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Περίληψη 

Αν και τις τελευταίες δεκαετίες πολλές δημοκρατικές κοινωνίες δε θέλουν να 

γίνονται διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών, στερεότυπα ως προς τους 

κοινωνικούς ρόλους και τις γλωσσικές συμπεριφορές των δύο φύλων συνεχίζουν να 

υπάρχουν. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τον σημαντικό ρόλο της μαζικής 

κουλτούρας στον σχηματισμό της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας και στην 

αναπαραγωγή ιδεολογικών σημάνσεων, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

μελέτη των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων της κατασκευής του φύλου στα 

κινούμενα σχέδια και η διερεύνηση των απόψεων παιδιών δημοτικού όσον αφορά την 

κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα που προσλαμβάνουν μέσα από τα μυθοπλαστικά 

κείμενα. Βάσει της ανάλυσης λόγου πέντε επιλεγμένων σκηνών από τη διαδικτυακή 

σειρά Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και τις ταινίες Γάτος Σπιρουνάτος και 

Lego που συντελέστηκε με οδηγούς το μοντέλο Androtsopoulos, το μοντέλο 

κατασκευής των ταυτοτήτων κατά την αλληλεπίδραση των Bucholtz & Hall και το 

εθνομεθοδολογικό εργαλείο της Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους οι παραγωγοί, 

αν και φαινομενικά προσπαθούν να καταρρίψουν τις έμφυλες γλωσσικές ιδεολογίες, 

στην πραγματικότητας τις διαιωνίζουν μέσω του λόγου των μυθοπλαστικών 

χαρακτήρων. Επίσης, η μελέτη κειμενικής πρόσληψης των κοινωνιογλωσσικών 

αναπαραστάσεων των ίδιων σκηνών από τους μαθητές που έχει ως οδηγό το μοντέλο 

κωδικοποίηση - αποκωδικοποίηση του Hall και το μοντέλο πρόσληψης των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης του Schroder φανερώνει ότι τα παιδιά διαθέτουν υψηλή 

κοινωνιογλωσσική επίγνωση, καθώς διακρίνουν με άνεση τις κοινωνιογλωσσικές 

ποικιλίες. Επίσης, επιτελούν κατά κύριο λόγο μια κυρίαρχη / ηγεμονική / 

προτιμώμενη αποκωδικοποίηση / ανάγνωση των κειμένων της μαζικής κουλτούρας, 

καθώς οι έννοιες και τα νοήματα που προσλαμβάνουν και αναπαράγουν είναι 

σύμφωνα με εκείνα που έχει κωδικοποιήσει ο παραγωγός. 

Λέξεις-κλειδιά: θηλυκός και αρσενικός τρόπος ομιλίας, επικοινωνιακές στρατηγικές, 

έμφυλες αναπαραστάσεις, κοινωνιογλωσσική επίγνωση  
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Abstract 

Although in the recent decades many democratic societies avoid the discriminations 

between women and men, they continue to reproduce stereotypes concerning the 

sexes’ social roles and speech behaviors. Thus, considering the major role of popular 

culture in shaping sociolinguistic reality and reproducing ideological notions, the aim 

of the present assignment is to study the sociolinguistic representations of gender 

construction in animations and examine elementary students' attitudes regarding 

sociolinguistic variety that is received from fictional texts. According to the speech 

analysis of five selected scenes of a web series (Barbie: Life in the Dreamhouse) and 

two movies (Puss in Boots and Lego) which took place based on Androtsopoulos’ 

model, on the identities interaction model of Bucholtz & Hall and the 

ethnomethodological tool of Membership Categorization Analysis the film producers, 

even though they seem to try to abolish the gender linguistic ideologies, in reality they 

perpetuate them through the fictional characters’ speech. Moreover, the study on 

textual reception of sociolinguistic representations of the same scenes by students 

which is based on Hall's decoding / encoding model and Schroder's media reception 

model proves that children have high sociolinguistic awareness, since they easily 

distinguish sociolinguistic varieties. Furthermore, they mainly make a dominant / 

hegemonic / preferred decoding / reading of popular cultural texts as the notions and 

the meanings they reproduce are in acceptance to those that the producer has encoded. 

Keywords: feminine and masculine speech style, conversational strategies, gendered 

representations, sociolinguistic awareness  
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Εισαγωγή 

 Η σχέση γλώσσας και φύλου έχει αποτελέσει ένα περίπλοκο και 

αμφιλεγόμενο αντικείμενο μελέτης το οποίο απασχόλησε πολλές επιστήμες μέσα στις 

οποίες ανήκει και η Κοινωνιογλωσσολογία. Οι πρώτες φεμινίστριες γλωσσολόγοι 

προσέγγισαν το φύλο μέσω μιας ουσιοκρατικής οπτικής και υποστήριξαν ότι 

χαρακτηρίζεται από μια στατική διάσταση. Βάσει του μοντέλου κυριαρχίας, αρχικά, 

επικροτούσαν την άποψη ότι οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των δύο  φύλων στην 

κοινωνία αντικατοπτρίζονται και στην ομιλιακή διεπίδρασή τους και, στη συνέχεια, 

βάσει του μοντέλου διαφοράς υποστήριζαν ότι οι διακριτές κοινωνιογλωσσικές 

υποκολτούρες στις οποίες κοινωνικοποιούνται από μικρή ηλικία τα κορίτσια και τα 

αγόρια συνεπάγονται και διακριτές γλωσσικές συμπεριφορές. Οι συγκεκριμένοι 

ισχυρισμοί των γλωσσολόγων είχαν ως αποτέλεσμα να διαιωνίζονται 

κοινωνιογλωσσικά στερεότυπα με αποτέλεσμα ο λόγος των γυναικών να θεωρείται 

ανίσχυρος, ενώ ο λόγος των ανδρών κυρίαρχος και δυναμικός.  

 Μετέπειτα έρευνες ξεκίνησαν να ακυρώνουν τα κοινωνιογλωσσικά 

στερεότυπα που επικρατούσαν, καθώς άρχισε να αναδεικνύεται η ρευστότητα του 

φύλου μέσω μιας κοινωνικής κονστρουξιονιστικής αντίληψης. Το φύλο πλέον άρχισε 

να αντιμετωπίζεται ως μια γλωσσική κατασκευή κατά την οποία το ‘θηλυκό’ και 

‘αρσενικό’ γλωσσικό ύφος συνιστούν δύο επικοινωνιακούς πόρους μέσω των οποίων 

κάθε άτομο κατασκευάζει ποικίλες έμφυλες ταυτότητες τις οποίες εναλλάσσει 

ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο δραστηριότητας. 

 Ποικίλοι χώροι έμφυλης κοινωνικοποίησης στους οποίους εντάσσονται και τα 

ΜΜΕ ενστερνίζονται αυτή την κοινωνική κονστρουξιονιστική αντίληψη με 

αποτέλεσμα να παίζουν σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό της κοινωνιογλωσσικής 

πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός λόγος αποτελεί ένα εργαλείο 

ανάδειξης μιας πολύ-επίπεδης και ρευστής αντίληψης για την έμφυλη ταυτότητα, 

καθώς δεν υπάρχει μια ευθύγραμμη σχέση μεταξύ μιας έμφυλης ταυτότητας και ενός 

ομιλιακού ύφους. Επομένως, εκτός από τους ενήλικες, τα παιδιά μέσα από τον 

τηλεοπτικό λόγο, και ιδιαίτερα τα κινούμενα σχέδια, προσλαμβάνουν και 

επεξεργάζονται κυρίαρχα κοινωνικά νοήματα και ηγεμονικές γλωσσικές ιδεολογίες 

που έχει κωδικοποιήσει ο παραγωγός. 
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 Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, διερευνάται σε τι βαθμό η κοινωνιογλωσσική 

αναπαράσταση του φύλου είναι στερεοτυπική και ηγεμονική σε διαδικτυακές σειρές 

(Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι) και ταινίες (Γάτος Σπιρουνάτος, Lego) 

κινούμενων σχεδίων. Επίσης, μελετώνται και οι απόψεις παιδιών δημοτικού όσον 

αφορά τις αναπαραστάσεις των ομιλιακών υφών που προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν 

μέσα από τα συγκεκριμένα κείμενα μαζικής κουλτούρας. 

 Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Αποσαφηνίζονται εννοιολογικώς 

η ‘γλώσσα’, το ‘γένος’ και το ‘φύλο’, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της 

σχέσης γλώσσας και φύλου και μια ανασκόπηση κοινωνιογλωσσικών ερευνών στη 

διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία για τις γλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου και 

επισημαίνεται ο ρόλος της μαζικής κουλτούρας στη διαιώνιση παραδοσιακών 

έμφυλων ιδεολογιών μέσω των τρόπων ομιλίας των θηλυκών και αρσενικών 

μυθοπλαστικών ηρώων. 

Τα υπόλοιπα κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό μέρος. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο περιγράφεται το υλικό μελέτης και παρουσιάζονται οι δύο μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν. Η πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση είναι η 

ανάλυση λόγου η οποία πρόκειται για μια μικρο-επιπέδου ανάλυση του 

κοινωνιογλωσσικού ύφους των μυθοπλαστικών κειμένων κινούμενων σχεδίων 

βασισμένη στο μοντέλο Androtsopoulos, το μοντέλο κατασκευής των ταυτοτήτων 

κατά την αλληλεπίδραση (identities in interaction model) των Bucholtz & Hall και το 

εθνομεθοδολογικό εργαλείο της Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους (Membership 

Categorization Analysis). Η δεύτερη μεθοδολογική προσέγγιση πρόκειται για μία 

μελέτη κειμενικής πρόσληψης των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων των ίδιων 

σκηνών από μαθητές δημοτικού η οποία έχει ως οδηγό το μοντέλο κωδικοποίηση - 

αποκωδικοποίηση (decoding / encoding model) του Hall και το μοντέλο πρόσληψης 

του Schroder.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση του κοινωνιογλωσσικού ύφους των 

πέντε μυθοπλαστικών σκηνών κινούμενων σχεδίων: μία σκηνή από το επεισόδιο Η 

Ζωή Χωρίς Γκλίτερ (Μέρος 1) της διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο 

Ονειρεμένο Σπίτι, δύο σκηνές από την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος και δύο σκηνές από 

την ταινία Lego.  



9 
 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο αρχικά περιγράφεται το δείγμα των μαθητών που 

συμμετείχε στην έρευνα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ποιοτική θεματική ανάλυση 

των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω των ημι-δομημένων συνεντεύξεων βάσει της 

μεθόδου ανάλυσης των Miles και Huberman. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση λόγου των πέντε μυθοπλαστικών σκηνών κινούμενων 

σχεδίων και την έρευνα των απόψεων των μαθητών όσον αφορά τις 

κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις στις συγκεκριμένες σκηνές. Στο τέλος της 

εργασίας παρατίθενται οι περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται τα συμπεράσματα 

της έρευνας και μία διδακτική πρόταση με σκοπό την περαιτέρω εξοικείωση των 

παιδιών με την κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα.  
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Α’ Μέρος: Θεωρητική προσέγγιση 

Κεφάλαιο 1
ο
 

Γλώσσα – Γένος – Φύλο - Μαζική Κουλτούρα 

 

1.1. Οι έννοιες ‘γλώσσα’, ‘γένος’ και ‘φύλο’ 

‘Γλώσσα’ και ‘φύλο’ είναι δύο έννοιες των οποίων το περιεχόμενο και η 

σχέση τους έχει σημαδευτεί από τις ιστορικές συνθήκες, τις ενδογλωσσολογικές 

εξελίξεις και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που τις περιβάλλουν. Τη δεκαετία 

του 1960 πρώτη η Κοινωνιογλωσσολογία και αργότερα άλλες επιστήμες έστρεψαν το 

ενδιαφέρον τους στην εξέταση των γλωσσικών επιλογών σε σχέση με το φύλο. Η 

μελέτη αυτής της σχέσης επεκτάθηκε περαιτέρω στα τέλη της δεκαετίας με την 

ανάπτυξη του φεμινιστικού κινήματος, αρχικά στις Η.Π.Α. και αργότερα στις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες, και την ανάπτυξη των Γυναικείων Σπουδών. Στην Ελλάδα 

ο προβληματισμός σε θέματα γλώσσας και φύλου ξεκίνησε 20 χρόνια αργότερα, 

επειδή εισήχθη καθυστερημένα ο σύγχρονος κοινωνιογλωσσολογικός 

προβληματισμός στην ελληνική Γλωσσολογία και το φεμινιστικό κίνημα λόγω 

ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων δεν είχε, όπως σε άλλες χώρες, την ίδια 

μαχητικότητα και δεν χαρακτηριζόταν από μια συλλογική συνείδηση όσον αφορά τον 

γλωσσικό σεξισμό και τη διεκπεραίωση ενός κριτικού λόγου για τη γλώσσα 

(Παυλίδου 2006). 

      Την περίοδο των παραδοσιακών προσεγγίσεων της γλώσσας, η σχέση της 

γλώσσας με την κοινωνία αντιμετωπίζεται μονόδρομα, καθώς οι γλωσσολόγοι 

εκείνης της εποχής ενστερνίζονταν την άποψη ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση 

συνεπάγεται γλωσσική διαστρωμάτωση (Παυλίδου 2006). Εκείνη την περίοδο, αλλά 

και αργότερα, οι όροι ‘γένος’ (gender) και ‘φύλο’ (sex)  διήλθαν διάφορα στάδια 

καθορισμού του περιεχομένου τους.  

      Το ‘γένος’ δε συνιστά μια σταθερά και αναφέρεται στα κοινωνικά, 

πολιτισμικά, ψυχολογικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με το φύλο (McConell-

Ginnet 1988). Η σημασία, όμως, της έννοιας ‘γένος’ στον χώρο των φεμινιστικών 
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προσεγγίσεων, των κοινωνιογλωσσικών επιστημών και της Γλωσσολογίας 

εδραιώθηκε καθυστερημένα, καθώς δεν είναι μία άμεσα παρατηρήσιμη έννοια και η 

έννοια της λέξης σε πολλές γλώσσες, όπως την ελληνική, αναφέρεται στο γραμματικό 

γένος, στην ταξινόμηση των ουσιαστικών, των επιθέτων και άλλων μερών του λόγου 

βάσει μορφολογικών κριτηρίων (Lyons 1968, Corbett 1991, Bubmann & Hellinger 

2001). 

      Αρχικά το ‘φύλο’ αντιμετωπιζόταν ως μια εξωγλωσσική, βιολογικά 

προσδιοριζόμενη, κατηγορία που διαφοροποιεί βιολογικά, δηλαδή βάσει ανατομικών 

και ορμονικών χαρακτηριστικών, τις γυναίκες από τους άντρες και σε κάθε 

περίπτωση συνδέει  την προσδοκώμενη γυναικοπρεπή / ανδροπρεπή συμπεριφορά με 

συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές. Η συγκεκριμένη έννοια του ‘φύλου’ ενίσχυε μια 

διπολικότητα με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει περιθώρια διαβαθμίσεων στο 

εσωτερικό της ομάδας των γυναικών και της ομάδας των αντρών και καθεμιά από τις 

ομάδες να κατέχει τη δική της γλώσσα, τη ‘γυναικεία’ (women’s language) και την 

‘ανδρική’ αντίστοιχα (Johnson & Meinhof 1997). Αντιμετωπιζόταν, το ‘φύλο’ ως μία 

στατική πτυχή του ανθρώπου που προϋπάρχει και δεν επηρεάζεται από την 

περίσταση επικοινωνίας και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης στις οποίες εμπλέκεται. Γι’ 

αυτό και οι αρχικές έρευνες που είχαν ως αντικείμενο μελέτης τη σχέση γλώσσας και 

φύλου ασχολούνταν μόνο με το βιολογικό φύλο (sex), καθώς αγνοούσαν την 

προοπτική κατασκευής της ταυτότητας φύλου ανάλογα με το περικείμενο (Talbot 

2010). 

Αυτή η αντίληψη για το φύλο επικράτησε έως τα μέσα περίπου της δεκαετίας 

του 1970, ώσπου άρχισε με τη βρετανίδα κοινωνιολόγο Ann Oakley η εστίαση της 

προσοχής να μετατοπίζεται σταδιακά από το βιολογικό φύλο (sex), και τη 

συνακόλουθη στατικότητα και καθολικότητα της κατηγορίας αυτής, στο κοινωνικό 

φύλο (gender) και στον κοινωνικοπολιτισμικό καθορισμό του κάτω από 

συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και σχέσεις εξουσίας (Talbot 1998). Στις 

σύγχρονες κατασκευαστικές προσεγγίσεις του φύλου γίνεται ένας διαχωρισμός 

μεταξύ βιολογικού φύλου (sex) και κοινωνικού φύλου (gender), δύο έννοιες που 

συχνά στην καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και η μία αντιστοιχεί 

στην άλλη με αποτέλεσμα να συγχέονται μεταξύ τους. Το βιολογικό φύλο, λοιπόν, 

είναι γενετικά καθορισμένο και περιγράφεται από τα επίθετα γυναικείο / ανδρικό 
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(female / male), ενώ το κοινωνικό φύλο περιγράφεται από τα επίθετα θηλυκό / 

αρσενικό (feminine / masculine) (Μακρή-Τσιλιπάκου 2004). Η κονστρουξιονιστική 

προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει το κοινωνικό φύλο ως μια προκαθορισμένη κατηγορία 

που προϋποθέτει συγκεκριμένη γυναικεία ή ανδρική συμπεριφορά, καθώς οι έμφυλες 

ταυτότητες κατασκευάζονται μέσω του ‘θηλυκού’ και ‘αρσενικού’ γλωσσικού ύφους 

τα οποία λειτουργούν ως επικοινωνιακοί πόροι και διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

επικοινωνιακή περίσταση και τους στόχους των συνομιλητών. Επομένως, το 

κοινωνικό φύλο είναι πολιτισμικά και κοινωνικά καθορισμένο, κατασκευάζεται από 

τον άνθρωπο και βασίζεται σε πράξεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν 

προσεγγίζονται διχοτομικά (Talbot 2010). Γι’ αυτό και το κοινωνικό φύλο 

μεταβάλλεται ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο, θεωρείται ως συνεχές και δε 

διακρίνεται σε δύο αμετάβλητες και παγιωμένες κατηγορίες (McElhinny 2003). Το 

κοινωνικό φύλο, λοιπόν, και η γλωσσική συμπεριφορά δεν είναι δύο έμφυτες έννοιες, 

αλλά μαθαίνονται και η σχέση τους πρέπει να διερευνάται δυναμικά και τοπικά 

(Λαμπροπούλου 2014). 

 

1.2. Ιστορική ανασκόπηση της σχέσης γλώσσας και φύλου στο 

πλαίσιο της Γλωσσολογίας 

      Η σχέση της γλώσσας και του φύλου αποτελεί αντικείμενο μελέτης ήδη στις 

παραδοσιακές κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες. Αρχικά οι προσεγγίσεις του 

αντικειμένου είναι ουσιοκρατικές και θεωρούν το βιολογικό φύλο (sex) ως 

παράγοντα διαφοροποίησης των ομιλητών σε γυναίκες και άνδρες. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1960 ο γλωσσολόγος Labov και στη συνέχεια ο Trudgill 

αντιμετωπίζουν το φύλο ως ανεξάρτητη γλωσσική μεταβλητή το οποίο ανάλογα με το 

κοινωνικό γόητρο καθορίζει τους μορφολογικούς και φωνολογικούς τύπους που 

χρησιμοποιούν οι γυναίκες και οι άνδρες. Επομένως, οι γυναίκες λόγω της 

κοινωνικής ανασφάλειάς τους αναζητούν μέσω της χρήσης πρότυπων γλωσσικών 

τύπων και της μετάδοσής αυτών των τύπων στα παιδιά τους να ανελιχθούν οι ίδιες 

και τα παιδιά κοινωνικά (Trudgill 1972). Αυτή η άποψη αμφισβητείται 

μεταγενέστερα, επειδή ανακυκλώνει κοινωνικά και γλωσσικά στερεότυπα και υστερεί 

ο ορισμός του κοινωνικού γοήτρου (Λαμπροπούλου 2014). 
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      Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σημειώνεται στις ΗΠΑ κινητoποίηση 

φεμινιστριών γλωσσολόγων με πρωτεργάτρια τη Lakoff η οποία θέτει ως ζήτημα την 

άνιση αντιμετώπιση των γυναικών μέσω της γλώσσας. Η κοινωνική ανισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών αντανακλάται στην επικοινωνία καθώς εντείνεται με τη 

διεκδίκηση και κατάληψη του βήματος από τους άνδρες (Zimmerman & West 1975) 

και την επιτυχία των στόχων τους κατά τη συνομιλιακή διεπίδραση (Fishman 1983 

[1978]). Η Lakoff στηριζόμενη στο μοντέλο της ανδρικής κυριαρχίας προσπαθεί να 

εξηγήσει τις έμφυλες διαφορές στη γλωσσική συμπεριφορά. Τονίζει ότι οι γυναίκες 

κοινωνικοποιούνται σε μια γλώσσα που αρμόζει σε «κυρίες», δηλαδή είναι 

προσεγμένη και ευγενική, χωρίς γραμματοσυτακτικές παρατυπίες και είναι σύμφωνη 

με τη πρότυπη γλώσσα (Holmes & Meyerhoff 2003) και κοινωνικές χοντράδες και 

την αναφέρει ως «γλώσσα των γυναικών» (women’s language) της οποίας τα 

χαρακτηριστικά οφείλονται στην καταπίεση που οι γυναίκες δέχονται από τους 

άντρες, την ανασφάλεια και τη διστακτικότητα τους. Υποστηρίζει ότι η ‘γυναικεία 

γλώσσα’ δίνει έμφαση σε ασήμαντα θέματα και κάνει υπερβολική χρήση ανούσιων / 

κενών επιθέτων που εκφράζουν στοργή, αγάπη («αξιολάτρευτος») και θαυμασμό 

(«καταπληκτικό»), υποκοριστικών («νεράκι»), ερωτήσεων επιβεβαίωσης / 

ερωτήσεων-ηχώ («ωραίος καιρός, έτσι δεν είναι;»), επισχετικών συνομιλιακών 

δεικτών με συνδηλώσεις αβεβαιότητας («αν δεν κάνω λάθος»), καταφάσεων με 

ερωτηματικό επιτονισμό («λέω να φάμε έξω σήμερα;»), επιτακτικών για έμφαση 

(«είναι τό:σο νόστιμο»), λεπτών χρωματικών διαβαθμίασεων (κοραλί – σομόν -

πετρόλ), τύπων της πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας (π.χ. «ζέστη αντί για ζέστα»). 

Επίσης, οι γυναίκες οδηγούνται συχνά στο φαινόμενο της υπερδιόρθωσης, 

επιμηκύνουν τις παρακλήσεις («θα κοιμηθείς νωρίς απόψε σε παρακαλώ») και 

αποφεύγουν κατά τη συνομιλία τις διακοπές, τις επικαλύψεις, τα έντονα επιφωνημάτα 

επιδοκιμασίας και τις υβριστικές εκφράσεις (Μακρή-Τσιλιπάκου 2004). 

Παρουσιάζεται, λοιπόν, ο ‘γυναικείος’ λόγος ως ένας ανίσχυρος λόγος, που 

παρεκκλίνει από τη νόρμα, δηλαδή τη γλώσσα των ανδρών,  και συντηρεί την 

ανδρική εξουσία (πατριαρχική δομή της κοινωνίας) (Zimmerman & West 1975). Με 

άλλα λόγια, η γλώσσα λειτουργεί ως κάτοπτρο της κοινωνίας με αποτέλεσμα η 

γυναικεία ταυτότητα να εμφανίζεται ως συνάρτηση της ανδρικής, δηλαδή ως 

σύζυγος, κόρη, ερωμένη κ.ά. (Παυλίδου 2006).  
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      Οι μέθοδοι και τα συμπεράσματα της Lakoff δέχτηκαν κριτική λόγω της μη 

επιστημονικής κοινωνιογλωσσολογικής μεθοδολογίας που ακολουθεί και του 

ουσιοκρατικού χαρακτήρα της προσέγγισης του φύλου. Ακόμη παρουσιάζει τον λόγο 

των γυναικών ως έναν κατώτερο λόγο που αποκλίνει από τη νόρμα και ενισχύει την 

αναπαραγωγή κοινωνικών και γλωσσικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων μέσω 

της επισήμανσης γλωσσικών διαφορών μεταξύ γυναικών και αντρών (Μακρή-

Τσιλιπάκου 2004). 

      Τη δεκαετία του 1980 γλωσσολόγοι, όπως η Tannen, οι Maltz & Borker, η 

Holmes και η Coates, δέχονται ότι οι γλωσσικές συμπεριφορές των δύο φύλων είναι 

διαφορετικές, αλλά υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αξιολογούνται θετικά, 

(Λαμπροπούλου 2014) επειδή δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας μεταξύ τους, καμία 

από τις δύο δεν είναι ελλιπής και κανένα από τα φύλα δεν είναι κατώτερο. Για 

παράδειγμα, οι Maltz και Borker δεν αντιμετωπίζουν τη συχνή χρήση ερωτήσεων εκ 

μέρους των γυναικών ως σημάδι αδυναμίας του χαρακτήρα τους, αλλά ως γλωσσική 

στρατηγική που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας συζήτησης και την πρόταση νέων 

θεμάτων (Coates 1993). Ενστερνίζονται την υπόθεση των διαφορετικών πολιτισμών 

(μοντέλο διαφοράς) σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες μιλούν διαφορετικά από τους 

άνδρες ως αποτέλεσμα της κοινωνικοποίησής τους κατά τη διάρκεια της παιδικής  

ηλικίας τους σε διαφορετικούς χώρους (Tannen 1990), καθώς τα κορίτσια και τα 

αγόρια εμπλέκονται σε μικρές υποκουλτούρες (συνήθως του ίδιου φύλου) που 

διαφοροποιούνται ως προς τη δομή, την οργάνωση και τις επικοινωνιακές προσδοκίες 

με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται και ως προς τη γλωσσική συμπεριφορά. Από τη 

μία πλευρά, τα κορίτσια σχηματίζουν ολιγομελείς παρέες με ισότιμη δομή, παίζουν 

απλούστερα παιχνίδια, καθένα συμμετέχει ισότιμα και όλα τείνουν μέσα από τον 

λόγο να ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία, καθώς συχνά συμφωνούν, 

επιβραβεύουν και λύνουν διαφορές. Από την άλλη πλευρά, τα αγόρια δημιουργούν 

μεγάλες παρέες με ιεραρχική δομή με αποτέλεσμα κάποιο αγόρι να υιοθετεί τον ρόλο 

του αρχηγού, παίζουν ανταγωνιστικά παιχνίδια με περίπλοκους κανόνες και στον 

λόγο τους κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, καθώς συχνά διατάζουν, μαλώνουν, επικρίνουν 

και καυχιούνται. Συγκεκριμένα η Tannen υποστηρίζει ότι οι διαφορές στη γλωσσική 

συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών δεν υποδηλώνουν έλλειψη 

αυτοπεποίθησης από τις γυναίκες, αλλά οφείλονται στη διάθεσή των γυναικών για 

γλωσσική / διεπιδραστική συνεργασία (Holmes 1995) και ενίσχυση των αρμονικών 
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σχέσεων μεταξύ των συνομιλητών. Ασκήθηκε κριτική και στη θεωρία των δύο 

πολιτισμών, επειδή όπως και το προηγούμενο μοντέλο, αγνοεί παράγοντες όπως το 

γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον, την κοινωνική τοποθέτηση και τη σχέση των 

ομιλητών κατά τη διάρκεια της συνομιλιακής διεπίδρασης. Επίσης, τονίζει τις 

έμφυλες διαφορές με αποτέλεσμα να διαιωνίζει τα στερεότυπα που υπάρχουν και 

γενικεύει τις γλωσσικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών αντιμετωπίζοντάς 

τους ως δύο ομοιογενείς κοινωνικές ομάδες τα μέλη των οποίων έχουν τα ίδια 

γλωσσικά φαινόμενα και την ίδια ταυτότητα. Οι οπαδοί της συγκεκριμένης 

προσέγγισης συνεχίζουν να προσδίδουν στο ‘φύλο’ μια ουσιοκρατική και διπολική 

διάσταση και να το θεωρούν ως μια σταθερά η οποία επηρεάζει τη γλώσσα (Μακρή-

Τσιλιπάκου 2004). 

      Την αμφισβήτηση των ουσιοκρατικών προσεγγίσεων στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990 ακολουθεί η θεωρία της κοινωνικής κατασκευής του φύλου που βασίζεται 

σε μια κοινωνική κονστρουξιονιστική οπτική με πρώτη φεμινίστρια υποστηρίκτρια τη 

μετα-δομίστρια φιλόσοφο Judith Butler. Η συγκεκριμένη θεωρία εισάγει έντονα την 

έννοια του κοινωνικού φύλου και συνδέει το άτομο με την κοινωνία. Η γλώσσα 

πλέον δεν αντιμετωπίζει την ταυτότητα ως ουσιοκρατική, ενιαία και αμετάβλητη 

κατηγορία. Επίσης, η γλώσσα δεν αντανακλά παθητικά την κοινωνία, αλλά είναι 

συστατικός παράγοντας στη συγκρότησή της και, κατά συνέπεια, στην παραγωγή και 

αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων και των ιδεολογιών που τις συντηρούν και 

προσλαμβάνεται ως μια κοινωνική πρακτική που κατασκευάζει την ταυτότητα η 

οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και τους 

επικοινωνιακούς στόχους των συνομιλητών. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω 

της γλώσσας, αναδύονται διαφορετικές εκφάνσεις της ταυτότητας, όπως το φύλο 

(Λαμπροπούλου 2014). Επομένως, οι ομιλητές τοποθετούνται ως θηλυκά και 

αρσενικά άτομα μέσω του λόγου. Η γλώσσα, δηλαδή, δεν είναι άμοιρη του φύλου. 

Μια γυναίκα ή ένας άντρας μπορεί να υιοθετήσει γλωσσικούς τύπους που 

στερεοτυπικά συνδέονται και με τη θηλυκότητα και τον ανδρισμό με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται πολλαπλές μορφές θηλυκότητας και αρσενικότητας. Με άλλα λόγια, 

το φύλο νοείται ως συνεχές (Λαμπροπούλου 2014) και δεν μπορεί να απομονωθεί 

από άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (ηλικία, εθνότητα, κοινωνική τάξη, πολιτισμικές 

καταβολές κλπ.) ενός υποκειμένου, αλλά διαπλέκεται και διεπιδρά με αυτά για την 

κατασκευή των έμφυλων ταυτοτήτων (Wodak 1997). 
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1.3. Γλωσσική συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών κατά τη 

νεότερη Kοινωνιογλωσσολογία 

      Σύμφωνα με την Fishman, οι γυναίκες υιοθετούν μια ευγενική συμπεριφορά 

και χρησιμοποιούν έναν συναισθηματικό, διαπροσωπικό και συνεργατικό τρόπο 

ομιλίας ο οποίος δεν είναι στοιχείο ανικανότητας, όπως υποστήριζε η Lakoff, 

απέναντι στον επιβλητικό τρόπο ομιλίας των αντρών, αλλά συνιστά μια επιδέξια και 

δημιουργική στρατηγική, ώστε να έχουν τον έλεγχο μιας συνομιλίας (Cameron 1992). 

Ο ‘θηλυκός’ τρόπος ομιλίας, σύμφωνα με την Tannen, είναι ο λεγόμενος Rapport talk 

ο οποίος εστιάζει στις διαπροσωπικές λειτουργίες της διεπίδρασης πιο συχνά από 

τους άντρες και δίνει έμφαση στη σχέση των συνομιλητών («πόσος καιρός πέρασε 

από την τελευταία φορά που τα είπαμε»). Οι γυναίκες εκφράζουν υποστήριξη και 

θαυμασμό κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μέσω της χρήσης λέξεων και 

επιφωνημάτων που δηλώνουν ότι παρακολουθούν τον συνομιλητή τους («ακριβώς», 

«σώπα!», «τι λες;»), μέσω της συμπλήρωσης και αναδιατύπωσης των δηλώσεων του 

συνομιλητή και μέσω της χρήσης χαϊδευτικών και υποκοριστικών. Επίσης, 

επιδιώκουν να οικοδομήσουν μια οικειότητα με τους συνομιλητές τους, μέσω της 

αναφοράς τους σε ιδιωτικά θέματα, της εκδήλωσης των συναισθημάτων τους και της 

συζήτησης κοινών εμπειριών. Οι προτάσεις και οι δηλώσεις των γυναικών δε, 

εκφράζονται ρητά, αλλά λόγω της ευγένειας που τις χαρακτηρίζει γίνονται έμμεσα 

συνήθως μέσω εκφράσεων δισταγμού και ερωτηματικών προτάσεων. Τέλος, το 

ομιλιακό ύφος τους στοχεύει στη συνεργατικότητα, τη διατήρηση μιας συμμετρικής 

επικοινωνίας και την ισορροπία στις κοινωνικές σχέσεις τους (Tannen 1997). Οι 

γυναίκες κάνουν παύσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, προσπαθούν να 

αποφεύγουν ή να αμβλύνουν τις ισχυρές εντάσεις σε μια συζήτηση και 

συμβιβάζονται πιο εύκολα σε σύγκριση με τους άντρες. Σε περίπτωση, όμως, που 

υπάρξει διαφωνία αυτή εκδηλώνεται έμμεσα,  παραθέτονται οι λόγοι διαφωνίας και 

συντελείται προσπάθεια διευθέτησής της. 

      Ο ‘αρσενικός’ τρόπος ομιλίας είναι ο λεγόμενος Report talk ο οποίος έχει 

πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι άνδρες έχουν διαφορετικό θεματικό προσανατολισμό 

από εκείνον των γυναικών, καθώς εστιάζουν κυρίως σε μη προσωπικά θέματα. 

Ακόμη επιδιώκουν να μιλούν περισσότερο κατά τη συνομιλιακή διάδραση και 

προτείνουν περισσότερα αντικείμενα συζήτησης. Κινούνται στα πλαίσια μιας 
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ασύμμετρης επικοινωνίας, έχουν κυρίως ανταγωνιστικό / συγκρουσιακό ομιλιακό 

ύφος και επιδιώκουν αυτονομία, στάτους και ιεραρχία μέσω της χρήσης αρκετών 

καταφάσεων και προσταγών (Tannen 1997). Σύμφωνα με ευρήματα του Don 

Zimmerman και του Candace West (1975) οι άντρες συχνά διακόπτουν απότομα τους 

συνομιλητές τους (McElhinny 2003) ή / και μιλούν ταυτόχρονα μαζί τους. Επιμένουν 

στη γνώμη τους, ασκούν κριτική και δηλώνουν τη διαφωνία τους άμεσα, χωρίς να 

ενδιαφέρονται για τα συναισθήματα του συνομιλητή τους, και δεν καταβάλλουν 

καμία προσπάθεια να κατευνάσουν τα πνεύματα μιας έντονης συζήτησης ή να 

διευθετήσουν μια ασυμφωνία. Επίσης, δε δείχνουν να προσβάλλονται, όπως 

συμβαίνει συνήθως με τις γυναίκες, από την εκδήλωση μιας άμεσης διαφωνίας από 

κάποιον συνομιλητή τους (Pilkington 1998). 

      Λαμβάνοντας υπόψη τον ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ τρόπο ομιλίας και 

αποφεύγοντας τις γλωσσικές προκαταλήψεις όσον αφορά το φύλο, ο συσχετισμός 

ανάμεσα στη γλώσσα και το φύλο δεν μπορεί να εντοπίζεται μονοσήμαντα σε 

μεμονωμένους γλωσσικούς τύπους (χαριτωμένα επίθετα, ερωτήσεις επιβεβαίωσης, 

ερωτηματική επιτόνιση κ.ά.), καθώς αυτοί οι τύποι δεν είναι αποκλειστικά 

‘γυναικείοι’ ή ‘ανδρικοί’ και μπορούν κάθε φορά να στεγάζουν διαφορετικές 

επικοινωνιακές ή ακόμη και διαμετρικά αντίθετες λειτουργίες ανάλογα το 

επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο μελετάται η γλωσσική συμπεριφορά (Tannen 1998, 

Makri-Tsilipakou 1991, 1994β, 1994γ). Επομένως, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 

μια συμπαγή γλωσσική συμπεριφορά γυναικών ή ανδρών. Για παράδειγμα, οι 

ελάχιστες αντιδράσεις («χμχμ») είναι ένα στοιχείο της επικοινωνιακής συμπεριφοράς 

που μπορεί να χρησιμοποιείται εξίσου από γυναίκες και άντρες, αλλά να έχει 

διαφορετική σημασία για κάθε φύλο, καθώς από τις γυναίκες χρησιμοποιούνται ως 

ένδειξη προσοχής προς τον συνομιλητή και από τους άντρες ως ένδειξη συμφωνίας 

(Maltz & Borker 1982:202ΓΓ). Επίσης, σε έρευνα για τη λειτουργία των διακοπών σε 

φιλικές συνομιλίες διαπιστώθηκε και σε αυτή την περίπτωση μια ποιοτική 

διαφοροποίηση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Για τους μεσήλικες μορφωμένους 

άντρες η διακοπή λειτουργεί ως αντίθεση, δηλαδή δηλώνει διαφωνία προς τον κάτοχο 

του βήματος, ενώ για τις αντίστοιχες γυναίκες έχει υποστηρικτική δράση, δηλαδή 

δηλώνει συμφωνία. Επομένως, οι διακοπές δεν μπορούν να συνδεθούν μονοσήμαντα 

με την αντιπαλότητα ή / και τους άνδρες (Makri-Tsilipakou 1991, 1994α). Επομένως, 

η σχέση της γλώσσας και του φύλου εξετάζεται ως προς τις τάσεις και τις 
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προτιμήσεις χρήσης επικοινωνιακών στρατηγικών (υποστήριξη, συνεργασία, 

δισταγμός, ανταγωνισμός, αντιπαλότητα κ.ά.) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από όλους τους ομιλητές με βάση τους επικοινωνιακούς στόχους μιας συγκεκριμένης 

διεπίδρασης.  

      Η ‘γυναικεία γλώσσα’ και η ‘ανδρική γλώσσα’ είναι συμβολικά ιδεώδη που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση αν ένα υποκείμενο «μιλά σαν γυναίκα ή άνδρας». 

Αντίθετα, η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι γυναίκες και η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν οι άνδρες είναι εμπειρικά ιδεώδη που αφορούν τον τρόπο με τον 

οποίο οι εκάστοτε γυναίκες ή άνδρες συγκλίνουν ή αποκλίνουν από τα συμβολικά 

ιδεώδη. Το συμβολικό και εμπειρικό ιδεώδες δεν ταυτίζονται πάντα με την 

πραγματική γλώσσα συγκεκριμένων υποκειμένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. 

Έτσι, σύμφωνα με έρευνα της Deborah Cameron, συναντάμε ορισμένες φορές άντρες 

που κουτσομπολεύουν και συζητάνε για προσωπικά θέματα χωρίς να διστάζουν να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους και γυναίκες που συζητάνε απρόσωπα θέματα 

(Cameron 1998). Επίσης, ενώ η χρήση των υποκοριστικών στερεοτυπικά συνδέεται 

με τη γλώσσα των γυναικών, σύμφωνα με έρευνα στην ελληνική γλώσσα της Makri-

Tsilipakou (2003), οι άντρες χρησιμοποιούν πιο συχνά υποκοριστικά από τις γυναίκες 

χωρίς αυτή η γλωσσική συμπεριφορά να καθιστά τους άνδρες ως λιγότερο 

αρσενικούς, αλλά είναι χαρακτηριστικό της κοινωνικότητας και γλωσσικής 

χαλαρότητας που υπάρχει στην ελληνική κουλτούρα (Λαμπροπούλου 2014). 

 

1.4. Γλώσσα, φύλο και μαζική κουλτούρα 

      Σταδιακά αυξάνεται η επαφή των παιδιών με αναπαραστάσεις προφορικών 

και μη γλωσσικών κωδίκων μέσα από τα κείμενα της μαζικής κουλτούρας. 

Επιλέγονται και μετασχηματίζονται γλωσσικοί κώδικες οι οποίοι δεν 

αντικατοπτρίζουν την κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα, αλλά την 

αναπλαισιώνουν, υποδηλώνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας και φέρουν 

ιδεολογικές σημάνσεις για τη γλώσσα, τους χρήστες και την κοινωνική 

πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένη οπτική γωνία.  

      Έρευνες από τον χώρο των μιντιακών και πολιτισμικών σπουδών  δείχνουν 

ότι μαζί με την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία, τις παρέες και το παιχνίδι, ο 
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κινηματογράφος (Eschholtz 2002), οι τηλεοπτικές σειρές (Davies 1990) και οι 

διαφημίσεις (Kartalou 2000, Reichert 2003) αποτελούν εξίσου ισχυρά εργαλεία 

διαιώνισης των παραδοσιακών έμφυλων ιδεολογιών και συνιστούν για τα παιδιά έναν 

επιπρόσθετο χώρο έμφυλης κοινωνικοποίησής τους. Για παράδειγμα, απεικονίζουν 

τους γυναικείους χαρακτήρες βάσει κυρίως της οικογενειακής κατάστασής (π.χ. 

καλές συζύγους και μητέρες) και της εξωτερικής εμφάνισής τους και παρουσιάζουν 

τους συγκεκριμένους χαρακτήρες να ασκούν επαγγέλματα τα οποία συνήθως είναι 

στερεοτυπικά συνδεδεμένα με το γυναικείο φύλο ή υποδεέστερα από τα επαγγέλματα 

των ανδρών (π.χ. πωλήτρια, νοσοκόμα). Επίσης, τα ΜΜΕ προβάλλουν ως ορθή την 

πρότυπη γλωσσική ποικιλία μέσω της χρήσης της από χαρακτήρες που κρατούν 

πρωταγωνιστικούς ρόλους και ανήκουν σε μια ανώτερη κοινωνική τάξη και 

υπονομεύουν όλες τις υπόλοιπες γλωσσικές ποικιλίες που παρεκκλίνουν από τη 

νόρμα (Milroy 2001, Silverstein 1996) μέσω της χρήσης τους από χαρακτήρες 

‘κακούς’, ‘αντιπαθητικούς’, κατώτερης κοινωνικής τάξης και χαμηλού εκπαιδευτικού 

υπόβαθρου (Stamou 2014).  

     Συγκεκριμένο παράδειγμα προώθησης κυρίαρχων έμφυλων ιδεολογιών από τα 

ΜΜΕ συνιστούν οι παιδικές διαφημίσεις και τα σλόγκαν που δεν προμοτάρουν μόνο 

προϊόντα. Οι ‘κοριτσίστικες’ διαφημίσεις πλαισιώνονται από απαλή μουσική, 

προβάλλουν ρομαντικές σκηνές και τα σλόγκαν περνάνε το μήνυμα ότι κάθε 

κοριτσάκι μπορεί να γίνει μια πριγκίπισσα. Οι ‘αγορίστικες’ διαφημίσεις περιέχουν 

έντονη μουσική, προβάλλουν επιθετικές συμπεριφορές και τα σλόγκαν περνάνε το 

μήνυμα ότι τα αγόρια είναι πάντα σκληρά και αήττητα (Welch κ.ά. 1979, Johnson & 

Young 2002). Οι κωμωδίες (π.χ. Birds of a Feather και Steptoe and Son) με τη σειρά 

τους μέσω στερεοτυπικών αναπαραστάσεων του λόγου των γυναικών και των ανδρών 

προβάλλουν τις γυναίκες συνεχώς να γκρινιάζουν και να διαμαρτύρονται, ενώ τους 

άνδρες να κάνουν χυδαία και υβριστικά σχόλια (Macdonald 1995). Άλλο παράδειγμα, 

σύμφωνα με έρευνα της Lippi-Green (1997), αναπαραγωγής έμφυλων μηνυμάτων 

μέσω του ομιλιακού ύφους των μυθοπλαστικών χαρακτήρων με σκοπό να 

προσληφθούν από τα παιδιά αποτελούν τα κινούμενα σχέδια της Walt Disney 

Pictures τα οποία εκτός από μέσο ψυχαγωγίας, αποτελούν και μέσο διδασκαλίας της 

γλωσσικής προκατάληψης που υπάρχει όσον αφορά ορισμένους γλωσσικούς κώδικες 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που αποκλίνουν από την πρότυπη γλωσσική 

ποικιλία. Στα κινούμενα σχέδια οι γυναικείοι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 
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αναπαρίστανται βάσει της εξωτερικής τους εμφάνισης και μέσω του ‘θηλυκού’ 

ομιλιακού ύφους αποτελούν αντικείμενα θαυμασμού προς τον ανδρικό πληθυσμό και 

χαρακτηρίζονται από ρομαντισμό, ευγένεια και ανασφάλεια. Αντίθετα, οι ανδρικοί 

χαρακτήρες απεικονίζονται βάσει της κοινωνικής και επαγγελματικής τους δράσης 

και μέσω του ‘αρσενικού’ ομιλιακού ύφους χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικότητα 

και επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους προς το ‘γυναικείο’ φύλο (Leaper, Breed, 

Hoffman, & Perlman 2002, Μαρωνίτη & Στάμου 2014). 

 Οι κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες, λοιπόν, στη μαζική κουλτούρα 

βασιζόμενες στο κοινωνικό κονστρουξιονιστικό μοντέλο αναδεικνύουν το φύλο ως 

προϊόν του λόγου και υποστηρίζουν ότι οι ηγεμονικές έμφυλες ιδολογίες 

διατηρούνται μέσω των ομιλιακών υφών των γυναικείων και ανδρικών χαρακτήρων. 

Με άλλα λόγια, το ‘θηλυκό, (feminine) και ‘αρσενικό’ (masculine) γλωσσικό ύφος 

λειτουργούν ως επικοινωνιακοί πόροι με τους οποίους οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

επιδεικνύουν κατά τη συνομιλιακή διεπίδραση ποικίλες έμφυλες ταυτότητες ανάλογα 

με το επικοινωνιακό πλαίσιο. 
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Β’ Μέρος: Ερευνητικό πλαίσιο 

Κεφάλαιο 2
ο
 

Μεθοδολογία 

 

2.1. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες είτε θηλυκοί είτε αρσενικοί αντλούν από το 

‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ γλωσσικό ύφος ανάλογα με τους χαρακτήρες που 

υποδύονται και το πλαίσιο δραστηριότητάς τους. Επομένως, ο τρόπος απεικόνισης 

της γλωσσικής κατασκευής του φύλου στη μαζική κουλτούρα δεν είναι στατικός. 

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων του 

φύλου που αναπαράγονται σε διαδικτυακές σειρές και σε ταινίες κινούμενων σχεδίων 

και η εξέταση των στάσεων και αντιλήψεων μαθητών του δημοτικού όσον αφορά 

αυτές τις αναπαραστάσεις. Για τον σκοπό της εργασίας και τη διεξοδικότερη 

προσέγγιση του θέματος ακολουθούν δύο συμπληρωματικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις: μία ανάλυση λόγου πέντε μυθοπλαστικών αποσπασμάτων κινούμενων 

σχεδίων (Μπάρμπι, Γάτος Σπιρουνάτος, Lego) και μία μελέτη της πρόσληψης των 

κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων των ίδιων αποσπασμάτων από μαθητές 

δημοτικού. 

      Η ανάλυση λόγου αφορά το ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ γλωσσικό ύφος που 

λειτουργούν ως επικοινωνιακοί πόροι και με τους οποίους οι μυθοπλαστικοί 

χαρακτήρες κατά τη συνομιλιακή αλληλεπίδραση κατασκευάζουν το κοινωνικό φύλο 

τους επιδεικνύοντας συγκεκριμένες έμφυλες ταυτότητες και εναλλάσσουν ένα εύρος 

ταυτοτήτων ανάλογα με τη μυθοπλαστική περίσταση και τους στόχους των 

συνομιλητών, καθώς δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη σχέση μεταξύ συγκεκριμένης 

ταυτότητας και συγκεκριμένου τρόπου ομιλίας. Με άλλα λόγια, εξετάζονται οι 

κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου από θηλυκούς και αρσενικούς 

χαρακτήρες που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση είτε μεταξύ τους είτε με χαρακτήρες 

του ίδιου φύλου, ώστε να διερευνηθεί σε τι βαθμό η κοινωνιογλωσσική απεικόνιση 
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του φύλου είναι στερεοτυπική και ηγεμονική στην περίπτωση των κινούμενων 

σχεδίων. 

      Η μελέτη κειμενικής πρόσληψης, λόγω της μεγάλης επιρροής των κειμένων 

της μαζικής κουλτούρας στη σύγχρονη ζωή, αφορά την ανάλυση της πρόσληψης της 

γλωσσικής συμπεριφοράς των μυθοπλαστικών χαρακτήρων από παιδιά, καθώς η 

δυνατότητα της αξιολόγησης των γλωσσικών κωδίκων των παιδιών αναπτύσσεται 

κατά ένα μέρος στην παιδική ηλικία τους και συνεχίζει να αναπτύσσεται 

μεγαλώνοντας και οι στάσεις των παιδιών σταδιακά ως επί το πλείστον ταυτίζονται 

περισσότερο με αυτές που κυριαρχούν σε μια κοινωνία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα 

κείμενα μαζικής κουλτούρας παίζουν σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό της 

κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας. Επομένως, θα δοθούν χρήσιμες πληροφορίες 

μέσω της εξέτασης των απόψεων και των στάσεων των παιδιών όσον αφορά την 

κοινωνιογλωσσική ποικιλία που αναπαράγεται από τους χαρακτήρες ταινιών και 

διαδικτυακών σειρών κινούμενων σχεδίων. 

 

2.2. Υλικό μελέτης 

      Στην παρούσα εργασία, συμπεριλήφθηκαν πέντε μεταγλωττισμένες στα 

ελληνικά σκηνές για ανάλυση, διάρκειας περίπου ενάμιση λεπτού η καθεμία, από δύο 

ταινίες (Γάτος Σπιρουνάτος και Lego) και μία διαδικτυακή σειρά κινουμένων σχεδίων 

(Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι) οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τη 

βαθμολογία που τους έχει δοθεί από το κοινό μέσω μιας δημοφιλούς και επίσημης 

διαδικτυακής βάσης δεδομένων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών (IMDb). Οι σκηνές 

ανήκουν σε διαδικτυακή σειρά και ταινίες αμερικάνικης παραγωγής, επειδή η 

ελληνική τηλεόραση υστερεί στην προβολή κινούμενων σχεδίων ελληνικής 

παραγωγής. Οι σκηνές που επιλέχθηκαν απευθύνονται σε ‘κοριτσίστικο’ και 

‘αγορίστικο’ παιδικό κοινό, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατό περισσότερο τις 

έμφυλες προτιμήσεις των παιδιών. Οι συνομιλιακές αλληλεπιδράσεις στις σκηνές 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ χαρακτήρων είτε του ίδιο φύλου είτε διαφορετικού. Σκοπός 

των συγκεκριμένων σκηνών είναι να εξεταστούν οι κοινωνιογλωσσικές 

αναπαραστάσεις και η κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων μέσω της συνομιλιακής 

αλληλεπίδρασης γυναικείων και αντρικών χαρακτήρων. 
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      Η διαδικτυακή σειρά Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι ξεκίνησε να 

προβάλλεται το 2012 και συνεχίζει μέχρι σήμερα, είναι παραγωγή της Arc 

Productions και είναι διαθέσιμη για αναπαραγωγή στον ιστότοπο You Tube. Οι 

χαρακτήρες της σειράς είναι κούκλες που ζουν στο Μαλιμπού στην Καλιφόρνια και 

σε κάθε επεισόδιο κάποια περιπέτεια εξελίσσεται. Η Μπάρμπι είναι η 

πρωταγωνίστρια της σειράς έχει ξανθά μακριά μαλλιά και γαλανά μάτια, είναι 

ψιλόλιγνη με έντονα σεξουαλικά χαρακτηριστικά και είναι πάντα μακιγιαρισμένη. 

Είναι φιλική, ευγενική και αγαθή.  Ζει σε μία μεγάλη ροζ έπαυλη μαζί με τις αδερφές 

της Σκίππερ, Στέισι και Τσέλσι, είναι πιστή ακόλουθος της μόδας και έχει κάνει κατά 

καιρούς πάνω από 136 επαγγέλματα. Ο Κεν είναι ο μακροχρόνιος σύντροφος της 

Μπάρμπι ο οποίος είναι ψηλός, ξανθός, έχει γαλανά μάτια, είναι γυμνασμένος και το 

μαλλί του είναι πάντα καλοφτιαγμένο. Είναι ευγενικός, πιστός, φιλεύσπλαχνος και 

γεμάτος αυτοπεποίθηση. Στηρίζει την Μπάρμπι σε όλες τις στιγμές ανάγκης, πασχίζει 

να είναι το τέλειο αγόρι, κάνει διάφορες μικροεφευρέσεις έχει ενασχοληθεί κατά 

καιρούς και ο ίδιος με ποικίλα επαγγέλματα και ακολουθεί τις επιταγές της μόδας. Οι 

τρεις αδερφές της, Σκίππερ, Στέισι και Τσέλσι ζουν μαζί με την Μπάρμπι στην 

έπαυλη. Η Σκίππερ είναι μια έφηβη που ασχολείται με ότι έχει σχέση με την 

τεχνολογία, η Στέισι είναι ένα δεκάχρονο κορίτσι που ασχολείται με αθλήματα και η 

Τσέλσι είναι ένα εξάχρονο κορίτσι που της αρέσει να παίζει με τις αδερφές της και τα 

κατοικίδιά της. Η υπόθεση του επεισοδίου Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ από το οποίο 

αξιοποιήθηκε μία σκηνή αναφέρεται στην ξαφνική έλλειψη του γκλίτερ στο 

Μαλιμπού. Στην εν λόγω σκηνή διακρίνεται ο ‘θηλυκός’ τρόπος ομιλίας μιας 

γυναίκας κοκέτας και ενός υπερευαίσθητου άντρα, όταν η Μπάρμπι και οι αδερφές 

της συνειδητοποιούν αυτή την έλλειψη η οποία ανακοινώνεται τηλεοπτικά και στη 

συνέχεια εμφανίζεται ο Κεν, καθώς είναι ήδη ενήμερος για την κατάσταση, ώστε να 

συμπαρασταθεί στην αγαπημένη του. 

      Η ταινία Γάτος Σπιρουνάτος συνδυάζει χιούμορ και δράση, προβλήθηκε το 

2011 και είναι παραγωγή της αμερικάνικης εταιρείας DreamWorks Animation. Στη 

συγκεκριμένη ταινία ο πρωταγωνιστής της, ο Γάτος Σπιρουνάτος, υποδύεται έναν 

μικρόσωμο γάτο μόνιμα ερωτοχτυπημένο και ανίκητο ξιφομάχο με κύρια 

χαρακτηριστικά τη δύναμη, τη γενναιότητα, την τρυφερότητα και τον ρομαντισμό. Ο 

Γάτος δελεάζεται από την όμορφη, γοητευτική, σαγηνευτική, δυναμική και πονηρή 

ψιψίνα Κίττυ την Ελαφροπατούσα και συμφωνεί μαζί της να συνεργαστούν με τον 
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παλιό παιδικό φίλο του Χάμπτι Ντάμπτι για να κλέψουν τα μαγικά φασόλια δύο 

κακοποιών, του Τζακ και της Τζιλ, που οδηγούν στο κάστρο του Γίγαντα στον 

ουρανό και στη Χήνα με τα Χρυσά Αυγά. Επιλέχθηκαν δύο σκηνές για την παρούσα 

εργασία. Στη μία σκηνή η Κίττυ προσπαθεί να πείσει τον Γάτο να συνεργαστεί με την 

ίδια και τον παλιό του φίλο Χάμπτι Ντάμπτι στην κλοπή κατασκευάζοντας μέσα από 

τη συνολική συμπεριφορά της μια καθαρά θηλυκή εικόνα, η οποία αποτελεί μία από 

τις εκδοχές της διττής ταυτότητάς της. Η άλλη σκηνή διαδραματίζεται σε μία άμαξα 

εν κινήσει μέσα στην οποία κατά τη διάρκεια της απόπειρας του Γάτου Σπιρουνάτου 

και της Κίττυ αναδεικνύονται αντίστοιχα η ταυτότητα ενός παραδοσιακού αρσενικού 

που δε δείχνει επιείκεια ακόμη και στη θηλυκή ύπαρξη που βρίσκεται απέναντί του 

και η ταυτότητα μιας δυναμικής γυναίκας που δε συμμορφώνεται στις προσταγές 

κανενός. 

      Η ταινία Lego είναι μια κωμωδία δράσης και περιπέτειας, η οποία 

προβλήθηκε το 2014 και είναι συμπαραγωγή των εταιρειών Warner Bros. Pictures και 

Village Roadshow Pictures. Οι χαρακτήρες της ταινίας είναι κάποια Lego 

ανθρωπάκια από τα οποία πρωταγωνιστής είναι ο Έμμετ ο οποίος, ενώ ήταν ένα 

κοινό Lego που δούλευε ως οικοδόμος και ήταν συνηθισμένος να ακολουθεί σε κάθε 

βήμα της ζωή του οδηγίες, ξαφνικά βρίσκει το Τουβλάκι της Αντίστασης τον οποίο 

καθιστά από εκείνη τη στιγμή ως τον εκλεκτό που θα σώσει τα Lego από έναν 

σατανικό τύραννο ο οποίος θέλει με μία κόλλα να καταστρέψει τον κόσμο τους. Ο 

Έμμετ εκπαιδεύεται για να ενταχθεί στην ομάδα διάσωσης των Lego στην οποία μέλη 

της είναι οι λεγόμενοι Master Builders και κάποιοι από αυτούς είναι η Ζόρικη, ο 

Μπάτμαν και ο Βιτρούβιος. Η Ζόρικη είναι ένας δυναμικός και δημιουργικός 

χαρακτήρας της ταινίας της οποίας αρέσει να περνάει συνεχώς τα όρια και αρχικά 

διακατέχεται από δυσπιστία ως προς το πρόσωπο του Έμμετ, καθώς τον θεωρεί 

ανάξιο να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη εκστρατεία διάσωσης. Ο Μπάτμαν, ο 

σύντροφος της Ζόρικης, είναι ένας όμορφος και αμείλικτος άντρας γεμάτος 

αυτοπεποίθηση ο οποίος προτιμά να φέρνει εις πέρας τις αποστολές μόνος του χωρίς 

κανενός τη βοήθεια. Ο Βιτρούβιος είναι ένας σοφός μάγος ο οποίος είχε προφητέψει 

ότι όποιος βρει το Τουβλάκι της Αντίστασης θα είναι και ο σωτήρας του κόσμου των 

Lego. Πιστεύει ότι Έμμετ θα τους σώσει αρκεί να το πιστέψει και ο ίδιος. Δύο σκηνές 

αξιοποιήθηκαν από τη συγκεκριμένη ταινία. Στη μία σκηνή η Ζόρικη παρουσιάζει 

τον Έμμετ στον Βιτρούβιο ως το Lego που βρήκε το Τουβλάκι της Αντίστασης και 
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στην άλλη σκηνή ο Μπάτμαν σώζει τον Έμμετ, τη Ζόρικη και τον Βιτρούβιο από μια 

κατάσταση κινδύνου. Οι σκηνές αυτές επιλέχθηκαν με σκοπό να αναδειχθούν οι 

διαφορετικοί τρόποι ομιλίας μιας αποφασιστικής και δυναμικής γυναίκας, της 

Ζόρικης, ενός χειραγωγήσιμου  άντρα, του Έμμετ, και ενός αμείλικτου άντρα, του 

Μπάτμαν. 

 

2.3. Η μεθοδολογία της έρευνας των ταινιών - Πλαίσιο ανάλυσης 

      Για την ανάλυση του κοινωνιογλωσσικού ύφους στον τηλεοπτικό και 

διαδικτυακό λόγο, η παρούσα εργασία στηρίχτηκε στο μοντέλο του Androutsopoulos 

(2012). Η συγκεκριμένη ανάλυση στηρίζεται σε ένα πολυ-επίπεδο πλαίσιο το οποίο 

αποτελείται από το μακρο-επίπεδο του συνολικού γλωσσικού ρεπερτορίου του 

μυθοπλαστικού κειμένου (ανάλυση ρεπερτορίου), το μεσο-επίπεδο ανάλυσης του 

τρόπου χρήσης των γλωσσικών κωδίκων από τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες 

(ανάλυση χαρακτήρων) και το μικρο-επίπεδο ανάλυσης συγκεκριμένων 

μυθοπλαστικών συνομιλιών ειδικού κοινωνιογλωσσικού ενδιαφέροντος (ανάλυση 

σκηνών) (Androutsopoulos 2012). Στη συγκεκριμένη εργασία θα εφαρμοστεί μόνο το 

μικρο-επίπεδο της ανάλυσης σκηνών. Η ανάλυση των πέντε σκηνών είχε ως οδηγό το 

μοντέλο κατασκευής των ταυτοτήτων κατά την αλληλεπίδραση (identities in 

interaction model) των Bucholtz & Hall το οποίο εξετάζει την ταυτότητα ως μία 

διεπιδραστική κατασκευή και την αναλύει βάσει 5 αρχών (Bucholtz & Hall 2005). 

      Σύμφωνα με την αρχή της ανάδυσης (the emergence principle), η οποία 

συνάδει με τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, η ταυτότητα ενός ατόμου 

ούτε χαρακτηρίζεται από στατικότητα ούτε είναι ένας εσωτερικός ψυχολογικός 

μηχανισμός ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων, 

αλλά διακατέχεται από ρευστότητα, επειδή είναι προϊόν της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που πραγματώνεται μέσω του λόγου. Οι ομιλητές κατά τη 

συνομιλιακή διεπίδραση δε συμμορφώνονται κατ’ ανάγκη με την κοινωνική 

κατηγορία που τους έχει αποδοθεί συμβατικά, αλλά κατασκευάζουν επιπρόσθετες 

ταυτότητες (Bucholtz & Hall 2005). Η αρχή της ανάδυσης, λοιπόν, αντιμετωπίζει το 

‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος ως συμβολικούς πόρους μέσω των οποίων οι 

μυθοπλαστικοί χαρακτήρες κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους. 
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      Η αρχή της μερικότητας (the partialness principle) αντιμετωπίζει την 

ταυτότητα ως προϊόν της συνομιλιακής διεπίδρασης (δράση), αλλά και των 

ιδεολογικών διαδικασιών και υλικών δομών (δομή). Κατά την ανάλυση σκηνών 

γίνεται προσπάθεια, λοιπόν, να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο οι έμφυλες ιδεολογίες 

επηρεάζουν τη διαδικασία με την οποία οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

κατασκευάζουν τις έμφυλες ταυτότητες (Bucholtz & Hall 2005). 

      Η αρχή της θεσιακότητας (the positionality principle) αναφέρεται στις 

πολλαπλές θέσεις που ένα άτομο ταυτόχρονα εμπλέκεται κατά τη διάρκεια μιας 

συνομιλιακής αλληλεπίδρασης. Οι γλωσσικές πρακτικές ενός ομιλητή μπορούν να 

ερμηνευτούν από την εμπλοκή αυτών  των θέσεων που μπορεί να είναι μακρο-

κοινωνιολογικές κατηγορίες (π.χ. φύλο, κοινωνική τάξη, ηλικία), τοπικά και 

εθνογραφικά προσδιορισμένες πολιτισμικές θέσεις και στιγμιαίοι ρόλοι (ομιλητής, 

ακροατής, αξιολογητής). Η αρχή της θεσιακότητας συντελεί στη μελέτη του φύλου, 

το οποίο δεν διαμορφώνεται αυτόνομα, αλλά εμπλέκεται με άλλες κοινωνικές 

κατηγορίες (π.χ. εθνότητα, κοινωνική τάξη) κατά την αλληλεπίδρασή του (Bucholtz 

& Hall 2005). 

      Η αρχή της δεικτικότητας (the indexicality principle) εστιάζει στους 

υφολογικούς πόρους που κατασκευάζουν μια ταυτότητα. Η δεικτικότητα αναφέρεται 

στη δημιουργία σημειωτικών δεσμών μεταξύ συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων 

και κοινωνικών νοημάτων με σκοπό να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο 

συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές εκφράζουν συγκεκριμένες πραγματολογικές 

σημασίες (π.χ. αλληλεγγύη, ανταγωνισμό). Προϋποθέσεις, συνομιλιακά υπονοήματα, 

κοινωνική κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση, μεμονωμένες γλωσσικές μορφές και 

ολόκληροι γλωσσικοί κωδικοί αποτελούν δεικτικές διαδικασίες που κατασκευάζουν 

τις ταυτότητες (Bucholtz & Hall 2005). 

      Για τη μελέτη του τρόπου κατασκευής των έμφυλων ταυτοτήτων στην 

παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν δύο δεικτικές διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία 

αναφέρεται στις επικοινωνιακές στρατηγικές οι οποίες στηρίζονται στις 

κοινωνιογλωσσολογικές μελέτες που προσδιορίζουν τα πρωτοτυπικά γνωρίσματα της 

‘θηλυκής’ και ‘αρσενικής’ ομιλίας που ορίζουν το ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ομιλιακό 

ύφος (Holmes & Meyerhoff 2003, Maltz & Borker 1982, Tannen 1990). Η δεύτερη 

διαδικασία, μέσω της χρήσης του εθνομεθοδολογικού εργαλείου της Ανάλυσης 
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Κατηγοριοποίησης Μέλους (Membership Categorization Analysis), αποκαλύπτει τις 

κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι ομιλητές κατά τη συνομιλία 

(Sacks 1992 και Μακρή-Τσιλιπάκου 2014). Οι «κατηγορίες μέλους» (membership 

categories) που αναδύονται βασίζονται σε κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. μητέρα, γιος) 

που θεωρούνται από τα μέλη μιας κοινωνίας «φυσικά» σύνολα και είναι οι λεγόμενοι 

«Μηχανισμοί Κατηγοριοποίησης Μέλους» (Membership Categorization Devices). 

Κάθε κατηγορία μέλους προσδιορίζεται από ένα σύνολο πράξεων και συμπεριφορών 

αποκαλούμενων ως «δεσμευμένα από την κατηγορία κατηγορήματα» (category-

bound predicates) που σχετίζονται με τις κοινωνικές προσδοκίες της αναμενόμενης 

συμπεριφοράς μιας κοινωνικής κατηγορίας. Επομένως, τα δεσμευμένα από την 

κατηγορία κατηγορήματα βοηθούν τα μέλη μιας κοινότητας να αντιληφθούν την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν οι συνομιλητές τους. Κάθε ομιλητής μπορεί να 

υπαχθεί σε μια παραπάνω από μία κατηγορίες με πρόσδεση κάθε φορά διαφορετικών 

κατηγορημάτων, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες 

(Μακρή-Τσιλιπάκου 2014). 

      Τέλος, η αρχή της σχεσιακότητας (the relationality principle) υπογραμμίζει ότι 

μια ταυτότητα αποκτά κοινωνικό νόημα πάντα σε σχέση με τις ταυτότητες άλλων 

χαρακτήρων. Οικοδομούνται τρία είδη συμπληρωματικών σχέσεων ταυτότητας κατά 

τη συνομιλιακή αλληλεπίδραση. Η σχέση επάρκεια-διάκριση (adequation-distinction) 

αφορά την κατασκευή των υποκειμένων ως όμοια και διαφορετικά από τους άλλους. 

Η σχέση αυθεντικοποίηση-αποφυσικοποίηση (authentication-denaturalization) 

σχετίζεται με τους ισχυρισμούς των ομιλητών ως γνήσιων ή πλαστών των 

ταυτοτήτων τους και των άλλων. Η σχέση νομιμοποίηση-απονομιμοποίηση 

(authorization-illegitimation), η οποία δεν εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία, λόγω 

θέματος, εστιάζει στον ρόλο των δομών της θεσμοποιημένης εξουσίας για την 

εγκυρότητα των ταυτοτήτων (Bucholtz & Hall).  
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2.4. Η μεθοδολογία της έρευνας στους μαθητές       

Βάσει των «θεωριών πρόσληψης» (reception theories) η μελέτη της 

πρόσληψης των μυθοπλαστικών αναπαραστάσεων από παιδιά αναδεικνύει τις 

γλωσσικές στάσεις και ιδεολογίες που κυριαρχούν στην κοινωνία. Ποιοτικά 

δεδομένα, λοιπόν, για τις απόψεις των παιδιών όσον αφορά τις αναπαραστάσεις 

διαφορετικών υφών ομιλίας και την κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα αντλήθηκαν 

μέσω της προβολής σκηνών κινούμενων σχεδίων. Μία από τις θεωρίες πρόσληψης 

των κειμένων της μαζικής κουλτούρας στην οποία βασίστηκε και η έρευνα είναι το 

μοντέλο κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση (decoding / encoding model) του Hall 

(1973[1980]), το οποίο αντιμετωπίζει τον αποδέκτη ως ένα ενεργό ον κατά την 

πρόσληψη των νοημάτων του παραγωγού των μυθοπλαστικών κειμένων, καθώς οι 

αποκωδικοποιήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές από τις έννοιες που θα ήθελαν να 

περάσουν οι κωδικοποιητές. Κατά την κυρίαρχη / ηγεμονική / προτιμώμενη 

(dominant / hegemonic / preferred reading) αποκωδικοποίηση / ανάγνωση τα 

νοήματα που προσλαμβάνει ο αποδέκτης ταυτίζονται με τα νοήματα που έχει 

κωδικοποιήσει ο παραγωγός και τα αναπαράγει. Σύμφωνα με την υπό 

διαπραγμάτευση (negotiated reading) αποκωδικοποίηση / ανάγνωση ο αποδέκτης 

αμφιταλαντεύεται απέναντι στα κωδικοποιημένα νοήματα του κειμένου, καθώς εν 

μέρει τα αποδέχεται και εν μέρει ανθίσταται. Κατά την αντιθετική / αντι-ηγεμονική 

(oppositional reading) αποκωδικοποίηση / ανάγνωση ο αποδέκτης απορρίπτει τα 

νοήματα του μυθοπλαστικού κειμένου αντλώντας από ένα εναλλακτικό πλαίσιο 

αναφοράς. 

      Στο θεωρητικό υπόβαθρο του Hall βασίζεται το πολυδιάστατο μοντέλο 

πρόσληψης του Schroder (2000, Stamou, Maroniti & Griva 2015) το οποίο, επίσης, 

αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για την προσέγγιση και κατανόηση των 

στάσεων των παιδιών απέναντι στις κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου 

στα κινούμενα σχέδια. Το μοντέλο διαθέτει έξι διαστάσεις οι οποίες συντελούνται 

ταυτόχρονα. Η διάσταση της κινητοποίησης (motivation) σχετίζεται με τον βαθμό του 

ενδιαφέροντος που έχει ο αποδέκτης για το κείμενο που του παρέχεται. Η διάσταση 

της κατανόησης (comprehension) αφορά τον βαθμό ομοφωνίας του αποδέκτη με 

άλλους αποδέκτες ως προς την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων. Η διάσταση της 

διάκρισης (discrimination) αναφέρεται στην επίγνωση του αποδέκτη ότι τα μέσα 
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μαζικής ενημέρωσης κατασκευάζουν και δεν αντανακλούν την κοινωνιογλωσσική 

πραγματικότητα. Η διάσταση της τοποθέτησης (position) αφορά την υποκειμενική 

στάση του αποδέκτη προς τα μηνύματα και τις έννοιες του κειμένου που 

προλαμβάνει, ερμηνεύει και στη συνέχεια αποδέχεται ή απορρίπτει. Ενώ, όμως, 

μπορεί να αποδεχτεί τα μηνύματα και τις ιδέες του παραγωγού, αυτό δε σημαίνει ότι 

θα ακολουθήσει και η υιοθέτησή τους από τον ίδιο. Η διάσταση της αξιολόγησης 

(evaluation) αναφέρεται στην αξιολόγηση της στάσης του αποδέκτη από τον αναλυτή 

μέσω μιας ιδεολογικής ανάλυσης λαμβάνοντας υπόψη αν η αποκωδικοποίηση που 

έγινε ήταν ηγεμονική ή αντιπολιτευτική. Τέλος, η διάσταση της εφαρμογής 

(implementation) αφορά τον βαθμό επίδρασης των αποκωδικοποιημένων μηνυμάτων 

στη ζωή του αποδέκτη. Στη συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιήθηκαν μόνο οι διαστάσεις 

της κινητοποίησης, της κατανόησης, της τοποθέτησης και της αξιολόγησης λόγω της 

νεαρής ηλικίας του δείγματος.  
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Κεφάλαιο 3
ο
 

Ανάλυση λόγου των σκηνών 

 

3.1. Ανάλυση σκηνής από το επεισόδιο Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ (Μέρος 

1) της διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι                                     
(βλ. https://www.youtube.com/watch?v=d7OIOU69BMw) 

 

Απόσπασμα 1 – Πανικός λόγω έλλειψης γκλίτερ (0:36-1:30) 

Μπάρμπι(Μπ), Σκίππερ(Σκ), Στέισι (Στ), Κεν (Κ), Δημοσιογράφος (Δ)                                                 

(βλ. Παράρτημα Α όσον αφορά τις συμβάσεις που ακολουθούνται) 

((Η σκηνή εκτυλίσσεται στο σπίτι της Μπάρμπι η οποία μαζί με τις μικρές αδερφές της, 

Σκίππερ και Στέισι, πανικοβάλλονται, επειδή δεν υπάρχει ίχνος γκλίτερ ούτε στη φιάλη που βρίσκεται 

στο γκαράζ του σπιτιού τους ούτε σε άλλο σημείο του Μαλιμπού. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση 

εμφανίζεται ο φίλος της Μπάρμπι, ο Κεν, για να παρηγορήσει τα κορίτσια)). 

1 Μπ, Σκ, Στ: ((Οι τρεις αδερφές πλησιάζουν τη φιάλη του γκλίτερ που βρίσκεται στο γκαράζ και η     

2 Στέισι σκύβει και πιέζει τη βαλβίδα)) Α:: Δεν έ:χει γκλί:τερ; ((Επιστρέφουν στο σπίτι)) 

3 Μπ: Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν μπορεί να μας τελείωσε το γκλί:τερ!= 

4 Δ:= Ω: δεν έχει γίνει κάποιο λάθος (.)  Στο Μαλιμπού τελείωσε το γκλίτερ. Τώρα πάμε σε ένα           

5 διακεκριμέ:νο απαστρά:πτον μέλος για ένα σχόλιο. ((Ακολουθεί ζωντανή σύνδεση με την Μπάρμπι)) 

7 Μπ: Συμβουλεύω τις θαυμάστριές μου να παραμείνουν ήρεμες κατά τη διάρκεια της κρίσης (.) ((Η   

8 Σκίππερ και η Στέισι ξαφνιάζονται με την ψύχραιμη συμπεριφορά της και την κοιτάνε απορημένες,  

9 ενώ η Μπάρμπι συνεχίζει να μιλάει ενθαρρυντικά κοιτάζοντας την κάμερα)) Εί:μαι σί:γουρη ότι     

10 σύ:ντομα θα έχουμε τα γκλίτερ μας και θα είμαστε ξανά: γοητευτικές. 

11 Σκ, Στ: Ουάου! Μπάρμπι, ακόμα και η έλλειψη του γκλίτερ δεν σε αγχώνει. 

12 Μπ: Πάντα είναι καλύτερα να είσαι αισιόδο… ((Βλέπει ότι το συνεργείο από το κανάλι αναχωρεί 

13 και αμέσως ξεσπάει σε ελιγμούς και πιάνει αγανακτισμένη το κεφάλι της)) Ποιον κοροϊδεύω; Είμαι 

14 ένα ρά:κος! Χρειάζομαι γκλί:τε:ρ! 

15 Κ: Ήρθα μόλις το άκουσα. ((Εμφανίζεται ο Κεν με ένα ροζ βαλιτσάκι)) Και έφερα το βαλιτσάκι   

16 πρώτης ανάγκης. Χαρτομάντηλα, κέικ για παρηγοριά και έναν αντρικό ώμο για να κλάψεις πάνω  

17 του. ((Απευθυνόμενος στην κάμερα βγάζει μία παλιά φωτογραφία του στην οποία ο ίδιος, το άλογο 

18 ‘Χορευτής’ και ο σκύλος ‘Τάννερ’ της Μπάρμπι  κοιτάνε έντρομοι τα μαλλιά του Κεν χωρίς ζελέ)) 

19 Εί:ναι σαν την έλλειψη του ζελέ για τα μαλλιά πριν μερικά χρόνια (.) Ή:ταν τραγικό:! 

 

Σε αυτό το απόσπασμα, καθώς η έλλειψη γκλίτερ αποτελεί μείζον θέμα για 

την Μπάρμπι και τις αδερφές της, Σκίππερ και Στέισι, εμφανίζεται ο Κεν ως ο άντρας 

που συμπαραστέκεται σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Από πλευρά ανάδυσης και 
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θεσιακότητας οι χαρακτήρες των αδερφών κατασκευάζουν την κατηγορία της 

μοντέρνας φιλάρεσκης γυναίκας προερχόμενη μέσα από τον μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο» η οποία θέλει να έχει συνεχώς προσεγμένη 

εξωτερική εμφάνιση. Δεσμευμένο κατηγόρημα αυτής της κατηγορίας είναι η χρήση 

καλλυντικών, όπως είναι το γκλίτερ, ως στοιχείο ανάδειξης της γοητείας των 

γυναικών (σειρές 9-10). Ο Κεν κατασκευάζει την κατηγορία του παραδοσιακού 

καβαλιέρου μέσα από τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο», καθώς 

προσπαθεί να παρηγορήσει την κοπέλα του στη δύσκολη περίσταση που βιώνει 

(σειρές 15-17) και την ταυτότητα του σύγχρονου μετροσέξουαλ άντρα της οποίας 

δεσμευμένο κατηγόρημα αποτελεί η έμφαση που δίνει κι ο ίδιος στην εξωτερική 

εμφάνισή του και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μαλλιά του (σειρές 17-

19). Η υψηλή σημασία που αποδίδουν τα κορίτσια και ο Κεν στην εξωτερική 

εμφάνιση, από πλευρά σχεσιακότητας, οικοδομεί μια σχέση επάρκειας μεταξύ τους. 

Τέλος, ο δημοσιογράφος κατασκευάζει τη δημοσιογραφική ταυτότητά του μέσα από 

τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «επάγγελμα», καθώς παραθέτει το συμβάν 

που εξελίσσεται κι έχει κλονίσει το Μαλιμπού (σειρές 4-5). 

Από πλευράς δεικτικότητας, οι τρεις αδερφές παραπέμπουν κατά τη 

μυθοπλαστική συνομιλία κυρίως σε ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος. Η συναισθηματική 

φόρτιση που τις διακατέχει εκφράζεται με επιμήκυνση φωνηέντων και ερωτήσεις 

επιβεβαίωσης (σειρά 2), ο θαυμασμός τους με επιφωνήματα (σειρά 11) και η 

αμφισβήτηση της έλλειψης γκλίτερ και το παράπονό τους με αποφαντικές πράξεις 

ομιλίας μέσω του επιστημικού ρήματος «πρέπει» (σειρά 3). Η Μπάρμπι διακατέχεται 

από πνεύμα αλληλεγγύης προς τις θαυμάστριές της και αυτό αναδεικνύεται μέσα από 

τη χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου (σειρές 9-10). Η έλλειψη συναισθηματικού 

ελέγχου προβάλλεται από την Μπάρμπι με ρητορικές ερωτήσεις (σειρά 13) και 

περικειμενοποιείται παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά μέσω εμφατικής εκφοράς 

λόγου (σειρές 13-14), κλαψουρίσματος και τοποθέτησης των χεριών στο κεφάλι 

(σειρές 12-13). Στην περίπτωση, όμως, που απευθύνεται στις θαυμάστριές της και 

στοχεύει να είναι πειστική και να δείχνει ψύχραιμη εντάσσει στον λόγο της παύσεις 

(σειρά 7). ‘Θηλυκό’ ύφος υιοθετεί και ο Κεν στον λόγο του. Εμφανής στην ομιλία 

του είναι η έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου την οποία περικειμενοποιεί 

παραγλωσσικά δίνοντας έμφαση σε κάποιες λέξεις και υπερτονίζοντας φωνήματα 

(σειρά 19) και εξωγλωσσικά ακουμπώντας το χέρι του στο πρόσωπο και ξεσπώντας 
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σε κλάματα. Επίσης, αν και το ύφος ομιλίας του δημοσιογράφου είναι ενημερωτικό, 

την αντίρρησή του εκφράζει στην Μπάρμπι, η οποία δε θέλει να αποδεχτεί ότι έχει 

τελειώσει το γκλίτερ, με τη χρήση επιφωνημάτων (σειρά 4) και τους κολακευτικούς 

χαρακτηρισμούς που στη συνέχεια της αποδίδει (σειρές 4-5). 

Η Μπάρμπι, η Στέισι κι η Σκίππερ, από πλευρά μερικότητας, με την 

τυποποιημένη εικόνα των φιλάρεσκων γυναικών αναπαράγουν μια ταυτότητα που 

παραπέμπει σε κυρίαρχους ιδεολογικούς σχηματισμούς γυναικών των οποίων 

πρωταρχικό μέλημα είναι η εξωτερική εμφάνισή τους, ώστε να δικαιολογούν τον 

τίτλο του ωραίου φύλου που έχει παραδοσιακά αποδοθεί στη γυναίκα. Επίσης, ο Κεν  

αναπαρίσταται να αναπαράγει την ταυτότητα του παραδοσιακού ιδανικού συντρόφου 

που κάθε γυναίκα επιθυμεί, καθώς στηρίζει την κοπέλα του ανεξάρτητα από τη φύση 

του προβλήματος που η ίδια αντιμετωπίζει και την ταυτότητα του σύγχρονου 

μετροσέξουαλ άντρα που επιμελείται αρκετά την εξωτερική εμφάνισή του χωρίς να 

υπάρχει ο φόβος αμφισβήτησης του ανδρισμού του.  

 

3.2. Ανάλυση σκηνών από την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος                                     

(βλ. http://teniesonline.ucoz.com/load/5-1-0-352) 

 

Απόσπασμα 2 - Συζήτηση για εμπλοκή του Γάτου στο κλέψιμο των Χρυσών 

Αβγών (19:24-21:00) 

Γάτος (Γ), Κίττυ (Κ)  

     ((Η σκηνή διαδραματίζεται στην Άγρια Δύση, όπου ένα βράδυ ο Γάτος Σπιρουνάτος γεμάτος θυμό 

εξαιτίας της τυχαίας συνάντησής του με τον παλιό παιδικό του φίλο Χάμπτι Ντάμπτι περπατά σε στενά 

σκοτεινά σοκάκια και μονολογεί. Η Κίττυ η Ελαφροπατούσα τον συναντάει και προσπαθεί να τον 

πείσει να συνεργαστεί μαζί με την ίδια και τον Χάμπτι Ντάμπτι, ώστε να κλέψουν τη Χήνα με τα 

Χρυσά Αυγά)). 

1 Γ: Εί:σαι για λύπηση με τα άθλια ψέματά σου! Με το λιγδιάρικο τσόφλι σου που βρωμάει σαν          

2 μπαγιάτικο ζαμπόν! ((Ρίχνει γροθιές στον αέρα)) Κομματά:κια έπρεπε να σε κάνω που… ((Βλέπει    

3 ένα φως στον δρόμο και μη γνωρίζοντας από πού έρχεται αρχίζει να το κυνηγάει)) 

4 Κ: ((Η Κίττυ ανεβασμένη σε ένα περβάζι παραθύρου κάνει αντανάκλαση με ένα καθρεφτάκι))          

5 Κοίτα: τι βρή:κα. ((Αφήνει κάτω το καθρεφτάκι)) Κά:ποιος ξέχασε τα λεφτά: του: ((Του δείχνει το   

6 πουγκί)) 

7 Γ:Α: εί:σαι επικίνδυνη. ((Τη δείχνει κουνώντας το δάχτυλό του)) 

8 Κ: Ο Χάμπτι λέει πως σου αρέσει ο κίνδυνος. ((Πηδάει από το περβάζι μπροστά του)) Σκέψου σε     

9 πό:σους μπελάδες μπορούμε να μπλέξουμε. ((Δίνει το πουγκί με τα χρήματα και αρχίζει να             
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10 στριφογυρίζει γύρω του χαϊδεύοντάς τον με την ουρά της)) Μαζί: εμείς οι δυο: μπορούμε να         

11 κλέψουμε πολλά: απ’ τα Χρυσά: Αβγά: Χμ; ((Του χαμογελάει φορώντας το καπέλο του που το έχει 

12 πάρει χωρίς να το καταλάβει και εκείνος εκνευρισμένος το παίρνει πίσω)) Και: μου το χρωστάς. 

13 Γ: Εγώ χρωστάω σε εσένα; 

14 Κ: ((Ακουμπάει με την πατούσα της το κεφάλι της)) Με χτύπησες στο κεφά:λι με την κιθά:ρα. 

15 Γ: Μετανιώνω για την κιθάρα ((Χαμηλώνει το βλέμμα του και σταυρώνει τα χέρια)). 

16 Κ: Καλά: σε συγχωρώ. Λοιπόν; ((Τον πλησιάζει περισσότερο και τον κοιτάει επίμονα στα μάτια)) 

17 Εί:σαι μέσα:; 

18 Γ: ((Γελάει περιπαικτικά)) Υπάρχει ένα μικρό: κούτσικο τό:σο δα πρόβλημα.  

19 Κ: Και: ποιο είναι αυτό; 

20 Γ: Δουλεύεις (.) για το Αβγό! 

21 Κ: Ωχ! Έ:λα Γάτε. Τι έγινε ανάμεσα σε εσένα και στον Χάμπτι τελοσπάντων; 

22 Γ: ((Απομακρύνεται, στέκεται πιο πέρα και αναστενάζει)) Φοβάμαι ότι με εμένα και τον Χάμπτι οι 

23 ουλές είναι πολύ βαθιές. 

 

Κατά την παραπάνω μυθοπλαστική συνομιλία, παρακολουθούμε την 

αλληλεπίδραση μεταξύ ενός αρσενικού ήρωα, του Γάτου Σπιρουνάτου, και ενός 

θηλυκού, της Κίττυ. Από πλευράς ανάδυσης και θεσιακότητας, κατασκευάζεται από 

τον Γάτο η ταυτότητα του αμείλικτου αρσενικού μέσα από τον μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο» που δεν πείθεται εύκολα από τα καμώματα της 

Κίττυ να συνεργαστεί με τον Χάμπτι Ντάμπτι στην κλοπή των Χρυσών Αβγών 

εξαιτίας της προδοσίας που είχε δεχτεί από μέρους του στο παρελθόν (σειρές 20, 22-

23). Παράλληλα, κατασκευάζεται και η ταυτότητα του εγκληματία καθώς σε καμία 

στιγμή της μυθοπλαστικής συνομιλίας δεν είναι ενάντια στην διάπραξη της κλοπής. Η 

Κίττυ κατασκευάζει τον εαυτό της ως μια τυπική παραδοσιακή γυναίκα μέσω του 

μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους του φύλου η οποία με παιγνιώδη πειράγματα 

(αντανάκλαση με τον καθρέφτη, αρπαγή του πουγκιού και του καπέλου του Γάτου) 

προσπαθεί να φέρει την ίδια και τον Γάτο πιο κοντά. Παράλληλα, αναδύεται μέσα 

από τα λεγόμενά της και η κατηγορία της παράνομης γυναίκας η οποία παθιάζεται 

και μόνο στη σκέψη των κινδύνων που μπορεί να εμπλακεί εξαιτίας των 

εγκληματικών ενεργειών της (σειρές 8-9). 

Από πλευράς σχεσιακότητας, η συνομιλία μεταξύ του Γάτου και της Κίττυ 

στηρίζεται στο ζευγάρι επάρκεια-διάκριση, καθώς και οι δυο ήρωες είναι λάτρεις του 

κινδύνου (σειρές 8-9), αλλά ο Γάτος, σε αντίθεση με την Κίττυ, αρνείται σθεναρά να 
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συνεργαστεί με τον επιστήθιο φίλο του από τα παιδικά του χρόνια, τον Χάμπτι 

Ντάμπτι (σειρές 22-23). Επίσης, η Κίττυ έχοντας ήδη αποκομίσει κάποιες 

πληροφορίες για τον Γάτο μέσα από τα λεγόμενα του Χάμπτι Ντάμπτι αυθεντικοποιεί 

αυτόν και την ίδια ως ριψοκίνδυνους τύπους που μπορούν να χαράξουν λαμπρή 

πορεία μαζί στον χώρο της παρανομίας (σειρές 8-11). 

Από πλευράς υφολογικής δεικτικότητας, ο Γάτος αντλεί κυρίως από ένα 

‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος κατά τη διάρκεια του μονολόγου του και της συνομιλιακής 

του αλληλεπίδρασης με την Κίττυ. Εξαιτίας της προηγηθείσας συνάντησης με τον 

προδότη «φίλο» του είναι γεμάτος οργή σε αρκετά σημεία αυτής της σκηνής με 

αποτέλεσμα το επικοινωνιακό ύφος του να είναι επιθετικό και προσβλητικό το οποίο 

ενισχύεται μέσω της διατύπωσης απειλών (σειρά 2) και υβριστικών εκφράσεων 

(σειρές 1-2), καθώς επίσης, και μέσω του επιτονισμού φωνηέντων και λέξεων για 

έμφαση (σειρές 1-2, 20). Ο εκνευρισμός του περικειμενοποιείται με τον υψηλό τόνο 

ομιλίας (σειρές 1-2, 20),  τις έντονες χειρονομίες (σειρές 1-2), το ειρωνικό γέλιο και 

το έντονο πλησίασμα της Κίττυ (σειρά 18). Η έκπληξή του όταν συνειδητοποιεί ότι η 

Κίττυ έχει πάρει τα χρήματά του χωρίς να το έχει αντιληφθεί εκδηλώνεται με 

‘θηλυκές’ επικοινωνιακές στρατηγικές, καθώς ενσωματώνει ένα επιφώνημα 

θαυμασμού και τονίζει εμφατικά ορισμένα φωνήεντα εντός της δηλωτικής εκφοράς 

δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού που κάνει χρήση (σειρά 7). Η υιοθέτηση, επίσης, 

ενός ‘θηλυκού’ ύφους ομιλίας από τον Γάτο κατά τη δήλωσή του ότι υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα που δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στην κλοπή γίνεται με σκοπό να 

οικοδομήσει ένα ειρωνικό πνεύμα το οποίο εντείνεται μέσω της επιμήκυνσης 

φωνηέντων και της χρήσης υποκοριστικών και υποστηρίζεται παραγλωσσικά με τον 

χαμηλόφωνο τόνο (σειρά 18). Παράλληλα, κάνει χρήση επιτατικού επιτονισμού και 

παύσεων για να δώσει μία περαιτέρω έμφαση στα λεγόμενά του (σειρά 20). Τέλος, 

θέλοντας να δικαιολογήσει την εκρηκτική συμπεριφορά που είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιεί επισχετικούς συνομιλιακούς δείκτες, ώστε να ακολουθήσει η 

επεξήγηση του μίσους που τρέφει για τον Χάμπτι Ντάμπτι (σειρές 22-23).  

Η Κίττυ από άποψη υφολογικής δεικτικότητας προσπαθεί να πείσει με 

διάφορους τρόπους τον Γάτο να πάρει μέρος στην κλοπή που σχεδιάζει ο Χάμπτι 

Ντάμπτι. Έχοντας απέναντί της έναν αρσενικό γάτο και θέλοντας να πετύχει τον 

στόχο της, η Κίττυ υφοποιεί το ‘θηλυκό’ ύφος υιοθετώντας στρατηγικά και 

υποκριτικά μία αισθησιακή γλυκομίλητη στάση η οποία ενισχύεται με την 
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επιμήκυνση των φωνηέντων (σειρές 5, 8-9, 10-12, 14, 16-17, 19) και τη χρήση 

επιφωνημάτων απορίας (σειρά 11), αγανάκτησης και απογοήτευσης (σειρά 21). Το 

ομιλιακό ύφος της περικειμενοποιείται παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά με τον 

χαμηλόφωνο, γλυκό και χαλαρό τόνο ομιλίας, το ηδονικό ανοιγοκλείσιμο των μπλε 

ματιών της, το επίμονο βλέμμα, την αρπαγή του καπέλου του Γάτου και το ναζιάρικο 

χάιδεμα με την ουρά της. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της αλληλεπίδρασής της με τον 

Γάτο διατηρεί μια ήπια συνομιλιακή στάση επιστρατεύοντας επικοινωνιακές 

στρατηγικές που επιδιώκουν την έμμεση και συγκεκαλυμμένη πρότασή της για την 

κλοπή των Χρυσών Αβγών (σειρές 8-12). Προσπαθεί να αγγίξει τον Γάτο στο 

συναίσθημα αναφέροντας το γεγονός ότι είναι λάτρης του κινδύνου (σειρά 8) και ότι 

οι δυο τους θα αποτελέσουν ένα δυνατό δίδυμο που μπορεί να καταφέρει να 

αποκτήσει πολλά πλούτη (σειρές 10-11). Επίσης, για να τον κάνει να νιώσει ενοχές 

για το χτύπημα που της είχε δώσει στο κεφάλι με την κιθάρα και να νιώσει υπόχρεος 

απέναντί της προσποιείται ότι έχει προσβληθεί και πονέσει, το οποίο 

περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά αγγίζοντας την πατούσα της στο κεφάλι (σειρές 

12,14). Επίσης, αποκτά συνεργατικό ύφος και κάνει χρήση του πρώτου πληθυντικού 

προσώπου (σειρές 8-11), ώστε ο Γάτος να την εμπιστευτεί και να νιώσει ότι οι δυο 

τους μπορούν να αποτελέσουν μία δυνατή ομάδα. Κάποια στιγμή, όμως, στο τέλος 

θέλοντας να πάρει άμεσες απαντήσεις από τον Γάτο σχετικά με το αν θα συμμετάσχει 

στην κλοπή και με το ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αντιπαλότητα με τον Χάμπτι 

Ντάμπτι υφοποιεί το ‘αρσενικό’ ύφος με τη διατύπωση ευθέων ερωτήσεων (σειρές 

17, 21) και τη χρήση κοινωνιογλωσσικών όρων από τα νεανικά ιδιώματα (σειρά 21). 

Από πλευράς μερικότητας, ο Γάτος ενισχύει τα σύγχρονα έμφυλα πρότυπα, 

καθώς, αν και είναι ένα δυναμικό αρσενικό, υπάρχουν στιγμές που ακυρώνει αυτόν 

τον δυναμισμό, επειδή είναι δύσκολο να ξεφύγει από τα γυναικεία δίχτυα. Γι’ αυτόν 

τον λόγο όταν η Κίττυ προσποιείται ότι πονάει το κεφάλι της από το χτύπημα του 

Γάτου, εκείνος γεμίζει τύψεις, χαμηλώνει το βλέμμα του και σταυρώνει τα χέρια του 

σαν παιδί που το έχουν μαλώσει επειδή έχει κάνει αταξία (σειρά 15). Η Κίττυ, από 

την άλλη, αναπαράγει παραδοσιακά πατριαρχικά πρότυπα και κατασκευάζει μια 

παραδοσιακή έμφυλη ταυτότητα υιοθετώντας την κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά 

των γυναικών που γνωρίζουν πώς να χειραγωγήσουν το αρσενικό φύλο 

επιστρατεύοντας όλα τα ‘γυναικεία’ όπλα, όπως είναι η γοητεία, η εξυπνάδα, οι 

απαλές κινήσεις, η σαγηνευτική ομιλία και το ηδονικό βλέμμα.  



36 
 

Απόσπασμα 3 - Γάτος και Κίττυ εν δράσει (35:32-35:45) 

Γάτος (Γ), Κίττυ (Κ) 

     ((Η υπό ανάλυση σκηνή εκτυλίσσεται σε μια άμαξα την οποία σέρνουν γουρούνια και την οδηγεί 

ένα ζευγάρι κακοποιών, ο Τζακ και η Τζιλ. Στο εσωτερικό της άμαξας έχουν κλειδωμένα τα μαγικά 

φασόλια τα οποία αν φυτευτούν οδηγούν στη Χήνα με τα Χρυσά Αυγά. Ο Γάτος και η Κίττυ στην 

προσπάθειά τους να κλέψουν τα φασόλια λογομαχούν, καθώς ο Γάτος επιμένει στην Κίττυ να 

χρησιμοποιήσει τα νύχια της για να ξεκλειδώσει το μεταλλικό κουτί και αυτή αρνείται)). 

1 Γ: ((Κρατάει την Κίττυ από τα πόδια, καθώς αυτή προσπαθεί να ανοίξει το κουτί)) Πρέπει να            

2 βιαστείς. 

3 Κ: Σςςςς. 

4 Γ: (Παρατηρεί ότι η Κίττυ χρησιμοποιεί το σπαθί της για να ανοίξει την κλειδαριά)) Γιατί δεν           

5 χρησιμοποιείς τα νύχια σου; 

6 Κ: ((Τον κοιτάει αγριεμένη)) Γιατί δεν βγάζεις τον σκασμό; Τελειώνω. ((Συνεχίζει να προσπαθεί με 

7 το σπαθί της)) 

8 Γ: Βγάλε τα νύχια σου λέω!= 

9 Κ: =Μη μιλάς!= 

10 Γ: =Τα νύχια σου!= 

11 Κ: =Ε: δεν έχω νύχια! ((Κουνάει απότομα το σπαθί)) Εντάξει; 

 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Γάτος και η Κίττυ βρίσκονται σε μια 

απόπειρα κλοπής κατά την οποία ο Γάτος κατασκευάζει για τον εαυτό του την 

κατηγορία του παραδοσιακού άντρα με βάση τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης 

μέλους «φύλο» ο οποίος βρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση με τη γυναίκα συνεργό 

του, επειδή δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες που τις δίνει (σειρές 4-5,8,10). Η Κίττυ, 

αντιδρώντας στο αυστηρό και επιτακτικό ύφος του Γάτου, κατασκευάζει την 

κατηγορία της δυναμικής γυναίκας που δε δέχεται υποδείξεις από κανέναν, αλλά 

θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού της (σειρές 6-7). Κατασκευάζουν, ταυτόχρονα, 

και οι δυο τους την κατηγορία του κλέφτη προερχόμενη από τον μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους «παρανομία» με δεσμευμένο κατηγόρημα αυτής της 

κατηγορίας τη γνώση που έχουν όσον αφορά τους τρόπους παραβίασης μιας 

κλειδαριάς (νύχια, σπαθί). 

Οι δύο μυθοπλαστικοί χαρακτήρες, από πλευράς σχεσιακότητας, θεμελιώνουν 

μια σχέση επάρκειας, καθώς και οι δυο θέλουν να κλέψουν τα μαγικά φασόλια, 

αυθεντικοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τους εαυτούς τους ως εγκληματίες. Η 
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συνομιλία, όμως παράλληλα, χτίζεται και πάνω σε μια σχέση διάκρισης, καθώς οι δυο 

ήρωες είναι θερμοί υποστηρικτές, χωρίς καμία ένδειξη υποχώρησης, διαφορετικών 

μεθόδων τέλεσης των εγκληματικών ενεργειών τους, δηλαδή της παραβίασης του 

λουκέτου, με αποτέλεσμα να λογομαχούν έντονα. 

Υφολογικά η δράση των δύο ηρώων κατασκευάζεται ως επί το πλείστον από 

‘αρσενικές’ επικοινωνιακές στρατηγικές και ελάχιστες ‘θηλυκές’. Ο Γάτος, ανήσυχος 

μήπως γίνουν αντιληπτοί από τον Τζακ και την Τζιλ, ζητάει με χαμηλόφωνο τόνο από 

την Κίττυ να βιαστεί υιοθετώντας ένα επιτακτικό ύφος το οποίο ενισχύεται με τη 

χρήση του δεοντικού τροπικού ρήματος «πρέπει» (σειρές 1-2). Η μοναδική ‘θηλυκή’ 

επικοινωνιακή στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Γάτος είναι στην περίπτωση που μέσα 

από ένα ευγενικό ύφος κάνει μια παράκληση στην Κίττυ μέσω της διατύπωσης μιας 

ερώτησης προσταγής να χρησιμοποιήσει τα νύχια της για να ξεκλειδώσει πιο γρήγορα 

την κλειδαριά (σειρές 4-5). Η Κίττυ, νιώθοντας ότι ο Γάτος προσπαθεί να της 

επιβληθεί και θέλοντας να αποκρύψει το γεγονός ότι δεν έχει νύχια, του απαντάει με 

ειρωνικό επιτακτικό ύφος. Αυτό το ύφος το υποστηρίζει κάνοντας χρήση ‘αρσενικών’ 

επικοινωνιακών στρατηγικών μέσω της υιοθέτησης της ίδιας επικοινωνιακής 

στρατηγικής - ερώτηση προσταγή - που είχε χρησιμοποιήσει ο Γάτος και της 

συμπερίληψης στην ίδια περίοδο υβριστικών εκφράσεων (σειρά 6). Η υπόλοιπη 

συνομιλιακή αλληλεπίδραση των δύο ηρώων, κατά την οποία ο Γάτος επιμένει η 

Κίττυ να χρησιμοποιήσει τα νύχια της, αλλά η ίδια συνεχίζει να αρνείται, 

χαρακτηρίζεται από ένα ανταγωνιστικό ύφος που υποστηρίζεται από έλλειψη 

παύσεων ανάμεσα στους συνομιλητές (σειρές 8-11) και ευθείες κατευθυντικές 

γλωσσικές πράξεις (σειρές 8-9) και περικειμενοποιείται παραγλωσσικά με εμφατικό 

επιτονισμό (σειρές 8-11). Τέλος, η Κίττυ γεμάτη οργή, αλλά θέλοντας ταυτόχρονα να 

ομολογήσει τον λόγο που δεν χρησιμοποιεί τα νύχια της, κάνει χρήση μιας δηλωτικής 

εκφοράς πρώτου προσώπου ενικού αριθμού και περικειμενοποιεί τον θυμό της 

εξωγλωσσικά κάνοντας έντονες κινήσεις με το σπαθί της (σειρά 11). 

Στη συγκεκριμένη σκηνή, η επιμονή του Γάτου να εφαρμοστεί ο δικός του 

τρόπος για την παραβίαση του λουκέτου απηχεί, από πλευράς μερικότητας, την 

ιδεολογία ότι τα ποινικά αδικήματα διαπράττονται κυρίως από το ισχυρό φύλο, τους 

άντρες, καθώς θεωρούνται πιο ικανοί στην επιτέλεση ριψοκίνδυνων αποστολών. Από 

την άλλη, η υιοθέτηση από την Κίττυ της κοινωνιογλωσσικής συμπεριφοράς των 

αντρών λειτουργεί ως μέσο ανάδειξης της αποτελεσματικότητας των γυναικών να 
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φέρνουν εις πέρας εξίσου καλά με έναν άντρα οποιασδήποτε φύσης έργο τους 

ανατεθεί. 

 

3.3. Ανάλυση σκηνών από την ταινία Lego                                                                
(βλ. http://hellastz.com/index.php?page=torrent-

details&id=2f12d4fa2fd0f4b2e15cc0be48538460d217ce44)         

                                           

Απόσπασμα 4 - Αποκάλυψη του Lego-σωτήρα στον μάγο (27:10-28:32)                                               

Έμμετ (Ε), Ζόρικη (Ζ), Βιτρούβιος (Β) 

     ((Η εν λόγω σκηνή λαμβάνει χώρα σε ένα δωμάτιο ενός σαλούν στην Άγρια Δύση. Η Ζόρικη 

παρουσιάζει στον μάγο Βιτρούβιο το Lego το οποίο έχει βρει το Τουβλάκι της Αντίστασης, τον Έμμετ, 

και θα σώσει τον κόσμο. Η ίδια, όμως, αμφισβητεί την ικανότητά του να τους σώσει από τον τύραννο 

που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα)). 

1 Ε: ((Ο Βιτρούβιος, η Ζόρικη κι ο Έμμετ εισέρχονται σε ένα δωμάτιο)) Ο: μεγά:λε:! ((Παρατηρεί         

2 έκπληκτος τον χώρο γύρω του)) Τι τσαπρά:γκαλο και κακό: έχει εδώ μέσα! 

3 Β: Να’ σαι καλά. 

4 Ζ: Βιτρούβιε: βρήκαμε: το Τουβλάκι της Αντίστασης. 

5 Β: Λες αλήθεια; 

6 Ζ: Ναι, αλλά= 

7 Β: =Ζόρικη, η προφητεία λέει ότι εσύ είσαι η εκλεκτή, η ενσάρκωση του καλού, πολέμια του κακού, 

8 το πιο ταλαντούχο, το πιο ευφυές, το πιο σημαντικό άτομο στο σύμπαν ((Μιλώντας αργά και            

9 εμφατικά)). 

10 Ζ: Αυτό θα ήταν τέλειο. Μα: ο Έμμετ βρήκε το Tουβλάκι. 

11 Β: Α καλά. Έμμετ, η προφητεία λέει ότι εσύ είσαι ο εκλεκτός, ο πιο ταλαντού…= 

12 Ζ: = ((Πετάγεται μπροστά στον Βιτρούβιο και υψώνει τη φωνή της)) Ε: δεν τον λες και εκλεκτό:. 

13 Βασικά: δεν είναι καν Master Builder. Δες! Έμμετ, κοίτα μια γύρω σου και φτιάξε κάτι απλό= 

14 Ε: =Εντάξει= 

15 Ζ: =Ένα αγωνιστικό= 

16 Ε: =Τέλεια= 

17 Ζ: =Πάμε= 

18 Ε: Έχουμε οδηγίες; 

19 Β: Όχι. Πρέπει να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει άρχοντα. 

20 Ε: Εντάξει. Αγωνιστικό. Α: λοιπόν έχει πολύ ωραία πράγματα εδώ. ((Περιεργάζεται τον χώρο γύρω 

21 του)) Δεν βλέπω: ρόδα(.) ή: ((Κάθεται ακίνητος και σκέφτεται)) τρεις ακόμη ρόδες. 
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22 Ζ: ((Γυρίζει στον Βιτρούβιο, σηκώνει αγανακτισμένη το ένα χέρι και απομακρύνεται από κοντά    

23 τους)) Βλέπεις; Δεν μπορεί! Δε θα γίνει  ποτέ: Master Builder. 

24 Β: Φυσικά όχι αν συνεχίσεις να τον υποτιμάς. Πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί. ((Πλησιάζει τον    

25 Έμμετ)) 

26 Ε: Τι πας να κάνεις; 

27 Β: ((Μαζί με τη Ζόρικη τον πιάνουν)) Μπαίνουμε στο μυαλό σου. 

28 Ε: Τι:; 

29 Β:  Για να αποδείξουμε ότι είσαι ένας εν δυνάμει Master Builder. 

 

Κατά την παραπάνω μυθοπλαστική αλληλεπίδραση, διαδραματίζεται μια 

συνομιλία μεταξύ τριών χαρακτήρων (Έμμετ, Ζόρικη, Βιτρούβιος) κατά την οποία ο 

Έμμετ, επειδή βρήκε το Τουβλάκι της Αντίστασης, κατασκευάζει την ταυτότητα του 

Lego-σωτήρα που θα απαλλάξει τον κόσμο από τον τύραννο που θέλει να 

κυριαρχήσει τον κόσμο (σειρές 10-11) και τίθεται ως θέμα συζήτησης η 

καταλληλότητά του για αυτή την αποστολή. Κατασκευάζει, επίσης, τον εαυτό του 

μέσα από την κατηγορία του ανασφαλούς και άβουλου Lego που ποτέ δεν παίρνει 

πρωτοβουλίες, αλλά αρέσκεται στο να έχει μια ζωή ρουτίνας εκτελώντας εντολές. 

Τυπικό γνώρισμα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η αποφυγή του Έμμετ να 

χρησιμοποιήσει τη φαντασία του και η αναζήτηση οδηγιών για την κατασκευή ενός 

αγωνιστικού οχήματος (σειρά 18). Η Ζόρικη κατασκευάζεται μέσα από τις 

κατηγορίες της δυναμικής γυναίκας και της Master Builder με βάση τον μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο» και «επάγγελμα» αντίστοιχα. Υποτιμά συνεχώς 

τον Έμμετ, επειδή αμφισβητεί την ιδιότητά του ως εκλεκτού, και θέλει να αποδείξει 

ότι στον ανδροκρατούμενο χώρο των Master Builders που η ίδια ανήκει δεν μπορεί 

εκείνος να ενταχθεί (σειρές 12-13, 22-23). Ο Βιτρούβιος μέσα από τον μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους «επάγγελμα» κατασκευάζει τον εαυτό του ως έναν σοφό 

μάγο που με τις μαγικές δυνάμεις του προσπαθεί να μπει στο μυαλό του Έμμετ (σειρά 

27), ώστε να τον πείσει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν Master Builder αρκεί να 

πιστέψει στις δυνατότητές του (σειρές 24,29). 

Ο Έμμετ, από άποψη υφολογικής δεικτικότητας, επισφραγίζει την αφέλεια και 

επιπολαιότητά του με τη χρήση επιφωνημάτων θαυμασμού (σειρές 1, 20), 

επιτονισμού φωνηέντων (σειρές 1-2, 20-21, 27), μεγάλων παύσεων (σειρά 21), 

κοινωνιογλωσσικών πόρων από τα νεανικά ιδιώματα (σειρά 1) και την 

καθομιλουμένη (σειρά 2), επεξηγηματικών ερωτήσεων (σειρά 26) και ερωτήσεων-
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αντιρρήσεων (σειρά 28). Το συγκεκριμένο ύφος του περικειμενοποιείται 

εξωγλωσσικά με το έκπληκτο βλέμμα που περιεργάζεται τον χώρο γύρω του κατά την 

είσοδό του στο δωμάτιο (σειρές 1-2) και την απορημένη ματιά κατά την αναζήτηση 

υλικών για την κατασκευή που του έχει ζητήσει η Ζόρικη να κάνει (σειρές 20-21).  

Επίσης, ο αδύναμος χαρακτήρας του επικυρώνεται με τη συνεχή συγκαταβατική 

στάση του προς τις υποδείξεις της Ζόρικης και του Βιτρούβιου (σειρές 14,16,20). 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλιακής αλληλεπίδρασης των τριών χαρακτήρων, η 

Ζόρικη υιοθετεί ένα ‘αρσενικό’ ύφος ομιλίας προκειμένω να προβάλει τη δυναμική 

ταυτότητα που πρέπει να έχουν τα μέλη των Master Builders στο απαιτητικό 

ανδροκρατούμενο πεδίο δράσης τους. Την κατασκευή της συγκεκριμένης ταυτότητας 

επιτυγχάνει υιοθετώντας έναν ευθύ και ρητό τρόπο ομιλίας εκδηλώνοντας μια 

επιθετική, ανταγωνιστική και εριστική διάθεση απέναντι στον Έμμετ, τον οποίο δεν 

θεωρεί ικανό να ανταπεξέλθει στον ρόλο ενός Master Builder (σειρές 13,22-23). Τη 

στάση αυτή προβάλλει μέσα από αποφαντικές πράξεις ομιλίας (σειρές 12-13, 23), 

προστακτική έγκλιση σε β’ ενικό πρόσωπο (σειρά 13), εμφατικό επιτονισμό λέξεων 

(σειρές 13, 23) και επιμήκυνση φωνηέντων για ειρωνεία και έμφαση (σειρές 12-13, 

23). Ακόμη και στον σύντομο διάλογο που έχει με τον Έμμετ δεν υπάρχει παύση 

ανάμεσά τους, καθώς του απευθύνεται με απότομο και πιεστικό τρόπο μέσω ευθέων 

κατευθυντικών πράξεων ομιλίας, ώστε να μην έχει ο Έμμετ περιθώρια δεύτερης 

σκέψης και αρνηθεί να εκτελέσει αυτό που του ζητάει, δηλαδή την κατασκευή ενός 

οχήματος (σειρές 13-17). Επίσης, δε διστάζει να διακόψει ακόμη και τον Βιτρούβιο, 

καθώς μιλάει, παρόλο που είναι ηλικιακά αρκετά μεγαλύτερος και έχει ένα κύρος 

λόγω της θέσης του μάγου που κατέχει (σειρές 11-13). Το ύφος της 

περικειμενοποιείται παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά με τον υψηλό τόνο ομιλίας, τη 

χρήση έντονων χειρονομιών και τη νευρική κίνηση στον χώρο (σειρές 12-13, 22-23).   

Ο Βιτρούβιος, στην αρχή της σκηνής, εκφράζει έκπληξη και ανασφάλεια με την 

ερώτηση επιβεβαίωσης που θέτει στη Ζόρικη, όταν του ανακοινώνει ότι βρέθηκε το 

Τουβλάκι της Αντίστασης (σειρά 5). Κατά τη διάρκεια, όμως, της υπόλοιπης 

συνομιλίας, σε αντίθεση με τη Ζόρικη, έχει μια ολοφάνερη ψύχραιμη και 

ενθαρρυντική διάθεση η οποία περικειμενοποιείται εξωγλωσσικά με την αργή και 

εμφατική εκφορά στον λόγο και τις ήρεμες κινήσεις. Το ήπιο και υποστηρικτικό ύφος 

του δηλώνεται μέσω της επίκλησης στη λογική (σειρά 24) και των συμβουλών που 

δίνονται με τη χρήση του δεοντικού τροπικού ρήματος «πρέπει» (σειρές 19, 24). 

Τέλος, ο επιτονισμός ορισμένων λέξεων, η χρήση επιτατικού επιτονισμού (σειρά 11) 
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και η προσφώνηση του Έμμετ ως «άρχοντα» (σειρά 19) γίνονται από τον Βιτρούβιο 

με σκοπό να τον επιδοκιμάσει και να τον κάνει να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητά 

του. 

Από πλευράς σχεσιακότητας, οι τρεις μυθοπλαστικοί χαρακτήρες 

αναπτύσσουν μια σχέση διάκρισης. Ο Έμμετ εκτελεί ένα έργο πάντα με τη βοήθεια 

οδηγιών (σειρά 18), σε αντίθεση με τα μέλη της ομάδας των Master Builders, στα 

οποία ανήκουν η Ζόρικη κι ο Βιτρούβιος οι οποίοι χρησιμοποιούν τη φαντασία τους 

ως δυνατό όπλο σε κάθε βήμα τους (σειρά 19). Επίσης, αναπτύσσεται και μια σχέση 

αυθεντικοποίησης-αποφυσικοποίησης, καθώς ο Βιτρούβιος, γνωρίζοντας ότι ο Έμμετ 

έχει βρει το Τουβλάκι της Αντίστασης, τον αυθεντικοποιεί ως το Lego που θα τους 

σώσει και γι’ αυτόν τον λόγο τον αποκαλεί εκλεκτό (σειρά 11), ενώ η Ζόρικη τον 

αποφυσικοποιεί, ακυρώνοντας και υπονομεύοντας τη συγκεκριμένη ταυτότητά του, 

καθώς τον επικρίνει και τον μειώνει δηλώνοντας ευθέως ότι δεν είναι ο εκλεκτός, 

διότι δεν είναι Master Builder (σειρές 12-13). 

Μέσα από τη συνομιλιακή αλληλεπίδραση στην εν λόγω σκηνή, από πλευράς 

μερικότητας, απηχούνται διάφορες σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Το γεγονός ότι 

ο Έμμετ δεν καταφέρνει ούτε να κάνει μια κατασκευή χωρίς να συμβουλευτεί ένα 

εγχειρίδιο ούτε να αντισταθεί στην επιβλητικότητα της Ζόρικης απηχεί την ιδεολογία 

ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν εκπέμπουν καμία απολύτως δυναμικότητα, αλλά 

διακατέχονται από παθητικότητα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους και 

κάθε ενέργειά τους καθορίζεται είτε από κάποιο αφεντικό είτε κάποια μητέρα είτε 

κάποια σύζυγο. Αυτοί οι άντρες δε δικαιώνουν τον τίτλο του ισχυρού φύλο και 

λειτουργούν ως αντιπρότυπα στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, μέσα από την 

κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά μιας δυναμικής και χειραφετημένης γυναίκας η 

Ζόρικη με τη σειρά της απηχεί την αντίληψη ότι ακόμα και σε έναν 

ανδροκρατούμενο χώρο, όπως τον μυθοπλαστικό κόσμο των Master Builders, μπορεί 

να ενταχθεί και μια γυναίκα αρκεί να αποδείξει ότι δεν υστερεί σε τίποτα σε 

σύγκριση με τους άντρες. 
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Απόσπασμα 5 - Σωτήρια επέμβαση του Μπάτμαν (35:09-35:54) 

Έμμετ (Ε), Ζόρικη (Ζ), Μπάτμαν (Μπ), Αστυνόμος (Α)  

     ((Στη συγκεκριμένη σκηνή ο Μπάτμαν σώζει με το ιπτάμενο όχημά του τον Έμμετ, τη Ζόρικη και 

τον Βιτρούβιο, καθώς πέφτουν σε ένα φαράγγι και στη συνέχεια αντιμετωπίζει τον Αστυνόμο. Το 

γεγονός ότι ο Μπάτμαν είναι το αγόρι της Ζόρικης ξαφνιάζει τον Έμμετ)). 

1 Μπ: ((Έχει βάλει στο όχημα τον Έμμετ, τη Ζόρικη και τον Βιτρούβιο και συνεχίζει να πετάει))         

2 Χαλαρώστε όλοι. Ήρθα. 

3 Ε: ((Ανασηκώνει το χέρια)) Μπά:τμαν! 

4 Μπ: ((Κοιτάζει τη Ζόρικη)) Τι παίζει μωρό; 

5 Ζ: Μωρό:! Α: συγνώμη. Μπάτμαν από εδώ ο Έμμετ. Έμμετ από εδώ: ο φίλος μου, ο Μπάτμαν. 

6 Μπ: Είμαι ο Μπάτμαν.  

7 Ε: ((Απογοητευμένος δείχνει τον Μπάτμαν)) Αυτός είναι ο φίλος σου; ((Κάθεται σκυμμένος μέσα    

8 στο όχημα, καθώς πέφτουν πυροβολισμοί)) Ο Μπάτμαν ε; Πού: γνωριστήκατε; 

9 Ζ: Εί:ναι αστεία ιστορία. Ε: Μπατ… ((Γυρίζει προς τη θέση του οδηγού που καθόταν ο Μπάτμαν,  

10 αλλά δεν είναι εκεί)) 

11 Α: ((Εντοπίζει πού βρίσκεται ο Μπάτμαν)) Εδώ είναι. 

12 Μπ: Χαίρομαι police που σε γνωρίζω. ((Βγάζει την οροφή από το αστυνομικό όχημα)) 

13 Α: Μπάτμαν, η ευχαρίστηση είναι όλη δική μου.  

14 Μπ: ((Πολεμάνε πάνω στο αστυνομικό όχημα)) Για μάντεψε χοντρο:κέφαλε. Το αμάξι σου είναι   

15 ένα καροτσάκι. ((Μετατρέπει το όχημα σε καροτσάκι και αυτό κινείται με ταχύτητα προς τα κάτω)) 

16 Ε: Ωχ! Όχι: Πά:ει το μωρό:. 

17 Μπ: ((Εμφανίζεται ξανά στη θέση του οδηγού του δικού του οχήματος)) Έι μωρό:. 

18 Ε: ((Ξαφνιάζεται που βλέπει τον Μπάτμαν μέσα στο ιπτάμενο όχημα)) Τι; 

19 Μπ: Δώσε το χέρι. ((Ενώνει το χέρι του με της Ζόρικης και αγκαλιάζονται)) 

20 Ε: ((Βλέπει ότι κινδυνεύουν, καθώς ο Μπάτμαν και η Ζόρικη απολαμβάνουν τρυφερές στιγμές))      

21 Ωραί:α. Ε: παιδιά θα συγκρουστούμε με τον ήλιο. 

22 Μπ: Ναι, αλλά θα είναι υπέροχο. 

 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα εκτυλίσσεται μια συνομιλιακή αλληλεπίδραση 

τεσσάρων χαρακτήρων, του Μπάτμαν, του Έμμετ, της Ζόρικης και του Αστυνόμου. 

Ο Μπάτμαν μέσω του μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους «επάγγελμα» 

εντάσσεται στην κατηγορία του υπερήρωα, ο οποίος εμφανίζεται πάντα στις 

δύσκολες στιγμές και χειρίζεται επιτυχώς κάθε κατάσταση (σειρά 2), και μέσω του 

μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο» εντάσσεται στην κατηγορία του 
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σκληρού άντρα ο οποίος ακόμη και τις στιγμές που απευθύνεται στην κοπέλα του, τη 

Ζόρικη, δεν εκδηλώνει τρυφερούς συναισθηματισμούς (σειρές 4, 17, 19). Από την 

άλλη πλευρά, ο Έμμετ κατασκευάζει την ταυτότητα του άντρα που ζηλεύει 

βλέποντας τη Ζόρικη για την οποία τρέφει αισθήματα να είναι με κάποιον άλλον και 

προσπαθεί να αποκομίσει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση 

τους (σειρές 7-8). Από πλευράς σχεσιακότητας, λοιπόν, η μυθοπλαστική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του Μπάτμαν και του Έμμετ εδράζεται σε μια σχέση 

επάρκειας, καθώς και στους δυο αρέσει η ίδια κοπέλα. Από τη δική της πλευρά, 

όμως, η Ζόρικη αυθεντικοποιεί μόνο τον Μπάτμαν ως σύντροφό της προσφωνώντας 

τον με τον ίδιο χαρακτηρισμό (μωρό) που ο Μπάτμαν προηγουμένως της έχει 

αποδώσει και συστήνοντάς τον ως αγόρι της, σε αντίθεση με τον Έμμετ τον οποίο 

παρουσιάζει απλώς με το όνομά του χωρίς να δείχνει από τα λεγόμενά της κάποιο 

περαιτέρω συναισθηματικό δέσιμο μαζί του (σειρά 5). Με βάση τη δική της 

κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά και τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους 

«φύλο». Η Ζόρικη ανήκει στην κατηγορία της γυναίκας που μπροστά στον Μπάτμαν 

αποτινάσσει την κατηγορία της δυναμικής Master Builder και ενδύεται την κατηγορία 

της ερωτευμένης γυναίκας προβάλλοντας μια πιο γλυκιά / ‘θηλυκή’ εκδοχή της δίπλα 

στον αγαπημένο της. Τέλος, ο Αστυνόμος κατασκευάζει την αστυνομική ταυτότητά 

του μέσα από τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μέλους «επάγγελμα», καθώς 

εντοπίζει τον Μπάτμαν και τους υπόλοιπους τους οποίους κυνηγάει ακολουθώντας 

πιστά τις εντολές που έχει πάρει από τον τύραννο που θέλει να κυριαρχήσει τον 

κόσμο των Lego (σειρά 11). Ο Μπάτμαν, μάλιστα, τον αυθεντικοποιεί 

χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «police» επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα της 

επαγγελματικής ταυτότητάς του (σειρά 12). 

Ο Μπάτμαν, υφολογικά, υιοθετεί στον λόγο του ‘αρσενικές’ επικοινωνιακές 

στρατηγικές. Υιοθετεί επιβλητικό ύφος για να τονίσει τη σημασία της παρουσίας του 

για την αντιμετώπιση της παρούσας επικίνδυνης κατάστασης μέσω προστακτικής 

έγκλισης στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού και δηλωτικών εκφορών 

πρώτου ενικού αριθμού (σειρά 2). Η ισχυρή δήλωσή του, επίσης, όσον αφορά το 

ποιος είναι αναφέροντας το όνομα του (σειρά 6), παρόλο που ο Έμμετ τον έχει από 

την αρχή αναγνωρίσει και η Ζόρικη ήδη τον έχει συστήσει, γίνεται με σκοπό να 

αυτοπροβληθεί. Κατασκευάζει τον εαυτό του ως έναν σκληρό άντρα που τίποτα δεν 

τον ανησυχεί με τη χρήση κοινωνιογλωσσικών πόρων από την καθομιλουμένη και τα 
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νεανικά ιδιώματα (σειρές 2, 4). Ακόμη και στην περίπτωση που θέλει να πιάσει το 

χέρι της Ζόρικης, θέλοντας να μη χαλάσει την εικόνα του σκληρού άντρα, αποφεύγει 

την ένταξη τρυφερών στοιχείων στον λόγο του και κάνει χρήση επιφωνημάτων 

καλέσματος και προστακτικής έγκλισης στο β’ ενικό πρόσωπο (σειρά 19). Τέλος, 

κατά τη διάρκεια της πάλης του με τον Αστυνόμο, προβάλλει ένα επιθετικό 

‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος εκδηλώνοντας θυμό μέσω απειλητικών πράξεων ομιλίας, 

εμφατικού επιτονισμού και επιμήκυνσης φωνηέντων υβριστικών λέξεων. 

Εξωγλωσσικά το συγκεκριμένο ύφος του περικειμενοποιείται με την άσκηση βίας 

προς τον Αστυνόμο (σειρές 14-15). Ο Έμμετ, αντιθέτως, υιοθετεί ‘θηλυκές’ 

επικοινωνιακές στρατηγικές εκφράζοντας χωρίς συναισθηματικό έλεγχο, αρχικά με 

υψηλό τόνο ομιλίας και ανασήκωμα των χεριών του, έκπληξη και θαυμασμό προς το 

πρόσωπο του Μπάτμαν μέσω της επιμήκυνσης φωνηέντων και του εμφατικού 

επιτονισμού του ονόματός του (σειρά 3). Όταν, όμως, μαθαίνει ότι ο Μπάτμαν είναι ο 

φίλος της Ζόρικης, εκδηλώνει ανησυχία μέσω ερωτήσεων επιβεβαίωσης και 

ερωτήσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν τον δεσμό της Ζόρικης με τον 

Μπάτμαν, δηλαδή θέμα διαπροσωπικού επιπέδου το οποίο είναι άσχετο με την 

παρούσα συγκυρία που πρέπει να σωθούν (σειρές 7-8). Προσποιείται, επίσης, ότι 

νιώθει λύπη, όταν νομίζει ότι ο Μπάτμαν έχει χάσει τη ζωή του κατά την πάλη του με 

τον Αστυνόμο, μέσω της χρήσης επιφωνημάτων λύπης, επιμήκυνσης φωνηέντων και 

υφοποίησης του ομιλιακού ύφους της Ζόρικης αποκαλώντας τον Μπάτμαν με τον 

χαρακτηρισμό «μωρό», όπως τον αποκαλεί και η ίδια, αλλά για λόγους ειρωνείας 

(σειρά 16). Η Ζόρικη και ο Αστυνόμος, κατά τη σύντομη συνομιλιακή 

αλληλεπίδραση που έχουν στη συγκεκριμένη σκηνή, επιστρατεύουν τις δικές τους 

επικοινωνιακές στρατηγικές. Η Ζόρικη υιοθετώντας ‘θηλυκές’ επικοινωνιακές 

στρατηγικές εκδηλώνει έντονο χαρούμενο ύφος, όταν συναντάει τον αγαπημένο της, 

μέσω του εμφατικού επιτονισμού του χαρακτηρισμού «μωρό» που του αποδίδει 

(σειρά 5) και αμήχανο ύφος, όταν συστήνει τους άντρες μεταξύ τους και τείνει να 

εξιστορήσει τον τρόπο γνωριμίας με τον σύντροφό της, μέσω της επιμήκυνσης 

φωνηέντων και των ερωτήσεων επιβεβαίωσης (σειρές 5, 9). Τέλος, ο Αστυνόμος 

κατά την αλληλεπίδρασή του με τον Μπάτμαν υιοθετεί μια ψύχραιμη στάση όπως 

αρμόζει σε ένα όργανο τάξης και κάνει χρήση δηλωτικών εκφορών τρίτου προσώπου 

ενικού αριθμού (σειρές 11, 13). 
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Από άποψη μερικότητας, ο Μπάτμαν και ο Έμμετ αναπαρίστανται να 

αναπαράγουν ταυτότητες αντρών που παραπέμπουν σε ιδεολογικούς σχηματισμούς 

παραδοσιακού χαρακτήρα. Ο Μπάτμαν εκπέμπει την αυτοπεποίθηση που νιώθει κάθε 

άντρας ανεξαρτήτως εποχής όταν χαράζει επιτυχή σταδιοδρομία σε επαγγελματικό 

και προσωπικό επίπεδο, διότι τότε νιώθει ότι θεωρείται καταξιωμένος από την 

κοινωνία και γι’ αυτό τον λόγο άντρες, όπως ο Έμμετ, οι οποίοι δεν έχουν σημειώσει 

επιτυχίες σε κάποιον από τους δύο τομείς θαυμάζουν και ταυτόχρονα ζηλεύουν 

πετυχημένους άντρες σαν τον Μπάτμαν. Η Ζόρικη, από την άλλη πλευρά, μπροστά 

στον φίλο της αποβάλλει την ταυτότητα της δυναμικής και χειραφετημένης γυναίκας 

αναπαράγοντας παραδοσιακά πατριαρχικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες 

ως επί το πλείστον θέλουν να νιώθουν ότι οι σύντροφοι τους είναι πιο δυναμικοί 

χαρακτήρες από τις ίδιες, ώστε να αισθάνονται ότι είναι υπό την προστασία τους και 

ότι μπορούν να βασιστούν πάνω τους σε κάθε δύσκολη συγκυρία. 
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Κεφάλαιο 4
ο
 

Πρόσληψη των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων από 

μαθητές δημοτικού. 

 

4.1. Συμμετέχοντες 

      Στην έρευνα συμμετείχε δείγμα 22 παιδιών, 10 κοριτσιών και 12 αγοριών, της 

Β΄ και Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου της Κύθνου των Κυκλάδων. Το 

συγκεκριμένο σχολείο προτιμήθηκε επειδή η ερευνήτρια εργάζεται ως δασκάλα εκεί 

και οι μαθητές αισθάνονταν ήδη οικειότητα μαζί της.  

 

4.2. Ερευνητικά εργαλεία 

      Ως εργαλείο άντλησης δεδομένων επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη, 

επειδή η συγκεκριμένη ποιοτική μέθοδος προτιμάται όταν οι στόχοι μιας έρευνας 

εστιάζουν είτε στο υποκειμενικό νόημα μιας κοινωνικής κατάστασης ή φαινομένου 

είτε στη διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών εμπειριών, στάσεων, αντιλήψεων, 

ιδεών και συμπεριφορών (Ιωσηφίδης 2003). Συγκεκριμένα, λόγω της μικρής ηλικίας 

του δείγματος, χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις οι οποίες επιτρέπουν 

τη δημιουργία ενός κλίματος αμεσότητας ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον 

ερωτώμενο, άμεση επανατροφοδότηση, εκδήλωση του αυθορμητισμού του 

ερωτώμενου και ελάχιστη παρέμβαση του συνεντευκτή σε περίπτωση απομάκρυνσης 

του συνεντευξιαζομένου από το θέμα της έρευνας. Δίνεται, επίσης, μέσω των ημι-

δομημένων συνεντεύξεων, η δυνατότητα στον συνεντευκτή είτε να επαναδιατυπώσει 

τις ήδη προκαθορισμένες ερωτήσεις του είτε να δώσει περαιτέρω διευκρινιστικές 

ερωτήσεις είτε να αλλάξει τη σειρά των ερωτήσεων (Seidman 2006, Berg 2001). 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου (διαζευκτικής 

απάντησης) και το περιεχόμενο τους σχετιζόταν με (βλ. Παράρτημα Β): 

 τα συναισθήματα προς τον τρόπο ομιλίας των χαρακτήρων 

 την ταύτιση με κάποιο είδος τρόπου ομιλίας 
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 την προτίμηση συγκεκριμένου τρόπου ομιλίας  

 την κοινωνική αναγνώριση των ποικίλων τρόπων ομιλίας 

 την αναγνώριση διαφορετικών τρόπων ομιλίας χαρακτήρων του ίδιου φύλου 

 τη συγκριτική αξιολόγηση χαρακτήρων του ίδιου φύλου 

 

4.3. Συλλογή δεδομένων 

      Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2015, 

μετά από έγκριση των δασκάλων των τάξεων, της διευθύντριας του σχολείου και των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Η ερευνήτρια ως δασκάλα του σχολείου ήταν 

ήδη ένα οικείο πρόσωπο στα παιδιά και γι’ αυτό δεν χρειάστηκε να προηγηθεί κάποια 

συνάντηση γνωριμίας με τα παιδιά. Η επαφή της με τους μαθητές γινόταν σε σχολικό 

χρόνο και σε μια αίθουσα του σχολείου, ώστε ο χώρος να είναι γνώριμος στα παιδιά. 

Αφού έκανε μια σύντομη περιγραφή των λόγων και των στόχων διεξαγωγής της εν 

λόγω έρευνας και διαβεβαίωνε για την ανωνυμία των συνεντευξιαζομένων σε αυτήν, 

ακολουθούσε ξεχωριστά σε κάθε μαθητή η προβολή των προαναφερθεισών σκηνών 

των κινούμενων σχεδίων. Κάποιες από τις σκηνές τύγχανε να είναι ήδη γνωστές στα 

παιδιά σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν όταν ερωτήθηκαν αν γνώριζαν τα 

συγκεκριμένα κινούμενα σχέδια. Οι συγκεκριμένες σκηνές επιλέχθηκαν επειδή οι 

χαρακτήρες τους αναπαράγουν διαφορετικά ομιλιακά ύφη (‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ 

ύφος ομιλίας) (βλ. Πίνακα 1). Η σκηνή 2 προβλήθηκε στα κορίτσια, η σκηνή 5 στα 

αγόρια και οι σκηνές 1,3,4 και στα δύο φύλα. Τα κορίτσια εστίασαν την προσοχή 

τους στον τρόπο ομιλίας των θηλυκών χαρακτήρων και αντίστοιχα τα αγόρια των 

αρσενικών χαρακτήρων. 

Πίνακας 1. Προβεβλημένες σκηνές στα παιδιά 

Ταινία / Σειρά Σκηνή Χαρακτήρες και τρόποι 

ομιλίας 

Μπάρμπι: Η Ζωή στο 

Ονειρεμένο Σπίτι (Διαδικτυακή 

σειρά κινούμενων σχεδίων 

μεταγλωττισμένη στα ελληνικά) 

1
η
 Μπάρμπι (εκλεπτυσμένος / 

‘γυναικείος’ τρόπος ομιλίας) 

Κεν (υποστηρικτικός / 

‘γυναικείος’ τρόπος ομιλίας) 
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Γάτος Σπιρουνάτος (Ταινία 

κινούμενων σχεδίων 

μεταγλωττισμένη στα ελληνικά) 

2
η
 Κίττυ (γλυκομίλητος και 

αισθησιακός / ‘θηλυκός’ 

τρόπος ομλίας) 

3
η
 Γάτος (ανταγωνιστικός και 

επιτακτικός / ‘αρσενικός’ 

τρόπος ομιλίας) 

Κίττυ (επιθετικός / 

‘αρσενικός’ τρόπος ομιλίας 

Lego (Ταινία κινούμενων 

σχεδίων μεταγλωττισμένη στα 

ελληνικά) 

4
η
 Ζόρικη (εριστικός / 

‘αρσενικός’ τρόπος ομιλίας) 

Έμμετ (συγκαταβατικός / 

‘θηλυκός’ τρόπος ομιλίας) 

5
η
 Μπάτμαν (επιβλητικός / 

‘αρσενικός’ τρόπος ομιλίας)  

Έμμετ (συγκαταβατικός / 

‘θηλυκός’ τρόπος ομιλίας) 

 

           Μετά την προβολή κάθε σκηνής, τέθηκαν σε κάθε παιδί ερωτήσεις με σκοπό 

να εξεταστούν οι απόψεις των παιδιών όσον αφορά την κοινωνιογλωσσική ποικιλία 

των φύλων. Σε κάθε συνεντευξιαζόμενο δινόταν ο απαραίτητος χρόνος για να δώσει 

απαντήσεις και να εμβαθύνει σε αυτές, ενθαρρυνόταν να μιλήσει αυθόρμητα και με 

ειλικρίνεια και παρέχονταν βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας έκφρασης της σκέψης 

του. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων, αρχικά, είχαν δοκιμαστεί πιλοτικά ως προς την 

κατανόησή τους και την αποτελεσματικότητά συλλογής δεδομένων σε 2 μαθητές. 

Αφού κρίθηκαν ορθές ακολούθησε η επαναδιατύπωσή τους στους υπόλοιπους 

μαθητές. Η διάρκεια κάθε συζήτησης κυμαινόταν περίπου 30 λεπτά ανάλογα με την 

ευχέρεια λόγου κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.  

      Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν ύστερα από σύμφωνη γνώμη των 

συμμετεχόντων στην έρευνα οι οποίοι μάλιστα δεν επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια 

των απαντήσεων από την παρουσία του κασετόφωνου. Η μαγνητοφώνηση 

προτιμήθηκε, επειδή επιτρέπει την ολοκληρωμένη καταγραφή λεκτικών δεδομένων, 

την αναπαραγωγή και την ανάλυσή τους. Επίσης, περιορίζει την εκάστοτε 
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προκατάληψη του ερευνητή και παρέχει μια αντικειμενική συλλογή στοιχείων. 

Κατόπιν, οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και τα δεδομένα δέχτηκαν 

επεξεργασία. 

 

4.4. Ανάλυση δεδομένων 

      Μέσα από μια ποιοτική θεματική ανάλυση των δεδομένων, η οποία εστιάζει 

στα νοήματα των λεκτικών δεδομένων («τι λέγεται») των απομαγνητοφωνημένων 

συνεντεύξεων, τα δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά και ομαδοποιήθηκαν σε θεματικές 

κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών, 

εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές λέξεις, φράσεις και προτάσεις και αποδόθηκαν 

συγκεκριμένοι κωδικοί οι οποίοι φέρουν λειτουργικούς ορισμούς. Οι κωδικοί 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και αντίστοιχα αυτές σε ευρύτερες θεματικές 

κατηγορίες. Με βάση τη μέθοδο ανάλυσης των Miles και Huberman (1994), η 

ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων διεξάγεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, 

το απομαγνητοφωνημένο κείμενο διασπάται σε μικρότερα κομμάτια με σκοπό να 

μπορεί να επεξεργαστεί ευκολότερα από τον ερευνητή. Στη συνέχεια, 

κωδικοποιούνται λέξεις, φράσεις και προτάσεις του κειμένου που εκφράζουν ένα 

συγκεκριμένο νόημα (Παπαδοπούλου, 2000). Οι κωδικοί αυτοί φέρουν ένα 

«λειτουργικό ορισμό» σύμφωνα με τους Miles και Huberman, και κάποια κεφαλαία 

αρχικά γράμματα που σχετίζονται με τους υπόλοιπους κωδικούς και το συνολικό 

κείμενο. Στο δεύτερο επίπεδο αναγωγής πραγματοποιείται η ταξινόμηση των 

κωδικών σε ευρύτερες κατηγορίες, με βάση τους άξονες της συνέντευξης και τους 

σκοπούς της έρευνας. Γίνεται επανέλεγχος των κωδικών και μια προσπάθεια 

ομαδοποίησής τους σε κοινές κατηγορίες που περιέχουν πληροφορίες που 

ταυτίζονται εννοιολογικά (Griva & Chostelidou, 2011). Στο τελευταίο επίπεδο, 

δημιουργούνται οι φόρμες έκθεσης δεδομένων που περιλαμβάνουν πίνακες που 

αναφέρονται σε κάθε μαθητή του δείγματος ξεχωριστά (βλ. Παράρτημα Γ), και, στη 

συνέχεια, συγκεντρωτικοί πίνακες που περιέχουν τους κωδικούς με τους 

λειτουργικούς ορισμούς και τη συχνότητα αναφορών τους, καθώς, επίσης, τις 

κατηγορίες και τους θεματικούς άξονες στους οποίους έχουν ομαδοποιηθεί,. 
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Η «συστηματική και συνοπτική συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων» 

σύμφωνα με τους Miles και Huberman, συμβάλλει στην ανάλυση και κατανόηση των 

δεδομένων, τη σύνθεση των πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

4.5. Αποτελέσματα  

Μέσω της ποιοτικής θεματικής ανάλυσης των συνεντεύξεων των μαθητών 

προέκυψαν 104 κωδικοί και λειτουργικοί ορισμοί οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε 40 

κατηγορίες και ομαδοποιήθηκαν σε 4 συγκεντρωτικούς πίνακες οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε 4 θεματικούς άξονες: 

Θεματικός άξονας Α 

Απόψεις μαθητριών δημοτικού για τη φυλόλεκτο θηλυκών ηρώων του 

επεισοδίου Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο 

Ονειρεμένο Σπίτι και της ταινίας Lego 

Θεματικός άξονας Β 

Απόψεις μαθητριών δημοτικού για τη φυλόλεκτο θηλυκού ήρωα στην ταινία 

Γάτος Σπιρουνάτος 

Θεματικός άξονας Γ 

Απόψεις μαθητών δημοτικού για τη φυλόλεκτο αρσενικών ηρώων του 

επεισοδίου Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο 

Ονειρεμένο Σπίτι και της ταινίας Γάτος Σπιρουνάτος 

Θεματικός άξονας Δ 

Απόψεις μαθητών δημοτικού για τη φυλόλεκτο αρσενικών ηρώων της ταινίας 

Lego 

 

4.5.1. Απόψεις μαθητριών δημοτικού για τη φυλόλεκτο θηλυκών 

ηρώων του επεισοδίου Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής 

σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και της ταινίας Lego  

Αν και υψηλό ποσοστό κοριτσιών διακατεχόταν από φιλικά συναισθήματα 

προς το πρόσωπο της Μπάρμπι, τα μισά μόνο παρουσίασαν θετική στάση στον 
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εκλεπτυσμένο / ‘γυναικείο’ τρόπο ομιλίας της βάσει αισθητικής («έχει ωραία φωνή», 

«μιλάει γλυκά») και ευγένειας («μιλάει όμορφα στα κορίτσια») και εντόπισαν 

ομοιότητες μεταξύ του συγκεκριμένου ομιλιακού ύφους και του δικού τους και λίγα 

παραπάνω από τα μισά δήλωσαν ότι ήθελαν να το υιοθετήσουν στο μέλλον. Η 

αρνητική στάση των υπόλοιπων κοριτσιών στηριζόταν εξίσου στην αισθητική 

(«τσιρίζει», «φωνάζει και έχει τσιριχτή φωνή») και την ευγένεια («είναι γκρινιάρα») 

του λόγου. Ελάχιστα κορίτσια κατάφεραν να εντοπίσουν στον κοινωνικό περίγυρό 

τους άτομο με παρόμοιο τρόπο ομιλίας σαν της Μπάρμπι. 

Όσον αφορά τον εριστικό / ‘αρσενικό’ τρόπο ομιλίας της Ζόρικης οι απόψεις 

των κοριτσιών ήταν πιο ξεκάθαρες, καθώς σε όλα τα κορίτσια εκτός από ένα 

κυριάρχησαν αρνητικά συναισθήματα των οποίων η αιτιολογία στηριζόταν στην 

αισθητική («μιλάει φωναχτά σαν να μαλώνει»), την αγένεια («μιλάει πολύ άσχημα, 

πολύ άγρια, πολύ ζόρικα»), την ηθική («αυστηρή», «διατάζει») και τη 

διαφορετικότητα («μιλάει κάπως περίεργα»). Ο εντοπισμός ατόμων στον κοινωνικό 

περίγυρο που παρουσιάζουν ομοιότητες στο ομιλιακό ύφος τους με εκείνον της 

Ζόρικης επετεύχθη από λιγότερα από τα μισά κορίτσια και αν και παραπάνω σε 

αριθμό κορίτσια ταύτισαν εξ ολοκλήρου ή μερικώς υπό κάποιες συνθήκες τον δικό 

τους τρόπο ομιλίας με εκείνον της Ζόρικης και θα ήθελαν να την έχουν φίλη κανένα 

μεγαλώνοντας δεν ήθελε το συγκεκριμένο ύφος στην ομιλία του. 

      Η διάκριση μεταξύ του εκλεπτυσμένου / ‘γυναικείου’ τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι και του εριστικού / ‘αρσενικού’ της Ζόρικης επετεύχθη από όλα τα 

κορίτσια και εν τέλει η Μπάρμπι με μεγάλη διαφορά συγκέντρωσε τη συμπάθειά 

τους. 

Πίνακας 2. Κατηγορίες, κωδικοί και συχνότητα αναφορών του θεματικού άξονα Α 

Απόψεις μαθητριών δημοτικού για τη φυλόλεκτο θηλυκών ηρώων της 

διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και της ταινίας 

Lego 

 

Κατηγορίες Κωδικοί=Λειτουργικοί 

ορισμοί 

Συχνότητα αναφορών 

1. Αξιολόγηση του 

εκλεπτυσμένου / 

‘θηλυκού’ τρόπου 

ομιλίας της Μπάρμπι 

ΘΣΑΦΜ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

της Μπάρμπι 

5 

ΑΣΑΦΜ: Αρνητική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 
5 
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της Μπάρμπι 

2. Σύνδεση του τρόπου 

ομιλίας του παιδιού 

με της Μπάρμπι 

ΤΤΟΠΜ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με της Μπάρμπι 

5 

ΜΤΤΟΠΜ: Μη ταύτιση 

του τρόπου ομιλίας του 

παιδιού με της Μπάρμπι 

5 

3. Προτίμηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι στο μέλλον 

ΕΤΟΜ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι 

6 

ΜΕΤΟΜ: Μη επιλογή του 

τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι 

4 

4. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι 

ΑΤΟΜΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας της Μπάρμπι στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

3 

ΜΑΤΟΜΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

7 

ΑΚΠΔΤΟΜ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον της Μπάρμπι 

8 

ΜΑΚΠΔΤΟΜ:Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Μπάρμπι 

2 

5. Αξιολόγηση του 

χαρακτήρα της 

Μπάρμπι 

ΦΧΜ: Φιλικότητα προς 

τον χαρακτήρα της 

Μπάρμπι 

9 

ΜΦΧΜ: Μη φιλικότητα 

προς τον χαρακτήρα της 

Μπάρμπι 

1 

6. Αξιολόγηση του 

εριστικού / 

‘αρσενικού’ τρόπου 

ομιλίας της Ζόρικης 

ΘΣΑΦΖ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

της Ζόρικης 

1 

ΑΣΑΦΖ: Αρνητική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

της Ζόρικης 

9 
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7. Σύνδεση του τρόπου 

ομιλίας του παιδιού 

με της Ζόρικης 

ΤΤΟΠΖ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με της Ζόρικης 

1 

ΜΕΤΤΟΠΖ: Μερική 

ταύτιση του τρόπου ομιλίας 

του παιδιού με της Ζόρικης 

3 

ΜΤΤΟΠΖ: Μη ταύτιση 

του τρόπου ομιλίας του 

παιδιού με της Ζόρικης 

6 

8. Προτίμηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Ζόρικης στο μέλλον 

ΕΤΟΖ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας της 

Ζόρικης 

0 

ΜΕΤΟΖ: Μη επιλογή του 

τρόπου ομιλίας της 

Ζόρικης 

10 

9. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας της 

Ζόρικης 

ΑΤΟΖΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας της Ζόρικης στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

4 

ΜΑΤΟΖΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας της 

Ζόρικης στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

6 

ΑΚΠΔΤΟΖ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον της Ζόρικης 

8 

ΜΑΚΠΔΤΟΖ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Ζόρικης 

2 

10. Αξιολόγηση του 

χαρακτήρα της 

Ζόρικης 

ΦΧΖ: Φιλικότητα προς τον 

χαρακτήρα της Ζόρικης 
4 

ΜΦΧΖ: Μη φιλικότητα 

προς τον χαρακτήρα της 

Ζόρικης 

6 

11. Σύγκριση του 

τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι με της 

Ζόρικης 

ΔΔΤΟΜΖ:Δυνατότητα 

διάκρισης μεταξύ του 

τρόπου ομιλίας της 

Μπάρμπι και της Ζόρικης 

10 

ΜΔΔΤΟΜΖ: Μη 0 
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δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

της Μπάρμπι και της 

Ζόρικης 

12. Συγκριτική 

αξιολόγηση των 

χαρακτήρων της 

Μπάρμπι και της 

Ζόρικης 

ΣΧΜ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα της Μπάρμπι 
9 

ΣΧΖ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα της Ζόρικης 
1 

  

4.5.2 Απόψεις μαθητριών δημοτικού για τη φυλολέκτου θηλυκού 

ήρωα της ταινίας Γάτος Σπιρουνάτος 

      Μέσω της ανάλυσης των αξιολογικών σχολίων των κοριτσιών όσον αφορά το 

γλυκομίλητο και αισθησιακό / ‘θηλυκό’ και το ανταγωνιστικό και επιτακτικό / 

‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος της Κίττυ προκύπτει ότι λίγα περισσότερα από τα μισά 

κορίτσια πρόβαλαν θετική στάση στον πρώτο τρόπο ομιλίας αξιολογώντας το 

συγκεκριμένο ύφος από άποψη αισθητικής («μιλάει ωραία») και ευγένειας («μιλάει 

καλά», «μιλάει γλυκά και χαμηλόφωνα για να πείσει τον Γάτο»), ενώ η πλειοψηφία 

δείχνει αρνητική στάση στον δεύτερο τρόπο ομιλίας στηριζόμενη στην αισθητική 

(«μιλούσε άγρια και όλο πιο δυνατά»), την αγένεια («μιλάει πολύ άσχημα και έβρισε 

λίγο»), την ηθική («μιλάει με νεύρα», «μιλάει απότομα», «μιλάει αυστηρά») και τη 

διαφορετικότητα («μιλάει πιο περίεργα»). Λίγα περισσότερα από τα μισά κορίτσια 

βρήκαν αντιστοιχία στο ύφος ομιλίας τους με το γλυκομίλητο και αισθησιακό ύφος 

ομιλίας της Κίττυ, ελάχιστα βρήκαν αντιστοιχία με το ανταγωνιστικό και επιτακτικό 

ύφος και λίγα επισήμαναν ότι υιοθετούν και τους δυο τρόπους ομιλίας της Κίττυ 

ανάλογα με την περίσταση και τον συνομιλητή τους. Γενικά, όμως, η πλειοψηφία των 

κοριτσιών έδειξε συμπάθεια και φιλικότητα προς την γλυκομίλητη Κίττυ και 

εξέφρασαν την επιθυμία να ομιλούν σαν εκείνη σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν και δεν 

υπήρξε καμία δυσκολία διάκρισης μεταξύ των δύο διαφορετικών τρόπων ομιλίας της 

Κίττυ, μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών εντόπισε γυναίκες στον κοινωνικό περίγυρό 

τους με ανταγωνιστικό και επιτακτικό ύφος σε αντίθεση με το γλυκομίλητο και 

αισθησιακό ομιλιακό ύφος. 
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Πίνακας 3. Κατηγορίες, κωδικοί και συχνότητα αναφορών του θεματικού άξονα Β 

Απόψεις μαθητριών δημοτικού για τη φυλόλεκτο θηλυκού ήρωα στην ταινία 

Γάτος Σπιρουνάτος 

Κατηγορίες Κωδικοί=Λειτουργικοί 

ορισμοί 

Συχνότητα εμφανίσεων 

13. Αξιολόγηση του 

αισθησιακού και 

γλυκομίλητου / 

‘θηλυκού’ τρόπου 

ομιλίας της Κίττυ 

στο 1
ο
 βίντεο 

ΘΣΑΦΚ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

της Κίττυ 

6 

ΑΣΑΦΚ: Αρνητική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

της Κίττυ 

4 

14. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας της 

Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο 

ΑΤΟΚΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας της Κίττυ στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

3 

ΜΑΚΠΔΤΟΚ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας της 

Κίττυ στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

7 

ΑΚΠΔΤΟΚ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον της Κίττυ 

7 

ΜΑΚΠΔΤΟΚ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Κίττυ 

3 

15. Αξιολόγηση του 

επιθετικού / 

‘αρσενικού’ τρόπου 

ομιλίας της Κίττυ 

στο 2
ο
 βίντεο 

ΘΣΑΦΚΙ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

της Κίττυ 

2 

ΑΣΑΦΚΙ: Αρνητική 

στάση απέναντι στη 

φυλόλεκτο της Κίττυ 

8 

16. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας της 

Κίττυ στο 2
ο
 βίντεο 

ΑΤΟΚΙΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας της Κίττυ στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

6 

ΜΑΤΟΚΙΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 
4 
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του τρόπου ομιλίας της 

Κίττυ στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

ΑΚΠΔΤΟΚΙ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον της Κίττυ 

6 

ΜΑΚΠΔΤΟΚΙ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Κίττυ 

4 

17. Σύγκριση του 

τρόπου ομιλίας της 

Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο 

με τον τρόπο ομιλίας 

στο 2
ο
 βίντεο 

ΔΔΤΟΚΚΙ: Δυνατότητα 

διάκρισης μεταξύ του 

τρόπου ομιλίας της Κίττυ 

στο 1
ο
 και της Κίττυ στο 2

ο
 

βίντεο 

10 

ΜΔΔΤΟΚΚΙ: Μη 

δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

της Κίττυ στο 1
ο
 και της 

Κίττυ στο 2
ο
 βίντεο 

0 

18. Σύνδεση του τρόπου 

ομιλίας του παιδιού 

με τον τρόπο ομιλίας 

της Κίττυ στο 1
ο
 ή το 

2
ο
 βίντεο 

ΤΤΟΠΚ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με της Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο 

6 

ΤΤΟΠΚΙ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με της Κίττυ στο 2
ο
 βίντεο 

2 

ΤΤΟΠΚΚΙ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με της Κίττυ στο 1
ο
 και της 

Κίττυ στο 2
ο
 βίντεο 

2 

19. Προτίμηση του 

τρόπου ομιλίας της 

Κίττυ στο 1
ο
 ή το 2

ο
 

βίντεο στο μέλλον 

ΕΤΟΚ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας της Κίττυ 

στο 1
ο
 βίντεο 

9 

ΕΤΟΚΙ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας της Κίττυ 

στο 2
ο
 βίντεο 

1 

20. Συγκριτική 

αξιολόγηση του 

χαρακτήρα της 

Κίττυ μεταξύ του 1
ου

 

και του 2
ου

 βίντεο 

ΣΧΚ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα της Κίττυ στο 

1
ο
 βίντεο 

9 

ΣΧΚΙ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα της Κίττυ στο 

2
ο
 βίντεο 

1 



57 
 

ΦΧΚ: Φιλικότητα προς τον 

χαρακτήρα της Κίττυ στο 

1
ο
 βίντεο 

8 

ΦΧΚΙ: Φιλικότητα προς 

τον χαρακτήρα της Κίττυ 

στο 2
ο
 βίντεο 

2 

 

4.5.3. Απόψεις μαθητών δημοτικού για τη φυλόλεκτο αρσενικών 

ηρώων του επεισοδίου Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής 

σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και της ταινίας Γάτος 

Σπιρουνάτος 

      Τα αγόρια ως επί το πλείστον χαρακτήρισαν φιλικό τον Κεν και πρόβαλαν 

θετικά συναισθήματα ως προς τον υποστηρικτικό / ‘γυναικείο’ τρόπο ομιλίας του τα 

οποία δικαιολόγησαν με βάση την αισθητική («έχει ωραία χαρούμενη φωνή», 

«γοητευτικός ο τρόπος του», «έχει ωραία γλυκιά φωνή»), την ευγένεια («η ομιλία του 

είναι ευγενική») και την ηθική, όπως την πρέπουσα συμπεριφορά του προς τις 

γυναίκες («μιλάει ευγενικά στην κοπέλα του», «είναι πάντα ήρεμος όταν μιλάει στα 

κορίτσια», «μιλάει γλυκά στις γυναίκες», «μιλάει ευγενικά είναι καλός άνθρωπος»). 

Παρόλο, όμως, που τα περισσότερα αγόρια τον αξιολόγησαν θετικά λιγότερα είναι 

εκείνα που θεώρησαν ότι μιλούν σαν τον Κεν ή δήλωσαν ότι επιθυμούν να 

υιοθετήσουν τον τρόπο ομιλίας του. Η αρνητική αξιολόγηση που έλαβε χώρα σε 

μικρότερο βαθμό είχε σχέση με την αισθητική («δε μου αρέσει πώς ακούγεται», 

«μιλάει λυπητερά»), τη θηλυκότητα / μη αρσενικότητα («έτσι τσιρίζουν τα 

κορίτσια») και την ηθική («είναι μία σαν μάγκας μία σαν κλαψιάρης»). Αν και 

λιγότερα από τα μισά αγόρια κατάφεραν να εντοπίσουν άτομα που να φέρουν το 

ομιλιακό ύφος του Κεν, όλα μπόρεσαν με ευκολία να επισημάνουν άτομα με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας. 

      Σε γενικές γραμμές υπήρξε μια αρνητική διάθεση απέναντι στο ανταγωνιστικό 

και επιτακτικό / ‘αρσενικό’ ύφος ομιλίας του Γάτου και αυτό αποδείχτηκε από το 

γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά αγόρια διατύπωσαν αρνητικά σχόλια όσον 

αφορά την αισθητική («μιλάει πολύ κακά», «μιλάει χάλια»), την ευγένεια («δε μιλάει 

με καλούς τρόπους», «νευρίασε και μιλούσε απότομα», «μιλάει κάπως απειλητικά») 

και την ηθική, όπως την άσχημη συμπεριφορά του προς έναν θηλυκό χαρακτήρα 
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(«φωνάζει σε μια κυρία», «δίνει διαταγές και έχει επιμονή). Ορισμένα αγόρια 

κράτησαν θετική στάση στο συγκεκριμένο ομιλιακό ύφος, επειδή θεώρησαν ότι 

δικαιολογημένα χρησιμοποιήθηκε από τον Γάτο στη συγκεκριμένη περίσταση («έδινε 

διαταγές, αλλά η άλλη έλεγε κακές λέξεις», «φωνάζει γιατί έχει δίκιο»). Επίσης, τα 

μισά αγόρια εκδήλωσαν την επιθυμία τους ότι δε θα ήθελαν ως φίλο τους τον Γάτο 

και λίγα περισσότερα απάντησαν ότι ούτε μιλούν σαν τον Γάτο ούτε θα ήθελαν να 

κατέχουν τον δικό του τρόπο ομιλίας. Αν και μόνο τα μισά αγόρια ανέφεραν κάποιο 

άτομο που να παρουσιάζει ομοιότητες στο ύφος ομιλίας του με εκείνο του Γάτου, όλα 

βρήκαν άτομα με διαφορετικό τρόπο ομιλίας.  

      Τέλος, η διάκριση μεταξύ του υποστηρικτικού / ‘γυναικείου’ τρόπου και του 

ανταγωνιστικού και επιτακτικού / ‘αρσενικού’ τρόπου ομιλίας ήταν εφικτή από όλους 

και η αυξημένη συμπάθεια προς τον Κεν ήταν έκδηλη από ένα σημαντικό ποσοστό 

αγοριών. 

Πίνακας 4. Κατηγορίες, κωδικοί και συχνότητα αναφορών του θεματικό άξονα Γ  

Απόψεις μαθητών δημοτικού για τη φυλόλεκτο αρσενικών ηρώων της 

διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και της ταινίας 

Γάτος Σπιρουνάτος 

Κατηγορίες Κωδικοί=Λειτουργικοί 

ορισμοί 

Συχνότητα εμφανίσεων 

21. Αξιολόγηση του 

υποστηρικτικού / 

‘θηλυκού’ τρόπου 

ομιλίας του Κεν 

ΘΣΑΦΚ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Κεν 

8 

ΑΣΑΦΚ: Αρνητική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Κεν 

4 

22. Σύνδεση του τρόπου 

ομιλίας του παιδιού 

με του Κεν 

ΤΤΟΠΚ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με του Κεν 

3 

ΜΤΤΟΠΚ: Μη ταύτιση 

του τρόπου ομιλίας του 

παιδιού με του Κεν 

9 

23. Προτίμηση του 

τρόπου ομιλίας του 

Κεν στο μέλλον 

ΕΤΟΚ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας του Κεν 
6 

ΜΕΤΟΚ: Μη επιλογή του 

τρόπου ομιλίας του Κεν 
6 

24. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας του 

Κεν 

ΑΤΟΚΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας του Κεν στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

4 
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ΜΑΤΟΚΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας του 

Κεν στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

8 

ΑΚΠΔΤΟΚ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον του Κεν 

12 

ΜΑΚΠΔΤΟΚ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Κεν 

0 

25. Αξιολόγηση του 

χαρακτήρα του Κεν 

ΦΧΚ: Φιλικότητα προς 

τον χαρακτήρα του Κεν 
9 

ΜΦΧΚ: Μη φιλικότητα 

προς τον χαρακτήρα του 

Κεν 

3 

26. Αξιολόγηση του 

ανταγωνιστικού και 

επιτακτικού / 

‘αρσενικού’ τρόπου 

ομιλίας του Γάτου 

ΘΣΑΦΓ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Γάτου 

4 

ΑΣΑΦΓ: Αρνητική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Γάτου 

8 

27. Σύνδεση του τρόπου 

ομιλίας του παιδιού 

με του Γάτου 

ΤΤΟΠΓ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με του Γάτου 

5 

ΜΤΤΟΠΓ: Μη ταύτιση 

του τρόπου ομιλίας του 

παιδιού με του Γάτου 

7 

28. Προτίμηση του 

τρόπου ομιλίας του 

Γάτου στο μέλλον 

ΕΤΟΓ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας του Γάτου 
3 

ΜΕΤΟΓ: Μη επιλογή του 

τρόπου ομιλίας του Γάτου 
9 

29. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας του 

Γάτου 

ΑΤΟΓΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας του Γάτου στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

6 

ΜΑΤΟΓΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας του 

Γάτου στον στενό και 

6 
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ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

ΑΚΠΔΤΟΓ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον του Γάτου 

12 

ΜΑΚΠΔΤΟΓ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Γάτου 

0 

30. Αξιολόγηση του 

χαρακτήρα του 

Γάτου 

ΦΧΓ: Φιλικότητα προς τον 

χαρακτήρα του Γάτου 
6 

ΜΦΧΓ: Μη φιλικότητα 

προς τον χαρακτήρα του 

Γάτου 

6 

31. Σύγκριση του 

τρόπου ομιλίας του 

Κεν με του Γάτου 

ΔΔΤΟΚΓ: Δυνατότητα 

διάκρισης μεταξύ του 

τρόπου ομιλίας του Κεν 

και του Γάτου 

12 

ΜΔΔΤΟΚΓ: Μη 

δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

του Κεν και του Γάτου 

0 

32. Συγκριτική 

αξιολόγηση των 

χαρακτήρων του Κεν 

και του Γάτου 

ΣΧΚ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα του Κεν 
8 

ΣΧΓ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα του Γάτου 
4 

 

4.5.4. Απόψεις μαθητών δημοτικού για τη φυλόλεκτο αρσενικών 

ηρώων της ταινίας Lego 

      Τα θετικά συναισθήματα των αγοριών απέναντι στον συγκαταβατικό / 

‘θηλυκό’ τρόπο ομιλίας του Έμμετ τα οποία αιτιολογήθηκαν από άποψη αισθητικής 

(«μιλάει καλά», «μιλάει όμορφα», «μίλησε ωραία», «η φωνή του είναι αστεία», 

«μιλάει με χαρά και είναι λίγο γλυκούλης», «είναι ήρεμος»), ευγένειας («μιλάει 

ευγενικά», «είναι καλός και δε βρίζει») και κανονικότητας («μιλάει κανονικά») 

κυριάρχησαν έναντι των αρνητικών τα οποία τεκμηριώθηκαν από άποψη αισθητικής 

(«φωνάζει πολύ τσιριχτά», «είναι πολύ χαρούμενος»), αγένειας («κάνει πολλές 
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ερωτήσεις») και μη αρσενικότητας  («δε μιλάει σαν άντρας»). Τα συναισθήματα για 

τον Μπάτμαν είναι αμφιλεγόμενα καθώς ίδιος αριθμός αγοριών αξιολογεί θετικά και 

αρνητικά τον επιβλητικό / ‘αρσενικό’ τρόπο ομιλίας του. Τη θετική αξιολόγησή τους 

δικαιολόγησαν βάσει ελκυστικότητας για τα κορίτσια («μιλάει μάγκικα και τις έχεις 

χίλιες χίλιες τις γκόμενες») και αρσενικότητας («μιλάει αντρικά») και την αρνητική 

βάσει αισθητικής («μιλάει βαριά»), αγένειας («κοροϊδεύει τους άλλους και το παίζει 

μάγκας», «λέει και βρισιές», «μιλούσε απότομα»), ηθικής («μιλάει με κακό τρόπο», 

«μιλάει πολύ αυστηρά», «έχει νευριάσει»). Παρόλο που η πλειοψηφία των αγοριών 

απάντησε ότι ο τρόπος ομιλίας τους μοιάζει με εκείνον του Έμμετ τον οποίο θεωρούν 

φιλικότερο και συμπαθούν περισσότερο, προτιμούν μεγαλώνοντας να κατακτήσουν 

τον τρόπο ομιλίας του Μπάτμαν. Τέλος, αν και η διαφορά μεταξύ του 

συγκαταβατικού / ‘θηλυκού’ και του επιβλητικού / ‘αρσενικού’ τρόπου ομιλίας έγινε 

εύκολα αντιληπτή από όλα τα αγόρια, η πλειοψηφία κατάφερε να εντοπίσει πιο 

εύκολα άτομα με τρόπο ομιλίας αντίστοιχου του Μπάτμαν σε σύγκριση με του 

Έμμετ.   

Πίνακας 5. Κατηγορίες, κωδικοί και συχνότητα αναφορών του θεματικό άξονα Δ 

Απόψεις μαθητών δημοτικού για τη φυλόλεκτο αρσενικών ηρώων της ταινίας 

Lego 

Κατηγορίες Κωδικοί=Λειτουργικοί 

ορισμοί 

Συχνότητα εμφανίσεων 

33. Αξιολόγηση του 

συγκαταβατικού / 

‘θηλυκού’ τρόπου 

ομιλίας του Έμμετ 

ΘΣΑΦΕ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Έμμετ 

8 

ΑΣΑΦΕ: Αρνητική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Έμμετ 

4 

34. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας του 

Έμμετ 

ΑΤΟΕΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας του Έμμετ στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

6 

ΜΑΤΟΕΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας του 

Έμμετ στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

6 

ΑΚΠΔΤΟΕ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

11 
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κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον του Έμμετ 

ΜΑΚΠΔΤΟΕ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Έμμετ 

1 

35. Αξιολόγηση του 

επιβλητικού / 

‘αρσενικού’ τρόπου 

ομιλίας του 

Μπάτμαν 

ΘΣΑΦΜΠ: Θετική στάση 

απέναντι στη φυλόλεκτο 

του Μπάτμαν 

6 

ΑΣΑΦΜΠ: Αρνητική 

στάση απέναντι στη 

φυλόλεκτο του Μπάτμαν 

6 

36. Κοινωνική 

αναγνώριση του 

τρόπου ομιλίας του 

Μπάτμαν 

ΑΤΟΜΠΚΠ: Δυνατότητα 

αναγνώρισης του τρόπου 

ομιλίας του Μπάτμαν στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

10 

ΜΑΤΟΜΠΚΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

του τρόπου ομιλίας του 

Μπάτμαν στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο 

2 

ΑΚΠΔΤΟΜΠ: 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Μπάτμαν 

10 

ΜΑΚΠΔΤΟΜΠ: Μη 

δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Μπάτμαν 

2 

37. Σύγκριση του 

τρόπου ομιλίας του 

Έμμετ με του 

Μπάτμαν 

ΔΔΤΟΕΜΠ: Δυνατότητα 

διάκρισης μεταξύ του 

τρόπου ομιλίας του Έμμετ 

και του Μπάτμαν 

12 

ΜΔΤΟΕΜΠ: Μη 

δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

του Έμμετ και του 

0 
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Μπάτμαν 

38. Σύνδεση του τρόπου 

ομιλίας του παιδιού 

με τον τρόπο ομιλίας 

του Έμμετ ή του 

Μπάτμαν 

ΤΤΟΠΕ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με του Έμμετ 

9 

ΤΤΟΠΜΠ: Ταύτιση του 

τρόπου ομιλίας του παιδιού 

με του Μπάτμαν 

3 

39. Προτίμηση του 

τρόπου ομιλίας του 

Έμμετ ή του 

Μπάτμαν στο μέλλον 

ΕΤΟΕ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας του Έμμετ 
5 

ΕΤΟΜΠ: Επιλογή του 

τρόπου ομιλίας του 

Μπάτμαν 

7 

40. Συγκριτική 

αξιολόγηση των 

χαρακτήρων του 

Έμμετ και του 

Μπάτμαν 

ΣΧΕ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα του Έμμετ  
9 

ΣΧΜΠ: Συμπάθεια του 

χαρακτήρα του Μπάτμαν  
3 

ΦΧΕ: Φιλικότητα προς τον 

χαρακτήρα του Έμμετ 
11 

ΦΧΜ: Φιλικότητα προς 

τον χαρακτήρα του 

Μπάτμαν 

1 
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Συμπεράσματα και συζήτηση 

 

Στην παρούσα εργασία συντελέστηκε μία ανάλυση λόγου πέντε 

μυθοπλαστικών σκηνών κινούμενων σχεδίων με σκοπό να μελετηθεί ο σύνθετος 

τρόπος κοινωνιογλωσσικής κατασκευής έμφυλων ταυτοτήτων. Ο εντοπισμός όμοιων 

επικοινωνιακών στρατηγικών στο ‘γυναικείο’ κι ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος των 

ηρώων των κινούμενων σχεδίων εξυπηρετώντας διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε 

πλαίσιο ακυρώνει τον ισχυρισμό των παραδοσιακών προσεγγίσεων των φεμινιστριών 

για την ύπαρξη δυο διακριτών έμφυλων γλωσσικών συμπεριφορών. Τα δύο, δηλαδή, 

ομιλιακά ύφη αποτελούν δύο συμβολικά ιδεώδη τα οποία αξιοποιούνται από τους 

γυναικείους και ανδρικούς μυθοπλαστικούς χαρακτήρες ανάλογα με την περίσταση 

και τους επικοινωνιακούς στόχους. 

Διαπιστώνεται από την ποιοτική ανάλυση των σκηνών ότι οι γυναικείοι 

χαρακτήρες συνδέονται με την αλληλεγγύη, τη φιλαρέσκεια και το νάζι, αλλά και με 

τον δυναμισμό, την επιθετικότητα και την παρανομία και οι ανδρικοί χαρακτήρες 

συνδέονται με τον ανταγωνισμό και την επιτακτικότητα, αλλά και την ανασφάλεια 

και την επιπολαιότητα. Επομένως, κάποιοι γυναικείοι και ανδρικοί χαρακτήρες 

τυγχάνει να ομιλούν με λιγότερο ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ αντίστοιχα ύφος τονίζοντας 

τη μη ‘κανονική’ έμφυλη ταυτότητά τους. Μάλιστα, όπως έχει τονιστεί από ευρήματα 

προγενέστερων ερευνών (π.χ. Leaper κ.ά. 2002, Μαρωνίτη & Στάμου 2014), ενώ 

φαινομενικά καταρρίπτονται οι παραδοσιακές έμφυλες ταυτότητες της γυναίκας και 

του άνδρα, η απεικόνιση πιο προοδευτικών ταυτοτήτων καταλήγει πάλι στη 

διαιώνιση ηγεμονικών (πατριαρχικών) έμφυλων ταυτοτήτων και ιδεολογιών. Για 

παράδειγμα, όταν γυναικείοι χαρακτήρες, όπως η Κίττυ και η Ζόρικη, με ζήλο 

αναπαράγουν το ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος, ώστε να ανταπεξέλθουν στον σκληρό και 

ανδροκρατούμενο χώρο της παρανομίας και των Master Builders, στην ουσία 

επιβεβαιώνουν και αποδέχονται την κυριαρχία των ανδρών. Όταν, ακόμη, η Κίττυ 

θέλει να προβάλει τον εαυτό της ως μια δεινή κλέφτρα, διαμορφώνει τον λόγο της με 

‘θηλυκές’ επικοινωνιακές στρατηγικές και παρουσιάζει τον εαυτό της ως αντικείμενο 

γοητείας για να πετύχει τον σκοπό της με αποτέλεσμα να μετριάζει τη δυναμικότητά 

της. 

Εκτός από την ανάλυση λόγου των πέντε μυθοπλαστικών σκηνών έγινε και 

μελέτη πρόσληψης της κοινωνιογλωσσικής ποικιλίας των ίδιων σκηνών από μαθητές 
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δημοτικού για μία εκτενέστερη προσέγγιση του θέματος της εργασίας. Μέσα από την 

ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν σε παιδιά ηλικίας 7 και 

8 ετών αναδείχτηκε, όπως και σε άλλες έρευνες (π.χ. Stamou, Maroniti & Griva 2015) 

ότι τα παιδιά διακατέχονται από κοινωνιογλωσσική επίγνωση, καθώς μπορούν να 

διακρίνουν μεταξύ του στερεοτυπικά ‘θηλυκού’ και ‘αρσενικού’ τρόπου ομιλίας, 

αλλά και επιπρόσθετες εκφάνσεις αυτών των τρόπων ομιλίας. 

Αν και οι απόψεις των κοριτσιών σχετικά με τον τρόπο ομιλίας των 

γυναικείων μυθοπλαστικών χαρακτήρων είναι σαφείς μόνο σε ένα σημείο διχάζονται. 

Όταν, για παράδειγμα, ο εκλεπτυσμένος / ‘θηλυκός’ τρόπος ομιλίας της Μπάρμπι 

εξετάζεται μεμονωμένα τότε, αν και τα περισσότερα κορίτσια τρέφουν αρκετή 

συμπάθεια ως προς το πρόσωπο της Μπάρμπι, λιγότερα από τα μισά δηλώνουν ότι θα 

υιοθετούσαν το συγκεκριμένο ομιλιακό ύφος, επειδή απωθούνται από το συνεχές 

τσίριγμα και την γκρίνια. Όταν, όμως, γίνεται σύγκριση του ομιλιακού ύφους της 

Μπάρμπι με εκείνο της Ζόρικης τότε περισσότερα κορίτσια κλίνουν προς το ύφος της 

πρώτης ηρωίδας λόγω της καλοσύνης και γλυκύτητας που εκπέμπει με τον λόγο της 

σε αντίθεση με την κακία που εισπράττουν από το εριστικό / ‘αρσενικό’ ύφος ομιλίας 

της Ζόρικης. Στην περίπτωση της Κίττυ είναι ολοφάνερη η αποστροφή των 

κοριτσιών προς την αυστηρότητα που εκπέμπει το επιτακτικό και ανταγωνιστικό / 

‘αρσενικό’ ύφος της στο δεύτερο βίντεο και η επιδοκιμασία τους προς το 

γλυκομίλητο και αισθησιακό / ‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος της στο πρώτο βίντεο. Αν και 

τα κορίτσια τρέφουν περισσότερα θετικά συναισθήματα προς οποιαδήποτε 

διαβάθμιση ‘θηλυκού’ ομιλιακού ύφους δε διστάζουν να αναφέρουν ότι σε ορισμένες 

καταστάσεις έντασης κατά τη συνομιλία τους με άλλα πρόσωπα θα υιοθετούσαν το 

εριστικό ύφος της Ζόρικης και το επιτακτικό ύφος της Κίττυ, καθώς τα συγκεκριμένα 

ύφη ομιλίας θεωρούνται πιο κατάλληλα για τις ανάγκες των συγκεκριμένων 

επικοινωνιακών περιστάσεων. 

Όσον αφορά τη γλωσσική συμπεριφορά των αρσενικών χαρακτήρων οι 

απόψεις των αγοριών ορισμένες φορές είναι ξεκάθαρες και άλλες φορές διίστανται. 

Στην περίπτωση του Κεν και του Γάτου η προτίμηση προς το υποστηρικτικό / 

‘θηλυκό’ ομιλιακό ύφος και τον χαρακτήρα του Κεν σε αντίθεση με το 

ανταγωνιστικό και επιτακτικό / ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος και τη συμπεριφορά του 

Γάτου ήταν έκδηλη. Τη στάση απέναντι στους δύο μυθοπλαστικούς χαρακτήρες 

αιτιολογούν τα αγόρια βάσει του γεγονότος ότι ο Κεν μιλάει με γλυκό και 

υποστηρικτικό τρόπο στην κοπέλα του, την Μπάρμπι, σε αντίθεση με τον Γάτο που 
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δε μιλάει με πρέποντα τρόπο στη γυναίκα που έχει απέναντί του, την Κίττυ, καθώς 

της μιλάει απότομα. Παρόλο, όμως, που χαρακτηρίζουν τον Κεν ως ευγενικό ως προς 

τον τρόπο ομιλίας του προς τις γυναίκες η κοινωνιογλωσσική ποικιλία του 

συγκρούεται με τις κοινωνιογλωσσικές προσδοκίες των αγοριών ως προς το τι 

θεωρούν ‘αρσενική’ ομιλία με αποτέλεσμα να παρομοιάζουν το ύφος του ως 

‘κοριτσίστικο’ και να εκδηλώνουν μια απέχθεια προς αυτό. Παρόμοια στάση κρατούν 

τα αγόρια και απέναντι στο ομιλιακό ύφος του Έμμετ. Αν και τρέφουν περισσότερα 

θετικά συναισθήματα, επειδή τον θεωρούν ευγενικό, και δείχνουν περισσότερη 

συμπάθεια και φιλικότητα προς το πρόσωπό του σε σύγκριση με τα συναισθήματα 

που νιώθουν για τον Μπάτμαν, προτιμούν μεγαλώνοντας να υιοθετήσουν τον 

επιβλητικό / ‘αρσενικό’ τρόπο ομιλίας του Μπάτμαν και όχι τον συγκαταβατικό / 

‘θηλυκό’ τρόπο ομιλίας του Έμμετ, καθώς τονίζουν ότι ο Μπάτμαν κατέχει το 

ομιλιακό ύφος που αρμόζει σε έναν άνδρα. 

Σύμφωνα με το μοντέλο πρόσληψης της Schroder, από άποψη κατανόησης 

(comprehension), ορισμένες αποκωδικοποιήσεις μηνυμάτων από τα παιδιά σε κάποια 

κείμενα διακατέχονταν από ομοφωνία, ενώ κάποιες άλλες αποκωδικοποιήσεις, 

ιδιαίτερα των αγοριών, απέκλιναν μεταξύ τους όπως στη διαδικτυακή σειρά 

Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και την ταινία Lego. Από άποψη τοποθέτησης 

(position), τα παιδιά ως επί το πλείστον αποδέχονται τα μηνύματα των κειμένων. 

Μόνο στις σκηνές με τον Κεν και τον Έμμετ τα αγόρια απέρριψαν το υποστηρικτικό / 

‘θηλυκό’ και το συγκαταβατικό / ‘θηλυκό’ ύφος ομιλίας του Κεν και του Έμμετ 

αντίστοιχα, επειδή τα συγκεκριμένα ύφη δεν τους φάνηκαν να χαρακτηρίζονται από 

αρσενικότητα και, επομένως, αντιτίθονταν στις κοινωνιογλωσσικές προσδοκίες τους. 

Αυτή η τοποθέτηση των αγοριών μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι ο 

παραγωγός της διαδικτυακής σειράς Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι 

απευθύνεται κυρίως σε ‘κοριτσίστικο’ κοινό και ο παραγωγός της ταινίας Lego 

θέλοντας να απευθυνθεί σε αγόρια και κορίτσια προσπάθησε κάποιοι από τους 

‘αρσενικούς’ χαρακτήρες να ανταποκρίνονται στις κοινωνιογλωσσικές προσδοκίες 

των κοριτσιών για το πώς θα πρέπει οι άνδρες να ομιλούν. Τέλος, από άποψη 

αξιολόγησης (evaluation) τα παιδιά έκαναν κυρίως ηγεμονικές αποκωδικοποιήσεις 

των κειμένων μαζικής κουλτούρας εκτός από την περίπτωση των αγοριών που 

κράτησαν μια πιο διαπραγματευτική στάση ως προς τις κοινωνιογλωσσικές 

αναπαραστάσεις του Κεν και του Έμμετ λόγω της πρόθεσης των παραγωγών να 

αγγίξουν το ‘κοριτσίστικο’ κοινό. 
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Στην εν λόγω εργασία, λοιπόν, μέσω της μελέτης των έμφυλων 

κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων σε μυθοπλαστικά κείμενα που απευθύνονται 

σε παιδιά, διαπιστώνεται ότι η μαζική κουλτούρα αναπαράγει έμφυλες γλωσσικές 

ιδεολογίες και τα παιδιά τείνουν κυρίως προς μια κυρίαρχη ανάγνωση των 

μυθοπλαστικών κειμένων της μαζικής κουλτούρας, καθώς τα νοήματα που 

προσλαμβάνουν ταυτίζονται με τα νοήματα που έχει κωδικοποιήσει ο παραγωγός. 

Γενικεύσεις, όμως, δεν μπορούν να γίνουν, καθώς τα συγκεκριμένα ευρήματα 

υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς το δείγμα και τα ερευνητικά εργαλεία. 

Το δείγμα των μαθητών που συμμετείχε στην έρευνα δεν ήταν 

αντιπροσωπευτικό, καθώς ήταν περιορισμένο και ως προς των αριθμό των 

συμμετεχόντων και τη γεωγραφική περιοχή που αφορούσε. Επιπλέον, οι έμφυλες 

γλωσσικές ιδεολογίες των παιδιών δεν μπορούν να θεωρηθούν εξ ολοκλήρου 

προϊόντα των δικών τους βιωμάτων, καθώς οι απόψεις και αντιλήψεις των παιδιών σε 

μικρή ηλικία επηρεάζονται αρκετά από τον τρόπο που η κοινωνιογλωσσική 

ποικιλότητα αναπαριστάται στα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Επιπρόσθετα, οι 

γλωσσικές ιδεολογίες τους δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως σταθερές εφ’ όρου 

ζωής, καθώς μετασχηματίζονται μέχρι την εφηβεία τους (Wiebesiek, Rudwick & 

Zeller 2011). 

Επιπλέον, η επιλογή της ημι-δομημένης συνέντευξης ως ερευνητικού 

εργαλείου για την ποιοτική προσέγγιση του θέματος, αν και είναι ένας ευέλικτος και 

προσαρμοστικός τρόπος άντλησης απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα, αποτελεί 

μια χρονοβόρα διαδικασία –ειδικά για το πλαίσιο του σχολικού ωραρίου- η οποία 

παράλληλα περιορίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ακόμη, αν και ένα από τα 

πλεονεκτήματα των ημι-δομημένων συνεντεύξεων είναι ότι δίνουν σε βάθος 

πληροφορίες για το αντικείμενο μελέτης, η ανάλυση των απαντήσεων καθίσταται μια 

δύσκολη διαδικασία, καθώς τα δεδομένα δεν μπορούν να τυποποιηθούν, όπως 

συμβαίνει με τις ποσοτικές μεθόδους. Επομένως, για μια εκτενέστερη διερεύνηση 

παρόμοιου αντικειμένου συνιστάται μια μικτή προσέγγιση (ποιοτική και ποσοτική), 

ώστε να συνδυαστούν τα οφέλη της κάθε μεθόδου και να εξασφαλιστεί η εξαγωγή 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων (Μπιρμπίλη & Τζουριάδου 2004). 

Για να αναδειχτεί η χρηστική αξία της έρευνας, προτείνεται τα κινούμενα 

σχέδια να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για τη διδακτική αξιοποίησή τους σε μια 

τάξη. Είναι γνωστό ότι η εισαγωγή αλλαγών ειδικά στην εκπαιδευτική κοινότητα 
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είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν αλλάζει εύκολα δρόμο στη 

διδασκαλία του. Τα παιδιά, όμως, για να οικειοποιηθούν από μικρή ηλικία τη 

γλωσσική και κοινωνική ποικιλότητα πρέπει να καταρριφθούν τα στεγανά στον 

τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας. Τα κείμενα μαζικής κουλτούρας 

πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε οι μαθητές να εντοπίζουν 

γλωσσικές και κοινωνικές ιδεολογίες στον λόγο των μυθοπλαστικών χαρακτήρων, να 

τις συγκρίνουν με τα δικά τους βιώματα, να γίνουν μεγαλώνοντας πολίτες ανεκτικοί 

στη διαφορετικότητα και να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντές τους. Μπορεί 

αυτές οι κειμενικές αναπαραστάσεις των εν λόγω σκηνών να προσκρούουν στις 

γνωστικές και κοινωνιογλωσσικές προσδοκίες του ευρέος - και ιδιαίτερα του 

νεανικού - κοινού, αλλά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης. Τέλος, ο ερευνητικός αγώνας, ώστε να αναδειχθεί η ρευστότητα και 

δυναμικότητα της κατασκευής των έμφυλων ταυτοτήτων στον λόγο δεν σταματά εδώ, 

αλλά πρέπει να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για να επεκταθούν και να 

εμπλουτιστούν, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί, οι κοινωνιογλωσσικές 

έρευνες για τις αναπαραστάσεις του φύλου σε μυθοπλαστικά κείμενα για παιδιά και 

να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.  
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Παραρτήματα 

Παράρτημα Α 

Συμβάσεις για την καταγραφή συνομιλιών 

Σύμβολα Επεξηγήσεις 

κείμενο: το φωνήεν που προηγείται προφέρεται ως μακρό 

Κείμενο Έμφαση 

((κείμενο)) μεταγλωσσικά ή άλλα σχόλια του αναλυτή 

=  =  συγκόλληση εκφωνημάτων (καμία παύση ανάμεσα στους 

συνομιλητές) 

(.) μικρή παύση 

 

Παράρτημα Β 

Πρωτόκολλο Συνέντευξης 

 

Έρευνα στα κορίτσια 

 

Προβολή βίντεο από το επεισόδιο Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής σειράς 

Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι. 

 

Ερωτήσεις 

1. Πώς σου φαίνεται το βίντεο που είδαμε; Σου άρεσε; Γνωρίζεις την 

Μπάρμπι; 

2. Πώς σου φαίνεται / Σου αρέσει έτσι όπως μιλάει η Μπάρμπι; Γιατί; 

3. Εσύ μιλάς όπως η Μπάρμπι;  

4. Θα σου άρεσε να μιλάς σαν την Μπάρμπι; Γιατί; 

5. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μιλάει όπως η Μπάρμπι; Μπορείς να 

θυμηθείς; Ποια; 

6. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μην μιλάει όπως η Μπάρμπι; Μπορείς 

να θυμηθείς; Ποια; 

7. Θα ήθελες να έχεις φίλη την Μπάρμπι; 

 

Προβολή 1
ου

 βίντεο από την ταινία Lego. 

 

Ερωτήσεις 

1. Πώς σου φαίνεται το βίντεο που είδαμε; Σου άρεσε; Γνωρίζεις την ταινία 

Lego; 

2. Πώς σου φαίνεται / Σου αρέσει έτσι όπως μιλάει η Ζόρικη; Γιατί; 

3. Εσύ μιλάς όπως η Ζόρικη;  

4. Θα σου άρεσε να μιλάς σαν τη Ζόρικη; Γιατί; 



75 
 

5. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μιλάει όπως η Ζόρικη; Μπορείς να 

θυμηθείς; Ποια; 

6. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μην μιλάει όπως η Ζόρικη; Μπορείς να 

θυμηθείς; Ποια; 

7. Θα ήθελες να έχεις φίλη τη Ζόρικη; 

 

Σύγκριση των βίντεο από το επεισόδιο Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής σειράς 

Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και την ταινία Lego. 

 

Ερωτήσεις 

1.   Η Ζόρικη μιλάει όπως η Μπάρμπι; Γιατί; 

2.   Ποια συμπαθείς περισσότερο; Την Μπάρμπι ή τη Ζόρικη; Γιατί; 

 

Προβολή 1
ου

 βίντεο από την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος. 

 

Ερωτήσεις 

1. Πώς σου φαίνεται το βίντεο που είδαμε; Σου άρεσε; Γνωρίζεις αυτό το 

κινούμενο σχέδιο; 

2. Ο τρόπος που μιλάει η Κίττυ στο βίντεο πώς σου φαίνεται / σου αρέσει; 

Γιατί; 

3. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μιλάει όπως η Κίττυ; Ποια; 

4. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μην μιλάει όπως η Κίττυ; Ποια; 

 

Προβολή 2
ου

 βίντεο από την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος. 

 

Ερωτήσεις 

1. Ο τρόπος που μιλάει η Κίττυ σε αυτό το βίντεο πώς σου φαίνεται / σου 

αρέσει; Γιατί; 

2. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μιλάει όπως μιλάει η Κίττυ; Ποια; 

3. Έχεις ακούσει κάποια γυναίκα να μην μιλάει όπως η Κίττυ; Ποια; 

 

Σύγκριση των δύο βίντεο από την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος. 

 

Ερωτήσεις 

1. Η Κίττυ στο 2
ο
 βίντεο μιλάει όπως η Κίττυ στο 1

ο
  βίντεο; Γιατί; 

2. Σε ποιο βίντεο συμπαθείς περισσότερο την Κίττυ; Γιατί; 

3. Ποια θα ήθελες να έχεις φίλη, την Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο ή την Κίττυ στο 2

ο
 

βίντεο; Γιατί; 

4. Εσύ μιλάς περισσότερο σαν την Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο ή την Κίττυ στο 2

ο
 

βίντεο; 

5. Θα σου άρεσε όταν μεγαλώσεις να μιλάς σαν την Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο ή 

την Κίττυ στο 2
ο
 βίντεο; Γιατί; 

 

 

Έρευνα στα αγόρια 

 

Προβολή βίντεο από το επεισόδιο Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής σειράς 

Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι. 

 

Ερωτήσεις 
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1. Πώς σου φαίνεται το βίντεο; Σου άρεσε; Γνωρίζεις τον Κεν; 

2. Πώς σου φαίνεται / Σου αρέσει έτσι όπως μιλάει ο Κεν; Γιατί; 

3. Εσύ μιλάς όπως ο Κεν;  

4. Θα σου άρεσε να μιλάς όπως ο Κεν στο βίντεο; Γιατί; 

5. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μιλάει όπως ο Κεν στο βίντεο; Μπορείς 

να θυμηθείς; Ποιον; 

6. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μην μιλάει όπως ο Κεν; Μπορείς να 

θυμηθείς; Ποιον; 

7. Θα ήθελες να έχεις φίλο σου τον Κεν; 

 

Προβολή 2
ου

 βίντεο από την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος. 

 

Ερωτήσεις 

1. Πώς σου φαίνεται το βίντεο; Σου άρεσε; Γνωρίζεις αυτό το κινούμενο 

σχέδιο; 

2. Πώς σου φαίνεται / Σου αρέσει ο τρόπος που μιλάει ο Γάτος; Γιατί; 

3. Εσύ μιλάς όπως ο Γάτος;  

4. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μιλάει όπως ο Γάτος; Ποιον; Πού;  

5. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μην μιλάει όπως ο Γάτος; Ποιον; Πού; 

6. Θα ήθελες να έχεις φίλο σου τον Γάτο; 

7. Θα σου άρεσε να μιλάς όπως ο Γάτος όταν μεγαλώσεις; Γιατί; 

 

Σύγκριση των βίντεο από το επεισόδιο Η Ζωή Χωρίς Γκλίτερ της διαδικτυακής σειράς 

Μπάρμπι: Η Ζωή στο Ονειρεμένο Σπίτι και την ταινία Γάτος Σπιρουνάτος. 

 

Ερωτήσεις 

1. Ο Γάτος μιλάει όπως ο Κεν; Γιατί; 

2. Ποιον συμπαθείς περισσότερο; Τον Γάτο ή τον Κεν; Γιατί; 

 

Προβολή 1
ου

 και 2
ου

 βίντεο από την ταινία Lego 

 

Ερωτήσεις 

1. Πώς σου φαίνεται το βίντεο που είδαμε; Σου άρεσε; Γνωρίζεις αυτό το 

κινούμενο σχέδιο; 

2. Ο τρόπος που μιλάει ο Έμμετ πώς σου φαίνεται / σου αρέσει; Γιατί; 

3. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μιλάει όπως ο Έμμετ; Ποιον; 

4. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μην μιλάει όπως ο Έμμετ; Ποιον; 

5. Ο τρόπος που μιλάει ο Μπάτμαν πώς σου φαίνεται / σου αρέσει; Γιατί; 

6. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μιλάει όπως ο Μπάτμαν; Ποιον; 

7. Έχεις ακούσει κάποιον άντρα να μην μιλάει όπως ο Μπάτμαν; Ποιον; 

8. Ο Μπάτμαν μιλάει όπως ο Έμμετ; Γιατί; 

9. Ποιον συμπαθείς περισσότερο, τον Έμμετ ή τον Μπάτμαν; Γιατί; 

10. Ποιον θα ήθελες να έχεις φίλο, τον Έμμετ ή τον Μπάτμαν; Γιατί; 

11. Εσύ μιλάς περισσότερο σαν τον Έμμετ ή τον Μπάτμαν; 

12. Θα σου άρεσε να μιλάς σαν τον Έμμετ ή τον Μπάτμαν όταν μεγαλώσεις; 

Γιατί; 
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Παράρτημα Γ 

Φόρμες έκθεσης δεδομένων 

 

Φόρμα έκθεσης δεδομένων συνέντευξης μαθητή 5 

Προφίλ μαθητή/τριας 

Σχολείο: δημοτικό 

Τάξη: Β’ 

Φύλο: κορίτσι 

Επάγγελμα πατέρα: Ορφανή 

Επάγγελμα μητέρας: Δημοτικός υπάλληλος 

  

Θεματικός Άξονας: Αξιολόγηση κοινωνικής ποικιλίας / Φυλολέκτου 

 

Κατηγορίες Κωδικοί=Λειτουργικοί 

ορισμοί 

Τρόπος εκφοράς 

1. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

της Μπάρμπι 

Αρνητική στάση απέναντι 

στη φυλόλεκτο της 

Μπάρμπι 

«είναι γκρινιάρα» 

2. Σύνδεση τρόπου 

ομιλίας του 

παιδιού με τρόπο 

ομιλίας της 

Μπάρμπι 

Μη ταύτιση ομιλίας του 

παιδιού με της Μπάρμπι 

 

Μη προτίμηση τρόπου 

ομιλίας της Μπάρμπι στο 

μέλλον 

 

3. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας της 

Μπάρμπι  

Μη δυνατότητα 

αναγνώρισης τρόπου 

ομιλίας της Μπάρμπι στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Μπάρμπι 

 

 

 

 

 

 

«η μαμά» 

4. Αξιολόγηση 

χαρακτήρα της 

Μπάρμπι 

Φιλικότητα προς τον 

χαρακτήρα της Μπάρμπι 

 

5. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

της Ζόρικης 

Αρνητική στάση απέναντι 

στη φυλόλεκτο της 

Ζόρικης 

«διατάζει» 

6. Σύνδεση τρόπου 

ομιλίας του 

παιδιού με τον 

τρόπο ομιλίας της 

Ζόρικης 

Μη ταύτιση ομιλίας του 

παιδιού με της Ζόρικης 

 

Μη προτίμηση τρόπου 

ομιλίας της Ζόρικης στο 

μέλλον 

«εγώ απλά λέω ευγενικά, 

δε διατάζω» 

 

«είναι σαν να είναι 

βασίλισσα και διατάζει, 

ενώ δεν είναι» 
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7. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας της 

Ζόρικης 

Μη δυνατότητα 

αναγνώρισης τρόπου 

ομιλίας Ζόρικης στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Ζόρικης 

 

 

 

 

 

 

«όλοι», «οι φίλες μου» 

8. Αξιολόγηση 

χαρακτήρα της 

Ζόρικης 

Μη φιλικότητα προς τον 

χαρακτήρα της Ζόρικης 

«διατάζει» 

9. Σύγκριση ομιλίας 

της Μπάρμπι με 

ομιλία της 

Ζόρικης 

Δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

της Μπάρμπι και της 

Ζόρικης 

«η Ζόρικη λέει κάνε 

αυτό», «όλο αγχώνεται η 

Μπάρμπι» 

10. Συγκριτική 

αξιολόγηση 

χαρακτήρα μεταξύ 

Μπάρμπι και 

Ζόρικης  

Συμπάθεια του χαρακτήρα 

της Ζόρικης από της 

Μπάρμπι 

«δεν είναι σαν την 

Μπάρμπι που αγχώνεται 

όλη την ώρα» 

11. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

της Κίττυ στο 1
ο
 

βίντεο 

Θετική στάση απέναντι στη 

φυλόλεκτο της Κίττυ 

«μιλάει καλά», «ούτε 

αγχώνεται πάρα πολύ 

ούτε λέει κάνε αυτό κάνε 

εκείνο» 

12. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας της Κίττυ 

στο 1
ο
 βίντεο 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

τρόπου ομιλίας Κίττυ στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Μη δυνατότητα 

αναγνώρισης ομιλητών 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο με 

διαφορετικό τρόπο ομιλίας 

από εκείνον της Κίττυ 

«οι φίλοι μου» 

13. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

της Κίττυ στο 2
ο
 

βίντεο 

Θετική στάση απέναντι στη 

φυλόλεκτο της Κίττυ 

«έτσι θα μίλαγα και εγώ 

γιατί μου’ σπασε τα 

νεύρα» 

14. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας της Κίττυ 

στο 2
ο
 βίντεο 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

τρόπου ομιλίας Κίττυ στον 

στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

«εγώ» 

 

 

 

 

«οι φίλοι μου» 
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ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

της Κίττυ  

15. Διάκριση τρόπου 

ομιλίας της Κίττυ 

μεταξύ 1
ου 

και 2
ου

 

βίντεο 

Δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

της Κίττυ στο 1
ο
 και 2

ο
 

βίντεο 

 

16. Σύνδεση ομιλίας 

παιδιού με τον 

τρόπο ομιλίας της 

Κίττυ στο 1
ο
 ή το 

2
ο
 βίντεο 

Ταύτιση ομιλίας του 

παιδιού με Κίττυ στο 2
ο
 

βίντεο 

 

 

 

 

 

Προτίμηση τρόπου ομιλίας 

της Κίττυ από το 1
ο
 βίντεο 

στο μέλλον 

«όταν μου σπάνε τα 

νεύρα έτσι μιλάω», «όταν 

δε μου τα σπάνε δε μιλάω 

τόσο γλυκά», «την 

τραβάει (τη φωνή στο 1
ο
 

βίνεο), εγώ δεν την 

τραβάω» 

 

«μ’αρέσει επειδή την 

τραβάει» 

17. Συγκριτική 

αξιολόγηση του 

χαρακτήρα της 

Κίττυ μεταξύ του 

1
ου

 και του 2
ου

 

βίντεο 

Συμπάθεια του χαρακτήρα 

της Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο 

από το 2
ο
 βίντεο 

 

Φιλικότητα του χαρακτήρα 

της Κίττυ στο 1
ο
 βίντεο 

από το 2
ο
 βίντεο 

«μιλάει ήρεμα» 

 

 

 

«μιλάει ήρεμα» 

 

Φόρμα έκθεσης δεδομένων συνέντευξης μαθητή 17 

Προφίλ μαθητή/τριας 

Σχολείο: δημοτικό 

Τάξη: Γ’ 

Φύλο: αγόρι 

Επάγγελμα πατέρα: Ελεύθερος επαγγελματίας 

Επάγγελμα μητέρας: Οικιακά 

 

Θεματικός Άξονας: Αξιολόγηση κοινωνικής ποικιλίας / Φυλολέκτου 

 

Κατηγορίες Κωδικοί=Λειτουργικοί 

ορισμοί 

Τρόπος εκφοράς 

1. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

του Κεν 

Θετική στάση απέναντι στη 

φυλόλεκτο του Κεν 

«είναι πάντα ήρεμος όταν 

μιλάει στα κορίτσια, αλλά 

μετά δεν είναι ήρεμος, 

είναι κλαψιάρης» 

2. Σύνδεση τρόπου 

ομιλίας του 

παιδιού με τρόπο 

ομιλίας του Κεν 

Ταύτιση ομιλίας του 

παιδιού με του Κεν 

 

Προτίμηση τρόπου ομιλίας 

του Κεν στο μέλλον 

 

 

 

«ήθελα πάντα να το κάνω 

αυτό, πάντα να μίλαγα 

ήρεμα στα κορίτσια», 
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«όχι όταν μίλαγε μόνος 

του και έκλαιγε» 

 

 

3. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας του Κεν  

Δυνατότητα αναγνώρισης 

τρόπου ομιλίας του Κεν 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Κεν 

«τον ξάδερφό μου» 

 

 

 

 

«τον πατέρα μου, έχει πιο 

βαριά φωνή, δεν είναι 

ήρεμη η φωνή του, δεν 

είναι συνέχεια ήρεμος» 

4. Αξιολόγηση 

χαρακτήρα του 

Κεν 

Φιλικότητα του χαρακτήρα 

του Κεν 

«θα μίλαγε ήρεμα» 

5. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

του Γάτου 

Αρνητική στάση απέναντι 

στη φυλόλεκτο του Γάτου 

«μιλάει σιγά και 

νευριάζει εύκολα» 

6. Σύνδεση τρόπου 

ομιλίας του 

παιδιού με τον 

τρόπο ομιλίας του 

Γάτου 

Μη ταύτιση ομιλίας του 

παιδιού με τον Γάτο 

 

Μη προτίμηση τρόπου 

ομιλίας του Γάτου στο 

μέλλον 

«απλά νευριάζω εύκολα» 

 

 

«όχι, επειδή δεν είναι 

πολύ ήρεμος, είναι 

νευρικός» 

7. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας του Γάτου 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

τρόπου ομιλίας του Γάτου 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Γάτου 

«ένας θείος μου που έχει 

πεθάνει» 

 

 

 

«ένας θείος μου που 

αυτός ζει ακόμα» 

8. Αξιολόγηση 

χαρακτήρα του 

Γάτου 

Φιλικότητα του χαρακτήρα 

του Γάτου 

«πάντα μου άρεσε ο 

Γάτος» 

9. Σύγκριση ομιλίας 

του Κεν με την 

ομιλία του Γάτου 

Δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

του Κεν και του Γάτου 

Ο Κεν είναι λίγο 

κλαψιάρης και μίλαγε 

ήρεμα στα κορίτσια σαν 

τον Μπάτμαν και ο 

παπουτσωμένος Γάτος δε 

μίλαγε έτσι, επειδή της 

φωνάζει, της μιλάει λίγο 

άσχημα και την κάνει να 

την αγχώνει» 
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10. Συγκριτική 

αξιολόγηση 

χαρακτήρα μεταξύ 

Κεν και Γάτου 

Συμπάθεια του χαρακτήρα 

του Γάτου από του Κεν 

«τον Γάτο όχι επειδή 

φωνάζει» «δεν ξέρω γιατί 

από μικρός μου αρέσει ο 

Γάτος» 

11. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

του Έμμετ 

Αρνητική στάση απέναντι 

στη φυλόλεκτο του Έμμετ 

«συνέχεια φωνάζει πολύ 

τσιριχτά» 

12. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας του Έμμετ 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

τρόπου ομιλίας του Έμμετ 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Έμμετ 

«ένα παιδί» 

 

 

 

 

«ο ξάδερφός μου, μιλάει 

σαν τον Μπάτμαν, είναι 

χαλαρός» 

13. Αξιολόγηση 

τρόπου ομιλίας 

του Μπάτμαν 

Θετική στάση απέναντι στη 

φυλόλεκτο του Μπάτμαν 

«είναι χαλαρός, δεν είναι 

συνέχεια όπως είναι ο 

Έμμετ τρομαγμένος» 

14. Κοινωνική 

αναγνώριση 

ομιλίας του 

Μπάτμαν 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

τρόπου ομιλίας Μπάτμαν 

στον στενό και ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο 

 

Δυνατότητα αναγνώρισης 

ομιλητών στον στενό και 

ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο με διαφορετικό 

τρόπο ομιλίας από εκείνον 

του Μπάτμαν 

«ένας ξάδερφός μου 

μιλάει ήρεμα» 

 

 

 

«ο φίλος μου, ο Γιάννης» 

15. Διάκριση τρόπου 

ομιλίας μεταξύ 

Μπάτμαν και 

Έμμετ 

Δυνατότητα διάκρισης 

μεταξύ του τρόπου ομιλίας 

του Έμμετ και του 

Μπάτμαν 

 

16. Σύνδεση ομιλίας 

παιδιού με τον 

τρόπο ομιλίας του 

Μπάτμαν και του 

Έμμετ 

Ταύτιση ομιλίας του 

παιδιού με τον Έμμετ 

 

Προτίμηση τρόπου ομιλίας 

του Μπάτμαν στο μέλλον 

 

 

 

«επειδή θα είμαι ήρεμος» 

17. Συγκριτική 

αξιολόγηση 

χαρακτήρα μεταξύ 

Μπάτμαν και 

Έμμετ 

Συμπάθεια του χαρακτήρα 

του Έμμετ από του 

Μπάτμαν 

 

Φιλικότητα του χαρακτήρα 

του Έμμετ από του 

Μπάτμαν 

«είναι πιο χαρούμενος» 

 

 

 

«φαίνεται πιο φιλικός» 

 


