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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των κύριων γνωρισμάτων 

(εξωτερικών και εσωτερικών) που χαρακτηρίζουν τις/ους κεντρικές/ούς ήρωίδες/ες του συνόλου 

των ταινιών μεγάλου μήκους (16 ταινίες) της κινηματογραφικής εταιρίας κινουμένων σχεδίων 

Pixar, για το διάστημα 1995-2015. Με άλλα λόγια, αναζητούνται τα κύρια χαρακτηριστικά της 

μορφής και της προσωπικότητας των πρωταγωνιστριών/ών όλων των ταινιών μεγάλου μήκους 

της Pixar.  

Τα πεδία στα οποία κινείται η εργασία είναι εκείνα του κινηματογράφου και της 

σημειωτικής. Ο μεν κινηματογράφος αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας, ενώ η δε σημειωτική 

το μεθοδολογικό εργαλείο για την επεξεργασία, δόμηση, πρόσληψη και ερμηνεία του 

μηνύματος που εκπέμπει κάθε ένας από τους αναλυόμενους χαρακτήρες.  

Από τη σημειωτική ανάλυση προκύπτει ότι η πλειοψηφία των πρωταγωνιστών 

των ταινιών μεγάλου μήκους της Pixar δεν είναι άνθρωποι, αλλά φέρουν 

ανθρωπόμορφα εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσματα, είναι κυρίως γένους αρσενικού, 

είναι «καλοί χαρακτήρες», επιτυγχάνουν τον στόχο τους, το ερωτικό στοιχείο μεταξύ 

της κεντρικής/ού ηρωίδας/ωα και κάποιου άλλου προσώπου στην ταινία είναι εμφανές, 

απέχουν από το κλασικό πρότυπο ομορφιάς, δρουν κυρίως σε χρόνο σύγχρονο της 

εποχής προβολής της ταινίας και μακριά από το οικείο τους περιβάλλον, το όνομα τους 

δεν συνοδεύεται από επίθετο και, τέλος, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, το κοινό 

αγνοεί το οικογενειακό τους πλαίσιο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εκτείνεται στα πεδία, αφενός, του animation και, αφετέρου της 

σημειωτικής. Από τους δύο όρους, ο μεν πρώτος είναι το αντικείμενο της εργασίας, ενώ ο 

δεύτερος, το μεθοδολογικό εργαλείο παρατήρησης, καταγραφής και αποκωδικοποίησης 

μορφών, συμπεριφορών και στάσεων των ηρωίδων/ώων, ένα μέσο ανάλυσης και ερμηνείας του 

animation. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι κεντρικές/οί ηρωίδες/ωες της εταιρίας κινούμενων 

σχεδίων, Pixar (1995 και εξής), και αποσκοπείται η ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών τους, 

εμφανισιακών και σχετικών με την προσωπικότητα τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν οι 

δεκαέξι (16) ταινίες που έχει προβάλει μέχρι στιγμής (1995-2016) η εταιρία.  

Το θέμα της εργασίας αποτέλεσε επιλογή που προέκυψε κατόπιν συνυπολογισμού α) 

της επιστημονικότητας ως θεμελιώδους στοιχείου που διακατέχει τα ερευνητικά ερωτήματα μίας 

διπλωματικής εργασίας, σε συνδυασμό με την β) προσωπική συμπάθεια της υποφαινόμενης 

προς τις ταινίες και, ειδικότερα, τις/ους ηρωίδες/ες της Pixar. Κατ’ αρχάς, βιβλιογραφική έρευνα 

για την αναζήτηση υλικού αντίστοιχου με τη δεδομένη εργασία, κατέστησε σαφές το γεγονός ότι 

στο παρελθόν δεν έχει ξανασημειωθεί επισήμως εργασία σχετική με τη μορφή και 

προσωπικότητα του συνόλου των ηρωίδων/ώων της Pixar. Η διαπίστωση θέτει τα ευρήματα της 

εργασίας ως πρωτότυπα και ενδιαφέροντα προς την επιστημονική κοινότητα, που ασχολείται με 

τις προσλαμβάνουσες των παιδιών. Κατά δεύτερον, η έρευνα επιλέχθηκε για να αποφέρει στην 

υποφαινόμενη εκπαιδευτικό, αποτελέσματα που θα μπορούσαν να αναδειχθούν ως χρήσιμα για 

την κατανόηση των ερεθισμάτων, μηνυμάτων και προτύπων που λαμβάνουν τα παιδιά που 

παρακολουθούν ταινίες της Pixar.  

Η επιδίωξη εξαγωγής των χαρακτηριστικών των πρωταγωνιστριών/ών της Pixar, 

βιβλιογραφικά υποστηρίζεται από παλαιότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση 

με μεμονωμένες ταινίες της εταιρίας. Επομένως, στην δεδομένη εργασία επιδιώκεται η συνολική 

αποτύπωση των γνωρισμάτων όλων των κεντρικών χαρακτήρων της Pixar, μέσω της σύσμιξης 

των αποτελεσμάτων προηγούμενων σχετικών ερευνών.  

Σημειώνουμε ότι ο κινηματογράφος αποτελεί την ευρύτερη βάση πάνω στην 

οποία στηρίζεται η διπλωματική εργασία, μέσω της Pixar. Ειδικότερα, εξειδικεύοντας 

ως προς το θέμα των κινηματογραφικών animation ηρωίδων/ώων, αναφέρεται ότι όπως 

κάθε χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, έτσι και οι κεντρικοί ήρωες της Pixar 

αποτελούν κινούμενα σχέδια που «έρχονται στη ζωή». Ο χαρακτήρας ενός animation 

αναλαμβάνει ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που θα είχε κάποιος ηθοποιός σε ταινία 
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αποτελούμενη από ανθρώπους, ως άνθρωπος και εκείνος. Δηλαδή, δημιουργεί την 

ψευδαίσθηση ότι φέρει συναισθήματα, σκέψεις και προσωπικότητα.  

Η επιστήμη της σημειωτικής θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο αναγνώρισης και 

αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων που φέρει καθένας από τους κεντρικούς ήρωες της 

Pixar. Η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών αναδεικνύεται απαραίτητη για την 

καταγραφή των χαρακτηριστικών (εξωτερικών και εσωτερικών) που συνθέτουν τη 

μορφή του κάθε κεντρικού ήρωα των ταινιών. Με άλλα λόγια, η σημειωτική θα 

διαδραματίσει το βασικό μεθοδολογικό μέσο για την εξέλιξη του πρώτου μέρους της 

εργασίας. Η σημειωτική ή σημειολογία αποτελεί το εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας 

όλων των πολιτισμικών αντικειμένων. Σύμφωνα με τον Umberto Eco (1984), η 

σημειωτική μελετά το σύνολο των σημειωτικών γλωσσών του ανθρώπου. Η μελέτη 

αυτή επηρεάζει την πορεία του ανθρώπου στη ζωή του.  

Προς την καλύτερη κατανόηση της πορείας της εργασίας από τον/την 

αναγνώστρια, αναγκαία κρίνεται εδώ η έκθεση της δομής της, η οποία έχει ως 

ακολούθως. Πρώτο μέρος αποτελεί η θεωρητική προσέγγιση όρων και εννοιών του 

animation και της σημειωτικής. Ως δεύτερο μέρος της εργασίας, έπεται το πρώτο 

σκέλος ανάλυσης των κεντρικών ηρωίδων/ώων σε επίπεδο σημαινόντων, 

σημαινομένων και εξαγωγής των βασικών κωδίκων ανά πρωταγωνίστρια/ή της Pixar. 

Στο δεύτερο σκέλος ανάλυσης, που ακολουθεί, ελέγχονται επιπλέον παράγοντες που 

θα μπορούσαν να συνθέσουν σαφέστερα τα χαρακτηριστικά των κεντρικών 

ηρωίδων/ώων της Pixar. Τρίτο μέρος της εργασίας αποτελεί η εξαγωγή των 

διαπιστώσεων- συμπερασμάτων. Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την περάτωση της εργασίας και το παράρτημα-έκθεση των 

βασικών πληροφοριών για τη διαδικασία παραγωγής κάθε ταινίας της Pixar (1995-

2015).  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1. ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 

α) Το animation γενικά 

Η έννοια του animation σε αδρές γραμμές μπορεί να οριστεί ως σύνολο 

κινούμενων εικόνων με εμφανή την παρέμβαση σε τεχνητό επίπεδο και υπόβαθρο την 

αναπαράσταση της πραγματικότητας (Βασιλειάδης 2006: 9). Γενικότερα, σημειώνεται 

η αδυναμία πρόσδοσης ακριβούς ορισμού για το animation.  

 Ο όρος animation προέρχεται από το λατινικό ουσιαστικό «anima» που 

σημαίνει ψυχή ή και πνεύμα. Το ρήμα «to animate» στα αγγλικά και το «animer» στα 

γαλλικά σημαίνουν «ζωντανεύω». Επομένως, στο animation «δίνεται ζωή και κίνηση». 

Το κινούμενο σχέδιο (animated cartoon- dessin animé) είναι ο πυρήνας εκκίνησης και 

η ουσία του animation, όμως ο όρος «animation» καθαυτός είναι ο καθολικός όρος που 

πέρα από το κινούμενο σχέδιο, ενσωματώνει και όλες τις άλλες υπάρχουσες τεχνικές. 

 Η λέξη animation συχνά συνδυάζεται με τη λέξη cartoon δημιουργώντας το 

animated cartoon. Οι δύο λέξεις συσχετίζονται με τις ζωντανές και συνήθως 

χιουμοριστικές εικόνες και ως σύνολο η έννοια animated cartoon αναφέρεται σε 

«κινούμενη εικόνα αποτελούμενη από μία σειρά σχεδίων κάθε τόσο ελαφρώς 

διαφορετική, ώστε όταν γυρίζεται και τρέχει σε έναν προβολέα, οι φιγούρες να 

μοιάζουν πως κινούνται» (Charles Solomon 1989: 82).  

Όπως αναφέρθηκε, το animation εμπεριέχει στον πυρήνα του το τεχνητό 

στοιχείο. Ειδικότερα, αξιοθαύμαστες δείχνουν να είναι άπειρες δυνατότητες χειρισμού 

και αλλοίωσης της πραγματικότητας, όπως και η συνθετική παραγωγή της κίνησης διά 

μέσου της συνεχόμενης χρήσης των ελάχιστων χρονικών στιγμών, που δίνει την 

αίσθηση της κίνησης στον/η θεατή. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευκίνητη και ζωντανή 

έκφραση τέχνης που εισχώρησε και ενσωματώθηκε ως μορφή στη γενική έννοια 

«κινηματογράφος». 

 Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η διαφοροποίηση του animation από 

οποιονδήποτε κλάδο του live-action κινηματογράφου. Το animation είναι η προβολή 

και η επεξεργασία μίας αρχικής ιδέας, μέσα από την απλοποίηση και την αφαίρεση. 

Διαδοχή από εικόνες φαντασίας μέσα στον δημιουργημένο χρόνο που μπορούν να είναι 

σουρεαλιστικές με καλλιτεχνικό τρόπο λόγω της ιδιαίτερης διαδικασίας πραγμάτωσής 

τους (Βασιλειάδης 2006: 13-14). 
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 Με την αρχή της προβολής στην κινηματογραφική οθόνη 24 εικόνων το 

δευτερόλεπτο ξεκινάει η δημιουργία της ταινίας animation. Το 1/24 του δευτερολέπτου 

όσο κι αν φαίνεται απειροελάχιστο, στην πραγματικότητα είναι χρόνος ικανός για το 

μάτι να καταγράψει την εικόνα. Η τεχνική του κινουμένου σχεδίου βασίζεται στην 

φωτογράφηση εικόνα προς εικόνα των ζωγραφισμένων ζελατίνων (των cells) σε 

συνδυασμό με το σκηνικό (το background) (Βασιλειάδης 2006: 35). Η συνδυασμένη 

αυτή φωτογράφηση συνθέτει τη φάση μιας κίνησης που αντιπροσωπεύει με τον τρόπο 

αυτό το 1/24 του δευτερολέπτου, με την υπογράμμιση ότι ο χρόνος εδώ αποκτά 

διαφορετική διάσταση από ό,τι στον live action κινηματογράφο.  Ο γενικός όρος 

animation εκφράζει την ουσία της τέχνης αυτής και περιλαμβάνει συνοπτικά όλες τις 

τεχνικές που αξιοποιεί η κινηματογραφική λήψη εικόνα προς εικόνα. Ο όρος κλασικό 

κινούμενο σχέδιο αφορά στην παραδοσιακή τεχνική σχεδίασης με μολύβια (και σινική 

μελάνη) πάνω στις ζελατίνες (Βασιλειάδης 2006: 35). Από την άλλη, το κινούμενο 

σχέδιο είναι και αυτός ένας γενικός όρος που δεν ισχύει όμως για τις κούκλες και το 

τρισδιάστατο animation. 

 

β) Σύντομη Ιστορική Αναδρομή του animation 

Η πρώτη καταγραφή μίας πρώιμης μορφής animation στην ιστορία μπορεί να 

τοποθετηθεί έως και 5.200 πριν, όπου πάνω σε μπολ παρατηρήθηκε μία σειρά συναφών 

κινούμενων σχεδίων με αναπαραστάσεις μίας κατσίκας και ενός ψαριού. Παράλληλα, 

αρχαία ζωγραφική σε σπήλαια και ταφικούς θαλάμους που έχουν σειρά κινούμενων 

σχεδίων μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο του animation, που, όμως, τελικά, δεν 

κερδίζουν και παραμένουν ως «πρώιμες μορφές animation», καθώς δεν πληρούν την 

προϋπόθεση του animation όπου προστάζεται η δυνάτοτητα προβολής των εικόνων σε 

κίνηση (Eva Rún Michelsen 2009). 

Το animation με την πλήρη του έννοια, ιστορικά προηγήθηκε του 

κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1892 όταν ο Charles- 

Émile Reynaud (1844-1918) εφηύρε το Πραξινοσκόπιο, το οποίο αποτελεί την πρώτη 

κατασκευή που πλησιάζει αρκετά µια κινηματογραφική παρουσίαση και θεωρείται 

πρόδρομος της παραστατικής κινηματογραφίας. Το Πραξινοσκόπιο αποτελείτο από µια 

σειρά ζωγραφισμένων εικόνων, οι οποίες ήταν τοποθετηµένες σε µια τεράστια 

διατρυπηµένη λωρίδα δέρµατος. Η λωρίδα αυτή στηριζόταν σε δύο µεγάλους 

κυλίνδρους. Όσο η ζώνη περιστρεφόταν µέσω της µηχανής, µια λυχνία προέβαλλε τα 
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κινούµενα σχέδια µέσω καθρεφτών που τοποθετούνταν σε κατάλληλες γωνίες στο 

λεγόµενο οπτικό θέατρο, πρόδροµο του σηµερινού κινηµατογράφου (Παγιάτης 

Παναγιώτης 2007: 23). Οι πρώτες προβολές της δεδομένης εφεύρεσης έγιναν στο 

Μουσείο Grévin του Παρισιού. Όπως αναφέρεται στην έγγραφη έκθεση που αφορούσε 

στο Οπτικό Θέατρο, πρόκειται για μηχάνημα που σε αντίθεση με τα προγενέστερά του 

«προσφέρει ποικιλία και διάρκεια στις εικόνες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 

αληθινά ζωντανεμένες σκηνές, που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

απεριόριστα» (Βασιλειάδης 2006: 15). Μέσα στα επόμενα χρόνια ο Reynaud αύξησε 

το μήκος των λωρίδων που χρησιμοποιούνταν για τις προβολές, λωρίδων που έφεραν 

πάνω τους σχεδιασμένες διαδοχικές εικόνες με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Ο 

ίδιος, παράλληλα, έκανε χρήση καθρεφτών σε κατάλληλες γωνίες, γεγονός από το 

οποίο δημιουργήθηκαν «ταμπλό» των 10-15 λεπτών. Η δεδομένη τεχνική για την εποχή 

κρίθηκε προφητική, καθώς περιείχε συνδυασμό σχεδίου και ντεκόρ, διαδοχική 

εκτύπωση σε διάφανα φύλλα, τρικ, αλλά και απλούστευση των φάσεων της κίνησης. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Reynaud έδωσε το προνόμιο στο σκίτσο και στο σχέδιο που 

χαρακτηριζόταν από πλαστικότητα, ευκινησία και χάρη. Όταν λίγο αργότερα έκανε την 

εμφάνισή της η κάμερα, χρησιμοποίησε τα φωτογράμματα του φιλμ με αποτέλεσμα οι 

σκηνές του να μένουν περισσότερο ως έργο ζωγράφου, παρά κινηματογραφιστή 

(Βασιλειάδης 2006: 13-15). Μεγάλο μέρος του έργου του Reynaud χάθηκε και, έτσι, η 

τέχνη του animation επινοήθηκε ξανά από την αρχή, τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια του 

20ού αιώνα. 

  

Εικόνα 1: Πραξινοσκόπιο (1892) 

 Ένας δεύτερος και εξίσου σημαντικός παράγοντας στην εξελικτική πορεία του 

animation υπήρξε ο Émile Cohl (1857-1938). Ο Cohl, πρωτοπόρος και ουσιαστικά 

εφευρέτης του κινουμένου σχεδίου, ήταν ο πρώτος που είχε την εμπνευσμένη ιδέα να 

κινηματογραφήσει καρέ- στοπ- καρέ μια σειρά από σχέδια. Τα φιλμ του έχουν κυρίαρχο 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6yPPq97jJAhUE2SwKHZk-DPAQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grevin-paris.com%2Ffr&usg=AFQjCNGfdcy18nIX5s8s2QD3Rc2L5kbeMg&sig2=sLIycQVT2A9Op9QOeGAeSw


 
10 

στοιχείο την τρελή φαντασία, την επινοητικότητα, την ποίηση, όπως και την έντονη 

αίσθηση του κωμικού στοιχείου. Ο Cohl κατανοώντας τον πυρήνα και την ουσία του 

animation διαπίστωσε ότι δεν είναι μόνο μία σειρά από τρικ που σκοπό έχουν να 

προκαλέσουν την έκπληξη και τον θαυμασμό του/της θεατή. Αντίθετα, αντιλήφθηκε 

ότι το κινούμενο σχέδιο κατείχε μία πραγματική μαγεία και μια δική του γλώσσα που 

ήταν αδύνατον να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε άλλο μέσο έκφρασης. Θεωρούσε, 

μάλιστα, ότι πρόκειται για το μέσο εκείνο που είναι κατάλληλο να εκφράσει την 

ελεύθερη και απόλυτη φαντασία. Για τον Cohl η ιδέα που κρύβεται πίσω από το 

κινούμενο σχέδιο πρέπει να είναι τρελή (Βασιλειάδης 2006: 26). Το πρώτο του 

animation προβλήθηκε το 1908 με τίτλο «Fantasmagorie».   

 

γ) Κινηματογραφικές/οί ήρωίδες/ες κινουμένων σχεδίων 

Οι ήρωες κινουμένων σχεδίων έχουν αυτοτέλεια και υπόσταση και 

χαρακτηριστική ευελιξία και πλαστικότητα, ενώ η «πεμπτουσία» τους δεν χάνεται ούτε 

και αλλοιώνεται. Η δημιουργία μίας/ενός κινηματογραφικής/κού ηρωίδας/ωα είναι, 

μεταξύ άλλων παραγόντων και ζήτημα σχεδιασμού (μέσω υπολογιστή πλέον). Κάθε 

χαρακτήρας εμφανίζεται με συγκεκριμένο σχήμα, χρώμα και προσωπικότητα, όπως 

αυτή φανερώνεται σε πρώτο επίπεδο μέσω της εμφάνισής- του τρόπου σχεδιασμού του. 

Για παράδειγμα, στα animation προβάλλονται πλήθος διαφορετικών προσωπικοτήτων, 

όπως «ανόητοι», «γλυκείς», «εκκεντρικοί» (Preston Blair 1996). Οι ήρωες παιδικών 

animation φαίνεται πως έχουν την τάση για υπερβολή, για μεγαλοποίηση, για έμφαση 

στην παρουσίαση. Ψυχολογικοί και αισθητικοί λόγοι επιβάλλουν να τονιστούν στο 

κινούμενο σχέδιο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χαρακτήρων αυτών, η 

εκκεντρικότητα, η ανθρώπινη αδυναμία, η αφέλεια, η πονηριά, η νηφαλιότητα, η 

εξυπνάδα. Πέραν της υπερβολής που δίνεται ως προς την προβολή των 

χαρακτηριστικών των ηρώων παιδικών animation, συχνά παρατηρείται υπερβολή στις 

κινήσεις οι οποίες τονίζονται για λόγους έμφασης. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, 

σημειώνεται ότι υπάρχει και η απλοποίηση (Βασιλειάδης 2006: 43). 
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δ) Η Pixar 

Η Pixar Animation Studios ή Pixar είναι εταιρεία παραγωγής 

κινηματογραφικών ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους με έδρα στο Emeryville της 

Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εταιρία αρχικά αποτελούσε μέρος της 

εταιρίας του George Lucas και εξαγοράστηκε το 1986 από τον ιδρυτή της Apple, Steve 

Jobs, που την ονόμασε Pixar. Το 1991 η Pixar κλείνει συμβόλαιο με τη Walt Disney 

Pictures, στην οποία, αρχικά, προσφέρει αρκετά τρισδιάστατα σκηνικά, που 

εντάχτηκαν σε ταινίες κινουμένων σχεδίων της δεύτερης, όπως οι Αλλαντίν (1992) και 

Η Πεντάμορφη και το Τέρας (1991) (Gerardo Mendoza 2016). Επίσης, το 1991 

συμφωνείται και η συνεργασία μεταξύ Disney και Pixar για τη δημιουργία της πρώτης 

ταινίας μεγάλου μήκους εξ’ ολοκλήρου με χρήση υπολογιστών, που γίνεται 

πραγματικότητα με το Toy Story (1995). 

Όλες οι ταινίες μεγάλου μήκους της Pixar στα πρώτα χρόνια της ζωής της 

δημιουργούνται σε συνεργασία με τη Disney. Όλα τα στάδια της παραγωγής 

(συγγραφή, ανάπτυξη, παραγωγή κινουμένων σχεδίων) γίνονται από την Pixar με τα 

κόστη να καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους από την Disney. Η Disney, 

επίσης, αναλαμβάνει τη διαφήμιση των ταινιών και τη διανομή τους στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

Μετά το Toy Story, η Pixar κλείνει δεκαετές συμβόλαιο με την Disney για τη 

δημιουργία πέντε ταινιών, από τις οποίες η δεύτερη θα διατηρεί το 10-15% των εσόδων 

κάθε ταινίας ως φόρο διανομής, και τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στους χαρακτήρες 

των ταινιών. Στις 24 Ιανουαρίου 2006, η Disney ανακοινώνει την αγορά του 51% των 

μετοχών της Pixar (έναντι του προηγούμενου 7%) με το ποσόν των 7,4 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, συγχωνεύοντας έτσι τις δύο εταιρείες. 

Η Pixar  έως σήμερα (Μάιος 2016) καταγράφει στο δυναμικό της 21 ταινίες 

μικρού μήκους και 16 ταινίες μεγάλου μήκους (Pixar 2015). Η εταιρία συνοδεύει κάθε 

ταινία μεγάλου μήκους με μία μικρού μήκους που προηγείται της προβολής της 

δεύτερης (Helen Haswell 2014).  
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2. ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ 

α) Η σημειωτική γενικά 

Ετυμολογικά η «Σημειολογία», όπως είναι γνωστή στην Ευρώπη η έννοια της 

«Σημειωτικής» (ονομασία περισσότερο χρησιμοποιούμενη στην Αμερική), προέρχεται 

από την ελληνική λέξη «Σημείο-σήμα» και «λόγος-ομιλία». (Marc Vayer, 2008). Η 

σημειωτική είναι η επιστημονική περιοχή που μελετά την ιδεολογία, τον πολιτισμό και 

τα αντικείμενά του. Πιο συγκεκριμένα, είναι το πεδίο που διερευνά και αναλύει τον 

πολιτισμό ως ένα σύνολο συστημάτων σημασίας και επικοινωνίας. Τα συστήματα 

σημασίας είναι σημαντικά για όλες/όλους για την αντίληψη τόσο του κόσμου όσο και 

του ρόλου που διαδραματίζει το άτομο μέσα σε αυτόν. Η σημειωτική μπορεί να 

θεωρηθεί το ισχυρότερο εργαλείο μελέτης για την κοσμοαντίληψη (Αναστασία 

Χριστοδούλου 2003: 39-42). 

Τα φαινόμενα αυτά είναι κοινωνικά, εμφανίζονται όπου υπάρχει ανθρώπινη 

κοινωνία. Δημιουργούνται, οργανώνονται και αναπαράγονται από κοινωνίες. Μία 

κοινωνική σημασία είναι και επικοινωνήσιμη. Ένα σημείο αποκτά νόημα μόνον 

κατόπιν γνωστοποίησης του πλαισίου στο οποίο βρίσκεται. Αναλυτικότερα, αν γίνεται 

αναφορά σε συστήματα σημασίας κοινά για τα μέλη επικοινωνίας, τότε η σημασία 

καθίσταται επικοινωνήσιμη (Κάριν Boklund-Λαγοπούλου 1983: 15). 

Η σημειωτική εστιάζει σε συστήματα σημείων των σημερινών κοινωνιών, αλλά 

και του παρελθόντος. Αντικείμενα μελέτης και ερμηνείας της αποτελούν μεταξύ 

άλλων, τα νοήματα που επικοινωνούν οι χειρονομίες, η τέχνη, τα θρησκευτικά και 

μεταφυσικά σύμβολα, τα μηνύματα που εκπέμπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα 

περιβάλλοντα άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης, ο τρόπος ένδυσης (Ελληνική 

Σημειωτική Εταιρία 2015). 

 

β) Ιστορική αναδρομή της σημειωτικής 

Η εμφάνιση της σημειωτικής τοποθετείται στις αρχές του 20ού αιώνα και 

ανάγεται κυρίως στον Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure, ο οποίος εξέφρασε 

την ιδέα της ενοποιημένης επιστήμης όλων των συστημάτων σημασίας. Προσπάθειες 

εφαρμογής της σημειωτικής ιδεολογίας του γλωσσολόγου έγιναν και από μια ομάδα 

ερευνητών, γνωστή ως Σχολή της Πράγας με σημαντικό μέλος της τον Ρώσο 

γλωσσολόγο Roman Jakobson (1960). Τη δομική γλωσσολογία του Saussure 
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ακολούθησαν σειρά δομικών σχολών, ώσπου να φτάσει η σημειωτική στη σημερινή 

της μορφή. Σχεδόν παράλληλα χρονικά, ο Charles S. Peirce πρόσφερε και εκείνος με 

τη σειρά του αξιόλογο έργο στην εξέλιξη της σημειωτικής. Άλλα σπουδαία ονόματα 

της σημειωτικής εκείνης της εποχής αποτέλεσαν ο Charles Morris και ο Louis Trolle 

Hjelmslev. Η σημειωτική παράδοση των έργων των Saussure (1974), Peirce, Morris 

(1970) και Hjelmslev (1943) κινήθηκε για αρκετό καιρό ανεξάρτητα η μία από την 

άλλη, πιθανώς για τον λόγο ότι η σημειωτική τότε δεν ήταν παρά μια δευτερεύουσα 

ενασχόληση λίγων γλωσσολόγων και φιλοσόφων χωρίς δυνατότητα επέκτασής της σε 

περισσότερα πεδία (Boklund-Λαγοπούλου 1980: 7). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 το ενδιαφέρον για τη σημειωτική γίνεται 

ιδιαίτερα έντονο κατόπιν των εργασιών του δομιστή ανθρωπολόγου Claude Lévi-

Strauss, ο οποίος ακολουθώντας τις αρχές του Saussure, έκανε εφαρμογή της 

σημειωτικής στη μυθολογία. Την ίδια περίοδο την πρόσεγγισή τους στη σημειωτική 

κάνουν και οι Ronald Barthes και Umberto Eco, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τα 

όριά της με χρήση της στην ανάλυση λογοτεχνίας, αντικειμένων της πολιτείας, 

ιδεολογία, μόδα, διαφήμιση, χώρο και τέχνη (Χριστοδούλου 2003: 39-42). 

 

γ) Κώδικες 

 Οι κώδικες αποτελούν γλώσσες επικοινωνίας. Κάθε κώδικας απαρτίζεται από 

σημεία που έχουν τοποθετηθεί σε σειρά, ώστε να αποδίδουν νόημα. Τα σημεία αυτά 

συνθέτουν το μήνυμα. Οι κώδικες προσφέρουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα σημεία 

δίνουν νόημα. Δημιουργώντας κείμενα επιλέγουμε και συνδυάζουμε σημεία σε σχέση 

με κώδικες με τους οποίους είμαστε εξοικειωμένοι, ώστε «να περιορίσουμε το φάσμα 

των δυνατών σημασιών που είναι πιθανό να δημιουργηθούν όταν διαβάζονται από 

άλλους» (σε Daniel Chandler 2004). Πρόκειται, επομένως, για ένα κωδικοποιημένο 

μήνυμα που για να γίνει κατανοητό οφείλει να αποκωδικοποιηθεί. Κατά τον Barthes 

(1967), ο όρος κώδικας καλύπτεται από μία στενότερη έννοια, εκείνη του 

παραδείγματος. Ένα παράδειγμα πρόκειται για ένα σύνολο σημείων που ταξινομούνται 

μαζί, καθώς μοιράζονται κάποιο κοινό χαρακτηριστικό. Μέσα στο ίδιο παράδειγμα τα 

σημεία μπορούν να εναλλαχτούν μεταξύ τους, μη μπορώντας να αποτραπεί, βέβαια, να 

προκύψει κάθε φορά διαφορετική σημασία (Boklund-Λαγοπούλου 1980: 13). 
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δ) Σημείο 

 Όπως αναφέρθηκε, αντικείμενο της σημειωτικής αποτελεί η μελέτη και 

ανάλυση των συστημάτων σημασίας. Τα συστήματα αυτά συγκροτούνται από σημεία. 

Για την αντίληψη ενός μηνύματος, ένας κώδικας διασπάται σε σημεία. Τα σημεία 

αποτελούν την ελάχιστη ανεξάρτητη μονάδα σημασίας και αποκτούν νόημα υπό τη 

συνθήκη ότι βρίσκονται σε ένα σύστημα σημείων και στο πλαίσιο μιας σχέσης 

επικοινωνίας. Σημείο μπορεί να είναι μία κίνηση, ένα ρούχο, ένα ζωγραφισμένο σχήμα. 

 Ο Saussure θεωρεί πως όπως το φύλλο χαρτιού έχει δύο πλευρές, έτσι και το 

σημείο αποτελείται από δύο όψεις, το σημαίνον (signifiant, signifier) και το 

σημαινόμενο (signifié, signified). Το σημαίνον αντιπροσωπεύει μια μορφή με υλικό 

υπόβαθρο που ενώνεται με μια μορφή- έννοια φορτισμένη φαινομενολογικά, το 

σημαινόμενο, για να συνθέσουν το σημείο. Το σημαίνον είναι ο φορέας σημασίας του 

σημείου και πρόκειται για το υλικό του μέρος. Παράδειγμα σημαίνοντος θα μπορούσε 

να είναι ο ηχητικός συνδυασμός στον προφορικό λόγο ή ο συνδυασμός γραπτών 

σχημάτων για τη δημιουργία κάποιας λέξης. Το σημαινόμενο, από την άλλη πλευρά, 

είναι το νόημα, η ιδέα, η έννοια, του σημαίνοντος ενός σημείου. Είναι η σημασία που 

φέρει ο φορέας, όπως φερ’ ειπείν, η έννοια του χιονιού ή η βέρα του γάμου. Σχετικά με 

το σημαινόμενο που αναφέρεται στο σημαίνον επισημαίνεται, επιπλέον, ότι δεν 

πρόκειται για το πραγματικό αντικείμενο, αλλά για έννοια που αντιστοιχεί στο 

πραγματικό αντικείμενο (Boklund-Λαγοπούλου 1980: 9-12). 

 Το σημαινόμενο μπορεί να έχει τόσο κυριολεκτική όσο και συνειρμική 

σημασία. Η κυριολεκτική σημασία ενός σημαινόμενου ονομάζεται δήλωση, 

καταδήλωση ή κυριολεκτικότητα (denotation). Η συνειρμική του σημασία, αφετέρου, 

εντοπίζεται στη βιβλιογραφία ως συνδήλωση, υποδήλωση, συνυποδήλωση, 

παραδήλωση, συνέμφαση ή συνειρμικότητα (connotation). Για τη συνειρμική αυτή 

σημασία του σημαινόμενου, αναφέρεται ότι είναι μεν μεταφορική, ωστόσο δεν είναι 

ατομική αλλά κοινωνικοποιημένη (Boklund-Λαγοπούλου 1983: 19). 
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H ΕΡΕΥΝΑ 

α) Ερώτημα 

Η δεδομένη διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των κύριων 

γνωρισμάτων (εξωτερικών και εσωτερικών) που χαρακτηρίζουν τις/ους κεντρικές/ούς 

ηρωίδες/ωες του συνόλου των ταινιών μεγάλου μήκους της εταιρίας Pixar.  

Το ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι το ακόλουθο: 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά (εξωτερικά και εσωτερικά) των κεντρικών 

ηρώων των ταινιών μεγάλου  μήκους της εταιρίας Pixar; 

 

β) Δείγμα 

H Pixar έως σήμερα (Μάρτιος 2016) έχει παρουσιάσει στο κοινό 16 ταινίες 

μεγάλου μήκους, οι οποίες αποτελούν και το δείγμα της εργασίας για να διασφαλιστεί 

η αντικειμενικότητα της έρευνας. Οι ταινίες καταγράφονται ακολούθως με 

χρονολογική σειρά προβολής: Toy Story (1995), Ζουζούνια (1998), Toy Story 2 (1999), 

Μπαμπούλας Α.Ε. (2001), Ψάχνοντας το Νέμο (2003), Οι Απίθανοι (2004), Αυτοκίνητα 

(2006), Ο Ρατατούης (2007), ΓΟΥΟΛ-Υ (2008), Ψηλά στον ουρανό (2009), Toy Story 3 

(2010), Αυτοκίνητα 2 (2011), Brave (2012), Μπαμπούλες Πανεπιστημίου (2013), Τα 

Μυαλά που Κουβαλάς (2015), Ο Καλόσαυρος (2015). (Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. 

Παράρτημα 1). 

 

γ) Μεθοδολογία 

Το μεθοδολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των 

ζητουμένων της εργασίας είναι εκείνο της σημειωτικής. Η σημειωτική θα αποτελέσει 

το κύριο εργαλείο αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων που φέρει 

καθένας από τις/ους κεντρικές/ούς ηρωίδες/ωες της Pixar. Η αποκάλυψη των στοιχείων 

αυτών θεωρείται απαραίτητη για την καταγραφή των χαρακτηριστικών (εξωτερικών 

και εσωτερικών) που συνθέτουν τη μορφή καθεμιάς/νός από τις/ους κεντρικές/ούς 

ηρωίδες/ωες των ταινιών.   

Η/ο κεντρική/ός κινηματογραφική/κός ηρωίδα/ας μιας ταινίας 

αντιμετωπιζόμενος ως πολυτροπικό κείμενο συνδυάζει ποικιλία σημειωτικών τρόπων 

που συμβάλλουν στη δόμηση, πρόσληψη και ερμηνεία του μηνύματος που φέρει μέσω 

της εμφάνισης και της προσωπικότητάς του.  
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Οι κώδικες που συνυφαίνουν ένα κινηματογραφικό κείμενο διακρίνονται 

αφενός σε κινηματογραφικούς και αφετέρου σε κοινωνικούς-πολιτισμικούς. Στην 

πρώτη κατηγορία εμπεριέχονται οι έννοιες κάδρο (frame), πλάνο (shot), σκηνή (scene), 

σειρά (sequence). Στη δεύτερη κατηγορία, εκείνη των κοινωνικών-πολιτισμικών 

κωδίκων προκύπτουν κώδικες, όπως φυλετικός, πολιτιστικός, ενδυματολογικός κ.λπ. 

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα εργασία λόγω της προσπάθειας εύρεσης των 

χαρακτηριστικών των ηρωίδων/ώων σε επίπεδο εμφάνισης και προσωπικότητας, 

καταλληλότερη κρίνεται η εστίαση στην αναζήτηση κωδίκων κοινωνικού- 

πολιτισμικού πλαισίου.  

Εκτός από τους κώδικες, οι βασικοί άξονες στην έκθεση της σημειωτικής ως 

κύριας μεθοδολογίας ανάλυσης και ερμηνείας των ευρημάτων της εργασίας θα είναι η 

καταγραφή των σημαινόντων και σημαινομένων.  
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ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

ΤΗΣ PIXAR 

Η σημειωτική ανάλυση των κεντρικών ηρωίδων/ώων των ταινιών μεγάλου 

μήκους της Pixar που ακολουθεί, πραγματοποιείται σε δύο άξονες. Πρώτον, 

παρουσιάζεται ανάλυση ανά ταινία και αντίστοιχα ανά κεντρικό χαρακτήρα. Δεύτερον, 

καταγράφεται ανάλυση που προκύπτει από τον συνυπολογισμό του συνόλου των 

κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar και βασίζεται στο πρώτο μέρος. Ειδικότερα, 

αναφέρεται ότι στο πρώτο μέρος η/ο εκάστοτε ηρωίδα/ας ερευνάται σημειωτικά σε 

τρία επίπεδα: α) περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων ως προς την εμφάνιση και την 

προσωπικότητα, β) εξαγωγή σημαινομένων, γ) ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες. 

Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο μέρος, βάσει των κωδίκων του α’ μέρους που 

εμφανίζουν σημειωτικό ενδιαφέρον γίνεται μία συνολική παρατήρηση και 

βιβλιογραφική υποστήρηξη των κοινών, αλλά και αποκλίνοντων στοιχείων των 

κεντρικών ηρωίδων/ώων στο σύνολο των 16 ταινιών μεγάλου μήκους της Pixar (1995-

2015).  

Α’ ΜΕΡΟΣ 

Με σκοπό την εξαγωγή των συμπερασμάτων σε σχέση με την εμφάνιση και την 

προσωπικότητα που παρουσιάζουν οι κεντρικές/οί ηρωίεδς/ωες της Pixar, ακολουθεί 

σημειωτική ανάλυση που θα εκταθεί στα εξής πεδία:  

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων 

 Εμφάνιση 

 Προσωπικότητα 

Β) Εξαγωγή σημαινομένων 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες 
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1. TOY STORY (1995) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων 

 Εμφάνιση: 

Ο Woody είναι μία κούκλα, ένα παιχνίδι. Είναι ντυμένος  με τζιν παντελόνι, 

μπότες με σπιρούνια και την επιγραφή του ονόματος του Andy (του «ιδιοκτήτη» 

του) στον πάτο της μίας. Φοράει κίτρινο καρώ πουκάμισο, γιλέκο με σχέδιο 

αγελάδας, καφέ ζώνη με μεγάλη χρυσή αγκράφα με τη μορφή ενός ταύρου στο 

κέντρο της, κόκκινο μαντήλι στον λαιμό, θήκη για το όπλο του, καφέ πλατύ 

καπέλο και ένα αστέρι στο αριστερό όπου αναγράφεται η λέξη «Σερίφης». Ο 

Woody, ακόμα, ως παιχνίδι έχει ένα σκοινί στην πλάτη του, ικανό να λέει ορισμένες φράσεις ανά φορά. Ο ίδιος 

έχει στενόμακρο πρόσωπο μεγάλα καφέ μάτια, ίσιο λευκό χαμόγελο, μαλλιά και φρύδια καφέ.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Woody είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις μεταξύ των υπόλοιπων παιχνιδιών και ως τη στιγμή που o 

Buzz Light Year έρχεται στη ζωή του Andy. Η είσοδος του νέου παιχνιδιού αφαιρεί την πρωτοκαθεδρία του 

Woody. Οι φίλοι του, τα άλλα παιχνίδια, του λένε ότι «Χάνει τη θέση του», ενώ ο ίδιος δικαιολογείται λέγοντας 

ότι «Απλά ο Andy είναι πολύ ενθουσιασμένος τελευταία». Από τότε, ο Woody δείχνει να λέει επανειλημμένως 

ψέματα. Παράλληλα, προσπαθεί να βοηθήσει το νέο παιχνίδι στις περιπέτειες που εμπλέκεται ενώ, συχνά, 

επιδιώκει να του επιδείξει την πραγματικότητα. Στη διάρκεια των προσπαθειών, ο Woody με το νέο παιχνίδι 

φαίνεται να έρχονται συναισθηματικά πιο κοντά. 

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Με βάση την ενδυμασία, ο Woody είναι μία κούκλα καουμπόι. Σύμφωνα με τη συμπεριφορά του δείχνει να 

είναι ο ηγέτης των παιχνιδιών και το αγαπημένο παιχνίδι του Andy. Όταν ο Buzz Light Year εμφανίζεται, o Woody 

κατακλύζεται από φόβο, ζήλεια, ανησυχία και ανασφάλεια για την πιθανότητα το νέο παιχνίδι να γίνει πλέον το 

αγαπημένο παιχνίδι του νεαρού αγοριού. Οι έγνοιες του τον μετατρέπουν σε ψεύτη. Όταν, τελικά, προσπαθεί να 

βοηθήσει τον Buzz Light Year στις περιπέτειες που ο τελευταίος εμπλέκεται, τότε ο Woody γίνεται ο προστάτης 

του και, εν τέλει, καλός του φίλος. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:   

Κώδικες: 

Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας: Ο Woody είναι ντυμένος με τζιν παντελόνι, μπότες με σπιρούνια, κίτρινο καρώ 

πουκάμισο, γιλέκο με σχέδιο αγελάδας, καφέ ζώνη με μεγάλη χρυσή αγκράφα με τη μορφή ενός ταύρου στο κέντρο 

της, κόκκινο μαντήλι στο λαιμό θήκη για το όπλο του, καφέ πλατύ καπέλο και ένα αστέρι στο αριστερό του πέτο 
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Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Woody α) ως κούκλα, παιχνίδι είναι καουμπόι, β) ως παιχνίδι μεταξύ των 

άλλων είναι ηγέτης, γ) ως προς τη σχέση του με τον Andy είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Παράλληλα, λέει συχνά 

ψέματα. Ο Woody α) βοηθάει τον Buzz Light Year να ξεφύγει από την περιπέτεια στην οποία εμπλέκεται. Στην 

εξέλιξη της ταινίας β) γίνεται καλός φίλος μαζί του και γ) προσπαθεί να τον λογικέψει.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Woody αισθάνεται φόβο, ζήλεια, ανησυχία, ανασφάλεια για την περίπτωση που χάσει το 

ρόλο του σε σχέση με τον Andy. 

Δ. Φαντασίας: Ο Woody είναι ένα παιχνίδι που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

2. ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ (1998) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Flick είναι ένα μυρμήγκι χρώματος λιλά με μεγάλα μάτια, πλατύ χαμόγελο, 

δάχτυλα στα χέρια και όρθια βάδιση.  

 

 

 Προσωπικότητα:  

Ο Flick είναι ένα μυρμήγκι που επιδιώκει με τις ιδέες και εφευρέσεις του να βελτιώσει τον τρόπο ζωής των 

μυρμηγκιών της αποικίας του. Παράλληλα, όμως, εμφανίζει απρόσεκτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα συχνά τα 

πράγματα να μην έρχονται όπως τα περιμένει. Το γεγονός αυτό φαίνεται να μην ικανοποιεί την αποικία του. 

Παρόλα αυτά, εκείνος δεν εγκαταλείπει τους στόχους του. Επιπλέον, είναι γενναίος (υπερασπίζεται τη νεαρή 

πριγκίπισσα της αποικίας και αυτοπροτείνεται να αναζητήσει πολεμιστές κατάλληλους για να αντιμετωπίζουν τους 

εχθρούς της αποικίας). Τέλος, διατηρεί καλές σχέσεις με το σύνολο της αποικίας του. 

 

  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 
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          Αρχικά, κρίνοντας από την εμφάνιση του Flick, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα ανθρωπόμορφο μυρμήγκι. 

Σε επίπεδο εμφάνισης έχει μάτια, στόμα και ομιλία σαν άνθρωπος. Ως προς τον χαρακτήρα του, σημειώνεται ότι 

οι εφευρέσεις του δείχνουν να προέρχονται από καινοτόμες ιδέες και τον καθιστούν ιδιαίτερα πρωτοποριακό. 

Παράλληλα, ο Flick χαρακτηρίζεται από αδεξιότητα και απροσεξία, γνωρίσματα που φέρνουν καταστροφικά 

αποτελέσματα στους γύρω του και, εν τέλει, τον καθιστούν αφερέγγυο. Ωστόσο, ο Flick παραμένει προσηλωμένος 

στους στόχους του, ενώ, ακόμα, παρουσιάζει επαναστατική συμπεριφορά, καθώς εναντιώνεται στις ακρίδες που 

καταδυναστεύουν την αποικία. Στα θετικά χαρακτηριστικά του Flick, παρατηρούνται, ακόμα, η τόλμη του, αλλά 

και η φιλική του στάση προς όλα τα μυρμήγκια της αποικίας του. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες: 

Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας: Ο Flick είναι ένα ανθρωπόμορφο μυρμήγκι.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Flick είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακός με καινοτόμες ιδέες. Καινοτόμα 

χαρακτηρίζεται και η επαναστατική του συμπεριφορά. Ο Flick είναι προσηλωμένος στους στόχους του. Ακόμα, 

είναι πολύ τολμηρός. Ο Flick είναι αδέξιος και απρόσεκτος, γεγονός που επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα 

στην αποικία. Ο ίδιος διατηρεί καλές σχέσεις και είναι πολύ φιλικός και καλοπροαίρετος με όλα τα μυρμήγκια της 

αποικίας.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Flick αισθάνεται υπερηφάνια για τις κατασκευές του. Κατά την πορία της αποστολής του 

νιώθει απογοήτευση και αδυναμία.  

Δ. Φαντασίας: Ο Flick είναι ένα μυρμήγκι που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα.  

 

3. TOY STORY 2 (1999) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Woody παρουσιάζει μορφή πανομοιότυπη με εκείνην που το κοινό 

γνωρίζει ήδη από το πρώτο μέρος της ταινίας (βλ. παραπάνω). 

 

 Προσωπικότητα:  

Ίδια χαρακτηριστικά παρουσιάζει και ο χαρακτήρας του Woody. O ίδιος επανειλημμένα αναρωτιέται για τον 

ρόλο που διαδραματίζει για τον Andy. Πιο συγκεκριμένα, ο Woody αναζητεί σημάδια που θα μπορούσαν να του 

υποδείξουν που ανήκει αυτή τη στιγμή, στο νεαρό παιδί, σε κάποιο μουσείο έκθεσης παιχνιδιών ή στο καλάθι των 
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αχρήστων. Ο Woody, ωστόσο, όταν καταλήγει στον ρόλο που θα ήθελε να διεκδικήσει επιδιώκει με ένταση, καθώς 

φαίνεται, την επίτευξη του στόχου του, την απελευθέρωσή του από τον Αλ και την επιστροφή του εκεί όπου νιώθει 

πως ανήκει. Παράλληλα, βοηθάει τους νέους του φίλους και προσπαθεί το καλύτερο και για εκείνους.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων:  

      Ο Woody είναι ο ίδιος κούκλα, παιχνίδι καουμπόι που παρουσιάστηκε και στο πρώτο Toy Story (1995). 

Εξακολουθεί να αποτελεί τον ηγέτη των παιχνιδιών του Andy, αλλά ανησυχεί ως προς τον ρόλο του. Ο Woody και 

σε αυτή την ταινία είναι ιδιαίτερα αλληλέγγυος, βοηθώντας τον φίλο Buzz, αλλά και τους νέους του συντρόφους 

να ξεφύγουν από τον Αλ, το άτομο που τους διεκδικεί για εμφάνισή τους στην τηλεόραση. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας: Ο Woody διατηρεί την ίδια εμφάνιση με την πρώτη ταινία.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Woody α) ως κούκλα, παιχνίδι είναι καουμπόι, β) ως παιχνίδι μεταξύ των 

άλλων είναι ηγέτης, γ) ως προς τη σχέση του με τον Andy είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Ο ίδιος α) βοηθάει τον 

Buzz Light Year, αλλά και τους νέους του συντρόφους να ξεφύγουν από τις περιπέτειές τους . Η κούκλα καουμπόι 

με πείσμα και επιμονή επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Woody αισθάνεται ανησυχία, ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το ρόλο που διαδραματίζει στη 

ζωή του Andy. 

Δ. Φαντασίας: Ο Woody είναι ένα παιχνίδι που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

4. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. (2001) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο James Sullyvan ή –για τους φίλους- Sully- είναι ένα μεγαλόσωμο τριχωτό 

πλάσμα, χρώματος γαλάζιου με κατά τόπους μωβ βούλες. Έχει πλατύ λευκό 

χαμόγελο με τους κυνόδοντές να ξεχωρίζουν σε μάκρος και γαλάζια μεγάλα μάτια. 

Έχει, επίσης, στο κεφάλι του δύο κοντά κέρατα, ενώ πίσω και χαμηλά έχει ουρά. 

Στα άκρα του παρατηρούνται μυτερά γκρίζα νύχια.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Sully δείχνει να είναι ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη του, καθώς οι επιδόσεις του στο εργοστάσιο συλλογής 

παιδικών στριγκλιών, όπου εργάζεται είναι οι υψηλότερες μεταξύ των συνεργατών του. Ασκεί το σώμα του σκληρά 

και καθημερινά υπό την επίβλεψη του συνεργάτη και φίλου του, Mike Wazowsky. Ο Sully μιλάει με άνεση και 



 
22 

θέρμη προς όλους τους υπαλλήλους του εργοστασίου και εκείνοι τον εκτιμούν. Προτιμάει να μην χρησιμοποιεί 

αυτοκίνητο για να μην σπαταλήσει, όπως λέει, την περιορισμένη ποσότητα καυσίμων που τυχαίνει ανά περιόδους 

να διαθέτει η πόλη του. Επίσης, επιμένει στην καθαριότητά του. Μετά τη γνωριμία του Sully με τη Boo, το 

ανθρώπινο παιδί, διαφαίνονται επιπλέον θετικά χαρακτηριστικά του καθώς τη συμπαθεί.   

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Ο Sully είναι ένας μπαμπούλας, δηλαδή, ένα φανταστικό τέρας. Είναι ο δημοφιλέστερος στην 

Μπαμπουλόπολη, καθώς οι μεγάλες του δυνατότητες στο αντικείμενό του τον καθιστούν τον πιο επιτυχημένο  

μεταξύ των συναδέλφων του. Ο Sully, βάσει της καθημερινής του άσκησης, αποδεικνύεται συνεπής και επίμονος. 

Ακόμα, είναι φιλικός και προσιτός προς όλους τους υπαλλήλους του εργοστασίου, παρά τη μεγάλη του 

δημοτικότητα, ενώ, παράλληλα, είναι και αγαπητός από εκείνους, με εξαίρεση τον ανταγωνιστή του τον Randall 

Boggs. Ο κεντρικός ήρωας της ταινίας διαφαίνεται, επιπλέον, ως οικονόμος και με περιβαλλοντική συνείδηση, 

μιας και προτιμάει να μην χρησιμοποιεί αυτοκίνητο λόγω λιγοστών καυσίμων στην πόλη. Ο ίδιος κάνει εμφανή 

και την ενασχόληση του με την «καθαριότητα». Τέλος, σημειώνεται ότι ο Sully όταν γνωρίζεται με την Boo, 

δένεται συναισθηματικά μαζί της, συμπεριφέρεται προς εκείνην με έντονη συμπάθεια, αγάπη, τρυφερότητα και 

γλυκύτητα. Τέλος, το γεγονός ότι τα θετικά χαρακτηριστικά του Sully έρχονται αποκαλύπτονται με την επαφή του 

με τη Boo εξάγουν σαν συμπέρασμα το ότι ο ίδιος δεν φοβάται τη διαφορετικότητα.  

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες: 

Α. Εμφάνισης: Ο Sully είναι ένας μπαμπούλας, ένα τέρας.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Sully είναι φιλικός και προσιτός προς όλους τους υπαλλήλους του 

εργοστασίου, ενώ από τη μεριά τους αγαπητός. Ο Sully προς τη Boo φέρεται με συμπάθεια, αγάπη, τρυφερότητα 

και γλυκύτητα. Σε σχέση με τη στάση του προς το περιβάλλον σημειώνεται ότι δεν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, 

ώσπου τα αποθέματα καυσίμων να αυξηθούν. Ακόμα, Ο Sully ενδιαφέρεται για την καθαριότητα. Τέλος, φαίνεται 

συνεπής και επίμονος.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Sully είναι τρυφερός και γλυκός προς τη Boo.  

Δ. Φαντασίας: Ο Sully είναι ένας μπαμπούλας, ένα τέρας που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά 

(προσωπικότητα) χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 
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5. ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΜΟ (2003) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Marlin, ένα μικρό ψάρι κλόουν που ζει στον 

κοραλλιογενή ύφαλο της Αυστραλίας. Είναι ένα ψάρι πορτοκαλί με τρεις άσπρες 

ρίγες κάθετες στον κορμό του. Έχει έξι πτερύγια μικρά και μεγαλύτερα που 

τοποθετούνται δεξιά, αριστερά, στο πάνω και κάτω του μέρος και μία αντίστοιχη 

ουρά. Στο τελείωμα των πτερυγίων και της ουράς του το ψάρι έχει μαύρο χρώμα. Ο 

Marlin έχει μεγάλα πορτοκαλί μάτια και ένα πλατύ ίσιο χαμόγελο.  

 Προσωπικότητα:  

O Marlin είναι πατέρας του Nemo, του μοναδικού επιζήσαντος έπειτα από την επίθεση ενός μεγάλου ψαριού 

που του στέρησε τα αδέρφια και τη μητέρα του, τη γυναίκα του Marlin. Ο ίδιος ασχολείται με μεγάλη επιμονή με 

την ανατροφή του γιου του. Συχνά δείχνει να αγχώνεται για την ασφάλειά του. Επιμένει ότι ο Nemo δεν χρειάζεται 

να πάει ακόμα σχολείο, προτιμώντας να μείνει στο σπίτι μαζί του για να τον ελέγχει καλύτερα. Ο Marlin, ακόμα, 

κατά την αναζήτηση του γιου του περνάει από πολλές περιπέτειες, ψάχνει, ρωτάει και αντιμετωπίζει πολλά 

πλάσματα στον βυθό, προκειμένου να φτάσει σε εκείνον. Στην αναζήτηση του αυτή, τον συνοδεύει ένα ξεχασιάρικο 

ψάρι.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Ο Marlin είναι ένα ψάρι με ανθρώπινα χαρακτηριστικά εξωτερικά και εσωτερικά. Σε επίπεδο εμφάνισης έχει 

μάτια, στόμα και ομιλία σαν άνθρωπος. Σε επίπεδο προσωπικότητας, ο Marlin είναι ένας υπερπροστατευτικός 

πατέρας, με μεγάλη αγάπη για το γιο του και άγχος για τη διατήρησης της ασφάλειάς του. Ο Marlin, ακόμα, από 

την μεγάλη του πορεία προς την αναζήτηση του γιου του και τις πολλαπλές περιπέτειες που περνάει στο βυθό 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίμονος και προσηλωμένος στον στόχο του. Από την ανοχή της ξεχασιάρας Dory, 

επιπλέον, δείχνει υπομονετικός, ευγενικός και φιλικός. Τέλος, η ανάγκη του Marlin για επιβεβαίωση της αγάπης 

του Nemo προς τον πατέρα του δείχνει να είναι έντονη. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες:  

Α. Εμφάνισης: Ο Marlin είναι ένα ψάρι κλόουν με ανθρώπινα χαρακτηριστικά.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Marlin είναι επίμονος, υπομονετικός, ευγενικός και φιλικός. O Marlin α) 

αγαπάει πολύ του γιο του, β) φροντίζει και νοιάζεται για τη φίλη του , τη Dory. Ο ίδιος α) είναι υπερπροστατικός 

πατέρας, β) δείχνει αγχώδης ως προς την ασφάλεια του Nemo, γ) επιζητάει από το Nemo την επίδειξη της αγάπης 

του.  
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Γ. Συναισθημάτων: Ο Marlin αγαπάει το γιό του και εκφράζει ανασφάλεια σε σχέση με την αγάπη που ο δεύτετερος 

νιώθει προς τον πατέρα του.  

Δ. Φαντασίας: Ο Marlin είναι ένα ψάρι που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

6.  ΑΠΙΘΑΝΟΙ (2004) 

Α)Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Bob Parr ή αλλιώς ο κος Απίθανος είναι ένας μεγαλόσωμος άντρας που από τη 

μέση και πάνω δείχνει αρκετά ογκώδης, με μεγάλο άνοιγμα στην πλάτη του και κοντά 

και μέτρια ως προς το πάχος πόδια. Έχει ξανθά μαλλιά και φρύδια, έχει μικρή 

υποχώρηση των μαλλιών στους κροτάφους, γαλάζια μάτια, μύτη κάθετη, πλατύ και 

μακρύ σαγόνι, μικρά και στο τελείωμα μυτερά αυτιά, χείλη μικρά και προγούλι. Σε 

σχέση με τα ρούχα, ο κος Απίθανος στην ταινία εμφανίζεται μεν με την ενδυμασία 

του γραφείου όσο υποδύεται ένα «κανονικό» άνθρωπο στην αρχή της ταινίας, ενώ δε 

με τη στολή του ως κος Απίθανος όταν αναλαμβάνει τον αντίστοιχο ρόλο. Έτσι, στο γραφείο φοράει άσπρο 

πουκάμισο, μαύρο παντελόνι κλασικού στυλ, μαύρη, λεπτή γραβάτα, και μαύρα γυαλιστερά παπούτσια. Αντίθετα, 

ως κύριος Απίθανος φοράει ολόσωμη κόκκινη στολή με το γράμμα «i» στο στήθος του. Το γράμμα «i»  έχει χρώμα 

κίτρινο, πλαισιώνεται σε μαύρο φόντο σχήματος οβάλ παράλληλα με το έδαφος, ενώ εξωτερικά από το οβάλ 

διαγράφεται κίτρινο χρώμα. Ο κος Απίθανος φοράει μαύρα γάντια ως τους αγκώνες, μαύρες μπότες ως το γόνατο, 

ενώ έχει και μαύρο πλαίσιο στο κλείσιμο του λαιμού της ολόσωμης φόρμας του. Τέλος, φοράει μαύρο εσώρουχο 

και μία κόκκινη ζώνη κάτω από την κοιλιά του.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Bobb Parr ή κος Απίθανος είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Δεν μοιράζεται με την οικογένειά του τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει. Από τη δουλειά του είναι απογοητευμένος. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κος 

Απίθανος αναλαμβάνει τον παλιό του ρόλο, εκείνον του κου Απίθανου πηγαίνει σε μυστικές αποστολές χωρίς να 

το πει στην οικογένειά του, κάνει δίαιτα και σωματική ενδυνάμωση με γυμναστική.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Ο Bobb Parr ή κος Απίθανος είναι ένας υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας που μέχρι πριν από 15 χρόνια ήταν 

ένας σπουδαίος σούπερ-ήρωας. Ο Bobb από τη μέση και πάνω έχει σώμα εξωπραγματικά δυσανάλογο και ογκώδες 

σε σχέση με τα κοντά και σχετικά μέτρια ως προς το πάχος πόδια του. Η κατανομή αυτή του σώματός του 

παραπέμπει σε bodybuilder. Αγαπάει την οικογένειά του, ωστόσο, αρχικά, τίθεται σε απόσταση από εκείνη. Δείχνει 
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εξαιρετικά δυσαρεστημένος από την εργασία του. Ωστόσο, παραμένει προς όλους τους πελάτες απολύτως 

εξυπηρετικός και βοηθητικός. Από την άλλη πλευρά, μετά την ανάληψη της παλιάς του δουλειάς ως κος Απίθανος, 

ο Bobb δείχνει να ανακτά τη διάθεσή του, γίνεται ενεργητικός, μαχητικός και ευχαριστιέται τη διαδικασία και το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών του, ενώ, παράλληλα, ανακαλύπτει ότι τη μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο 

διαδραματίζει η οικογένειά του. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες:  

Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας: Ο Bobb ντύνεται διαφορετικά ως υπάλληλος γραφείου και διαφορετικά ως υπερ-

ήρωας.  (βλ. παραπάνω: Απίθανοι. Εμφάνιση) 

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: α) Υπάλληλος γραφείου ασφαλιστικής εταιρίας, β) Υπερ-ήρωας, γ) 

Οικογενειάρχης. Ο Bobb είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Ο Bobb στη δουλειά του ως υπάλληλος νιώθει 

δυσαρεστημένος, ανικανοποίητος, δείχνει να βαριέται και να μη βρίσκει ενδιαφέρον στο αντικείμενό του. Ο Bobb 

όταν αναλαμβάνει και πάλι τη δουλειά του υπερ-ήρωα φαίνεται πως ανακτά τη διάθεση και ενέργειά του. Γίνεται 

μαχητικός και προσηλώνεται στο στόχο του. Ο Bobb όσο είναι υπάλληλος του γραφείου είναι πολύ βοηθητικός 

και εξυπηρετικός προς τους πελάτες του, βρίσκοντάς τους πάντοτε τρόπο να λύσουν το πρόβλημά τους.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Bobb από την δουλειά του στο γραφείο νιώθει δυσαρεστημένος. Η αυτοπεποίθησή του 

επανέρχεται όταν επιστρέφει στην προηγούμενή του ασχολία ως υπερ-ήρας. Προς την οικογένειά του εκφράζει 

αγάπη και αφοσίωση.  

Δ. Φαντασίας: Ο Bobb είναι ένας υπερ-ήρωας που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

7. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (2006) 

Α)Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Κεραυνός Macqueen είναι ένα ανερχόμενο αγωνιστικό αυτοκίνητο 

κόκκινο και γυαλιστερό. Τα τζάμια του παρμπρίζ του είναι τα γαλάζια 

μάτια του, στον μπροστινό προφυλακτήρα βρίσκεται το στόμα του, ενώ 

τα μπροστινά του φώτα εννοούνται ως η μύτη του. Έχει στις πλαϊνές του 

πόρτες το σήμα του κεραυνού και το νούμερο 95, ενώ στην οροφή και το 

καπώ του αναγράφονται, επίσης, οι λέξεις Piston Cup. Το αυτοκίνητο έχει αεροτομή αγωνιστική και χοντρά και 

χαμηλά λάστιχα με επιγραφή πάνω τους «Lightning».  
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 Προσωπικότητα:  

O Macqueen, στην αρχή της ταινίας, διώχνει οποιονδήποτε θελήσει να τον βοηθήσει. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 

δεν χρειάζεται φίλους, ενώ, παράλληλα, μπερδεύει τα ονόματα όλων.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

 Ο Macqueen στην αρχή της ταινίας δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για τη νίκη, όπως και τα προνόμια που 

απορρέουν από αυτήν, δείχνει εγωιστής, εγωκεντρικός και ματαιόδοξος. Γενικότερα, είναι τελειομανής και γεμάτος 

αυτοπεποίθηση. Λησμονεί την έννοια της φιλίας και δεν εκτιμάει τη βοήθεια από τους γύρω του. Είναι, επίσης, 

γενναίος, θαρραλέος και τολμηρός. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες:  

Α. Εμφάνισης: Ο Macqueen είναι ένα κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο (βλ. παραπάνω. Αυτοκίνητα. Εμφάνιση).  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Mcqueen φιλοδοξεί να γίνει ο νικητής ως αγωνιστικό αυτοκίνητο σε αγώνα 

στον επικείμενο αγώνα. Αγνοεί την έννοια της φιλίας και δεν εκτιμάει τη βοήθεια των γύρω του.  

Γ. Συναισθηματων: Ο ίδιος είναι γενναίος, τολμηρός, θαρραλέος, εγωιστής, εγωκεντρικός, ματαιόδοξος.  

Δ. Φαντασίας: Ο Macqueen είναι ένα αυτοκίνητο που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

8. RATATOUILLE (2007) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Remy είναι ένας αρουραίος, γκρίζος, με ροζ μεγάλα αυτιά, ροζ μύτη, 

χέρια, πόδια και ουρά. Έχει, ακόμα, καφέ μεγάλα μάτια και πλατύ χαμόγελο με 

κοπτήρες που εξέχουν σε μήκος σε σχέση με το ύψος των υπόλοιπών του 

δοντιών.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Remy είναι ένας αρουραίος που πάντοτε ήθελε να γίνει σεφ. Οι γευστικοί συνδυασμοί που κάνει δείχνει να 

αρέσουν στους ανθρώπους συναδέλφους και τους πελάτες του καλού του φίλου, του Linguini. O ίδιος βοηθάει τον 

Linguini στην εξέλιξη της δουλειάς του και οι δυο τους αναπτύσσουν μία στενή σχέση. Ο Remy, παράλληλα, 

επισκέπτεται και τους φίλους του τους αρουραίους στους οποίους δίνει και τροφή.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

 Ο Remy είναι ένας αρουραίος με ανθρώπινα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά. Σε επίπεδο 

εμφάνισης έχει μάτια, στόμα και ομιλία σαν άνθρωπος. Σε επίπεδο προσωπικότητας, ο Remy έχει ταλέντο στο 
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συνδυασμό των γεύσεων στο φαγητό. Ο αρουραίος έχει μεγάλη επιθυμία να γίνει σεφ και τα καταφέρνει εμμέσως 

καθώς αποκτά έναν καλό φίλο, τον Linguini, που αφού κερδίζει την εμπιστοσύνη του, τον βοηθάει να ετοιμάζει τα 

καλύτερα πιάτα στο εστιατόριό του. O Remy, παράλληλα, βοηθάει και τους φίλους του αρουραίους στην εύρεση 

τροφής. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες:  

Α. Εμφάνισης: Ο Remy είναι ένας αρουραίος. (βλ. παραπάνω: Ratatouille. Εμφάνιση).  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Remy ονειρεύεται να γίνει σεφ. Ο Remy α) γίνεται καλός φίλος με τον 

Linguini. β) Βοηθάει τους φίλους του τους αρουραίους.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Remy είναι καλοπροαίρετος, ευγενικός και φιλόδοξος.  

Δ. Φαντασίας: Ο Remy είναι ένας αρουραίος που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

9. WALL-E (2008) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

O Wall-e είναι ένα ρομπότ. Ο κορμός του είναι ένα τσίγκινο κουτί με το 

όνομά του αναγεγραμμένο κάτω και δεξιά στην μπροστινή όψη. Τα πόδια του 

είναι δύο λαστιχένιες ρόδες, ενώ τα χέρια του δύο λαβίδες με καμπτό μεταλλικό 

υλικό στις άκρες. Ο λαιμός του αποτελείται, επίσης, από ένα μεταλλικό, μακρύ, 

καμπτό υλικό και, τέλος, τα μάτια του είναι δύο μακρόστενα μεταλλικά σημεία, 

σαν κιάλια με κόρη μαύρη. Το «σώμα» του Wall-e δείχνει σκουριασμένο, σαν να είναι παλιό και ταλαιπωρημένο. 

Αν και δεν διαθέτει πλήρες «πρόσωπο», η έκφρασή του γίνεται αντιληπτή από την κλίση των ματιών του και τη 

διαστολή των κόρων των ματιών του.  

 Προσωπικότητα:  

Η προσωπικότητα του Wall-e διαφαίνεται από τις ακόλουθες συμπεριφορές. Ο ίδιος συνηθίζει να κάνει 

συλλογές. Ζει μαζί με ένα μικρό σκαθάρι, ενώ όταν έρχεται στη γη η Eva, ο Wall-e την ξεναγεί στον χώρο που 

μένει και όσο εκείνη παραμένει «ανενεργή» της μιλάει καθημερινά, την πηγαίνει σε σημεία όπου οι δυο τους 

πέρασαν χρόνο μαζί και, τέλος, την ακολουθεί στο διαστημόπλοιο από το οποίο παραλαμβάνεται.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Ο Wall-e είναι ένα ρομπότ με ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο. Σε εξωτερικό 

επίπεδο αναφέρεται η ανθρωπόμορφη διάταξη του «σώματός» του, ενώ έχει προσωπικότητα. Ειδικότερα, εκφράζει 
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περιέργεια για ό, τι συναντά, κάνει συλλογές των αντικειμένων που του κινούν το ενδιαφέρον. Νιώθει μοναξιά και 

εκφράζει μεγάλη αγάπη, τρυφερότητα και αφοσίωση προς τους μοναδικούς φίλους που δείχνει να βρίσκονται στον 

δρόμο του, το μικρό σκαθάρι και την Εύα. στους Βρίσκεται συνεχώς κοντά τους προσπαθώντας να τους κάνει 

χαρούμενους, αλλά και να τους βοηθήσει να είναι ασφαλείς έναντι των επικείμενων κινδύνων. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες: 

Α. Εμφάνιση: Ο Wall-e είναι ένα ρομπότ (βλ. παραπάνω: Wall-e. Εμφάνιση).  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Wall-e= Waste Allocation Load Lifter·Earth class , που στα ελληνικά 

μεταφράζεται ως «Γενικός Οριστικός Υπεύθυνος Λύτρωσης Οχετού». Ο Wall-e είναι περίεργος για τα αντικείμενα 

που βρίσκει, τα περιεργάζεται και συλλέγει όσα του κινούν το ενδιαφέρον. Ο Wall-e δεν αφήνει μόνη της την Eva 

και επιμένει στη διάσωσή της. 

Γ. Συναισθημάτων: Ο  Wall-e χαρακτηρίζεται από περιέργεια, τρυφερότητα και αφοσίωση. 

Δ. Φαντασίας: Ο Wall-e είναι αρουραίος που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

10. ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (2009) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Carl Fredricsen είναι ασπρομάλλης, έχει πρόσωπο με ρυτίδες, φοράει γυαλιά 

με μαύρο ορθογώνιο πλαίσιο, ακουστικό βαρηκοΐας και κρατάει μπαστούνι, όπου 

έχει τοποθετήσει μπαλάκια του τένις. Ως προς το σχήμα του προσώπου του 

σημειώνεται ότι είναι τετραγωνισμένο στο σημείο του σαγονιού. Ακόμα, η στάση 

του σώματός είναι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το κεφάλι του κλίνει προς τα μπροστά, 

δημιουργώντας, παράλληλα, μια αίσθηση καμπούρας στην πλάτη του. Φοράει καφέ 

υφασμάτινο ψηλόμεσο παντελόνι, καφέ ζώνη, άσπρο πουκάμισο μέσα στο παντελόνι, μαύρο μεγάλο παπιγιόν, 

μαύρο σακάκι και μαύρα παπούτσια. Την τελευταία λεπτομέρεια στο ντύσιμό του Carl συμπληρώνει μία κονκάρδα 

καρφιτσωμένη στο αριστερό του πέτο.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Carl είναι ένας 78χρονος χήρος, συνταξιούχος πωλητής μπαλονιών που συχνά διώχνει τον κόσμο που 

έρχεται στο σπίτι του. Ο Carl παρουσιάζεται από μικρή ηλικία όταν ως παιδί συνάντησε για πρώτη φορά την Ellie, 

νεαρός την παντρεύτηκε και έζησαν μαζί πολλές καταστάσεις και συναισθήματα, από το χτίσιμο του σπιτιού τους 

ως την αδυναμία τους να κάνουν παιδί. Οι δυο τους έζησαν μαζί ως το θάνατό της γυναίκας σε μεγάλη ηλικία. 
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Μετά τον θάνατό της ο Carl συχνά κοιτάει τη φωτογραφία της γυναίκας του ή αναφέρει το όνομά της. Το γεγονός 

επαναλαμβάνεται ιδιαίτερα έντονα, ιδίως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ταξίδι όπου οι δυο σύζυγοι 

σκέφτονταν να πάνε μαζί. Εκεί είναι που ο Carl αποκτάει αναπάντεχα συνοδοιπόρους τους οποίους βοηθάει και με 

τους οποίους , εν τέλει, δείχνει να δένεται συναισθηματικά μαζί τους, το Russell, το μικρό πρόσκοπο, τον Dug, τον 

σκύλο που μιλάει ανθρώπινα και τον Kevin το πουλί-μητέρα, που ο Carl αναλαμβάνει να επιστρέψει στη φωλιά 

του.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

Ο Καρλ είναι ένας 78χρονος εκκεντρικός και γκρινιάρης χήρος. Ο ίδιος φαίνεται να έχει όψη και συμπεριφορά 

αναμενόμενη για την ηλικία του, τον τόπο (Αμερική), τον χρόνο (σύγχρονη εποχή) και τις συνθήκες διαβίωσής του 

(χήρος, συνταξιούχος σε επαρκή οικονομική και κοινωνική κατάσταση) (Hougan Glen 2011). Φοράει ρούχα, 

παπούτσια και γυαλιά σε στυλ και με τρόπο κλασικό και συντηρητικό, γεγονός που συνδυαστικά με το παράξενα 

τετραγωνισμένο του πρόσωπο και την καμπούρα που σχηματίζεται στην πλάτη του προδίδει την ηλικία του. Το 

μπαστούνι του παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτοσχέδιο τελείωμα με μπαλάκια του τένις στη βάση του για καλύτερη 

ισορροπία (Hougan 2011). Στο αριστερό του πέτο ο Carl φοράει μία αυτοσχέδια κονκάρδα, δώρο της αγαπημένης 

του και σύμβολο της γενναιότητάς του κατά τη διάρκεια των περιπετειών των δύο συζύγων όσο ήταν παιδιά (Vilaro 

Anna & Orero Pilar 2013). Ο Carl σε μικρή ηλικία φαίνεται να είναι ένα ήσυχο και ντροπαλό παιδί.  

Όσον αφορά τη σχέση του με την Ellie, οι δυο τους δείχνουν να είναι πολύ αγαπημένοι ενώ όταν, η Ellie 

πεθαίνει, ο Carl λυπάται πολύ και την αναπολεί με νοσταλγία συχνά. Η Ellie δείχνει να αποτελεί για τον Carl 

κινητήρια δύναμη ακόμα και μετά το θάνατό της (Vilaro, Orero 2013).  

Τέλος, οι αναπάντεχοι συνοδοιπόροι του Carl φαίνεται να του θυμίζουν με τη στάση και τις περιπέτειές τους τη 

σημασία της προσφοράς και την ανάγκη για συνέχεια της ζωής, έννοιες που ο Carl σταδιακά αντιλαμβάνεται και 

ακολουθεί χωρίς, ωστόσο, ποτέ να λησμονεί την Ellie. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες:  

Κώδικες:  

Α. Ενδυματολογικός/Εμφάνισης: Ο Carl είναι ασπρομάλλης, με ρυτίδες. Φοράει γυαλιά, ακουστικό βαρηκοΐας, 

κρατάει μπαστούνι και είναι ενδεδυμένος με ψηλόμεσο καφέ παντελόνι, καφέ παπούτσια, πουκάμισο άσπρο, 

σακάκι καφέ και ένα μεγάλο μαύρο παπιγιόν (βλ. παραπάνω: Ψηλά στον ουρανό.  Εμφάνιση).  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Carl στην ταινία αναπαρίσταται ως : α) φίλος και εξερευνητής κατά την 

παιδική ηλικία, β) σύζυγος και εργαζόμενος κατά την ενήλικη ηλικία, γ) χήρος, συνταξιούχος και φίλος του νεαρού 

προσκόπου κατά την υπερήλικη ηλικία. Ο Carl δείχνει να αγαπάει και να στηρίζει πολύ τη γυναίκα του, την Ellie. 

Ο ίδιος δείχνει ευαισθητοποιημένος με το θέμα της οικογένειας, καθώς παρουσιάζεται παντρεμένος με την Ellie, 

β) σώζει τον ιπτάμενό του φίλο, ένα εξωτικό πουλί βασιζόμενος πολύ στο γεγονός ότι εκείνο είναι νεαρή μητέρα. 

Ο Carl α) στηρίζει συναισθηματικά την Ellie και β) βοηθάει τους νέους του φίλους διακινδυνεύοντας τη ζωή του. 
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Ο Carl α) έχει λάβει «παράσημο γενναιότητας από τη γυναίκα του, β) διακινδυνεύοντας τη ζωή του, με γενναιότητα 

σώζει το εξωτικό πουλί, το σκύλο και γίνεται προστάτης με το παιδί. 

Γ. Συναισθημάτων: Ο Carl νιώθει αγάπη και νοσταλγία για τη γυναίκα του. 

 

11. TOY STORY 3 (2010) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Πρωταγωνιστής και σε αυτήν την ταινία είναι ο Woody. Ο Woody παρουσιάζει 

εμφάνιση πανομοιότυπη με τα δύο προηγούμενα μέρη του κύκλου.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Woody αν και επιλέγεται από τον Andy να τον ακολουθήσει στο κολέγιο, εκείνος δεν επαναπάύεται και 

προσπαθεί να βοηθήσει τους φίλους του, τα παιχνίδια που βρίσκονται στο βρεφικό τμήμα ενός σχολείο, έτοιμα να 

καταστραφούν από τα παιδιά.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

Ο Woody είναι η ίδια κούκλα, παιχνίδι που εμφανίστηκε και κατά τα προηγούμενα δύο μέρη του κύκλου. Ωστόσο, 

ως προς την προσωπικότητά του παρατηρούνται διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα μέρη, αφού πλέον η 

ανασφάλειά του έχει μετατραπεί σε σιγουριά ως προς το γεγονός ότι αποτελεί το αγαπημένο παιχνίδι του Andy, 

αλλά και ακλόνητη πίστη για το ότι το αγόρι- πλέον απόφοιτος του σχολείου- δεν θα αμελήσει τον ίδιο και τους 

φίλους του. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες: 

Κώδικες: 

Α. Ενδυματολογικός/Εμφάνισης: Ο Woody παρουσιάζει πανομοιότυπη εμφάνιση με εκεόνη τν προηγούμενων 

μερών του Toy Story.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Woody α) ως κούκλα, παιχνίδι είναι καουμπόι, β) ως παιχνίδι μεταξύ των 

άλλων είναι ηγέτης, γ) ως προς τη σχέση του με τον Andy είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Ο ίδιος πλέον 

αισθάνεται σίγουρος για το γεγονός ότι ο  Andy δεν θα λησμονήσει τα παιχνίδια του παρά την ηλικία του 
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(απόφοιτος σχολείου). Ο Woody α) βοηθάει τους φίλους του, τα παιχνίδια να ξεφύγουν από τις περιπέτεις στις 

οποίες εμπλέκονται. Ο Woody με πείσμα και επιμονή επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Woddy εκφράζει αυτοπεποίθηση ως προς το γεγονός ότι δεν θα λησμονηθεί ο ίδιος και οι 

φίλοι του από τον νεαρό τους ιδιοκτήτη. Παράλληλα, εκφράζει αλληλεγγύη προς τα υπόλοιπα παιχνίδια.  

Δ. Φαντασίας: Ο Woody είναι ένα παιχνίδι που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

12. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2 (2011) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Mater είναι ένα φορτηγάκι- γερανός με σκουριασμένες και σκονισμένες 

λαμαρίνες χρώματος καφέ, που δείχνουν να έχουν σκόνη. Έχει δύο ρόδες μπροστά και 

τέσσερις στο πίσω του μέρος (δύο ανά πλευρά). Το παρμπριζ του είναι τα μάτια του, 

που είναι χρώματος λαδί, ενώ στο μπροστινό μέρος, του προφυλακτήρα βρίσκεται το στόμα του με κοιλότητα και 

άνισα λευκά δόντια. Τα δύο μπροστινά του δόντια είναι πιο μακριά από τα υπόλοιπα, ενώ, ακόμα, παρουσιάζουν 

ανάμεσά τους κενό. Ο Mater έχει ένα αντί για δύο φανάρια στην μπροστινή του όψη και ανάμεσά τους, πάνω στο 

καπώ του φορτηγού παρουσιάζεται ένα υπερυψωμένο κομμάτι. Τέλος, τα λάστιχα του μικρού φορτηγού είναι 

ελαφρώς ξεφούσκωτα.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Mater, κατά τη νεαρή του ηλικία συνηθίζει να πειράζει όσους περνάνε από την περιοχή του και να λέει 

ακατάλληλα πράγματα σε ακατάλληλες στιγμές. Από την άλλη, ο Mater δείχνει να έχει στενή σχέση με τον 

Macqueen, όπως συμβαίνει και στην πρώτη ταινία, τον οποίο εμπιστεύται και συχνά προσπαθεί να βοηθήσει.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

  Πρωταγωνιστής του Cars 2 είναι ο Sir Tow Mater, ο δευτεραγωνιστής του πρώτου μέρους της ταινίας. Ο 

Mater αν και είναι αυτοκίνητο παρουσιάζει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αφού έχει μάτια, στόμα, κάτι σαν μύτη, 

ενώ η διάταξη του σώματός του υποννοεί την ύπαρξη κορμου, χεριών και ποδιών (οι ρόδες του). Ο Mater είναι ένα 

παλιό σκουριασμένο και παραμελημένο ως προς την εμφάνιση φορτηγάκι. Είναι κάπως αφελής, αρκετά 

καχύποπτος και πολύ φιλικός. Για τον Mater φαίνεται εμφάνιση και μυαλό να συμπίπτουν. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες: 

Κώδικες:  

Α. Εμφάνισης: Ο Mater είναι ένα σκουριασμένο παλιό φορτηγάκι με ανθρώπινα γνωρίσματα.  
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Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Φιλικός, Αφελής, καχύποπτος.   

Γ. Συναισθημάτων: Ο Mater είναι καχύποπτος. Είναι, ακόμα, αφοσιωμένος φίλος προς τον Macqueen.  

Δ. Φαντασίας: Ο Mater είναι ένα αυτοκίνητο που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

13. BRAVE (2012) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Η Merida είναι μια νέα κοπέλα με λευκή επιδερμίδα, στρογγυλό πρόσωπο, 

μεγάλα γαλάζια μάτια, λεπτή μύτη και χείλη, ίσιο λευκό χαμόγελο, πορτοκαλί φρύδια 

και πλούσια, μακριά, μπλουκλωτά και έντονα πορτοκαλί μαλλιά. Φοράει μακρυμάνικο 

φόρεμα χρώματος μπλε ραφ, μακρύ, εφαρμοστό ως τη λεκάνη και χυτό από τη λεκάνη και κάτω, σημείο στο οποίο 

εμφανίζει πτυχώσεις. Η ίδια στους αγκώνες αλλά και στο τελείωμα του λαιμού του φορέματός της εμφανίζει 

«χρυσές» λεπτομέρειες. Τα παπούτσια της είναι κλειστά καφέ.  

 Προσωπικότητα:  

 Η Merida προέρχεται από βασιλική οικογένεια. Βρίσκεται συχνά στην ύπαιθρο μόνη της και ασχολείται με 

την τοξοβολία, την ξιφασκία ενώ, ακόμα, συνηθίζει να τρέχει με το άλογό της στην περιοχή των Highlands. 

Αρνείται να παντρευτεί με κάποιον προαποφασισμένο που προορίζεται για εκείνην. Παράλληλα, αφιερώνει χρόνο 

και δείχνει να είναι συναισθηματικά δεμένη με την οικογένειά της.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Η Merida είναι μία νεαρή, αυτόνομη, μοναχική ηρωίδα που το ευτυχισμένο της τέλος δεν επέρχεται κατόπιν 

ενός ευτυχούς γάμου. Είναι μία παθιασμένη, με ζωντάνια, ισχυρογνώμων έφηβος με βασιλική ανατροφή που 

αγωνίζεται να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο του πεπρωμένου της. Είναι μια γενναία πριγκίπισσα που λατρεύει 

την εξοχή, έχει ατημέλητα μαλλιά και αρνείται να ακολουθήσει τις παραδόσεις σύμφωνα με τις οποίες θα 

αποκτήσει σε ηλικία των 15 χρόνων έναν σύζυγο. Αγαπάει την τοξοβολία στην οποία έχει εξαιρετικές επιδόσεις, 

την ξιφασκία και την ιππασία. Η Merida δεν φοβάται να παλέψει για τα πιστεύω της και προσπαθεί σκληρά για να 

επέλθει η αλλαγή στην εξέλιξη της ζωής της (Newell Monica 2013). Τέλος, η νεαρή κοπέλα είναι τρυφερή ειδικά 

σε ό,τι αφορά την οικογένειά της και τα τρίδυμα μικρότερα αδέρφια της. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες: 

Κώδικες:   

Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας: Η Merida είναι μία νεαρή κοπέλα με στρογγυλό πρόσωπο, πορτοκαλί μαλλιά και 

μπλε φόρεμα (βλ. παραπάνω: Brave. Εμφάνιση).  
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Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Η Merida είναι α) η πριγκίπισσα του Highlands και β) η πρώτη κόρη της 

βασιλικής οικογένειας. Η Merida είναι η μεγάλη κόρη μεταξύ της πενταμελούς της οικογένειας.  

Γ. Συναισθημάτων: Η Merida δείχνει να αγαπάει πολύ και να νοιάζεται για την οικογένειά της. Η Merida είναι 

γενναία, τολμηρή, πρωτοποριακή ως προς την επιλογή των σπορ της ως γυναίκα και της εναντίωσής της στα 

πατροπαράδοτα έθιμα. 

 

14. ΜΠΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (2013) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Ο Mike Wasowski , ο δευτεραγωνιστής του πρώτου μέρους της ταινίας 

«Μπαμπούλας Α.Ε.» αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Μπαμπούλες 

Πανεπιστημίου». Είναι ένας μπαμπούλας, ένα τέρας σφαιρικού σχήματος και 

χρώματος ανοιχτό λαχανί. Έχει ένα μεγάλο πράσινο μάτι, δύο μικρά κέρατα στο 

κεφάλι του και πολύ λεπτά χέρια και πόδια στις δύο πλευρές του κορμού του. Έχει, 

ακόμα, μικρά μυτερά δόντια. Στην ταινία εμφανίζεται να είναι σε ηλικία και διαστάσεις, μικρότερος από το πρώτο 

μέρος της ταινίας, ενώ, επιπλέον, αναφέρεται ότι φοράει ένα αθλητικό μπουφάν. Τέλος, ο Mike φοράει σιδεράκια.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Mike έρχεται στο Πανεπιστήμιο για Μπαμπούλες με χαμόγελο. Συγκατοικεί με τον Sully με τον οποίο καθώς 

φαίνεται περνάνε αρκετές ώρες μαζί. Προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες καθημερινά. Τέλος, 

αναφέρεται ότι διατηρεί σχέση με την Celia Mae.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

      Ο Mike είναι ένας τέρας, ένας μπαμπούλας με ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο. 

Έχει μάτι, στόμα, χέρια, πόδια και ομιλία. Είναι αστείος, έξυπνος, γενναίος, ενώ μερικές φορές αδύναμος στο να 

δει τα προφανή. Είναι, επίσης, ετοιμόλογος, ενώ όταν ρωτάται υπό πίεση, δεν απαντάει. Τέλος, είναι πολύ καλός 

φίλος με τον Sully, δημιουργώντας μαζί του μία σχέση συνεχούς υποστήριξης αν και υπαρχουν στιγμές 

σύγκρουσης.  

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες: 

Κώδικες: 

Α. Εμφάνισης: Ο Mike είναι ένα τέρας, ένας μπαμπούλας, πράσινο και σφαιρικό με ανθρώπινα χαρακτηριστικά.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Mike είναι αστείος, έξυπνος, γενναίος, ετοιμόλογος. Ο Mike είναι 

συναισθηματικά δεμένος με τον Sully. Είναι φίλοι.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Mike είναι γενναίος και φιλόδοξος. Είναι, επιπλέον, τρυφερός προς τον φίλο του.  
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Δ. Φαντασίας: O Mike είναι ένας τέρας, ένας μπαμπούλας που τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά 

(προσωπικότητα) χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα. 

 

15.  ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (2015) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η Χαρά που αναπαριστάται ως νέα γυναίκα. 

Έχει μεγάλο στρογγυλό κεφάλι, μεγάλα μπλε μάτια, πλατύ ίσιο λευκό χαμόγελο 

με μικρά ροζ χείλη και μπλε κοντά μαλλιά. Η Χαρά φοράει λαχανί αμάνικο 

φόρεμα που φτάνει μέχρι λίγο πάνω από το γόνατο και κατά τόπους έχει με απαλό 

χρώμα γαλάζια σημάδια, σαν λουλούδια. Η Χαρά είναι ξυπόλητη. Παρατηρείται, 

ακόμα, ότι είναι άνηβη.  

 Προσωπικότητα: 

Η Χαρά παραμένει χαρούμενη ό,τι κι αν συμβαίνει. Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός της καταστροφής των 

Νησιών της Riley, όπου η Χαρά δείχνει να θέτει γρήγορα τα αρνητικά της συναισθήματα στην άκρη και αντ’ αυτού 

να σκέφτεται θετικά. Συχνά προτρέπει τη Λύπη να νιώθει ευχάριστα, ενώ, ακόμα, δείχνει ενθουσιασμό με κάθε 

στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει ελπίδα για βελτίωση των καταστάσεων.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

Η Χαρά είναι το κύριο συναίσθημα ανάμεσα στα τέσσερα άλλα που ζουν μέσα στο μυαλό της Riley και έχει 

ανθρώπινη μορφή. Είναι διαρκώς χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια. Στόχος της είναι να παραμένει η Riley πάντοτε 

ευτυχισμένη. Δείχνει να μην έχει έγνοιες, είναι αισιόδοξη, εξωστρεφής και αποφασισμένη να βρίσκει τη 

διασκέδαση σε κάθε κατάσταση. Η Χαρά βλέπει τις προκλήσεις στη ζωή της Riley ως ευκαιρίες ενώ οι λιγότερο 

χαρούμενες στιγμές της φαίνονται σαν «λόξυγκας» στον δρόμο της επιστροφής προς μία μεγάλη ευτυχία. Ωστόσο, 

με την οπτική της αυτή, η Χαρά ορισμένες φορές παραγράφει την αρνητική πλευρά των καταστάσεων. Παράλληλα, 

δεν συμμερίζεται τα αρνητικά συναισθήματα. 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες: 

Κώδικες: 

Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας: Η Χαρά έχει απολύτως ανθρώπινη μορφή. Φοράει καλοκαιρινό φόρεμα σε χρώμα 

λαχανί.  

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Η Χαρά είναι χαρούμενη, αισιόδοξη, ενθουσιώδης. Η Χαρά παραβλέπει τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά μίας κατάστασης σαν να μην υπάρχουν.  
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Γ. Συναισθημάτων: Η Χαρά εκφράζει χαρά, αισιοδοξία και ενθουσιασμό.  

Δ. Φαντασίας: Η Χαρά αν και είναι συναίσθημα έχει απολύτως ανθρώπινα χαρακτηριστικά εξωτερικά και 

εσωτερικά. 

 

16.  ΚΑΛΟΣΑΥΡΟΣ (2015) 

Α) Περιγραφή σε επίπεδο σημαινόντων: 

 Εμφάνιση: 

O Arlo είναι ένας δεινόσαυρος χρώματος λαχανί. Έχει τέσσερα πόδια με καπτό 

τμήμα στο γόνατο και τρία νύχια ανά πόδι. Ο Arlo έχει ουρά που από χοντρή 

καταλήγει σε λεπτή όσο απομακρύνται από το σώμα του. Έχει ψηλό, λεπτό λαιμό. 

Ως προς το πρόσωπό του, έχει καφέ μεγάλα μάτια, μία μουσούδα- μύτη προεξέχει και 

πλατύ χαμόγελο από τη μία άκρη ως την άλλη. Τα δόντια του είναι λευκά και 

τετραγωνισμενα στις άκρες.  

 Προσωπικότητα:  

Ο Αrlo φοβάται να αναλάβει ευθύνες. Έρχεται σε επαφή με ένα ανθρώπινο αγόρι με το οποίο δείχνει να έρχεται 

συναισθηματικά κοντά.  

Β) Εξαγωγή σημαινομένων: 

O Arlo είναι ένας μικρός σε ηλικία Απατόσαυρος τη Προϊστορίας. Ο Arlo αντιμετωπίζει για πρώτη φορά 

τον φόβο του όταν πέφτει στη λίμνη και κατά λάθος βρίσκεται μίλια μακριά από την ασφάλεια του σπιτιού του. 

Στις περιπέτεις που συναντάει, ο Arlo γίνεται καλός φίλος με το Spot, του οποίου κερδίζει την εμπιστοσύνη, τον 

εμπιστεύεται και οι δυο τους αλληλοβοηθιούνται 

Γ) Ανάλυση σημαινομένων σε κώδικες: 

Κώδικες: 

Α. Εμφάνισης: Ο Arlo είναι ένας δεινόσαυρος με ανθρώπινα γνωρίσματα. 

Β. Χαρακτήρα/Προσωπικότητας: Ο Arlo είναι ευγενικός και φιλικός. Ο Arlo εμφανίζεται να έχει οικογένεια.  

Γ. Συναισθημάτων: Ο Arlo εκφράζει ευγένεια, πείσμα, φόβο, επιφυλακτικότητα.  

Δ. Φαντασίας: O Arlo αν και είναι δεινόσαυρος τα εξωτερικά (εμφάνιση) και εσωτερικά (προσωπικότητα) 

χαρακτηριστικά του δείχνουν σαν ανθρώπινα 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

Αποσκοπώντας στην πληρέστερη σύνθεση της εικόνας, εξωτερικών και 

εσωτερικών χαρακτηριστικών, των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar,  η εξαγωγή των 

παραπάνω κωδίκων (Α. Εμφάνισης/Ενδυματολογίας, Β. 

Χαρακτήρα/Προσωπικότητας, Γ. Συναισθημάτων, Δ. Φαντασίας) αποτελεί τη βάση για 

τη διεύρυνση των πεδίων επεξεργασίας των ηρωίδων/ώων, επεξεργασία που θα 

μπορούσε να επιφέρει ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα. Επομένως, για την ολοκλήρωση 

της ολόπλευρης οπτικής των ηρωίδων/ώων της Pixar ακολουθεί πίνακας (Πίνακας 1) 

με την παράθεση επιπλέον στοιχείων σε σχέση με τη μορφή και τον χαρακτήρα των 

ηρωίδων/ώων.  

1. Όνομα   

2. Γένος 

3. Μορφή 

4. Χρόνος δράσης 

5. Τόπος δράσης 

6.  Επιτυχία στόχου 

7. Ερωτικό στοιχείο 

8. «Καλή-ός/ Κακιά-ός/ Γκρίζα-ος» 

9. Κλασικό πρότυπο ομορφιάς 

10. Οικογένεια 
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  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

α/α 

 

 

 

Ταινία/ Κεντρική 

ηρωίδα/ωας 

Όνομα  Γένος  

 

Μορφή Χρόνος 

δράσης  

 

Τόπος 

δράσης 

 

Επιτυχία 

στόχου  

 

Ερωτικό 

στοιχείο  

 

«Καλή-ός/ 

Κακιά-ός/ 

Γκρίζα-ος» 

 

Κλασικό 

πρότυπο 

ομορφιάς 

Οικογένεια  

1 Toy Story, Woody  Όνομα χωρίς 

επίθετο/Woody= 

Ξύλο 

Αρσενικό Άψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα  

Ναι Ναι Καλός Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια 

2 Ζουζούνια, Flick Όνομα χωρίς 

επίθετο  

Αρσενικό Έμψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα  

Ναι Ναι Καλός  Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια 

3 Toy Story 2, 

Woody 

Όνομα χωρίς 

επίθετο/Woody= 

Ξύλο 

Αρσενικό Άψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα  

Ναι Ναι Καλός Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια 

4 Μπαμπούλας 

Α.Ε., James P. 

Sullyvan 

Όνομα και 

επίθετο 

Αρσενικό Έμψυχα Σύγχρονος Χώρος οικείος 

για τον ήρωα  

Ανατροπή του 

στόχου 

Όχι Καλός  Όχι Αναφορά και 

τηλεφωνική 

επικοινωνία με 

τη μητέρα του.  

5 Ψάχνοντας το 

Νέμο, Marlin 

Όνομα χωρίς 

επίθετο 

Αρσενικό Έμψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα.  

Ναι Ναι Καλός  Όχι Κάποτε με 

σύζυγο και 

πολλά παιδιά. 

Τώρα,ένας γιος.  

6 Οι Απίθανοι, Mr 

Incredible 

Όνομα ίδιο με της 

ταινίας/ Όνομα 

και επίθετο στην 

πραγματική ζωή, 

Αρσενικό Έμψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα  

Ναι/ 

Ανατροπή του 

κακού 

Ναι Καλός  Όχι Ο κος Απίθανος 

είναι 

παντρεμένος και 

έχει τρια παιδιά.  
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Όνομα με την 

προσφώνιση 

«κύριος», χωρις 

επίθετο κατά τον 

ρόλο του ως 

υπερήρωας. 

7 Αυτοκίνητα, 

Lightning 

McQueen 

Όνομα και 

χαρακτηρισμός 

=«Αστραπή».  

Αρσενικό Άψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα  

Ναι Όχι Καλός  Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια.  

8 Ο Ρατατούης, 

Ratatouille 

Όνομα χωρίς 

επίθετο 

Αρσενικό Έμψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα.  

Ναι Όχι Καλός Όχι Ο Remy έχει 

πατέρα.  

9 ΓΟΥΟΛ-Υ, 

WALL-E 

Όνομα ίδιο με της 

ταινίας/ Όνομα 

χωρίς επίθετο. 

Αρκικόλεξο: 

Wall-E= Waste 

Allocation Load 

Lifter-Earth class 

Αρσενικό Άψυχα 700 χρόνια 

μετά 

Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα  

Ανατροπή του 

στόχου/ 

Διάσωση της 

Eva 

Ναι Καλός Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια.  

10 Ψηλά στον 

ουρανό, Carl 

Fredricksen 

Όνομα και 

επίθετο 

Αρσενικό Έμψυχα  

 

Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα.  

Ναι Ναι Καλός  Όχι Ο Carl ήταν 

παντρεμένος.  

11 Toy Story 3, 

Woody 

Όνομαχωρίς 

επίθετο/ Woody= 

Ξύλο 

Αρσενικό Άψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα.  

Ναι Όχι Καλός  Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια.  
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar 

12 Αυτοκίνητα 2, Sir 

Tow Mater  

Όνομα χωρίς 

επίθετο 

Αρσενικό Άψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα.  

Ναι Όχι Καλός Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια.  

13 Brave, Merida Όνομα χωρίς 

επίθετο 

Θηλυκό Έμψυχα 10ος αιώνας Χώρος μη 

οικείος για 

την ηρωίδα. 

Ναι  Καλή Όχι Η Merida έχει 

γονείς και τρία 

μικρότερα 

δίδυμα αδέρφια.  

14 Μπαμπούλες 

Πανεπιστημίου, 

Mike Wazowski 

Όνομα και 

επίθετο 

Αρσενικό Έμψυχα 11 χρόνια 

πριν 2001 

Χώρος μη 

οικείος για 

τον ήρωα. 

Ναι Ναι Καλός Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια.  

15 Τα Μυαλά που 

Κουβαλάς, Joy 

Όνομα χωρίς 

επίθετο/Χαρά= 

Συναίσθημα 

χαράς 

Θηλυκό Άψυχα Σύγχρονος Χώρος μη 

οικείος για 

την ηρωίδα. 

Ναι Όχι Καλή Όχι Μη αναφορά σε 

οικογένεια.  

16 Ο Καλόσαυρος, 

Arlo 

Όνομα χωρίς 

επίθετο 

Αρσενικό Έμψυχα Προιστορία Χώρος μη 

οικείος για τν 

ήρωα.  

Ναι Όχι Καλός Όχι Ο Arlo είναι ο 

μικρότερος 

δεινόσαυρος της 

οικογένειάς του.   
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Στον πίνακα που προηγήθηκε παρατέθηκαν 10 πεδία, όπου καταγράφονται 

επιπλέον χαρακτηριστικά των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar, χρήσιμα για την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με τα εξωτερικά και εσωτερικά 

γνωρίσματα τους.  

Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων χαρακτηριστικών επί του 

συνόλου των ταινιών μεγάλου μήκους της εταιρίας Pixar.  

1. Όνομα κεντρικής/ού ηρωίδας/α 

Ως προς το όνομα που φέρουν οι ηρωίδες/ωες της Pixar, οι δέκα (10) από τις 

δεκαέξι (16) ηρωίδες/ες έχουν όνομα χωρίς επίθετο. Από αυτές/ούς τα οχτώ (8) είναι 

κύρια ονόματα και όχι χαρακτηρισμοί. Το κύριο όνομα, υπογραμμίζει ο Barthes, 

«προσφέρεται για αποκρυπτογράφιση: είναι ταυτόχρονα «ένα περιβάλλον» στο οποίο 

πρέπει να καταδυθούμε, εντρυφώντας απεριόριστα σ’ όλες τις ονειροφαντασίες που 

προκαλεί και ένα πολύτιμο αντικείμενο[…] είναι ένα σημείο ογκώδες, ένα σημείο 

πάντα γεμάτο από πυκνό νόημα» (Barthes 1953: 150, 153).  

Ας σημειωθεί, για παράδειγμα, ότι ο Woody, ο κεντρικός ήρωας των τριών Toy 

Story, διατηρεί το όνομά του στην αντίστοιχη ελληνική ταινία, χωρίς αυτό να 

μεταφράζεται. Η μετάφραση ενός λογοτεχνικού έργου σε άλλη γλώσσα είναι ζήτημα 

πολύπλοκο, καθώς εμπλέκεται με ζητήματα ανάγνωσης και ερμηνείας, και 

«αποκαλύπτει σχήματα αλλαγής στην πρόσληψη ενός δεδομένου συστήματος» (Susan 

Bassnett 1993: 235, 219-255). Ρυθμίζεται καταρχάς από την πολιτισμική 

πραγματικότητα της/ου μεταφράστριας/στή και των αναγνωστριών/ών του 

δευτερογενούς κειμένου, η οποία είναι διαφορετική όχι μόνο ως προς τον τόπο, αλλά 

συχνά και ως προς την εποχή δημιουργίας του πρωτότυπου (Γαβριηλίδου 2008: 130).  

Όταν προσδίδεται στο όνομα της ταινίας το όνομα της/ου κεντρικής/ού 

ηρωίδας/ωα, τότε είναι πολύ πιθανό το παιδί θεατής της ταινίας να το θυμάται. Έτσι, 

συμβαίνει και στις περιπτώσεις του Οι Απίθανοι, Ratatouille και Γουόλι (WALL-E). Με 

την απόδοση τίτλου στην ταινία με το όνομα του κεντρικού χαρακτήρα, επιτελείται το 

πρώτο πεδίο αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του. Από τη στιγμή που ο/η θεατής 

γνωρίσει κάποιον χαρακτήρα, του οποίου θα παρακολουθήσει τη δράση, τις συνήθειές 

του, τις αγωνίες και τις επιδιώξεις του, το όνομά του μπορεί να συγκεντρώνει και να 

εκπέμπει, όχι μόνο την προσωπικότητα, την ιδιαιτερότητα και τις εμπειρίες του, αλλά, 

με την ίδια δυναμική πολλές φορές και την ιδεολογία του έργου, την ατμόσφαιρα της 

εποχής και τον τόπο όπου κινείται η αφήγηση (Γαβριηλίδου 2008: 146). Αντίστοιχα, 
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ήρωες των ταινιών που βρίσκονται στον τίτλο της ταινίας και αποτελούν κεντρικούς 

ήρωες, αλλά όχι τους πρωταγωνιστικούς ενδέχεται να καταγραφούν πιο εύκολα στη 

μνήμη του κοινού, παρά οι κύριοι πρωταγωνιστές. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της 

ταινίας Ψάχνοντας τον Νέμο, όπου αν και ο Νέμο δεν είναι πρωταγωνιστής είναι 

περισσότερο καταγεγραμμένος στη μνήμη των θεατών από ό,τι ο πρωταγωνιστής 

Marlin.  

Από την άλλη πλευρά, σε ονόματα όπως του Woody (=ξύλινος), του Macqueen 

Lightning (=Κεραυνός Macqueen), του Ratatouille, της Χαράς και του κου Απίθανου, 

ο χαρακτηρισμός ενός στοιχείου του χαρακτήρα, του ρόλου ή της φύσης του είναι 

εμφανής. Το συγκεκριμένο γεγονός συμβάλλει στην απομνημόνευση του ονόματος και 

κατ’ επέκταση μέρους του χαρακτήρα της/ου εκάστοτε ηρωίδας/ωα. 

  

2. Γένος κεντρικού ηρωίδας/α 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 1, οι δεκατέσσερις (14) από τις/τους δεκαέξι 

(16) (96%) ήρωες είναι γένους αρσενικού. Από την άλλη πλευρά, οι πρωταγωνίστριες 

των ταινιών της Pixar είναι μόνον δύο και δεν έχουν μία κλασική, αναμενόμενη σε 

στερεοτυπικά επίπεδα ζωή και συμπεριφορά. Πρώτον, η Merida από το Brave είναι μία 

νεαρή, αυτόνομη, μοναχική ηρωίδα που το ευτυχισμένο της τέλος δεν επέρχεται 

κατόπιν ενός ευτυχούς γάμου. Η Merida δεν ακολουθεί το μοντέλο μιας γυναίκας που 

προορίζεται αποκλειστικά για διαμονή στο σπίτι, για σύζυγος και τεκνοποίηση. 

Αντίθετα, είναι μια γενναία πριγκίπισσα που λατρεύει την εξοχή, έχει ατημέλητα 

μαλλιά και αρνείται να ακολουθήσει τις παραδόσεις σύμφωνα με τις οποίες θα 

προχωρήσει σε ηλικία των 15 χρόνων σε έναν προσυμφωνημένο γάμο. Η Merida, 

επομένως, δεν αποτελεί το «αντικείμενο» (Teresa De Lauretis 1984: 37) μιας 

πατριαρχικής κουλτούρας. Είναι μια μετά-φεμινιστική πριγκίπισσα που είναι αυτόνομη 

και έχει τον έλεγχο της δικής της αφήγησης. Επίσης, προτιμάει την τοξοβολία και την 

ξιφασκία, σπορ που φανερώνουν ακόμα εντονότερα ότι η πριγκίπισσα διαθέτει τα 

αρχετυπικά χαρακτηριστικά της κυριαρχίας, του ελέγχου και της ικανότητας (Stewart 

et al. 2003).  

Σημειώνεται ότι η ταινία Brave προβλήθηκε την ίδια χρονιά που στη Γερουσία 

των Η.Π.Α. κατακτήθηκαν για πρώτη φορά 20 θέσεις από γυναίκες εκπροσώπους. Η 

Merida αντιπροσωπεύει την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων. 

Αντιτίθεται ως προς τη συμπεριφορά και τη μορφή της στο τυπικό παραδοσιακό και 
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στερεοτυπικό πρότυπο της γυναίκας, όπως αυτό προστάζεται από την πατριαρχία. Το 

γεγονός ότι η πριγκίπισσα επιθυμεί να λάβει τις δικές της  αποφάσεις όσον αφορά τη 

ζωή της κάνει αισθητό στα νεαρά κορίτσια της εποχής που η ταινία προβάλλεται ότι 

πρόκειται για μια νέα γυναίκα που δεν φοβάται να παλέψει για τα πιστεύω της και 

προσπαθεί σκληρά για να επέλθει η αλλαγή στην εξέλιξη της ζωής της (Newell 2013).  

Δεύτερον, η Χαρά από Τα Μυαλά που Κουβαλάς είναι η αρχηγός της ομάδας 

των συναισθημάτων. Η ομάδα της αποτελείται από τρεις γυναίκες, 

συμπεριλαμβανομένης της ίδιας και δυο ανδρών. Η θέση της θεωρείται πρωτοποριακή 

και σύγχρονη. Αν και ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας στην 

οποία διαδραματίζεται και προβάλλεται η ταινία, ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που 

γυναίκα ηγείται μεταξύ ίσων/ίδιων/αντίστοιχων μίας ομάδας που περιλαμβάνει και 

άντρες, σε ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αρρενωπότητας των R.W. Connel & W. James 

Messerschmidt (2005), οι άντρες υπερισχύουν σε επίπεδο κοινωνικής θέσης, διαθέτουν 

ηγεμονική θέση σε σχέση με τις γυναίκες, που θεωρούνται κοινωνικά υποδεέστερες. 

Οι διαφορετικές αυτές κοινωνικές θέσεις και σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, 

συνεπάγονται, ακόμα, αντίστοιχες υψηλές θέσεις εξουσίας για τους άντρες εν 

συγκρίσει με τις γυναίκες. Βάσει της δεδομένης θεωρίας, οι πρωταγωνιστές της Pixar 

στην πλειοψηφία τους είναι γένους αρσενικού λόγω της υφιστάμενης στην πραγματική 

κοινωνία υπεροχής τους σε σχέση με τις γυναίκες. Εκείνοι αναλαμβάνουν την 

περάτωση της αποστολής που τους έχει ανατεθεί, εκείνοι είναι γενναίοι και δυνατοί.  

Έτσι, όμως, διαιωνίζονται και τα στερεότυπα. 

Κρίνοντας την/τον κινηματογραφική/κό ηρωίδα/ρωα κατά αντιστοιχία με 

μία/έναν λογοτεχνική/ό, χρησιμοποιείται η φεμινιστική κριτική της Παιδικής 

Λογοτεχνίας. Επομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι στις ταινίες της Pixar, ένας 

δεύτερος λόγος επικράτησης των αρσενικών έναντι των θηλυκών υπόκειται σε θέματα 

απήχησης και εμπορικότητας. Ειδικότερα, τα κορίτσια ανέκαθεν διάβαζαν βιβλία για 

αγόρια- και άρα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν «αγορίστικες» ταινίες. Αντίθετα, 

πολύ πιο σπάνια αγόρια διάβαζαν λογοτεχνία για κορίτσια- αντίστοιχα είναι σε θέση 

να δουν ταινίες για κορίτσια (Mένη Δ. Κανατσούλη 2004: 63-65). Ένας κεντρικός 

ήρωας γένους αρσενικού είναι ευκολότερο να αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση για 

ένα θεατή αγόρι, αλλά όχι δύσκολα και για ένα κορίτσι. Αντιστρόφως, ένας κεντρικός 

χαρακτήρας γένους θηλυκού εύκολα θα αποτελέσει αντικείμενο ταύτισης για ένα 

κορίτσι, σπάνια, όμως, για ένα αγόρι. Επομένως, η Pixar προκειμένου να διασφαλίσει 
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τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση ανεξαρτήτως φύλου, θέτει στη συντριπτική 

πλειοψηφία των ταινιών της πρωταγωνιστές αρσενικού γένους.  

Mία επιπλέον υπόθεση που δικαιολογεί στην περίπτωση της Pixar την 

αριθμητική υπερίσχυση των αρσενικών κεντρικών ηρώων έναντι των θηλυκών είναι η 

επικράτηση της αντρικής κυριαρχίας στο επίπεδο της βιομηχανίας. Σχετικά με το 

ζήτημα, έρευνες που αφορούν το Hollywood υποστηρίζουν ότι το 2014 οι άντρες 

διευθυντές παραγωγής ταινιών κάλυπταν το 85% των αντίστοιχων θέσεων, οι άντρες 

σεναριογράφοι το 80%, όπως και το 1/3 των παραγωγών. Τα ποσοστά είναι τόσο 

εντυπωσιακά που τον Μάιο του 2015 η «Ένωση Αμερικάνικων Πολιτικών Ελεθεριών» 

(American Civil Liberties Union) αιτήθηκε την έναρξη έρευνας σχετικά με σεξιστικές 

διακρίσεις και τις πρακτικές προσλήψεων του Hollywood. Ειδικότερα, ως προς την 

Pixar, η αντρική κυριαρχία σε επίπεδο βιομηχανίας επιβεβαιώνεται, κατ’ αρχάς, με την 

παρατήρηση του αριθμού των αντρών που κατέχουν καθοριστικές θέσεις για την 

ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε ταινίας. Αναλυτικότερα, όλοι οι διευθυντές παραγωγής των 

ταινιών μεγάλου μήκους της εταιρίας είναι άντρες (βλ. παράρτημα). Όσο για τους 

σεναριογράφους των 16 ταινιών, σημειώνεται ότι μόνον στις ταινίες Μπαμπούλες, 

Brave και Καλόσαυρος εμπλέκεται και μία γυναίκα στην ομάδα σεναρίου (Jil Culton, 

Brenda Chapman και Meg LeFauve, αντίστοιχα). «Με την απουσία των γυναικών πίσω 

από την κάμερα επέρχεται μια έλλειψη ομιλίας από μεριάς της γυναίκας, αλλά και η 

ίδια η απουσία της από την οθόνη», εκφράζει η Montré Missouri, κινηματογραφική 

παραγωγός και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Howard (Renee Davidson 2016). Τα 

λόγια της Missouri ενδέχεται να δίνουν την απάντηση στην περίπτωση της Pixar για το 

γεγονός της υπεροχής των αρσενικών έναντι των θηλυκών κεντρικών ηρωίδων/ώων 

στις ταινίες της.  
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10. Μορφή κεντρικής/ού ηρωίδας/ α 

 

Chart 1: Μορφή κεντρικής/ού ηρωίδας/ωα 

α. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε εξωτερικό επίπεδο, ως προς την εμφάνιση: 

Κατόπιν της παράθεσης και ανάλυσης των εξωτερικών και εσωτερικών 

χαρακτηριστικών των κεντρικών ηρωίδων/ώων όλων των ταινιών της Pixar 

διαπιστώνεται ότι αν και μόνο οι τρεις (3) από τις/ους δεκαέξι (16) ηρωίδες/ωες (20%) 

είναι άνθρωποι, ωστόσο όλες/οι τους παρουσιάζουν ανθρώπινα γνωρίσματα σε επίπεδο 

εμφάνισης και προσωπικότητας. Ειδικότερα, ως προς την εξωτερική εμφάνιση 

σημειώνεται ότι όλες/οι τους έχουν μάτια μεγάλα που θυμίζουν ανθρώπινα μάτια 

αποτελούμενα από κερατοειδή χιτώνα, ίριδα και κόρη. Όλες/οι, εκτός από τον Wall-e, 

έχουν στόμα, αφού έχουν χείλη, δόντια και κοιλότητα. Ακόμα, όλες/οι παρουσιάζουν 

ομιλία. Τέλος, όλες/οι παρουσιάζουν γενικά μία ανθρωπόμορφη διάταξη «σώματος», 

αφού όλες/οι διαθέτουν κορμό, χέρια και πόδια.  

Επιπλέον, καθεμία/ένας είναι διαφορετική/ός από την/ον άλλη/ον σε σχέση με 

τον ενδυματολογικό και εμφανισιακό κώδικα (εξαιρείται η περίπτωση των sequel). 

Κατά τον τρόπο αυτό, επικυρώνεται η μοναδικότητα και αντίστοιχα η ιδιαίτερη 

σημασία του εκάστοτε ρόλου. Για παράδειγμα, ο Woody φέρει τα δικά του μοναδικά 

χαρακτηριστικά ως καουμπόι, ο Marlin ως ψάρι, ο Arlo ως δεινόσαυρος, κ.ο.κ.  

Σε μια σημειωτική προσέγγιση, υποτίθεται ότι η δεδομένη ανθρωπόμορφη 

εμφάνιση των ηρωίδων/ώων της Pixar, καθιστά στο παιδί θεατή των ταινιών της 
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δυνατή την «ανάγνωση» της/του ηρωίδας/ωα, καθώς φέρει οικεία σε εκείνο 

γνωρίσματα. Κατ’ επέκταση, γίνεται εφικτή τόσο η κατανόηση της φύσης της/ου 

ίδιας/ου της/ου ηρωίδας/ωα, όσο και της πλοκής της ταινίας. Αυτή η «κατανόηση» 

θέτει το παιδί θεατή πιο κοντά στον χαρακτήρα και σε όσα εκείνος ζει. Επομένως, η 

ταύτιση του/της θεατή με την/τον ηρωίδα/ωα, που αφενός κάνει εντονότερη την 

ενσυναίσθηση χαρακτήρα και θεατή και αφετέρου καθιστά πιθανή την αντιγραφή-

μίμηση των θετικών στοιχείων της/του ηρωίδας/ωα από το παιδί θεατή, βρίσκεται ένα 

βήμα πιο κοντά στην επίτευξη. Η ταύτιση με τις/τους ηρωίδες/ωες επιτρέπει στα παιδιά 

θεατές να αναγνωρίσουν, να μάθουν, να δοκιμάσουν τρόπους επίλυσης των 

εσωτερικών τους συγκρούσεων (καλού- κακού, θάρρους- δειλίας, εξυπνάδα έναντι στη 

δύναμη) (Αγγελική Τζαβιδοπούλου & Κατερίνα Μίχου 2006).  

 

β. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε εσωτερικό επίπεδο, ως προς την 

προσωπικότητα: 

Όπως έγινε φανερό από τους πίνακες του Α΄μέρους, ως προς την 

προσωπικότητά τους όλες/οι οι ηρωίδες/ες της Pixar φέρουν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά. Όπως συμβαίνει και στην κλασική αφήγηση, οι 

πρωταγωνίστριες/στές παρουσιάζουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα και 

συμπεριφορές. Ειδικότερα, τα θετικά χαρακτηριστικά είναι η κινητήριος δύναμη για 

την επίτευξη του τελικού στόχου όλων των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar. Όσο 

για τα αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές, αυτά εμφανίζονται κατά την πορεία 

αναζήτησης της λύσης στο πρόβλημα/ αποστολή που έχουν αναλάβει. Ας σημειωθεί 

ότι ο κώδικας των θετικών χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τον κώδικα 

αλληλεγγύης υπερισχύει εκείνου των αρνητικών γνωρισμάτων. Παρακάτω 

αναφέρονται ορισμένα από τα επικρατέστερα  
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γ. Θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά καθεμιάς/νός από τις/ους ηρωίδες/ωες σε 

επίπεδο ανθρώπινων εσωτερικών χαρακτηριστικών. 

 Ταινία/ 

Κεντρική/κός 

ηρωίδα/ωας 

Θετικά συναισθήματα/ 

συμπεριφορές/χαρακτηριστικά 

Αρνητικά συναισθήματα/ 

συμπεριφορές/χαρακτηρι

στικά 

1 Toy Story, Woody Λογικός/ Προστατεύει τον Buzz Light Year/ Φιλία 

με Buzz Light Year 

Φόβος/ Ζήλεια/ Ψεύτης / 

ανασφάλεια 

2 Ζουζούνια, Flick Πρωτοπόρος με καινοτόμες ιδέες/ Τολμηρός/ 

Φιλικός 

Αδέξιος/ Απρόσεκτος 

3 Toy Story 2, Woody Επίμονος / Αλληλέγγυος Φόβος/ Ανησυχία/ 

4 Μπαμπούλας Α.Ε., 

James P. Sullyvan 

Συνεπής/ Επίμονος/ Φιλικός/Προσιτός/ 

τρυφερότητα 

 

5 Ψάχνοντας το Νέμο, 

Marlin 

Αγάπη για τον γιό του/ Επιμονή για την επίτευξη 

του στόχου του/ Υπομονή 

Υπερπροστατευτικότητα 

προς το γιό του/ Αίσθημα 

ανασφάλειας 

6 Οι Απίθανοι, Mr 

Incredible 

Αγάπη για την οικογένειά του/ Εξυπηρετικός και 

βοηθητικός προς τους πελάτες του/ Ενεργητικός και 

μαχητικός όταν ανακτά το ρόλο του ως κος 

Απίθανος 

Ανικανοποίητος / 

απόσταση από οικογένειά 

του 

7 Αυτοκίνητα, 

Lightning McQueen 

Γενναίος/ Θαρραλέος/ Τολμηρός Εγωιστής/ Εγωκεντρικός/ 

Ματαιόδοξος 

8 Ο Ρατατούης, 

Ratatouille 

Ταλέντο στη μαγειρική/ Έμπιστος/ Αλληλέγγυος  

9 ΓΟΥΟΛ-Υ, WALL-E Περιέργεια και ενδιαφέρον / Τρυφερός και 

αφοσιωμένος φίλος και σύντροφος 

 

10 Ψηλά στον ουρανό, 

Carl Fredricksen 

Ήσυχο και ντροπαλό παιδί (σε μικρή ηλικία)/ 

Αγάπη για τη γυναίκα του/ Ανεκτικότητα/ 

Αλληλεγγύη 

Εκκεντρικός/ Γκρινιάρης/ 

Ιδιότροπος 

11 Toy Story 3, Woody Αυτοπεποίθηση  

12 Αυτοκίνητα 2, Sir 

Tow Mater  

Φιλικός/ Αλληλέγγυος Αφελής/ αδέξιος στα 

λόγια 
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13 Brave, Merida Αυτόνομη/ γενναία/ θαρραλέα/ Τολμηρή/ 

Πρωτοποριακή  

 

14 Μπαμπούλες 

Πανεπιστημίου, 

Mike Wazowski 

Αστείος/ Έξυπνος/ Ετοιμόλογος/ Καλός φίλος Αδύναμος  

15 Τα Μυαλά που 

Κουβαλάς, Joy 

Χαρούμενη/ Γεμάτη ενέργεια/ Αισιόδοξη/ 

Εξωστρεφής/ Ενθουσιώδης/ Υποστηρικτική 

Αγνόηση της αρνητικής 

πλευράς των γεγονότων 

16 Ο Καλόσαυρος, Arlo Ευγενικός/ Φιλικός/ Αλληλέγγυος  

Πίνακας 2: Θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των ηρώων/ίδων της Pixar σε 

επίπεδο ανθρώπινων εσωτερικών χαρακτηριστικών. 

 

δ. Έμψυχοι vs. Άψυχοι: Κεντρική/ός ηρωίδα/ας συμβατή/ός με την 

πραγματικότητα 

Από το σύνολο των κεντρικών ηρωίδων/ηρώων της Pixar, υπάρχουν μόνο τρεις 

(3) περιπτώσεις ανθρώπινων χαρακτήρων, καθώς στις υπόλοιπες δεκατρεις (13), οι 

ηρωίδες/ωες είναι ζώα, άψυχα αντικείμενα και πλάσματα της φύσης με ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα: «Γιατί υπερισχύει η επιλογή άψυχων 

και πλασμάτων και όχι ανθρώπων για το ρόλο των κεντρικών ηρωίδων/ώων που, όμως, 

έχουν ανθρώπινα εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσματα;». Σε συνδυασμό με την 

εξαγωγή του «κώδικα φαντασίας», η απάντηση προσανατολίζεται στην έννοια του 

«φανταστικού στοιχείου» και στον ρόλο που εκείνο διαδραματίζει ως προς την 

«ανάγνωση» της/του ηρωίδας/ωα της εκάστοτε κινηματογραφικής ταινίας της Pixar.  

 Τόσο ο μυθολόγος Josheph Campbell όσο και ο ψυχαναλυτής Bruno Betteheim 

έχουν περιγράψει αναλυτικά πόσο η εσωτερική πορεία του ανθρώπου, η ψυχική του 

μετεξέλιξη που έρχεται με την εμπειρία της ζωής και κυρίως τις δυσκολίες της 

βρίσκουν την καλύτερη αποτύπωσή τους στη φαντασιακή και συμβολική γλώσσα 

παραμυθιακών και μυθικών ταξιδιών (Κανατσούλη 2004: 116). 

Οι φανταστικοί χαρακτήρες όπως αυτοί της Pixar, είναι φιγούρες αλληγορικές, 

κατασκευασμένες για να κοινοποιήσουν κάποιο μήνυμα, μία ιδέα μία αντίληψη που 

αφορά την πραγματικότητα του/της θεατή. Είναι χαρακτήρες με αδυναμίες και αρετές, 

επιθυμίες, νιώθουν συναισθήματα απογοήτευσης, φόβου, χαράς, έχουν ανάγκη από 

φίλους. Όταν σε αυτούς απομονώνονται ανθρώπινες συμπεριφορές και είναι ορατές 
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ανθρώπινες ιδιότητες είναι περισσότερο αποτελεσματικοί επικοινωνιακά και πειστικοί. 

Λειτουργούν, δηλαδή, ως πρότυπα για ταύτιση και αναγνώριση του εαυτού της/του 

θεατή εξίσου με τα ρεαλιστικά ή αληθοφανή πρόσωπα του κινηματογράφου.  

Η φαντασία, ακόμα, υποχρεώνει τα αφηγούμενα επεισόδια να ενταχθούν στον 

χώρο του εξωλογικού και του φανταστικού. Μάλιστα, καταγράφονται με τέτοιο τρόπο 

που ο/η θεατής δεν αντιλαμβάνεται τα όρια του εξωπραγματικού και τα συγχέει με τα 

όρια του πραγματικού πολύ εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο, ο κινηματογράφος 

προχωράει στη ρήξη της βεβαιότητας για την ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων, του 

ρεαλισμού και του φανταστικού, δύο κόσμων που ξεπερνούν αυτά τα ίδια τα όρια του 

κινηματογράφου. Επομένως, συστατικό στοιχείο του φανταστικού είναι ο δισταγμός. 

Σε πρακτικό επίπεδο, το στοιχείο της φαντασίας στον παιδικό κινηματογράφο διατηρεί 

την αγωνία σε υψηλά επίπεδα και επιτρέπει ταυτόχρονα μία πυκνή οργάνωση της 

πλοκής (Αντρέας Καρακίτσιος 2010: 48). 

4. Χρόνος δράσης κεντρικής/ού ηρωίδας/α 

Οι δώδεκα (12) από τις δεκαέξι (16) ταινίες μεγάλου μήκους (75%) της Pixar 

τοποθετούνται χρονικά σε μία σύγχρονη με την πραγματικότητα εποχή. Σημειωτικά, 

το γεγονός προσφέρει στο παιδί θεατή την άμεση δυνατότητα ταύτισης με το 

περιβάλλον και, επομένως, η αντίληψη και νοητική ακολουθεία των καταστάσεων της 

πλοκής της ταινίας, καθίστανται ευκολότερες.   

 Σε τρεις (3) ταινίες (19%), η/ο κεντρική/ός ηρωίδα/ωας τοποθετείται σε χρόνο 

προγενέστερο. Πιο συγκεκριμένα, η Merida του Brave βρίσκεται στον 10ο αιώνα. Ο 

Mike Wazowsky βρίσκεται 11 χρόνια πριν από το 2001, τότε που ήταν φοιτητής του 

Monster University. Τέλος, ο Arlo του Καλόσαυρου βρίσκεται χρονικά στην 

Προϊστορία. Ωστόσο, και στις τρεις περιπτώσεις, ο χώρος, η διαμόρφωση του 

πολιτισμού και οι συμπεριφορές των κεντρικών ηρωίδων/ώων της εκάστοτε ταινίας, 

δείχνουν να συμβαδίζουν με την αντίστοιχη χρονική τοποθέτηση.  

 Η Pixar, όμως, προβάλλει μεταξύ των δεκαέξι (16) της ταινιών και μία (1) (6%), 

όπου ο κεντρικός ήρωας βρίσκεται 700 χρόνια μετά τη σύχρονη πραγματικότητα. Στο 

WALL-E, το προβαλλόμενο περιβάλλον, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται η γη, παρουσιάζονται όλα κατά τη φαντασία των δημιουργών 

της ταινίας (Joshua Clover, 2008).  

5. Τόπος δράσης 
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Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 1, όλες/οι οι κεντρικές/οι ηρωίδες/ρωες 

εκτελούν την αποστολή που έχουν αναλάβει ή περνούν τις περιπέτειες στις οποίες 

εμπλέκονται, εκτός του οικείου τους περιβάλλοντος, με εξαίρεση τον Sully από τον 

Μπαμπούλα Α.Ε, ο οποίος βρίσκεται στη Μπαμπουλόπολη, στον χώρο εργασίας του. 

Όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες βρίσκονται σε χώρο εκτός του σπιτιού τους και στις 

περισσότερες περιπτώσεις σε χώρο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια εντοπισμού του 

λόγου για αυτό, η έρευνα κατευθύνεται προς ένα συνηθισμένο κεντρικό θεματικό 

μοτίβο της παιδικής λογοτεχνίας, το οποίο ο Greimas (1994) αναφέρει ως «βασικό» 

(basic plot) ή «καθοδηγητικό» (Master plot) και είναι: Σπίτι- Αναχώρηση από το σπίτι- 

Περιπέτειες- Επιστροφή στο σπίτι (Irmengard Rauch & Gerald F. Carr, 1994). Η 

διάρθρωση του χαρακτήρα στη λογοτεχνία ομοιάζει με εκείνη στις κινηματογραφικές 

ταινίες της Pixar και για τον λόγο αυτόν, γίνεται αντιστοιχία των ευρημάτων που 

αφορούν την πρώτη στη δεύτερη. Το σπίτι παρέχει ασφάλεια, αλλά εκεί τίποτα το 

συνταρακτικά ενδιαφέρον δεν συμβαίνει. Η απομάκρυνση από το σπίτι είναι 

συνταρακτική, είναι όμως και επικίνδυνη. Έτσι, οι κεντρικοί ήρωες της Pixar 

επιστρέφουν στο οικείο τους περιβάλλον, αφού πρώτα κερδίσουν ό,τι επιθυμούν και 

φυσικά σε πνευματικό επίπεδο, αφού κατακτήσουν γνώση και ωριμότητα κατόπιν της 

δράσης τους σε χώρους μη οικείους και χωρίς την προστασία και την καθοδήγηση της 

οικογενειας (Σοφία Γαβριηλίδου 2008: 51).  

 

6. Επιτυχία στόχου 

Όσον αφορά στην επιτυχία ή όχι του τελικού στόχου της ηρωίδας/ ήρωα των 

ταινιών, σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι επιτυχές. Ωστόσο, 

σε αρκετές ταινίες της Pixar, ο στόχος της/ου ηρωίδας/ήρωα ανατρέπεται σε σχέση με 

τον αρχικό. Βέβαια, το ευτυχισμένο τέλος, που αποτελεί ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά των κλασικών παραμυθιών, κάνει την εμφάνισή του και στον 

κινηματογράφο που μελετούμε. Το πνεύμα της αισιοδοξίας και ευτυχίας επιβεβαιώνει 

ότι το καλό θα νικήσει. Οτιδήποτε και αν συμβεί, οποιες επικίνδυνες και απειλητικές 

δυνάμεις και αν παρουσιαστούν, υπάρχουν άλλες δυνάμεις που μπορούν να δώσουν 

βοήθεια, αν τους ζητηθεί. Η/ο ηρωίδα/ας στο τέλος θα συναντηθεί με εκείνη/ον που 

επιθυμεί, θα κατακτήσει εκείνο που ζητάει ή θα βγει πιο καλή/ός, γενναία/ος, 

συνειδητοποιημένη/ος από τις καταστάσεις και θα έχει ένα ευτυχές τέλος. Έτσι, 
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επέρχεται και η κάθαρση για το κοινό. Η έννοια της κάθαρσης αναφέρεται στον 

αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με την οποία η/ο θεατής 

παρακολουθώντας τα παθήματα των ηρώων αισθάνεται λύπηση, έλεος για αυτούς και 

φόβο. Στο τέλος όμως του έργου αισθάνεται ανακούφιση και ψυχική ηρεμία, είτε γιατί 

ο ήρωας δικαιώθηκε είτε γιατί έχει αποκατασταθεί η ηθική τάξη (Γαβριηλίδου, 2008).  

 

7. Ερωτικό στοιχείο μεταξύ της/ου κεντρικής/ου ηρωίδας/ήρωα και κάποιου άλλου 

χαρακτήρα της ταινίας 

Όσον αφορά το ερωτικό στοιχείο μεταξύ της/του κεντρικής/κου ήρωίδας/ήρωα 

και κάποιου άλλου χαρακτήρα, σημειώνεται ότι τουλάχιστον στις μισές από το σύνολο 

των ταινιών της Pixar, το δεδομένο αυτό είναι εμφανές. Σε σημειωτικό επίπεδο, το 

γεγονός εμπεριέχεται στον κώδικα των συναισθημάτων. Η έμφαση που δίνεται σε αυτό 

το στοιχείο έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή της προσοχής των θεατών στη σημασία της 

αγάπης και του έρωτα. Από τη μία πλευρά, ο κεντρικός χαρακτήρας της εκάστοτε 

ταινίας παρουσιάζει αναλογίες με πραγματικά πρόσωπα και επομένως, αναμένεται η 

μεταφορά των γεγονότων της ζωής σε εκείνα της ταινίας. Από την άλλη πλευρά, ο 

χαρακτήρας της ταινίας απευθυνόμενος σε νεαρό κοινό μπορεί να αποτελέσει πρότυπο 

προς μίμηση. Έτσι, η αγάπη, ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη 

ζωής, το κίνητρο και όπλο για επιτυχία και για τους θεατές παιδιά (Jonathan Young 

1997).  

 

8. «Καλή-ός/ Κακιά-ός/ Γκρίζα-ος»  

Το σύνολο των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar φαίνονται να είναι καλές/οι 

σε ηθικό επίπεδο φέροντας, παράλληλα, ανθρώπινες αδυναμίες. Όπως αναφέρθηκε, ο 

κώδικας θετικών χαρακτηριστικών υπερισχύει έναντι του κώδικα αρνητικών 

γνωρισμάτων, ενώ, η παρακολούθηση της γενικότερης συμεριφοράς και στάσης των 

χαρακτήρων των ταινιών, καθιστούν σαφές το γεγονός ότι πρόκειται για καλές/ούς 

ηρωίδες/ωες. Οι ταινίες μεγάλου μήκους της Pixar, όπως και οι κλασικές ταινίες 

αφήγησης του Hollywood προοριζόμενες για παιδιά ακολουθούν τη φιλοσοφία του 

παραμυθιού και έτσι θέτουν μέσω των χαρακτήρων και των καταστάσεων το 

αντιθετικό σχήμα καλός- κακός. Με μια σημειωτική οπτική, ο λόγος για τον οποίο 
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όλες/οι οι κεντρικοί ηρωίδες/ωες της Pixar εντάσσονται στην κατηγορία του καλού, 

εμπίπτει στην προσπάθεια ταύτισης του μικρού θεατή με το πρότυπο του καλού. Όπως 

συμβαίνει, γενικά, στο παραμύθι, έτσι και στις ταινίες της Pixar, επιτρέπεται στον/τη 

θεατή να ταυτιστεί με τις «αρχέτυπες» καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση 

καλού και κακού, η διαφορά μεταξύ θάρρους και δειλίας και η χρησιμοποίηση της 

εξυπνάδας ως όπλο ενάντια στη δύναμη. (Duydu Sezer 2016). Όσο πιο απλός και ευθύς 

είναι ένας καλός χαρακτήρας, τόσο ευκολότερο είναι να ταυτιστεί το παιδί μαζί του και 

να απορρίψει το κακό. Ταυτίζεται με την καλή/ό ηρωίδα/ωα όχι λόγω της καλοσύνης 

του/της, αλλά γιατί η κατάσταση της/του ηρωίδας/ωα ασκεί πάνω του θετική έλξη 

(Τζαβιδοπούλου & Μίχου 2006). Αυτή η ταύτιση και η συμμετοχή βοηθούν στην 

εξαφάνιση αισθημάτων απομόνωσης και μοναξιάς στα οποία οι άνθρωποι είναι 

ευάλωτοι, κάνοντάς τους να αισθάνονται μέρη ενός μεγάλου συνόλου. Το ευτυχισμένο 

τέλος στην ιστορία, η επικράτηση του καλού, δίνει στην/στον θεατή το ευχάριστο 

συναίσθημα ότι αυτό το σύνολο είναι ευτυχισμένο (K. M. DeNeve & Harris Cooper 

1998).  

 

9. Κλασικό πρότυπο ομορφιάς 

Σύμφωνα με την παράθεση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά των κεντρικών ηρωίδων και ηρώων της εκάστοτε ταινιας της Pixar, 

προκύπτει ότι κανένας τους δεν εμπίπτει στο κλασικό πρότυπο ομορφιάς.  Μόνο οι 

τρεις (3) από τις/ους δεκαέξι (3/16) (20%) βασικούς χαρακτήρες είναι άνθρωποι, ενώ 

οι υπόλοιποι είναι άψυχα αντικείμενα, ζώα ή πλάσματα με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. 

Προς καλύτερη κατανόηση της αντίθεσης των ηρώων της Pixar στην κλασική ομορφιά, 

αναφέρεται η περιγραφή του κλασικού παραμυθιού της Χιονάτης, η οποία είναι 

«εύθραυστη σαν πορσελάνινη κούκλα, με δέρμα λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο, χείλη 

κόκκινα σαν κρασί κοιλάδας του Ρήνο, με μάτια γαλάζια, κουκλίστικα, που 

ανοιγοκλείνουν» (Ντία Αριστοδήμου- Ιακωβίδου, Λίνα Ιορδανάκη & Τζίνα 

Καλογήρου 2013). Υπό σημειωτική οπτική, γίνεται η υπόθεση ότι οι κεντρικοί 

χαρακτήρες της Pixar γίνονται πρότυπα για τους/τις νεαρούς/ές θεατές όχι για την 

ομορφιά τους, αλλά για την έμφαση που δίνεται στον χαρακτήρα τους. Από την άλλη 

πλευρά, ο χαρακτήρας δεν αποτελεί συνδυασμό μόνο αρετών ή καλοπροαίρετων 

αξιών, αλλά εμπεριέχει και ανθρώπινες αδυναμίες. (Thomas Lee Budesheim & Stephen 
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J. DePaola 1994). Ο χαρακτήρας της Pixar, που προβάλλει την προσωπικότητα τόσο 

με θετικά όσο και κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, μαζί με το γεγονός ότι η 

«κλασική» ομορφιά τίθεται σε δευτερεύον επίπεδο, αποτελεί μία ρεαλιστικότερη 

προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό, η Pixar ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, 

αφήνει πίσω στερεότυπα και παρωχημένες απόψεις. Η τελειότητα καταρρίπτεται και 

δίνει τη θέση της στην πρωτοπόρα ιδέα της δύναμης της προσωπικότητας με τα καλά 

και τα κακά της γνωρίσματα, όπως και στην ανάδειξη και σημαντικότητα της 

διαφορετικότητας (Wordpress.com 2015).  

 

10. Οικογένεια κεντρικής/ού ηρωίδας/α 

Η οικογένεια αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό κώδικα για τη διάρθρωση του 

εκάστοτε χαρακτήρα της Pixar. Για εννέα (9) από τους δεκαέξι (16) κεντρικούς 

χαρακτήρες (56%) των ταινιών μεγάλου μήκους της Pixar, δεν γίνεται καμία αναφορά 

στην ύπαρξη ή όχι της οικογένειάς τους. Με τον τρόπο αυτό, ο/η θεατής 

επικεντρώνεται περισσότερο στην ίδια/ο κεντρική/ό ηρωίδα/α και τις περιπέτειές του, 

χωρίς να τον απασχολεί η προέλευσή του και η τύχη της οικογένειάς του.  

Στις περιπτώσεις του Marlin στο Ψάχνοντας το Νέμο, της Merida στο Brave, 

του Carl στο Ψηλά στον ουρανό και του Arlo από την ταινία Καλόσαυρος γίνεται σαφής 

αναφορά στην απουσία μέλους/ών της οικογένειας λόγω θανάτου. Η απουσία 

οικογενειακού μέλους δημιουργεί ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση και συγχρόνως 

προετοιμάζει για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η/ο 

κινηματογραφική/ός ηρωίδα/ωας. Ένας χαρακτήρας είναι λογικό να αντιμετωπίζει 

περισσότερες και μεγαλύτερες δυσκολίες, όταν είναι μόνος του, επομένως κερδίζει πιο 

εύκολα τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον. Η απουσία οικογένειας συμβολίζει τον φόβο 

της εγκατάλειψης που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι, περισσότερο, όμως, δοκιμάζουν αυτό 

το συναίσθημα τα παιδιά (Γαβριηλίδου 2008: 162-163).  

 Από την άλλη πλευρά, σε πέντε (5) περιπτώσεις, η οικογένεια αναφέρεται και 

κάποιο ή όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εν ζωή. Αυτές είναι οι περιπτώσεις, πρώτον, 

του Sully από το Μπαμπούλας Α.Ε., όπου η μητέρα του Sully τηλεφωνεί 

ενθουσιασμένη για να συγχαρεί τον γιο της που εμφανίζεται στην τηλεόραση στο νέο 

διαφημιστικό της εταιρίας που εργάζεται. Δεύτερον, ο Marlin από το Ψάχνοντας το 

Νέμο έχει έναν μοναχογιό πλέον για τη διάσωση του οποίου διασχίζει ολόκληρο τον 
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ωκεανό. Τρίτον, ο κος Απίθανος είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Αναφέρεται 

ότι η οικογένειά του είναι υποστηρικτική στο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας. 

Aκόμα, ο Remy από το Ratattoulle έχει έναν πατέρα, ο οποίος τον επισκέπτεται στο 

εστιατόριο που ο Remy εργάζεται. Τέλος, ο Arlo από τον Καλόσαυρο, μετά τον θάνατο 

του πατέρα του ανήκει σε οικογένεια με μητέρα και δύο μεγαλύτερα αδέρφια. 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ανάλυση και ερμηνεία των 

χαρακτηριστικών των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar. Η έρευνα εστίασε στο 

επίπεδο εμφάνισης και προσωπικότητας της/ου εκάστοτε πρωταγωνίστριας/στή σε 

καθεμία από τις 16 ταινίες μεγάλου μήκους της εταιρίας (1995-2015).  

Αποσκοπώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την εμφάνιση και 

την προσωπικότητα των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar, η σημειωτική έρευνα 

κινήθηκε και σε σχέση με το όνομα κάθε χαρακτήρα. Ο σχετικός πίνακας ανέδειξε σε 

ποσοστό 62% (10 από τις 16 ταινίες μεγάλου μήκους της εταιρίας) ότι δεν γίνεται στο 

κοινό γνωστό το επίθετο των ηρωίδων/ώων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου οι πρωταγωνιστές ως ονόματα καταγράφονται στον τίτλο της ταινίας 

(Οι Απίθανοι, Ratatouille και Wall-e) και, επομένως, το όνομα τους μπορεί να 

καταγραφεί πιο εύκολα στη μνήμη του κοινού. Tέλος, ορισμένες/οι από τις/ους 

κεντρικές/ούς ηρωίδες/ωες φέρουν όνομα που αποκαλύπτει χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας τους (Lightning Macqueen, Ratatouille, Wall-e, Χαρά) ή του υλικού 

κατασκευής τους (Woody). Η διαπίστωση καθιστά την ανάγνωση εκάστοτε 

ηρωίδας/ωα περισσότερο εύκολη.  

Όσον αφορά στο φύλο των κεντρικών ηρωίδων/ώων της Pixar, σημειώθηκε ότι 

στις 14 από τις 16 περιπτώσεις (96%), οι ήρωες είναι γένους αρσενικού, ενώ μόνον σε 

δύο (2) ταινίες οι κεντρικές ηρωίδες είναι γένους θηλυκού. Το γεγονός της πιο συχνής 

εμφάνισης αρσενικών κεντρικών ηρώων δικαιολογείται μέσω τριών θεωριών, μίας 

κοινωνικής, μίας σχετικής με την ανάγκη απήχησης των ταινιών στο κοινό και μίας 

τρίτης που αφορά την αντρική κυριαρχία στον τομέα της βιομηχανίας. Πρώτον, η 

υπεροχή των αρσενικών έναντι των θηλυκών στις ταινίες της Pixar συμπίπτει με την 

υπεροχή τους και στην πραγματική ζωή. Σύμφωνα με τους R.W. Connel & W. James 

Messerschmidt (2005), οι άντρες παρουσιάζουν κοινωνική θέση υψηλότερη των 

γυναικών, οι άντρες ηγούνται και κατέχουν θέσεις εξουσίας σε αντίθεση με τις 

γυναίκες. Συνεπώς, η πρακτική τοποθέτησης αρσενικών χαρακτήρων στο κέντρο της 

αφήγησης φέρει ως αποτέλεσμα τη διαιώνιση στερεοτύπων σχετικά με το κοινωνικό 

φύλο. Δεύτερον, σύμφωνα με τη φεμινιστική κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, το 

αρσενικό κοινό ταυτίζεται εύκολα με χαρακτήρες γένους αρσενικού παρά θηλυκού. 

Αντίθετα, για το κοριτσίστικο κοινό το φύλο του κεντρικού ήρωα δεν δημιουργεί 

πρόβλημα και έτσι η ταύτιση με αυτόν μπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματικά 
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στην περίπτωση που είναι αρσενικού γένους με την περίπτωση που είναι θηλυκού 

γένους. Βάσει της παραπάνω θεωρίας προκύπτει ότι η Pixar προκειμένου να 

διασφαλίσει την, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη απήχηση των ταινιών της σε θεατές 

κάθε φύλου, επιλέγει την κάλυψη των κεντρικών ρόλων των ταινιών από ήρωες γένους 

αρσενικού. Τρίτον, βάσει της θεωρίας περί αντρικής υπερίσχυσης, ένας ακόμα λόγος 

για τον οποίο η Pixar ενδέχεται να μην θέτει γυναίκες πρωταγωνίστριες στις ταινίες 

της, είναι η παρατήρηση ότι η ομάδα σύλληψης και εξέλιξης της εκάστοτε ταινίας 

(διεύθυνση, σεναριογραφία, παραγωγή) παρουσιάζει εκκωφαντική απουσία γυναικών 

ως μελών σύνθεσης της ταινίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ανάθεση της 

διαύθυνσης παραγωγής αποκλειστικά σε άντρες στο σύνολο των ταινιών μεγάλου 

μήκους της Pixar (βλ. παράρτημα).  

Με εστίαση στο ζήτημα των δύο (2) μόνο περιπτώσεων προβολής γυναίκας 

πρωταγωνίστριας στις ταινίες, σημειώνεται ότι η Merida και η Χαρά αντίστοιχα δεν 

αποτελούν κλασικές θηλυκές αναπαραστάσεις που δρουν υπό το στερεοτυπικό 

πρότυπο γυναίκας, όπως αυτό υπαγορεύεται από την πατριαρχία. Αντίθετα, στην 

περίπτωση της Merida, ανακύπτει ο χαρακτήρας μιας μετά-φεμινιστικής πριγκίπισσας 

που εναντιώνεται στις παραδοσιακές προσταγές της κοινωνίας για τα δύο φύλα και 

παίρνει την τύχη του μέλλοντος της στα χέρια της. Στην περίπτωση της Χαράς από Τα 

μυαλά που κουβαλάς, η Χαρά ηγείται μιας ομάδας που περιλαμβάνει και άντρες. Η 

Merida και η Χαρά παρουσιάζουν (δηλ;) τη δράση που πρέπει να αναληφθεί (από τη 

μεριά της Merida), δηλαδή την επανάσταση έναντι των στερεοτύπων, για την επίτευξη 

του αποτελέσματος (από τη μεριά της Χαράς), δηλαδή την ανάληψη θέσεων εξουσίας 

αντίστοιχων με εκείνων που επί χρόνια κατείχαν μόνον άνδρες.  

Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν, ακόμα, αξιοσημείωτα ευρήματα σε 

σχέση με τον κώδικα της εμφάνισης. Όπως διαπιστώθηκε στις ταινίες η φύση των 

πρωταγνιστριών/στών ποικίλει. Ειδικότερα, τρείς (3) από τους δεκαέξι (16) 

χαρακτήρες είναι α) άνθρωποι (19%), ενώ οι υπόλοιπες/οι κεντρικές/οί ηρωίδες/ωες 

ανήκουν στην κατηγορία β) των άψυχων (38%), ως παιχνίδια, αυτοκίνητα, ρομπότ, γ) 

των ζώων(25%), ως μυρμήγκια, ποντίκια, ψάρια, δεινόσαυροι, δ) των πλασμάτων 

(12%),  ως τέρατα, ενώ, τέλος, η Χαρά από Τα μυαλά που κουβαλάς που δεν 

κατατάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ε) είναι Συναίσθημα(6). 

Καθεμία/ένας από τις κεντρικές ηρωίδες/ωες της Pixar διατηρεί στην όψη 

χαρακτηριστικά που δικαιολογούνται από τη φύση της/ου. Κατ’ επέκταση, ο Sully και 

ο Mike Wazowski, έχουν μορφή τεράτων, ο Marlin ψαριού, ο McQueen  αυτοκινήτου, 
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κ.ο.κ. Παρά ταύτα, όλες/όλοι οι ηρωίδες/ωες των ταινιών παρουσιάζουν σε επίπεδο 

εμφάνισης ανθρώπινα γνωρίσματα, όπως μάτια, στόμα και διάταξη κορμού- σώματος. 

Από το γεγονός της ανθρωπόμορφης παράθεσης των ηρωίδων/ώων σε επίπεδο 

εμφάνισης προκύπτει, βάσει σημειωτικής προσέγγισης, ότι προσδίδεται στο κοινό η 

δυνατότητα ανάπτυξης του αισθήματος ασφάλειας και επίδειξης εμπιστοσύνης άμεσα 

και εύκολα με τις εν λόγω μορφές, καθώς φέρουν χαρακτηριστικά οικεία προς αυτό 

και, κατ’ επέκταση, κατανοητά. Επόμενο βήμα αυτού του επιτεύγματος (για την ταινία) 

είναι το κοινό να συμπάσχει με την/τον ηρωίδα/ωα, να επηρεαστεί σε βαθμό όπου θα 

αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση, να δεθεί συναισθηματικά μαζί της/του και να 

χρησιμοποιείται πλέον ως σημείο αναφοράς ή/και να παραμείνει αλησμόνητη/ος στο 

χρόνο.  

Προχωρώντας στο ζήτημα του χρόνου δράσης, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία 

των ταινιών (75%) τοποθετεί τους πρωταγωνιστές της σε χρόνο σύγχρονο της εποχής 

προβολής τους. Η προβολή του παρελθόντος (19%) και μέλλοντος (6%), όμως, είναι, 

παράλληλα, εμφανής σε άλλες ταινίες της Pixar. Επιπλέον, ο τόπος δράσης των 

πρωταγωνιστριών/ών είναι πάντοτε εκτός σπιτιού- με μόνη εξαίρεση τον Sully από το 

Μπαμπούλας ΑΕ. Η περιπέτεια είναι έξω από το σπίτι. Το σπίτι είναι το καταφύγιο, ο 

χώρος όπου οι ηρωίδες/ωες νιώθουν ασφάλεια και στον οποίο επιστρέφουν μόνο μετά 

την περάτωση της αποστολής τους.  

Ακόμα, από την ανάλυση προέκυψε ότι η κεντρική/ός ηρωίδα/ωας πάντοτε 

επιτυγχάνει τον στόχο της/ου. Η δεδομένη επίτευξη πρόκειται για το ευτυχισμένο τέλος 

και φέρνει στο κοινό το αίσθημα της κλασικής αρχαίας κάθαρσης.  

Σε σχέση με τις/ους κεντρικές/ούς ηρωίδες/ωες της Pixar, παρατηρείται ακόμα 

ότι στις μισές περιπτώσεις, το ερωτικό στοιχείο ανάμεσα σε εκείνους και κάποιο άλλο 

χαρακτήρα της ταινίας είναι εμφανές. Υπό μία σημειωτική οπτική της διαπίστωσης, 

διαφαίνεται ότι αφενός τα πρόσωπα ως αληθοφανή ακολουθούν τις «διαθέσεις» ενός 

ανθρώπου της πραγματικής κοινωνίας, αφετέρου πιθανόν μέσω της δεδομένης στάσης 

των ηρωίδων/ώων της Pixar να διαδίδεται το μήνυμα του ότι η αγάπη και ο έρωτας 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την επιτυχία των στόχων και τη δημιουργία 

συναισθηματικής πληρότητας.  

Συνεχίζοντας την παρατήρηση υπό το πρίσμα της σημειωτικής, αναφέρεται ότι 

προς την επίτευξη του ίδιου στόχου με εκείνον που επιτελεί η «οικεία εμφάνιση», 

δηλαδή με σκοπό τη δημιουργία συναισθηματικής εγγύτητας θεατή-ηρωίδας/ωα, 

δείχνει να προωθεί και το γεγονός ότι όλες/οι οι κεντρικές/οί ηρωίδες/ες των ταινιών 
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παρουσιάζουν προσωπικότητα. Οι ηρωίδες/ωες έχουν συναισθήματα που τους 

κατατάσσουν στο σύνολό τους στην κατηγορία των καλών ηρωίδων/ώων. Η υπεροχή 

του καλού στοιχείου δεν γίνεται τυχαία. Όπως και στην περίπτωση των κλασικών 

παραμυθιών, έτσι και στον παιδικό κινηματογράφο επιδιώκεται η ταύτιση και κατ’ 

επέκταση μίμηση των καλών γνωρισμάτων των ηρωίδων/ώων από τις/τους θεατές. Το 

γεγονός επέρχεται κατόπιν της θετικής έλξης που φέρουν οι χαρακτήρες προς το κοινό. 

Από την άλλη πλευρά, οι χαρακτήρες σαν να είναι άνθρωποι εμφανίζουν, παράλληλα, 

αντιδράσεις, στάσεις, συμπεριφορές και ιδεολογίες που δείχνουν να είναι κακές προς 

τους γύρω τους ή/και σε σχέση με τον εαυτό τους (επί παραδείγματι αναφέρεται ο 

ανασφαλής Marlin και ο εγωιστής McQueen). Τα αρνητικά αυτά στοιχεία εμπίπτοντας 

στην κατηγορία των αληθοφανών χαρακτηριστικών σε σχέση με την πραγματική ζωή 

όχι μόνον δεν στερούν από τους ήρωες την απήχησή τους από το κοινό, αλλά αντίθετα, 

φέρουν πιο κοντά τις δυο μεριές, ηρώων και θεατών, καθώς για την/ον θεατή ενδέχεται 

να αποτελούν μέρος και της/ου δικιάς/ού της/ου προσωπικότητας. Με τον τρόπο αυτόν, 

η «ανάγνωση» της/ου ηρωίδας/ωα καθίσταται δυνατή και η ταύτιση μαζί της/ου 

βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά προς την επίτευξη.  

Η ανάληση κινήθηκε και στο επίπεδο της εμφάνισης όπου παρατηρείται ότι 

καμία/κανένας από τις/ους κεντρικές/ούς ηρωίδες/ωες δεν παρουσιάζεται σύμφωνα με 

το κλασικό πρότυπο ομορφιάς (όπως αυτό γινόταν έντονα εμφανές σε ταινίες 

προηγούμενων χρόνων της Disney). Η έμφαση πλέον δίνεται στα καλά και κακά 

στοιχεία της προσωπικότητας και στην ανάδειξη της διαφορετικότητας.  

Η εξαγωγή των κωδίκων ανέδειξε ως έντονη την παρουσία του φανταστικού 

στοιχείου σε σχέση με τις/ους κεντρικές/ούς ηρωίδες/ωες. Πράγματι, οι 13/16 

κεντρικές/ούς ηρωίδες/ωες (82%) είναι άψυχα, πλάσματα ή ζώα που φέρουν απολύτως 

ανθρώπινα γνωρίσματα σε επίπεδο εμφάνισης και συμπεριφοράς, ενέχουν, επομένως, 

το φανταστικό στοιχείο. Όπως σημειώθηκε, το φανταστικό στοιχείο είναι το μέσο 

ανώδυνης και ασφαλούς αναγνώρισης του εαυτού της/ου θεατή και ο δρόμος που 

οδηγεί στην εσωτερική μετεξέλιξη. Η/ο θεατής ταυτίζεται με την/ον ηρωίδα/ωα μέσω 

της παραμυθιακής του εμφάνισης και συμπεριφοράς.   

Τέλος, η οικογένεια είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό που συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της εικόνας της/ου κεντρικής/ού ηρωίδας/ωα και της στάσης του κοινού 

προς εκείνη/ο. Η άγνοια για την οικογένεια των πρωταγωνιστών κυριαρχεί σε ποσοστό 

56% δηλαδή στις δέκα (9) από τις δεκαέξι (16). Η αναφορά σε κάποιο ή περισσότερα 

μέλη της οικογένειας γίνεται στις περιπτώσεις των ταινιών Μπαμπούλας Αε, Ψάχνοντας 
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τον Νέμο, Οι Απίθανοι, Ratatouille, Ψηλά στον Ουρανό, Brave και Καλόσαυρος. Το 

γεγονός κάνει το κοινό να επικεντρώνεται μόνον στην/ον πρωταγωνίστρια/στή χωρίς 

να το απασχολεί η τύχη της οικογένειάς του δεύτερου. Σε σχέση με την οικογένεια 

αναφέρεται ακόμα ότι στις περιπτώσεις του Marlin στο Ψάχνοντας το Νέμο, της Merida 

στο Brave και του Carl στο Ψηλά στον ουρανό και του Arlo από την ταινία Καλόσαυρος 

γίνεται σαφής αναφορά στην απουσία μέλους/ών της οικογένειας λόγω θανάτου. Το 

γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος συμπόνιας προς τον 

πρωταγωνιστή που μένει πίσω.  

Συνοψίζοντας, η Pixar στις 16 ταινίες της μέχρι στιγμής πορείας της (Μάρτιος 

2016) παρουσιάζει πρωταγωνίστριες/στές που στην πλειοψηφία τους σε σχέση με την 

μορφή και την προσωπικότητά τους: 

 δεν είναι άνθρωποι, αλλά φέρουν ανθρωπόμορφα εξωτερικά και εσωτερικά 

γνωρίσματα, 

 είναι κυρίως γένους αρσενικού,  

 είναι «καλοί χαρακτήρες»,  

 επιτυγχάνουν τον στόχο τους,  

 το ερωτικό στοιχείο μεταξύ της κεντρικής/ού ηρωίδας/ωα και κάποιου άλλου 

προσώπου στην ταινία είναι εμφανές (στις μισές περιπτώσεις των ταινιών),  

 απέχουν από το κλασικό πρότυπο ομορφιάς,  

 δρουν κυρίως σε χρόνο σύγχρονο της εποχής προβολής της ταινίας και μακριά 

από το οικείο τους περιβάλλον,  

 το όνομα τους δεν συνοδεύεται από επίθετο και  

 το κοινό αγνοεί το οικογενειακό τους πλαίσιο.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Η παρούσα εργασία κινούμενη στο πλαίσιο του animation και με εργαλείο 

ανάλυσης των δεδομένων, τη σημειωτική, εξήγαγε αποτελέσματα που αφορούν στην 

εμφάνιση και στην προσωπικότητα των κεντρικών ηρωίδων/ώων του συνόλου των 

ταινιών της Pixar (1995-2015). Η έρευνα κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για νέες μελέτες. Θα μπορούσε, για 

παράδειγμα, να ελεγχθεί εις βάθος η στάση μίας εκ των ταινιών (case study) απέναντι 

στα δύο φύλα, στον έρωτα, στην οικογένεια, σε σχέση με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

της εποχής παραγωγής της ταινίας ή να εξεταστεί διαχρονικά η στάση όλων των 

ταινιών της Pixar αναφορικά με θέματα γένους/κοινωνικού φύλου, θέματα κοινωνικού 

και πολιτικού ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, εργασία και περιβάλλον) και πάντα σε 

σχέση με το πλαίσιο παραγωγής. Τέλος, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και μία μελέτη με 

βάση σύγχρονες ιστορικές μεθόδους (για παράδειγμα τα εργαλεία της New Film 

History), η οποία θα οδηγούσε σε διερεύνηση των μετά-κειμένων (συνεντεύξεις, 

αλληλογραφίες, αφιερώματα, κριτικές στον Τύπο, κ.ά.) που κυκλοφορούν σε σχέση με 

κάθε ταινία (ή με μία συγκεκριμένη ομάδα ταινιών). 

Τέλος, προς συνολική αξιοποίηση των ευρημάτων προτείνεται, ακόμα, η χρήση των 

αποτελεσμάτων της εργασίας  ως εφαλτήριο για τη δημιουργία μίας/ενός νέας/ου ηρωίδας/ωα, 

όπως εκείνη/ος θα μπορούσε να παρουσιάζεται σε γραπτό κείμενο και σε animation μορφή. Η/ο 

ηρωίδα/ωας αυτή/ός δύναται να βασίζεται στον κοινό παρονομαστή των χαρακτηριστικών που 

φέρουν οι υπάρχουσες/ντες κεντρικές/οί ηρωίδες/ωες της Pixar, όπως αυτά καταγράφονται 

παραπάνω. Η εν λόγω δημιουργία συνεπάγεται ότι θα ανήκει στο πεδίο των γραφιστικών, 

χειρόγραφων ή ηλεκτρονικών και προαπαιτεί τη γνώση του κλάδου των γραφιστικών, 

δημιουργικότητα, φαντασία και διάθεση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

α/α Τίτλος ταινίας, Κεντρική/ός 

ηρωίδα/ωας, Έτος προβολής 

Σκηνοθέτης Σεναριογράφος Διανομή (Cast) Βασισμένο 

σε 

Διάρκεια Σύνοψη 

1 Toy Story, Woody (1995) John Lasseter Joss Whedon 

Andrew 

Stanton 

Joel Cohen 

Alec Sokolow 

Tom Hanks 

Tim Allen 

Laurie Metcalf 

 81’ Ο Woody ένα παιχνίδι-σερίφης, είναι ο 

αναμφισβήτητος αρχηγός των 

παιχνιδιών ενός παιδιού, του Andy. 

Όταν, όμως, ο Andy λαμβάνει ως δώρο 

έναν διαστημικό κούκλο, τον Buzz Light 

Gear αρχίζει και λατρεύει εκείνον πιο 

πολύ. Ο Woody ζηλεύει και αποφασίζει 

να πάρει δραστικά μέτρα κατά λάθος, 

όμως, μπλέκει τον εαυτό του και τον 

Buzz σε μεγάλες περιπέτειες από τις 

οποίες, εν τέλει, τα δύο παιχνίδια 

ξεφεύγουν ενωμένοι ως φίλοι.  

2 Ζουζούνια, Flick (1998) John Lasseter Andrew 

Stanton 

Dave Foley 

Kevin Spacey 

The Ant and 

the 

Grasshoppe

r by Aesop 

95’ Ο Flick είναι ένα αδέξιο, απρόσεχτο μα 

γενναίο μυρμήγκι που δεν έχει 

αναγνωριστεί από την υπόλοιπη αποικία 

του. Η αποικία κάθε χρόνο δέχεται την 
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Donald 

McEnery 

Bob Shaw 

Julia Louis-

Dreyfus 

επίθεση μιας ομάδα ακριδών που της 

αρπάζει την τροφή της. Ο Flick κάποια 

ημέρα θέτει την αποικία σε νέες 

περιπέτειες εναντίον των ακριδών. Το 

μυρμήγκι προθυμοποιείται να φύγει για 

να ζητήσει βοήθεια, την οποία και 

αποκτά, τελικά, απροσδόκητα.  

3 Toy Story 2, Woody (1999) John Lasseter Andrew 

Stanton 

Rita Hsiao 

Doug 

Chamberlin 

Chris Webb 

Tom Hanks 

Tim Allen 

 95’ Ενώ ο Woody θα ήταν με τον Andy στην 

κατασκήνωση, γίνεται αντικείμενο 

κλοπής από τον Al που με το 

συγκεκριμένο παιχνίδι ολοκληρώνει τη 

συλλογή του. Τα παιχνίδια του Andy με 

επικεφαλής τον Buzz ξεκινούν 

εκστρατεία για να βρουν και να 

ελευθερώσουν τον Woody, ο οποίος στο 

μεταξύ γνωρίζεται τα άλλα τρία μέλη 

της συλλογης. Τα παιχνίδια από τη μεριά 

της συλλογής και τα παιχνίδια του Andy 

περνούν από αρκετές περιπέτειες 

ώσπου, τελικά, να ενωθούν και πάλι στο 

σπίτι του Andy.  

4 Μπαμπούλας Α.Ε., James P. 

Sullyvan (2001) 

Pete Docter Andrew 

Stanton 

John Goodman 

Billy Crystal 

 92’ Η "Μπαμπούλας Α.Ε." είναι μία 

εταιρεία που συλλέγει τις κραυγές των 

παιδιών τρομάζοντας τα με ειδικά 
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Dan Gerson Mary Gibbs εκπαιδευμένους "φοβιστές" επειδή 

παράγουν ενέργεια. Τα τέρατα νομίζουν 

ότι τα παιδιά είναι τοξικά. Ο «αρχι-

φοβιστής» Sully μαζί με τον συνεργάτη 

και φίλο του Mike βρίσκονται 

αντιμέτωποι με ένα παιδί που κατά 

λάθος μπήκε στο εργοστάσιο. Οι 

ανταγωνιστές του Sully Στρέφονται 

εναντιον του όσο εκείνος δένεται 

συναισθηματικά με το παιδί, προσπαθεί 

να το προστατεύσει και, παράλληλα, 

ανακαλύπτει τα σχέδια των 

ανταγωνιστών.  

5 Ψάχνοντας το Νέμο, Marlin 

(2003) 

Andrew 

Stanton 

Andrew 

Stanton 

Bob Peterson 

David 

Reynolds 

Albert Brooks 

Ellen 

DeGeneres 

Alexander 

Gould 

 100’ Ο Marlin ένας υπερπροστατευτικός 

πατέρας με τη συνοδεία της μικρής 

ξεχασιάρας φίλης του, Dory, διασχίζει 

όλο τον ωκεανό προκειμένου να βρει 

τον μοναχογιό του, Nemo. Ο Nemo 

απήχθει από έναν δύτη οδοντίατρο που 

τον χρειάζεται ως δώρο για την «κακιά» 

ανηψιά του, Darla. Ο Marlin 

ξεπερνώντας πολλά εμπόδια καταφέρνει 

να σώσει το γιο του και να επιστρέψουν 

μαζί ευτυχισμένοι στο σπίτι τους.  
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6 Οι Απίθανοι, Mr Incredible 

(2004) 

Brad Bird Brad Bird Craig T. 

Nelson 

Jason Lee 

Holly Hunter 

 115’ Ο κος Απίθανος δεν δουλεύει ως σούπερ 

ήρωας τα τελευταία δεκαπέντε (15) 

χρόνια. Όταν, όμως, απολύεται από την 

παρούσα δουλειά του και αναλαμβάνει 

και πάλι την παλιά του θέση, καταφέρνει 

με τη βοήθεια όλης του της οικογένειας 

να ξαναγίνει σούπερ ήρωας και να 

απαλλάξει τον κόσμο από τους 

κακόβουλους.  

7 Αυτοκίνητα, Lightning 

McQueen (2006) 

John Lasseter Dan Fogelman 

John Lasseter 

Joe Ranft 

Owen Wilson 

Paul Newman 

Bonnie Hunt 

 116’ Ο Lightning McQueen, ανερχόμενο 

αγωνιστικό αυτοκίνητο αποφασισμένο 

να πετύχει, θα ανακαλύψει τελικά ότι η 

ζωή είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός. 

Καθώς διασχίζει τη χώρα για να πάει 

στον μεγάλο αυτοκινητιστικό αγώνα για 

το Κύπελλο Piston καταλήγει κατά 

λάθος στην ήσυχη, μικρή και ξεχασμένη 

πόλη "Τα Μπουζί της Ωραίας Ελένης. 

Εκεί θα γνωρίσει τους ασυνήθιστους 

χαρακτήρες της οι οποίοι θα τον 

βοηθήσουν να καταλάβει ότι υπάρχουν 

πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από τα 

τρόπαια, τη δόξα και τη χορηγία. 
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8 Ο Ρατατούης, Ratatouille 

(2007) 

Brad Bird Brad Bird Patton Oswalt 

Ian Holm 

Lou Romano 

 111’ Ο Remy είναι ένας καλοφαγάς ποντικός 

που θέλει να γίνει μάγειρας στο 

καλύτερο εστιατόριο του Παρισιού. 

Έτσι, αποφασίζει να βοηθήσει έναν 

δόκιμο μάγειρα στο εν λόγω εστιατόριο. 

Με τη βοήθεια του ποντικού, ο μάγειρας 

καταφέρει να εκπλήξει τον καλύτερο 

κριτή της πόλης και κατά τον τρόπο 

αυτό η απήχηση του εστιατορίου να 

γίνεται όλο και μεγαλύτερη.  

9 ΓΟΥΟΛ-Υ, WALL-E (2008) Andrew 

Stanton 

Andrew 

Stanton 

Jim Reardon 

Ben Burtt 

Elissa Knight 

Jeff Garlin 

 98’ Ο WALL-E ζει εκατοντάδες χρόνια 

πάνω στη γη, μέσα στην απόλυτη 

μοναξιά, αφού ο πλανήτης είναι πλέον 

εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους 

λόγω της τεράστιας ρύπανσης. 

Μοναδικός σκοπός της ύπαρξής του: να 

καθαρίζει. Μια μέρα, όμως, 

ανακαλύπτει νέο νόημα στη ζωή του, 

όταν συναντά την ΕΥΑ. Η ΕΥΑ 

συνειδητοποιεί ότι ο ΓΟΥΟΛ·Υ έχει 

ανακαλύψει κατά λάθος το κλειδί για το 

μέλλον του πλανήτη και θέλει να 

επιστρέψει γρήγορα στην έδρα της. Ο 

WALL-E την ακολουθεί στο 

διαστημόπλοιο όπου κατευθύνεται και 
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όπου ξεκινάνε οι περιπέτεις των δύο 

ρομπότ.  

10 Ψηλά στον ουρανό, Carl 

Fredricksen (2009) 

Pete Docter Bob Peterson 

Pete Docter 

Ed Asner 

Christopher 

Plummer 

Jordan Nagai 

 96’ Ο 78χρονος Carl FRedricksen είναι ένας 

συνταξιούχος πωλητής μπαλονιών που 

αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι 

σχεδιασμένο με τη γυναίκα του, η οποία, 

όμως, δεν ζει πια. Το ταξίδι ξεκινάει και 

στην πορεία ο Carl αντιλαμβάνεται ότι 

έχει και την παρέα του μικρού Rachel. 

Το παιδί θέτει τον Carl σε περιπέτεις. Η 

νέα εξέλιξη στο ταξίδι του Carl τον 

κάνουν να αλλάξει νοοτροπία και στάση 

απέναντι στον κόσμο και τη ζωή.  

11 Toy Story 3, Woody (2010) Lee Unkrich Michael Arndt Tom Hanks 

Tim Allen 

Joan Cusack 

 103’ Ο Αndy ετοιμάζεται για το κολλέγιο και 

για το λόγο αυτό πακετάρει όλα του τα 

παιχνίδια εκτός από τον Woody για να 

αποθηκευτούν στη σοφίτα. Κατά λάθος, 

όμως, η κούτα καταλήγει δίπλα στα 

σκουπίδια κάνοτνας τα παιχνίδια να 

νιώσουν άσχημα. Επόμενη στάση των 

παιχνιδιών είναι ένα σχολείο. O Woody 

ακολουθεί τα παιχνίδια, που ήδη 

νιώθουν ευχαριστημένα στο νέο τους 

περιβάλλον, και προσπαθεί να τα πείσει 
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να τον ακολουθήσουν. Τα παιχίδια από 

εκεί και πέρα περνάνε πολλές 

περιπέτειες, ώσπου τελικά, να βρεθούν 

και πάλι ενωμένοι στον οικείο τους 

χώρο.  

12 Αυτοκίνητα 2, Sir Tow 

Mater (2011) 

John Lasseter Ben Queen Owen Wilson 

Larry the 

Cable Guy 

Michael Caine 

 106’ Ο Lightning McQueen επιστρέφει και 

αυτή την φορά αγωνίζεται στο πρώτο 

παγκόσμιο Grand Prix για την ανάδειξη 

του πιο γρήγορου αγωνιστικού στον 

κόσμο. Άλλα όταν ο φίλος του o Sir Tow 

Mater μπερδεύεται για Αμερικάνος 

Κατάσκοπος, μπαίνουν και οι δύο σε μια 

απίστευτη περιπέτεια. 

13 Brave, Merida (2012) Mark 

Andrews 

Mark Andrews 

Steve Purcell 

Brenda 

Chapman 

Irene Mecchi 

Kelly 

Macdonald 

Billy Connolly 

Emma 

Thompson 

 93’ H Merida, με ταλέντο στην τοξοβολία, 

είναι αποφασισμένη να χαράξει το δικό 

της μονοπάτι στη ζωή. Η Merida αψηφά 

τα αρχαία έθιμα και οι πράξεις της 

προκαλούν χάος και οργή στο βασίλειο. 

Για τον λόγο αυτό στρέφεται προς μία 

εκκεντρική μάγισσα που της ζητάει να 

κάνει μια ευχή, που, όμως, θα 

μετατραπεί σε κατάρα για την 

οικογένειά της. Τότε, η Merida θα 

καταλάβει το πραγματικό νόημα της 
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γενναιότηητας στην προσπάθειαα της να 

ανατρέψει την κατάρα.  

14 Μπαμπούλες Πανεπιστημίου, 

Mike Wazowski (2013) 

Dan Scanlon Dan Gerson 

Robert L. 

Baird 

Dan Scanlon 

Billy Crystal 

John Goodman 

Steve Buscemi 

 104’ Ο Mike δέκα χρόνια μικρότερος από την 

πρώτη ταινία, είναι ένας 17χρονος 

πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο για 

Μπαμπούλες. Ο Sully που τυχαίνει να 

βρίσκεται στην ίδια αδελφότητα με τον 

Mike γίνεται ο εχθρός του Mike και εκεί 

ξεκινάνε οι περιπέτειες για τους δυο 

δυμφοιτητές, ώπου, τελικά, να 

καταλήξουν καλοί φίλοι.  

15 Τα Μυαλά που Κουβαλάς, 

Χαρά (2015) 

Pete Docter Pete Docter 

Meg LeFauve 

Josh Cooley 

Amy Poehler 

Phyllis Smith 

Bill Hader 

 94’ Η 11χρονη Rally μετακομίζει με την 

οικογένειά της στο Σαν Φρανσίσκο και 

τα συναισθήματά της (Χαρά, Θυμός, 

Θλίψη, Αηδία και Φόβος) προσπαθούν 

να την κατευθύνουν, σε διαρκή 

αντιπαράθεση μεταξύ τους, στην 

καινούργια ζωή της. Αναπάντεχες 

περιπέτειες, όμως, συμβαίνουν στο 

κεφάλι της Rally. Η Χαρά προσπαθεί να 

διορθώσεις τις καταστάσεις, όμως, εν 

τέλει, η Rally αποκτά νέες συνήθειες και 

συμπεριφορές, ανατρέποντας, 
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παράλληλα, και τη στάση των 

συναισθημάτων μέσα στο κεφάλι της.  

16 Ο Καλόσαυρος, Arlo (2015) Peter Sohn Meg LeFauve Raymond 

Ochoa 

Jack Bright 

Sam Elliott 

 93’ Σε ένα κόσμο όπου οι δεινόσαυροι δεν 

έχουν αφανιστεί, ένας νεαρός 

Απατόσαυρος με το όνομα Arlo γίνεται 

φίλος με ένα μικρό αγόρι των 

σπηλαίων. Μαζί θα διασχίσουν έναν 

αφιλόξενο και μυστηριώδη κόσμο. Ο 

Arlo θα μάθει να αντιμετωπίζει τους 

φόβους του, καθώς ανακαλύπτει όλα 

αυτά για τα οποία είναι ικανός. 

Πίνακας 3: Στοιχεία ταινιών Pixar 


