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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα θα. Αλαζηαζία ηάκνπ 

θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. πσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ. 

 Θα ήζεια επίζεο λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη 

νπνίνη ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζε κνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σα  θηλνχκελα ζρέδηα είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθή νπηηθή 

γιψζζα, ε νπνία επεξεάδεη ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη κεηαδίδεη κελχκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια θαη εηθφλεο . 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα απεπζχλνληαη θπξίσο ζε έλα λεαληθφ θνηλφ αιιά νξηζκέλα 

απεπζχλνληαη θαη ζε ελήιηθεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Shrek (Repulles Sanchez 2008: 346) ή 

νξηζκέλσλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηεο Disney.  

Κίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππήξμε ν πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζηα θηλνχκελα ζρέδηα, πνπ 

θαηά θφξνλ θαιχπηνπλ ηηο ηειενπηηθέο θαη φρη κφλν επηινγέο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5-12 εηψλ 

αιιά θαη ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη αθ‘ εηέξνπ ην θαηλφκελν ηεο έληνλε 

αλεζπρίαο ηφζν ζηνπο γνλείο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ 

επίδξαζε απηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ. 

Μειέηεζα ινηπφλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα σο έθθξαζε ησλ θιαζηθψλ ηειενπηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. 

Έλαο κεγάινο φγθνο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξεη ν Μαιαθάληεο (1990) 

θαηαδεηθλχεη ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα, σο κέζν καδηθφ λα πεξλνχλ 

κε θαλεξφ αιιά θαη κε ιαλζάλνληα νξηζκέλεο θνξέο ηξφπν ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα αμηψλ, 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Βέβαηα φπσο αλαθέξεη ν θάξπεινο (2000) ε άπνςε απηή εκπεξηέρεη έλα κέξνο ηεο 

αιήζεηαο θαζφζνλ απηέο δηνρεηεχνληαη θαη πξνζιακβάλνληαη απφ ηα παηδηά θαη κε άιινπο 

κεραληζκνχο δηαξθνχο θνηλσληθνπνίεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα , ν ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο είλαη δηπιφο: αθελφο κελ 

λα αληρλεπζνχλ ηα θηλνχκελα ζρέδηα κέζσ ηεο αλάιπζεο ηαηληψλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ θαη 

αθεηέξνπ λα εμεηαζηεί ε παξνπζία αλαπαξαζηάζεσλ ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζε απηά κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ δηαιφγσλ πνπ πεξηέρνπλ. 

Ζ εξεπλά κνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο αιιά θαη ζε ζηνηρεία ηα 

νπνία έιαβα απφ ην δηαδίθηπν 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα : << Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο  ζηα 

θηλνχκελα ζρέδηα >>  απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα . 

Σν πξψην θεθάιαην κε ηίηιν : << Ζ λεαληθή γιψζζα  >> πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο λεαληθήο γιψζζαο, παξνπζηάδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαζψο θαη ηελ γισζζηθή αιιαγή θαη ηηο γισζζηθέο ζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ . Δπηπιένλ 

παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ησλ ελειίθσλ γηα ηελ έλλνηα ηεο «γιψζζαο ησλ λέσλ» . 

Σν δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν : << Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο >> απνηειεί κηα 

εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ παξνπζηάδεη ηελ πξνέιεπζε θαη ηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη αλαιχεη ηελ αλαπαξάζηαζε σο θνηλσληνγλσζηηθφ ζχζηεκα . 

Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν : << Κηλνχκελα ζρέδηα >> αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηνπο 

ζηνλ ρξφλν . 

Σν ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν : << Μεζνδνινγία >>  πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζα κειεηήζνπκε θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ζθελψλ απφ δχν ηαηλίεο 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηέινο ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηέρεη ηα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ θεθαιαίσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

1. Ζ ΝΔΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

 

1.1.:Οπιζμόρ 

 

Ζ Γιψζζα, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, ζπληζηά νπνηνδήπνηε ζχλνιν ή ζχζηεκα 

ηππνπνηεκέλσλ ζπκβφισλ, ζεκείσλ, ήρσλ ή θηλήζεσλ, πνπ ζπλζέηεη έλαλ θψδηθα επηθνηλσλίαο, 

πνπ απνηειεί κέζν αληαιιαγήο κελπκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ν θαηά νκάδεο, θπξίσο έζλε, θαζηεξσκέλνο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκαζηψλ κε ιέμεηο θαη εθθξάζεηο (ηφζν σο 

εζσηεξηθφ νξγαλσκέλν γξακκαηηθφ, ζπληαθηηθφ 

θαη ιεμηινγηθφ ζχζηεκα, σο «ιφγνο», φζν θαη σο 

πξάμε, εθαξκνγή, δειαδή σο «νκηιία»).  

Ζ γιψζζα ησλ λέσλ είλαη έλα ζχλνιν 

ηδηαίηεξσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, έλαο 

ηδηφκνξθνο ηξφπνο έθθξαζεο θαη νκηιίαο κε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηε 

ιεγφκελε πξφηππε γιψζζα . Δίλαη ν θαζξέθηεο ηεο 

δηθήο ηνπο θνπιηνχξαο θαη ηεο δηθήο ηνπο επνρήο 

θαη απηήλ αθξηβψο αληαλαθιά. Δίλαη φκσο θαη ν 

θαζξέθηεο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο αθξηβψο ηεο ειηθίαο θαη ζα πξέπεη λα 

καξηπξά ηελ ακεζφηεηα, ηελ εγγχηεηα, ηνλ 

απζνξκεηηζκφ, ηελ βηαζχλε, ηελ αλαηξεπηηθφηεηα, 

ηελ επζχηεηα, ηηο αλαδεηήζεηο, ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο. 

Οη λένη έρνπλ πάληνηε ηελ ηάζε λα δηαθνξνπνηνχληαη κε ην ληχζηκν, ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

ζψκαηνο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε γιψζζα. Ζ ιεγφκελε «γιψζζα ησλ λέσλ» απνηειεί θψδηθα 

εμαηνκηθεπηηθφ ηεο νκάδαο ειηθίαο, γισζζηθή παξαιιαγή πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο ρξήζηεο ηεο 

θαηαζθεπάδνληαο ζπγρξφλσο ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. Οη απνθιίζεηο ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ, νη 

λενινγηζκνί θαη νη γξακκαηηθέο παξαβηάζεηο εθθξάδνπλ ηηο αιιαγέο ζηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο. Με ηνπο λενινγηζκνχο, ηηο 

ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο θαη ιέμεηο, νη λένη κεηαδίδνπλ κελχκαηα δηάθξηζεο απφ ηηο παιηφηεξεο 

γεληέο, εθθξάδνπλ ακθηζβήηεζε αξρψλ θαη αμηψλ.  

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο λένπο ελνριεί, επεηδή αθξηβψο κεηαδίδεη έκκεζα αιιά 

ηζρπξά ηέηνηα λνήκαηα ακθηζβήηεζεο. Καη είλαη ζπλεζηζκέλε παξαλφεζε λα θξίλεηαη ζαλ 

«ιαζεκέλε», «θησρή» ή «θαθήο πνηφηεηαο». Σελ άξλεζε ησλ αμηψλ, ηελ παξαβίαζε ησλ 

απαγνξεχζεσλ, ηελ επηζεηηθφηεηα, θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο «θαζψο πξέπεη» νκηιίαο ζπρλά νη 

ηπραίνη αθξναηέο, θη φρη ζπλήζσο νη ζπλνκηιεηέο δέθηεο, ηελ αθνχλε ζαλ γισζζηθή 

θαηαζηξνθή, ελψ είλαη γισζζηθή δεκηνπξγηθφηεηα. (Α. Φξαγθνπδάθε.1987).  

 

1.2.:Υαπακηηπιζηικά ηηρ νεανικήρ γλώζζαρ 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεαληθήο γιψζζαο είλαη νη πνιπάξηζκεο ζηεξεφηππεο 

εθθξάζεηο νη ηδηφξξπζκνη ραηξεηηζκνί θαη νη πξνζθσλήζεηο, ην πβξενιφγην, νη μέλεο ιέμεηο, νη 

ζπληεηκεκέλεο ή παξαιιαγκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, ηα ζιφγθαλ θαη νη αηάθεο, νη δάλεηεο ιέμεηο 

απφ ηε γιψζζα ησλ ππνινγηζηψλ , ηεο δηαθήκηζεο, ησλ ΜΜΔ θαη ηέινο ην πεξηνξηζκέλν 

ιεμηιφγην. 

Δικόνα 1: Ζ γλώζζα ηυν νέυν 
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Ο ηδηαίηεξνο απηφο ηξφπνο έθθξαζεο, εκπεξηέρεη πνιιά ζηνηρεία μέλσλ γισζζψλ ηδίσο ηεο 

αγγιηθήο-, θαζψο θαη πνιιέο ιέμεηο ζπλζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ (αξγθφ). Τπφ ηελ επίδξαζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη κε εκθαλή ηε δηάζεζε δηαθνξνπνίεζεο, νη λένη πηνζεηνχλ κε 

ραξαθηεξηζηηθή επθνιία λενινγηζκνχο, παξαβηάδνπλ (ή αγλννχλ) θαλφλεο ζπληαθηηθνχ θαη 

γξακκαηηθήο, θαηαθεχγνπλ ζε ειιεηπηηθέο δηαηππψζεηο θαη παξεθθιίλνπλ ελ γέλεη απφ ηελ θνηλά 

απνδεθηή γισζζηθή έθθξαζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλζεκαηηθήο γιψζζαο (αξγθφ): είλαη ε ειεπζεξηάδνπζα γιψζζα, 

πνπ παξεθθιίλεη απφ ηνλ θψδηθα ηεο θνηλήο γιψζζαο, θαηαθεχγνληαο ζε επξεία ρξήζε 

κεηαθνξψλ, εθθξαζηηθψλ θαη πεπνηεκέλσλ (θηηαρηψλ) ιέμεσλ, θαηεμνρήλ λενινγηζκψλ, κε 

πεξηνξηζκέλε ζπκβαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηνπο θαη γη‘ απηφ εθήκεξσλ θαη παξνδηθψλ ελ πνιινίο 

γισζζηθψλ θαηαζθεπψλ. 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν λένη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο απηφλ ηνλ 

ηδηαίηεξν γισζζηθφ θψδηθα είλαη γηαηί δελ έρνπλ δηακνξθψζεη αθφκα πιήξσο ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο γη απηφ θαη κηκνχληαη ζπρλά μέλα πξφηππα θαη έιθνληαη απφ ην λέν, ην 

αζπλήζηζην, ην δηαθνξεηηθφ, ην άγλσζην. 

Λφγσ ηδηνζπγθξαζίαο επίζεο, αγαπνχλ θαζεηί λεσηεξηθφ, πξσηνπνξηαθφ, πξσηφηππν θαη 

ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη , 

θάλνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ρξφλνπ. 

Δπεξεάδνληαη εληνλφηαηα απφ ηελ ηερλνινγία, ηα ΜΜΔ, ην δηαδίθηπν , ηελ εηθφλα 

γεληθφηεξα αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο (ηππηθφηεηα, επγέλεηα…), απφ ηηο νπνίεο νη πνην 

απνδεθηέο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, είλαη γη απηνχο άγλσζηνο ηφπνο. 

Αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα δηακνξθψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα, ζέινληαο λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν, πηέδνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα θαη 

λα ελζηεξληζηνχλ ηνπο θαλφλεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

άγλσζηε θαη αθαηαλφεηε γηα ηνπο ελειίθνπο. . 

Δθθξάδνπλ ηελ ακθηζβήηεζή ηνπο πξνο ηηο θαηεζηεκέλεο αμίεο θαη ζπλεπψο απνξξίπηνπλ 

θαη ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη έθθξαζεο θαη αληηδξνχλ ζηελ θνχθηα θαη 

μχιηλε γιψζζα ησλ πνιηηηθψλ θαη ηε ράξηηλε ησλ αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο. 

Δικόνα 2:Υαπακηηπιζηικά ηηρ νεανικήρ γλώζζαρ 
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1.2.1.: Κοινυνικά σαπακηηπιζηικά 

 

Κάζε ειηθία έρεη ηδηαίηεξα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαξηψληαη κε ηππηθέο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Σα θνηλσληθά δίθηπα ησλ λέσλ είλαη ζηελφηεξα απφ απηά ησλ ελειίθσλ, 

γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ πίεζε γισζζηθήο ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξέα. 

Ζ επηζπκία ησλ λέσλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ελήιηθεο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηθή 

ηνπο απηφλνκε πνξεία θαη χπαξμε, ηνπο νδεγεί, φρη κφλν ζε ελδπκαηνινγηθέο ή άιιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο γισζζηθήο έθθξαζεο κε πνηθίιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνλ θπξίαξρν γισζζηθφ θψδηθα. Οη λένη δεκηνπξγψληαο ζην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο ζπλαλαζηξνθψλ, ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, έλαλ δηθφ ηνπο γισζζηθφ 

ηξφπν έθθξαζεο, εθδειψλνπλ ηε δηάζεζε ακθηζβήηεζεο θαη απφξξηςεο ησλ ελειίθσλ. 

Ζ γιψζζα ησλ λέσλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο -δπηηθήο πξνειεχζεσο- δηαζθέδαζεο. Λέμεηο θαη εθθξαζηηθά ζρήκαηα 

ηεο αγγιηθήο δηαπιέθνληαη κε λενινγηζκνχο, ζπλζέηνληαο έλαλ ηδηαίηεξα πξσηφηππν θψδηθα, 

πνπ κπνξεί λα παξαιιάζζεηαη απφ παξέα ζε παξέα θη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αιιά θαη ησλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ, σζεί ηε γισζζηθή δηαηχπσζε ησλ λέσλ ζε δηαξθείο ζπληνκεχζεηο, κε ζπρλέο 

παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ. Οη απινπζηεπκέλεο εθθξάζεηο, ηα 

αξθηηθφιεμα, ηα γισζζηθά δάλεηα θαη ε ρξήζε ηνπ ιαηηλνειιεληθνχ αιθαβήηνπ είλαη ηα θχξηα 

γλσξίζκαηα ηεο πξνθνξηθήο, αιιά θαη γξαπηήο, επηθνηλσλίαο ησλ λέσλ. 

Οη λένη κεηαθέξνπλ ζηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε ηελ αλάιαθξε δηάζεζή ηνπο, ην 

αλεπίζεκν -θαη θάπνηε αγελέο- χθνο ηνπο, ηελ ηδηαίηεξε επξεκαηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ 

εθπιεθηηθή νηθεηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο. Σν απνηέιεζκα, αλ θαη απέρεη 

πνιχ απφ ηα θνηλσληθψο απνδεθηά πξφηππα, ελέρεη αξθεηέο θνξέο δσληάληα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ρηνχκνξ θαη επθπΐα πνπ ζπάληα ζπλαληάηαη ζηε γιψζζα ησλ ελειίθσλ.  

Ζ γιψζζα ησλ λέσλ, άιισζηε, απνηειεί άκεζε απφξξνηα ηεο δπλακηθήο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο θαη εθθξάδεη έηζη φιε ηελ αλαλεσηηθή ηνπο δηάζεζε, ηελ ακθηζβήηεζε, ηνλ δπλακηζκφ θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. πλήζσο, φπσο είλαη εχινγν, επηθξίλεηαη γηα ηνπο αηπρείο 

πεηξακαηηζκνχο θαη ηα πνηθίια ιάζε πνπ ηε δηαθξίλνπλ, αιιά φρη ζπάληα θαζίζηαηαη θνξέαο 

αλαλέσζεο γηα ηελ θαζηεξσκέλε γισζζηθή έθθξαζε ησλ ελειίθσλ, αθνχ ιέμεηο ή εθθξάζεηο ηεο 

λεαληθήο γιψζζαο θαηνξζψλνπλ λα εδξαησζνχλ σο δφθηκνη ηξφπνη απφδνζεο λνεκάησλ, 

ελλνηψλ ή θαηαζηάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηα. 

(http://latistor.blogspot.com/2015/03/blog-post.html#ixzz445IPsuWv) 

Γηαθνξέο ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν δηαβίσζεο, ηελ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε θαη ην θχιν ησλ λέσλ έρνπλ κειεηεζεί γηα ηηο αλαινγίεο πξφηππεο θαη κε πξφηππεο 

γιψζζαο (Αλδξνπηζφπνπινο .Γ.Κ. 1997.) ε φηη αθνξά ην λεαληθφ ιεμηιφγην, ε κέρξη ηψξα 

έξεπλα δελ επηηξέπεη γεληθεχζεηο. Φαίλεηαη πάλησο φηη ε ρξήζε πβξηζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη 

πβξηζηηθψλ πξνζθσλήζεσλ είλαη ζπρλφηεξε αλάκεζα ζε αγφξηα.  

αθέζηεξε είλαη ε ζρέζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηα λεαληθή 

θνπιηνχξα. Οη λεαληθέο «ζθελέο» πνπ ζπγθξνηνχληαη γχξσ απφ κνπζηθά ζηηι (π.ρ. punk, metal, 

hip-hop) ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα ιεμηιφγηα θαη ηξφπνπο ζπλνκηιίαο πνπ δηακνξθψλνληαη 

ππφ ηελ επηξξνή αγγιφθσλσλ λεαληθψλ κέζσλ. ε φηη αθνξά ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, ηα 

δηάθνξα ζηνηρεία ηεο λεαληθήο γιψζζαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά κφλν ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο ζπλνκειίθσλ, ηφζν ηδησηηθά φζν θαη ζηα δηάθνξα λεαληθά ζηέθηα. Σνχην ζεκαίλεη φηη ε 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ είλαη δηαθνξεηηθή π.ρ. ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ απφ φηη κέζα 

ζηελ ηάμε. ηνηρεία λεαληθήο γιψζζαο εκθαλίδνληαη επίζεο ζηα δηάθνξα λεαληθά κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο (λεαληθά πεξηνδηθά, λεαληθφ ξαδηφθσλν, ζηίρνη ηξαγνπδηψλ θιπ.). 

(Αλδξνπηζφπνπινο .Γ.Κ. 1998. ) 

 

http://latistor.blogspot.com/2015/03/blog-post.html#ixzz445IPsuWv
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1.3.: Γλυζζική αλλαγή 

 

Ζ εμέιημε ηεο λεαληθήο γιψζζαο δείρλεη αληίξξνπεο ηάζεηο. Μηα ηάζε πξνο αλνκνηνγέλεηα 

νθείιεηαη ζηα επηθνηλσληαθά θίλεηξα ηνπ γισζζηθνχ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο εθθξαζηηθήο 

πξσηνηππίαο Οη παξαγσγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη νη ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο 

αλαλεψλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε θάζε λεαληθή παξέα μερσξηζηά. Μηα αληίξξνπε ηάζε πξνο 

νκνηνγέλεηα δεκηνπξγνχλ ηα πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά πξφηππα πνπ δηαδίδνληαη απφ λεαληθά 

κέζα ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο. Έηζη π.ρ. ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ λεαληθψλ κνπζηθψλ 

"ζθελψλ" ζπκβνιίδεηαη γισζζηθά κε ηνλ αγγιφθσλν-δηεζλή ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ.. 

(Αλδξνπηζφπνπινο .Γ.Κ. 1998. )  

Σαπηφρξνλα, ζηνηρεία ηεο λεαληθήο γιψζζαο πεξλνχλ ζηελ θνηλή γιψζζα σο ζχκβνια 

λεαληθφηεηαο. (Kotsinas, U.-B. 1997. ) Οη λένη δηαηεξνχλ νξηζκέλεο εθθξάζεηο ηνπο ζηελ 

ελήιηθε δσή, νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κέξνο απφ ην επίθαηξν ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ελψ ηα ΜΜΔ πξνβάιινπλ δείγκαηα λεαληθήο γιψζζαο, π.ρ. ζηε δηαθήκηζε. Χζηφζν, ε δηάδνζε 

ηνπ λεαληθνχ ιεμηινγίνπ δελ έρεη εμεγεζεί αθφκε ηθαλνπνηεηηθά. 

 

1.4.: Γλυζζικέρ ζηάζειρ 

 

Ζ γιψζζα ησλ λέσλ απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηφζν ζηελ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία φζν θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Νένη θαη ελήιηθνη νκηιεηέο αμηνινγνχλ 

ηε γιψζζα ησλ λέσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. (Schlobinski, P., Kohl, G. & I. Ludewigt 1993 ) 

Ζ ζηάζε ησλ ελειίθσλ είλαη ζπρλά επηθξηηηθή θαη δηνξζσηηθή. Γνλείο θαη δάζθαινη 

αληηδξνχλ ηδηαίηεξα αξλεηηθά απέλαληη ζην πβξηζηηθφ θαη βσκνινρηθφ ιεμηιφγην, ρσξίο ίζσο λα 

αληηιακβάλνληαη φηη ην ιεμηιφγην απηφ έρεη ζπγθεθξηκέλεο (δηαπξνζσπηθέο, αμηνινγηθέο) 

ιεηηνπξγίεο θαη φηη ε ζπρλφηεηά ηνπ κεηψλεηαη κε ηελ είζνδν ζηελ ελήιηθε δσή. Οη λένη 

πξνζάπηνπλ ζηε γιψζζα ηνπο αμίεο ζεηηθέο φπσο π.ρ. επζχηεηα, αιιειεγγχε, ηαχηηζε κε κηα 

λεαληθή θνπιηνχξα. ηα κέζα ελεκέξσζεο, ε ζηάζε απέλαληη ζηε λεαληθή γιψζζα (Iordanidou, 

A. & J. K. Androutsopoulos 1998.) θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηελ απνδνρή(«γισζζηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα») θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ («γισζζηθή πελία»). 

ηελ Διιάδα, ν εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο πξνβάιιεη θαηά θαλφλα κηα 

ζηξεβισκέλε εηθφλα ηνπ λεαληθνχ ιεμηινγίνπ, παξνπζηάδεη ηε γιψζζα ησλ λέσλ σο θάηη 

«αθαηαλφεην» θαη ηελ αμηνινγεί κε ζηεξεφηππα (π.ρ. ζπξξίθλσζε ηνπ λεαληθνχ ιεμηινγίνπ ζε 

«150 ιέμεηο») πνπ δελ έρνπλ επηζηεκνληθή βάζε. Έλα ηέηνην ζηεξεφηππν είλαη ε κε αλαγλψξηζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θνηλσληθέο νκάδεο αλαπηχζζνπλ έλα ηδηαίηεξν είδνο ιφγνπ πνπ εμππεξεηεί 

ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηεο νκάδαο, αιιά ηαπηφρξνλα νξίδεη θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. 

 

 

1.5.:Απότειρ ηυν ενηλίκυν για ηην έννοια ηηρ «γλώζζαρ ηυν νέυν» 

 

Μηα κεξίδα ζπληαθηψλ σο γιψζζα ησλ λέσλ αληηιακβάλεηαη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρεηξίδνληαη νη λένη ηελ πξφηππε γιψζζα θαη ην ηδίσκά ηνπο. Θεσξνχλ, κε άιια ιφγηα, φηη 

νπνηαδήπνηε γισζζηθή εθδήισζε ησλ λέσλ είλαη «γιψζζα ησλ λέσλ» (φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, κε ηνλ φξν «γιψζζα ησλ λέσλ» νη γισζζνιφγνη θπξίσο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά 

ζε εηδηθέο ρξήζεηο ηνπ λεαληθνχ ηδηψκαηνο): «Οη λένη κπνξεί λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ 

αγγιηθή απφ ηε κεηξηθή γιψζζα [...] Σν δχζκνηξν ην Διιελφπνπιν δεη κέζα ζε έλα ππαξθηφ 

γισζζηθφ ράνο. Μαζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο, πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ 

ερνκηκεηηθή θηλεζηνινγία. Οη γισζζηθέο απινπζηεχζεηο πεξηφξηζαλ ην ιεμηιφγηφ ηνπ, 

απνκάθξπλαλ απφ ηε γιψζζα ησλ πξνγφλσλ, θη έηζη ν απφθνηηνο ηνπ ζεκεξηλνχ Λπθείνπ 

επηθνηλσλεί κέζσ ηεο ζπλζεκαηνινγίαο. Αλ επηρεηξήζεη θαλείο λα αθνχζεη απφ καζεηή 

ζπλελλνείηαη κε Γηαπσλέδν ζηα αξαβηθά». (Κ. Αθξηβφπνπινο,1999 ) 
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Οη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη λα νξίζνπλ ηε «γιψζζα ησλ λέσλ» θαη λα ηελ 

θαηαηάμνπλ. Σε ζεσξνχλ ρανηηθή θαη ζρηδνθξεληθή, κηα γιψζζα αθαηαλφεηε, πνπ φρη κφλν δελ 

απνηειεί πνηθηιία ησλ ειιεληθψλ, αιιά δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε απηά: «Γελ πξφθεηηαη 

εδψ γηα κηα ηδηφηππε ―αξγθφ‖. Αξγθφ πάληα ππήξρε θαη ζα ππάξρεη. Πξφθεηηαη γηα κηα γισζζηθή 

Βαβέι, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζχκπησκα ζρηδνθξέλεηαο». (. Καξγάθνο,1992,ζει. 109) 

Χο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο απηήο αλαθέξνπλ ηε ιεμηπελία, ηα «ιάζε», ηνπο 

λενινγηζκνχο θαη θπξίσο ηελ πιεζψξα αγγιηθψλ δαλείσλ. Λ.ρ., ζε γεινηνγξαθία κε αθνξκή ην 

ζάιν πνπ είρε μεζπάζεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1985 κε αθνξκή ην ζέκα ηεο έθζεζεο, έλαο λένο 

εκθαλίδεηαη λα εμεγεί ζε έλαλ άιιν ηε ιέμε «αξσγή» σο εμήο: «Ση ζα πεη αξσγή; Αξσγή ζα πεη: 

help, SOS, βνήζεηα, please!... Γθέγθε;». ε κηαλ άιιε, πάιη, έλαο καζεηήο ξσηάεη ην δηπιαλφ 

ηνπ ηελ ψξα πνπ γξάθεη έθζεζε: «Αξσγή θαη επδνθίκεζε; Ση θνπθά είλ' απηά, ξε δηθέ κνπ. 

Κάλε πάζα γηαηί θαξάθιηαζα». 

Άιινη, πάιη, σο γιψζζα ησλ λέσλ ζεσξνχλ κφλν ην λεαληθφ ηδίσκα: «Μηα γιψζζα 

βαζηζκέλε ζηελ παξαδνζηαθή λενειιεληθή αξγθφ, εκπινπηηζκέλε κε λενινγηζκνχο θαη αγγιηθά 

ζηνηρεία».( Γ. Αλδξνπηζφπνπινο,1999). Οξηζκέλνη κάιηζηα ηε δηαθξίλνπλ ζε ππνθψδηθεο: 

«Αλαθεξφκαζηε εδψ κφλν ζηε γιψζζα ησλ κνξθσκέλσλ λέσλ (ησλ θνηηεηψλ), γηαηί ε γιψζζα 

άιισλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ λέσλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή, αιιά δελ ηε γλσξίδνπκε 

θαζφινπ, νχηε θαλ απφ ηελ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ηεο γισζζηθήο πξάμεο, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηε γιψζζα ησλ θνηηεηψλ».(Ά. Φξαγθνπδάθε ,1987) 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη θαηά ηελ άπνςή ηνπο ε ακθηζβήηεζε ηεο επίζεκεο 

γιψζζαο θαη ηεο θαηεζηεκέλεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο: «Οη λένη κεηαθέξνπλ ζηε γισζζηθή ηνπο 

επηθνηλσλία ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεψο ηνπο πξνο ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο ζπκβαηηθέο αξρέο, δνκέο θαη ζεζκνχο [...] Ζ ακθηζβήηεζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

―θαηεζηεκέλεο‖, επίζεκεο, γξαπηήο ή ―δφθηκεο‖ ιεγφκελεο γιψζζαο, ηεο γιψζζαο δειαδή ζηελ 

νπνία εθθξάδεηαη ε εμνπζία, νη λφκνη, νη θάζε κνξθήο πεξηνξηζκνί θαη δεζκεχζεηο». (Γ. 

Μπακπηληψηεο,1994 ζει. 97-110) 

Αλαθέξνπλ κάιηζηα θαη ηα κέζα κε ηα νπνία νη λένη επηηπγράλνπλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν: 

ηνπο λενινγηζκνχο, ηε ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο, πνπ απνηειεί γιψζζα 

πςεινχ γνήηξνπ, αιιά θαη 

νπνηαδήπνηε γισζζηθή παξέθθιηζε 

ηνπο θέξλεη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 

θαζηεξσκέλε γιψζζα θαη ηνλ 

θαζηεξσκέλν ηξφπν ζχιιεςεο ηνπ 

θφζκνπ (αμίεο, ζνβαξφηεηα, 

θαζσζπξεπηζκφ, κέηξν, θνηλσληθή 

ηεξαξρία): «Με ηηο ηνικεξέο ιέμεηο θαη 

νξηζκέλνπο ηδησκαηηζκνχο πεηπραίλνπλ 

ηελ θαηαζηξνθή ηεο ―θαζψο πξέπεη‖ 

νκηιίαο, κεηαδίδνληαο κελχκαηα 

άξλεζεο ηεο ηεξαξρίαο, άξλεζεο 

ζεβαζκνχ, θξηηηθήο, απζάδεηαο».(Ά. 

Φξαγθνπδάθε ,1987, ζει 72-73 ) 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

αξζξνγξάθσλ ζηηο εθεκεξίδεο βιέπεη επίζεο αξλεηηθά ηε γιψζζα ησλ λέσλ, θαζψο βηψλεη ηφζν 

ηα γισζζηθά πξνβιήκαηα πνπ ελίνηε αληηκεησπίδνπλ φζν θαη ην ηδίσκά ηνπο σο απνθιίζεηο απφ 

ηελ πξφηππε γιψζζα πνπ απνηειεί ή πξέπεη λα απνηειεί ηε «γιψζζα καο», ηε γιψζζα φισλ. Ο 

ιφγνο ηνπο είλαη θαηαγγειηηθφο θαη απφιπηνο, γεκάηνο γεληθεχζεηο (π.ρ. φινη νη λένη πάζρνπλ 

απφ ιεμηπελία, δελ μέξνπλ ειιεληθά ή είλαη εληειψο αγξάκκαηνη) θαη ππεξβνιηθνχο 

αμηνινγηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηε γισζζηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ, πνπ 

Δικόνα 3: Ζ επίδπαζη ηυν ξένυν γλυζζυν 
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ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο θαηαζηξνθήο θαη νπηζζνδξφκεζεο ηεο γιψζζαο: «Καη βέβαηα δελ 

είλαη απηέο νη κνλαδηθέο ιέμεηο πνπ δελ γλσξίδνπλ. Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο. Καη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηηο ιέμεηο κφλνλ ε άγλνηά ηνπο. Δπεθηείλεηαη θαη ζε φιεο ηηο ζηνηρεηψδεηο 

γλψζεηο».(Γ. Κνγηάλλε,1985, ζει. 30-31.)  

«Οη λένη καο, φπσο αθξσηεξηάδνπλ ηηο πξνηνκέο ησλ εξψσλ, φπσο βεβειψλνπλ ηεξνχο 

ρψξνπο θαη κλεκεία, έηζη αθξσηεξηάδνπλ θαη βεβειψλνπλ θαη ηε γιψζζα καο». (. 

Καξγάθνο,1992 ) 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξά γίλεηαη ζε ζέκαηα φπσο ηα αίηηα ηεο «πξνβιεκαηηθήο γισζζηθήο 

θαηάζηαζεο» θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη λένη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο «ζσζηνχο» ηχπνπο. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε επζχλε γηα ηελ «πξνβιεκαηηθή» απηή θαηάζηαζε δελ 

απνδίδεηαη ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο (ε κφλε επζχλε πνπ ηνπο απνδίδεηαη αθνξά ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ εθκάζεζε ησλ αγγιηθψλ εηο βάξνο ησλ ειιεληθψλ) φζν ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ (θπξίσο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ), ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο θαη γισζζηθέο κεηαξξπζκίζεηο ή ζηα γισζζηθά 

νιηζζήκαηα ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ (πνιηηηθψλ, δεκνζηνγξάθσλ θηι.): «Γελ λνκίδεηε φηη ε 

άγλνηα ησλ παηδηψλ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζε θάπνηα άιια αίηηα, φπσο αλεπάξθεηα γισζζηθήο 

θαη ελλνηνινγηθήο δηδαζθαιίαο; ηαλ θαζεκεξηλψο βνκβαξδίδνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο κε ιέμεηο... άιιεο ( ελάληηα, θαζεηνπνίεζε θ.ά.), φηαλ ηα αξραία απφ ην ζρνιείν 

έρνπλ πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην, φηαλ ε δεκνηηθή έρεη «ππνθαηαζηήζεη» ηα πάληα, πψο λα μέξεη 

ηψξα ηα αξραηνπξεπή επδνθίκεζε θαη αξσγή;».(Α. Βαξλαθηψηεο,1985.) 

Οη λένη φκσο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζσζηνχο ηχπνπο. Ζ γλψζε 

ηνπο θξαηά ηε γιψζζα δσληαλή θαη ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο ηαπηφηεηαο. 

«Θα έπξεπε νη λένη λα καζαίλνπλ ηε κεγάιε θαη πινχζηα ηζηνξηθή καο γιψζζα ζε φιε ηε 

δηαρξνληθή εμέιημε ηεο, ψζηε λα είλαη θάηνρνη φρη κφλν ηνπ γισζζηθνχ εθθξαζηηθνχ καο 

νξγάλνπ, μεπεξλψληαο ην ζεκεξηλφ θαηλφκελν ηεο ―αιεμίαο‖, αιιά θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ καο 

πινχηνπ, κηα θαη ε γιψζζα είλαη θνξέαο ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ ηνπ ιανχ καο . Καη βέβαηα 

είλαη επράξηζην πσο άξρηζε ήδε λα γίλεηαη ζπλείδεζε θαη απφ απηνχο αθφκε ηνπο ιπκεψλεο ηνπ 

γισζζηθνχ καο πινχηνπ φηη, ρσξίο βειηίσζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία, 

θηλδπλεχνπκε λα αθαληζζνχκε σο έζλνο ηψξα πνπ είκαζηε κέζα ζηελ Δπξψπε». ( 

www.im.dimitriados.gr ) 

Αθφκα ε γλψζε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ηελ ψξηκε ζθέςε: «Ο 

Κνξαήο παξαηεξνχζε: "Πνηέ έζλνο δελ δηαζηξέθεη ηε γιψζζαλ ηνπ ρσξίο λα δηαζηξέθεη ελ 

ηαπηψ θαη ηελ παηδείαλ ηνπ. Ζ αζπληαμία ηεο γιψζζεο ζπλνδεχεη πάληνηε θαη ηελ αζπληαμίαλ 

ησλ ηδεψλ, δηφηη φζηηο θαηαθξνλή ηνπο θαλφλαο ηεο Γξακκαηηθήο γξήγνξα ζέιεη θαηαθξνλήζεηλ 

θαη ηνπο θαλφλαο ηεο Λνγηθήο‖ . Με ηελ θπξηαξρία ηνπ πάλσ ζηε γιψζζα ν Έιιελαο λένο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ζθεθζεί αλεηφηεξα θαη σξηκφηεξα, λα εθθξάζεη ελαξγέζηεξα ηα δηαλνήκαηά 

ηνπ...». ( www.im.dimitriados.gr ) 
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Σέινο ε γλψζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ θαη ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη νξνινγία ιφγηαο πξνέιεπζεο: «Ζ 

έιιεηςε απηή ζπληζηά ―αλαπεξία‖ γηα ηνπο λένπο Έιιελεο, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ ηνπο 

αθήλεη ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο πξνζπειάζεσο ζην γλσζηηθφ πεδίν ησλ επηζηεκψλ (θαη φρη κφλν), 

κε φια ηα ζιηβεξά επαθφινπζα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν απηνχ ηνπ ηφπνπ. Δμάιινπ ε 

ίδηα απηή ε ―γισζζηθή αλαπεξία‖ ππνβηβάδεη άκεζα θαη ζπξξηθλψλεη απειπηζηηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πνιίηε γηα ζπκκεηνρή ζε θάζε δεκφζηα δηαδηθαζία, αλνίγνληαο δηάπιαηα ηελ 

πφξηα ζηνλ εθβαξβαξηζκφ ησλ δεκνζίσλ εζψλ».( Π. Παλαγησηφπνπινο, 1985) 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» σο ιχζε πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηα λέα ειιεληθά. Κνηλή θαίλεηαη λα 

είλαη ε πεπνίζεζε πσο ε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζπληζηά απαξαίηεηε βάζε γηα ηε ζσζηή 

εθκάζεζε ηεο λενειιεληθήο: «Σα αξραία ρξεηάδνληαη θαη πνιχ κάιηζηα, γηαηί καο δίλνπλ πνιιά 

εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηήζνπκε κηα πεηζαξρεκέλε δεκνηηθή, ζπζρεηίδνληαο 

Δικόνα 4:Ζ γλώζζα ηυν νέυν 
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Αξραία θαη Νέα ζνβαξή δηδαζθαιία θη φρη απζαίξεηα θαη ζνιά ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ καο». 

(Υξ. Η. Αλησληάδε, 1987) 

Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ αξζξνγξάθνη πνπ αληηκεησπίδνπλ πην ζεηηθά ηε γιψζζα ησλ 

λέσλ. Κάπνηνη απφ απηνχο «δηαζθεδάδνπλ» κε ην ρηνχκνξ πνπ δηαθξίλεη ην λεαληθφ ηδίσκα: 

«Γελ μέξσ αλ ζιίβνκαη ζπγρξφλσο, αιιά κάιινλ δηαζθεδάδσ κε ηε γιψζζα πνπ κηιάλε ζήκεξα 

ηα λέα θνξίηζηα θαη αγφξηα».( Γ. Ρίδνο,2001. ) 

Αξθεηνί κάιηζηα απφ απηνχο αζρνινχληαη κε ηελ αληίθξνπζε ησλ θαηεγνξηψλ ελαληίνλ 

απηήο ηεο γιψζζαο. Τπνζηεξίδνπλ πσο θακία έξεπλα δελ έρεη απνδείμεη φηη νη λένη «πάζρνπλ» 

απφ ιεμηπελία, πσο φζνη θάλνπλ ιφγν γηα «ιεμηπελία» γεληθεχνπλ έλα πξφβιεκα πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ζε κεξηθνχο κφλν λένπο (Διεπζεξνηππία, 5/8/2001) θαη πσο ην πεξηνξηζκέλν 

ιεμηιφγην νθείιεηαη ζπρλά φρη ζε άγλνηα, αιιά ζηελ πξνρεηξφηεηα ησλ καζεηψλ ή ζην φηη ε 

πεξίζηαζε έρεη γη' απηνχο κεησκέλν επηθνηλσληαθφ ελδηαθέξνλ:( Ά. Ηνξδαλίδνπ,1995 ) 

«Λεμηπελία: Θξήλνο θαη θνπεηφο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ θησραίλεη θαη ράλεηαη, γηα ηε 

λέα γεληά πνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν 300 ιέμεηο (νη δηαθφζηεο ακεξηθάληθεο θιπ.).  

Κάζε θνξά πνπ ην ζέκα εξεπλήζεθε επηζηεκνληθά, ηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ αληίζεηα».( 

www.ndimou.gr/anamasimata.html.) «Να κνπ επηηξέςεηε φκσο λα πσ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

φζα γξάθεθαλ είραλ έλα ραξαθηήξα γελίθεπζεο πνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αδηθίαο. Γηαηί 

ελψ βξέζεθαλ κεξηθνί καζεηέο, φπσο έγξαςαλ αξγφηεξα νη εθεκεξίδεο, λα αγλννχλ ηε ζεκαζία 

ησλ γλσζηψλ πηα ―άγλσζησλ‖ ιέμεσλ απνθαιχθζεθε, φπσο γξάθεηαη, φηη νη καζεηέο ηε Γ‘ 

Λπθείνπ, εθείλνη πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην ζρνιείν ζην νπνίν θνίηεζαλ δψδεθα νιφθιεξα ρξφληα, 

δελ μέξνπλ ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ απηψλ».( Μ. Παπαδάθεο, 1985) 

Δπηπιένλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ, ζπάληα ηνλίδεηαη ε αζάθεηα ή «ιεμηπελία» πνπ κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνπο ελειίθνπο. Έηζη, ι.ρ., ζην ζάιν πνπ πξνθιήζεθε κε 

ην ζέκα ηεο έθζεζεο πνπ δφζεθε ζηνπο ππνςήθηνπο ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο ηνπ 1985, ελψ ε 

άγλνηα ησλ ιέμεσλ «αξσγή» θαη «επδνθίκεζε» πξνβιήζεθε ζηα πξσηνζέιηδα θαη ζηηο 

θεληξηθέο ζειίδεο, ε αζάθεηα ηεο δηαηχπσζεο ηνπ ζέκαηνο πέξαζε ζηα «ςηιά» (κε ζχληνκεο 

αλαθνξέο ζην ηέινο ησλ άξζξσλ ή νιηγφινγεο επηζεκάλζεηο ζηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ησλ 

ζεκάησλ ζηηο πίζσ ζειίδεο). Ζ κφλε εμαίξεζε ήηαλ ν Διεχζεξνο Σχπνο, πνπ δεκνζίεπζε κηα 

νινζέιηδε θξηηηθή ηνπ θηινιφγνπ Α. Βαξλαθηψηε (κε ηίηιν «Αιινπξφζαιιν ην ζέκα ηεο 

έθζεζεο») θαη έλα εθηεηακέλν άξζξν ηνπ Γ. Μαπξνκάηε (κε ηίηιν «Μεδέλ παίξλεη ην ζέκα ηεο 

έθζεζεο»). Με ηελ ίδηα ινγηθή, ζεσξήζεθε ζρεδφλ δεδνκέλν φηη φινη νη ελήιηθνη γλψξηδαλ ηε 

ζεκαζία ησλ ιέμεσλ «επδνθίκεζε» θαη «αξσγή», ελψ φινη νη ππνςήθηνη ηελ αγλννχζαλ: «Οη 

ππνςήθηνη επηζηήκνλεο, νη απξηαλνί κεραληθνί, γηαηξνί, θηιφινγνη, λνκηθνί θηι., αγλννχλ ιέμεηο 

πνπ γλψξηδαλ φινη νη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πξν πεληεθνληαεηίαο».( Κ. 

Γεσξγνπζφπνπινο, 12/6/1985.) 

Κνηλφο ηφπνο ήηαλ ινηπφλ ε ιεμηπελία ησλ λέσλ έλαληη ηεο ιεμηγλσζίαο ησλ ελειίθσλ. Οη 

λένη αλακελφηαλ λα έρνπλ γισζζηθφ πξφβιεκα, θαη απηνί παξνπζηάζηεθαλ λα ην έρνπλ. Οη ίδηνη 

αξζξνγξάθνη ηνλίδνπλ επίζεο φηη γισζζηθά πξνβιήκαηα θαη ρξήζε πιεζψξαο αγγιηθψλ 

δαλείσλ δελ παξαηεξνχληαη κφλν ζηνπο λένπο, αιιά ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο: «Δλλνψ, 

παξαπέκπνληαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ καο βίνπ, ζε φιεο ηηο 

άιιεο ―δσληαλέο‖ επίζεο κεηαδφζεηο, απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ έσο κέζα ζε ηδησηηθνχο 

ρψξνπο, φηη, αλ επηκέλνπκε λα κηινχκε γηα αθαζία θαη γηα αγισζζία, αο κεηξήζνπκε θαιχηεξα 

ζσζηά, ζε φιε ηελ θιίκαθα ζε φιεο ηηο ειηθίεο».( Γ. Υάξεο, 2000. ) 

Δμάιινπ ηε γιψζζα ησλ λέσλ ραξαθηεξίδεη ν δεκηνπξγηθφο δαλεηζκφο: «Ζ δεκηνπξγηθή 

πιεπξά ηνπ δαλεηζκνχ ζηε ΓηΝ δηαθαίλεηαη ζε ρξήζεηο ησλ δαλείσλ άγλσζηεο ζηε γιψζζα-

δφηε. Σα δάλεηα ρξεζηκεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλσλχκσλ, π.ρ. [...] ΝΔ θξαγθνθίιεξ θαηά ην 

θξαγθνθνληάο (= ηζηγθνχλεο). Αθφκε ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο αμηνπνηείηαη ζε γισζζηθά 

παηρλίδηα φπσο ε θαηά ιέμε κεηάθξαζε γεγελψλ ηδησκαηηζκψλ: ΝΔ ζα ζνπ αιιάμσ ηα θψηα > 

I‘m gonna change your lights, NE ζηγά ηνλ πνιπέιαην > slow down the much oil».( Γ. 

Αλδξνπηζφπνπινο,  1997, ζει. 573). 
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Οπφηε, φπσο ππνζηεξίδνπλ, ε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ δελ απνηειεί ιχζε: 

«κσο ην θαηλφκελν δελ ζα πξέπεη λα ζηαζεί θαη αθνξκή γηα πηζσγπξίζκαηα, αιιά ζα πξέπεη 

λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα θαηαπνιεκεζνχλ ηάζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ π.ρ. γηα ηελ επάλνδν 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ ην πξσηφηππν ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ».( Γ. 

αθθάο ). 

ζνλ αθνξά ην λεαληθφ ηδίσκα, επηζεκαίλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο πνπ κηινχλ νη λένη θαη φηη, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηθνηλσληαθή αλάγθε, 

επηζηξαηεχνπλ δηαθνξεηηθή «γιψζζα»: «ε θάζε πεξίπησζε, δειαδή, κε ην ―ξε καιάθα‖ ή κε 

―θαλνληθά‖ ειιεληθά, αληαπνθξίλνληαη ελζηηθησδψο ζε δηαθνξεηηθέο εθθξαζηηθέο αλάγθεο, ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα επηθνηλσλίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηνπο θνηηεηέο θαη κε νπνηαδήπνηε 

άιιε, πεξηζηαζηαθή ή κνληκφηεξε, νκάδα: ζα κηιήζνπλ κε ην ―ξε καιάθα‖ κεηαμχ ηνπο, αιιά 

νχηε ζηνλ θαζεγεηή ηνπο ζα απεπζπλζνχλ κε απηήλ ηε ―γιψζζα‖, νχηε ζηνλ εξγνδφηε ηνπο, 

νχηε ζηνλ παηέξα ηνπο, αθφκα θη φηαλ δελ είλαη λα ηνπ δεηήζνπλ ραξηδηιίθη».( Γ. Υάξεο, 2000) 

Τπνγξακκίδνπλ επίζεο φηη ε θξηηηθή ζηε γιψζζα ησλ λέσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

νθείιεηαη ζηελ ππνηίκεζε νπνηαζδήπνηε γισζζηθήο πνηθηιίαο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εθθξάδεη κελχκαηα ακθηζβήηεζεο ηεο πξφηππεο γιψζζαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ηεξαξρίαο: «ισλ απηψλ ησλ λέσλ ε γιψζζα είλαη θαη κηα δηαθνξεηηθή πνηθηιία ηεο Διιεληθήο, 

κηα ηνπηθή ή κηα θνηλσληθή δηάιεθηνο, πνπ δελ αθνξά φζνπο θαηεγνξνχλ ηε γιψζζα ησλ 

―λέσλ‖, γηαηί φιεο νη θαηαγγειίεο γηα ηε γιψζζα πνπ κηινχλ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο 

αθνξνχλ ηελ πξφηππε Διιεληθή θαη ηνπο νκηιεηέο ηεο, άξα νη εθθξαζηέο ηεο θξηηηθήο ζεσξνχλ 

ηελ πξφηππε πην ―ζσζηή‖ γιψζζα απφ ηηο ινηπέο νκηινχκελεο πνηθηιίεο. [...] Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ε θνηλσληθή ακθηζβήηεζε πνπ απνηεινχλ ηα αγφξηα κε ην ζθνπιαξίθη, ηα θνξίηζηα κε ηε 

κνηνζπθιέηα θαη καδί κε απηά ε απζάδεηα πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηεο αξγθφ ή νη 

λενινγηζκνί ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ ελνρινχλ εκάο ηνπο ιηγφηεξν λένπο θαη καο παγηδεχνπλ λα 

παξαλννχκε ηελ αληαξζία θαη λα λνκίδνπκε φηη είλαη θαθή γισζζηθή πνηφηεηα, λα κελ 

θαηαιαβαίλνπκε ηε γισζζηθή επξεκαηηθφηεηα θαη, κάηαηα, λα θαηαγγέιινπκε ηε γιψζζα 

―ηνπο‖». (Ά. Φξαγθνπδάθε ,2001). 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη θάπνηεο θνξέο παξαζχξνληαη θαη απηνί ζε γεληθεχζεηο θαη 

απζαίξεηεο θξίζεηο, φπσο ι.ρ. φηη νη λένη δελ παξνπζηάδνπλ θαζφινπ γισζζηθά πξνβιήκαηα ή 

φηη νη φπνηεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ νκηιίαο ηεο πξφηππεο γιψζζαο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο, γηαηί ε γιψζζα απηή δελ πξνζθέξεηαη γηα αλεπίζεκεο πεξηζηάζεηο: «Αζθψληαο 

θξηηηθή ζηε γιψζζα ησλ καζεηψλ ηνπο, νη θηιφινγνη ηνπ Λπθείνπ ηνχο πξνηξέπνπλ ζε 

γισζζηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη αδχλαην λα εθαξκνζηνχλ, φπσο λα κε ―θησραίλνπλ‖ ηε γιψζζα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην γεληθφ ξήκα, π.ρ. ―θάλσ‖. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

θηιφινγνη δελ πείζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο είλαη φηη απηή ε ρξήζε ησλ ιέμεσλ είλαη απνιχησο 

αδχλαηε ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηεο νηθεηφηεηαο». (Ά. Φξαγθνπδάθε ,2001). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2.ΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ 

 

 

2.1. Οπιζμόρ και ανάλςζη ηηρ έννοιαρ 

 

Μηα θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε νξίδεηαη σο δνκεκέλε λνεκαηηθή θαηαζθεπή, ε νπνία είλαη 

θνηλή ζηα κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ε νπνία ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα δηαιέγνληαη πάλσ ζε πιηθέο ή ζπκβνιηθέο νληφηεηεο (Hovardas & Stamou 

2006 ζ.1745-1770).  

Έλα θνζκνείδσιν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλάξζξσζε θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά αληηθείκελα ε νπνία επηηξέπεη ζηα αληηθείκελα πνπ ην κνηξάδνληαη λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ ηα θαηλφκελα πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνζκνεηδψινπ  (Castro, 2006, ζ.247-266) 

Ο φξνο αλαπαξάζηαζε επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Durkeirr, ν νπνίνο ην 1898 αλαθέξζεθε ζηηο «ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο» θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηηο δηέθξηλε απφ ηηο αηνκηθέο. 

Ζ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο αλαπαξάζηαζεο θαηά ηνλ Durkheim ζπλδέεηαη κε απηή ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο», ε νπνία αλαδεηθλχεη ην «... ζχλνιν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θηινδνμηψλ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο...»  (Γσγνχ-Κξεηηθνχ , 1994, ζ. 116) 

Ο φξνο αλαπαξάζηαζε (representation) έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε θηινζνθία, ελψ ε έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο θαζηεξψζεθε ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξνληά απφ ην Moscovici 

(1961) θαη παξαπέκπεη ζηελ ληπξθεκηαλή έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

Ο πξψηνο, ν νπνίνο επαλαπξνζδηφξηζε ηελ ληπξθεκηαλή έλλνηα θαη εηζήγαγε ηελ έλλνηα 

ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ήηαλ ν Moscovici (1961) κε ηελ θιαζηθή κειέηε ηνπ «Ζ 

ςπραλάιπζε, ε εηθφλα θαη ην θνηλφ ηεο». Ο Moscovici κειέηεζε ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο ςπραλάιπζεο, δειαδή πψο κηα επηζηεκνληθή ζεσξία δηαδίδεηαη ζε έλα πιαίζην πνιηηηζκηθφ, 

πψο κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάδνζήο ηεο θαη πψο ηειηθά επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ο ίδηνο ν Moscovici πξνζδηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο σο νηθνδνκήκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηνρεηεχνπλ ηηο αληαιιαγέο πνπ γίλνληαη κεηαμχ αηφκσλ ή 

νκάδσλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν 

σο «... ζπζηήκαηα γλσζηηθά πνπ έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ινγηθή θαη γιψζζα... γηα «ζεσξίεο», γηα 

«επηζηήκεο», sui generis, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

ηαμηλφκεζή ηεο...» (Moscovici, 1969, ζ. 10). 

Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο ήξζε λα θαιχςεη θπξίσο ηελ ελδνγελή αδπλακία 

ηνπ ζπκπεξηθνξηζηηθνχ κνληέινπ λα θαηαλνήζεη ηηο ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ 

κε ηνλ θφζκν θαη ην πεξηβάιινλ. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη νη ηξφπνη πνπ 

πξνζεγγίδνπκε, εξκελεχνπκε θαη ζθεπηφκαζηε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηνλ θφζκν γχξσ καο θαη 

φρη έλα μερσξηζηφ θνηλσληνςπρνινγηθφ θαηλφκελν 

χκθσλα κε ηνλ Παπαζηάκνπ: «Ο θφζκνο ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη 

δηάρπηνο, επκεηάβιεηνο θαη δηαηειεί ζε ζπλερή θίλεζε. Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο έρνπλ ηε 

δηθή ηνπο πξαγκαηηθή ππφζηαζε ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηε κλήκε, ηελ νκηιία ή ην ξήκα θαη 

παξνπζηάδνληαη κε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα, ζαλ παξάγσγα ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. 

Σαπηφρξνλα απνηεινχλ έλα αμηφινγν ηκήκα ηεο αηνκηθφηεηαο θαη κεηέρνπλ ελεξγά θαη 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία, ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο, κε ηε κνξθή ηδεψλ, 

ελλνηψλ, θαηεγνξηψλ θαη θηλήηξσλ, κεηαηξέπνληαο ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζπιινγηθή 

πξαθηηθή θαη ζπιινγηθά, ζπλαηζζήκαηα ή ζπγθηλήζεηο» (Παπαζηάκνπ, 1989, ζ. 417). 
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Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Lipiansky (1991) πεξηθιείεη 

κηα πνιππινθφηεηα, ε νπνία επηθεληξψλεηαη θαη έλα δηακνξθνχκελν αιιειεπηδξαζηηθφ πεδίν 

ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη κέζα απφ θνηλσλην ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο δεκηνπξγείηαη 

κηα λέα δπλακηθή ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ςπρνινγία ηεο 

ακεξηθαληθήο ζθέςεο θαη δξάζεο, πνπ πεξηθεξφηαλ γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηνπ ζηεξεφηππνπ, ηεο 

γλψκεο θαη ηεο ζηάζεο. 

Ζ ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή ηεθκεξίσζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ έδσζε ην 

έλαπζκα λα αλνηρηνχλ λένη νξίδνληεο ζηε κειέηε ηεο γλψζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη. 

 

2.1.1.:Ζ πποέλεςζη και ηα δομικά. ηυν κοινυνικών αναπαπαζηάζευν 

 

Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο νδήγεζαλ ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

ινγηθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, δείρλνληαο φηη εκείο κφλνη καο θηηάρλνπκε ηνλ θφζκν 

καο, φπσο λνκίδνπκε φηη καο βνιεχεη, αιινηψλνληαο ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» πνπ καο πεξηβάιιεη, 

αληιψληαο απφ απηήλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ «ηαηξηάδνπλ» θαιχηεξα ζε απηά πνπ έρνπκε ήδε 

ζηε δηάζεζή καο απφ πξσηχηεξεο «εμνξκήζεηο» ζηνλ πεξηβάιινληα θφζκν καο. «Έηζη είλαη, αλ 

έηζη λνκίδεηε», καο έιεγε πξηλ απφ πνιιά ρξφληα ν Luigi Pirandello, θη απηφ έζηγε ηε ινγηθή καο 

αιιά ηνπ ην ζπγρσξνχζακε «πνηεηηθή αδεία». «Έηζη είλαη, γηαηί έηζη ην θηηάρλεηε», καο 

απέδεημε ν Moscovici θαη ζπλάληεζε γηα πνιχ θαηξφ ηελ αληίζηαζε εθείλσλ, πνπ ζην φλνκα ηνπ 

νξζνινγηζκνχ απέθεπγαλ λα αληηθξίζνπλ ηε δχλακε ηεο εθινγηθεπηηθήο καο ηθαλφηεηαο πνπ 

θαηνξζψλεη λα πξνζαξκφζεη ην κπνξψ ζην ζέισ αιιά θαη ην ζέισ ζην κπνξψ λα 

θάλσ(Παπαζηάκνπ. Μαληφγινπ,1995). 

Ζ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνλ Moscovici (1976, 1999, Παπαζηάκνπ, 

Μαληφγινπ, 1995) είλαη έλα ζχζηεκα αμηψλ, ελλνηψλ, ςπρηθψλ εηθφλσλ, δηαλνεηηθψλ 

ζρεκάησλ, πνπ ζπληίζεηαη απφ πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπιιέγεη ην άηνκν κέζσ ησλ αηζζήζεψλ 

ηνπ, θαζψο θαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηε κλήκε ηνπ, θαζψο θαη απηψλ πνπ 

απνξξνθνχληαη απφ ηηο αιιειεπηδξαζηαθέο ζρέζεηο κε ηνλ θφζκν. 

ε θάζε έλλνηα ησλ ππνθεηκέλσλ αληηζηνηρεί κηα εηθφλα θαη είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελφο 

ππνθεηκέλνπ γηα έλα αληηθείκελν. «Ζ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ελφο ππνθεηκέλνπ γηα έλα 

αληηθείκελν (Moscovici, 1976)... νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο έρνπλ δχν φςεηο: κηα παζεηηθή 

θαη κηα ελεξγεηηθή. Ζ πξψηε (παζεηηθή φςε) ζπλίζηαηαη ζε κηα νκνηφκνξθε αληηγξαθή ηεο 

εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κηα θσηνγξαθία., κηα εηθφλα πνπ θαηνηθεί ζηνλ εγθέθαιν. Ζ 

δεχηεξε (ελεξγεηηθή φςε) ζε κηα αλαπαξαγσγή ησλ εξεζηζκάησλ (πξάμεηο, θαηαζηάζεηο, 

αληηθείκελα) πνπ  βξίζθνληαη ζε ζπλερή θαη θνηλσληθή αλνηθνδφκεζε απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ, 

κέζα ζ' έλα πιαίζην θαλφλσλ, αμηψλ θαη ελλνηψλ κε ην νπνίν βξίζθνληαη αιιειέγγπα» 

(Παπαζηάκνπ. Μαληφγινπ,1995 ζ.16 ) 

Ο Καηεξέινο επίζεο επηζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη έλα αληηθείκελν κφλν ηνπ, αιιά ππάξρεη 

γηα έλα άηνκν ή γηα κηα νκάδα: «... είλαη ινηπφλ ε ζρέζε Τπνθείκελν αληηθείκελν πνπ 

δηακνξθψλεη ην ίδην ην αληηθείκελν. Μηα αλαπαξάζηαζε είλαη πάληνηε αλαπαξάζηαζε γηα θάηη 

απφ θάπνηνλ» (Καηεξέινο , 1996. ζ. 50). 

πλεπψο αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ζην αληηθείκελν εγθαζηδξχεηαη κηα ζρέζε. Ζ ζρέζε 

απηή επεξεάδεηαη άκεζα ηφζν απφ ηελ πνιηηηθνθνηλσληθννηθνλνκηθή βάζε πνπ θαηέρεη ην 

άηνκν, θαζψο θαη απφ ηελ ειηθία θαη ην θχιν. Σαπηφρξνλα, νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ππνθείκελνπ 

γηα έλα αληηθείκελν δέρνληαη άκεζεο επηξξνέο απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο ηνπ αηφκνπ. 

Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν θαη ζην 

γλσζηηθφ πεδίν ηνπ αηφκνπ δηαθξίλνπκε ην πεδίν ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηελ πιεξνθνξία θαη ηε 

ζηάζε. 
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«Ζ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε είλαη κηα θνηλψληθνγλσζηηθή δνκή, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ, αληηδξάζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη απνηεινχλ απηφ 

πνπ ν Moscovici ραξαθηήξηζε σο θφζκν απφςεσλ. Ζ νξγάλσζε απηνχ ηνπ θφζκνπ ησλ 

απφςεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσλην-ςπρνινγηθή ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ (θνηλσληθή 

ηάμε, ειηθία, θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν) θαη απφ ην βηνινγηθφ ζχζηεκα θάζε θνηλσλίαο. 

Χζηφζν, θάζε θφζκνο απφςεσλ έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ πιεξνθνξία, ηε ζηάζε θαη ην πεδίν 

αλαπαξάζηαζεο. Απηέο νη ηξεηο ζηάζεηο θαζνξίδνπλ ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηελ νξγάλσζε 

θαη ζεκαζία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ» (Παπαζηάκνπ, Μαληφγινπ, 1995, ζ. 25). 

Ζ πιεξνθνξία αλαθέξεηαη ζην γλσζηηθφ πεδίν πνπ δηαζέηεη ην ππνθείκελν ζρεηηθά κε έλα 

αληηθείκελν θνηλσληνςπρνινγηθνχ ή κε πεξηερνκέλνπ (ζεηηθή ή αξλεηηθή) θαη ην πεδίν 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε έλα ηεξαξρεκέλν ζχλνιν απφςεσλ πνπ δηέπνπλ θάζε ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξάζηαζε  

 
 

2.2.: Οι λειηοςπγίερ ηυν κοινυνικών αναπαπαζηάζευν 

 

Με βάζε ηε δνκηθή πξνζέγγηζε, ε θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε είλαη έλα ζχλνιν ζην νπνίν 

ζπλππάξρνπλ ν θεληξηθφο ππξήλαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία. Ο θεληξηθφο ππξήλαο είλαη ην 

βαζηθφ ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη θαη νξγαλψλεη ηελ αλαπαξάζηαζε, επηηειεί δχν βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο: «κηα γελεζηνπξγφ ιεηηνπξγία πνπ είλαη ζηνηρείν κε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ή 

αιιάδεη ε ζεκαζία ησλ άιισλ ζπληζησζψλ ζηνηρείσλ ηεο αλαπαξάζηαζεο. Δίλαη απηφ δηακέζνπ 

ηνπ νπνίνπ απηά ηα ζηνηρεία παίξλνπλ έλα λφεκα, κηα αμία θαη  κηα νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

είλαη ν θεληξηθφο ππξήλαο πνπ θαζνξίδεη ηε θχζε ησλ δεζκψλ, πνπ ελψλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 

ζηνηρεία ηεο αλαπαξάζηαζεο. Δίλαη απ ' απηή ηελ άπνςε, ην ελσηηθφ ζηνηρείν ηεο 

αλαπαξάζηαζεο. 

Έρεη εμάιινπ θαη κηα. άιιε ηδηφηεηα: απνηειεί ην πην ζηαζεξφ ζηνηρείν ηεο 

αλαπαξάζηαζεο, απηφ πνπ βεβαηψλεη ηε δηάξθεηά ηεο, φηαλ απηή βξίζθεηαη ζε λνχκεξα θαη 

εμειηθηηθά πιαίζηα. Δίλαη ην πην απζεληηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο αιιαγή...» 

(Καηεξέινο , 1996, ζ.ζ. 61-62). 

πλεπψο, ν θεληξηθφο ππξήλαο επηηειεί κηα βαζηθή γελεζηνπξγφ θαη κηα νξγαλσηηθή 

ιεηηνπξγία. Γχξσ απφ ηνλ ππξήλα νξγαλψλνληαη ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινχλ 

ην πην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη απνηεινχλ ηξεηο θαζνξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο: 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηελ αλαπαξάζηαζε, ηελ πξνζαξκφδνπλ ζηα ζεκαηηθά πιαίζηα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ξχζκηζεο θαη εκβάιινπλ ζηελ επηιεθηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ιεηηνπξγία άκπλαο ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα ζε θάζε πξνζπάζεηα 

αιιαγήο. «Γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ ππξήλα νξγαλψλνληαη ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

απνηεινχλ ην πην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη επηηεινχλ ηξεηο θαζνξηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηελ αλαπαξάζηαζε, ηελ πξνζαξκφδνπλ ζηα ζεκαηηθά πιαίζηα 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο ξχζκηζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο. 

Γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ ππξήλα νξγαλψλνληαη ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία. Βξίζθνληαη απ‘ 

επζείαο ζρέζε κε απηφλ, δειαδή ε παξνπζία ηνπο, ε ζπκκεηξία ηνπο, ε δπλακηθφηεηά ηνπο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ππξήλα., απνηεινχλ ην νπζηψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο αλαπαξάζηαζεο, ην πην πξνζηηφ κέξνο ηνπ, αιιά επίζεο ην πην δσληαλφ θαη ην πην 

ζπγθεθξηκέλν. Πεξηιακβάλνπλ ζπιιεγκέλεο πιεξνθνξίεο, επηιεγκέλεο θαη εξκελεπκέλεο, 

θξίζεηο ζρεκαηηζκέλεο γχξσ απφ ην αληηθείκελν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζηεξεφηππα θαη 

πεπνηζήζεηο... έρνπλ ηξεηο ιεηηνπξγίεο: ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκελνπνίεζεο, ηε δηαδηθαζία 

ξχζκηζεο θαη ηε ιεηηνπξγία άκπλαο: φπνπ ν θεληξηθφο ππξήλαο κηαο αλαπαξάζηαζεο 

αληηζηέθεηαη  ζηελ αιιαγή...» (Καηεξέινο, 1996, ζ.ζ. 65-66). 

Ο Abric (1987) ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα φζα 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα θφζκν θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
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θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δνκνχληαη απφ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα θαη ηα πεξηθεξεηαθά 

ζηνηρεία. Ο θεληξηθφο ππξήλαο νξγαλψλεη  πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία. 

πλεπψο ε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θαζνξίδεηαη απφ έλα άθακπην θεληξηθφ ζχζηεκα θαη απφ έλα πην αθίλεην, επέιηθην, 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνκνηψλεη ηα δεδνκέλα πνπ απνθηήζεθαλ 

απφ πξνζσπηθά βηψκαηα ησλ ππνθείκελσλ θαη εμειίρζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

νκάδσλ. 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο 

αλαπαξάζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλεηξκηθή κέζνδνο «... δεηείηαη απφ ηα ππνθείκελα λα 

αλαθέξνπλ ηηο πξψηεο ιέμεηο πνπ ηνπο έξρνληαη ζην κπαιφ ηνπο ζην άθνπζκα ηεο ππφ κειέηε 

έλλνηαο. » 

Βάζεη ηεο ζεσξίαο, ηνλ ππξήλα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνλ απνηεινχλ νη ιέμεηο εθείλεο, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ πςειή ζπρλφηεηα θαη ρακειή κέζε ζεηξά εκθάληζεο, ελψ ηα πεξηθεξεηαθά 

ζηνηρεία ζπλαπαξηίδνπλ νη ιέμεηο κε ηελ πςειή βάζε ζεηξά εκθάληζεο θαη ηε ρακειή 

ζπρλφηεηα. ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο αλαπαξάζηαζεο ππνιείπνληαη δχν βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ε αληηθεηκελνπνίεζε »objectivation) θαη ε επηθέληξσζε (anerage). 

Ζ αληηθεηκελνπνίεζε αθνξά ην ζηάδην ζρεκαηνπνίεζεο θαη απφδνζεο ηεο εηθνληζηηθήο 

κνξθήο ζην αληηθείκελν. Γηακέζνπ απηήο ην αθεξεκέλν γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν θαη ε έλλνηα 

κεηαηξέπεηαη ζε εηθφλα. Καηά ην Moscovici (1976), ε αληηθεηκελνπνίεζε είλαη ε αλαξξφθεζε 

θαη πινπνίεζε ελφο πιενλάζκαηνο δνθηκαζηψλ. 

«... κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο επηιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 

αληηθείκελν ζχκθσλα κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο, αιιά θαη ζχκθσλα κε 

αηνκηθνχο θαη αληηιεπηηθνχο θαλφλεο. ηε ζπλέρεηα νη πιεξνθνξίεο απηέο απνθξπζηαιιψλνληαη 

γχξσ απφ έλα παξαζηαηηθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν γίλεηαη εξγαιείν θαηεγνξηνπνίεζεο πξνηχπσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ε θνηλσληθή νκάδα ην εθιακβάλεη ζην εμήο σο κηα ζπλεθηηθή εηθφλα 

(εηθνληθφ κνληέιν), λα κεηαηξέπεηαη δειαδή κηα έλλνηα ζε εηθφλα..» (Κνζθηλάο, Παπαζηάκνπ 

θαη ζπλεξγάηεο, 2000, ζ.7)· 

Ζ επηθέληξσζε (anerage) αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε κηα ινγηθή εξγαιεηνπνίεζεο (instrumentalisation) ηεο 

παξαγφκελεο γλψζεο. 

Με ηε δηαδηθαζία ηεο επηθέληξσζεο «... ε θνηλσλία κεηακνξθψλεη ην θνηλσληθφ 

αληηθείκελν ζε εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη θαη απηφ ην αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη 

ζε κηα θιίκαθα πξνηίκεζεο κέζα ζηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζρέζεηο...» (Παπαζηάκνπ, 

Μαληνγινπ, 1995, ζ. 21). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθέληξσζεο πξνέξρεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο Gestalt βάζεη εο νπνίαο έλα 

λέν αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη ζ‘ έλα γλσζηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ α εμεγεζεί θαη λα 

εξκελεπζεί. 

Ο Moscovici (1984) ππνζηεξίδεη φηη ν θχξηνο ζηφρνο είλαη λα δακάζνπλ ην γλσζηφ. κσο 

δε ζα πξέπεη λα παξαβιάςνπκε φηη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ εκπφδηφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζεγγίζεη θάηη λέν, γηαηί φπσο έρνπκε αλαθέξεη, ν ππξήλαο είλαη άθακπηνο. κσο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα κεηαιιαγήο ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο, είηε κέζσ ζηαδηαθήο αιιαγήο ηεο 

θχζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε κέζσ κηαο μαθληθήο αιιαγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ θεληξηθνχ 

ππξήλα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο. 

 

 

2.3. Ζ αναπαπάζηαζη υρ κοινυνιογνυζηικό ζύζηημα 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζην γλσζηηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ 
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ζχζηεκα γλψζεσλ (γλσζηηθφ ζχζηεκα). Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζε κηα 

ελεξγφ δηαρείξηζε ηεο εκπεηξίαο αιιά θαη ζηνλ αιιειεπηδξαζηαθφ κεραληζκφ ηνπ γλσζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηνλ Abric (1987) 

σο προϊόν», σο πιέγκα εηθφλσλ θαη ελλνηψλ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ ππνθεηκέλσλ  

Βαζηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ αληηιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, αθνχ ην άηνκν γηα λα απεηθνλίζεη λνεηηθά έλα αληηθείκελν πξέπεη λα ην έρεη 

αληηιεθζεί κέζσ ησλ αηζζήζεψλ ηνπ. 

Ζ κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο κηαο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο ζχκθσλα κε ηε 

ζέζε ηεο Jodelet αθήλεη λα επηθεληξψλεηαη ζην κνξθνπνηεηηθφ θαη ζεκαζηνδνηηθφ ηνκέα πνπ 

επηηειεί. Ζ ιεηηνπξγία απηή μεθηλά κε ηε δηαδηθαζία ηεο αηζζεηεξηαθήο νηθεηνπνίεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη κέζσ ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη αληηζηνίρηζε έλλνηαο θαη εηθφλαο. 

Με ηνλ φξν ινηπφλ θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ελλννχληαη «... νη ςπρηθέο εηθφλεο, ηα 

δηαλνεηηθά ζήκαηα, πεπνηζήζεηο, ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη νη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη 

δειαδή νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε εξκελεία θαη ε πξφζιεςε ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο... είλαη έλα ζχζηεκα αμηψλ, ελλνηψλ, πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα αληηθείκελα, 

ηηο απφςεηο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη φρη κφλν ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, αιιά ζπληζηά εμίζνπ θαη έλα 

εξγαιείν πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αληίιεςεο ησλ παξαζηάζεσλ θαη ηεο εθπφλεζεο ησλ 

απαληήζεσλ...» (Κνζθηλάο, Παπαζηάκνπ θαη ζπλεξγάηεο, 2000, ζ. 33). 

Ζ Jodelet (1984) αλαθέξεη φηη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη: «... νη εηθφλεο πνπ 

ζπκππθλψλνπλ έλα ζχλνιν ζεκαζηψλ, ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

εξκελεχζνπκε απηφ πνπ καο ζπκβαίλεη, δειαδή λα δψζνπκε έλα λφεκα, ζην απξφζκελν, 

θαηεγνξίεο πνπ ε πξνζθνξά ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ, ηα θαηλφκελα, 

ηα άηνκα κε ηα νπνία, επηθνηλσλνχκε, ζεσξίεο πνπ επηηξέπνπλ λα βαζηζηνχκε ζε απηά... Οη 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη ζπκβνιηθέο ηνπνζεηήζεηο νξγαλσκέλεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο (γλψζεηο, ζηάζεηο, ζηεξεφηππα), θαη ην ηζνδχλακν ησλ κχζσλ θαη ζπζηεκάησλ ζθέςεο 

ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ». (Μαληφγινπ, 1996, Jodelet, 1989, Doice , 1989). 

Ο Moscovici (1976) δηεπθξηλίδεη φηη, γηα λα ζεσξεζεί κηα αλαπαξάζηαζε θνηλσληθή», 

είλαη βαζηθφ λα δηαθξίλνπκε ζ‘ απηή ηξία ζηνηρεία (θξηηήξηα). 

Σν πνζνηηθφ θξηηήξην πνπ επηθεληξψλεηαη ζην βαζκφ κηαο αλαπαξάζηαζεο κέζα έλα επξχ 

θνηλσληθφ πιαίζην. 

Σν θξηηήξην παξαγσγήο κε ην νπνίν ε αλαπαξάζηαζε ιεηηνπξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ο 

έθθξαζεο ή ηνπ πξντφληνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. 

Σν θξηηήξην ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπνπ ε αλαπαξάζηαζε ζπκβάιιεη ζηε ζπκκφξθσζε 

ζπκπεξηθνξψλ θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

3:ΚΗΝΟΤΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑ  

 

 

3.1: Σα κινούμενα ζσέδια 

 

ε έλαλ δηαξθψο εμειηζζφκελν θφζκν κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία λα εηζβάιεη ζπλερψο 

θαη λα ηξνπνπνηεί ηελ δσή καο ηα θηλνχκελα ζρέδηα απνηεινχλ ηελ ζπλέρεηα ησλ παξαδνζηαθψλ 

παξακπζηψλ Παξά ην γεγνλφο φηη ην παξακχζη θαηά ηνλ Γθφηνβν (1996) έρεη λα θάλεη 

πεξηζζφηεξν κε ην ιφγν θαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα κε ηελ θίλεζε ελφο εηθφλαο, σζηφζν νη ήξσεο 

είλαη θνηλνί θαη ηα παηδηά παιηφηεξα ζαχκαδαλ ελφο ήξσεο ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ θφκηθο, 

ζήκεξα ζαπκάδνπλ ελφο ππεξήξσεο ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ πνπ ζψδνπλ ηνλ θφζκν. 

Σαπηίδνληαλ κε ελφο ήξσεο ησλ παξακπζηψλ, ηαπηίδνληαη ελφο θαη ζήκεξα κε ελφο ήξσεο ησλ 

θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, αλ θαη έρνπλ επίγλσζε φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Βέβαηα ε ηερλνινγηθή εμέιημε έρεη εηζβάιεη θαη έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηε κνξθηθφηεηα ησλ 

εξψσλ. Χζηφζν ηα παηδηά κέζσ ησλ εξψσλ κεηακνξθψλνληαη ζε φια απηά πνπ ζα ήζειαλ λα 

δήζνπλ. Σν θαζέλα επηιέγεη ην δηθφ ηνπ εξψα πνπ ζα δεη θαη απηφλ ζα κεηαθέξεη ζην παηρλίδη 

ηνπ ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα είλαη ηαηλίεο, ελφο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ δσγξαθηζηέο θηγνχξεο 

αληί γηα εζνπνηνί. Οη ήξσεο ελφο είλαη ζπλήζσο δψα ή θαληαζηηθά πιάζκαηα, κε αζηεία κνξθή. 

Μηινχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ άλζξσπνη. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ ηαηληψλ απηψλ βαζίδεηαη, φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ζην κεηαίζζεκα κε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο Animation.  Αξρηθά νη ζθελέο κηαο ηαηλίαο δσγξαθίδνληαη μερσξηζηά ε 

θαζεκία. Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θηλνχκελν ζρέδην, ηα αξρηθά ζθίηζα δσγξαθίδνληαη ζε 

δηάθαλεο επηθάλεηεο θαη κεηά δσγξαθίδνληαη. Κάζε ζρέδην δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ην 

πξνεγνχκελν. ηε ζπλέρεηα ηα ζρέδηα θσηνγξαθίδνληαη κε ηε ζεηξά θαη δεκηνπξγείηαη έλα 

εληαίν θηικ. ηαλ ην θηικ πξνβάιιεηαη κε ηαρχηεηα, νη θηγνχξεο ησλ ζρεδίσλ θαίλνληαη ζαλ λα 

θηλνχληαη. 

Σελ πξψηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ γχξηζε ν Ακεξηθαλφο .Μπιάθηνλ ην 1907. Οη 

ηαηλίεο ηνπ Γνπφιη Νηίζλετ αλέδεημαλ απηφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο ζε αιεζηλή ηέρλε. 

 

Σν 1937 ν Γνπφιη Νηίζλετ γχξηζε ηε Υηνλάηε θαη ηνπο επηά λάλνπο. Ήηαλ ε πξψηε ηαηλία 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κεγάινπ κήθνπο. Υξεηάδνληαλ 24 δηαθνξεηηθά ζθίηζα γηα λα απνδνζεί ζηε 

Δικόνα 5: Ζ σιονάηη και οι επηά νάνοι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Animation
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BB%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%BD%CE%B5%CF%8A
https://el.wikipedia.org/wiki/1937
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BB%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%BD%CE%B5%CF%8A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B7
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ζθελή θίλεζε δηάξθεηαο ελφο δεπηεξνιέπηνπ. Φαληαζηείηε ινηπφλ πφζα ζθίηζα ζρεδηάζηεθαλ 

γηα ηελ ηαηλία απηή, δηάξθεηαο 83 ιεπηψλ. (el.wikipedia.org/wiki/Κηλνχκελα_ζρέδηα ) 

 

3.2: Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηυν ηαινιών κινούμενος ζσεδίος 

 

πσο πξναλαθέξακε ε δεκηνπξγία ησλ ηαηληψλ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

ηεο ηερληθήο Animation. Animation ζεκαίλεη λα δνζεί θίλεζε θαη δσή ζε έλα ζηαηηθφ ζρέδην, 

φρη αληηγξάθνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά κεηακνξθψλνληαο ηελ, ε γεληθή αληίζεζε πξνο 

θάζε ηη πνπ είλαη ζηάζηκν. Παξ‘ φιε ηελ πιεζψξα ησλ ηξφπσλ έθθξαζεο θαη ην χθνο ηνπ θάζε 

δεκηνπξγνχ, ζηηο ηαηλίεο animation ππάξρνπλ θνηλά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

κε ηξφπν αλάγιπθν ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ πηνζεηνχλ, θαη εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν θαλνληθφο θηλεκαηνγξάθνο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαπηζηψζεηο: ( Βαζηιεηάδεο Γ.1985) 

1. Οη δηάθνξνη «ηχπνη» έρνπλ ηε δηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη ππφζηαζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή 

επειημία θαη πιαζηηθφηεηα: ζηελ νπζία δελ απνηεινχλ αληηγξαθή αιιά παξακφξθσζε θαη 

θαξηθαηνχξα ησλ αιεζηλψλ ηχπσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο πσο ε «πεκπηνπζία» ησλ 

ραξαθηήξσλ απηψλ δε ράλεηαη νχηε θαη αιινηψλεηαη, έηζη φπσο ηε δεκηνπξγεί απνθιεηζηηθά ν 

θαιιηηέρλεο. Σν πάλζενλ ησλ εξψσλ ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ απαξηζκεί ηφζα θαη ηφζα 

νλφκαηα: Κνθφ ν θιφνπλ, Πνπάη θαη Μπέηη Μπνππ ηνπ Μαμ Φιάηζεξ, Μίθη, Νηφλαιλη, Γθνχθη, 

Πινχην ηνπ Γνπφιη Νηίζλετ, Σζίιη Γνπίιη θαη Νηξνχπη ηνπ Σεμ Έηβεξη, Γνχληη Γνπληπέθεξ ηνπ 

Γνπφιηεξ Λαληο, Νηάθθη Νηαθ θαη Μπαγθο Μπάλη ηνπ Σζαθ Σδφνπλο, Μίζηεξ Μαγθνχ ησλ 

Πίηεξ Μπάξλεο θαη Σδνλ Υάκπιη, Σνκ θαη Σδέξη ησλ Γνπίιηακ Υάλα θαη Σδν Μπάξκπεξα, θ.ά. 

2. Τπάξρεη ηάζε γηα ππεξβνιή, γηα κεγαινπνίεζε, κηα έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε. Φπρνινγηθνί 

θαη αηζζεηηθνί ιφγνη επηβάιινπλ λα ηνληζηνχλ ζην θηλνχκελν ζρέδην ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξαθηήξσλ, ε εθθεληξηθφηεηα, ε αλζξψπηλε αδπλακία, ε αθέιεηα, ε 

πνλεξηά, ε λεθαιηφηεηα, ε εμππλάδα. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ππάξρεη θαη ε απινπνίεζε. 

Απηή ηελ απινπνίεζε ηελ επηβάιινπλ ην είδνο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γξαθηθήο νηθνλνκίαο. 

3. Ο ζθελνζέηεο εθθξάδεη ηε θπζηθή θίλεζε δεκηνπξγηθά, ρσξίο λα ηελ αληηγξάθεη απιά. πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε θίλεζε, εληζρχεηαη, ηνλίδεηαη γηα ιφγνπο έκθαζεο. 

4. ην θηλνχκελν ζρέδην ππάξρεη εηδηθφ timing, δειαδή έλαο εηδηθφο ξπζκφο εηζαγσγήο ησλ λέσλ 

ζηνηρείσλ ζηελ θαηάιιειε ζθελή. Ο ηδηφκνξθνο θφζκνο ησλ θαξηνχλ απαηηεί ηέηνηεο κνξθέο 

ηάηκηλγθ. 5. Ζ γξήγνξε δξάζε είλαη πνιχ πην δηαδνκέλε απφ ηελ αξγή. Απηφ επηβάιιεηαη απφ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή δπλακηθή ηνπ είδνπο (θπξίσο ζην ακεξηθαληθφ θαξηνχλ). Ζ δηαπίζησζε απηή 

φκσο δελ είλαη απφιπηε, γηαηί ππάξρνπλ θαη εμαηξεηηθέο ηαηλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ 

βξαδχηεξν ξπζκφ. 

6. Οη γλσζηέο θσηνγξαθηθέο ηερληθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε βάζε ηεο ηέρλεο ηνπ θηικ, ζην 

θαξηνχλ δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία. Γθξν πιάλα, γσλίεο ιήςεο, παλνξακηθέο θηλήζεηο 

κεραλήο, αθφκα θαη ηα θαη, εδψ δελ είλαη βαζηθά εθθξαζηηθά κέζα, φπσο ζπλήζσο ζην 

ηξηζδηάζηαην animation. Πνιχ πην νπζηψδε γηα ηελ ηερληθή ηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ είλαη νη 

θαζαξά γξαθηθέο κέζνδνη ηεο ζχλδεζεο ζην storyboard. Ζ δχλακε θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο 

ζην θαξηνχλ κπνξεί λα εθθξαζηνχλ ηφζν ηέιεηα κε δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ ζρεδίνπ (βνπξηζάθηα, 

πελάθηα, θάξβνπλν, κνιχβη, παζηέι) ή ηνπ θνιάδ, ψζηε ε ηερληθή ηεο θάκεξαο ζε ζχγθξηζε λα 

θαίλεηαη ζρεδφλ άρξεζηε. 
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Ζ θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο ηαηλίεο κε θνχθιεο ή ζ‘ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηθείκελα. ηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν ππάξρεη πεξηζψξην γηα θηλήζεηο κεραλήο. Παξάδεηγκα: νη 

ηαηλίεο ηνπ Γίξη Σξηλθά, θαη ηδηαίηεξα ε πιαζηηθά φκνξθε Ο Αρτάγγελος Γαβριήλ και ε ταδή 

Κσρία, φπνπ ππάξρεη εληππσζηαθή θαη εχζηνρε θίλεζε ηεο κεραλήο παξάιιεια πξνο ην ζέκα, 

track–in θαη track–out θ.ά. Πάλησο θη εδψ αθφκα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. 

7. Ζ δηήγεζε πηζαλφηαηα λ‘ απαηηεί δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ρξφλνπο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε απνηειεζκαηηθφηεηα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο γξαθηθήο ηέρλεο θη φρη κε ιήςεηο ηεο 

θάκεξαο. ε κηα πεξίπησζε αιιαγήο ρψξνπ, νη θαξηνπληθνί ραξαθηήξεο κπνξεί λα παξακέλνπλ 

εθεί πνπ βξίζθνληαη θαη λ‘ αιιάδεη ην θφλην γχξσ ηνπο. 

8. Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ζην θηλνχκελν ζρέδην, φπσο θαη ησλ 

ζνξχβσλ. Ο δηάινγνο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο, ζπρλά ειάρηζηνο, κεξηθέο θνξέο 

αλχπαξθηνο. Τπάξρεη ξπζκηθή αληηζηνηρία ζηε ζρέζε ήρνπ θαη εηθφλαο. 

9. Ζ δπλακηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο (φπσο θαη ε μαθληθή αιιαγή ηνπ) κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη έμνρα δξακαηηθνχο ζθνπνχο (παξάδεηγκα ην πεξίθεκν Ροντι-Τοστ-Τοστ ηνπ 

ΣδνλΥάκπιη). 

10. Ζ βαζηθή θαη πην πξαθηηθή κνλάδα ρξφλνπ ζηα θηλνχκελα ζρέδηα είλαη ην κηζφ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ (12 θαξέ). Μπνξεί φκσο ν ξπζκφο λα επηηαρπλζεί απφ 12 θαξέ ζε 9 ή 6 ή, θαη 

αληίζεηα, λα επηβξαδπλζεί ζε 16 ή 24. 

11. Λφγσ ηεο ζπκππθλσκέλεο δξάζεο θαη πεξηερνκέλνπ, αθφκα θαη ζπρλά ιφγσ ειιείςεσο 

δηαιφγνπ, ν ζεαηήο θαιείηαη λα έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ πάληα ζπγθεληξσκέλε γηα λα είλαη ζε ζέζε 

λα ζπιιάβεη, αθφκα θαη θάζε λχμε πνπ πεξηέρεηαη ζηηο εηθφλεο. Οξηζκέλεο ηαηλίεο έρνπλ πεηχρεη 

λα θηάζνπλ Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ animation είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ε επηινγή θαη ε ρξήζε ηνπο επηθξαηνχλ ζηαδηαθά ζ‘ έλα αξθεηά κεγάιν 

κέξνο ηεο φιεο παξαγσγήο. Απνηεινχλ θαη απηέο ζηελ νπζία, κε ηε ζσζηή θαη εθθξαζηηθή 

ρξήζε ηνπο, «εξγαιεία» θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ηνπ δεκηνπξγνχ. ηελ πξάμε έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα απινπνίεζεο κηαο ζεηξάο ρξνλνβφξσλ θαη επίπνλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηεί ην 

θιαζηθφ animation. Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία παξέρεη ζην δεκηνπξγφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη 

κε επθνιία ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο, έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Σν ηξηζδηάζηαην animation σο ζχιιεςε θαη πινπνίεζε βξίζθεηαη 

θνληά ζηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θηλνχκελεο θνχθιεο, ζε φηη αθνξά ηε δηάπιαζε 

ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ζην ρψξν, ηελ θίλεζε ηεο θάκεξαο, ηελ επηινγή 

ησλ θσηηζκψλ, ην ζηήζηκν ηνπ ληεθφξ. Ζ θαηλνηνκία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα πιήξεο ζηνχληην κε φια ηα εξγαιεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, κέζα ζε έλα δσκάηην ηφζν κεγάιν ψζηε λα ρσξάεη έλαλ ππνινγηζηή. 

Με ην γεληθφ φξν animation πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην θηλνχκελν ζρέδην λνείηαη ε 

απηνηειήο θαη απηφλνκε 8ε Σέρλε πνπ δελ έρεη θνηλά ζεκεία επαθήο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ 

7ε Σέρλε. To animation δεκηνπξγεί κηα απφιπηα ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο ηελ 

παξακηθξή ζρέζε κε κηα πηζηή αλαπαξαγσγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία «κεηακνξθψλεη». 

Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ζην ξπζκφ θαη ηνλ ηξφπν αθήγεζεο, ζην ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ρξφλνπ, ζηε γξαθηθή πεκπηνπζία, είλαη απεξηφξηζηεο. Ο ζθελνζέηεο-θαιιηηέρλεο είλαη ν 

απνθιεηζηηθφο θαη απφιπηνο δεκηνπξγφο φζσλ δσληαλεχνπλ, θηλνχληαη θαη πάιινληαη απφ δηθή 

ηνπο δσή κπξνο ζην ζεαηή. Έρεη ηελ παηξφηεηα ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ ζ‘ έλαλ θφζκν πνπ ν 

ίδηνο έπιαζε, μεθηλψληαο κε ηε ζρεδίαζε ζην ραξηί ή ηηο θνχθιεο θαη ηα αληηθείκελα. Οη 

νπνηεζδήπνηε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα λέα κέζα έθθξαζεο απιά είλαη ρξήζηκα εξγαιεία 
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πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ, γηα λα ηα αμηνπνηήζεη, κεηνπζηψλνληαο ηα δεκηνπξγηθά ζην έξγν ηνπ. 

ε κηα επνρή θαηαηγηζκνχ ηφζσλ εχπεπησλ θαη αλφεησλ πξντφλησλ ηνπ ζεάκαηνο πνπ 

απνβιαθψλνπλ, δπζηπρψο έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο απηνχ ηνπ ζεζαπξνχ, ιφγσ κε 

δηαζεζηκφηεηαο ή πξφζβαζεο, παξακέλεη άγλσζην ζην πιαηχηεξν θνηλφ.. 

To animation κεηνπζηψλεη ηε ρακειή πνηφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ θφζκνπ ζε ακηγή ρψξν 

πνηεηηθήο, κε ηε «καγεία» θαη επεμία πνπ πξνζθέξεη. ( Βαζηιεηάδεο Γ.1985) 

 

 

3.3.:Ζ ποπεία ηυν κινούμενυν ζσεδίυν ζηο σπόνο 

 

Σα θηλνχκελα ζρέδηα σζηφζν δελ είραλ πάληα ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα. Σν θηλνχκελν 

ζρέδην (Dessin Animé - Cartoon) ή θηικ «εκςχρσζεο» ή Animation (Film d‘ Animation - 

Animated-Film) ζεσξείηαη φπσο πξναλαθέξζεθε φηη αλήθεη ζε κηα θαηλνχξηα απηφλνκε 8ε 

ηέρλε, ε νπνία θαηά ην Βαζηιεηάδε (1985) πξνεγείηαη ηζηνξηθά αιιά θαη ρξνλνινγηθά ηνπ 

θαλνληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Σν νπηηθφ ζέαηξν ηνπ Δκίι Ρελψ απνηειεί ηελ απαξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ. Ο Ρελψ δίλνληαο πξνβάδηζκα ζην ζθίηζν, δσγξάθηζε 

ζχληνκεο ηζηνξίεο πνπ ηηο νλφκαζε θσηεηλέο παληνκίκεο θαη κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ εηθφλσλ πνπ 

δηέθεξαλ ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο, δεκηνχξγεζε ηελ νπηηθή ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο - animation, 

κε ηε βνήζεηα θαζξεθηψλ ζε θαηάιιειεο γσλίεο. 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηελ έληαμε ηεο θάκεξαο 

ζηηο δεκηνπξγίεο ησλ θσηνζθελψλ ελφο δσγξάθνπ παξά ελφο θηλεκαηνγξαθηζηή. Ο παηέξαο ηνπ 

θηλνχκελνπ ζρεδίνπ άθεζε πίζσ ηνπ ην πεδίν ησλ αλαδεηήζεσλ άγνλν θαη αλεθκεηάιιεπην, 

θαζφζνλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ράζεθε θαη ν πξψηνο γνεηεπηηθφο θφζκνο ησλ θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ ηνπ Ρελψ θαηέιεμε ζε αδηέμνδν ρσξίο ζπλερηζηέο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ζε κηα παξάιιειε ζεψξεζε φηη ζηελ Ακεξηθή, γχξσ ζην 

1825 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα πξψηα θαξηνχλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα Comic Strips, 

δειαδή ηζηνξίεο κε ζθίηζα πνπ δεκνζίεπαλ ζε ζπλέρεηεο νη εθεκεξίδεο κε θαζαξά 

γεινηνγξαθηθφ ραξαθηήξα. 

Οη πξψηεο κνλάδεο παξαγσγήο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ζηελ Ακεξηθή δεκηνπξγήζεθαλ ην 

1909 θαη άληιεζαλ έκπλεπζε απνθιεηζηηθά απφ ηα Comic Strips πγθεθξηκέλα νη ήξσεο είραλ 

δηαγξάςεη πξνεγνπκηέλσο κηα επηηπρεκέλε δηαδξνκή ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα έληππα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ ζηελ νζφλε. Παξάδεηγκηα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο απνηειεί ην Comic 

Strip «Little Nemo in Slumberland» ηνπ Windsor McCar πνπ πεξηέγξαθε ηα ηξειά φλεηξα πνπ 

έβιεπε ζηνλ χπλν ηνπ έλα παηδί. Ο κηθξφο Nemo έγηλε θηλνχκελε εηθφλα ην 1911 δπν ρξφληα 

πξηλ απφ ηνλ ηξειφ γάην (Crazy Cat) ηνπ George Herriman πνπ θη απηφο είρε δηαγξάςεη κηα 

ζεκαληηθή πνξεία σο comic strip. Αλαπαξηζηνχζε έλα γάην πνπ επηδεηνχζε ηε θηιία ελφο 

πνληηθηνχ. 

Σν 1950 ν Max Fleisher παξνπζίαζε ζηνλ θφζκν ηνπ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ ηνλ Popeye. 

Απφ ηα πξψηα θηλνχκελα ζρέδηα ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηζηνξία ζεσξείηαη θαη ε Gertie, κηα 

δεηλνζαπξίλα. κσο ν πξψηνο δηαρξνληθφο ήξσαο ζηελ ηζηνξία ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, ήηαλ ν 

Felix ν γάηνο δεκηνχξγεκα ηνπ Otto Messner, ν νπνίνο θπξηάξρεζε κε επηηπρία γηα αξθεηά 

ρξφληα ζηνλ θφζκν ησλ βνπβψλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ. 

Απηή ε πξψηε θαξηέξα ηνπ δηάζεκνπ γάηνπ ηεξκαηίζηεθε εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ 

ήρνπ θαη ελφο πνληηθηνχ πνπ έκειιε λα θπξηαξρήζεη ζην ρψξν ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, ηνπ 

Mickey. Χζηφζν θαη άιινη ήξσεο εκθαλίζηεθαλ ζην πξνζθήλην. Σν 1935 ε εηαηξεία ησλ 

αδεξθψλ Warner κε ηε βνήζεηα ηνπ F.T. Avery θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ παξνπζίαζαλ κηα ζεηξά 

απφ μερσξηζηνχο ήξσεο, ηνπο Looney Tunes, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο είρε ηε δηθή ηνπ, 

ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη αγαπήζεθαλ απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο, ήηαλ νη : Daffy Duck, 

Bugs Bunny, Porky Pig. 
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Ηδενινγηθά νη ήξσεο ησλ Looney Tunes ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο ήξσεο ηνπ 

W. Disney, νη νπνίνη ήηαλ θαινθάγαζνη θαη κε κηα θίλεζε, ε νπνία δελ μέθεπγε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη ήξσεο ηνπ Tex Avery αλέηξεπαλ θαζεηί ην ξεαιηζηηθφ. Σν βάδηζκά ηνπο θαη 

γεληθφηεξα ε δξάζε ησλ εξψσλ ήηαλ απνηέιεζκα έκπλεπζεο ησλ θαιιηηερλψλ. Σα background 

ήηαλ αθαηξεηηθά ρσξίο ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη δελ θαηέβαιιαλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηνλ ληηζλετθφ λαηνπξαιηζκφ. 

Ο Tex Avery θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δε δίζηαδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα background, 

πξάγκα απαγνξεπκέλν γηα ην W. Disney. πσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα ν W. Disney 

επηδηψθεη εθηφο απφ ην γέιην λα ζπγθηλήζεη, ν Avery επηδίσθε ην αθαηάζρεην γέιην κε ήξσεο 

γεκάηνπο ειαηηψκαηα αιιά ρσξίο ελνρέο θαη κε αλαξρηθή δηάζεζε δξάζεο. 

Ο πξψηνο ήξσαο ηεο Warner έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην Μάξηην ηνπ 1935 ζηελ ηαηλία: «1 

haven‘t cot hat» θαη ήηαλ ν Porky πνπ ιάηξεπε ηελ ηάμε αιιά ηαιαηπσξνχληαλ απφ έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο θαη απηή ήηαλ ε θπξηφηεξε αίηηα ηεο θαθνδαηκνλίαο ηνπ. Ο D. Duck, κηα πάπηα 

άζηεγε, κηζνχζε ηελ ηάμε θαη ηελ εππξέπεηα θαη ήηαλ έηνηκε λα πξνθαιέζεη ηε κεγαιχηεξε 

θαηαζηξνθή, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη θάζε ηνπ ζθέςε, δηαθξίλνληαλ φκσο θαη γηα ην 

αλεμέιεγθην ρηνχκνξ ηνπ. 

Έλαο άιινο ήξσαο ηνπ Σ. Avery ήηαλ ν Bugs Bunny, έλαο αηψληνο αξγφζρνινο πνπ ηνπ 

άξεζε λα ηξψεη θαξφηα θαη λα πεηξάδεη φζνπο ραινχζαλ ηελ εξεκία ηνπ. Ο Yosemite Sam (ακ 

ν Πεηξαηήο) έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 1945 θαη απνηέιεζε αληίπαιν ηνπ Β. Bunny. Γελ είρε 

ρηνχκνξ θαη ήηαλ πάληα ζε θαθή δηάζεζε, έηνηκνο λα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ Β. Bunny. Έλα άιιν 

αληίπαιν δεπγάξη απνηεινχλ ν Sylvester, ν γάηνο, θαη ν Tvveety, ην θαλαξίλη ν Sylvester 

επηζπκνχζε δηαθαψο λα μεθχγεη ηεο πξνζνρήο ηεο γηαγηάο θαη λα θαηαβξνρζίζεη ηνλ Tweety. Ζ 

θαηάιεμε γλσζηή: φιεο νη πξνζπάζεηεο νδεγνχληαη ζε νηθηξή απνηπρία. 

Άιια θηλνχκελα ζρέδηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζην ρψξν ήηαλ ε νηθνγέλεηα Flintstones πνπ 

έδσζαλ κηα μερσξηζηή εηθφλα ηεο ιίζηλεο επνρήο ησλ Hanna θαη Joe Barbera. Γλσζηά είλαη ηα 

ηξνπκθ (Smurfs) ηνπ Peyo. Ζ εηαηξεία M.G.M. παξνπζίαζε ην Ρνδ Πάλζεξα (Pink Panther) 

ησλ F. Frelleng θαη D. Patie 

 

3.4.:Σα δομικά ζηοισεία ηυν κινούμενυν ζσεδίυν 

 

Σα δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ αθεγεκαηηθφηεηα ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ 

είλαη ηα ζθίηζα θαη ε θίλεζή ηνπο. Ζ ηέρλε ηεο εηθνλνγξάθεζεο απνδίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξψσλ ζε «κνξθφηππνπο», δειαδή ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε νη ήξσεο λα 

γίλνληαη εχθνια αλαγλσξίζηκνη απφ ην παηδηθφ θνηλφ (Μαξηηλίδεο, 1990 ζ.ζ. 82-83). Απηνί νη 

κνξθφηππνη είλαη κε ζαθήλεηα πξνθαζνξηζκέλνη κε βάζε δηακνξθσκέλα θνηλσληθά standards. 

Δηδηθφηεξα νη δπλάκεηο ηνπ θαινχ έρνπλ ειθπζηηθή εκθάληζε ζε αληίζεζε κε ηηο δπλάκεηο 

ηνπ θαθνχ πνπ εκθαλίδνληαη κε απνθξνπζηηθή εκθάληζε. Οη κνξθφηππνη moi ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απνηεινχλ κεηαθνξά γλσζηψλ ζηεξενηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη αμηνινγεζεί ζηα θφκηθο. Ζ επηηπρία έγθεηηαη ζηελ εχθνιε αλαγλψξηζε απφ 

ην παηδηθφ θνηλφ θαη φρη κφλν ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θάζε ήξσα. 

χκθσλα κε ηνλ Έθν ε επηηπρία έγθεηηαη ζηελ πεηζψ ηνπ ήξσα, ν νπνίνο κεηαθέξεη κέζα 

απφ ηε δξάζε ηνπ αλαπαξαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ζπλαληνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ζ εχθνιε 

αλαγλψξηζε ηνπ κνξθφηππνπ δηεπθνιχλεηαη θαη απφ ν ζηνηρείν ηεο απφιαπζεο θαη ηεο 

πεηζηηθφηεηαο πνπ κεγηζηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ. 

Πιάη ζην βαζηθφ ήξσα ζηα θηλνχκελα ζρέδηα φπσο θαη ζην παξειζφλ ζηα παξακχζηα 

εληνπίδνπκε έλαλ ε πεξηζζνηέξνπο ήξσεο - ζπκπξσηαγσληζηέο ζε κηα πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ 

εξψσλ ζε  έλα πην «θνζκηθφ» επίπεδν. Ο ζπκπξσηαγσληζηήο ,αξθεηέο θνξέο ζηα θηλνχκελα 

ζρέδηα κπνξεί λα είλαη έλα δσάθη πνπ εμσξαΐδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ βαζηθνχ εξψα θαη 

πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί σο ν «απφ κεραλήο ζεφο» πνπ δίλεη ηελ ιχηξσζε ή αλαιακβάλεη λα 
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ππνζηεί. φζα δελ κπνξεί ν δεκηνπξγφο ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ λα εληάμεη ζην βαζηθφ 

πξσηαγσληζηή. ε φηη θνξά ην πεδίν δξάζεο ηνπ βαζηθνχ ήξσα είλαη ε ππεξάζπηζε ηνπ θαινχ 

θαη ε ελαληίσζή ηνπ ζην «θαθφ». Ο Έθν (1987) πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «θαθνχ» σο ηελ 

«απεηιή ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο» (ζει. 322-333). 

ε κηα δηακνξθσκέλε εηθνληθή θνηλσλία ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ νη πάζεο θχζεσο 

ραξαθηήξεο, νη νπνίνη ελζαξθψλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «θαθνχ», θαη δξνπλ ηελ θαηεχζπλζε 

αλαηξνπήο απηνχ ηνπ εηθνληθνχ status quo. Ο θάζε ήξσαο θαιείηαη κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ λα 

παξέκβεη απνθαζηζηηθά θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηάμε σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο λνκηκφηεηαο 

ελφο θφζκνπ πνπ δελ επηδέρεηαη αιιαγέο. 

Ζ αληίιεςε ηεο απφθηεζεο πιηθήο δχλακεο κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ αληηθαηνπηξίδεη κηα πνξεία αληίζηνηρε κε απηήλ πνπ πηνζεηνχζε ην πέξαζκα ησλ 

δεθαεηηψλ ε ακεξηθαληθή θνηλσλία (Clotman, 1972 ). 

πσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο ηφζν ζηηο ηζηνξίεο ησλ θφκηθο φζν θαη ησλ θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ (Stevens 1967, Williams 1976, Larose 1978, William 1988).  

Οη «έγρξσκνη» ήξσεο παξνπζηάδνληαη σο ππνδεέζηεξνη έλαληη ησλ ιεπθψλ ζε επίπεδν 

θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη ιανί ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ αιιά θαη νη 

κεηνλφηεηεο είλαη ηαπηηζκέλνη κε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ. Ζ αλσηεξφηεηα ησλ ιεπθψλ εξψσλ 

ππνγξακκίδεηαη ζε θάζε επθαηξία . 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη ζηα θηλνχκελα ζρέδηα είλαη απηφ ησλ δηαθπιηθψλ 

ζρέζεσλ θαηά ηνπο Nillsen θαη Tyler, νη νπνίνη κειέηεζαλ πιηθφ κέζα απφ ην Women‘s 

Educational Equity art program. 

Οη αλδξηθνί ξφινη ησλ εξψσλ παξνπζηάδνληαη κε εγεηηθέο ηάζεηο. Οη γπλαηθείνη ξφινη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ππνβηβάδνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «αλφεηεο» θαη «θνπηζνκπφιεο». Σα 

θνξίηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδνληαη θνβηζκέλα, ηξνκαγκέλα θαη δεηιά. Οη γπλαίθεο 

θαη ηα θνξίηζηα απεηθνλίδνληαη κε απαιά ρξψκαηα, ελψ νη άλδξεο θαη ηα αγφξηα κε έληνλα. Οη 

γπλαηθείνη ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαη ζε ξφινπο δηαθνζκεηηθνχο ή σο «ζεμνπαιηθά 

αληηθείκελα». 

ηε Γαιιία νη Eubben θαη Vander κειέηεζαλ ην πεξηερφκελν ησλ θφκηθο ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (1960-63, 1968-70, 1977-80). Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

απνθάιπςε ηζρπξά αξζεληθά θαη ζειπθά ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ παγησζεί απφ παξαδνζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Οη άληξεο θαίλεηαη λα θαηέρνπλ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, κπνξνχλ λα εθδειψλνπλ 

ην ζπκφ ηνπο αιιά φρη ην θφβν θαη ηε ζηελνρψξηα ηνπο. Οη γπλαίθεο αληηζέησο ππνθχπηνπλ ζηελ 

αλδξηθή θπξηαξρία θαη κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην θιάκα ηνπο αιιά φρη θαη ην ζπκφ ηνπο. 

ε κηα άιιε κειέηε ε Chavez (1987) πξνζπαζεί λα ηεθκεξηψζεη ην θαηλφκελν εο 

αληζφηεηαο ηνπ ξφινπ. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε δηακφξθσζε ζηεξεφηππσλ είλαη 

πξντφλ ηεο «πνιηηηζηηθήο ελίζρπζεο» ησλ πξνηχπσλ ζε κηα θνηλσλία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

δηάθνξα κέζα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαηψληζε εο αληζφηεηαο ηνπ θχινπ, ε νπνία εμππεξεηεί 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ: ηε ζπληήξεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ. 

ε άιιεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο κειεηψληαη νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 

Mooner θαη Brabant (1980) δηαπίζησζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ παηέξα πνπ εξγάδεηαη θαη 

ηεο κεηέξαο-λνηθνθπξάο. Σελ έξεπλά ηνπο ηελ επαλέιαβαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘90. χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ε δηαθνξά σο πξνο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

δχν θχισλ παξέκεηλε ζρεδφλ ε ίδηα. 

Οη άλδξεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ελψ νη γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο βξίζθνληαη 

ζην ζπίηη. Γηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηελ ελαζρφιεζε ησλ αλδξψλ. Οη άλδξεο βνεζνχλ ζηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο αιιά κε απζηεξφ πιαίζην ελαζρφιεζεο: παξνπζηάδνληαη λα θφβνπλ ην γθαδφλ 

ζηνλ θήπν, λα βάθνπλ ην ζπίηη θαη λα πξνζέρνπλ ηα παηδηά, κφλν φηαλ νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ. 

Οη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα καγεηξεχνπλ, λα θαζαξίδνπλ ην ζπίηη θαη λα έρνπλ ηελ θχξηα 

επζχλε γηα ηε θξνληίδα θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξάζεζε ησλ δηάθνξσλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, παξά ηηο 

νπνίεο δηαθνξνπνηήζεηο, ηα δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ ζηελ παξαδνρή ελφο ζηεξενηππηθνχ ξφινπ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ραξαθηήξεο ησλ θφκηθο - θηλνχκελσλ ζρεδίσλ κε βάζε ην θχιν, ζην νπνίν 

αλήθνπλ πλεπψο ζπληεξείηαη κέζα απφ ηα θηλνχκελα ζρέδηα ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο κηα 

παξαδνζηαθή ζηεξενηππηθή θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε κε βαζηθφ γλψκνλα ην θχιν, ζην νπνίν 

αλήθνπλ νη ήξσεο . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
4. :ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

4.1.: Τλικό μελέηηρ 

 
πσο έρνπκε αλαθέξεη ε δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ είλαη κηα ζχλζεηε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηαδηθαζία . Ζ έξεπλα ηεο λεαληθήο ζπλνκηιίαο αζρνιείηαη κε ηα 

θαηλφκελα ηεο επηθνηλσλίαο φπσο π.ρ. ε γισζζηθή επηζεηηθφηεηα, ν δηάινγνο λέσλ-ελειίθσλ θαη 

ε αιιαγή γισζζηθνχ θψδηθα. Μειέηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο δείρλνπλ φηη νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηε δηαινγηθή ηνπο επηθνηλσλία ην ζχλνιν ησλ γισζζηθψλ πεγψλ ηεο θνηλφηεηαο φπνπ δνπλ. 

Δδψ ζπγθαηαιέγνληαη θαηαξρήλ νη γιψζζεο θαη νη γισζζηθέο πνηθηιίεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξίγπξνπ, φπσο ε ηνπηθή δηάιεθηνο ή ε γιψζζα κηαο εζληθήο κεηνλφηεηαο. Αθφκε, ζηνηρεία 

απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο, π.ρ. ζιφγθαλ απφ δηαθεκίζεηο, αηάθεο απφ ηαηλίεο θαη 

ηξαγνχδηα θ.ά. 

 ηνηρεία απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο ζπληαηξηάδνληαη δεκηνπξγηθά ζηνλ λεαληθφ δηάινγν, 

ζπγθξνηψληαο έλα "κσζατθφ" πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο 

ζηηγκήο. Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη απηφ, δειαδή πνηα ζηνηρεία επηιέγνπλ νη λένη θαη πψο ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπο, αληαλαθιά ηηο πνιηηηζκηθέο επηξξνέο θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπνζέηεζε ηεο θάζε λεαληθήο παξέαο. 

ε αληίζεζε κε ην πεδίν ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη κηληηαθψλ ζπνπδψλ νη 

θνηλσληνγισζζνινγηθέο έξεπλεο γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο ζε 

κπζνπιαζηηθά θείκελα ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο παξά 

ην γεγνλφο φηη είλαη έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο γιψζζαο 

ησλ παηδηψλ είλαη αλακθίβνια ηα θείκελα καδηθήο θνπιηνχξαο ζηα νπνία εθηίζεληαη (π.ρ. 

θηλνχκελα ζρέδηα, παηδηθέο δηαθεκίζεηο). 

Σν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, νη ζηφρνη ησλ νκηιεηψλ/ηξηψλ, νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, αιιά θαη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη επηδεμηφηεηα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα δξάζεο, θαίλεηαη λα θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ.  

Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηα θηλνχκελα ζρέδηα 

δηαπηζηψλνπκε ηελ κεγάιε επίδξαζε απηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο ηνπο . Σα παηδηά 

έιθνληαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πηνζεηνχλ εχθνια ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο εθθξάζεηο νκηιίαο ηνπο θαη ηνπο αξέζεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ηνπο.(Selected Papers of 11
th

 

International Conference on greek linguistics,2013) 

Ζ γξήγνξε θίλεζε, ηα σξαία θαη εληππσζηαθά ρξψκαηα νη σξαίνη θαη κεισδηθνί ήρνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηδηφκνξθεο θαη εληππσζηαθέο εθθξάζεηο νη νπνίεο θαληάδνπλ ηδηαίηεξα αζηείεο 

ζηα απηηά ησλ παηδηψλ δεκηνπξγνχλ κηα επηζπκεηή αηκφζθαηξα ε νπνία ηξαβά ηελ πξνζνρή θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη νη θνηλσληνγισζζηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο  ζε ηξεηο δεκνθηιείο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ: ηα  

(Απηνθίλεηα 2) , ηελ ηαηλία Zακπίδηα: Πνπιηά ηνλ Αέξα θαη ηελ ηαηλία Μαδαγαζθάξε 2 : 

Απφδξαζε ζηελ Αθξηθή.  

Ζ απφθαζε κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο ηξείο απηέο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

(Απηνθίλεηα 2 Zακπίδηα: Πνπιηά ηνλ Αέξα θαη Μαδαγαζθάξε 2) γηα αλάιπζε ζηελ εξγαζία 

κνπ βαζίζηεθαλ ζην κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ θαίλεηαη λα δείρλνπλ γηα απηέο ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, φπσο δηαθάλεθε απφ ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ καδί ηνπο ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ησλ εμσζρνιηθψλ πξαθηηθψλ 

γξακκαηηζκνχ ηνπο (Stamou θ.ά. 2014). πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, 

θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζπίηη (καδί κε ην δηάβαζκα παξακπζηψλ θαη εηθνλνγξαθεκέλσλ 

ηζηνξηψλ) ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο (ηφζν αγνξηψλ φζν θαη θνξηηζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην 
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κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ) απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηαηληψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Καη 

γηα ηηο δχν ηαηλίεο, αλαιχζεθε ε κεηαγισηηηζκέλε εθδνρή ηνπο πνπ θπθινθφξεζε γηα ην 

ειιεληθφ θνηλφ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ηαηλία Απηνθίλεηα 2 πξνβιήζεθε ην 2011 θαη είλαη ζπκπαξαγσγή ηεο 

Pixar Animation Studios θαη ηεο Walt Disney Company. Οη ραξαθηήξεο ηεο ηαηλίαο είλαη 

απηνθίλεηα κε αλζξσπνκνξθηθέο ηδηφηεηεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είλαη γξήγνξα θαη 

εληππσζηαθά. Πξσηαγσληζηήο ηεο ηαηλίαο είλαη ν Κεξαπλφο Μαθ Κνπίλ, ν νπνίνο είλαη έλα 

αγσληζηηθφ απηνθίλεην θφθθηλνπ ρξψκαηνο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ έληαζε θαη ηε δπλακηθφηεηα. 

ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ραξαθηήξεο αλήθεη θαη ν Μπάξκπαο, πνπ είλαη έλαο αθειήο γεξαλφο 

πνπ ξπκνπιθεί ηα ακάμηα, θαη ν νπνίνο κπιέθεη άζειά ηνπ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδεη κε ηνλ θίιν ηνπ Μαθ Κνπίλ. Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Μαθ Κνπίλ ζην παγθφζκην Γθξαλ Πξηλ ζηελ Ηαπσλία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πην γξήγνξνπ 

αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ ζηνλ θφζκν. 

 

κσο, ν Μπάξκπαο ιαλζαζκέλα ζεσξείηαη ακεξηθαλφο θαηάζθνπνο, θαη έηζη κπιέθνπλ νη 

δπν ηνπο ζε πεξηπέηεηεο. ηε ζθελή πνπ επηιέρηεθε γηα αλάιπζε, ζπκκεηέρεη ν Μπάξκπαο καδί 

κε ηξεηο πεξηθεξεηαθνχο ραξαθηήξεο, ηνλ Φηλ Μαθ θαίξαο, ηε Υφιπ Πνιχζηξνθε θαη έλαλ 

έκπνξν αληαιιαθηηθψλ/ πιεξνθνξηνδφηε (ν νπνίνο εκθαλίδεηαη γηα ιίγν ζηε ζπγθεθξηκέλε κφλν 

ζθελή). Ο Φηλ Μαθ θαίξαο είλαη βξεηαλφο θαηάζθνπνο θαη νη θηλήζεηο ηνπ ζπκίδνπλ ηνλ 

θηλεκαηνγξαθηθφ θαηάζθνπν Σδέεκο Μπνλη. Ζ Υφιπ Πνιχζηξνθε είλαη κηα εθ ησλ δχν 

κνλαδηθψλ γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ ηεο ηαηλίαο θαη είλαη κία βξεηαλίδα πξάθηνξαο, πνπ ιφγσ 

ζπλζεθψλ εμειίρζεθε ζε εθπαηδεπφκελε θαηάζθνπν. Πξφθεηηαη, πξνθαλψο, γηα έλαλ δπλακηθφ 

ραξαθηήξα. Χζηφζν, ε εηθφλα ηεο είλαη αξθεηά ‗ζειπθή‘, αθνχ είλαη έλα κσβ γξήγνξν 

απηνθίλεην κε κεγάια πξάζηλα κάηηα θαη ζαξθψδε γπλαηθεία ρείιε. 

Δικόνα 6 : Ο κεπαςνόρ Μακ Κοςίν 
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Απφ ηελ άιιε, ε ‗Ζ ―Zακπίδηα‖ είλαη κηα δηαζθεδαζηηθή θαη αζηεία ηαηλία θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ πνπ θαηαπηάλεηαη κε δηαρξνληθά δεηήκαηα, φπσο ε πεξηβφεηε ζρέζε παηέξα-γηνπ θαη ε 

αξκνληθή έληαμε ελφο πξνζψπνπ ή ζηε δηθή καο πεξίπησζε ελφο πνπιηνχ, ζε κηα θνηλσλία κε 

λφκνπο θαη δνκέο. 

 

              Δικόνα 7 : Zαμπίζια: Ποςλιά ηον Αέπα 

Ζ ―Zακπίδηα‖, γεκάηε έμππλεο θαη θιεγκαηηθέο αηάθεο, άπιεηε δξάζε θαη εξσηθέο 

αλαηξνπέο, παξνπζηάδεη κε πξσηφηππν ηξφπν ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δνκψλ, ψζηε φια ηα 

κέιε κηαο θνηλσλίαο λα δνπλ αξκνληθά θαη κε αζθάιεηα. Ζ ηζηνξία, πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ 

εληππσζηαθή θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Εακβέδε, αληιεί έκπλεπζε απφ ηνλ κνλαδηθφ θπζηθφ πινχην 

ηεο πεξηνρήο θαη καο κεηαθέξεη ηελ πεκπηνπζία ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. 

Κάι (κε ηε θσλή ηνπ Φνίβνπ Ρηκέλα) Ο Κάη είλαη έλα θεθάην, θηινπεξίεξγν, γελλαίν θαη 

επγεληθφ πνπιί, κε παξάηνικν ραξαθηήξα πνπ ηνλ βάδεη ζπρλά ζε κπειάδεο. Σνλ έρνπλ 

κεγαιψζεη γηα λα είλαη αλεμάξηεηνο, ελψ απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθφο. κσο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη γηα κνλαρηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη δηραζκέλνο αλάκεζα ζηελ 

απηάξθεηα θαη ζηελ αλάγθε λα έρεη θίινπο θαη λα αλήθεη ζε κηα θνηλσλία. Απηή ε αληίθαζε 

δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη αιαδφλαο θαη ςεπηνπαιηθαξάο. 
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Ευή (κε ηε θσλή ηεο Μαξίαο Εεξβνχ) Γπλακηθή θαη απζάδεο, δηαζέηεη ζαξδφλην 

ρακφγειν. Δίλαη πηνζεηεκέλε θαη δηαπνηηζκέλε κε ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη δηθαηνζχλεο. Σα 

δίλεη φια, πνιχ ζπρλά ζε βάξνο ηεο. Δίλαη εηδήκνλαο ζηα ζρνηληά θαη δελ έρεη πνηέ πξφβιεκα λα 

αησξείηαη απφ ην έλα θιαδί ζην άιιν. Γελ είλαη ηδηαίηεξα γιπθνκίιεηε, θπξίσο ιφγσ 

αλαζθάιεηαο, ελψ μέξεη λα αιιάδεη ζέκα ζπδήηεζεο πνιχ γξήγνξα. 

εκσούπος(κε ηε θσλή ηνπ Ζιία Εεξβνχ) Δίλαη ν ηδξπηήο ηεο Εακπίδηα. Δίλαη ν κέληνξαο, 

ε παηξηθή θηγνχξα γηα φινπο. Γηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, είλαη ζνθφο θαη 

δηαηζζεηηθφο. Απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη ελζαξθψλεη ην πλεχκα αιιειεγγχεο πνπ 

θάλεη ηελ Εακπίδηα πνιιά παξαπάλσ απφ έλα απιφ δέληξν. Γελ δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη είλαη ζεξκφο, πξνζηηφο θαη ηνλ δηαθξίλεη ε θαηαλφεζε. Σνπ 

αξέζεη λα παξαθνινπζεί ηα πήγαηλε-έια θαη ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηεο θνηλφηεηαο. 

Σενηάι (κε ηε θσλή ηνπ Φψηε Πεηξίδε) Πξφθεηηαη γηα έλα γεξάθη κέζεο ειηθίαο, πνπ 

ηαιαηπσξείηαη απφ ηνλ ζάλαην ηεο γπλαίθαο ηνπ. Έρεη αθνζησζεί ζην κεγάισκα ηνπ Κάη κε 

ζηφρν λα θάλεη ηνλ γην ηνπ αλεμάξηεην. Γελ ηνπ ιέεη πνηέ θαιή θνπβέληα θαη ηνλ εθλεπξίδεη ην 

γεγνλφο φηη ν Κάη έρεη γίλεη αλεμέιεγθηνο. Δίλαη ηθαλφο θαη δπλαηφο, αιιά ηα κπζηηθά πνπ 

θξαηάεη απφ ηνλ Κάη ηνλ βαξαίλνπλ κέξα κε ηε κέξα. 

Αίαρ (κε ηε θσλή ηνπ Θαλάζε Κνπξιακπά) Σνλ ηξέθεη ε ηάμε, ε ζπλέπεηα θαη νη επζείεο 

γξακκέο. Ζ δέζκεπζε ηνπ λα ππεξαζπίδεηαη ηε Εακπίδηα είλαη αθιφλεηε, αιιά ε ζηξαηησηηθνχ 

ηχπνπ εγεζία ηνπ ηνλ παξαζχξεη θακηά θφξα ζε θνληφθζαικεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο. Ο Αίαο 

ηξέθεη κεγάιν ζεβαζκφ γηα ηνλ ηδξπηή θαη αξρεγφ ηεο Εακπίδηα, εθρνχξνπ, αλ θαη ηνλ 

ελνρινχλ νη θηιεηξεληθέο ηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ο Αίαο είλαη εμαηξεηηθφο θαη θαιά 

εθπαηδεπκέλνο ζηηο πηήζεηο θαη δελ αλαδεηά ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ ηειεηφηεηα γηα ηελ νκάδα 

ηνπ. Ζ αλαίδεηα θαη ε αλππαθνή είλαη ην θφθθηλν παλί ηνπ. 

Ίζς(κε ηε θσλή ηνπ Γηψξγνπ θνπθή) Δίλαη επδαηκνληζηήο ρσξίο αηδψ θαη θακαξψλεη φηη 

γεχεηαη φια ηα πξνλφκηα ηεο Εακπίδηα, δνπιεχνληαο ειάρηζηα θαη θπξίσο επηλνψληαο δνπιεηέο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ Κάη, ν Ίδπ είλαη ππεξβνιηθά θνηλσληθφο θαη έρεη θπζηθή 

ηάζε ζηελ θνιαθεία. Σα πηάλεη εχθνια, είλαη αζεβήο (εηδηθά απέλαληη ζηελ εμνπζία) θαη 

αδηφξζσηα ρνληξφπεηζνο. Πξηλ λα έξζεη ζηε Εακπίδηα, ν Ίδπ έπξεπε λα πξνζέρεη κφλνο ηνπ ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηψξα ηνπ είλαη δχζθνιν λα παξαδερζεί φηη ζέιεη πξαγκαηηθά λα είλαη κέινο ηεο 

θνηλφηεηαο. 

Γκόγκο  (κε ηε θσλή ηεο Καηεξίλα Γθίξγθηο) Πξφθεηηαη γηα έλα θαζαξφαηκν δείγκα 

Δθηππηφξπγρνπ (πειαγφκνξθν πνπιί). Δίλαη εθθεληξηθή κε ηδηφηξνπν ρηνχκνξ θαη έρεη ηδηαίηεξε 

αδπλακία ζηηο θάξζεο, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη εμαηξεηηθά αγαπεηή ζηα κηθξά πνπιάθηα. 

Δθπξνζσπεί ηε θηγνχξα ηεο γηαγηάο ζηε Εακπίδηα θαη ελψ είλαη κεγάιε ζε ειηθία, δελ βάδεη 

θηεξφ θάησ… 

Μπόνηζο (κε ηε θσλή ηνπ Κσζηή Παηξίθηνπ) πλδπάδεη ηε ξψκε κε ην πλεχκα. Πηζηεχεη 

θαλαηηθά ζηελ αγλφηεηα ηεο θχζεο θαη ζεσξεί φηη ε αξρή ηνπ θνηλνηηζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηε 

Εακπίδηα απνηειεί απφθιηζε απφ ην θπζηνινγηθφ. Πάζρεη, ε αιήζεηα είλαη, απφ ηδέεο κεγαιείνπ 

θαη ζθνπεχεη λα ηζνπεδψζεη ηε Εακπίδηα γηα λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε ησλ πξαγκάησλ. 

Σα δύο μαπαμπού Ο έζηι (κε ηε θσλή ηνπ Βαζίιε Μήιηνπ) ζπκίδεη ρνισκέλν, 

εθπαηξηζκέλν Βξεηαλφ πνπ δελ πξνηίζεηαη κε ηίπνηα λα ζπλεηζθέξεη θάηη ζηε Εακπίδηα, ελψ 

πξνηηκά λα ηξψεη πηψκαηα. Δίλαη κνλίκσο ζηελ ηζίηα γηαηί ηνλ έρνπλ απνθιείζεη απφ ηελ 
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θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ ζπγθαιχπηεη πηνζεηψληαο κηα αληηπαζεηηθή πεξζφλα. Δπίζεο, είλαη έλα 

ηδηαίηεξα θαθνκνχηζνπλν καξακπνχ. 

Ο Μόπηον (κε ηε θσλή ηνπ Κσζηή Παηξίθηνπ), απφ ηελ άιιε, είλαη εκθαλίζηκνο θαη 

γεληθά πην ζπκπαζήο απφ ηνλ μάδεξθν ηνπ. Σνλ θαηαθιχδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη είλαη 

επηξξεπήο ζηηο ζπγθηλήζεηο, ελψ πξνζπαζεί λα ζπγθξαηεζεί φηαλ είλαη παξψλ ν έζηι. Θα έδηλε 

ηα πάληα γηα λα είλαη κέξνο ηεο Εακπίδηα, θπξίσο γηαηί ηξειαίλεηαη γηα πάξηη .  

Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο εθηπιίζζεηαη κηα εθπιεθηηθή πφιε ζην ρείινο ελφο επηβιεηηθνχ 

θαηαξξάθηε, ζηελ θαξδηά ηεο Αθξηθήο, φπνπ θαηνηθνχλ πηελά θάζε είδνπο. Ολνκάδεηαη 

Εακπίδηα θαη ηε δηνηθεί ν κπαξνπηνθαπληζκέλνο εθρνχξνπ. Σν λεαξφ γεξάθη Κάη εγθαηαιείπεη 

ην απνκνλσκέλν ηνπ θπιάθην γηα λα γίλεη κέινο ησλ Σπθψλσλ, ηεο μαθνπζηήο νκάδαο πνπ 

πεξηπνιεί θαη δηαηεξεί αζθαιή ηε Εακπίδηα. Ο παηέξαο ηνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ απφθαζε ηνπ 

θαη ηνλ αθνινπζεί, κέρξη πνπ αηρκαισηίδεηαη απφ έλα χπνπιν ηγθνπάλα πνπ ζθνπεχεη λα 

επηηεζεί ζην θαηαθχγην ησλ πηελψλ. Ο Κάη θαη ε αδειθή ςπρή ηνπ Εσή ζα πξέπεη λα βάινπλ ηα 

δπλαηά ηνπο γηα λα ζψζνπλ ειαίλεηαη γηα πάξηη. 

Σέινο ε ηαηλία Μαδαγαζθάξε 2 είλαη κηα μεθαξδηζηηθή ηαηλία γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο 

ζηελ νπνία παίξλεη κέξνο ε γλσζηή ζε φινπο παξέα απφ ην Μαδαγαζθάξε 1 πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνλ Άιεμ ην ιηνληάξη, ηνλ Μάξηη ηε δέβξα, ην Μέικαλ ηελ θακεινπάξδαιε θαη ηελ 

ηππνπνηακίλα Γθιφξηα καδί κε ηνλ εμσθξεληθφ βαζηιηά Σδνπιηάλ θαη ηνλ Μνξίο θαζψο θαη ηνπο 

απίζηεπηνπο πηγθνπίλνπο ηδέηκο-κπνληηθνχ χθνπο. Να επηζεκάλνπκε φηη ζηελ ζθελή πνπ ζα 

αλαιχζνπκε κεηέρεη έλαο αθφκα αξζεληθφο ηππνπφηακνο ν Μφην Μφην πνπ έρεη κηα ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζηε Γθιφξηα .  

 

Δικόνα 8 : κήνη από ηην ηαινία κινοςμένυν ζσεδίυν Εαμπίζια 
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.Ζ  ηαηλία θπζηθά εθηπιίζζεηε  ζηε Μαδαγαζθάξε, απ‘ φπνπ πξνζπαζνχλ ηψξα λα θχγνπλ 

ψζηε λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, ηε Νέα Τφξθε. Σν αεξνπιάλν είλαη έηνηκν πξνο 

απνγείσζε (φζν έηνηκν κπνξεί λα είλαη έλα αεξνπιάλν πνπ έρνπλ επηζθεπάζεη πηγθνπίλνη) θαη 

έπεηηα απφ ιίγα κίιηα πηήζεο, πξνζγεηψλεηαη, κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηε κέζε ηνπ 

πνπζελά… δειαδή ηεο Αθξηθήο. Δθεί, θαζέλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο καο βξίζθεη φιν θαη 

θάηη δηθφ ηνπ, αιιά θαη πάιη… κπνξεί ε Αθξηθή λα ζπγθξηζεί κε ην ζπηηηθφ ηνπο ζηε Νέα 

Τφξθε . 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο Νέαο Τφξθεο απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζην πξσηαγσληζηηθφ 

θνπαξηέην. Γηαθνξεηηθά δψα αλαπηχζζνπλ κηα κνλαδηθή θηιία θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ήζειαλ 

λα ηνλίζνπλ νη δεκηνπξγνί! Πφζν κάιινλ φηαλ απηφ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ζηελ αραλή 

αθξηθαληθή ήπεηξν. 

Δικόνα 9 : Μαδαγαζκάπη 2 
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Σψξα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ άγξηα θχζε θαη θαζέλαο κε ην είδνο ηνπ. Ο Άιεμ, ζηελ 

Αθξηθή πιένλ, ζπλαληά ηνπο γνλείο ηνπ θαη φιε ηνπ ε δσή παίξλεη λέα ηξνπή, θαζψο πξέπεη λα 

απνδείμεη απφ ηελ αξρή ηελ αμία ηνπ, αθνχ είλαη έλαο θφζκνο κφλν γηα ληθεηέο. Ο Μάξηη 

επηηέινπο βξίζθεη έλα θνπάδη κε δέβξεο θαη κπνξεί λα ληψζεη κέινο ηνπ, αιιά άξαγε ην λα είζαη 

φκνηνο κεηαμχ νκνίσλ είλαη θαιφ; Ζ γιπθηά θαη γεκάηε απηνπεπνίζεζε Γθιφξηα απνθαζίδεη πσο 

είλαη θαηξφο λα εξσηεπηεί θαη αλαιακβάλεη δξάζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν Μέικαλ απνθαζίδεη λα 

απνθαιχςεη ηα βαζηά ηνπ ζπλαηζζήκαηα (έξσηα ζα ην ιέγακε) γηα εθείλε. Ο αληίδεινο φκσο  Ο 

Μφην Μφην είλαη πνιχ δπλαηφο θαη μεινγηάδεη ηελ άβγαιηε Γθιφξηα.. Με άιια ιφγηα, νη θίινη 

καο, ζε απηήλ ηελ ηαηλία, βηψλνπλ έληνλεο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη αλαδεηνχλ (κέζα απφ 

ηξπθεξέο αιιά θαη αζηείεο θαηαζηάζεηο) ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηα ζέισ ηνπο, ελψ αθφκα θαη ε 

θηιία ηνπο δνθηκάδεηαη.  

 

 

4.2.: Καηαγπαθή και ανάλςζη ζκηνών 

 

4.2.1 Ανάλςζη ζκηνήρ από ηην ηαινία Αςηοκίνηηα 2 

 

ηελ παξαθάησ ζπλνκηιία ν Μπάξκπαο, ν Φηλ Μαθ θαίξαο θαη ε Υφιπ Πνιχζηξνθε 

βξίζθνληαη ζην Παξίζη γηα λα απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο απφ έλαλ έκπνξν αληαιιαθηηθψλ πνπ 

δνπιεχεη ζηε καχξε αγνξά. Ο Φηλ δίλεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ε πξνζέγγηζε κε ηνλ 

έκπνξν, έηζη ψζηε λα κελ θηλήζνπλ ππνςίεο. Ο έκπνξνο, φκσο, απνδεηθλχεηαη πσο είλαη 

πιεξνθνξηνδφηεο ηνπ Φηλ. 

 

Απφζπαζκα 1 (47:48-50:08) 

Μπάξκπαο (Μ), Φηλ (Φ), Υφιπ (Υ), Πσιήηξηα (Π), Έκπνξνο/ Πιεξνθνξηνδφηεο (Πι) 

1 Φ: ηαλ κπείηε κέζα κελ απνκαθξπλζείηε θαη κελ κπείηε κέζα λα ειέγμεηε ηα 

2 πνηληθά κεηξψα. Δδψ φινη θαθνπνηνί είλαη. 

3 Υ: Καλέλαο έιεγρνο. Έγηλε. 

4 Φ: Με κηιήζεηε ζε θαλέλαλ, κε θνηηάμεηε θαλέλαλ, κε ραδεχεηε πνπζελά θαη γηα 

5 θαλέλα ιφγν. πλελλνεζήθακε; 

6 Υ: Γελ ζα ραδεχνπκε. Μάιηζηα θχξηε. 

7 Φ: ((Γπξλάεη πξνο ηα πίζσ λα βξεη ηνλ Μπάξκπα, ν νπνίνο πεξπαηάεη θαη ραδεχεη 

8 δεμηά θη αξηζηεξά)) Μπάξκπα; 

9 Μ: Ναη Φηλ; 

10 Φ: Γελ ήξζακε εδψ γηα ςψληα. 

10 Μ: Φψληα; Ση ελλνείο; ((Αληηθξίδεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ κπξνζηά ηνπ)) πν 

11 πν! Απί:ζηεπην έρνπλ ηα πάληα εδψ. :ρη. Κνίηα ηα θαπφ. Πνιχ ζα ήζεια έλα 

12 θαπφ. πγγλψκε κάγθεο ηελ θάλσ. ((πλερίδεη λα θνηηάεη ζηνπο πάγθνπο κε ηα 

13 αληαιιαθηηθά)) Οπάνπ! Οπξίζηη; Ση πνπιάηη; 

14 Π: Πξνβνιείο monsieur πξνβνιείο! ((O Μπάξκπαο ηξνκάδεη απφ ηελ εκθάληζε 15 

ηεο πσιήηξηαο θαη ηξέρεη παληθφβιεηνο)) 

16 Φ: (Έρεη θξπθηεί πίζσ απφ πάγθνπο θαη παξαθνινπζεί απφ καθξηά ηνλ 

17 έκπνξν/ πιεξνθνξηνδφηε)) Α εδψ είζαη. 

18 Μ: ((Δηζβάιιεη κε θσλέο ζην ζεκείν πνπ έρεη θξπθηεί ν Φηλ)) Ο:ν έρεη απίζηεπηεο 

19 πξνζθνξέο εδψ. 

20 Φ: Μπάξκπα θαιχςνπ. 

21 Μ: ((Ο έκπνξνο/ πιεξνθνξηνδφηεο ηνχο έρεη θαηαιάβεη, πξνζπαζεί λα απνδξάζεη, 

22 ελψ ν Φηλ θαη ε Υφιπ ηνλ θπλεγνχλ)) Έη πεξηκέλεηε. 

23 Φ: ((Ζ Υφιπ έρεη πηάζεη ηνλ πιεξνθνξηνδφηε θαη ηνπ θάλεη ειεθηξνζφθ)) Μα 

24 έρεηο ηξειαζεί; 
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25 Υ: Μα  λφκηδα: 

26 Φ: Μπάξκπα ην παιηθάξη ζέιεη γάληδν, θαλφληζε. 

27 Μ: Ακέζσο. 

28 Πι: ((Έρεη εθλεπξηζηεί πνπ ν Μπάξκπαο ηνλ κεηαθέξεη κε ηνλ γάληδν)) 

29 θνπξηαζκέλε παιηαηδνχξα, πάξε κε απφ ηνλ δξφκν ζνπ 

30 ((Έρνπλ κεηαθεξζεί ζε ζεκείν αζθαιέο γηα λα κηιήζνπλ)) 

31 Πι: ((Πξνο ηνλ Φηλ)) Ζιεθηξνζφθ; Με δνπιεχεηο; 

32 Φ: Ζξέκεζε ζαθαξάθα. Δίλαη ε πξψηε ηεο απνζηνιή. Γελ ήμεξε πσο είζαη 

33 πιεξνθνξηνδφηεο κνπ. 

34 Υ: Πιεξνθνξηνδφηεο; 

35 Πι: ηξαβάδη ε; ((Απεπζπλφκελνο ζηε Υφιπ)) Πνηέ δελ κνπ άξεζαλ νη 

36 θαηλνχξγηνη ((Ζ Υφιπ θάλεη έλαλ ζπκσκέλν κνξθαζκφ)). 

 

ε απηφ ην απφζπαζκα, παξαθνινπζνχκε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηήξσλ: ηνπ Μπάξκπα, ηεο Υφιπ, ηνπ Φηλ θαη ηνπ Πιεξνθνξηνδφηε, κέζα απφ ηελ νπνία 

αλαδχνληαη νη θαηεγνξίεο ηνπ αθεινχο 

πξάθηνξα, ηεο αξράξηαο πξάθηνξα, ηνπ επηθεθαιήο πξάθηνξα θαη ηνπ έκπεηξνπ πξάθηνξα, 

αληίζηνηρα, θαη νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηαζθνπίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο, ν Φηλ θαηαζθεπάδεη ηελ 

θαηεγνξία ηνπ επηθεθαιήο θαηάζθνπνπ ηεο απνζηνιήο, θαζψο απεπζχλεη ζπλερψο νδεγίεο (π.ρ. 

ζεηξέο 4-5) θαη επηπιήμεηο (π.ρ. ζεηξά 20, 23-24) κε απζηεξφ ηξφπν ζηνπο δχν καζεηεπφκελνχο 

ηνπ, ηε Υφιπ θαη ηνλ Μπάξκπα, κέζα απφ ηε ρξήζε επζέσλ θαηεπζπληηθψλ γισζζηθψλ πξάμεσλ 

(ρξήζε πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο ζε β΄ εληθφ πξφζσπν ή εξσηήζεσλ ειέγρνπ). Δπηπιένλ, νη 

θνθηέο θξάζεηο θαη ε ρξήζε εηδηθψλ ιέμεσλ φπσο ‗πνηληθά κεηξψα‘, ‗θαιχςνπ‘ θαη 

‗πιεξνθνξηνδφηεο‘ είλαη δεηθηηθέο ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηαζθνπίαο ηελ νπνία εθπξνζσπεί. 

ηηο ζεηξέο απηέο θαίλνληαη θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο. Δηδηθφηεξα ν 

Φίλ κηιάεη κε ζχληνκεο θνθηέο θξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί (π.ρ. ζεηξέο 4-5)  . Ο ηφλνο 

θαη ην χθνο ηεο θσλήο ηνπ είλαη ζε νξηζκέλα ζεκεία εηξσληθφο θαη πνιιέο θνξέο εθθξάδεηαη κε 

αζέβεηα απέλαληη ζηνλ Μπάξκπα (π.ρ. ζεηξά 10) αιιά θαη απέλαληη ζηνλ πιεξνθνξηνδφηε (π.ρ. 

ζεηξά 32) ηνλ νπνίν θαη απνθαιεί ζαθαξάθα . 

Σα ίδηα ζρεδφλ ραξαθηεξηζηηθά έρεη θαη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο θαη νκηιίαο ηνπ 

πιεξνθνξηνδφηε. Δθθξάδεηαη κε απφηνκν θαη αγελή ηξφπν θαη ππνηηκάεη ηελ Υφιπ 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ κάιηζηα ζηξαβάδη(π.ρ. ζεηξά 35) . 

Ζ θπξηαξρία θαη ε ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ Φηλ εληζρχεηαη απφ ηε ζπλνκηιηαθή ζηάζε ηεο 

Υφιπ, ε νπνία απνδέρεηαη πιήξσο ηελ θπξηαξρία ηνπ κέζα απφ κεραληθέο επαλαιήςεηο (π.ρ. 

ζεηξά 3, 6), απφπεηξεο δηθαηνιφγεζεο (π.ρ. ζεηξά 25), θαζψο θαη εξσηήζεηο επηβεβαίσζεο (π.ρ. 

ζεηξά 34). Έρεη ελδηαθέξνλ πσο, ελψ ε Υφιπ κνηάδεη λα πηνζεηεί ηνλ ‗αξζεληθφ‘ ηξφπν νκηιίαο 

ηνπ Φηλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζε έλα ζθιεξφ, απαηηεηηθφ θαη αλδξνθξαηνχκελν 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη ε θαηαζθνπία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απερεί ηελ 

αδπλακία ηεο θαη ηελ αλίζρπξε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, θαζψο πξφθεηηαη απιψο γηα κηα 

παζεηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ χθνπο ηνπ Φηλ, παξαπέκπνληαο θαη‘ νπζία ζε έλα ήπην θαη επγεληθφ 

χθνο νκηιίαο. Απφ ηελ άιιε, ε απεηξία ηεο δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάλεη ειεθηξνζφθ ζε 

έλαλ πιεξνθνξηνδφηε ηνπ Φηλ (φπσο απνθαιχπηεηαη θαηά ηε δηεπίδξαζε), κε απνηέιεζκα λα 

δερηεί ηνλ ριεπαζκφ ηνπ, θαζψο ηελ απνθαιεί ‗ζηξαβάδη‘ (ζεηξέο 35-36). 

πσο θαη ε Υφιπ, ν Μπάξκπαο θαηαζθεπάδεηαη επίζεο σο καζεηεπφκελνο θαηάζθνπνο. 

Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηε Υφιπ πνπ πξνζπαζεί ζθιεξά (αλ θαη ηειηθά αλεπηηπρψο) λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν ηεο αθνινπζψληαο κε πξνζήισζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Φηλ θαη 

πηνζεηψληαο ην νκηιηαθφ χθνο ηνπ, ζηνλ Μπάξκπα απνδίδνληαη θαηεγνξήκαηα φπσο ε αθέιεηα, 

ε επηπνιαηφηεηα θαη ε αλσξηκφηεηα, θαζηζηψληαο ηνλ αθαηάιιειν γηα πξάθηνξα. 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα αγλνεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ Φηλ, θαζψο κφλν ε Υφιπ αληαπνθξίλεηαη 
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ζε απηέο, ελψ θάπνηεο ζηηγκέο δελ ηηο αληηιακβάλεηαη θαλ (ζεηξά 10). Γεληθφηεξα, ν Μπάξκπαο 

κνηάδεη λα κελ εξκελεχεη ζσζηά ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, θαζψο, αληί λα θαηαζθεπάδεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαζθφπνπ, θαηαζθεπάδεη απηή ηνπ πειάηε (ζεηξέο 11-13, 

18-19). Ζ αθέιεηα θαη ε επηπνιαηφηεηα ηνπ Μπάξκπα επηζθξαγίδνληαη δεηθηηθά θαη απφ ηε 

ρξήζε ηνπ βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ (ζεηξά 13). Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο 

εθθξάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο (π.ρ. ζεηξά 12) Παξ‘ φια απηά, απηά ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θάλνπλ ηνλ Μπάξκπα λα κελ απνδέρεηαη ηε αλίζρπξε ζέζε πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ ηνπνζεηήζεη ν 

Φηλ, φπσο θάλεη ε Υφιπ.  

 

4.2.2 : Ανάλςζη ζκηνήρ από ηην ηαινία Εαμπίζια  

 

Ζ παξαθάησ ζθελή εθηπιίζζεηαη  ζηελ θνπθάια ελφο δέληξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζνπίηα 

μελνδνρείνπ .Ο δηάινγνο γίλεηαη αλάκεζα ζηνλ μελαγφ Ίδη θαη ηνλ πειάηε Κάηι 

 

1Η: Καιψο ήξζαηε ζηηο βξαδηλέο μελαγήζεηο ηνπ Ηδη , πνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηψξα γίλνληαη  

2κφλν ηα πξσηλά . 

3Κ: Γελ γίλεηαη λα έξζεηε αξγφηεξα ; 

4Η : Εεηήζαηε μελάγεζε ! 

5Κ: Ναη αιιά φρη απφ ηα άγξηα ραξάκαηα . 

6Η: Κη φκσο απηφ δήηεζεο θίιε , θνίηα ην δηαθεκηζηηθφ . 

7Κ:Δληάμεη ! Κη απηφο πνηνο είλαη ; 

8Η : Φπζηθά εγψ είκαη, δσγξάθηζα ηνλ εαπηφ κνπ . Ση δειεχεηο ; Ίδη κε ιέλε θαη νη ερζξνί κνπ  

9 θιαίλε. Υν ρν ρν θηιαξάθν κνπ ! Καη ηη ζε θέξλεη εδψ ζηε Εακπίδηα ; 

10Κ : Μάιινλ είρα ηελ αλάγθε λα αιιάμσ παξαζηάζεηο . 

11Η : Σφηε ηξίςε ηα κάηηα ζνπ θίιε γηαηί δελ ππάξρεη νκνξθφηεξν κέξνο . 

12 Κ : Γελ ζπκάκαη νλφκαηα . 

13 Η : Ίδη  

14 Κ: Χξαία θαη πσο ζε ιέλε ; 

15 Η : Ίδη 

16 Κ : Μελ επαλαιακβάλεζαη ην άθνπζα απηφ . 

17 Η : Σν φλνκα κνπ είλαη Ηδη  

18 Κ : Καη ζα ην ιεο φιε κέξα ; 

19 Η : ρη , ειπίδσ φρη .   

 

Αλαιχνληαο ηελ παξαπάλσ ζθελή δηαπηζηψλνπκε ηελ έληνλε παξνπζία ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο λεαληθήο γιψζζαο ηφζν ζην ιφγηα ηνπ μελαγνχ Ηδη αιιά θαη ηνπ πειάηε 

Κάη . Ο Ίδη θηλεί έληνλα ην ζψκα ηνπ κηιάεη γξήγνξα (ζεηξέο 1-2), γεκάηνο απηνπεπνίζεζε 

(ζεηξέο 8-9 ) θαη κε κία δφζε ζξάζνπο θαη εηξσλείαο ζα ιέγακε ( ζεηξά 19 ). Ο Κάη απφ ηελ άιιε 

έρεη πνην ήπηα θίλεζε θαη ζπκπεξηθνξά . Μηιάεη πνην πξνζεγκέλα κε βάζε ηα θνηλσληθά 

ζηάληαξ αιιά εθθξάδεη  θη απηφο κία δφζε αξλεηηθήο θξηηηθήο θαη εηξσλείαο απέλαληη ζηνλ Ίδη ( 

ζεηξά 18 ) παξά ην γεγνλφο φηη επζχλεηαη ν ίδηνο γηα ην γεγνλφο φηη ν Ίδη επαλαιακβάλεηαη . 

 

4.2.3 : Ανάλςζη ζκηνήρ από ηην ηαινία Μαδαγαζκάπη 2  

 

Ζ ζθελή πνπ αλαιχνπκε δηαδξακαηίδεηαη γχξσ απφ κηα θνζκηθή ζα ιέγακε ιίκλε φπνπ νη 

ηππνπφηακνη δξνζίδνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ ηαπηφρξνλα Ο δηάινγνο είλαη αλάκεζα ζηελ Γιπθηά 

Γθιφξηα θαη ηηο θίιεο ηεο θαη ηνλ ηππνπφηακν Μφην Μφην ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη θαη δηεθδηθεί 

εξσηηθά ηελ Γθιφξηα . Ο Μφην Μφην βγαίλεη κε απηνπεπνίζεζε απφ ην λεξφ ηξαγνπδψληαο θαη 

ιηθλίδνληαο επηδεηθηηθά ην θνξκί ηνπ θαη πιεζηάδεη πξνο ην κέξνο ηεο Γθιφξηαο . 
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1Φ: Γηα θνίηα , λνκίδσ ζε γνπζηάξεη ν Μφην Μφην ! 

2Μ : Μνπ αξέζνπλ φιεο νη παρνπινχιεο , κνπ αξέζνπλ φιεο νη αθξαηνχιεο ,  

3 νη ζηξνγγπιέο , νη γεκαηνχιεο θαη κε γνπζηάξνπλ γηα ηελ θσλή κνπ . 

4 πα θνχθια , είζαη ηεξάζηηα . 

5Γ : Πνηνο είλαη ν θίινο ζνπ ; Ή κήπσο είλαη ν πηζηλφο ζνπ ; 

6Μ : Με ζέιεη , ζέιεη ηα κάηηα κνπ , κε ζέιεη , ζέιεη ηελ κέζε κνπ , 

7 ηελ ζηξνπκπνπιάδα κνπ , ηελ αθξαηνζχλε κνπ , 

8 ηελ ηξαγαλνπιηά κνπ , ηελ ζσκαηάξα κνπ θαη ηελ καγθηά κνπ . 

9 Με ζέιεη αηειείσηα , κε ζέιεη γηα πάληα . Με ζέιεη γηαηί κε ζέιεη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πσο θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο ζθελέο πνπ αλαιχζακε έηζη θαη εδψ νη αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο λεαληθήο γιψζζαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο ζηελ νκηιία θαη ησλ ηξηψλ ζπλνκηιεηψλ. Αξρηθά ( 

ζεηξά 1) ε θίιε ηεο Γθιφξηα κε έλα ηδηαίηεξα παηρληδηάξηθν ηφλν νκηιίαο γηα λα εθθξάζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ Μφην Μφην πξνο απηήλ ρξεζηκνπνηεί ηελ θξάζεη << γνπζηάξεη >> . ηελ ζπλέρεηα 

ν Μφην Μφην κε κεγάιε άλεζε θαη ζηπι, γεκάηνο απηνπεπνίζεζε, ηξαγνπδάεη ( ζεηξέο 2-3) 

πκλψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απεπζχλεηαη ζηελ Γθιφξηα κε κάγθηθν χθνο ( ζεηξά 4) 

απνθαιψληαο ηε θνχθια θαη ηεξάζηηα .Ζ Γθιφξηα απφ ηελ πιεπξά ηεο αλ θαη ηδηαίηεξα γιπθηά 

θαη αγαπεηή ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ηξφπν νκηιίαο ( ζεηξά 5) κε ηελ θίιε ηεο θαη ηνλ Μφην Μφην 

έρνληαο κάιηζηα έλα εηξσληθφ θαη ιίγν θνξντδεπηηθφ ηφλν ζηελ θσλή ηεο .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 10 ; ΟΜόηο Μόηο και η Γκλόπια 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 
5. :ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

5.1.: Γενικά ζςμπεπάζμαηα 

 

ην ζεκείν απηφ θαη έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαηαιήγσ ζηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα  

Οη λένη ζήκεξα  φρη κφλν δελ πάζρνπλ απφ ιεμηπελία, αιιά έρνπλ γιψζζα πινχζηα θαη 

ζπλερψο αλαλενχκελε. Απιψο, είλαη άιιε απφ απηήλ πνπ κηιάλε νη κεγάινη. Γελ ιέκε θαη 

ηίπνηα θαηλνχξγην. Απφ ηελ επνρή ηεο boom generation (ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο 

εθήβσλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο), ην θαηλφκελν κηαο ηδηαίηεξεο γιψζζαο γηα ηε λενιαία έρεη 

γηγαλησζεί. Οη ηηλέηηδεξ -θαη δελ κηιάκε κφλν γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο, αιιά θαη γηα ηνπο 

Άγγινπο, ηνπο Γάιινπο, αθφκε θαη γηα ηνπο έιιελεο ηεληηκπφεδεο- επηρεηξνχζαλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ελειίθνπο θαη κέζσ ηεο γιψζζαο. Ζ αξγθφ είλαη αλαηξεπηηθή θαη 

επηρεηξεί λα ζνθάξεη, νπφηε ππήξρε (θαη, θπζηθά, ππάξρεη) επξχηαηε ρξήζε πβξενιφγηνπ, κφλν 

πνπ ζήκεξα ειάρηζηνη γνλείο ζνθάξνληαη αλ ην παηδί ηνπο πεη «θαη γακψ» αληί γηα «ζνχ- πεξ» ή 

«επηθφ!» Απηνί πνπ φλησο ζνθάξνληαη αθφκε (νη παππνχδεο, π.ρ., ή νη θαζεγεηέο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ) είλαη απηνί πνπ θαηαγγέιινπλ ηε λέα γεληά γηα ην θησρφ ηεο ιεμηιφγην. ζν νη 

έθεβνη ρσξίδνληαη ζε ππννκάδεο, ε γιψζζα ηνπο ζα απνθηά θαη πεξηζζφηεξν πινχην - αθνχ 

αιιηψο κηιάλε νη γθνζάδεο, αιιηψο νη emo, αιιηψο νη θαλαηηθνί θίιαζινη, αιιηψο νη γθέηκεξ, νη 

ζθέηηεξ, νη κνδάηεο θ.ν.θ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο ησλ λέσλ είλαη φηη εθθξάδεη 

θαη εθθξάδεηαη κέζα ζηελ «παξέα», ην δίθηπν ησλ ζπλνκειίθσλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη 

κηα εληαία γιψζζα· θάζε παξέα έρεη δηθφ ηεο θψδηθα επηθνηλσλίαο, πνπ κπνξεί λα ηνλ «αξπάμεη» 

κηα άιιε παξέα θαη κεηά κηα άιιε, κέρξη πνπ θάπνηεο εθθξάζεηο λα πηνζεηεζνχλ απφ κεγάιν 

κέξνο ηεο λενιαίαο, εηδηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο. 

Σν παγθφζκην ρσξηφ έρεη θέξεη ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηελ αγγιηθή αξγθφ κέζα ζηα 

ειιεληθά ζπίηηα - θαη έηζη δελ ζα έπξεπε λα καο εθπιήζζεη ην θαηλφκελν, εηδηθά αθνχ εδψ θαη 

ρξφληα αξθεηνί ελήιηθνη ρξεζηκνπνηνχκε ην «Θα ζε πάξσ πίζσ» (Η will call you back) ή ην 

«a.s.a.p.» (as soon as possible = ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ). Απφ ηελ άιιε, ηα chat rooms θαη ηα 

blogs νξηζκέλεο θνξέο «έθνβαλ» απηφκαηα ηηο πβξηζηηθέο εθθξάζεηο· θη έηζη έρεη δεκηνπξγεζεί 

κηα ζεηξά απφ ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο βξηζηέο, αιιά πεξλάλε απφ ηε... ινγνθξηζία. ην 

γισζζάξη πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε θάκπνζεο εθδνρέο ηνπ «καιάθαο». 

 Σα ΜΜΔ παίδνπλ, θπζηθά, ην ξφιν ηνπο ζ' απηφ ην γατηαλάθη ηεο γιψζζαο: α) Γαλείδνπλ 

ιέμεηο ζηε λενιαία· θαη  β) Γαλείδνληαη ιέμεηο απφ ηε λενιαία,. Απηφ απμάλεη ην θχξνο ηεο 

γιψζζαο ηεο λενιαίαο, αιιά ηείλεη λα πεξηνξίζεη ηνλ αλαηξεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Απφ ηελ 

άιιε, ράξε ζηελ ηειεφξαζε, αιιά θαη ζηα «λεαληθά» πεξηνδηθά, νη εθθξάζεηο ηεο λενιαίαο δελ 

έρνπλ πηα ζχλνξα· θη έηζη, απφ ηελ Καξδίηζα ψο ηελ Ξάλζε ε πηηζηξηθαξία κπνξεί λα θσλάμεη 

ραξσπά: «Γελ ππάξρεη!». 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ζε απηή ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο ιέμεσλ είλαη θαη ν ξφινο ησλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ .Οη έληνλεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεαληθήο γιψζζαο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά 

θαη ε κεγάιε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο λεαληθήο γιψζζαο . Έηζη ζηελ επνρή καο πνπ ππάξρεη πιεζψξα θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ ζα πξέπεη νη γνλείο αιιά θαη  φινη φζνη είλαη ππεχζπλνη γηα λα πξνβάιινπλ ηα 

θηλνχκελα ζρέδηα λα δηεξεπλνχλ αλ απηά είλαη ειεγκέλα θαη θαηάιιεια γηα παηδηά.  

Καιψο ή θαθψο ηα παηδηά ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο ησλ παηδηθψλ ηαηληψλ Δπίζεο πνιιέο 

θνξέο ηα παηδηά παζαίλνπλ εμάξηεζε θαη απνβιαθψλνληαη παξαθνινπζψληαο ζπλερψο 

θηλνχκελα ζρέδηα κηαο θαη ηψξα ππάξρνπλ θαλάιηα πνπ δείρλνπλ ζπλερψο !! Απνκνλψλνληαη 

ινηπφλ θαη βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ην θνπηί (ηειεφξαζε) ρσξίο λα κηιάλε κε άιινπο , 

ζπαηαιψληαο ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν θαη θαηαιήγνπλ απφ πνιχ κηθξά λα έρνπλ πξνβιήκαηα 

κε ηα κάηηα ηνπο αιιά θαη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο. 



37 

 

Ο ξφινο ινηπφλ ηνπ γνλέα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο θαη θαιφ ζα είλαη λα πεξλνχλ 

ρξφλν παξαθνινπζψληαο παηδηθέο ζεηξέο θαη θηλνχκελα ζρέδηα κε ηα παηδηά θαη λα γίλεηαη κηα 

επηινγή απηψλ πνπ ζεσξνχλ θαηάιιεια γηα ηα παηδηά!! Αο κελ μερλνχκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε 

κε παηδηά , πιάζκαηα αζψα , απνλήξεπηα πνπ καο ρξεηάδνληαη λα ηα πξνζηαηεχνπκε!!! 

Οινθιεξψλνληαο ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηελ γλψκε κνπ θαη γηα ηνλ ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο λεαληθήο γιψζζαο. Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε 

γιψζζα ησλ λέσλ νθείιεη λα αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά. Οη έθεβνη καζεηέο καο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηνπο κεραληζκνχο ζρεκαηηζκνχ απηήο ηεο εηδηθήο 

θνηλσληνιέθηνπ αιιά θαη λα θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηά ηεο. Πηζηεχσ, πάλησο, πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ κέιινληνο ζα ζεβαζηνχλ ηνπο λένπο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ 

κε ηνλ πιένλ δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηε γιψζζα ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνώμη μου, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, η γλώσσα των νέων οφείλει να αξιοποιείται 

δημιουργικά. Οι έφηβοι μαθητές μας πρέπει να βρίσκονται σε θέση να κατανοούν τους μηχανισμούς 

σχηματισμού αυτής της ειδικής κοινωνιολέκτου αλλά και να κρίνουν τη σκοπιμότητά της. Πιστεύω, 

πάντως, πως οι εκπαιδευτικοί του μέλλοντος θα σεβαστούν τους νέους και θα τους βοηθήσουν να 

αξιοποιήσουν με τον πλέον δημιουργικό τρόπο τη γλώσσα τους.                              
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