή της πηγάζει από την 

αποτυχία της στα μαθήματα καθώς και από τη δυσαρέσκεια των γονιών της. Η Σάσα, 

με την ξαφνική είσοδο της στο δωμάτιο,  μεταφέρει στις φίλες της τον ενθουσιασμό 

της για την ευκαιρία να εργαστεί ως dj στη ραδιοφωνία (σειρές 20-22, 26). Η ίδια 
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τονίζει ότι είναι το όνειρο της ζωής της να κατακτήσει τη δόξα στο ραδιόφωνο μέσα 

από την ιδιαίτερη κλίση της στην μουσική, κατηγόρημα που παραπέμπει σε μια πιο 

αρσενική ταυτότητα, λόγω της στροφής της στο χώρο εργασίας και στην επιθυμία να 

είναι δημοφιλής. Στο λόγο της Γιασμίν αποτυπώνεται  ο ευαίσθητος χαρακτήρας της 

αφού εκφράζει με θλίψη την αγωνία της για τα αδέσποτα ζώα που δεν μπορούν να 

φυλαχτούν από την κακοκαιρία (σειρές 28,29).  Όλα αυτά τα κατηγορήματα μέσα 

από την διεπίδραση συνθέτουν την κατηγορία της παραδοσιακής γυναίκας, που 

(πρέπει να) είναι συναισθηματική, επιμελής, εργατική, και κάποτε ανασφαλής, 

ευαίσθητη και γκρινιάρα. Επιπλέον, προβάλλονται και στοιχεία που προήλθαν από 

την αλλαγή στους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων όπως η οικονομική 

ανεξαρτησία της γυναίκας, η επιτυχία της στις σπουδές και στον εργασιακό χώρο. 

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η συνομιλία μεταξύ των κοριτσιών εδράζεται σε 

μία σχέση επάρκειας, που αυθεντικοποιεί την μεταξύ τους σχέση ως φίλες όταν 

μοιράζονται ανησυχίες και χαρές σε ένα φιλικό πλαίσιο στήριξης (σειρές 17-18, 23-

25, 27-28). Από την άλλη, θεμελιώνεται και μια σχέση διάκρισης ως προς τα 

διαφορετικά θέματα που τίθενται από την κάθε μία (έρωτας, διάβασμα, εργασία ως 

dj, αγάπη για τα ζώα), γεγονός που υποδηλώνει την διαφορετικότητα στον 

προσανατολισμό και τα ενδιαφέροντα τους.   

        Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, οι Bratz κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας τους χρησιμοποιούν στοιχεία τόσο μέσα στον λόγο όσο και 

παραγλωσσικά που συνδέονται με το «θηλυκό» ύφος ομιλίας. Η ταραχή και ο φόβος 

της Τζέιντ και της Γιασμίν μετά από την προβολή μιας ταινίας τρόμου 

περικειμενοποιείται με το επιφώνημα τρόμου, την ανάταση των χεριών, το κρύψιμο 

του προσώπου με τα χέρια και την αγκαλιά των δύο κοριτσιών (σειρά 3). Αυτές οι 

συναισθηματικές εκδηλώσεις των κοριτσιών αποτελούν τα δεσμευμένα 

κατηγορήματα της κατηγορίας  «ευαίσθητης - συναισθηματικής γυναίκας». Επιπλέον,  

η δήλωση θαυμασμού της Τζέιντ για τον ηθοποιό πραγματώνεται μέσα από τη 

διατύπωση ερώτησης για διαβεβαίωση (σειρά 5), τη χρήση επιτατικού και 

αξιολογικού επιθέτου, καθώς και από παραγλωσσικά στοιχεία όπως το ναζιάρικο 

βλέμμα και το δέσιμο των χεριών κάτω από το πηγούνι. Η Κλόη εκφράζει  αγωνία για 

την πρόοδό της στο μάθημα της Γεωγραφίας και ανησυχία για την τιμωρία από τους 

γονείς της σε περίπτωση που δεν γράψει καλά στο τεστ (σειρές 13-16), συναισθήματα 

που αναδύονται από το «θηλυκό» ομιλιακό της ύφος με τη διατύπωση ερώτησης 
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(σειρά 13), το χαμηλωμένο βλέμμα, τη δήλωση πως αισθάνεται τελείως αποτυχημένη 

(σειρά 16) καθώς και το επιφώνημα δυσαρέσκειας (σειρά 19), τα οποία επιτείνουν τη 

μεμψιμοιρία και την ανασφάλεια που έχει για την επίδοσή της. Η μελέτη της 

Γεωγραφίας παρουσιάζεται τόσο από την Κλόη (σειρά 13) όσο και από την Γιασμίν 

(σειρά 17) ως επιβεβλημένο καθήκον για μια μαθήτρια με τη χρήση του δεοντικού 

βοηθητικού ρήματος «πρέπει», ενισχύοντας παράλληλα το επιτατικό ύφος στον λόγο. 

Ταυτόχρονα η Κλόη αναπαράγει στοιχεία από το επίπεδο ύφους ενός δελτίου καιρού 

που εδώ συνδέεται με τη γλώσσα του σχολείου κι έτσι προβάλλει την ταυτότητα της 

επιμελούς μαθήτριας, που συνδέεται με τις παραδοσιακές έμφυλες ταυτότητες. Η 

Γιασμίν ακούει με θλιμμένη όψη την φίλη της ενθαρρύνοντάς την πως δεν είναι 

καθόλου αποτυχημένη και την συμβουλεύει πως ο μόνος τρόπος για να απαλλαγεί 

από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι να συγκεντρωθεί και να μελετήσει (σειρές 

17-18). Το ομιλιακό ύφος της περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με τη χρήση έντονων 

χειρονομιών, που βοηθά στην ενθάρρυνση της Κλόη, αλλά και με τη διατήρηση μιας  

ήπιας συνομιλιακής στάσης με την οποία επιδιώκει να παρακινήσει άμεσα την Κλόη 

να διαβάσει. Επιπρόσθετα, ο ενθουσιασμός της Σάσα για την θέση εργασίας στο 

ραδιόφωνο δηλώνεται εμφατικά με τον επιτονισμό φωνηέντων σε ουσιαστικό, 

ρήματα και επιρρήματα  (σειρές 20, 26), ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί μια 

στερεοτυπική φράση (σειρά 20) που θυμίζει τη γλώσσα των παραμυθιών, στοιχείο 

που συνδέεται με τη ρομαντική πλευρά της παραδοσιακής γυναίκας, κατηγορία που 

έμμεσα κατασκευάζει. Ακόμη, χρησιμοποιεί τρίτο ενικό πρόσωπο μιλώντας για τον 

εαυτό της (σειρές 21-22) εκφράζοντας επιβλητικότητα και αυτοπεποίθηση που 

ενισχύεται από το εκδηλωτικό αίσθημα χαράς (σειρά 26), αλλά και  εξωγλωσσικά με 

τις έντονες κινήσεις των χεριών ψηλά και γύρω από τη μέση της. Από την άλλη 

πλευρά, η Κλόη και η Γιασμίν ενθαρρύνουν με φιλοφρονήσεις τη φίλη τους για το 

ταλέντο της υιοθετώντας υποστηρικτικό ύφος μέσω της επιμήκυνσης φωνήεντος σε 

επίρρημα (σειρά 23), με  τη χρήση χαϊδευτικού και κοινωνιογλωσσικών όρων από τα 

νεανικά ιδιώματα (σειρά 24), καθώς και εξωγλωσσικά με το κλείσιμο του ματιού και 

την πρόταση του δείκτη. Τέλος, η Γιασμίν προβάλλει το ενδιαφέρον για τη φίλη της 

μέσα από το φιλικό και υποστηρικτικό ύφος, υπολογίζοντας εξωγενείς παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της στην ακρόαση, όταν την συμβουλεύει 

να πάρει μαζί της ομπρέλα αφού ο καιρός είναι βροχερός (σειρές 27-28). 
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       Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, από πλευρά μερικότητας, τα τέσσερα κορίτσια 

αναπαρίστανται να αναπαράγουν ταυτότητες που παραπέμπουν σε ιδεολογικούς 

μετασχηματισμούς και συλλογικά να ενισχύουν το πρότυπο της παραδοσιακής 

γυναίκας. Έτσι, υιοθετούν την κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά της γυναίκας που 

ερωτεύεται (Τζέιντ), που αγχώνεται για την σχολική της επίδοση (Κλόη), που 

ασχολείται με τη τέχνη της μουσικής (Σάσα), που αγαπά τα ζώα (Γιασμίν). Όλες τους 

όμως μοιράζονται την ταυτότητα της «φίλης» που υπερέχει των άλλων, χάρη στην 

στήριξη και την αγάπη που παρέχει η μία στην άλλη κατά την αλληλεπίδραση.        

        Στο επόμενο απόσπασμα οι Bratz γνωρίζουν την Κάτια, ένα διαφορετικό 

κορίτσι, που συνάντησαν την προηγούμενη μέρα στα παρασκήνια του  club. Οι 

τέσσερεις φίλες κάθονται σ’ ένα τραπέζι στην καφετέρια του σχολείου, όταν ξαφνικά 

εκείνη περνά από δίπλα τους.   

Απόσπασμα 2 (10:01- 13:52) 

Σάσα (Σ), Κάτια (Κ), Κλόη (Κλ), Γιασμίν (Γ), Σάσα (Σ), Τζέιντ (Τζ), Πατέρας (Π), 

Συμμαθητής (Συμμ) 

1 Σ: Ήσουν στα παρασκήνια χθες. 

2 Κ: Ναι. Είμαι η Κάτια. ((Κάθεται μαζί τους)) 

3 Σ: Εγώ είμαι η Σάσα. Από εδώ η Τζέιντ, η Κλόη και η Γιασμίν. 

4 Κ: Λαμπρά! Είμαι ευτυχής για την γνωριμία. ((Τα τέσσερα κορίτσια                         

5 κοιτάζονται μεταξύ τους και κρυφογελούν)) Επί τη ευκαιρία, τι είναι εδώ; 

6 Κλ: ((Η Κλόη ξαφνιάζεται)) Α: η καφετέρια του σχολείου. 

7 Κ: Μα: και βέβαια. ((Η Κάτια νιώθει άβολα επειδή δεν γνωρίζει το χώρο))               

8 Ήθελα να πω… ((οι Bratz κοιτάζονται αμήχανα)) έ:κανα ιδιαίτερα μαθήματα στο          

9 σπίτι και όλα αυτά μού είναι καινού:ργια. 

10 Κλ: Μη σκας. Θέλεις να τα δεις; 

11 Κ: Αυτό θα ήταν έ:ξοχο! ((Η Κάτια ταράζεται όταν βλέπει από το                            

12 παράθυρο του σχολείου τους ανθρώπους του μπαμπά της)) Α συγχωρέστε με.      

13 Διέφυγε της προσοχής μου ότι αμέλησα μία συνάντηση. ((Φεύγει τρέχοντας από 
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14 την καφετέρια ενώ τα υπόλοιπα κορίτσια βλέπουν τους πράκτορες από το                         

15 παράθυρο)) 

16 Γ: Κορίτσια κάτι μου λέει ότι αυτοί δεν είναι καθηγητές. 

17 Σ: Ελάτε κορίτσια. ((Βγαίνουν από την καφετέρια ενώ από πίσω τους τρέχουν                            

18 οι πράκτορες))  

19 Τζ: ((Η Τζέιντ βρίσκει στο διάδρομο έναν συμμαθητή της και ζητά                                

20 την βοήθειά του)) Βοήθεια, κακόγουστα καθάρματα έρχονται! 

21 Συμμ: Σταματήστε! ((Προσπαθεί με το χέρι του να τους σταματήσει)) Δεν                                         

22 πρέπει να τρέχουμε στους… ((Οι πράκτορες τον χτυπούν και φεύγουν)) Α… Έ:ι 

23 Τζ: ((Τα κορίτσια τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου)) Κάτια στρίψε                                   

24 αριστερά. Μπες στην πόρτα. 

25 Γ: ((Μπαίνουν σε μια αίθουσα κι αφού πάρουν μια ανάσα, βλέπουν την Κάτια                  

26 να έχει σκαρφαλώσει ψηλά στον τοίχο)) Πώς ανέβηκες εκεί πάνω τόσο                                 

27 γρήγορα; 

28 Κ: Ε, σκαρφάλωσα. 

29 Σ: Εντάξει. Τι συμβαί:νει; 

30 Κ: ((Η Κάτια κατεβαίνει από εκεί και τις εξηγεί))  Να, ο πατέρας μου είναι τόσο                   

31 αυστηρός και πεισματάρης που δεν μ’ αφήνει να βγαίνω. Επιθυμώ να κάνω                          

32 φίλες, να δω τον έξω κόσμο. Λογομαχήσαμε… 

33 Γ: Λογομαχήσατε; 

34 Κ: Και: δραπέτευσα. 

35 Κλ: Δηλαδή το έσκασες απ’ το σπίτι σου; Θα μείνεις άστεγη, χωρίς ντους, ούτε              

36 μεϊκάπ και θα μυρίζεις όλο και περισσότερο μέχρι που…; ((η Σάσα της κλείνει                    

37 το στόμα)) 

38 Σ: Δηλαδή ο μπαμπάς σου έστειλε αυτούς τους γελοίους να σε βρουν; 
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39 Κ: Είναι πράκτορες. Διαμένω σε κυβερνητική εγκατάσταση στην Ένωση για                     

40 την Ασφάλεια της Γης. Ο πατέρας μου κι εγώ εργαζόμαστε σε απόρρητα                        

41 προγράμματα. 

42 Τζ: ((Η Τζέιντ κοιτά τα ρούχα της Κάτια)) Τουλάχιστον φοράτε κουλ στολές. 

43 Κ: Ω! Σου αρέσει το ένδυμά μου; Ε είναι ένα από τα λίγα πράγματα που έχω                   

44 από εκεί. Δεν μ’ αφήνει να φοράω μεϊκάπ. 

45 Κλ: Θ’ αστειεύεσαι. 

46((Η Κάτια θυμάται την σκηνή με τον πατέρα της προτού φύγει από το σπίτι)) 

47 Π: ((Την βλέπει να βάφεται)) Μπογιά προσώπου; Δεν το επιτρέπω. 

48 Κ: Πατέρα, λέγεται μεϊκάπ και οι κυρίες το φορούν εδώ κι αιώνες. 

49 Π: Εσύ δε θα βαφτείς ποτέ! ((Η Κάτια τρέχει προς την πόρτα)) Πού νομίζεις ότι  

50 πηγαίνεις; 

51 Κ: Για περίπατο. Έξω. 

52 Π: Έξω από το συγκρότημα; 

53 Κ: Ναι. Στον αληθινό κόσμο με τους αληθινούς ανθρώπους. Όχι με αυτούς που    

54 έφτιαξε ο Κον. 

55 Π: Κάτια, ξέρω πως είναι δύσκολο να είσαι μόνη σου εδώ, χωρίς φίλους, αλλά                  

56 μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Η αποστολή μας είναι σημαντική προς                          

57 όφελος όλων. Σε παρακαλώ Κάτια κάνε υπομονή, δεν καταλαβαίνεις; 

58 Κ: Όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις! Έκανα πολλή υπομονή. Δεν γίνεται τίποτα.                         

59 Δεν αντέχω ούτε λεπτό. Τέ:ρμα αυτή η φυλακή! ((Φεύγει)) 

60 Π: Περίμενε Κά:τια! ((Εδώ τελειώνει η ανάμνηση της Κάτια)) 

61 Κ: Δεν θα με προδώσετε κορίτσια, έτσι; 

62 Τζ: Όχι, αλλά ο μπαμπάς σου πρέπει να μάθει ότι είσαι καλά. Αργά ή γρήγορα                     

63 θα πρέπει να επιστρέψεις. 
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64 Κ: Το μόνο που θέλω είναι άλλες δύο μέρες ελευθερίας. Μια ευκαιρία να δω                          

65 πως είναι να είσαι έφηβος. 

66 Σ: Ό:σο γι’ αυτό: ήρθες στα σωστά άτομα. 

67 Κλ: Εν τω μεταξύ,  κάπου πρέπει να μείνεις. 

68 Τζ: Κορίτσια το βράδυ στης Κλόης! ((Τα κορίτσια χαίρονται και χοροπηδούν)) 

        Στο παραπάνω απόσπασμα, μέσα από τη διεπίδραση των κοριτσιών 

κατασκευάζονται παραδοσιακές ταυτότητες με βάση τον μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο». Συγκεκριμένα, αναδύονται κατηγορήματα που 

παραπέμπουν σε συμπεριφορές μιας παραδοσιακής γυναίκας με την αναφορά στη 

χρήση  καλλυντικών μακιγιάζ (σειρές 35-36, 44, 48) που υποδηλώνει τη φιλαρέσκεια 

της γυναίκας να είναι όμορφη και αρεστή, με την επιβεβαίωση των ενδυματολογικών 

επιλογών της Κάτια από την Τζέιντ (σειρά 42) καθώς και ο δισταγμός της πρώτης με 

τη διατύπωση της ερώτησης (σειρές 43-44) ολοκληρώνουν την εικόνα της γυναίκας 

(που πρέπει) να αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού λόγω της προσεγμένης εξωτερικής 

εμφάνισής της. Επιπλέον, και η ταυτότητα των πέντε κοριτσιών ως μαθητριών, 

προερχόμενη από τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «επάγγελμα» δίνεται από 

τον προσδιορισμό του χώρου (σειρές 5-6) και τη δήλωση της Κάτια πως έκανε 

ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι (σειρές 8-9). Παράλληλα, κατασκευάζονται οι 

ταυτότητες του πατέρα και της κόρης όταν εκείνη περιγράφει στις υπόλοιπες τον 

χαρακτήρα του πατέρα της (σειρές 30-32, 44), αλλά και μέσα από την μεταξύ τους 

συνομιλία στην σκηνή κατά την οποία η Κάτια αντιπαρατίθεται με τον πατέρα της 

(σειρές 47-60).  

        Πιο αναλυτικά, στη λογομαχία της Κάτια με τον πατέρα της παρατηρούμε την 

κατασκευή του παραδοσιακού άντρα στην κοινωνική κατηγορία του πατέρα με 

αναμενόμενα χαρακτηριστικά που προέρχονται από αυτήν την κατηγορία 

(δεσμευμένα κατηγορήματα βάσει κατηγορίας). Η Κάτια υπογραμμίζει την 

σκληρότητα του χαρακτήρα του στις φίλες της ενώ ο ίδιος εμφανίζεται να ασκεί 

πίεση και εξουσία ρυθμίζοντας τη ζωή της με δικές του απαιτήσεις και απαγορεύσεις. 

Αν και προσπαθεί και με έναν πιο ήπιο τρόπο να κατευνάσει το θυμό της και να την 

μεταπείσει να μην φύγει τελικά από το συγκρότημα υπενθυμίζοντάς της την κοινή 

τους προσφορά στην ανθρωπότητα, εκείνη παραμένει αμετάκλητη.  
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        Από πλευράς σχεσιακότητας, η συνομιλία μεταξύ των κοριτσιών στηρίζεται 

στην σχέση επάρκειας που διακρίνεται από το ενδιαφέρον που δείχνουν στην Κάτια 

(σειρές 1, 10) και από τη βοήθεια που της προσφέρουν όταν οι πράκτορες του πατέρα 

της την κυνηγούν (σειρές 23-24, 61-63, 66-68). Εντούτοις, εγκαθιδρύεται και μια 

σχέση διάκρισης από τα άλλα κορίτσια που έγκειται στη διαφορετικότητα της 

γλώσσας και του ύφους που χρησιμοποιεί η Κάτια με τη γλώσσα των εφήβων και τα 

νεανικά ιδιώματα στο λόγο των Bratz. Από την άλλη, σε σχέση διάκρισης βασίζεται 

και η αλληλεπίδραση της Κάτια με τον πατέρα της που διεξάγεται σε ένα πλήρως 

ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ο πατέρας της παρουσιάζεται συντηρητικός στις απόψεις του 

και επικριτικός με τις επιλογές της να χρησιμοποιεί καλλυντικά (σειρές 47, 49) καθώς 

και με την απόφασή της να εγκαταλείψει το συγκρότημα-σπίτι τους (σειρές 49-50, 

52). Παράλληλα, και η άγνοιά του  για τις ονομασίες των καλλυντικών (σειρά 47) και 

η απαγόρευση της χρήσης αυτών από την κόρη του αυθεντικοποιεί περαιτέρω την 

κοινωνική του κατηγορία. Αντίθετα, η Κάτια στην αρχή εμφανίζεται ψύχραιμη με την 

αντιδραστική συμπεριφορά του πατέρα της δίνοντάς του εξηγήσεις (σειρά 48), ενώ 

αργότερα σε αυτήν την επιμονή του αντιδρά (σειρές 53-54, 58-59). 

        Ακόμη, παρακολουθούμε την Κάτια, από πλευράς δεικτικότητας, να 

χρησιμοποιεί επίσημο και προσεγμένο λόγο κατά τη μυθοπλαστική συνομιλία. 

Επιλέγει φράσεις και γλωσσικούς τύπους που εμπνέουν σοβαρότητα και υψηλό κύρος 

(σειρές 4-5, 11-13, 30-32, 34, 39, 43), που δικαιολογείται από τις σπουδές στο σπίτι 

(σειρές 8-9) και από την εργασία της (σειρές  40-41). Η αμηχανία και η ανασφάλεια 

της Κάτια επειδή διαφέρει από τις άλλες έφηβες εκδηλώνονται και παραγλωσσικά με 

την επιμήκυνση των φωνηέντων ( 7-9, 34),  τη διακοπή (σειρά 8), τα επιφωνήματα 

(σειρές 28, 43) και τη διατύπωση ερώτησης (σειρά 43). Επίσης, αφήνει να φανεί ο 

ενθουσιασμός και η χαρά της να γνωρίσει περισσότερα για την εφηβική ζωή με τη 

χρήση και επιμήκυνση του επιθέτου (σειρά 11) καθώς και με τη διατύπωση φράσης 

(σειρά 64-65), αλλά και η ταραχή της με το επιφώνημα (σειρά 12) όταν αναγνωρίζει 

τους πράκτορες του πατέρα της από το παράθυρο. Όταν η συζήτηση στρέφεται στον 

πατέρα της, εκείνη τονίζει την σκληροκαρδία του με τη χρήση επιτατικού και 

αξιολογικών επιθέτων (σειρές 30-32) και ο θυμός της εκρήγνυται  απέναντί του 

παραγλωσσικά με τον υψηλό τόνο, την επιμήκυνση φωνήεντος και τον όρο «φυλακή» 

που προσδιορίζει το συγκρότημα στο οποίο διαμένει (σειρές 53-54, 58-59), και 

εξωγλωσσικά τη στιγμή που το εγκαταλείπει τρέχοντας. Από την άλλη, ο επίσημος 
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λόγος της Κάτια δε χαίρει ευρύτερης αποδοχής στις αστικές νόρμες που 

αντιπροσωπεύει ο λόγος των  Bratz. Οι τελευταίες αντιλαμβάνονται τη μεταξύ τους  

διαφορά και χαμογελούν αρχικά (σειρές 4-5), ανταλλάσουν μεταξύ τους βλέμματα 

απορίας, εκπλήσσονται αφήνοντας ένα επιφώνημα (σειρά 6), άλλοτε 

επαναλαμβάνουν με απορία τον ίδιο γλωσσικό όρο (σειρές 32-33) ή προχωρούν στην 

επεξήγησή του (σειρά 34-35). Ωστόσο η διαφορά αυτή στο λόγο τους  δεν δημιουργεί 

μεγάλα προβλήματα, αντιθέτως παρουσιάζει την Κάτια πιο συμπαθητική και 

αξιαγάπητη από την οπτική τους, κι αυτό γίνεται φανερό από τη φιλική τους διάθεση, 

την προθυμία τους να την βοηθήσουν και να τη φιλοξενήσουν. Επιπλέον, μετά την 

καταδίωξή τους από τους πράκτορες η Σάσα περικειμενοποεί παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά το ενδιαφέρον της για τη νέα τους φίλη με τον υψηλό τόνο, τη 

διατύπωση ερώτησης και την επιμήκυνση φωνήεντος (σειρά 29), την κίνηση των 

χεριών και τότε που διακόπτει την Κλόη κλείνοντάς της το στόμα με τα χέρια της 

(σειρές 35-37), προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την πλοκή. Κάτι που διακρίνεται σε 

όλον τον λόγο των Bratz σε αυτό το απόσπασμα είναι η χρήση κοινωνιογλωσσικών 

πόρων που προέρχονται από τα νεανικά ιδιώματα (σειρές 10, 20, 38, 42, 45), χρήση 

που τις αυθεντικοποιεί ως έφηβες, πως είναι οι πλέον κατάλληλες για να γνωρίσουν  

στην Κάτια όλες τις πτυχές της εφηβικής ζωής όπως τονίζουν με τη φράση (σειρά 66) 

και την παράλληλη επιμήκυνση των φωνηέντων. Τέλος, ο πατέρας της Κάτια 

παρουσιάζεται αυστηρός και απόλυτος καθώς διατυπώνει με υψηλό και απότομο τόνο 

τις απαγορεύσεις του, υιοθετώντας ένα ‘αρσενικό’ ύφος ομιλίας. Προς το τέλος του 

λόγου του, υιοθετεί συγκαταβατική και συνεργατική διάθεση (σειρές 55-57) ύφος που 

ενισχύει την προσπάθειά του να επέμβει στις αποφάσεις και τις επιλογές της κόρης 

του.  

        Από πλευράς μερικότητας, η επαγγελματική ιδιότητα της Κάτια και του 

πατέρα της (σειρές 39-41) απηχεί και στις άλλες ταυτότητές τους ενισχύοντας τα 

σύγχρονα έμφυλα πρότυπα. Η Κάτια δεν ανήκει στον ίδιο κύκλο με τα υπόλοιπα 

συνομήλικα κορίτσια και η διαφορετικότητά της τονίστηκε τόσο μέσα από την 

επίσημη γλώσσα όσο και μέσα από την υψηλού κύρους θέση εργασίας για την 

ασφάλεια της γης, την οποία κατέχει. Υποστηρίζει όμως και ακολουθεί την 

κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά των γυναικών να περιποιούνται το πρόσωπό τους με 

τη χρήση προϊόντων μακιγιάζ (σειρά 48). Αντίθετα, η ταυτότητα του πατέρα της, 

προερχόμενη από τον μηχανισμό μέλους οικογένεια, ενισχύθηκε από την 
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επαγγελματική του ταυτότητα που διαπνέεται από συντηρητισμό, σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα. Με τον ίδιο τρόπο και η άγνοιά του για τις ονομασίες των 

καλλυντικών και η απαγόρευσή της χρήσης αυτών προβάλλουν αυτή τη ταυτότητα.   

        Αναφορικά με την αρχή της ανάδυσης, τα πέντε κορίτσια σε μια επικίνδυνη 

περίσταση, όπως αυτή κατά την οποία οι πράκτορες τις κυνηγούν, εκφράζουν 

αδυναμία και φόβο (σειρές 11-24) και τρέχουν για να ξεφύγουν. Αντιδρούν έτσι στον 

επικείμενο κίνδυνο, συμπεριφορά που συνεπάγεται την ανάδειξη της ‘θηλυκής’ τους 

εκδοχής. 

        Στη μυθοπλαστική συνομιλία που ακολουθεί, αναδεικνύεται το ‘θηλυκό’ 

ύφος. Οι Bratz και η Κάτια βρίσκονται στο σπίτι της Κλόη το βράδυ για χορό, όπως 

είχαν συμφωνήσει. Οι πέντε φίλες χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής και συζητούν. 

Απόσπασμα 3 (13:55-15:25) 

Σάσα (Σ), Κάτια (Κ), Γιασμίν (Γ), Τζέιντ (Τζ), Μπράις (Μπ), Ντίλαν (Ντ),  Κλόη 

(Κλ)  

1 Σ: Είπες ότι δεν ξέρεις  χορό. Φιλενάδα σκίζεις! 

2 Κ: Ευχαριστώ.  Δε:ν είμαι και το:σο καλή:. 

3 Γ: Κάτια πρέπει να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

4 Κ: Νιώθω έξω από τα νερά μου. Εσείς κυρίες δηλαδή:  κορί:τσια είστε τόσο             

5 κουλ δηλαδή τέ:λειες. Εγώ δεν ξέρω από μόδα, μουσική, αγόρια ή… 

6 Γ: Ποιος νοιάζεται. Έχεις δικό σου στυλ. 

7 Τζ: Τίποτα δεν είναι πιο μοδάτο απ’ το να είσαι όπως σου αρέσει. 

8 Σ: Είσαι μια χαρά σε ό:λα. 

9 Κ: Ναι: κα:λά. Το παρακά:νετε δηλαδή θα τα καταφέρω.  

10 Γ: Έτσι! ((Κλείνουν ξαφνικά τα φώτα και τα κορίτσια τρομάζουν)) Α: ((Βλέπουν 

11 από το παράθυρο δύο σκιές)) 

12 Κ: Όχι. Ήρθαν. ((Τα κορίτσια εξοπλίζονται με σφουγγαρίστρα, ρακέτα του                        

13 τέννις και…)) Βρήκα αυτό το πιστόλι ((…δείχνει ένα πιστολάκι για τα μαλλιά)). 
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14 ((Δύο ζευγάρια παπούτσια εμφανίζονται να μπαίνουν στο σκοτεινό σπίτι. Όλες    

15 κατεβαίνουν ήσυχα τις σκάλες και μπαίνουν στο σαλόνι))  

16 Μπ, Ντ: ((Οι φίλοι τους ξεπροβάλλουν πίσω από τον καναπέ του σαλονιού))       

17 Ήρθαμε για πάρτυ! ((Τα αγόρια γελούν)) 

18 Κλ: Μπράις πώς μπόρεσες; ((Η Κλόη σπρώχνει τον Μπράις και ύστερα τον                   

19 Ντίλαν πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού)) Ντίλαν μας κατατρομάξατε…                           

20 που να γίνετε βάτραχοι.  

        Από πλευράς θεσιακότητας, μέσα από τη διεπίδραση των κοριτσιών 

παρακολουθούμε την κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, οι Bratz 

διατυπώνουν τον θαυμασμό τους, την στήριξη και την ενθάρρυνση απέναντι στην 

Κάτια μέσα από φιλοφρονήσεις και συμβουλές (σειρά 1, 3, 6-8, 10), καθώς 

κατασκευάζουν τη ταυτότητα της φίλης. Η Κάτια συνειδητοποιεί τη διαφορετικότητά 

της από τις άλλες και αισθάνεται άβολα με τα κολακευτικά τους λόγια και ανασφαλής 

(σειρά 2, 9), ενώ παράλληλα προσπαθεί να τις μοιάσει τόσο στη γλώσσα όσο και στις 

συμπεριφορές (σειρές 4-5, 9). Ακόμη, αναδύονται κατηγορήματα δεσμευμένα της 

κατηγορίας  ‘κουλ-τέλειου κοριτσιού’ (σειρές 4-5) με χαρακτηριστικά όπως γνώσεις 

για τη μόδα, τη μουσική και τα αγόρια, μοντέλο που παραπέμπει στην ευρύτερη 

κατασκευή της παραδοσιακής γυναίκας, όπως και στα δύο προηγούμενα 

αποσπάσματα. Από την άλλη, και βάσει της ανάδυσης, τα πέντε κορίτσια φαίνεται να 

κατασκευάζουν την κατηγορία του θαρραλέους κοριτσιού, καθώς αποφασίζουν να 

αντιμετωπίσουν τους πράκτορες του πατέρα της Κάτια, τις παρακολουθούμε να 

προετοιμάζονται συλλογικά για την ‘επίθεση’, να οπλίζονται και να κινούνται 

οργανωμένα  (σειρές 12-15). Αν και τελικά η ξαφνική έφοδος  στο σπίτι της Κλόη 

καταλήγει να είναι μια φάρσα των φίλων τους, κι όχι οι πράκτορες που τα κορίτσια 

υποψιάζονται εξαρχής. Ωστόσο, η αποφασιστικότητά τους να αμυνθούν με όλα 

εκείνα τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης κι όχι με πραγματικά όπλα, καθώς και η 

φράση της Κάτια (σειρά 13) όπου ο στεγνωτήρας μαλλιών τής θυμίζει ένα όπλο, 

παραπέμπουν σε ένα ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος. Από την άλλη πλευρά, τα δύο αγόρια 

κατασκευάζουν την κατηγορία του άτακτου αγοριού που σκαρώνει φάρσες για να 

τρομάξει τα κορίτσια. 

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η αλληλεπίδραση των κοριτσιών στηρίζεται στη 

σχέση επάρκειας καθώς οι Bratz ενθαρρύνουν την Κάτια και την αποκαλούν 
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«φιλενάδα» αν και την γνώρισαν την ίδια μέρα, ενώ κι εκείνη με τις σειρά της τις 

ονομάζει με τους όρους «κουλ» και «τέλειες», χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη 

ταυτότητά τους ως φίλες. Παράλληλα, και η αλληλεπίδραση των Bratz με τα αγόρια, 

τον Μπράις και τον Ντίλαν, στηρίζεται στη σχέση επάρκειας. Έχουν μια οικειότητα 

που βασίζεται στη φιλία τους, και αυτό δικαιολογεί και την άνεση των αγοριών να 

κάνουν φάρσα στα κορίτσια. Από τα υπόλοιπα κορίτσια, μόνο η συμπεριφορά της 

Κλόη βρίσκεται φανερά σε σχέση διάκρισης προς τα αγόρια, αφού η ίδια ταράζεται 

και θυμώνει μαζί τους, σπρώχνοντας και τους δύο στο τραπεζάκι του σαλονιού.  

        Όσον αφορά την υφολογική δεικτικότητα στη συνομιλία, γίνεται αντιληπτό το 

‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος στον λόγο των κοριτσιών. Όπως έχει επισημανθεί και 

παραπάνω (στην ανάλυση του δευτέρου αποσπάσματος), η Κάτια χρησιμοποιεί 

γλωσσικούς όρους με κοινωνικό γόητρο, γεγονός που έχει ως συνέπεια την 

διαφοροποίησή της από τα κορίτσια της ίδιας ηλικιακή ομάδας στην οποία ανήκει. 

Στο τρίτο απόσπασμα, η Κάτια επειδή επιθυμεί να ενσωματωθεί στην παρέα τους, 

προσπαθεί να υιοθετήσει τη γλωσσική ποικιλία που μιλούν οι έφηβες, διορθώνοντας 

τον εαυτό της (σειρές 4-5, 9). Η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοπεποίθησης που έχει 

περικειμενοποιείται με τη χρήση επισχετικών συνομιλιακών δεικτών, επιτατικού, 

επιθέτου (σειρά 2) και την επιμήκυνση φωνηέντων (σειρά 2, 9). Οι Bratz από την 

άλλη, με φιλική διάθεση κολακεύουν τη φίλη τους χρησιμοποιώντας χαϊδευτικό 

(σειρά 1), νεανικά ιδιώματα (σειρά 1, 6, 7), επιτατικό και επίθετο (σειρά 7)  και τέλος 

επιμήκυνση (σειρά 8). Επιπλέον να επισημανθεί, ότι η Κλόη αντιδρά απέναντι στα 

αγόρια ως αντιπρόσωπος των υπολοίπων κάτι που γίνεται αντιληπτό με τη χρήση 

πρώτου πληθυντικού προσώπου της αντωνυμίας και του ρήματος (σειρά 19).  

        Η παρέα των Bratz ενισχύει τα σύγχρονα έμφυλα πρότυπα, από πλευράς 

μερικότητας. Τα κορίτσια υιοθετούν την κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά των 

γυναικών, όταν ταράζονται από την μυστηριώδη επίσκεψη, οπλίζονται για να 

αντιμετωπίσουν για να αντιμετωπίσουν τους «απρόσκλητους καλεσμένους», αφού 

πιστεύουν πως είναι οι πράκτορες που τις κυνηγούσαν το πρωί της ίδιας μέρας. 

Συγχρόνως, αναδεικνύεται και η θηλυκή τους πλευρά καθώς χρησιμοποιούν αντί για 

όπλα αντικείμενα του σπιτιού (ρακέτα, σφουγγαρίστρα, στεγνωτήρας μαλλιών) αλλά 

κι όταν η Κλόη σπρώχνει τα αγόρια και τα αποκαλεί «βατράχους», που αποτελούν 

συνήθεις πρακτικές των γυναικών σε ανάλογες περιστάσεις. Αντίθετα, ο Μπράις και 

ο Ντίλαν κατασκευάζουν την κατηγορία του άτακτου αγοριού που σκαρώνει φάρσες 
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για να πειράξει τους φίλους του.  Αν και πετυχαίνουν με τη φάρσα τους να 

τρομοκρατήσουν τα κορίτσια γελούν αρχικά, ενώ στη συνέχεια κοιτάζουν 

απορημένοι και αποσβολωμένοι τα θυμωμένα κορίτσια, χωρίς κάποια λεκτική ή 

σωματική αντίδραση, όπως θα υπαγόρευε το παραδοσιακό πρότυπο ενός δυναμικού 

αρσενικού. 

5.2.Ανάλυση τριών σκηνών από την ταινία Μαλλιά κουβάρια 

Απόσπασμα 1 (25.41-29.37) 

Ραπουνζέλ (Ρ), Φλιν (Φ) 

((Η υπό ανάλυση σκηνή διαδραματίζεται μέσα στον πύργο της Ραπουνζέλ, ο οποίος  

λειτούργησε ως προσωρινό καταφύγιο, μετά από την ληστεία του πριγκιπικού 

στέμματος, για τον καταζητούμενο κλέφτη Φλιν Ράιντερ, τον οποίο η Ραπουνζέλ έχει 

δέσει με τα μαλλιά της σε μια ξύλινη καρέκλα. Η Ραπουνζέλ συναντά για πρώτη 

φορά τον Φλιν)). 

1 Ρ: ((Η Ραπουνζέλ βρίσκεται κρυμμένη σε ένα σκοτεινό μέρος του πύργου, πίσω από 

2 τα δοκάρια της σκεπής)) Μην κουράζεσαι άδικα. Είναι μάταιο. 

3 Φ: Ε; ((Κοιτάζει ερευνητικά να δει από πού έρχεται η φωνή)) 

4 Ρ: ((Μιλά με τρεμάμενη φωνή)) Ξέ:ρω γιατί είσαι ε:δώ και:… δεν σε φοβάμαι           

5 καθό:λου.  

6 Φ: Τι; 

7 Ρ: ((Η Ραπουνζέλ κατεβαίνει από εκεί, εμφανίζεται στο φως και να κρατά ένα          

8 τηγάνι)) Ποιος είσαι και πώς με βρή:κε:ς; 

9 Φ: ((Την κοιτά αποσβολωμένος, εγκρίνοντας την ομορφιά της)) Αχά! 

10 Ρ: ((Σηκώνει το τηγάνι)) Ποιος είσαι και πώς με βρή:κε:ς; 

11 Φ: ((Ξεροκαταπίνει καθαρίζοντας την φωνή του)) Δεν ξέρω ποια είσαι, ούτε ξέρω 

12 πώς βρέθηκα εδώ: αλλά μπορώ να πω… γεια:, ((Σκάει ένα χαμόγελο, τα φρύδια    

13 του ανασηκώνονται, και η χροιά της φωνής του αλλάζει)) πώς πάει; Με λένε Φλιν      

14 Ράιντερ. Όλα καλά:; Α; 
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15 Ρ: ((Πλησιάζει το τηγάνι στο πρόσωπό του)) Ποιος άλλος ξέρει πού βρίσκομαι,   

16 Φλιν Ράιντερ; 

17 Φ: Ε κοίτα ξανθούλα… 

18 Ρ: Ραπουνζέλ. 

19 Φ: Ό,τι πεις! Άκου τι συνέβη. Είχα ένα πρόβλημα και έτρεχα μέσα στο δάσος,     

20 συνάντησα τον πύργο σου και εφ… ((Συνειδητοποιεί τι έγινε και βρέθηκε στον     

21 πύργο))  Ω ω ω πού: είναι η τσάντα μου; 

22 Ρ: ((Σταυρώνει τα χέρια της μπροστά στο στήθος)) Την έκρυψα, κάπου που ποτέ 

23 δε θα τη βρεις! 

24 Φ: ((Κοιτάζει τριγύρω και δείχνει ένα δοχείο στο πάτωμα)) Σ’ εκείνο το δοχείο,  

25 έτσι; ((Ξαφνικά, ακούγεται ο ήχος από τηγάνι, όλα μαυρίζουν και ο χαμαιλέοντας, 

26 φίλος της Ραπουνζέλ, τον επαναφέρει από το χτύπημα, με  την γλώσσα μέσα στο 

27 αυτί του Φλιν)) Α λιαχ… θα: σταματήσεις; ((Τρίβει το αυτί του στον ώμο του       

28 αηδιασμένος)) 

29 Ρ: Τώρα είναι κρυμμένη εκεί που ποτέ δε θα τη βρεις. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνεις 

30 τα μαλλιά μου; Να τα κόψεις; ((Κόβει γύρους γύρω από την καρέκλα του Φλιν)) 

31 Φ: Τι:; 

32 Ρ: Να τα πουλήσεις; 

33 Φ: Ό:χι:! Κοίτα, το μόνο πράμα που θέλω από τα μαλλιά σου είναι να μ’ αφήσουν, 

34 να με λύσουν. 

35 Ρ: Να…; ((Κατεβάζει το τηγάνι και σκέφτεται)) Κάτσε, δεν θέλεις τα μαλλιά μου; 

36 Φ: Γιατί στην ευχή να θέλω τα μαλλιά σου; Άκου, με κυνηγούσαν, είδα έναν          

37 πύργο, σκαρφάλωσα, τέλος. 

38 Ρ: Μου λες την αλήθεια; ((Βάζει το τηγάνι μπροστά από το πρόσωπό του             

39 προβληματισμένη και από τον ώμο της κατεβαίνει ο χαμαιλέοντας ρίχνοντας του 

40 ένα δύσπιστο και άγριο βλέμμα)) 

41 Φ: Ναι: ((Γουρλώνει τα μάτια του αποδεικνύοντας πως λέει την αλήθεια)) 
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42 Ρ: ((Η  Ραπουνζέλ απομακρύνεται λίγο γυρίζοντας την πλάτη στον Φλιν και         

43 συζητά με τον μικρό πράσινο φιλαράκο της, που βγάζει ακαταλαβίστικους ήχους)) 

44 Το ξέρω αλλά χρειάζομαι κάποιον να με πάει. Νομίζω ότι λέει την αλήθεια. Δεν 

45 δαγκώνει. Μα μα δεν έχω άλλη επιλογή. ((Ο Φλιν το διάστημα αυτό προσπαθεί     

46 να λυθεί από την καρέκλα, χοροπηδώντας. Η Ραπουνζέλ γυρίζει στον Φλιν, βάζει 

47 τον χαμαιλέοντα να καθίσει στον δεξί της ώμο, αναστενάζοντας και ορθώνοντας 

48 την πλάτη της.)) Ωραί:α, Φλιν Ράιντερ! Θέλω να κάνουμε μία συμφωνία. 

49 Φ: Συμφωνία;  

50 Ρ: ((Τραβά το υπόλοιπο των μαλλιών της έτσι ώστε να στρέψει την καρέκλα προς 

51 τα ζωγραφισμένα φαναράκια πάνω από το τζάκι. Αντί αυτού, η καρέκλα χάνει την 

52 ισορροπία της και ο Φλιν μαζί με την καρέκλα βρίσκονται στο πάτωμα. Η            

53 Ραπουνζέλ σκαρφαλώνει πάνω στο τζάκι ανοίγοντας την κόκκινη κουρτίνα που   

54 κρύβει τον ζωγραφισμένο τοίχο)) Κοίτα από εδώ. Ξέ:ρεις τι: είναι αυτά; 

55 Φ: Εννοείς τα φαναράκια που φτιάχνουν για την πριγκίπισσα; 

56 Ρ: ((Κοιτά τον τοίχο χαρούμενη και μονολογεί)) Φαναράκια; Ήξερα ότι δεν ήταν 

57 αστέρια! ((Παίρνει μια βαθειά ανάσα και στρέφει το τηγάνι προς το μέρος του     

58 Φλιν)) Άκου. Αύριο το βράδυ ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από τα               

59 φαναράκια. Θα γίνεις ο οδηγός μου. Θα με πας σε αυτά τα φαναράκια και θα με 

60 φέρεις πίσω με ασφάλεια. Τότε και μόνο τότε θα σου επιστρέψω την τσάντα σου. 

61 Ελπίζω να συμφωνείς! 

62 Φ: Αυτό ξέχνα το. Δυστυχώς το βασίλειο κι εγώ δεν τα πάμε και "πολύ καλά"      

63 αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό δεν θα σε πάω πουθενά.((Ο Φλιν κάνει κίνηση με τα       

64 δάχτυλα των χεριών του, δηλώνοντας τα  εισαγωγικά στον λόγο του)) 

65 Ρ: ((Η Ραπουνζέλ κοιτά τον χαμαιλέοντα που βρίσκεται στον ώμο της, ψάχνοντας 

66 την επόμενη κίνησή της μετά από την απροσδόκητη άρνηση του Φλιν. Το μικρό 

67 ερπετό με μια χειρονομία, την συμβουλεύει να κρατήσει σκληρή στάση απέναντι 

68 στον Φλιν)) Κάτι σε έφερε εδώ, Φλιν Ράιντερ. ((Πηδά από το τζάκι και με τα       

69 μαλλιά της σηκώνει την καρέκλα και τον Φλιν μαζί από το πάτωμα))  Πες το όπως 

70 θέλεις. Μοίρα; Πεπρωμένο; 
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71 Φ: Ένα άλογο. ((Κοιτάζει με μισόκλειστα βλέφαρα, επιμένοντας έτσι και στην    

72 αρνητική στάση του))  

73 Ρ: Οπότε πήρα την απόφαση να… σε εμπιστευτώ. ((Η Ραπουνζέλ σιγά σιγά             

74 πλησιάζει, κρατώντας τα μαλλιά της)) 

75 Φ: Πολύ άσχημη απόφαση. 

76 Ρ: Θα αλλάξεις γνώμη, να μου το θυμηθείς. ((Τραβά το υπόλοιπο των μαλλιών της 

77 με το οποίο έχει δέσει τον Φλιν στην καρέκλα έτσι ώστε  η καρέκλα να πέσει       

78 μπροστά, και την σταματά με το χέρι της. Έτσι, έρχονται κοντά πρόσωπο με         

79 πρόσωπο. Τον κοιτά με άγριο βλέμμα))  Μπορείς να γκρεμίσεις αυτόν τον πύργο 

80 σπιθαμή προς σπιθαμή, αλλά χωρίς την βοήθειά μου ποτέ δε θα βρεις την             

81 πολύτιμη τσάντα σου. 

82 Φ: ((Καθαρίζει την φωνή του)) Περίμενε λίγο, κοπελιά! Θα σε πάω να δεις τα      

83 φαναράκια, Θα σε φέρω πίσω σπίτι κι εσύ θα μου δώσεις την τσάντα μου; 

84 Ρ: Στο υπόσχομαι. ((Ο Φλιν την κοιτάζει με δυσπιστία)) Και όταν υπόσχομαι κάτι 

85 ποτέ ποτέ δεν αθετώ την υπόσχεση. Ποτέ!  

         Στην παραπάνω μυθοπλαστική συζήτηση παρακολουθούμε μέσα από την 

διεπίδραση ενός θηλυκού και ενός αρσενικού ήρωα την κατασκευή παραδοσιακών 

έμφυλων προτύπων. Συγκεκριμένα και βάσει της θεσιακότητας, η Ραπουνζέλ 

κατασκευάζει την ταυτότητα του γενναίου κοριτσιού, και ειδικότερα έναν δυναμισμό 

που εκφράζεται με πλάγια-‘θηλυκά’ μέσα, καθώς η ίδια μπορεί να προστατέψει τον 

εαυτό της και να επιβληθεί στο άλλο φύλο, παίρνοντας αυτό που θέλει τελικά. Με 

διπλωματία χειρίζεται τον απρόσμενο επισκέπτη στο σπίτι της, καθώς κλείνει 

συμφωνία μαζί του προτείνοντας του μια ανταλλαγή που συμφέρει και τις δύο 

πλευρές (σειρά 48, 58-61). Όμως πέρα από τον σοβαρό και επιβλητικό της 

χαρακτήρα που θέλει να δείχνει πως έχει, προβάλλει μέσα από την συμπεριφορά της 

μια παιδική αθωότητα, όταν φοβάται στην αρχή και κρύβεται (σειρές 1-2, 4-5), όταν 

κρύβει την τσάντα του Φλιν σε ένα προφανές γι’ αυτόν σημείο (σειρές 22-23, 28), 

μιλά στο κατοικίδιό της για την στάση που πρέπει να κρατήσει απέναντι στον 

«εισβολέα» (σειρά 42-45) και όταν αποφασίζει να εμπιστευτεί έναν κλέφτη (σειρά 

73). Αντίθετα, ο Φλιν κατασκευάζει την κατηγορία του παραδοσιακού άντρα η οποία 

ενισχύεται επιμέρους από την ταυτότητα του κλέφτη, του επιδειξία και του 
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ερωτιάρικου αρσενικού. Ο Φλιν «εισβάλλει» στον ξένο πύργο ως κλέφτης που ψάχνει 

καταφύγιο για να κρυφτεί (σειρές 19-20), αγχώνεται όταν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει 

μαζί του την τσάντα του (σειρά 21), που έχει μέσα το κλεμμένο από το βασίλειο 

στέμμα, προσπαθεί έστω και οπτικά να την βρει, και ακούει υπομονετικά την 

συμφωνία που του προτείνει η Ραπουνζέλ έτσι ώστε να πάρει την τσάντα  πάλι στα 

χέρια του. Εξάλλου, το πιο σημαντικό και πολύτιμο για έναν κλέφτη είναι η λεία του, 

τα κλοπιμαία που απέκτησε με τον κόπο του, γι’ αυτό κι έχει σε αυτά προσηλωμένη 

την προσοχή του. Ενδύεται, επίσης, την ταυτότητα του επιδειξία λόγω της γλώσσας 

και του ύφους που χρησιμοποιεί, αλλά αυτό είναι εξίσου φανερό και από τη χαλαρή 

στάση που κρατά, παρά την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, όντας αιχμάλωτος 

της Ραπουνζέλ (σειρά 17, 19, 75, 82). Παράλληλα, όταν πρωτοαντικρίζει την 

Ραπουνζέλ γοητεύεται από την ομορφιά της και της το δείχνει φλερτάροντάς την με 

επίδειξη (σειρά 9,11-14). Εκτός από τους δύο ήρωες, ο χαμαιλέοντας, παρόλο που δεν 

μιλάει, επιτελεί έναν δευτερεύοντα ρόλο. Με την ιδιότητα του φίλου και του πιστού 

ακόλουθου καθισμένος στον ώμο της Ραπουνζέλ, την συμβουλεύει και την 

υπερασπίζεται (σειρές 38-40),όταν ελέγχει την αλήθεια των λεγομένων του Φλιν, ενώ 

άλλοτε την ενθαρρύνει με την στάση του να προβεί σε μια πιο σκληρή αντιμετώπιση 

απέναντι στον αιχμάλωτό τους (σειρές 65-68). 

        Από πλευράς σχεσιακότητας, οι δύο ήρωες εγκαθιδρύουν μια σχέση 

επάρκειας που ενισχύεται από συνεργασία τους με την διαπραγμάτευση της 

συμφωνίας, με την οποία και οι δύο θα έχουν κάποιο όφελος. Η Ραπουνζέλ θα 

πραγματοποιήσει το όνειρό της να δει τα φαναράκια από κοντά, ενώ ο Φλιν θα πάρει 

πίσω την τσάντα με το στέμμα. Με την σύναψη της συμφωνίας, αυθεντικοποιείται 

τόσο η ταυτότητα της Ραπουνζέλ ως διπλωμάτισσας που εκμεταλλεύεται την 

συγκεκριμένη περίσταση για να εκπληρωθεί η επιθυμία της όσο και η ταυτότητα του 

Φλιν ως κλέφτη. Ωστόσο, όταν ο τελευταίος αρνείται να συνεργαστεί για τους δικούς 

του προσωπικούς λόγους (σειρές 62-64), η συμπεριφορά της Ραπουνζέλ γίνεται πιο 

απειλητική και πιεστική, επιδιώκοντας να περάσει το δικό της θέλημα έτσι όπως το 

έχει σχεδιάσει (σειρές 65-70, 76-81). 

        Κατά την διεπίδραση των δύο χαρακτήρων σε αυτήν την σκηνή, από πλευράς 

υφολογικής δεικτικότητας, τόσο η Ραπουνζέλ όσο και ο Φλιν παρουσιάζονται να 

χρησιμοποιούν στον λόγο τους μια μείξη ‘θηλυκού’ και ‘αρσενικού’ ύφους. 

Αναλυτικότερα, η Ραπουνζέλ, αν και προσπαθεί να κρύψει τον φόβο της στην αρχή 
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με την έντονη άρνηση και την χρήση επιρρήματος (σειρά 2, 4, 5), παραγλωσσικά 

όμως εκφράζει το αντίθετο, γι’ αυτό τρομοκρατημένη κρύβεται σε ένα σκοτεινό 

μέρος του πύργου και μιλά με ριγηλή φωνή (σειρές 1-2, 4-5). Στον λόγο της 

κυριαρχεί, από τη μια,  το επίσημο, σοβαρό ύφος (‘αρσενικό’ ύφος) το οποίο πηγάζει 

από το επιβλητικό κύρος και την αποφασιστικότητα ενός διπλωμάτη, ταυτότητα που 

υιοθετεί προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της. Αυτό γίνεται φανερό με την 

διατύπωση αλλεπάλληλων ερωτήσεων (σειρά 8, 10, 15-16, 29-30, 32, 35, 38, 54), 

όταν τον αποκαλεί με ολόκληρο το ονοματεπώνυμό του (σειρά 16, 48, 68), την χρήση 

προστακτικής μέλλοντα ρημάτων (σειρές 59-60), την επανάληψη χρονικού 

επιρρήματος (σειρά 60), την παύση για έμφαση (σειρά 73), αλλά και την απόδοση 

του επιθετικού προσδιορισμού «πολύτιμη» στην τσάντα του Φλιν (σειρά 81), ώστε να 

τον δελεάσει για το κίνητρο και να δεχτεί την συμφωνία. Επιπλέον, η απειλητική της 

διάθεση περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με την χρήση του μαγειρικού σκεύους ως 

όπλου, τις βόλτες γύρω από την καρέκλα του Φλιν, το πλησίασμα, το καχύποπτο και 

κάποτε άγριο βλέμμα της. Εκτός από αυτά, διακριτό γνώρισμά της αποτελεί ο 

ακέραιος χαρακτήρας και η ειλικρίνειά της, που τονίζει κι η ίδια με την επανάληψη 

ρήματος «υπόσχομαι» (σειρά 84) και του χρονικού επιρρήματος «ποτέ» (σειρά 85), 

που επίσης παραπέμπουν σε ένα ‘αρσενικό’ ύφος. Εντούτοις, το διπλωματικό της 

ύφος, η ανάκριση με τις ερωτήσεις και οι προστακτικές των ρημάτων που θυμίζουν 

διαταγές, και αναντίρρητα θα άρμοζαν στη γλώσσα των ανδρών, θα μπορούσαν να 

συσχετιστούν και να αποδοθούν στην ταυτότητα της Ραπουνζέλ που έχει ως 

πριγκίπισσα του βασιλείου, ταυτότητα όμως που κανένας από τους δύο ήρωες δεν 

γνωρίζει ακόμα. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε πως η Ραπουνζέλ συνδυάζει 

και τα δυο είδη ύφους, αναδεικνύοντας την κατάλληλη πλευρά της σε κάθε 

περίσταση. Από την άλλη πλευρά, ο Φλιν δεμένος στην καρέκλα με τα μαλλιά της 

κοπέλας δυσκολεύεται αρχικά να κατανοήσει τι συμβαίνει και όσα του λέει ή τον 

ρωτάει εκείνη, γι’ αυτό και διατυπώνει ελλειπτική ερώτηση (σειρά 6). Θαμπώνεται 

από την ομορφιά της κοπέλας και ταυτόχρονα ξεχνά για λίγο όλα τα υπόλοιπα, πώς 

βρέθηκε στον πύργο, πως είναι κλέφτης (σειρές 11-12), προβάλλοντας το ενδιαφέρον 

του για εκείνη. Αυτό γίνεται φανερό γλωσσικά με το επιφώνημα θαυμασμού (σειρά 

9), την χρήση επισχετικών συνομιλιακών δεικτών (σειρά 11) και την διατύπωση 

ερωτήσεων (σειρές 13-14), αλλά και εξωγλωσσικά με τους μορφασμούς, το 

χαμόγελο, το ύφος, το καθάρισμα της φωνής, τον επιτονισμό φωνηέντων για έμφαση. 

Επίσης, την περίσταση αυτή εκλαμβάνει ως ευκαιρία για γνωριμία με την κοπέλα, 
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αφού συστήνεται κανονικά με ολόκληρο το ονοματεπώνυμό του (σειρές 13-14) και 

συγχρόνως την αποκαλεί με επιδεικτική διάθεση «ξανθούλα» και «κοπελιά» (σειρά 

17 και 82). Δείχνει συγκατάβαση και απαντά στις ερωτήσεις της Ραπουνζέλ (σειρά 19 

και 36), ενώ την στιγμή που συνειδητοποιεί πως δεν έχει την τσάντα μαζί του, 

διακόπτει τον λόγο του, διατυπώνει επιφωνήματα εκφράζοντας την έκπληξη και την 

αγωνία του (σειρά 21). Όλα αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν σε ένα ‘θηλυκό’ 

επικοινωνιακό ύφος στον λόγο του Φλιν. Παρά ταύτα, χρησιμοποίει ‘αρσενικό’ ύφος 

για να τονίσει την ειλικρίνεια των λεγομένων του με τον επιτονισμό φωνηέντων και 

το έντονο βλέμμα ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του, ενώ αποφεύγει να φανερώσει 

την ταυτότητά του κλέφτη, καθώς αποσιωπά τα γεγονότα εκείνα που τον 

χαρακτηρίζουν έτσι. Επιπρόσθετα σε αυτά, είναι σύντομος και ευθύς, αφού 

διατυπώνει σύντομες προτάσεις χωρίς περιττολογίες, όπως περιγράφει την αιτιολογία 

της άφιξής του στον πύργο με σύνδεση των προτάσεων κατά παράταξη, αλλά και 

όταν επαναλαμβάνει την συμφωνία τους (σειρές 36-37, 82-83). Αλλά και με την 

κίνηση των δαχτύλων του για την χρήση εισαγωγικών στον λόγο (σειρές 62-64), 

περικειμενοποιεί το ειρωνικό ομιλιακό του ύφος καθώς επίσης και με την φράση στην 

σειρά 75.    

        Τέλος, από πλευρά μερικότητας, και οι δύο χαρακτήρες υιοθετούν  

κοινωνιογλωσσικές συμπεριφορές που παραπέμπουν στις παραδοσιακές έμφυλες 

ιδεολογίες. Η Ραπουνζέλ κατασκευάζει την κατηγορία της παραδοσιακής γυναίκας, 

καθώς παρουσιάζεται στην αρχή ξαφνιασμένη και ανασφαλής από την παρουσία του 

απρόσμενου  επισκέπτη της. Έπειτα, όταν γνωρίζει τον ξένο παίρνει θάρρος και 

αποφασισμένη να δραπετεύσει από τον πύργο για πρώτη φορά, ξεδιπλώνει το σχέδιό 

της, επισυνάπτοντας με τον Φλιν συμφωνία. Η ειλικρίνεια και η συνέπειά της, 

αναγκαία στοιχεία κατά την σύναψη συμφωνιών, είναι χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν την ηθική και τις αρχές μιας παραδοσιακής γυναίκας. Από την άλλη 

πλευρά, ο Φλιν υιοθετεί την κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά των ανδρών, όταν 

αιχμαλωτίζεται από την ομορφιά της κοπέλας και προσπαθεί να την προσεγγίσει, 

υιοθετώντας την ταυτότητα του ακαταμάχητα γοητευτικού αρσενικού. Επιπλέον, 

αντιδρά με χαλαρή διάθεση κατά την διαπραγμάτευση της μεταξύ τους συμφωνίας 

χρησιμοποιεί σύντομο λόγο δίχως άσκοπους πλατειασμούς, προβάλλοντας 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του, μία ακόμη αντρική συμπεριφορά.  

Απόσπασμα 2 (32.40-34.33) 
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((Στο επόμενο απόσπασμα, μετά την σύναψη της συμφωνίας, ο Φλιν και η Ραπουνζέλ 

ξεκινούν την πορεία τους προς το βασίλειο περνώντας από το δάσος. Η Ραπουνζέλ, 

από την μια, χαίρεται την φύση, χοροπηδά και παίζει σαν μικρό παιδί, ενώ από την 

άλλη, έχει τύψεις που βγήκε από τον πύργο για πρώτη φορά και παράκουσε τις 

εντολές της μητέρας της. Καθισμένη στο χορτάρι με το πρόσωπο μέσα στα χέρια της 

κλαίει με λυγμούς, ενώ ο Φλιν την πλησιάζει συλλογισμένος)).  

Ραπουνζέλ (Ρ), Φλιν (Φ) 

1 Φ: ((Καθαρίζει τη φωνή του και σκύβει δίπλα της)) Ξέρεις, παρατήρησα ότι             

2 βρί:σκεσαι σε μια κό:ντρα με τον εαυτό σου. ((Βάζει το χέρι του κάτω από το           

3 πηγούνι)) 

4 Ρ: Τι:; ((Η Ραπουνζέλ σηκώνει το κεφάλι της σκουπίζοντας τα δάκρυά της)) 

5 Φ: Βέβαια, έχω μόνο μερικές σκόρπιες ενδείξεις. ((Σηκώνεται και κουνά τα χέρια     

6 μιλώντας)) Υπερπροστατευτική μητέ:ρα, απαγορευμένο ταξί:δι. Θέλω να πω ότι      

7 αυτό είναι σοβαρό. Αλλά δεν πρέ:πει να ανησυχείς. Είναι με:ρος της εφηβείας. Λίγη 

8 επανά:σταση, λίγη περιπέ:τεια. Δεν χρειά:ζεται και επιβάλλονται. ((Ο                        

9 χαμαιλέοντας ανεβαίνει πάνω στον ώμο του. Εκείνος τον διώχνει με το χέρι του,     

10 χαμογελώντας)) 

11 Ρ: Νομίζεις;  

12 Φ: Το ξέ:ρω ((Ο Φλιν ανεβάζει το πόδι του πάνω στον βράχο και σκύβει προς την 

13 Ραπουνζέλ)). Το σκέφτεσαι πάρα πολύ, πίστεψέ με. Το αξίζει η μητέρα σου; Ό:χι. 

14 Θα ραγίσει την καρδιά της; Θα συνθλίψει την ψυχή της; Ναι:! Αλλά πρέ:πει να το 

15 κάνεις! ((Σταυρώνει τα χέρια του μπροστά στο στήθος)) 

16 Ρ: Α θα ραγίσει την καρδιά: της; ((Αρχίζει να στενοχωριέται κρατώντας μια τούφα 

17 από τα μαλλιά της)) 

18 Φ: Στη μέση.  

19 Ρ: Θα συνθλίψει την ψυχή: της;  

20 Φ: Σαν σταφύλι. ((Ο Φλιν κόβει έναν μικρό καρπό και τον λιώνει με τα δάχτυλά 

21 του)) 
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22 Ρ: Θα στεναχωρεθεί πολύ. Έχεις δί:κιο. ((Ο Φλιν την βοηθάει να σηκωθεί όρθια)) 

23 Φ: Ναι έχω, πράγματι, φοβερό:. Εντάξει. Δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό αλλά               

24 ακυρώνω την συμφωνία μας. 

25 Ρ: Τι; 

26 Φ: Α:κριβώ:ς αλλά μην μ’ ευχαριστείς! ((Ο Φλιν παίρνει το τηγάνι και τον            

27 χαμαιλέοντα από τον βράχο όπου βρίσκονταν και της τα δίνει))  Θα σε γυρίσω     

28 σπίτι σου. Πάρε το τηγάνι και τον βάτραχό σου, να πάρω πίσω την τσάντα μου.  

29 ((Την τραβά από τον ώμο. Η Ραπουνζέλ προχωρά με δυσκολία)) Εσύ θα πάρεις     

30 πίσω την σχέση μητέρας-κόρης που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και     

31 voilà οι δρόμοι μας εδώ θα χωρίσουν. 

32 Ρ: ΄Ο:χι! ((Η Ραπουνζέλ σταματά να προχωρά και δίνει στον Φλιν μια φιλική        

33 γροθιά. Εκείνος σηκώνει τα χέρια ψηλά)) Θέ:λω να δω: τα φανά:ρια. 

34 Φ: Ω: έλα τώρα. ((Κάνει έντονες κινήσεις με τα χέρια και την κοιτάζει με άγριο      

35 βλέμμα)) Τι πρέπει να κάνω για να πάρω πίσω την τσάντα μου; 

36 Ρ: ((Η Ραπουνζέλ τον απειλεί με το τηγάνι πλησιάζοντάς το κοντά στο πρόσωπό 

37 του)) Θα τις φας! ((Ένας θάμνος αρχίζει να κουνιέται. Η Ραπουνζέλ τρομάζει και 

38 ανεβαίνει στην πλάτη του Φλιν, ο οποίος μένει ατάραχος)) Α είναι κακοποιοί;        

39 Ληστές; Ήρθαν για μένα; 

40 Φ: ((Από τον θάμνο εμφανίζεται ένα κουνελάκι)) Ηρέμησε. Μπορούν και             

41 μυρίζουν το φόβο. 

42 Ρ: ((Η Ραπουνζέλ κατεβαίνει από τον Φλιν και κοκκινίζει από ντροπή)) Ω:           

43 συγγνώ:μη είμαι λίγο νευρική: μά:λλον. 

44 Φ: Ίσως όμως να ήταν καλύτερα ν’ αποφύγουμε τους κακοποιούς και τους             

45 δολοφόνους. 

46 Ρ: Ναι: ((Γελά ντροπαλά)) θα ήταν πολύ καλύτερα!  

        Στο παραπάνω απόσπασμα, η εστίαση γίνεται στην Ραπουνζέλ. Από πλευράς 

θεσιακότητας, στην σκηνή αυτή κατασκευάζει την κατηγορία της παραδοσιακής 

γυναίκας με χαρακτηριστικά όπως φοβητσιάρα, αφού την παρακολουθούμε για άλλη 
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μια φορά να φοβάται και να τρομάζει βλέποντας τον θάμνο να κουνιέται (σειρές 37-

39), και ευαίσθητη καθώς αισθάνεται τύψεις και κλαίει, επειδή  θα στενοχωρήσει την 

μητέρα της με την ανυπάκουη συμπεριφορά της. Αγαπά την φύση και τον κόσμο έξω 

από τον πύργο, που τόσα χρόνια στερήθηκε, και γι’ αυτό επιμένει να δει τουλάχιστον 

ανήμερα των γενεθλίων της τα φαναράκια στον ουρανό, το έθιμο που 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο ως μνημόσυνο για τη χαμένη πριγκίπισσα. Μακριά από 

το σπίτι της αισθάνεται ανασφαλής, και είναι δύσκολο για εκείνη να εμπιστευτεί 

κάποιον άλλον πέρα από την μητέρα της. Γίνεται απειλητική, την στιγμή που ο Φλιν 

επιδεικνύει μη συγκαταβατική συμπεριφορά (σειρές 32-37), αλλά και ντροπαλή, όταν 

δικαιολογεί την υπερβολική αντίδρασή της από την κίνηση του θάμνου (σειρές 42-

43). Ακόμη, κατασκευάζει την ταυτότητα της κόρης, κατηγορία βάσει του 

μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους «οικογένεια», που συνάγεται από την 

συζήτηση με τον Φλιν. Ο τελευταίος πάλι, παρατηρεί τη διφορούμενη συμπεριφορά 

της, κάνοντας τα δικά του σχόλια ως ουδέτερος παρατηρητής. Αρχικά, εμφανίζεται 

με την ταυτότητα του φίλου να την παρηγορεί και να την προτρέπει να ζει δίχως 

συστολές και περιορισμούς (σειρές 5-8). Εξάλλου, ο ίδιος επισημαίνει πως η 

περιπέτεια και η επανάσταση με μέτρο φυσικά είναι κάτι που υπαγορεύει και το 

απαιτεί η ηλικία της. Έπειτα, όταν την βλέπει θλιμμένη για την στενοχώρια που θα 

προκαλέσει στην μητέρα της, όταν μάθει πως έφυγε από τον πύργο, αλλάζει γνώμη 

ενισχύοντας έτσι την ταυτότητα του κλέφτη, που νοιάζεται για το δικό του 

προσωπικό συμφέρον, και σπεύδει να ακυρώσει την συμφωνία για να πάρει πίσω την 

τσάντα του. 

       Βάσει της αρχής της σχεσιακότητας, η αλληλεπίδραση των δύο βασίζεται σε μια 

σχέση επάρκειας και σε μια σχέση διάκρισης. Η πρώτη δικαιολογείται από τις φιλικές 

παρατηρήσεις του Φλιν, ο οποίος κατανοεί ως ένα βαθμό την ψυχοσύνθεση της 

Ραπουνζέλ και συμπαραστέκεται ως φίλος. Η δεύτερη δικαιολογείται από την ασταθή 

στάση που κρατά απέναντι στην συμφωνία τους, γεγονός που οδηγεί σε λεκτική 

σύγκρουση των δύο. Συνάμα, και η Ραπουνζέλ αρχίζει να πείθεται πως η παράβαση 

των εντολών της μητέρας της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρεί την εφηβική 

ζωή συμφωνώντας σχεδόν μαζί του, αλλά τον απειλεί με το τηγάνι και τον μαλώνει 

για το ξέσπασμά του, και με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την σχέση επάρκειας-

διάκρισης αντίστοιχα. 
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        Από πλευράς δεικτικότητας, η Ραπουνζέλ στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

αντλεί από ένα ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος ενώ ο Φλιν χρησιμοποιεί μια μείξη και των 

δύο ειδών ύφους. Αρχικά, εκείνη διατυπώνει πολλές ερωτήσεις που δηλώνουν την 

απορία της πάνω στην παρατήρηση του Φλιν (σειρά 4) και τον προβληματισμό της 

(σειρά 11), την έκπληξη και τη θλίψη μέσα από τις ρητορικές ερωτήσεις που αφορούν 

το αντίκτυπο που θα προκαλέσει η ανυπακοή της στην σχέση με την μητέρα της 

(σειρά 16 και 19), αλλά και την ταραχή της (σειρές 38-39). Ακόμη, η επιμήκυνση 

φωνήεντος φωνήεντος δίνει έμφαση στην άρνηση (σειρά 32) και δικαιολογεί με 

φανερή συστολή την αντίδρασή της με τη χρήση επιτατικού και επιθέτου, ενώ 

συμφωνεί με τον Φλιν μέσω του επιτατικού και του επιθέτου συγκριτικού βαθμού 

(σειρά 46). Αντίστοιχα, ο Φλιν στο πρώτο κομμάτι (σειρές 1-3, 5-10, 12-15) δείχνει 

τη φιλικότητα απέναντι στην ευαίσθητη κοπέλα, υιοθετώντας ένα θηλυκό 

επικοινωνιακό ύφος. Χρησιμοποιεί συχνά την επιμήκυνση φωνηέντων για να δώσει 

έμφαση και βαρύτητα στα λόγια του έτσι ώστε να πείσει την Ραπουνζέλ (σειρά 2, 6-8, 

12-14, 23, 26), καθώς επίσης με την επανάληψη του δεοντικού βοηθητικού ρήματος 

«πρέπει» και τη χρήση των ρημάτων «δεν χρειάζονται» και «επιβάλλονται», δηλώνει 

την αναγκαιότητα κάποιου έργου και το ηθικά και ηλικιακά επιβεβλημένο (σειρές 7-

8, 14, 35). Στο δεύτερο κομμάτι (σειρές 23-24, 26-31, 34-35), κατά το οποίο 

εκδηλώνει το συμφέρον του, κυριαρχεί το ‘αρσενικό’ ύφος). Διατυπώνει δύο ρήματα 

συναισθηματικά φορτισμένα (σειρά 14) και επηρεάζει αρνητικά με αυτόν τον τρόπο 

την ψυχολογία της κοπέλας, άλλωστε  και με το σχόλιο για την μητέρα της 

Ραπουνζέλ παρομοιάζοντάς την με «σταφύλι» περικειμενοποιεί και παραγλωσσικά το 

ομιλιακό ύφος του με το θρυμματισμό του καρπού στα δάχτυλά του (σειρά 20). Με 

την επανάληψη του ρήματος «πάρω» σε πρώτο και δεύτερο ενικό πρόσωπο (σειρές 

28-29) προσδίδει έμφαση στην ανταλλαγή που με την ταυτότητα του κλέφτη την 

βλέπει ως δοσοληψία. Εκτός από αυτά, με την χρήση του επιφωνήματος «voilà» 

(σειρά 31), όρος που δανείζεται από την γαλλική γλώσσα με την έννοια «ορίστε», 

παρουσιάζει την πολυπολιτισμική του κουλτούρα, στοιχείο που εισχωρεί και μέσα 

στην γλώσσα του. Επίσης, χαρακτηρίζει το κατοικίδιό της ως βάτραχο αντί 

χαμαιλέοντα (σειρά 28), αφού δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο μικρό ζωάκι, 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο το πράσινο χρώμα του. Έκδηλη ειρωνεία είναι και η 

προσπάθειά του να αποφύγει τον όρο «ληστές», μια και ο ίδιος ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία και δεν θέλει να την αποκαλύψει αυτήν την ταυτότητα στην Ραπουνζέλ, 
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αντικαθιστά τον όρο με τη λέξη «δολοφόνοι», μια άλλη κατηγορία με την οποία είναι 

σαν να λέει πως υπάρχουν και χειρότερα  (σειρά 44).  

        Επιπροσθέτως, από πλευράς μερικότητας, και οι δύο χαρακτήρες ενισχύουν 

τα παραδοσιακά έμφυλα πρότυπα με τις ταυτότητες που φέρουν και τις συμπεριφορές 

που δεικνύουν. Σε αυτήν την σκηνή, η νέα ταυτότητα που κατασκευάζει η Ραπουνζέλ 

είναι αυτή της κόρης. Εμφανίζεται ως ευαίσθητος και συναισθηματικός χαρακτήρας 

στην σχέση της με την μητέρα της, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύεται 

από μικρή και δεν θέλει να την πληγώσει. Από την άλλη, η επιμονή της να δει από 

κοντά το έθιμο με τα ιπτάμενα φαναράκια που τα ονειρεύεται όλη της τη ζωή, την 

οδηγεί σε μία επιβλητική και απειλητική συμπεριφορά απέναντι στον «αιχμάλωτό» 

της. Σε αυτό έγκειται και η διφορούμενη στάση της, χαρακτηριστικό της 

κυκλοθυμικής γυναίκας. Ο Φλιν παρουσιάζεται φιλικά διακείμενος στην αρχή, αφού 

ασχολείται με τα «προβλήματα» της Ραπουνζέλ, αλλά  και συμφεροντολόγος και 

βιαστικός αργότερα, όταν ακυρώνει την συμφωνία και σπρώχνει την Ραπουνζέλ  

επιδιώκοντας να ολοκληρωθεί γρήγορα η συμφωνία που ο ίδιος προτείνει.  

Απόσπασμα 3 (54:35-56:14) 

((Η Ραπουνζέλ και ο Φλιν βρίσκονται μέσα στο δάσος καθισμένοι σε έναν κορμό 

δέντρου. Η Ραπουνζέλ έχει πλέον κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φλιν, καθώς έχει 

θεραπεύσει το πληγωμένο χέρι του με τα μαγικά της μαλλιά, κι εκείνος της 

εκμυστηρεύεται το  αληθινό του όνομα και την παράξενη ιστορία του ως μικρό 

αγόρι)).  

Ραπουνζέλ (Ρ), Γιουτζίν (Γ) 

1 Ρ: Α: ((Αναστενάζει)) λοιπό:ν Γιουτζίν Φίτσερμπερκ, ε; 

2 Γ: Ε: ναι ε: δε θα σε κουράσω με τη θλιβερή ιστορία του φτωχού ορφανού                

3 Φίτσερμπερκ. Είναι λίγο:… είναι λίγο καταθλιπτική. ((Η Ραπουνζέλ τον πλησιάζει      

4 και κάθεται δίπλα του, σταυρώνει τα πόδια της, βάζει τα χέρια κάτω από το πηγούνι 

5 και τον κοιτάζει δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον της. Εκείνος γελά αυθόρμητα.))       

6 Ήταν ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που διάβαζα κάθε βράδυ στα μικρά παιδιά. «Οι            

7 ιστορίες του Φλιν Ράιντερ» παλληκαράς, απατεώνας, ((κάνει κινήσεις με τα χέρια   

8 του σαν να κρατά σπαθί)) λεφτά με το τσουβάλι, άρεσε στις κυρίες πολύ: ((Βάζει το 
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9 χέρι κοντά στο μάγουλό του σαν να εκμυστηρεύεται μυστικό. Εκείνη χαμογελά και 

10 δένει τα χέρια της κοντά στα πόδια της)) και δεν καυχιόταν ποτέ γι’ αυτό. 

11 Ρ: Ήταν κι αυτός κλέφτης; 

12 Γ: Ε: όχι απ’ ό,τι ξέρω. Βασικά: είχε αρκετά χρήματα να κάνει οτιδή:ποτε ήθελε 

13 να κάνει… και για ένα παιδί που δεν είχε τίποτα ((Κοιτά με χαμηλωμένο βλέμμα                     

14 στενοχωρημένος)) δεν ξέρω μου:… φαινόταν δελεαστικό. ((Στρέφεται προς το       

15 μέρος της)) Μην σου ξεφύγει τίποτα σε κανέναν γι’ αυτό, έτσι; Θα κατέστρεφε     

16 ό:λη τη φήμη μου! 

17 Ρ: Α: μεγάλη καταστροφή! ((Κουνά το κεφάλι της ειρωνευόμενη)) 

18 Γ: Μία ψεύτικη φήμη είναι το μόνο που έχει ένας άντρας!((Η Ραπουνζέλ γελά και 

19 τα βλέμματά τους συναντιούνται. Έπειτα ο Γιουτζίν καθαρίζει την φωνή του και 

20 σηκώνεται)) Λοιπόν πρέπει να:… πρέπει να φέρω κι ά:λλα ξύλα. 

21 Ρ: Ε: ((Η Ραπουνζέλ τον φωνάζει πριν απομακρυνθεί μέσα στο δάσος. Εκείνος     

22 κοντοστέκεται)) η αλήθεια είναι ότι το Γιουτζίν Φίτσερμπερκ μ’ αρέσει                

23 περισσότερο απ’ το Φλιν Ράιντερ!  

24 Γ: Ξέρεις… είσαι η πρώτη ((κρατά την θεραπευμένη παλάμη του)), αλλά              

25 ευχαριστώ! ((Η Ραπουνζέλ χαμογελά φανερώνοντας τον θαυμασμό της απέναντι 

26 στον Γιουτζίν, καθώς εκείνος χάνεται μέσα στο δάσος)) 

        Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η συζήτηση εστιάζεται γύρω από τον Γιουτζίν. 

Από πλευράς θεσιακότητας, και οι δύο χαρακτήρες κατασκευάζουν ταυτότητες που 

παραπέμπουν στα πατριαρχικά έμφυλα πρότυπα. Ειδικότερα, εκείνος νωρίτερα έχει 

κάνει γνωστό το πραγματικό του όνομα στην Ραπουνζέλ, γεγονός εκ του οποίου 

συμπεραίνουμε πως στα δύο προηγούμενα αποσπάσματα ως Φλιν κρατά μια 

αμυντική στάση απέναντι στην Ραπουνζέλ, αποκρύπτοντας ως ένα βαθμό τις πτυχές 

της προσωπικότητάς του που σε αυτήν την σκηνή τις αποκαλύπτει. Δικαιολογεί την 

ταυτότητα του κλέφτη, που η Ραπουνζέλ γνωρίζει πλέον, καθώς διηγείται την ιστορία 

του ως παιδί. Κατασκευάζει την ταυτότητα του φτωχού ορφανού γιου (σειρές 2-3) 

που πέρασε τα παιδικά του χρόνια μέσα σε ορφανοτροφείο και είχε ως πρότυπο 

μίμησης τον ήρωα του παραμυθιού που διάβαζε το βράδυ στα άλλα παιδιά, τον 

ομώνυμο ήρωα Φλιν Ράιντερ. Από μικρός ο Γιουτζίν ήθελε να αποκτήσει αμύθητα 
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πλούτη, να ταξιδεύει, να είναι αρεστός στις κυρίες, να έχει την παλληκαριά του Φλιν 

(σειρές 6-10). Όλα αυτά αποτελούν τα επιθυμητά ανδρικά χαρακτηριστικά που 

παραπέμπουν στο παραδοσιακό πρότυπο του άνδρα. Αντίστοιχα, η Ραπουνζέλ 

κατασκευάζει την κατηγορία της παραδοσιακής γυναίκας, όταν δείχνει το ενδιαφέρον 

για τον αληθινό Γιουτζίν και το παρελθόν του, φέροντας την ταυτότητα της καλής 

ακροάτριας, αποδέχεται την ταυτότητά του κλέφτη και εκδηλώνει με κάποιο 

δισταγμό τον θαυμασμό της για εκείνον (σειρές 21-23). Η περιπαικτική της διάθεση 

φανερώνει με την ειρωνεία  πως τον θεωρεί φίλο (σειρά 17) κι έτσι η ίδια ενδύεται 

την κατηγορία της αληθινής και πιστής του φίλης. 

       Όσον αφορά την σχεσιακότητα των δύο ηρώων εγκαθιδρύεται μια σχέση 

επάρκειας που αυθεντικοποιεί τις έμφυλες ταυτότητές τους. Σε αυτή την σκηνή, 

αναπτύσσεται μια απροσδόκητη χημεία μεταξύ των δύο, η οποία τους ωθεί στο να 

βγάλει ο ένας στον άλλο τον καλύτερο τους εαυτό. Αναλυτικότερα, η Ραπουνζέλ έχει 

θετική στάση απέναντι στην ιστορία του Γιουτζίν σε σημείο που θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως αρχίζει να τρέφει συναισθήματα για αυτόν. Συγχρόνως, και ο ίδιος 

έτσι νιώθει για εκείνην, αφού της εκμυστηρεύεται προσωπικά βιώματα, παρόλο που 

αισθάνεται άβολα για την ταυτότητα του κλέφτη. Να επισημανθεί πως και στο πρώτο 

απόσπασμα, ο Γιουτζίν θαμπώνεται από την ομορφιά της με την πρώτη ματιά, πόσο 

μάλλον τώρα που την γνωρίζει καλύτερα, μοιράζονται μαζί καταστάσεις και 

συζητούν για πιο ουσιαστικά θέματα. 

        Παράλληλα, από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, η συζήτηση των δύο 

εδράζεται σε ένα φιλικό επικοινωνιακό ύφος. Ο Γιουτζίν δεν είχε περάσει καλά 

παιδικά χρόνια, αφού ήταν ένα φτωχό ορφανό, κι αυτό το επισημαίνει με τη χρήση 

δύο αρνητικών αξιολογικών επιθέτων και επιτατικού που προσδιορίζουν την ιστορία 

του (σειρές 2-3). Τόσο ο επιτονισμός των φωνηέντων (σειρές 2-3, 12), που 

χρησιμοποιείται άλλοτε και για λόγους έμφασης (σειρά 8, 12, 14, 16, 20), όσο και οι 

παύσεις (σειρά 3, 13-14, 20, 24) και οι επαναλήψεις λέξεων (σειρά 3 και 20) 

αποτελούν στοιχεία ενός ‘θηλυκού’ τρόπου ομιλίας, το οποίο αντανακλά την 

προσπάθεια του Γιουτζίν να ανοιχτεί για τα προσωπικά του θέματα στη Ραπουνζέλ. 

Εξάλλου, να επισημανθεί ότι ο συναισθηματικός λόγος είναι το ίδιον των γυναικών 

(rapport talk της Tannen). Συνάμα, αυτά αποτελούν και στοιχεία προφορικότητας που 

προσδίδουν ζωντάνια στην όλη περιγραφή. Περιγράφει σαν να περνούν οι εικόνες 

μπροστά από τα μάτια του. Επίσης, είναι αμήχανος, την στιγμή που το βλέμμα του 
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συναντά το βλέμμα της κοπέλας. Γι’ αυτό και διακόπτει την διήγηση της ιστορίας, 

διατυπώνοντας κατ’ επανάληψιν το δεοντικό βοηθητικό ρήμα «πρέπει», 

επισημαίνοντας την ανάγκη να φέρει κι άλλα ξύλα από το δάσος για την φωτιά που 

σιγοκαίει κοντά τους (σειρά 20). Στο τέλος χαρακτηρίζει την Ραπουνζέλ με το 

αξιολογικό επίθετο «πρώτη» ευχαριστώντας την για την θεραπεία της πληγής στο 

χέρι του και για τα καλά της λόγια (σειρά 24). Κοντά σε αυτά, το ‘θηλυκό’ ομιλιακό 

ύφος της Ραπουνζέλ προδιαγράφεται στο απόσπασμα κυρίως παραγλωσσικά από την 

ντροπαλή συμπεριφορά, τον διακριτικό θαυμασμό της για εκείνον, τα χαμόγελα και 

τα βλέμματα. Γλωσσικά κυριαρχεί στον λόγο της ο εμφατικός επιτονισμός 

φωνηέντων (σειρά 1, 17, 21), η ειρωνική χροιά ενώ χαρακτηρίζει την φήμη του 

κλέφτη Γιουτζίν με επίθετο «μεγάλη» και τον όρο «καταστροφή» (σειρά 17), αλλά 

και με το επιτατικό «περισσότερο» που προσδιορίζει το ρήμα «αρέσει» γνωστοποίει 

στον Γιουτζίν τα συναισθήματά της (σειρές 22-23).   

        Τέλος, από πλευράς μερικότητας, δεικνύουν κοινωνιογλωσσικές 

συμπεριφορές που ενισχύουν τον παράγοντα «φύλο». Ο Γιουτζίν υιοθετεί ένα 

ανδρικό πρότυπο συμπεριφοράς, εμπνευσμένος από τις παιδικές ιστορίες, με 

χαρακτηριστικά τον πλούτο, τα ταξίδια, την επίδειξη της γενναιότητας για 

εντυπωσιασμό των γυναικών. Επιπλέον, εκφράζει μια γενικού τύπου αντίληψη για 

τους άντρες: «Μία ψεύτικη φήμη είναι το μόνο που έχει ένας άντρας!» θέλοντας να 

τονίσει πως η επίδειξη παλληκαριάς είναι αυτό που τους κάνει αρεστούς είτε έχουν τα 

επιθυμητά ανδρικά χαρακτηριστικά είτε όχι. Επίσης, όταν συζητά τα προσωπικά του 

θέματα με τη Ραπουνζέλ επιδεικνύει μια κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά που 

παραπέμπει στα γυναικεία πρότυπα συμπεριφοράς και λειτουργεί ως μέσο ανάδειξης 

της ανάγκης των αντρών να μοιράζονται κάποιες φορές με άλλους τα συναισθήματα 

και τις σκέψεις τους. Η Ραπουνζέλ, από την άλλη, συμπεριφέρεται όπως της 

υπαγορεύει το γυναικείο φύλο. Εκδηλώνει τα συναισθήματά της με κάποια συστολή 

επισφραγίζοντας τον εκφραστικό – συναισθηματικό ρόλο της γυναίκας. Παρέχει 

υποστήριξη στον Γιουτζίν και με το φιλικό πείραγμα φανερώνει την οικειότητα που 

έχει αποκτήσει κατά την συναναστροφή μαζί του, σε αντίθεση ως προς το απότομο 

ύφος και την αμυντική της στάση στο πρώτο και στο δεύτερο απόσπασμα.  
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5.3.Ανάλυση τριών σκηνών από την ταινία Μαδαγασκάρη 2: Απόδραση στην 

Αφρική 

Απόσπασμα 1 (0:42-3:08) 

((Η σκηνή διαδραματίζεται στην Αφρική, όπου ο αρχηγός της αγέλης, Ζούμπα, 

μαθαίνει στο μικρό γιο του πώς πρέπει να επιτίθεται. Λίγο αργότερα εμφανίζεται με 

ανταγωνιστικό πνεύμα ο Μακούνγκα, που επιδιώκει με κάθε τρόπο την κατάκτηση 

της θέσης του αρχηγού ενώ ο μικρός Ανακέι πέφτει θύμα στα χέρια λαθροκυνηγών)). 

Ζ (Ζούμπα), Α (Ανακέι),  Μ (Μακούνγκα), Κ
α
 (κυνηγός α), Κ

β
 (Κυνηγός β)  

1 ((Ο Ανακέι γελάει και χοροπηδά)) 

2 Ζ: Ό:χι, ό:χι γιε μου. Εδώ: κοίτα ((Κουνάει ένα ξύλινο παιχνίδι με μορφή                 

3 λιονταριού)). Βλέπεις λιοντάρι, ορμάς λιοντάρι, παίρνεις λιοντάρι. Α: α:                   

4 ((Αναστενάζει απογοητευμένος)). Άκου γιε μου, αν θες να μεγαλώσεις και να γίνεις 

5 σαν τον πατέρα σου, πρέπει να μάθεις να παλεύεις.  

6 Α: Νταντά ((Πιάνει τη μουσούδα του μπαμπά)) 

7 Ζ: ((Γελάει)) Ε: ε: Ανακέι άσε να σου δείξω κάτι, ‘ντάξει; Βλέπεις το σημάδι μου;    

8 ((Ο Ζούμπα δείχνει το σημάδι της πατούσας του στον γιο του)) 

9 Α: Α: (( Αγγίζει το σημάδι του μπαμπά του και βλέπει το δικό του σημάδι στο ίδιο    

10 σημείο)) 

11 Ζ: Εσύ κι εγώ είμαστε ίδιοι. Κι όταν μεγαλώσεις θα γίνεις αρχηγός αγέλης σαν το 

12 μπαμπά ((Παίρνει το λιονταράκι από τον αυχένα, προσπαθώντας έτσι να τον κάνει 

13 να σταματήσει να χορεύει και να του διδάξει πώς να επιτίθεται)). Να σε δω να     

14 παλεύεις. Έτοιμος; ((Κουνάει το παιχνίδι με το λιονταράκι)). Όχι Ανακέι, μη         

15 χορεύεις. Όλο διασκεδάζεις, έτσι; ((Γελάει)) Είσαι πολύ παράξενο παιδί. Αν         

16 είσαι… 

17 Α: Ου-α-Ου-α (( Ο Ανακέι βγάζει κραυγούλες και κάνει αστείους μορφασμούς)) 

18 Ζ: Έλα ας ξαναδοκιμάσουμε. ((Ο Ανακέι γελάει και συνεχίζει να χορεύει)) Όχι    

19 Ανακέι. Ε: μη, σταμάτα,  σταμάτα,  σταμάτα, σταμά:τα να πά:ρει! (( Εμφανίζεται 

20 ο Μακούνγκα που έχει παρακολουθήσει την τελευταία σκηνή)) 
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21 Μ: Τι κρίμα να μη γίνονται όπως θέλεις εσύ όπως μεγαλώνουν, ε;  

22 Ζ: Ω Μακούγκα. Δεν πιστεύω να με προκαλείς πάλι, ε; 

23 Μ: Δες τη θετική πλευρά, Ζούμπα. Όταν θα γίνω αρχηγός της αγέλης, θα έχεις όσο 

24 χρόνο θέλεις να περνάς με τον αξιοθρήνητο γιο σου. ((Καθώς ο Ανακέι γελάει και 

25 παίζει με μια μπλε πεταλούδα, ο Ζούμπα ρίχνει μια γρήγορη ματιά στο γιο του κι 

26 ύστερα γυρνά στον Μακούνγκα με άγριο βλέμμα))  

27 Ζ: Προτού σε σπάσω στο ξύλο θα σε ρωτήσω αυτό. Γιατί θέλεις τό:σο να γίνεις ο 

28 αρχηγός; 

29 Μ: Είμαι πιο ωραίος, με ωραία χαίτη, εξαιρετικά πανούργος ((Μετρά με τα          

30 δάχτυλα τα σημεία στα οποία υπερτερεί)) και: θέλω όλοι να κάνουν ό,τι λέω.       

31 ((Κοιτάζει άγρια τον Ζούμπα, ανασηκώνοντας τους ώμους και κάνει έναν            

32 μορφασμό)) 

33 Ζ: ((Τον κοιτά με αμφισβήτηση και αναστενάζει)) Α:  

34 Μ: Θα παλέψουμε με το τρία. Ένα… 

35 Ζ: ((Ο Ζούμπα γυρίζει στο γιο του)) Πρόσεξέ με Ανακέι, ((και αφήνει το παιχνίδι 

36 στο έδαφος)) ο μπαμπάς θα σου μάθει τα κόλπα. 

37 Μ: …δύο, τρία ((Αρχίζουν να παλεύουν τα δυο λιοντάρια, αφήνοντας κραυγές     

38 ενώ ο Ανακέι δεν δίνει καθόλου σημασία στην σύγκρουσή τους και ακολουθεί την                

39 πεταλούδα))  

40 Α: Ω: ((Βλέπει ένα σκοινί να κινείται στο έδαφος το οποίο κυνηγά για να το        

41 πιάσει)) 

42 Ζ: ((Ο Ζούμπα έχοντας νικήσει τον Μακούνγκα, καταφέρνει να τον                      

43 ακινητοποιήσει)) Ποιος είναι ο αρχηγός; 

44 Μ: Εσύ είσαι. ((Ψιθυρίζει τρομοκρατημένος)) 

45 Ζ: Μη το ξεχνάς αυτό! ((Επιστρέφει με περηφάνια στο μέρος όπου είχε αφήσει    

46 τον γιο του)) Κι αυτό Ανακέι λέγεται επίθεση. ((Σοβαρεύει όταν βλέπει ότι ο γιος 

47 του δεν βρίσκεται εκεί, παρά μόνο το παιχνίδι)) Ανακέι 
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48 ((Το σκοινί βγαίνει έξω από την προστατευμένη περιοχή στην οποία απαγορεύεται 

49 το κυνήγι))  

50 Α: Α: ((Ο Ανακέι γελά και με έναν πήδο γραπώνει τον κόμπο στην άκρη του        

51 σκοινιού και τον δαγκώνει)) 

52 Κ
α
: Έ:τσι μπρά:βο. Έλα μικρό: μου έξω από το καταφύγιο. ((Ο ένας κυνηγός        

53 τραβά σιγά σιγά το σκοινί ενώ ο άλλος σημαδεύει με το όπλο του το λιονταράκι))  

54 Κ
β
: Χμ μωρέ τι κελεπούρι είναι αυτό; ((Κατεβάζει το όπλο)) Θα το                                   

55 χρυσοπληρώσουνε ((Το αρπάζει από τον αυχένα και το πετά μέσα σε ένα ξύλινο 

56 κουτί, το οποίο το σφραγίζουν με καρφιά)) 

57 Κ
α
: Ωραί:α! Όλο και πιο εύκολο γίνεται. 

58 Α: Νταντά ((Φωνάζει το μπαμπά του για βοήθεια μέσα από το κουτί, ενώ το τζιπ 

59 των κυνηγών απομακρύνεται)) 

60 Ζ: Ανακέι ((Ο Ζούμπα ψάχνει τον γιο του ανάμεσα στα χόρτα)) Ανακέι Ανακέ:ι. 

        Κατά την παραπάνω μυθοπλαστική συνομιλία, παρακολουθούμε μέσα από 

την αλληλεπίδραση αρσενικών χαρακτήρων την κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων. 

Αρχικά και από πλευράς θεσιακότητας, ο Ζούμπα κατασκευάζει την κατηγορία του 

παραδοσιακού άντρα στην κοινωνική κατηγορία του πατέρα με αναμενόμενα 

χαρακτηριστικά που προέρχονται από αυτήν την κατηγορία (δεσμευμένα 

κατηγορήματα βάσει κατηγορίας). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ως ένας καλός 

πατέρας που ενδιαφέρεται για την αγωγή του γιου του, διδάσκοντας στο μικρό 

λιονταράκι πώς να επιτίθεται και να παλεύει με άλλα λιοντάρια (σειρές 2-5, 13-14, 

35-36, 46),  και αρκετά υπομονετικός με την συμπεριφορά του γιου του κατά την 

εκπαίδευση (σειρά 2, 14, 18-19). Επιπλέον, υιοθετεί και προβάλλει την παραδοσιακή 

αντίληψη πως ο πατέρας είναι πρότυπο για το παιδί του και ειδικότερα για το γιο του 

(σειρές 4-5, 11-12), με την σημασία ότι η πρότυπη συμπεριφορά του πατέρα 

κατευθύνει και διαμορφώνει το χαρακτήρα του παιδιού του ίδιου φίλου, ενώ το ίδιο 

σημάδι στην πατούσα και των δύο χαρακτήρων επιβεβαιώνει τα παραπάνω, 

αποδίδοντας παράλληλα στον Ανακέι την ταυτότητα «το παιδί του μπαμπά», (σειρές 

7-12). Ένα άλλο δεσμευμένο κατηγόρημα που φέρει ο Ζούμπα, βάσει της κατηγορίας 

«πατέρας» αποτελεί το όραμα που έχει κάθε γονιός για το παιδί του, να το δει να 
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μεγαλώνει και να προοδεύει στη ζωή, και πρωτίστως στον επαγγελματικό τομέα 

(σειρές 4-5, 11-12). Από την άλλη, η ταυτότητά του ως αρχηγού αγέλης, ταυτότητα 

προερχόμενη από τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «επάγγελμα», του 

προσδίδει χαρακτηριστικά όπως κύρος εξουσίας και υπεροχή, κάτι που θα κληθεί να 

διαφυλάξει και να αποδείξει μετά από την πρόκληση του Μακούνγκα για αναμέτρηση 

των δύο (σειρές 42-44). Από τη θέση ισχύος, την οποία κατέχει ο Ζούμπα, αφενός 

οδηγείται σε επιθετική συμπεριφορά (σειρά 27), όταν έστω και λεκτικά διακινδυνεύει 

να τη χάσει από τον ανταγωνιστή του, αφετέρου επιδιώκει για το γιο του ανάλογη 

κοινωνική καταξίωση και επιτυχία (σειρές 11-12). 

       Συγχρόνως, ο Ανακέι κατασκευάζει για τον εαυτό του την κατηγορία του 

γιου, βάσει του μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους «οικογένεια», του μικρού 

παιδιού που ξένοιαστο απολαμβάνει τη ζωή στη φύση. Η προσοχή του διασπάται 

εύκολα κατά την εκπαίδευση  των πολεμικών τεχνικών από τον πατέρα του, ενώ 

συνέχεια χορεύει και γελάει, παίζει με μια μπλε πεταλούδα, κάνει αστείες φατσούλες, 

συμπεριφορές που αναδεικνύουν την θηλυκή εκδοχή του μικρού λιονταριού και τον 

ξεχωρίζουν από τα άλλα λιονταράκια της ηλικίας του, κάτι που τονίζει ο ίδιος ο 

Ζούμπα χαρακτηρίζοντάς τον «παράξενο παιδί» (σειρά 15). Επίσης, η βρεφική του 

ηλικία δικαιολογεί την παιδική αθωότητά του, χαρακτηριστικό εξαιτίας του οποίου 

πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των αδίστακτων λαθροκυνηγών και έτσι ενδύεται 

την κατηγορία του θύματος.  

        Σε αντίθεση προς τις κατηγορίες των δύο παραπάνω ηρώων, ο Μακούνγκα 

κατασκευάζει την κατηγορία του κακού αντιπάλου, που επιδεικνύει με ανταγωνιστικό 

πνεύμα αυθάδη συμπεριφορά με σκοπό να προκαλέσει τον αρχηγό της αγέλης για 

ακόμη μία φορά, ενώ από την άλλη πλευρά, οι δύο λαθροκυνηγοί αποτελούν 

φιγούρες με δευτερεύοντα ρόλο που εξυπηρετούν την πλοκή της σκηνής, υιοθετώντας 

την ταυτότητα του κερδοσκόπου με μέσα την πονηριά και την παρανομία.  

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η αλληλεπίδραση πατέρα-γιου στηρίζεται στη 

σχέση επάρκειας, καθώς ο ένας αποδέχεται την ταυτότητα του άλλου παρά τις 

διαφορές τους. Ειδικότερα, ο Ζούμπα αποδέχεται την παιδική αφέλεια και τη στροφή 

του μικρού Ανακέι στο χορό και το θέατρο (σειρές 14-16), παρόλο που προσπαθεί να 

τον μυήσει στην σκληρότητα και τον ανδρισμό. Από την άλλη, ο Ανακέι αναγνωρίζει 

το ρόλο του πατέρα του (σειρά 6), εντούτοις συνεχίζει να διασκεδάζει χωρίς να δίνει 
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την πρέπουσα προσοχή σε αυτόν (σειρές 17-18). Συνάμα, και το σημάδι στην 

πατούσα και των δύο λιονταριών (σειρές 9-12) αυθεντικοποιεί αυτή τους τη σχέση. 

Στους αντίποδες βρίσκεται η κατασκευή μιας σχέσης διάκρισης μεταξύ του Ζούμπα 

και του Μακούνγκα, καθώς ανταγωνίζονται ασκώντας βία για τη θέση του αρχηγού 

(σειρά 34, 37). Ο δεύτερος αποφυσικοποιεί την ταυτότητα του Ζούμπα ως αρχηγού 

αγέλης, ειρωνευόμενος πως πρέπει εκείνος να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο γιο 

του, και με την πεποίθηση πως ο ίδιος πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα του 

αρχηγού, προβάλλοντας τον εαυτό του ως καταλληλότερο για τη θέση αυτή (σειρές 

23-26, 29-32). 

        Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, παρακολουθούμε πως κατά την 

διεπίδραση των χαρακτήρων σε αυτή τη σκηνή, αρχικά του Ζούμπα με το γιο του, 

έπειτα του Ζούμπα και του Μακούνγκα, τέλος των δύο κυνηγών, κυριαρχεί το 

‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος. Η αφοσίωση και η αγάπη που δείχνει στο γιο του ο 

Ζούμπα, όταν προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του μικρού, μαθαίνοντάς του 

τεχνικές σύγκρουσης και αυτονομίας διακρίνονται μέσα στο λόγο από την 

επανάληψη του αποφατικού μορίου «όχι» (σειρά 2, 14, 18), τη χρήση της κτητικής 

αντωνυμίας κατ’ επανάληψιν όταν τον ονομάζει (σειρά 2, 4) και τον επιτονισμό 

φωνηέντων για έμφαση (σειρά 2). Τα μαθήματα αυτά κατά βάση δίνονται από τον 

πατέρα στο γιο, λόγω του ίδιου φύλου, και με τη χρήση του δεοντικού τροπικού 

ρήματος «πρέπει» προβάλλονται ως επιτακτική ανάγκη, τόσο για τη σωματική 

ανάπτυξη όσο και για την απόκτηση κοινών γνωρισμάτων με τον πατέρα (σειρά 4-5). 

Την τελευταία άποψη ενισχύει και η επανάληψη της παρομοίωσης (σειρές  4-5, 11-

12). Επίσης, η χρήση του βεβαιωτικού επιρρήματος «ντάξει» με αποβολή του έψιλον 

δηλώνει το οικείο ύφος, άνεση και περισσότερη κοινωνική ελευθερία στο λόγο, που 

πλάθεται αποκλίνοντας ως ένα βαθμό από τον γλωσσικό κανόνα. Ο φιλικός τόνος του 

πατέρα υποστηρίζεται παραγλωσσικά με το εστιακό ενδιαφέρον που δείχνει, καθώς 

βρίσκεται συνέχεια πάνω από το γιο του, με το γέλιο που του προκαλεί η ατίθαση 

συμπεριφορά του μικρού (σειρά 7, 15), τα επιφωνήματα (σειρά 7), τη διατύπωση 

ρητορικής ερώτησης και τη χρήση αξιολογικού επιθέτου και επιτατικού (σειρά 15) με 

την οποία διατυπώνει την στροφή του Ανακέι προς τις τέχνες. Ωστόσο, στο τέλος 

χάνει την υπομονή και την ψυχραιμία του, και αυτό περικειμενοποιείται αρχικά με 

τους αναστεναγμούς (σειρές 3-4), κι έπειτα με τον υψηλό τόνο της φωνής, αλλά και 

γλωσσικά με την επανάληψη ρήματος και τον επιτονισμό (σειρά 19), και τη χρήση 
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κοινωνιογλωσσικού πόρου (επιφώνημα αγανάκτησης) που προέρχεται από τη 

γλώσσα των ενηλίκων (σειρά 19). Παράλληλα, ο Ανακέι, όντας στη βρεφική ηλικία, 

χρησιμοποιεί την γλώσσα των μικρών παιδιών, περιορίζοντας το λόγο του στην 

εκφορά άναρθρων κραυγών (σειρά 9, 17, 40, 50) που συνοδεύουν μεταξύ άλλων τις 

χορευτικές του φιγούρες και στην επίκληση «νταντά» αντί του όρου «μπαμπά» (σειρά 

6, 58). 

        Στη συνέχεια, η μυθοπλαστική συνομιλία μεταξύ του Ζούμπα και του 

Μακούνγκα οργανώνεται σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό έδαφος. Η ξαφνική εμφάνιση 

του Μακούνγκα, μεταβάλλει αμέσως το φιλικό ομιλιακό ύφος του Ζούμπα, 

υιοθετώντας μια επιθετική συνομιλιακή στάση απέναντι στον ανταγωνιστή του (σειρά 

27). Συγκεκριμένα, ο τελευταίος με προσβλητικό επικοινωνιακό ύφος ειρωνεύεται 

τον αρχηγό της αγέλης για το γιο που έχει, επειδή είναι διαφορετικός και ανεπίδεκτος 

μαθήσεως των πολεμικών τεχνικών που θα άρμοζαν καλύτερα σε ένα λιοντάρι, σε 

έναν γιο αρχηγού, κατασκευάζοντας έτσι την κατηγορία του γιου με την 

«προβληματική» συμπεριφορά (θέατρο, χορός). Η ειρωνεία και η δηκτικότητά του 

φανερώνονται μέσα από τη ρητορική ερώτηση (σειρά 21) και την απόδοση του 

χαρακτηρισμού «αξιοθρήνητος» (σειρά 24) στον Ανακέι. Η χαιρεκακία του αυτή 

περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με το ειρωνικό γέλιο και τα σταυρωμένα χέρια του, 

μια θέση άμυνας που δηλώνει τη ψυχρότητα του χαρακτήρα του. Η αυτοπροβολή του 

είναι έκδηλη όταν απαριθμεί τα προτερήματά του (ομορφιά, πανουργία, εξουσιαστικό 

πνεύμα) κάνοντας χρήση αξιολογικών επιθέτων και επιτατικών (σειρές 29-30), και 

όταν πρώτος προκαλεί τον Ζούμπα να αναμετρηθούν ως προς τη δύναμη με σκοπό τη 

διεκδίκηση της θέσης του αρχηγού (σειρά 34). Ο καυστικός χαρακτηρισμός για το γιο 

του καυτηριάζει τον Ζούμπα, ο οποίος εξοργίζεται και δέχεται την πρόκληση του 

αντιπάλου του ως ευκαιρία για να διδάξει πρακτικά τη τεχνική της επίθεσης στον 

Ανακέι (σειρές 35-36, 46). Τελικά, ηττημένος ο Μακούνγκα αποκτά ένα χαμηλόφωνο 

ομιλιακό ύφος και παραδέχεται τον Ζούμπα για αρχηγό (σειρά 44). Να επισημανθεί, 

ότι το μικρό λιονταράκι παρόλο που βρίσκεται στη σκηνή αυτή, δεν συμμετέχει 

γλωσσικά στην αλληλεπίδραση των άλλων δύο. 

        Τέλος, κατά τη παγίδευση του Ανακέι οι δύο παράνομοι κυνηγοί υιοθετούν 

συνεργατικό επικοινωνιακό ύφος, το οποίο περικειμενοποιείται παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά μέσα από το πονηρό χαμόγελο, τον ήπιο και χαμηλόφωνο τόνο και τις 

αργές κινήσεις για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της οχλαγωγίας, τρομάξουν το 
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λιονταράκι και επιστέψει πάλι πίσω στο καταφύγιο. Έτσι, ο ένας κυνηγός (κυνηγός α) 

προσπαθεί να φανεί συμπαθητικός απέναντι στο λιονταράκι χρησιμοποιώντας όρους 

κολακευτικούς όπως, το επιφώνημα επαίνου, το χαϊδευτικό επίθετο με την κτητική 

αντωνυμία (σειρά 52), ενώ ο άλλος κυνηγός (κυνηγός β) εκδηλώνει έκπληξη και το 

θαυμασμό για το απροσδόκητο απόκτημα από την επιχείρηση δίχως να καταβάλλουν 

μεγάλη προσπάθεια, με τη διατύπωση της ρητορικής ερώτησης, των επιφωνημάτων, 

και την απόδοση του χαρακτηρισμού «κελεπούρι» στο μικρό τους θύμα (σειρά 54). Η 

απληστία τους για κέρδος διακρίνεται από τις φράσεις στις σειρές 54-55 και 57, και 

συγκεκριμένα, ενισχύεται από το πρώτο συνθετικό του ρήματος «χρυσοπληρώσουνε» 

και τη χρήση επιτατικού και επιθέτου. 

        Από πλευράς μερικότητας, οι αρσενικοί ήρωες στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

αναπαράγουν πατριαρχικά έμφυλα πρότυπα και κατασκευάζουν παραδοσιακές 

έμφυλες ταυτότητες υιοθετώντας την κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά των ανδρών. 

Πιο αναλυτικά, ο Ζούμπα, καλός γνώστης των πολεμικών τεχνών, ενσαρκώνει το 

δυναμικό αρσενικό, που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν, 

αναδεικνύοντας τη δύναμή του και παίρνοντας δίκαια το τίτλο του αρχηγού. Από την 

άλλη, ο Μακούνγκα στο ρόλο του κακού ανταγωνιστή, φέρει στοιχεία ανδροπρέπειας 

όπως, η βία και η διεκδίκηση της εξουσίας, η ειρωνεία, η εριστικότητα και η 

τραχύτητα του χαρακτήρα του, ο εγωισμός και η φιλαυτία του. Από το μέρος πάλι 

των κυνηγών, προβάλλεται και η ιδεολογία ότι τα ποινικά αδικήματα όπως το κυνήγι 

ζώων από το καταφύγιο, διαπράττονται κυρίως από το ισχυρό φύλο, τους άντρες, 

αφού θεωρούνται πιο ικανοί σε τέτοιου είδους παράνομες επιχειρήσεις, με σκοπό το 

κέρδος. Τέλος, ο Ανακέι διαφοροποιείται ως προς τους άλλους, απορρίπτοντας την 

άγρια και επιθετική πλευρά των αντρών, καθώς υιοθετεί την κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά των γυναικών, όταν χορεύει και παίζει στήνοντας τη δική του 

παράσταση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει πως και τα αγόρια μπορούν εξίσου με τα 

κορίτσια να ασχοληθούν με το χορό και το θέατρο. 

        Στο επόμενο απόσπασμα η παρέα από το ζωολογικό κήπο (Γκλόρια, Μέλμαν, 

Άλεξ, Μάρτι) μαζί με φίλους από τη Μαδαγασκάρη πετούν με το αεροπλάνο με 

προορισμό τη Νέα Υόρκη, συζητώντας τα σχέδια της Γκλόρια. 
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Απόσπασμα 2 (11.12-11.49) 

Γκλ (Γκλόρια), Με (Μέλμαν), Μα (Μάρτι), Άλ (Άλεξ) 

1 Γκλ: Παιδιά:, ξέρετε έλεγα όταν γυρίσουμε να μπω στο πρόγραμμα αναπαραγωγής. 

2 Με: Αναπαραγωγής; 

3 Γκλ: Για όλους μας έρχεται εκείνη η στιγμή που: γνωρίζουμε κά:ποιον... 

4 Μα: Ναι:! 

5 Γκλ: Νοικοκυρευόμαστε και κάνουμε σχέση. ((Βάζει το χέρι της στη μέση)) 

6 Μα: Σωστή! 

7 Άλ: Ναι, είναι καλοί όλοι με αυτό. 

8 Με: ((Ξεροβήχει)) να: βγαί:νεις; 

9 Γκλ: Ναι:, να βγαίνεις! 

10 Με: Με άλλους ά:λλους τύπους; 

11 Γκλ: Τι εννοείς με άλλους τύπους; ((Όλα τα βλέμματα στρέφονται προς τον         

12 Μέλμαν, περιμένοντας κάποια απάντηση))  

13 Με: ((Τους κοιτά όλους τρομοκρατημένος)) Ά:στο. Ε: ήθελα να πω… γιατί          

14 καθυστερεί αυτή η αεροσυνοδός; ((Κοιτά μπρος πίσω στο διάδρομο)) Πάω να το 

15 ελέγξω. ((Σηκώνεται από τη θέση του και απομακρύνεται)) 

16 Γκλ: ((Χασμουριέται και βάζει μάσκα ύπνου για να κοιμηθεί)) Συνεχίστε να          

17 μιλάτε θα πάρω έναν στο φτερό!  

        Στην παραπάνω υπό ανάλυση σκηνή, η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται 

ανάμεσα σε τρεις αρσενικούς ήρωες, τον  Μέλμαν, τον Άλεξ και τον Μάρτι, και σε 

έναν θηλυκό, την Γκλόρια. Αναφορικά με την αρχή της θεσιακότητας, και οι 

τέσσερεις ήρωες κατασκευάζουν την ταυτότητα του φίλου, καθώς η Γκλόρια 

μοιράζεται τις σκέψεις της για τα σχέδιά της επιστρέφοντας πίσω στην πόλη τους και 

οι υπόλοιποι εκφέρουν τις απόψεις τους γύρω από αυτές. Η Γκλόρια επιθυμεί να 

ζήσει μια άλλη φάση της ενήλικης ζωής περιγράφοντας τη ταυτότητα που θέλει να 
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υιοθετήσει στο κοντινό μέλλον. Είναι η ταυτότητα της νοικοκυράς, της συντρόφου, 

και της μητέρας, που κάθε γυναίκα ονειρεύεται κάποτε να αποκτήσει (σειρά 1, 3, 5), 

κατασκευάζοντας έτσι την κατηγορία της παραδοσιακής γυναίκας. Την κατηγορία 

αυτή ενισχύει και η θηλυπρεπής συμπεριφορά της Γκλόρια, όταν βάζει μια ροζ μάσκα 

ύπνου για να την πάρει ο ύπνος (σειρές 16-17). Ο Μέλμαν, σε σύγκριση με τον Άλεξ 

και τον Μάρτι που κρατούν μια υποστηρικτική στάση απέναντι στην ιπποποταμίνα, 

κατασκευάζει την κατηγορία του εσωστρεφή, ντροπαλού φίλου που δυσκολεύεται να 

εκφράσει τα συναισθήματά του και νιώθει άβολα σε τέτοιου είδους συζητήσεις 

(σειρά 2, 8, 10, 13-14).  

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η συνομιλία μεταξύ των τεσσάρων φίλων 

εδράζεται σε μία σχέση επάρκειας, που αυθεντικοποιεί την μεταξύ τους σχέση ως 

φίλους, όταν ο Άλεξ και ο Μάρτι συμφωνούν με τη Γκλόρια σε ένα φιλικό πλαίσιο 

στήριξης (σειρά 4, 6-7) ενώ ο Μάρτι κρατά μια ουδέτερη στάση, δείχνει την έκπληξή 

του (σειρά 2, 8, 10,) και σπεύδει να αλλάξει το θέμα (σειρά 13-15). 

        Στη συζήτηση των τεσσάρων ηρώων, από πλευράς δεικτικότητας, κυριαρχεί 

το «θηλυκό» ύφος ομιλίας. Συγκεκριμένα, ο λόγος της Γκλόρια χαρακτηρίζεται από 

ένα φιλικό επικοινωνιακό ύφος, που ενισχύεται παραγλωσσικά με τον υψηλό τόνο 

αρχικά, για να κερδίσει την προσοχή των άλλων, και τον εμφατικό επιτονισμό 

φωνηέντων (σειρά 1, 3, 9). Ο ενθουσιασμός και η ανυπομονησία της για την 

πραγματοποίηση των μελλοντικών της σχεδίων περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με 

τις έντονες κινήσεις των χεριών. Επίσης, η χρήση κοινωνιογλωσσικών πόρων που 

προέρχονται από τα νεανικά ιδιώματα (σειρά 17) αυθεντικοποιεί τη νεαρή ηλικία της.  

Από την άλλη, ο Μάρτι φανερώνει σαφέστατα ότι συμφωνεί με τη φίλη του (σειρά 4 

και 6), αν και αυτό γίνεται μονολεκτικά, με εμφατικό επιτονισμό και τη χρήση του 

αξιολογικού σχολίου «σωστή». Ο Άλεξ φαίνεται κι αυτός να συμφωνεί, 

διατυπώνοντας μια γενικού τύπου παρατήρηση (σειρά 7), ενώ ο Μέλμαν με τη 

διατύπωση αλλεπάλληλων ερωτήσεων (σειρά 2, 8, 10), τον επιτονισμό φωνηέντων 

(σειρά 8, 10, 13), την επανάληψη λέξης (σειρά 10), τη δυσκολία άρθρωσης (σειρά 

13), περικειμενοποιεί την άβολη και δύσκολη θέση του πάνω στο ζήτημα 

φανερώνοντας τον ανασφαλή και συνεσταλμένο χαρακτήρα του. 

        Από πλευράς μερικότητας, η Γκλόρια υιοθετεί την κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά της παραδοσιακής γυναίκας που μεριμνά για την οικογενειακή της 
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αποκατάσταση και επιδιώκει να γνωρίσει μέσα από νέους ρόλους και συναισθήματα 

(ως σύζυγος, νοικοκυρά, μητέρα), μία άλλη όψη της γυναικείας φύσης. Το θέμα αυτό 

ταράζει τον Μέλμαν , κι έτσι προβάλλει έμμεσα την ιδεολογία ότι το αρσενικό φύλο 

δεν έχει τόσο καλή σχέση με τις οικογενειακές αξίες όσο το θηλυκό, και για το λόγο 

αυτό , πέρα από τον εσωστρεφή χαρακτήρα του, συμπεριφέρεται περίεργα, κάτι που 

γίνεται αντιληπτό από τους υπόλοιπους. 

        Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο βασιλιάς Τζούλιαν, ηγέτης των λεμούριων 

στη Μαδαγασκάρη, και ο ακόλουθός του, Μορίς, συναντούν τυχαία τον Μέλμαν, ο 

οποίος πληγωμένος από τα καταπιεσμένα συναισθήματά του για την Γκλόρια, 

βρίσκεται μέσα σε έναν ταφόλακκο, επειδή νομίζει ότι έχει μία ανίατη ασθένεια, και 

περιμένει την ώρα του.   

Απόσπασμα 3 (47.33-50.07) 

Βασιλιάς Τζούλιαν (Τζ), Μορίς (Μο), Μέλμαν (Με) 

1 Τζ: Ω: ποιος παρατάει ένα τόσο ωραίο κεφάλι και φεύγει; 

2 Μο: Τι σπατάλη! 

3 Με: Αν είναι λέει; Είμαι στο ά:νθος μου, αλλά ξεγραμμένος, ξέρεις. Χμ, ναι. Ίσως  

4 μου έχουν μείνει άλλες δυό μέρες για να ζήσω! 

5 Μο: Α: είσαι γκαντέμης, μεγάλε. 

6 Τζ: Αν εγώ, βασιλιάς Τζούλιαν, ((κάνει μια στροφή γύρω από το λαιμό της               

7 στρουθοκαμήλου που ιππεύει))  έτσι με λένε, είχα μόνο ντυό μέρες ζωής τα έκανα   

8 ό:λα αυτά που έχω ονειρευτεί να κάνω! ((Τα φλαμίνγκο που τον ακολουθούν τον    

9 βοηθούν να κατέβει από τον στρουθοκάμηλο)) 

10 Με: Για πες! 

11 Τζ: ((Καθώς μιλά κρατά το σκήπτρο του)) Θα επιτυμούσα να γίνω ένας                       

12 επαγγελματίας σφυρίχτρας. Είμαι ή:δη εξαιρετικός, αλλά είμαι λίγο τελειομανή:ς. 

13 ((Βάζει το χέρι κοντά στο στόμα σαν να εξομολογεί το μυστικό του)) Τέλω να              

14 βγάζω το ψωμί μου έτσι. ((Προσπαθώντας να σφυρίξει, κάνει περίεργους ήχους με 

15 το στόμα, φτύνοντας σάλια)) Ξέρεις τι άλλο τα έκανα; Τα: ε: εισέβαλα σε                       

16 γειτονική χώρα επιβά:λλοντας τη ντική μου ιντεολογία, ακόμα και με το ζόρι. 
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17 Με: Εσύ μπορείς. Είσαι βασιλιάς. 

18 Τζ: Ναι. ((Με έναν πήδο, ανεβαίνει πάνω στο κεφάλι του Μέλμαν)) Κι εσύ είσαι 

19 απλά ένα… θλιμμέ:νο κεφαλάκι. Μα τα υπάρχει κάτι που θες να κάνεις πριν                

20 πετάνεις ((Πέφτει απότομα στη γη, βγάζοντας τη γλώσσα έξω και παριστάνοντας 

21 τον πεθαμένο))   

22 Με: Ξέρεις… κάτι υπάρχει αλλά:… 

23 Τζ: Τι; Τι είναι; Πες μου! ((Τον πλησιάζει και χαϊδεύει το κεφάλι του Μέλμαν,               

24 σχεδόν αγκαλιάζει το αυτί του, καλοπιάνοντάς τον για να μιλήσει))  

25 Με: Όχι, δε μπορώ, δεν είμαι, δεν… 

26 Τζ: Τι είναι; 

27 Με: Ξέρεις δεν βρήκα ποτέ το κουράγιο να πω στη Γκλόρια…  

28 Τζ: Βρε τι είναι; 

29 Με: [πως νιώθω γι’αυτή] ότι… 

30 Τζ: Τα μου πεις πια; ((Έχοντας χάσει την υπομονή του, τραβά τα βλέφαρα του          

31 Μέλμαν)) 

32 Με: Δεν βρήκα ποτέ το κουράγιο να πω στη Γκλόρια πως νιώθω γι’ αυτή… πως 

33 πάντα ένιωθα γι’ αυτή. 

34 Τζ: Καλά, μη μου λες. ((Αφήνει τα βλέφαρα και πηδώντας από το κεφάλι της        

35 καμηλοπάρδαλης κάνει μερικά βήματα όταν συνειδητοποιεί όσα του είπε ο              

36 Μέλμαν) Ω: γυναικοντουλειά! ((Γυρίζει προς τον Μέλμαν και χαμογελά πονηρά)) 

37 Ω: Δεν μου είπες ότι μιλάς για γυναίκα! ((Κουνά τον ώμο χαμογελώντας)). 

38 Μο: Μα τι φοβάσαι; Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνεις. Εμπρός! 

39 Με: Ναι; Ναι! Ναι, έχεις δίκιο. 

40 Τζ: Άκου. ((Καρφώνει στη γη το σκήπτρο του και θεατροποιεί όσα τον                   

41 συμβουλεύει πιάνοντας το πρόσωπο του Μέλμαν)) Πας καμαρωτός καμαρωτός, 

42 ‘ντάξει; Την κοιτάζεις μες στα μάτια. Γέρνεις μπρος, ‘νταξει; Λιγουλάκι σχ-            

43 σχεδόν εντελώς. ((Γελά)) Έπειτα την αφήνεις να γύρει κι αυτή άλλη μια σταλίτσα 
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44 μέχρι  που τα χείλη σας τα έχουν πάρει τη σωστή απόσταση χμ και μετά της λες το        

45 …πόσο τηνε μισείς! 

46 Με: Ξέρεις εγώ, ((Ο Μέλμαν τραβιέται απότομα από την αγκαλιά του Τζούλιαν, 

47 πειραγμένος)) ε: μάλλον την αγαπώ! 

48 Τζ: Α βρε παλιόσκυλο (( Ανεβαίνει πάνω στο σκήπτρο του και γαυγίζει)) Είσαι   

49 τρελός παίκτης, το ξέρεις; ((Πηδά κάτω και βάζει το χέρι στη μέση)) Άκουσέ με 

50 καλά. ((Πλησιάζει τον Μέλμαν κρατώντας το σκήπτρο του)) Πρέπει ν’ ανέβεις    

51 πια. ((Σηκώνει τα χέρια του προς τα πάνω)) Μ’ακού:ς;  

52 Μο: Δεν σ’ ακούει. 

53 Τζ: Δε σ’ακούω! 

54 Με: Ναι! ((Ο Μέλμαν βγαίνει σιγά σιγά έξω από το ταφόλακκο)) 

55 Τζ: Ωραία, ανέ:βα! 

56 Μο: Πιο ψηλά:! 

57 Τζ: Πρέπει να βγεις έ:ξω απ’ την τρύπα. 

58 Με: Βγαίνω έ:ξω απ’ την τρύπα. 

59 Τζ: Ανεβαίνει, Μορίς.  

60 Με: Ανεβαίνω, Μορίς. 

61 Μο: Πά:νω. 

62 Τζ: Τα πας κατευτείαν σ’ αυτή τη γυναίκα. 

63 Με: Ναι:! 

64 Τζ: Τρέ:ξε λοιπόν. 

65 Με: Ναι:! 

66 Τζ: Τα πας αμέσως να τη βρεις! 

67 Μο: Να της το πεις. 
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68 Με: Θα της το πω:! 

69 Τζ: ((Ανεβαίνει πάνω στο σκήπτρο του και κάνει χορευτικές κινήσεις)) Και τότε 

70 τα της πεις «μωρό μου σε γουστάρω». Ναι!  

71 Με: Ναι:! Θα το κάνω! Θα το κάνω! ((Ενθουσιασμένος, απομακρύνεται                

72 τρέχοντας)) 

73 Τζ: Πεταίνω γι’ αυτό το εύτυμο κεφαλάκι! 

        Στη συγκεκριμένη σκηνή, παρακολουθούμε την αλληλεπίδραση τριών 

αρσενικών χαρακτήρων, του βασιλιά Τζούλιαν, του Μορίς, και του Μέλμαν, όπου ο 

μεταξύ τους διάλογος διεξάγεται σε ένα πλαίσιο υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Από 

πλευράς ανάδυσης και θεσιακότητας, ο Τζούλιαν κατασκευάζει τη ταυτότητα του 

βασιλιά, την κυριαρχία του οποίου εκφράζει τόσο μέσα από τις έντονες κινήσεις στο 

χώρο όσο και  στο λόγο, καθώς είναι αυτός που κατευθύνει τη συζήτηση (σειρές 19-

20, 23, 26, 28), αλλά και την κατηγορία του φίλου συμπαραστάτη, όταν παρακινεί 

τον Μέλμαν με συμβουλές (σειρά 48, 57, 62, 64, 66, 69-70) να αποκαλύψει τα βαθιά 

του συναισθήματα στην Γκλόρια. Αν και η ιδιότητά του ως βασιλιάς επισκιάζεται 

κάπως από την χαριτωμένη προσωπικότητά του και την φράση (φόρμουλα) στις 

σειρές 13-14. Ο Μορίς συμμετέχει ελάχιστα στη συζήτηση, καθώς σχολιάζει 

καταστάσεις (σειρά 2, 5) και παρακινεί με τον δικό του τρόπο (σειρά 38, 52, 56, 61, 

67), ως συμπλήρωμα στην προσπάθεια του αφέντη του, υιοθετώντας έναν βοηθητικό 

ρόλο που αρμόζει σε έναν συντηρητικό ακόλουθο ενός βασιλιά. Ο Μέλμαν μέσα από 

τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο» κατασκευάζει την κατηγορία του 

απελπισμένου αρσενικού, που, μη μπορώντας να διεκδικήσει τη γυναίκα της καρδιάς 

του, απαισιοδοξεί για τη ζωή (σειρά 3) και μόνο μια δυναμική ενθάρρυνση θα του 

αλλάξει τη ψυχολογία και θα τον κάνει να σκεφτεί τα πράγματα διαφορετικά (σειρά 

39, 58, 68, 71).   

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η συνομιλία μεταξύ των χαρακτήρων στηρίζεται 

στην σχέση επάρκειας που διακρίνεται από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι άλλοι δύο 

για τον Μέλμαν, όταν τον συναντούν, του συμπαραστέκονται ως φίλοι και τον 

κατευθύνουν. Η σχέση αυτή αυθεντικοποιεί τη ταυτότητα του Τζούλιαν και του 

Μορίς ως φίλων του διστακτικού Μέλμαν, αλλά ενισχύει και τη ταυτότητα του 
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πρώτου ως ηγετικού βασιλιά που νοιάζεται για τους άλλους και λύνει τα προβλήματα 

που προκύπτουν. 

        Υφολογικά, στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Μέλμαν περνά από διάφορες 

ψυχολογικές φάσεις που επηρεάζουν κάθε φορά το ύφος του στο λόγο. Αρχικά, 

δηλώνει πως συμφωνεί με τον Μορίς, πως είναι «σπατάλη» που αφήνει τη ζωή, όντας 

στην πιο τρυφερή ηλικία, με τη διατύπωση ρητορικής ερώτησης και τον 

χαρακτηρισμό «ξεγραμμένος» για τον εαυτό του (σειρά 3), διατυπώνοντας τη θλίψη 

του για την αρρώστια που νομίζει πως έχει, αλλά και για τη μοναξιά που αισθάνεται 

μακριά από την Γκλόρια. Επιπλέον, η απογοήτευσή του παίρνει άλλες διαστάσεις, 

όταν ακούγοντας τα όνειρα ζωής του Τζούλιαν, με διστακτικότητα που γίνεται 

φανερή με τις παύσεις (σειρά 22, 25, 29, 32), τον επιτονισμό φωνήεντος (σειρά 3, 22, 

47) και την εμφατική άρνηση με την επανάληψη των αρνητικών μορίων (σειρά 25), 

παίρνει λίγο θάρρος και μοιράζεται το πρόβλημά του. Αργότερα όμως, όταν οι άλλοι 

δύο τον πείθουν να προβεί σε πράξη και να σπεύσει να αποκαλύψει τα αισθήματά του 

στη γυναίκα που αγαπά, ο ενθουσιασμός του εκφράζεται με την επανάληψη του 

καταφατικού όρου (σειρά 54, 63, 65, 71) και φράσης (σειρά 71), και τον επιτονισμό 

φωνηέντων (σειρά 58, 63, 65, 68, 71). Η συναισθηματική μεταστροφή του 

περικειμενοποιείται παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά με το χαμηλόφωνο τόνο και 

τους θλιμμένους μορφασμούς αρχικά, τον υψηλό τόνο φωνής, τα χαμόγελα και το 

τρέξιμο στη συνέχεια.  

        Αντίστοιχα, το ύφος του Μορίς εμπνέει σοβαρότητα που ταιριάζει σε έναν 

σύμβουλο και ακόλουθο βασιλιά. Συγκεκριμένα, ο ενισχυτικός του ρόλος δίπλα στον 

βασιλιά γίνεται έκδηλος από το χαμηλόφωνο ύφος, την απόδοση των χαρακτηρισμών 

«γκαντέμης» και «μεγάλε» (σειρά 5), κοινωνιογλωσσικοί όροι που προέρχονται από 

την λαϊκή γλώσσα και τα νεανικά ιδιώματα, την διατύπωση του επιφωνήματος 

παρακίνησης (σειρά 38), αλλά και παραγλωσσικά, με τις κινήσεις των χεριών και 

τους μορφασμούς του προσώπου του.   

        Από την άλλη πλευρά, ο Τζούλιαν ως βασιλιάς προβάλλει την κυριαρχία, και 

το κύρος μέσα από τον λόγο, όταν αυτοπαρουσιάζεται (σειρές 6-7), μιλά για τον 

εαυτό του και τα όνειρά του (σειρές 11-12, 15-16), ιδιαίτερα όταν φανερώνει τις 

επεκτατικές του διαθέσεις και την τυραννική του ιδεολογία (σειρές 15-16). Σε αυτήν 

την επιβλητικότητά του δείχνουν υπακοή και σεβασμό τα άλλα ζώα, οι 
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στρουθοκάμηλοι και τα φλαμίνγκο, που δεν συμμετέχουν στη συζήτηση αλλά 

επιτελούν έναν δευτερεύοντα ρόλο, εξασφαλίζοντας στον βασιλιά μεταφορά, και 

ανταποκρίνονται σε κάθε του κίνηση, χωρίς διαταγές. Πιο αναλυτικά, 

αυτοχαρακτηρίζεται ως «βασιλιάς», παρουσιάζοντας έτσι τη θεσμική του ιδιότητα, 

και διατυπώνει πάλι για τον εαυτό του τα επίθετα «εξαιρετικός» και «τελειομανής» 

με τα επιτατικά «ήδη» και «λίγο» αντίστοιχα (σειρά 12), φανερώνοντας την 

επιδεικτικότητά του. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το χιουμοριστικό υπόβαθρο της 

συνομιλίας. Ο βασιλιάς Τζούλιαν είναι μια κωμική φιγούρα. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

παραγλωσσικά από την έντονη κίνηση στον χώρο, τα παιχνίδια με το σκήπτρο, τους 

μορφασμούς του προσώπου και την θεατρική εκτέλεση όσων περιγράφει (σειρές 40-

45). Επίσης, και λεκτικά από την αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή καθώς στη θέση 

του φθόγγου [δ] αρθρώνει τον φθόγγο [d] και στη θέση του [θ] αρθρώνει [t] (σειρές 

7, 11, 13, 15-16, 19-20, 30, 36, 44, 62, 66, 70, 73), και από την αφέλειά του όταν δεν 

αντιλαμβάνεται αμέσως το μυστικό του Μέλμαν διατυπώνοντας συνεχείς ερωτήσεις 

(σειρές 23, 26, 28, 30), παρανοεί και τον συμβουλεύει πώς να προσεγγίσει την 

Γκλόρια καταλήγοντας σε μία μη αναμενόμενη πράξη (σειρές 44-45). Καθώς το 

ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην αναφορά του γυναικείου ονόματος, αποκτά ένα 

ύφος πονηρό και χρησιμοποιεί κοινωνιογλωσσικούς πόρους που ανήκουν στο 

ανδρικό λεξιλόγιο και τα νεανικά ιδιώματα (σειρές 36-37, 70). Ακόμη, χρησιμοποιεί 

στο λόγο φράση που προέρχεται από τη λαϊκή γλώσσα και δεν συνάδει σε έναν 

βασιλιά (σειρές 13-14). Παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζεται να διάκειται φιλικά απέναντι 

στην μελαγχολική καμηλοπάρδαλη, δείχνοντάς της την συμπάθειά του και 

ενθαρρύνοντας  με προτροπές. Αποκαλεί κατ’ επανάληψιν τον Μέλμαν «κεφάλι» ή 

«κεφαλάκι» (σειρά 1, 19, 73), αφού είναι το μόνο μέρος του σώματος που βρίσκεται 

έξω από τον ταφόλακκο, καθώς επισυνάπτει το χαϊδευτικό πότε με επιτατικό και 

αξιολογικό επίθετο (σειρά 1) πότε μόνο με επίθετο (σειρά 19, 73), ενώ παράλληλα 

τον αποκαλεί και «παλιόσκυλο» και «τρελό παίκτη» όντας φιλικά διακείμενος 

θέλοντας να τον πειράξει (σειρές 48-49). Με τη χρήση του δεοντικού τροπικού 

ρήματος «πρέπει» (σειρά 50 και 57), τη χρήση προστακτικής (σειρά 62, 64, 66), των 

επιρρημάτων (σειρά 62 και 66), και με τον επιτονισμό φωνηέντων ενισχύεται 

παράλληλα το επιτατικό ύφος στον λόγο του Τζούλιαν, έτσι ώστε να παρακινήσει 

έντονα τον Μέλμαν και να τονώσει το ηθικό του. Επίσης, ο επιτονισμός φωνηέντων, 

οι παύσεις και οι ρητορικές ερωτήσεις λειτουργούν στον λόγο του Τζούλιαν για 

εμφατικούς λόγους και κάποτε για την προβολή της βασιλικής μεγαλοπρέπειάς του. 
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        Στην συγκεκριμένη σκηνή, οι χαρακτήρες υποδεικνύουν, από πλευρά 

μερικότητας, παραδοσιακές κοινωνιογλωσσικές συμπεριφορές αντρών και γυναικών 

αναδεικνύοντας τις κυρίαρχες έμφυλες ιδεολογίες. Ο αδίστακτος δικτάτορας με τις 

επεκτατικές διαθέσεις, Τζούλιαν,  όσο και ο υποστηρικτικός ρόλος του ακόλουθου 

ενός βασιλιά, Μορίς, είναι φιγούρες ως επί το πλείστων αντιπροσωπευτικές του 

αρσενικού φύλου. Ωστόσο, η κατάθλιψη και η διστακτικότητα του Μέλμαν στην 

αρχή, όντας θλιμμένος μέσα στο ταφόλακκο, παραπέμπει στην κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά των συναισθηματικών γυναικών. Έτσι αναδεικνύεται πως και το 

αρσενικό φύλο μπορεί να έχει μια ανάλογη συμπεριφορά σε περιστάσεις κακής 

ψυχικής διάθεσης. Όταν, μετά τη συζήτηση με τον βασιλιά Τζούλιαν, αποφασίζει να 

αποκαλύψει τα αισθήματά του στην Γκλόρια, ενδύεται το αποφασισμένο αρσενικό 

που θα παλέψει για την αγάπη με όποιο κόστος, βάζοντας κατά μέρος συστολές και 

φόβους. Τέλος, με τη φράση στη σειρά 17 διατυπώνει την αντίληψη πως τα όνειρα 

ενός βασιλιά πραγματοποιούνται, με την έννοια ότι όλα τα μπορεί ένας βασιλιάς, σε 

αντίθεση με τον ίδιο που δεν έχει κάποιο τίτλο, και είναι εγκλωβισμένος στο δικό του 

δράμα.     

5.4.Ανάλυση τριών σκηνών από την ταινία Εγώ, ο Απαισιότατος  

Απόσπασμα 1 (25.56 – 27.53) 

((Η σκηνή εκτυλίσσεται  στο ορφανοτροφείο, όπου ο πανούργος Γκρου προκειμένου 

να υλοποιήσει το νέο μεγαλεπήβολο σχέδιό του αναγκάζεται να υιοθετήσει τρία 

ορφανά κοριτσάκια. Εκεί παρουσιάζεται ως οδοντίατρος έτσι ώστε να πείσει την 

αυστηρή μις Χάιτι, τη διευθύντρια του ορφανοτροφείου, για το θετικό του προφίλ. 

Συγχρόνως, στο υπόγειο του σπιτιού του Γκρου τα μίνιονς, ο έμπιστος στρατός του, 

συντάσσουν στον υπολογιστή το βιογραφικό του Γκρου)). 

Μις Χάιτι (Χ), Γκρου (Γκ), Μίνιον (Μ
1
), Μίνιον (Μ

2
), Άλλα μίνιονς (Μ) 

1 Χ: ((Ελέγχει το μητρώο του Γκρου στον υπολογιστή, ενώ εκείνος με λευκή στολή   

2 και τα οδοντιατρικά εργαλεία του στην τσέπη κάθεται σε μια χαμηλή καρέκλα         

3 μπροστά από το γραφείο της)). Λοιπόν, απ’ ό,τι φαίνεται έχετε καθαρό ποινικό        

4 μητρώο δόκτωρ Γκρου. Ω: βλέπω έχετε συντάξει μία λίστα με όλα τα… προσωπικά 

5 σας… επιτεύγματα. Ευχαριστώ γι’ αυτό. Μ’ αρέσει το διάβασμα. 
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6 Μ
1
: ((Ένα μίνιον πληκτρολογεί στον υπολογιστή. Τα στοιχεία στέλνονται και           

7 φορτώνονται αυτόματα στον υπολογιστή του ορφανοτροφείου)) Βιογραφικό           

8 Δόκτωρ Γκρου. Α: Αίτημα υιοθεσίας, προφίλ. Τιτακατακατα:…  

9 Χ: Και βλέπω έχετε λάβει μετάλλιο ανδρείας και τίτλο ιππότη. ((Ο Γκρου γελάει    

10 αμήχανα)) 

11 Μ
1
: Κάτι άλλο; 

12 Μ: Εγώ, εγώ, εγώ… ((Τα μίνιονς σηκώνουν το χέρι τους για να πάρουν το λόγο)) 

13 Μ
1
: Εσύ. 

14 Μ
2
: Εκπομπή. 

15 Μ
1
: Α ναι μαγειρικής! 

16 Χ: Είχατε δικιά σας εκπομπή μαγειρικής και κρατάτε την ανάσα σας για τριάντα 

17 δεύτερα. Δεν είναι και: σπουδαίο! 

18 Μ
1
: (( Ένα μίνιον σπρώχνει το άλλο, το οποίο ρίχνει από την καρέκλα του, για να 

19 πληκτρολογήσει στον υπολογιστή)) Α: 

20 Μ
2
: Ανόητε! 

21 Μ: ((Τα δύο μίνιονς τσακώνονται μεταξύ τους πάνω στην καρέκλα ενώ από κάτω 

22 τα υπόλοιπα ενθαρρύνουν την σύγκρουσή τους)) Καυ-γάς, καυ-γάς, καυ-γάς,      

23 καυ-γάς, καυ-γάς, καυ-γάς, καυ-γάς, καυ-γάς ((Πάνω στον καυγά τους στον         

24 υπολογιστή πληκτρολογούνται ανακατεμένα γράμματα και σύμβολα, έτσι ώστε η 

25 μις Χάιτι να απορεί)).  

26 Χ: Τι στο καλό είναι… τι;  

27 Γκ: ((Ο Γκρου βήχει και μιλά αργά με ύφος θλιμμένο)) Λοιπόν, αυτό είναι το story    

28 μου. Νιώθω πραγματικά μό:νος από τότε που η γυναίκα μου, ((κοιτά δεξιά           

29 αριστερά φοβισμένος ψάχνοντας να βρει ένα γυναικείο όνομα για να ονομάσει την 

30 υποτιθέμενη γυναίκα του)) η Ντέπη, απεβίωσε και η καρδιά μου είναι σαν ένα      

31 δόντι που έχει κουφάλα και δεν δεν δεν μπορεί να γεμίσει παρά μόνο με παιδιά.    

32 ((Κάνει κινήσεις με τα χέρια σχηματίζοντας ένα δόντι)) Συγνώμη…((Ξεσπά σε    

33 κλάματα προσπαθώντας να την συγκινήσει, κρύβοντας το πρόσωπό του μέσα στα 
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34 χέρια του. Εκείνη κάνει έναν αυστηρό μορφασμό χωρίς να μιλά. Ύστερα φέρνει 

35 την καρέκλα του πιο κοντά στο γραφείο της)) Είσαι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. 

36 Μιλάς ισπανικά; 

37 Χ: Σας δείχνω να μιλάω ισπανικά; 

38 Γκ: Το πρόσωπό σου είναι como un burro!  

39 Χ: Ω: μα ευχαριστώ! ((Αρχικά εκπλήσσεται, και χαμογελαστή δέχεται το             

40 κομπλιμέντο, δένει τα χέρια της κοντά στον ώμο της και γελά)) 

41 Γκ: Τελοσπάντων. ((Κάνει έντονες κινήσεις με τα χέρια)) Μπορούμε να               

42 προχωρήσουμε με την υιοθεσία; Είμαι πολύ πολύ ενθουσιασμένος! 

43 Χ: ((Η μις Χάιτι πατά ένα κουμπί στο γραφείο της, δίνοντας εντολή)) Παρακαλώ, 

44 πείτε στις Μάργκο, Ίντιθ και Άγκνες να έρθουν στο lobby. 

        Σε αυτή τη μυθοπλαστική συνομιλία του Γκρου με τη Χάιτι παρατηρούμε τον 

πρώτο να κατασκευάζει μία μη αληθή ταυτότητα από αυτήν που φέρει στη 

μυθοπλαστική πραγματικότητα προκειμένου να εμφανιστεί συμπαθής και να πείσει 

τη μις Χάιτι για την καταλληλότητά του ως κηδεμόνα των τριών παιδιών.  Η 

προσποίηση του Γκρου επηρεάζει τη γλώσσα και το ύφος της μις Χάιτι ενισχύοντας 

τις έμφυλες παραδοσιακές ταυτότητες. Έτσι, από πλευράς θεσιακότητας, η μις Χάιτι 

κατασκευάζει τον εαυτό της ως τυπική αυστηρή διευθύντρια, που εμπνέει κύρος, 

προσανατολισμένη στο καθήκον αφού αρέσκεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες 

του ορφανοτροφείου και κρατά μια επικριτική στάση απέναντι στον Γκρου, 

εξετάζοντας το βιογραφικό του σημείωμα με κάποια επιφυλακτικότητα και 

δυσπιστία. Εντούτοις, μετά το κομπλιμέντο του Γκρου αναδεικνύει την κατηγορία της 

παραδοσιακής γυναίκας, όντας κολακευμένη και προβάλλοντας τη θηλυκότητα της,      

και σχεδόν ξεχνά το ζήτημα της υιοθεσίας. Αντίστοιχα, ο Γκρου υποδύεται τον 

οδοντίατρο, επάγγελμα που παραπέμπει σε μια ήσυχη και τακτοποιημένη ζωή με 

καλές απολαβές, χαρακτηριστικό που ενθαρρύνει την κηδεμονία. Επιπλέον, 

κατασκευάζει την κατηγορία του θλιμμένου χήρου, όταν τονίζει τη μοναξιά του και 

το πόσο απεγνωσμένα ποθεί παιδιά στη ζωή του  αλλά και την κατηγορία του 

παραδοσιακού άντρα που με φιλοφρονήσεις και κολακευτικά λόγια προσπαθεί να 

δείξει το υποτιθέμενο ενδιαφέρον του ώστε να επιδράσει συναισθηματικά στην 

απόφαση για την κηδεμονία. Από την άλλη πλευρά, τα μίνιονς, τα χαριτωμένα 
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μικροσκοπικά κίτρινα πλασματάκια, στα οποία ο Γκρου βασίζει τη δουλειά του, 

κατασκευάζουν τον εαυτό τους ως καλοί φίλοι και πιστοί εργάτες του, αφού τον 

βοηθούν στο σχέδιο της κηδεμονίας συντάσσοντας το πλαστό βιογραφικό σημείωμα 

του Γκρου. Παρά ταύτα, τα μίνιονς διακρίνονται για την αθωότητα και την  

ανευθυνότητά τους και παρουσιάζονται σαν χαριτωμένα και σκανδαλιάρικα παιδιά, 

καθώς παρεκκλίνουν από την πορεία τους, χάνουν τον στόχο τους και τσακώνονται 

μεταξύ τους. 

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η σχέση επάρκειας του Γκρου και της μις Χάιτι 

οικοδομείται μέσα από το τελικό πόρισμα που αφορά την αναγνώριση και 

αυθεντικοποίηση του Γκρου ως κατάλληλου κηδεμόνα των κοριτσιών. Στους 

αντίποδες βρίσκεται η κατασκευή μιας σχέσης διάκρισης ανάμεσα στα μίνιονς που 

τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα πληκτρολογήσει κατά την σύνταξη του 

βιογραφικού, ενώ τα υπόλοιπα που παρακολουθούν τη σκηνή ενθαρρύνουν τον 

καυγά. 

        Από πλευράς δεικτικότητας, η μις Χάιτι και ο Γκρου υιοθετούν ευδιάκριτα 

ένα «θηλυκό» ομιλιακό ύφος κατά τη μυθοπλαστική συνομιλία, το οποίο 

χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τον ευγενικό τόνο ομιλίας. Συγκεκριμένα, η μις 

Χάιτι χρησιμοποιεί επίσημο και σοβαρό ομιλιακό ύφος που εμπνέει το κύρος μιας 

διευθύντριας ορφανοτροφείου, χρησιμοποιώντας πληθυντικό ευγενείας όταν 

απευθύνεται στον «δόκτωρ» Γκρου (σειρές 3-5, 9, 16, 37), και παράλληλα έχει μια 

επικριτική διάθεση απέναντί  του (σειρές 16-17). Έμφαση δίνεται με τις παύσεις 

(σειρές 4-5) και το επιφώνημα (σειρά 4), όπως επίσης  απαντά  με ερώτηση στην 

ερώτηση του Γκρου αν μιλάει ισπανικά, εκδηλώνοντας ειρωνικά την άγνοιά της για 

την ισπανική γλώσσα (σειρά 37). Ακόμη, με τη διατύπωση του επιφωνήματος 

απορίας (σειρά 26) εκφράζει έκπληξη για τα ακαταλαβίστικα που πληκτρολογούν 

στον υπολογιστή τα μίνιονς πάνω στον καυγά τους. Αισθάνεται ευχαρίστηση με τα 

κολακευτικά λόγια του Γκρου που παραγλωσσικά εκφράζεται με το χαμόγελο 

ικανοποίησης και το δέσιμο των χεριών πάνω από τον ώμο. Έτσι κατασκευάζει την 

κατηγορία της παραδοσιακής γυναίκας που ικανοποιεί την φιλαρέσκειά της με τα 

κολακευτικά λόγια των αντρών. Στην περίπτωση του Γκρου η χρήση ενός «θηλυκού» 

επικοινωνιακού ύφους εξυπηρετεί το πανούργο σχέδιό του. Ο Γκρου είναι εκείνος 

που κρατά το συναισθηματικό έλεγχο της συζήτησης, γι’ αυτό και χειρίζεται επιδέξια 

τα ευγενικά συναισθήματα της διευθύντριας. Αρχικά, με χαμηλόφωνο τόνο και 
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δραματικότητα (σειρές 27-32) φανερώνει τη μοναξιά που βιώνει καθημερινά, καθώς 

με μια παρομοίωση από το χώρο της οδοντιατρικής, παρουσιάζει την άδεια ζωή του 

με ένα κούφιο δόντι που μόνο με παιδιά μπορεί και πρέπει να γεμίσει (σειρά 30-31). 

Με την επανάληψη του αρνητικού μορίου «δεν» (σειρά 31) τονίζει εμφατικά και με 

έντονη συγκινησιακή φόρτιση την αναγκαιότητα της κηδεμονίας και στη συνέχεια, 

ξεσπά σε κλάματα καλύπτοντας το πρόσωπο με τις παλάμες του. Στο τέλος, 

χρησιμοποιεί αξιολογικούς χαρακτηρισμούς (σειρά 35) αποκαλώντας την «πάρα πολύ 

όμορφη γυναίκα» για να αποκτήσει την εύνοιά της. Το θηλυκό επικοινωνιακό ύφος 

του περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με το πλησίασμα της καρέκλας του προς το 

γραφείο της, το χαμόγελο και τις κινήσεις των χεριών. Συμπληρωματικά σε αυτά, 

εκμεταλλευόμενος το γεγονός πως δεν μιλάει την ισπανική γλώσσα, κάνει μία 

περιπαικτική παρομοίωση για το πρόσωπό της που εκείνη το προσλαμβάνει ως 

κομπλιμέντο (σειρά 38). Η φράση «como un burro» που έχει τη σημασία «σαν 

γαϊδουράκι» και η λέξη «story» (σειρά 27) που περιγράφει στην περίσταση αυτή το 

ιστορικό του, φανερώνουν την επιδεικτική του διάθεση και αυτοπροβολή για την 

πολυγλωσσία του. Βέβαια, προσπαθεί να επισπεύσει τη συζήτηση (σειρές 41-42) και 

διατυπώνει τον ενθουσιασμό του για την υιοθεσία με την επανάληψη του επιτατικού 

«πολύ» και το επίθετο «ενθουσιασμένος» (σειρά 42). Τέλος, τα μίνιονς 

κατασκευάζουν το δεσμευμένο κατηγόρημα «παιδική αθωότητα» βάσει της 

κατηγορίας που κατασκευάζουν για τον εαυτό τους, αφού καταγράφουν στο 

βιογραφικό του Γκρου το επίτευγμα κρατήματος αναπνοής για τριάντα δεύτερα που 

είναι κάτι κοινό και συνηθισμένο σε όλους τους ανθρώπους (σειρές 16-17). Αλλά και 

με την ηχομιμητική λέξη «τιτακατακατα» (σειρά 8) που θυμίζει τον ήχο του 

πληκτρολογίου, τον χαρακτηρισμό «ανόητος» (σειρά 20), τον καυγά, φανερώνεται η 

σκανδαλιάρικη και άτακτη πλευρά τους.  

        Από πλευράς μερικότητας, οι δύο χαρακτήρες αναπαρίστανται να 

αναπαράγουν ταυτότητες που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς ιδεολογικούς 

σχηματισμούς. Αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητα της διευθύντριας του ορφανοτροφείου 

με τη κλασικά αποδεκτή και τυποποιημένη εικόνα που διαπνέεται από συντηρητισμό 

κυριαρχεί στη δομή του λόγου της μις Χάιτι, ενώ η φιλαρέσκειά της αποτελεί 

πρωτοτυπικό κατηγόρημα της παραδοσιακής γυναίκας, κατηγορία που επιδρά 

καθοριστικά και επικαλύπτει την άλλη με αποτέλεσμα να αποφασίζει για την 

υιοθεσία βάσει του συναισθήματος και της συμπάθειας για τον Γκρου μετά την 
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φιλοφρόνησή του στα ισπανικά. Ο Γκρου, από την άλλη, υιοθετεί θηλυκές 

κοινωνιογλωσσικές συμπεριφορές με στρατηγικό τρόπο, αφού εκμεταλλευόμενος την 

ευαισθησία και τη συναισθηματικότητα των γυναικών πετυχαίνει τον σκοπό του, την 

υιοθεσία των τριών κοριτσιών. Με άλλα λόγια πείθει τη διευθύντρια του 

ορφανοτροφείου επηρεάζοντας την απόφασή της κάνοντάς της   φιλοφρονήσεις, παρά 

το κύρος της θέσης και τη σοβαρότητα του χαρακτήρα της.  

Απόσπασμα 2 (32.37-33.58) 

((Στην επόμενη σκηνή ο Γκρου έχει ήδη υιοθετήσει τα τρία μικρά κορίτσια και τα 

ξεναγεί στο παράξενο σπίτι του)). 

 Γκρου (Γκ),  Ίντιθ (Ι), Μάργκο (Μαρ),  Άγκνες (Α) 

1 Γκ: ((Μπαίνουν στην κουζίνα)) Όπως βλέπετε, έχω φροντίσει για ό,τι μπορεί να        

2 χρειαστεί ένα παιδί. Πιπί, κακά, τροφή, νερό. (( Ο Γκρου στρώνει την εφημερίδα     

3 που κρατά σε ένα μέρος κοντά στα μπολάκια με το νερό και το φαγητό τους))          

4 Μάλιστα! Ε: οκ; Όπως σας έλεγα… ((Η Ίντιθ ακουμπά με τα δαχτυλάκια της ένα    

5 γυάλινο δοχείο με πράσινο υγρό που βρίσκεται πάνω στον πάγκο και το ρίχνει κάτω 

6 σπάζοντας το))  έι όου… 

7 Ι: Κάποιος έσπασε αυτό ((Δείχνει το σπασμένο δοχείο με το δάχτυλό της)). 

8 Γκ: ((Ο Γκρου θυμώνει αλλά συγκρατεί τον εαυτό του)) Ωραία, ωραία! Πρέπει να   

9 θέσουμε κάποιους κανόνες. Κανόνας πρώτος. Δεν πρέπει να αγγίζετε τίποτα!         

10 ((Δένει τα χέρια του πίσω από την πλάτη και κάνει βόλτες πάνω κάτω)) 

11 Μαρ: Αχά, ούτε το πάτωμα; ((Βάζει το χέρι στη μέση)) 

12 Γκ: Ναι, αυτό μπορείτε να τ’ αγγίζετε. 

13 Μαρ: Και τον αέρα; 

14 Γκ: Ναι, μπορείτε να αγγίζετε και τον αέρα. 

15 Ι: Και αυτό εδώ; ((Η Ίντιθ εμφανίζει ένα όπλο πίσω από την πλάτη της και           

16 σημαδεύει τον Γκρου στο πρόσωπο με το λέιζερ)) 

17 Γκ: Α: πού το βρήκες αυτό; ((Πετάγεται τρομαγμένος ρίχνοντας ένα σκαμπό και  

18 αρπάζει ένα τηγάνι για να προστατευθεί. Το κοριτσάκι χαμογελά))  



78 
 

19 Ι: Το βρήκα. ((Την πλησιάζει προσεκτικά και αρπάζει το όπλο από τα χέρια της   

20 και το ακουμπά μαζί με το τηγάνι πάνω στον πάγκο της κουζίνας)) 

21 Γκ: Λοιπόν, κανόνας δεύτερος. Δεν θα μ’ ενοχλείτε όσο δουλεύω. Κανόνας          

22 τρί:τος. Δεν θα κλαίτε, γκρινιάζετε, γελάτε, κακαρίζετε και εννοείται δεν θα         

23 πέρδεστε. ((Κάνει μορφασμούς όσο μιλά)). Άρα, κανέναν κανέναν κανέναν         

24 ενοχλητικό θόρυβο. Οκ;  

25 Α: Αυτό το βρίσκεις ενοχλητικό; ((Η Άγκνες χτυπά τα μάγουλά της και κάνει      

26 αστείους ήχους με το στόμα))  

27 Γκ: Πο:λύ:! ((Την πλησιάζει και την κάνει να σταματήσει το παιχνίδι αυτό))  Τα 

28 λέμε σε έξι ώρες. ((Φεύγει)) 

29 Μαρ: Εντάξει, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε φίνα. Θα είμαστε μια χαρά εδώ πέρα, 

30 σωστά; Άγκνες; ((Γυρίζει και βλέπει την Άγκνες να τρώει γλυκές λιχουδιές μέσα 

31 από το μπολάκι))  

        Στην παραπάνω σκηνή, ο Γκρου παρουσιάζει τον αληθινό χαρακτήρα του στα 

κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα, από πλευράς θεσιακότητας, ο Γκρου κατασκευάζει τη 

ταυτότητα του κηδεμόνα και του πολυάσχολου επαγγελματία. Δεν έχει σημείο 

αναφοράς για τα παιδιά και τα βλέπει σαν κατοικίδια. Μάλιστα, έχει ετοιμάσει ένα 

μέρος στην κουζίνα για τη τουαλέτα και το φαγητό τους. Παρουσιάζεται σκληρός και 

δείχνει αδιαφορία για τα κορίτσια, μια και θέλει να τα χρησιμοποιήσει στο 

κακόβουλο σχέδιό του στο οποίο και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο. Έτσι, 

καταφέρνει να κατασκευάσει για τον εαυτό του την κατηγορία του κακού απατεώνα 

με κύρια επιδίωξη την απόκτηση του τίτλου «ο μεγαλύτερος κακός του κόσμου». 

Συγχρόνως, τα τρία κορίτσια, που κατασκευάζουν την κατηγορία των  ορφανών 

κοριτσιών, εμφανίζονται να μην τον φοβούνται και να συζητούν άνετα μαζί του. 

Αρχικά, η Μάργκο, το μεγαλύτερο κορίτσι από τα άλλα δύο, κατασκευάζει την 

κατηγορία της υπερπροστατευτικής αδερφής βάσει του μηχανισμού 

κατηγοριοποίησης μέλους «οικογένεια», που νοιάζεται για τις δύο μικρότερες 

αδερφές της, μεγαλωμένη δίχως οικογένεια, δεν εμπιστεύεται εύκολα το νέο τους 

πατέρα και παίρνει το λόγο πρώτη μιλώντας αντιπροσωπευτικά για τις αδερφές της. 

Η Ίντιθ, η μεσαία ηλικιακά αδερφή από τις άλλες δύο, κατασκευάζει τη ταυτότητα 

του ζωηρού κοριτσιού, που θέλει να εξερευνήσει εξονυχιστικά το σπίτι του Γκρου και 
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να πειραματιστεί με ό,τι βρει μπροστά της. Επιπλέον, είναι  απρόσεκτη, όταν αγγίζει 

και ρίχνει στο πάτωμα ένα δοχείο με ένα πράσινο υγρό και αποποιείται τις ευθύνες, 

δηλώνοντας αόριστα πως «κάποιος» το έριξε κάτω, αλλά και περίεργη, αφού 

ενδιαφέρεται για τις μυστικές δραστηριότητες του Γκρου, καθώς τον ρωτά για το 

όπλο που βρήκε τυχαία. Τέλος, η Άγκνες, το μικρότερο κορίτσι, φέρει τη ταυτότητα 

του αθώου, καλόκαρδου και χαριτωμένου κοριτσιού που αγαπά τον κόσμο και 

λατρεύει τα γλυκά. 

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η συνομιλία του Γκρου με τα κορίτσια 

εδράζεται σε μία σχέση επάρκειας, καθώς αυτός ορίζει κάποιους κανόνες για τη 

τήρηση της τάξης μέσα στο σπίτι του και τακτοποιεί τις βασικές ανάγκες των 

κοριτσιών. Οι τρεις αδερφούλες αποδέχονται αυτούς τους κανονισμούς κάνοντας 

αρχικά κάποιες ερωτήσεις και τρώγοντας τα γλυκά μέσα από το μπολάκι στο 

καθορισμένο μέρος. 

        Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας σε αυτή τη μυθοπλαστική συνομιλία, 

ο Γκρου αντλεί κυρίως από ένα «αρσενικό» ομιλιακό ύφος ενώ τα κορίτσια από ένα 

θηλυκό επικοινωνιακό ύφος που συνάδει με την παιδική ηλικία τους αντίστοιχα. Ο 

Γκρου αρχικά προσδιορίζει τις βασικές ανάγκες των παιδιών (σειρές 1-2), κι ύστερα 

αριθμεί τρεις κανόνες, τους οποίους τονίζει με το επαναλαμβανόμενο αρνητικό μόριο 

«δεν» (σειρά 9, 21-22), και την αρνητική αντωνυμία «κανέναν» (σειρά 23), αλλά και 

με τη χρήση του δεοντικού βοηθητικού ρήματος «πρέπει» που δηλώνεται έντονη 

απαγόρευση (σειρά 9, 21-23) και επιτακτική ανάγκη (σειρά 8). Με αυτές τις 

απαγορεύσεις ο Γκρου στερεί από τα κορίτσια να αγγίζουν πράγματα μέσα στο σπίτι, 

τους επισημαίνει να μην τον ενοχλούν τις ώρες που θα δουλεύει και να μην κάνουν 

κανέναν ενοχλητικό θόρυβο, ακόμη κι όταν χαίρονται και γελούν. Επίσης, με το 

επιτατικό «πολύ» και την παράλληλη επιμήκυνση φωνήεντος  (σειρά 27) φανερώνει 

έντονα την ενόχλησή του από το παιχνίδι που κάνει χτυπώντας τα μάγουλά της η 

μικρή Άγκνες. Όλα αυτά αυθεντικοποιούν τον Γκρου ως έναν άνθρωπο απότομο και 

αυστηρό χωρίς συναίσθηση και αισθήματα για τους άλλους, που πάνω από όλα βάζει 

τον εγωισμό του, δουλεύοντας ατέλειωτες ώρες τα πανούργα σχέδιά του. Παρά 

ταύτα, ο Γκρου συγκρατεί τον θυμό του, όταν η Ίντιθ σπάει ένα δοχείο, 

διατυπώνοντας κατ’ επανάληψιν το επίρρημα «ωραία» (σειρά 8), ώστε να επιβληθεί 

δίχως τσακωμούς και φωνές. Από την άλλη, τα κορίτσια διατυπώνουν ερωτήσεις 

σχετικά με τους απαγορευτικούς κανόνες (σειρά 11, 13, 15, 25). Προπάντων, η 
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Μάργκο περικειμενοποιεί εξωγλωσσικά το επικοινωνιακό ύφος της καθώς βάζει το 

χέρι στη μέση της, κίνηση που φανερώνει την αυτοπεποίθησή της και την πεποίθηση 

ότι έχει δίκιο, περιμένοντας την καταφατική απάντηση του Γκρου. Στο τέλος, 

καθησυχάζει τις αδερφές της πως όλα θα πάνε καλά στο νέο τους σπίτι, παρόλο που 

οι άλλες δύο δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα ή να φοβούνται το σκληρό 

χαρακτήρα του Γκρου.   

        Είναι ολοφάνερο, από πλευράς μερικότητας, πως ο Γκρου δεν έχει καλή 

σχέση με τα παιδιά και γενικότερα με τις οικογενειακές αξίες, κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά που αρμόζει σύμφωνα με τις παραδοσιακές αντιλήψεις στον κοινωνικό 

ρόλο της γυναίκας. Φυσικά, ικανοποιεί τις πρώτες βασικές ανάγκες των κοριτσιών, 

ορίζοντας τον χώρο τους και περιορίζοντάς τους με αυστηρούς κανονισμούς. 

Ωστόσο, η παρουσία ενός υπερσύγχρονου όπλου στο σπίτι του προσδιορίζει την 

επαγγελματική του δραστηριότητα ως παράνομη, άλλη μία κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά που ταιριάζει κυρίως στο ανδρικό φύλο και φανερώνει την καλή σχέση 

των αντρών με τις νέες τεχνολογίες και την πολεμική δραστηριότητα. Παράλληλα, η 

Μάργκο ενισχύει  το παραδοσιακό γυναικείο πρότυπο, καθώς διατυπώνει ερωτήσεις 

σχετικά με τις απαγορεύσεις που τους δίνονται, εμμένοντας σε αυτονόητες 

λεπτομέρειες που αρχικά δεν λήφθηκαν υπόψη από τον ίδιο τον Γκρου, και 

συγκεκριμένα η Άγκνες κάνει αστείους ήχους χτυπώντας τα μάγουλα, 

αναδεικνύοντας τη χαριτωμένη παιχνιδιάρικη πλευρά του κοριτσιού. Συνάμα, η Ίντιθ 

ρωτά αν μπορεί να χρησιμοποιεί το όπλο που βρήκε στο σπίτι ενώ τον σημαδεύει 

ταυτόχρονα με το λέιζερ του όπλου, κάτι που παραπέμπει στην κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά των αγοριών.  

Απόσπασμα 3 (1.02.08-1.05.21) 

((Στο παρακάτω απόσπασμα τα κορίτσια είναι ενθουσιασμένα έχοντας περάσει μια 

διασκεδαστική μέρα στο πάρκο μαζί με τον Γκρου, ο οποίος μπαίνει μέσα στο 

υπνοδωμάτιό τους και προσπαθεί να επιβάλλει τάξη και να βάλει για ύπνο και τις 

τρεις)). 

Γκρου (Γκ),  Ίντιθ (Ι), Άγκνες (Α), Μάργκο (Μαρ) 

1 Γκ: ((Τα κορίτσια γελούν και χοροπηδούν μες στο δωμάτιο. Ο Γκρου αρπάζει την   

2 μικρή Άγκνες και την βάζει στο κρεβάτι της)) Ελάτε τώρα στα κρεβάτια. Πλύνατε  
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3 τα δόντια; Να μυρίσω. Για να μυρίσω. Δεν τα ‘πλυνες.((Μυρίζει την ανάσα της       

4 Άγκνες και την κοιτά αυστηρά, ενώ η Ίντιθ πηδά από το ράφι και προσγειώνεται     

5 πάνω του ρίχνοντας τον στο πάτωμα)). Για βάλτε πιτζάμες. Ακίνητες. ((Σηκώνεται, 

6 πιάνει την Ίντιθ από το ένα πόδι και την αφήνει στο κρεβάτι της)). Ελάτε.                 

7 Σοβαρευτείτε, σοβαρευτείτε. Είναι ώρα να πάτε για ύπνο. Τώρα αμέσως. Δεν θέλω 

8 παιχνίδια τώρα. 

9 Ι: Δεν είμαστε κουρασμένες. 

10 Γκ: Εγώ όμως είμαι. 

11 Α: (( Βγάζει από κάτω από το μαξιλάρι της ένα παραμύθι)) Θα μας διαβάσεις ένα 

12 παραμυθάκι; 

13 Γκ: ((Από την πόρτα την κοιτά με βλέμμα αδιάφορο)) Όχι!((Βγαίνει και κλείνει το 

14 φως)) 

15 Α: Σε παρακαλώ:! 

16 Γκ: ((Ξαναεμφανίζεται στην πόρτα)) Όσο και να επιμένεις και να με παρακαλάς, 

17 δεν θ’ αλλάξει κάτι. Σου είπα όχι. Για ύπνο τώρα. 

18 Ι: Μα δεν μπορούμε. Δεν νυστάζουμε. ((Η Ίντιθ σκαρφαλώνει σε ένα μπαούλο)) 

19 Μαρ: Και αν δεν μας διαβάσεις ένα παραμύθι θα σηκωνόμαστε και θα σ’              

20 ενοχλούμε. Όλη νύχτα. (( Η Μάργκο κρατά ένα μαξιλάρι, το οποίο στη συνέχεια 

21 το βάζει στο πάτωμα για να καθήσει)) 

22 Γκ: ((Αναστενάζει, παίρνει το βιβλίο και κάθεται στα μαξιλάρια. Τα κορίτσια       

23 κάθονται γύρω του. Η δε Άγκνες πάνω στον ώμο του)) Καλά. ‘Ντάξει, εντάξει. Τα 

24 νυσταγμένα γατάκια
6
. Τα νυσταγμένα γατάκια; Τι είναι αυτά; ((Δείχνει τις τρεις     

25 δαχτυλόκουκλες πάνω στο βιβλίο))  

26 Α: Κούκλες! Παίζεις όσο λες την ιστορία. 

27 Γκ: Ωραί:α! ((Φορά στα δάχτυλά του τις τρεις κουκλες – γατάκια)). Άντε να        

28 τελειώνουμε και μ’ αυτό. Τα τρία γατάκια το παιχνίδι αγαπούσαν και όλη την μέρα 

                                                           
6
 Με πλάγια γράμματα αναγράφεται στην ανάλυση η ανάγνωση του παραμυθιού από τον Γκρου και 

η χρήση των εισαγωγικών για τη δήλωση του ευθέος λόγου. 
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29 τους στον ήλιο την περνούσαν. Και τότε η μαμά τους ήρθε και είπε «Τώρα γατάκια 

30 για ύπνο ετοιμαστείτε». Ουάου αυτό είναι αηδία! Σας αρέσει αυτό το πράγμα; 

31 Α: Έλα διάβαζε!  

32 Ι: Κάντο! 

33 Γκ: Καλά καλά! Στα τρία μικρά γατάκια δεν άρεσε αυτό διόλου, «μαμά κουρασμένα 

34 δεν είμαστε καθόλου». Η μαμά με χαμόγελο γουργούρισε και είπε «εντάξει μα         

35 τουλάχιστον λιγάκι να πλυθείτε». 

36 Ι: Χτένισε τη γούνα τους. ((Η Ίντιθ δείχνει τη χτένα στο βιβλίο)) 

37 Γκ: Αυτό είναι λογοτεχνία; ((Ο Γκρου παίρνει την μικρή χτένα, χτενίζει τα           

38 γατάκια κι έπειτα τη βάζει στη θέση της)). Και νήπιο θα μπορούσε να το γράψει. 

39 Ωραία. Τα τρία μικρά γατάκια τη γούνα τους φροντίσαν, «να κοιμηθούμε αδύνατον 

40 όμως», απαντήσαν. Η μαμά με μία γλύκα που παρόμοια δε θα βρείτε, είπε               

41 τουλάχιστον «το γάλα σας να πιείτε». 

42 Α: Τώρα βάλ’ τα να πιουν το γάλα. 

43 Γκ: ((Λυγίζει ένα ένα δάχτυλο πάνω στην εικόνα με το γάλα)) Α: δε μ’ αρέσει      

44 καθόλου και δεν τελειώνει με τίποτα. Τα τρία μικρά γατάκια δεν αφήσανε γουλιά. 

45 Τα μάτια έκλεισαν κι άρχισαν χασμουρητά. ((Τα παιδιά κι ο Γκρου                        

46 χασμουριούνται)). «Δεν νυστάζουμε και είναι τζάμπα κόπος», για τη μαμά ένα        

47 νανούρισμα ο τρόπος. «Καληνύχτα γατάκια κλείστε τα ματάκια μέχρι το πρωί να         

48 κάνετε νανάκια. Αν και όσο κοιμάστε κι είστε μακριά μου, εγώ η μαμά... σας αγαπώ 

49 με όλη την καρδιά μου». ((Μένει για λίγα δευτερόλεπτα σκεφτικός)). Τέλος, οκ!    

50 Καληνύχτα. ((Κλείνει απότομα το βιβλίο και σηκώνεται να φύγει)) 

51 Α: Στάσου.  

52 Γκ: Τι; ((Κοντοστέκεται στην πόρτα)) 

53 Α: Δεν έχει φιλάκι για καληνύχτα; 

54 Γκ: Όχι όχι όχι. Δεν έχει ούτε φιλιά, ούτε αγκαλιές, ούτε φιλιά… ((Φεύγει            

55 κλείνοντας την πόρτα. Τα κορίτσια μπαίνουν στα κρεβάτια τους)). 
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56 Μαρ: Δεν θα μας φιλήσει για καληνύχτα, Άγκνες. ((Μία μία κλείνει το δικό της    

57 πορτατίφ)). 

58 Α: Μ’ αρέσει. Είναι καλός! 

59 Ι: Λίγο τρομακτικός. 

60 Α: Σαν τον Άη Βασίλη!   

         Στην παραπάνω υπό ανάλυση σκηνή παρατηρούμε την εσωτερική σύγκρουση 

των παραδοσιακών έμφυλων ταυτοτήτων που φέρει ο Γκρου κατά την διεπίδραση με 

τα τρία κορίτσια που νομικά πλέον είναι κόρες του. Αναλυτικότερα, ο Γκρου 

κατασκευάζει την κατηγορία του πατέρα βάσει του μηχανισμού κατηγοριοποίησης 

μέλους «οικογένεια», αφού φροντίζει να πάνε τα κορίτσια νωρίς για ύπνο και με 

τάξη, να πλύνουν τα δόντια τους, να βάλουν πιτζάμες (σειρές 1-8). Αν και 

εξακολουθεί να είναι αυστηρός και εγωιστής, όντας κουρασμένος, αρχικά αρνείται να 

τους διαβάσει το παραμύθι της Άγκνες (σειρά 13, 16-17), μετά όμως από την πίεση 

και επιμονή των άλλων δύο κοριτσιών ο Γκρου πείθεται και τους το διαβάζει. 

Παράλληλα, γίνεται μια ταύτιση του Γκρου με την μαμά από τα γατάκια του 

παραμυθιού, ενώ τα κορίτσια με εκείνα. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ο Γκρου 

εκφράζει αρνητικά σχόλια για το παραμύθι που τους διαβάζει (σειρές 27-28, 30, 37-

38, 43-44) και αρνείται στο τέλος να τους δώσει το φιλάκι καληνύχτας που του 

ζητούν (σειρά 54). Στη σκηνή αυτή, συνειδητοποιεί ότι έχει αγαπήσει τα τρία 

κοριτσάκια, για το λόγο αυτό αναγκάζεται να κλείσει γρήγορα το βιβλίο και να φύγει 

διότι δεν το αντέχει. Μαθαίνει ότι η ζωή δεν σημαίνει μόνο να είσαι απαισιότατος 

αλλά πως το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό δώρο είναι να μοιράζεσαι με τους 

άλλους αγάπη. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουμε τη σύγκρουση της καινούργιας 

ταυτότητας του πατέρα με την παλιά ταυτότητα του απαισιότατου, που προσπαθεί 

χρόνια να υιοθετήσει. Και για να αποκτήσει τη ταυτότητα του πατέρα, αφού έχει 

αρχίσει να αγαπά και να μοιράζεται περισσότερο χρόνο μαζί τους, πρέπει να 

αποβάλει την παλιά του ταυτότητα. Έτσι, έρχεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη 

πρόκληση, την πατρότητα, που ποτέ άλλοτε δεν είχε αντιμετωπίσει ή ποτέ άλλοτε δεν 

είχε φανταστεί έτσι τη ζωή του. Αντίθετα, τα κορίτσια παρουσιάζονται ζωηρά να 

τρέχουν και να γελούν μέσα στο υπνοδωμάτιο, του ζητούν να τις διαβάσει ένα 

παραμύθι με τον όρο ότι θα κάνουν ησυχία μετά και δεν θα τον ενοχλήσουν, καθώς 

και ένα φιλάκι για καληνύχτα. Με αυτό τον τρόπο φανερώνεται η έλλειψη στοργής 
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και αγάπης από μία πατρική φιγούρα όλον αυτόν τον καιρό που έφεραν τη ταυτότητα 

του ορφανού, ενώ τώρα που έχουν αποκτήσει ένα γονέα, και μαζί τη ταυτότητα της 

κόρης, επιδιώκουν να καλύψουν όλο αυτό το συναισθηματικό κενό.  

        Από πλευράς σχεσιακότητας, η αλληλεπίδραση των τεσσάρων ηρώων 

βασίζεται σε μια σχέση επάρκειας, καθώς τα τρία κορίτσια αυθεντικοποιούν τη 

ταυτότητα του Γκρου ως πατέρα με όσα θα ζητούσε ένα παιδί από τον πατέρα του (να 

μην κοιμηθεί τόσο νωρίς το βράδυ, να του διαβάσει ένα παραμύθι, να το φιλήσει για 

να κοιμηθεί). Ωστόσο, ο Γκρου δυσκολεύεται να υλοποιήσει όλα αυτά που του 

ζητούν και έχουν σχέση με την εκδήλωση συναισθημάτων, αφού ο σκληροπυρηνικός 

χαρακτήρας του δεν του το επιτρέπει. Τελικά, αναγκάζεται να τους διαβάσει το 

παραμύθι, ενθυμούμενος τις συνέπειες αν δεν το πράξει, δείχνοντας υπομονή.  

        Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, ο Γκρου ενισχύει ένα «αρσενικό» 

ύφος ομιλίας, που βασίζεται  στον απότομο λόγο και τον ειρωνικό τόνο ομιλίας. Πιο 

αναλυτικά, ο Γκρου, ξεκινώντας τη συνομιλία με μια ποικιλία γλωσσικών όρων που 

δηλώνουν χρόνο (σειρά 21, 7-8) και με την επανάληψη ρήματος (σειρά 7), φανερώνει 

πως είναι επιτακτική ανάγκη να κοιμηθούν τα κορίτσια γρήγορα δίχως παιχνίδια και 

περαιτέρω καθυστερήσεις, αφού ο ίδιος είναι κουρασμένος. Επιπλέον, παρουσιάζει 

την αρνητική του διάθεση απέναντι στην ανάγνωση του παραμυθιού με τη διατύπωση 

αρνητικών μορίων κατ’ επανάληψιν ( σειρά 13 και 17), το επιφώνημα (σειρά 30), την 

απόδοση του αξιολογικών χαρακτηρισμών «αηδία» και «πράγμα» στο βιβλίο (σειρά 

30), με ερωτήσεις (σειρά 30 και 37) και φράσεις (σειρές 27-28), που εκφράζουν την 

αποστροφή του. Ακόμη, ο απότομος λόγος του είναι έκδηλος με την παράταξη των 

λέξεων «τέλος», «οκ», «καληνύχτα» (σειρές 49-50), αλλά και με τις παύσεις 

προηγουμένως στο λόγο (σειρές 48-49) εμφανίζεται σκεφτικός αφού συνειδητοποιεί 

ότι έχει αγαπήσει τα κορίτσια. Οι όροι που δείχνουν συγκατάβαση και υπομονή κατά 

τη συναναστροφή του με αυτά αποτελούν τα βεβαιωτικά επιρρήματα «καλά» (σειρά 

23 και 33), «ντάξει» (σειρά 23), «ωραία» (σειρά 27 και 39). Για μία ακόμα φορά 

διατυπώνει εμφατικά στο λόγο του έντονη άρνηση με αρνητικούς όρους (σειρά 54), 

προδίδοντας πως δεν έχει αποβάλει ακόμη τον απαισιότατο κακό του χαρακτήρα. 

Μολοταύτα και αναφορικά με τη γλώσσα των κοριτσιών, η Μάργκο, αρχικά, 

χρησιμοποιεί λογικά επιχειρήματα, ώστε να πείσει τον Γκρου και να κάνει το χατίρι 

της Άγκνες, καθώς επίσης δηλώνει την απογοήτευσή της με τη διατύπωση της 

φράσης και εξωγλωσσικά μπαίνοντας στο κρεβάτι της στεναχωρημένη. Η Ίντιθ 
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επιμένει πως δεν είναι κουρασμένη αυτή και οι αδερφές της μιλώντας 

αντιπροσωπευτικά και για τις άλλες σε πρώτο πληθυντικό και διατυπώνοντας κατ’ 

επανάληψιν άρνηση (σειρά 9 και 18). Παράλληλα, η Άγκνες χρησιμοποιεί ένα 

χαριτωμένο «θηλυκό» ύφος που αναδεικνύει τη γλυκύτητα και την παιδική αθωότητα 

του χαρακτήρα της με το υποκοριστικό (σειρά 12) και την επιμήκυνση φωνήεντος 

(σειρά 15), εκφράζοντας την επιθυμία της στον Γκρου. Όπως και η Ίντιθ την 

προστακτική «κάντο» (σειρά 32), έτσι και η Άγκνες με τις προστακτικές «έλα» και 

«διάβαζε» (σειρά 31) ενθαρρύνει τον Γκρου να σταματήσει τα παράπονα και να 

συνεχίσει την ιστορία. Τα δύο μικρότερα κορίτσια αποδίδουν στον Γκρου τους 

χαρακτηρισμούς «καλός» και «λίγο τρομακτικός» καθώς και με την παρομοίωση 

«σαν τον Άη Βασίλη» δηλώνουν την συμπάθεια απέναντί του (σειρές 58-60).         

        Από πλευράς μερικότητας, ο Γκρου ενισχύει τις κυρίαρχες έμφυλες 

ιδεολογίες, κάτι που πραγματοποιείται μέσα από τις υποδείξεις των τριών κοριτσιών. 

Είναι σαφές ότι ο κακός ήρωας υφίσταται μια αλλαγή με αργούς ρυθμούς, στη σκηνή 

αυτή. Γίνεται απίστευτα ευάλωτος και σύμφωνα με την Άγκνες «καλός» και «σαν τον 

Άη Βασίλη»  (σειρά 58 και 60). Παρατηρούμε ότι τα κορίτσια προσπαθούν να 

«διδάξουν» στον Γκρου την κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά του πατέρα 

κατευθύνοντας τις πράξεις του (σειρές 11-12, 26, 31-32, 36, 42, 53), γεγονός εκ του 

οποίου προκύπτει πως τα τρία κορίτσια υιοθετούν την κοινωνιογλωσσική 

συμπεριφορά της δασκάλας που αρμόζει παραδοσιακά στο γυναικείο φύλο.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

        Στην παρούσα εργασία, εξετάσαμε την κοινωνιογλωσσική κατασκευή του 

φύλου στις ταινίες των κινούμενων σχεδίων. Επιλέξαμε δώδεκα σκηνές από τις 

τέσσερις δημοφιλείς ταινίες, με την ποιοτική ανάλυση των οποίων εστιάσαμε στη 

χρήση της γλώσσας θηλυκών και αρσενικών χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας και στην υιοθέτηση έμφυλων κοινωνικών ταυτοτήτων και συμπεριφορών. 

Διαπιστώθηκε, λοιπόν, πως οι θηλυκοί και οι αρσενικοί ήρωες ενίσχυαν τα 

παραδοσιακά έμφυλα πρότυπα με το ύφος (‘θηλυκό’ ή ‘αρσενικό’) και τις 

στερεοτυπικές ταυτότητες του φύλου τους (παραδοσιακή γυναίκα/ αρσενική 

ταυτότητα). Στις μυθοπλαστικές συνομιλίες, παρατηρήθηκε πως η κοινωνιογλωσσική 

κατασκευή του φύλου από τους γυναικείους χαρακτήρες βασιζόταν σε στοιχεία της 

θηλυκότητάς τους (συνεργατικό και υποστηρικτικό ύφος, εκδήλωση της 

συναισθηματικής φύσης των γυναικών, ανασφάλεια και έλλειψη αυτοπεποίθησης). 

Από την άλλη πλευρά, οι αντρικοί χαρακτήρες κατασκεύαζαν ένα ‘αρσενικό’ 

ομιλιακό ύφος με κύρια χαρακτηριστικά όπως, τον ανταγωνισμό, την άσκηση 

εξουσίας ή ελέγχου στους άλλους, το συμφέρον κ.ά.  

        Όμως, πέρα από αυτά, παρατηρήθηκε και η χρήση ‘θηλυκού’ γλωσσικού 

ύφους  από τους αντρικούς χαρακτήρες, και ‘αρσενικού’ ύφους από τους γυναικείους. 

Μάλιστα, η παραπάνω αντιστοίχιση πραγματοποιείται κάθε φορά που οι χαρακτήρες 

αλληλεπιδρούν με άλλους χαρακτήρες του αντίθετου φύλου. Μια τέτοια διαπίστωση 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά των ηρώων 

αναπροσαρμόζεται με τις συνθήκες συνομιλίας (περικείμενο της διεπίδρασης), τις 

προθέσεις και σκοπιμότητες των συνομιλητών, και κυρίως την παρουσία 

(τουλάχιστον) ενός ετερόφυλου συνομιλητή. Αυτή η συμπεριφορά δικαιολογείται 

από το διαφορετικό τρόπο που χρησιμοποιείται το ‘θηλυκό’ και το ‘αρσενικό’ 

επικοινωνιακό ύφος στις κοριτσίστικες και στις αγορίστικες ταινίες.  

        Ειδικότερα, στο ‘κοριτσίστικο’ μυθοπλαστικό κείμενο έκδηλη είναι η χρήση 

‘θηλυκού’ ύφους από τους αρσενικούς ήρωες, ώστε να εκφράσουν θαυμασμό, 

φιλικότητα και να φανούν συμπαθητικοί απέναντι στο άλλο φύλο, ενώ το ‘αρσενικό’ 

ύφος χρησιμοποιείται από θηλυκούς ήρωες περισσότερο για να επιβληθούν. 

Αντίστοιχα, στο ‘αγορίστικο’ μυθοπλαστικό κείμενο κυρίαρχη είναι η χρήση της 

γλώσσας των γυναικών από αρσενικούς ομιλητές με σκοπό να επιδράσουν με 
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φιλικούς τρόπους τις συναισθηματικές γυναίκες, ενώ οι τελευταίες παρά τις 

αρσενικές ταυτότητες που κατασκευάζουν (όπως η επαφή με τα όπλα και η εργασία 

ως dj), δυσκολεύονται (τουλάχιστον στις ταινίες που επιλέχτηκαν ως δείγματα για την 

παρούσα εργασία) να υποστηρίξουν ένα ‘αρσενικό’ καθεαυτό επικοινωνιακό ύφος.  

        Στη συνέχεια, παρατίθενται εν συντομία τα κύρια σημεία από την κριτική 

ανάλυση λόγου στις επιμέρους σκηνές των τεσσάρων ταινιών, και ιδιαίτερα ο τρόπος 

με τον οποίο η γλώσσα κατασκευάζει το φύλο των μυθοπλαστικών χαρακτήρων.  

        Στη ταινία Bratz: Η μαγεία της Τζίνι, οι Bratz εκδηλώνονται συναισθηματικά, 

καθώς η Τζέιντ και η Γιασμίν εκφράζουν ταραχή και φόβο, όταν τρομάζουν από τη 

ταινία που παρακολουθούν, η Τζέιντ θαυμάζει τον ήρωα της ταινίας φανερώνοντας 

έτσι τη ρομαντική της πλευρά, η Σάσα εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την 

ευκαιρία της να εργαστεί πάνω σε αυτό που αγαπά, ενώ η Κλόη την ανησυχία της για 

τα μαθήματα. Όλα τα κορίτσια μέσα από το ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος που 

χρησιμοποιούν κατασκευάζουν -πέρα από τις άλλες ταυτότητες- την κατηγορία της 

συναισθηματικής γυναίκας. Επίσης, η μία παρέχει στην άλλη υποστήριξη και 

ενθάρρυνση, στοιχεία που επίσης ενισχύουν τη ταυτότητα του φύλου που ενδύονται. 

Παράλληλα, τα τέσσερα κορίτσια ενσωματώνουν στο λόγο τους νεανικά ιδιώματα, 

και έτσι συγκεντρώνουν συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. το ότι είναι 

έφηβες). Εκείνη που διαφοροποιείται γλωσσικά, επιδεικνύοντας το κοινωνικό γόητρο 

της επαγγελματικής της ιδιότητας με ένα σοβαρό και υψηλό ύφος είναι η Κάτια. 

Αυτή προκειμένου να ενσωματωθεί στην παρέα των νεαρών κοριτσιών διορθώνει τον 

εαυτό της, υιοθετώντας τη γλώσσα των νέων. Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της 

Κάτια χρησιμοποιεί ένα ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος, με το οποίο προβάλλει την 

κυριαρχία και τον έλεγχο πάνω στην κόρη του, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν 

στην κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά του παραδοσιακού άντρα και ενισχύουν την 

κοινωνική κατηγορία του πατέρα. Επομένως, οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

ενισχύουν τα σύγχρονα έμφυλα πρότυπα, καθώς αναπαρίστανται με αναμενόμενες 

έμφυλες ταυτότητες κατά την αλληεπίδραση.  

        Και στις τρεις σκηνές της ταινίας Μαλλιά κουβάρια παρακολουθούμε κατά 

την αλληλεπίδραση του Φλιν (ή Γιουτζίν στη τρίτη σκηνή) με την Ραπουνζέλ την 

εναλλαγή ‘θηλυκού’ και ‘αρσενικού’ ύφους και από τους δύο ήρωες για την 

κατασκευή διάφορων ταυτοτήτων ανάλογα με το πλαίσιο δραστηριότητας. Αρχικά, η 
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Ραπουνζέλ χρησιμοποιεί ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος, όταν εκδηλώνει ανασφάλεια και 

αδυναμία, αλλά και την ευγενική και ντροπαλή πλευρά της. Επιπλέον, αποδέχεται την 

αντρική κυριαρχία του Φλιν, καθώς φοβισμένη (βλ. στη δεύτερη σκηνή) 

σκαρφαλώνει πάνω του επιδιώκοντας την προστασία που οφείλει να της παρέχει 

βάσει του παραδοσιακού αντρικού προτύπου. Όταν θέλει πάλι να προβάλει 

δυναμισμό και επιβλητικό κύρος, χειρίζεται διπλωματικά τη γλώσσα αντλώντας από 

‘αρσενικές’ επικοινωνιακές στρατηγικές. Αντίθετα, ο Φλιν υιοθετεί ‘θηλυκό’ 

ομιλιακό ύφος για να πλαισιώσει τη φιλικότητα και το θαυμασμό του απέναντι στην 

κοπέλα, ενώ ‘αρσενικό’ ύφος εκδηλώνοντας το συμφέρον του. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι γυναίκες προσπαθούν να αντισταθούν στους 

στερεοτυπικούς έμφυλους ρόλους, τείνουν να συγκροτούν κοινωνικά χαρακτηριστικά 

που συνδέονται με τα πατριαρχικά αντρικά πρότυπα. 

        Στην ταινία Μαδαγασκάρη 2 οι αρσενικοί ήρωες υποστηρίζουν ένα ‘αρσενικό’ 

επικοινωνιακό ύφος ώστε να κατασκευάσουν τη ταυτότητα του φύλου τους -πέρα 

από τις άλλες κοινωνικές ταυτότητες- τονίζοντας έτσι το ανταγωνιστικό και ειρωνικό 

πνεύμα του Μακούγκα, την κυριαρχία και αυτονομία του Ζούμπα ως αρχηγού αγέλης 

και πατέρα, το κερδοσκοπικό συμφέρον των δύο κυνηγών. Η Γκλόρια κατασκευάζει 

τον εαυτό της ως ρομαντική γυναικεία φιγούρα επιλέγοντας ένα ‘θηλυκό’ ύφος για να 

περιγράψει τα σχέδιά της. Η περίπτωση του Μέλμαν είναι αμφιλεγόμενη. Για το λόγο 

αυτό αν τον τοποθετούσαμε σε ένα υφολογικό συνεχές, θα παρατηρούσαμε πως 

κινείται από τον πόλο θηλυκότητας (στην αρχή εμφανίζεται ντροπαλός και 

απελπισμένος) προς τον πόλο αρσενικότητας (μετά την ενθάρρυνση του Τζούλιαν και 

του Μορίς μεταμορφώνεται σε ένα δυναμικό και αποφασισμένο αρσενικό να ελέγξει 

ο ίδιος τη ζωή του). Τέλος, ο χιουμοριστικός βασιλιάς Τζούλιαν μαζί με τον πιστό και 

σοβαρό του ακόλουθο, τον Μορίς, ενισχύουν την επιχειρηματολογία του λόγου τους 

με ‘αρσενικές’ επικοινωνιακές στρατηγικές, ώστε να «ξυπνήσουν» την αντρική 

ταυτότητα του Μέλμαν, που πρέπει να επιδείξει απέναντι στην Γκλόρια. Στο πλαίσιο 

αυτό κατανοούμε τη ρευστότητα της έμφυλης διάκρισης και συνάμα την εύπλαστη 

προσαρμοστικότητα των  κοινωνιογλωσσικών συμπεριφορών που αναπαριστούν οι 

μυθοπλαστικοί χαρακτήρες ανάλογα με το περικείμενο.  

        Στην τελευταία ταινία Εγώ, ο Απαισιότατος διαπιστώσαμε την υφολογική 

ανάμειξη των δύο επικοινωνιακών τεχνικών στο λόγο του αρσενικού ήρωα Γκρου. 

Για να φανεί συμπαθητικός απέναντι στην μις Χάιτι, χρησιμοποιεί ‘θηλυκό’ ομιλιακό 
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ύφος το οποίο περικειμενοποιείται με τον ευγενικό τρόπο ομιλίας, τις  φιλοφρονήσεις 

και τα αξιολογικά σχόλια. Αυτή η κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά του Γκρου 

συγκρούεται με την αληθινή ταυτότητα που κατασκευάζει για τον εαυτό του. Ως 

«απαισιότατος»  και εγωκεντρικός χαρακτήρας, που ενδιαφέρεται μόνο για τη 

δουλειά του και επιβάλλει την τάξη (συμφέρον, κυριαρχία, έλεγχος), ο λόγος του 

χαρακτηρίζεται από ένα ‘αρσενικό’ και απότομο ομιλιακό ύφος. Αντίστοιχα, οι 

θηλυκοί χαρακτήρες αντλούν από ένα ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος. Η μις Χάιτι 

εμφανίζεται ως μια φιλάρεσκη γυναίκα παρά την σοβαρή και εμπνεόμενη κύρος 

επαγγελματική ιδιότητά της, ενώ τα τρία ορφανά κορίτσια παρουσιάζονται 

χαριτωμένα και συμπαθητικά, καθώς συνδυάζουν τη θηλυκότητα με την παιδικότητά 

τους. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως οι άντρες πιο εύκολα και πιο 

συχνά προσαρμόζουν το ‘θηλυκό’ ύφος στην κοινωνική συμπεριφορά απ’ ό,τι οι 

γυναίκες. 

          Άλλες παρατηρήσεις (ενταγμένες σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης) 

σχετίζονται με τη γλώσσα και τις κοινωνικές ταυτότητες που κατασκευάζουν τα 

κινούμενα σχέδια στις υπό ανάλυση σκηνές. Σε γλωσσολογικό επίπεδο, έγινε 

αντιληπτό, ότι ο λόγος των γυναικών είναι «καλύτερος» γραμματικά από το λόγο των 

αντρών. Επιλέγουν, δηλαδή, γλωσσικούς τύπους που χαίρουν ευρύτερης αποδοχής 

στις αστικές νόρμες, φροντίζοντας το λόγο τους με ένα κεκαλυμμένο κύρος, 

γλωσσική συμπεριφορά που δικαιολογεί την πίεση να είναι κοινωνικά «σωστότερες» 

και «αποδεκτές» από την ευρύτερη κοινωνία. Επιπρόσθετα, και οι τέσσερις ταινίες 

κινούμενων σχεδίων, των οποίων οι ήρωες χρησιμοποιούσαν την καθομιλουμένη 

γλώσσα και ειδικότερα τη γλώσσα των νέων ή της πιάτσας. Ακόμη, στην ταινία 

Μαδαγασκάρη 2 ο βασιλιάς Τζούλιαν υποδήλωνε μια αρθρωτική-φωνολογική 

διαταραχή στην προφορά του με τις φωνολογικές διαφοροποιήσεις, έτσι ώστε να 

αποδώσει καλύτερα τη χιουμοριστική του πλευρά. Και τέλος, θα αναφερθούμε στη 

χρήση των οικιακών συσκευών (τηγάνι βλ. Μαλλιά κουβάρια και Εγώ, ο 

Απαισιότατος) και άλλων αντικειμένων καθημερινής χρήσης (ρακέτα, σφουγγαρίστρα 

βλ. Bratz: Η μαγεία της Τζίνι) αντιπροσωπευτικά της χρήσης όπλων για άμυνα και 

επίθεση. Η συμπεριφορά αυτή παραδοσιακά σχετίζεται με τις αντιδράσεις κατά κύριο 

λόγο των γυναικών. 

        Συνολικά, κεντρική ιδέα του παρόντος εγχειρήματος αποτελεί η δυναμική 

προσέγγιση της κοινωνιογλωσσικής αναπαράστασης του φύλου μέσα στο λόγο των 
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κινούμενων σχεδίων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις θέσεις στις οποίες καταλήξαμε, δεν 

είναι απαραίτητο οι θηλυκοί και οι αρσενικοί συνομιλητές να υιοθετούν διαφορετική 

γλωσσική συμπεριφορά. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν τη γλώσσα 

των δύο φύλων θεωρούνται ως μέσα με τα οποία οι συνομιλητές 

ανακατασκευάζονται και αναπροσαρμόζονται με το περικείμενο.  

        Επομένως, η γλώσσα είναι ο παράγοντας που συγκροτεί και διαμορφώνει τις 

ταυτότητες του φύλου τους. Αν και τα ευρήματα που συνάγονται από την κριτική 

ανάλυση του λόγου δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις προηγούμενες έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των πολιτισμικών και μιντιακών σπουδών (π.χ. 

Johnson & Young 2011, Leaper κ.ά. 2002, Μαρωνίτη & Στάμου 2014), η παρούσα 

έρευνα τις επιβεβαιώνει και τις ενισχύει. Η κοινωνιογλωσσική κατασκευή του φύλου 

μέσα από την κριτική ανάλυση του λόγου των κινούμενων σχεδίων θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί και με έρευνα σε νηπιαγωγεία για την κριτική προσέγγιση του 

παράγοντα «φύλο» στο λόγο των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προτάσεις και 

ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη και μπορούν να 

αποτελέσουν θέματα για περαιτέρω ερευνητικές μελέτες με βάση των μεθοδολογικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν (μοντέλα του Androutsopoulos και των Bucholtz 

& Hall, καθώς επίσης και του εθνομεθοδολογικού εργαλείου της Ανάλυσης 

Κατηγοριοποίησης Μέλους): 

1. Η κοινωνιογλωσσική κατασκευή του φύλου στο λόγο των κινούμενων σχεδίων και 

η πρόσληψή της από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί με έρευνα σχετικά με την παραγωγή έμφυλου λόγου των παιδιών σε συνδυασμό 

με την επιρροή από το λόγο των κινούμενων σχεδίων). 

2. Η κοινωνιογλωσσική κατασκευή του φύλου σε διαφορετικές κατηγορίες κειμένων 

των μέσων κουλτούρας (π.χ. παιδικός κινηματογράφος, παιδικές τηλεοπτικές σειρές 

και ταινίες, τηλεοπτικές και έντυπες διαφημίσεις) α) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

β) σε μεγαλύτερα παιδιά (έφηβοι). 

3. Η κοινωνιογλωσσική κατασκευή του φύλου στο λόγο των κινούμενων σχεδίων για 

παιδιά με μεταβλητές την πρότυπη και τη μεταφρασμένη γλώσσα. (Η μελέτη θα 

μπορούσε να εστιάσει στη συγκριτική ανάλυση της αγγλόφωνης και της 

μεταγλωττισμένης εκδοχής στα ελληνικά (που μελετήθηκε εδώ) των ταινιών για την 

αποκάλυψη πιθανών διαφορών).       
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Παράρτημα 

 

Συμβάσεις για την καταγραφή συνομιλιών: 

κείμενο                         έμφαση 

κείμενο ή κείμενο         οι διαφορετικές υπογραμμίσεις  επισημαίνουν φαινόμενα που             

εξετάζονται στην κριτική ανάλυση του λόγου 

κείμενο              έντονη γραφή για την επισήμανση φωνολογικού φαινομένου 

((κείμενο))                   μεταγλωσσικά ή άλλα σχόλια 

κείμενο:                       το φωνήεν που προηγείται προφέρεται ως μακρό 

κείμενο                   με πλάγια γράμματα η ανάγνωση παραμυθιού 

«κείμενο»                    σε εισαγωγικά ο ευθύς λόγος των χαρακτήρων του παραμυθιού 

 


