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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποτελεί μια ανάλυση σημειωτικών τρόπων που 

εμφανίζονται σε μικρού μήκους ταινίες της Pixar, γνωστής εταιρίας παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών. Μια πρότερη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα αφορά τις έννοιες της επικοινωνίας, είτε 

λεκτικής είτε μη λεκτικής, του γραμματισμού, των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας. Οι 

όροι αυτοί μπορούν να θεωρηθούν πολύ σημαντικοί για την παιδαγωγική χρήση και διάσταση των 

κινουμένων σχεδίων, καθώς ένας συνδυασμός σημειωτικών τρόπων (οπτικά, ακουστικά, κινητικά, 

γλωσσικά και χωρικά μέσα) συντελεί σε μια ολοκληρωμένη και πολυτροπική παρουσίαση θεμάτων. 

Έπειτα, θα γίνει εκτενής αναφορά στα κινούμενα σχέδια, στην ιστορική εξέλιξη της κινούμενης εικόνας 

και τη σημασία τους για την παιδαγωγική διαδικασία. Μέσα από την πολυτροπική διάσταση των 

κινουμένων σχεδίων μπορεί εύκολα να υποστηριχθεί πως συμβάλουν σε μια ευκολότερη κατανόηση 

των μηνυμάτων που ενσυνείδητα και υποσυνείδητα αποκαλύπτονται και γίνονται αντιληπτά κατά τη 

διάρκεια της εκάστοτε ταινίας, αναφορικά με τους χαρακτήρες, τα συναισθήματα και τα πιθανά κίνητρα 

τους, αλλά και το περιεχόμενο και τα θέματα που εκτυλίσσονται. Η εικόνα με τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της, όπως τα σχήματα με βάση τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντικείμενα ή 

χαρακτήρες, ο φωτισμός, η οπτική γωνία, τα χρώματα, οι ήχοι, η μουσική, η φωνές και οι χροιές των 

χαρακτήρων, ο χώρος μέσα στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα των σκηνών, οι κινήσεις και οι 

εκφράσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά, εκτός από το ότι προσομοιώνουν την πραγματική ζωή, 

διατελούν ένα σημαντικό ρόλο στην αντίληψη καταστάσεων και μηνυμάτων. 

Η ανάλυση των ταινιών θα γίνει σε συνδυασμό με μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, ονόματι 

Pixar in a box, που έχει προκύψει μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ της Pixar με την εκπαιδευτική 

πλατφόρμα Khan Academy, που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την επεξήγηση και διδασκαλία της 

διαδικασίας του σχεδιασμού των κινουμένων σχεδίων. Στα πλαίσια των βίντεο αυτών, με βάση τα 

στοιχεία που θα έχουμε συλλέξει από αυτή την ανάλυση και σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της 

πολυτροπικότητας και των σημειωτικών τρόπων που εμφανίζονται στις ταινίες με σκοπό τη μετάδοση 

μηνυμάτων.  

 

Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα, οπτικός γραμματισμός, ακουστικός 

γραμματισμός, κινητικός γραμματισμός, χωρικός γραμματισμός, κινούμενα σχέδια 
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Πρόλογος 

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, επέλεξα να ερευνήσω το θέμα με τίτλο 

“Πολυγραμματισμοί και Κινούμενα σχέδια: Ανάλυση σημειωτικών τρόπων σε ταινίες μικρού 

μήκους της Pixar”. Σκοπός της παρούσας διερεύνησης είναι να μελετηθεί το πώς ο τρόπος 

σχεδιασμού διαφόρων κινουμένων σχεδίων επηρεάζει αντίστοιχα τον τρόπο αντίληψης 

ορισμένων καταστάσεων που προβάλλονται κατά τη διάρκεια της ταινίας. Με άλλα λόγια, το 

πώς μια συγκεκριμένη επιλογή χρωμάτων, φωτισμού, ήχων ή σχημάτων μπορεί να 

δημιουργήσει διαφορετικές εντυπώσεις στο ανθρώπινο μάτι και εγκέφαλο. Τα κινούμενα 

σχέδια, αν και κατά βάση προϊόντα ψυχαγωγίας, μπορούν να αξιοποιηθούν σχετικά εύκολα 

και στη διδασκαλία διαφόρων θεματικών στην εκπαίδευση. Τα ποικιλόμορφα και πολλαπλώς 

συνδυαζόμενα ερεθίσματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε ταινίας 

ενδέχεται να δημιουργήσουν εντυπώσεις, συναισθήματα και σκέψεις στους μαθητές- θεατές. 

Μέσω της τεχνολογίας η ένταξη των πολυγραμματισμών στη διδασκαλία γίνεται πιο εύκολη, 

καθώς συνδυάζεται πληθώρα σημειωτικών τρόπων, όπως η εικόνα, ο ήχος, η  κίνηση, χωρικές 

έννοιες, χωρίς ωστόσο να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτικούς για το πώς 

να αξιοποιήσουν τις νέες αυτές πληροφορίες ανάλογα με τους στόχους της διδασκαλίας τους, 

αφήνοντας τους να κινηθούν ενστικτωδώς, τόσο στην επιλογή ήδη έτοιμων κινουμένων 

σχεδίων για τις θεματικές τους, όσο και στην ίδια την προσπάθεια δημιουργίας τους από κοινού 

με τα παιδιά.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία αυτή στη μαμά μου, που με 

μύησε στη μαγεία των κινουμένων σχεδίων και που η στήριξη και η βοήθεια της οποίας υπήρξε 

πολύτιμη για τη διεκπεραίωση της. 
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Εισαγωγή 

Ο άνθρωπος, απ’ τις απαρχές της ύπαρξής του, αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό ον, 

που συνεργάζεται με άλλους για να επιβιώσει και να εξελιχθεί, αλλά επίσης αξιοποιεί την 

έμφυτη ικανότητά του για επικοινωνία για διάφορους λόγους και με ποικίλους τρόπους μέσα 

στη ζωή του. Η επικοινωνία, που μπορεί να αποδοθεί ως μια δυναμική διαδικασία σκέψης, 

παραγωγής, μεταβίβασης και ανταλλαγής μηνυμάτων (Antika, & Ikhsan, 2018• Βαρδακώστα, 

2001).  Αυτές είναι αρχικά η προφορική (ή λεκτική), που διακατέχεται από ευθύτητα, 

αμεσότητα και ταχύτητα στη μετάδοση και πρόσληψη του εκάστοτε μηνύματος, η μη λεκτική 

επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει συμπληρωματικά προς τον λόγο στοιχεία όπως 

χειρονομίες, εκφράσεις, βλέμματα αλλά και γενικότερα στοιχεία γλωσσικής εκφοράς, και 

τέλος, η γραπτή, που εμφανίζεται ως οπτική αναπαράσταση της προφορικής επικοινωνίας. Το 

σχολείο υπήρξε, μέχρι προ κάποιων δεκαετιών, υποστηρικτής μιας μονοτροπικής διδασκαλίας, 

βασιζόμενης κυρίως στον προφορικό και το γραπτό λόγο ως μέσα επικοινωνίας και διάδοσης 

μηνυμάτων και πληροφοριών (New London Group, 1996• Lähdesmäki, Baranova, Ylönen, 

Koistinen, Mäkinen, Juškiene, & Zaleskiene, 2022). Κυρίαρχος όρος και στοχοθεσία του 

σχολείου και της συστηματικής εκπαίδευσης θεωρείτο ο λεγόμενος γραμματισμός, ή 

αλφαβητισμός, που αποτελεί την ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει καταλλήλως σε 

διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις που απαιτούν χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου 

(Μητσικοπούλου, 2001). Σε πολλές όμως κοινωνίες, μεταξύ άλλων και στην ελληνική, το 

εκπαιδευτικό σύστημα έτεινε στην σχεδόν αποκλειστική διδασκαλία των δεξιοτήτων γραφής 

και ανάγνωσης, αποκόβοντας έτσι τους υπόλοιπους τρόπους μετάδοσης ενός μηνύματος από 

την έννοια του γραμματισμού  (Lähdesmäki et al., 2022). 

Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο έχουν επέλθει σημαντικές τεχνολογικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές ανακατατάξεις και αλλαγές σε πολλούς τομείς της ζωής στη σημερινή 

κοινωνία, όπως, μεταξύ άλλων, στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ύπαρξη της μη λεκτικής 

επικοινωνίας σε όλο το φάσμα της ενδοσχολικής και εξωσχολικής αλληλεπίδρασης γίνεται 

πλέον συνειδητή από τους εκπαιδευτικούς, που μέχρι πρότινος φαινόταν πως αγνοούσαν τη 

σημασία της. Όλες οι εκφάνσεις της μη λεκτικής επικοινωνίας, εκφράσεις, κινήσεις, 

αγγίγματα, εξωτερική εμφάνιση, παραγλωσσικά στοιχεία κατέστησαν σαφές πως μονάχα οι 

λέξεις δεν αρκούν ώστε μια διδασκαλία να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και κατανοητή. Αυτό το 

γεγονός έχει δημιουργήσει με τη σειρά του την ανάγκη μεταβολής του τρόπου διδασκαλίας 
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στο σχολείο, ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξης της εκπαίδευσης, όπου και τα παιδιά χρειάζονται 

περισσότερα, διαφορετικά και πολυτροπικά ερεθίσματα για την κατανόηση καταστάσεων και 

φαινομένων. Με την εισαγωγή εικόνας, ήχου, μεγαλύτερη έμφαση σε επιτονισμούς και την 

ενθάρρυνση για ενεργητική και κινητική συμμετοχή των μαθητών, το μάθημα πλέον να μπορεί 

να βιωθεί και να εντυπωθεί στο μυαλό των παιδιών σαν εμπειρία.  

Με την ανάπτυξη, παράλληλα, της τεχνολογίας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, 

η ύπαρξη μονάχα του κειμένου ως μέσου μάθησης κρίθηκε μονοδιάστατη και ανεπαρκής, 

καθώς δημιουργήθηκε η ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών μεθόδων και μέσων επικοινωνίας και 

μάθησης. Το σχολείο δεν συνιστά, όπως παλαιότερα, το μοναδικό φορέα απόκτησης γνώσεων 

και μεταβίβασης πληροφοριών. Η τεχνολογία και τα μέσα της προσφέρουν πληθώρα γνώσεων 

και δεδομένων που μέχρι παλαιότερα ήταν έως και εξαιρετικά δύσκολο να  εξακριβωθούν. Το 

σχολείο με τη σειρά του, συμβαδίζοντας με τα σημερινά δεδομένα και επιθυμώντας να παρέχει 

ολόπλευρη γνώση στα παιδιά, μυείται και ενστερνίζεται την τεχνολογική και γνωσιακή 

ανάπτυξη με εισαγωγή πολυτροπικών μέσων (Lähdesmäki et al., 2022). Τα κινούμενα σχέδια 

έχουν αποτελέσει ένα σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του στη μάθηση, καθώς εισχωρούν σε ποικίλες 

θεματικές στο διδακτικό πρόγραμμα του σχολείου (Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013• Xiao, 

2013). 

Πέρα από τη σαφή συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει με το εκάστοτε διδακτικό θέμα 

λόγω του περιεχομένου της ταινίας, παρατηρούνται και γίνονται αισθητά, άλλοτε συνειδητά 

και άλλοτε ασυνείδητα, ορισμένα μηνύματα που παρουσιάζονται μέσω διαφόρων 

σημειωτικών τρόπων. Έτσι, σημαντικό ρόλο κατέχει η εικόνα και ο οπτικός σημειωτικός 

τρόπος που περιλαμβάνει θέματα φωτισμού, οπτικής γωνίας, χρωμάτων, σχημάτων και το πώς 

αυτά γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο μάτι για την πρόκληση συναισθημάτων ή 

εντυπώσεων. Έπειτα, αξιοσημείωτη θέση κατέχει και ο ακουστικός τρόπος, που περιλαμβάνει 

οτιδήποτε σχετίζεται με ένταση, ρυθμό, ταχύτητα ή ταίριασμα ήχων και φωνών, ο κινητικός, 

με βάση την κινησιολογία των χαρακτήρων, ενδέχεται να υποδηλώνει κίνητρα, συναισθήματα 

και προθέσεις και τέλος, ο χωρικός τρόπος προσδίδει μια συνοχή και σύνδεση στην εξέλιξη 

της ψηφιακής ιστορίας, καθώς προσδιορίζει χωρικά την εκάστοτε ιστορία και την εκτύλιξη της 

κάθε σκηνής, συνδέοντας το χώρο με την εξέλιξη της. Στην εργασία θα δούμε τους 

προαναφερθέντες σημειωτικούς τρόπους να παρουσιάζονται και να αναφέρονται ως είδη 

γραμματισμών, στα πλαίσια των πολυγραμματισμών. 
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Το συγκεκριμένο θέμα θεωρώ πως είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί, καθώς με μια 

επιπλέον εμβάθυνση στο θέμα θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε το πώς διάφοροι σημειωτικοί 

τρόποι συντελούν στο σχηματισμό συγκεκριμένων εντυπώσεων αναφορικά με χαρακτήρες 

κατάστασης και την ιστορία που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της ταινίας γενικότερα. 

Ακόμα, ως εκπαιδευτικοί, είναι σημαντική η γνώση της λειτουργίας των συγκεκριμένων 

σημειωτικών τρόπων μέσα στις ταινίες, προκειμένου, στοχευμένα πλέον, είτε να 

χρησιμοποιούμε αντίστοιχες ταινίες για τη διδασκαλία κάποιων θεματικών, είτε να τις 

αξιοποιούμε κατά τη διάρκεια δημιουργίας ιστοριών μέσω κινουμένων σχεδίων σε συνεργασία 

με τα παιδιά. 

Η διπλωματική εργασία μου αποτελείται αρχικά από δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, των 

χαρακτηριστικών τους και της σημασίας τους για την ανθρώπινη εξέλιξη και μάθηση. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο που αναφέρεται στο μοντέλο των πολυγραμματισμών, στην έννοια 

της πολυτροπικότητας και αναλύονται οι τύποι πολυγραμματισμών που βασίζονται στους 

διάφορους σημειωτικούς τρόπους. Έπειτα μπαίνουμε στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων, 

στα είδη που υπάρχουν και έχουν υπάρξει κατά καιρούς, όπως και στην ιστορική εξέλιξη τους. 

Τελευταίο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί εκείνο το οποίο 

πραγματεύεται την παιδαγωγική αξία των κινουμένων σχεδίων, με το βαθμό συναισθηματικής 

και βιωματικής εμπλοκής με σκοπό την εγκατάσταση στη μακροχρόνια μνήμη να είναι ένα 

από τα θέματα αναφοράς.  

Το πρακτικό μέρος της διπλωματικής μου εργασίας αποτελεί μια ποιοτική διερεύνηση, 

μια εκτεταμένη ανάλυση σημειωτικών τρόπων που παρατηρούνται κυρίως σε μικρού μήκους 

ταινίες κινουμένων σχεδίων της Pixar Animation και της Walt Disney Company. Η ανάλυση 

αυτή θα καταστεί δυνατή μετά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων 

κινουμένων σχεδίων Pixar in a box της αντίστοιχα εκπαιδευτικής πλατφόρμας Khan Academy. 

Τα βίντεο αυτά περιέχουν συνεντεύξεις, οδηγίες αλλά και ασκήσεις από τους σχεδιαστές 

κινουμένων σχεδίων της Pixar σχετικά με τις μεθόδους, τις σκέψεις και τις τεχνικές παραγωγής 

και σχεδιασμού ορισμένων ταινιών. 

Η επεξεργασία των μικρού μήκους ταινιών θα πραγματοποιηθεί ως προς το είδος της 

επικοινωνίας που υπάρχει (λεκτική ή μη λεκτική, τι προσφέρει η κάθε μια στο νόημα, αλλά 

και τα είδη γραμματισμών και πώς αυτά επηρεάζουν την πλοκή της ιστορίας ή και τα 
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συναισθήματα των θεατών ως προς καταστάσεις και χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης. Τέλος, στη συζήτηση αναφέρονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης και 

τυχόν ιδέες για μελλοντικές έρευνες σχετικές με το θέμα. 
  



 

   

 

10 

 

 

 

1ο κεφάλαιο 

Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση 

Από την αρχή της ανθρώπινης εξέλιξης διαφαίνεται η ανάγκη του ανθρώπου για να 

επιτύχει την επικοινωνία με κάθε τρόπο, καθότι πάντοτε μέσω αυτής μπορούσε να αντλήσει 

πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη ζωή του, από άποψη τροφοδοσίας, συμβίωσης, επιβίωσης 

αρχικά και στη συνέχεια έκφρασης και ανάπτυξης πολιτισμού (Βαρδακώστα, 2001). Yπάρχει 

ένα εύρος ορισμών που προσπαθούν να καλύψουν και να αποδώσουν τον ορισμό της 

επικοινωνίας όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Έτσι ο Μπαμπινιώτης (1974) ορίζει την 

επικοινωνία ως μια «διαδικασία γλωσσικής συνεννοήσεως», με την έννοια της εκπομπής και 

λήψης μηνυμάτων, ανταλλαγής δηλαδή σκέψεων, ιδεών, ερωτήσεων, εντολών, πληροφοριών 

(σ.11). Εναλλακτικά, είναι μια διαδικασία μεταβίβασης μηνυμάτων από τον ένα άτομο σε ένα 

άλλο, που αποσκοπεί στην επιρροή σκέψεων, ιδεών και ίσως μεταστροφή κάποιας 

συμπεριφοράς (Μπουραντάς, 1992, στο Βαρδακώστα, 2001). Η εναλλαγή αυτή σκέψεων και 

η αλληλεπίδραση μεταξύ πομπού και δέκτη, η οποία έχει ως σκοπό την επίδραση πάνω σε 

καταστάσεις, ιδέες και απόψεις, διακρίνεται σε τρεις κύριες μορφές, με τις οποίες διαδίδεται 

το εκάστοτε μήνυμα (Antika, & Ikhsan, 2018). Αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, μια 

συναλλαγή μηνυμάτων στην οποία συμμετέχουν και συνδιαλέγονται ένα, δυο ή περισσότερα 

άτομα, που καθίστανται εξίσου υπεύθυνα για την έκβαση του αποτελέσματος της 

επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης (Verderbrer, 1998). Αυτό συνεπάγεται ότι τα άτομα που 

επικοινωνούν αποκτούν ένα είδος σχέσεων καθώς έρχονται σε επαφή μεταξύ τους (Wahyuni, 

2017). Η Κούρτη (2007) συμπληρώνει ότι η επικοινωνία πραγματώνεται με μια ποικιλία 

συμπεριφορικών τρόπων όπως ο λόγος, ο χώρος, οι κινήσεις, και το άγγιγμα. Ωστόσο η 

επικοινωνία δεν θεωρείται ως ένας ενιαίος όρος, αλλά χωρίζεται σε υποκατηγορίες και μορφές 

που τη συγκεκριμενοποιούν και την καθορίζουν. Έτσι γίνεται να ειπωθεί πως η επικοινωνία 

διακρίνεται σε δύο κύρια επίπεδα, εκείνο του περιεχομένου και εκείνο της σχέσης (Κούρτη, 

2007). Αναλυτικότερα, η Κούρτη (2007) υποστηρίζει ότι αυτά τα δυο επίπεδα υπάρχουν 

ταυτόχρονα στον προφορικό λόγο, καθώς το ένα αφορά την λεκτική επικοινωνία, δηλαδή το 

τι λέει κάποιος, ενώ το άλλο είναι σχετικό με το πώς το λέει, με άλλα λόγια, τη μη λεκτική 

επικοινωνία.  
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1.1. Λεκτική Επικοινωνία 

Η λεκτική επικοινωνία υποδηλώνει τον προφορικό ή γραπτό μας λόγο, ο οποίος 

φανερώνεται με την χρήση ενός γλωσσικού κώδικα. Ο κώδικας αυτός είναι πιο συγκεκριμένος 

από της μη λεκτικής. Θεωρώ πως αυτό συμβαίνει διότι ένας γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας 

είναι με άλλα λόγια η ίδια η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, που διέπεται από συγκεκριμένους 

και καθορισμένους κανόνες γραμματικής, σύνταξης, γραφής ή ακόμα έκφρασης και χρήσης 

της. Σύμφωνα με τους Κοντάκο και Σταμάτη (2002α), ο λόγος, ως επικοινωνιακή διαδικασία 

διακρίνεται στον «προφορικό, το γραπτό και ηλεκτρονικό λόγο» (Κοντάκος, & Σταμάτης, 

2002α, σ. 360). Στο βιβλίο του Σταμάτη (2011) ο Reynold (1992) υποστηρίζει ότι η λεκτική 

επικοινωνία είναι η «αμοιβαία μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ δυο ή περισσότερων ατόμων» 

(σ.103). Ως προφορική επικοινωνία, υπάρχουν χαρακτηριστικά που προσδίδουν 

πλεονεκτήματα στην λεκτική επικοινωνία. Για παράδειγμα, διακατέχεται από αμεσότητα, 

συντομία και ταχύτητα στην μετάδοση και πρόσληψη του μηνύματος, ενώ πολλά μηνύματα 

έχουν δυνατότητα τροποποίησης και παραλλαγής του νοήματός τους ανάλογα με τις συνθήκες 

που προκύπτουν (Βαρδακώστα, 2001).  

Η γλωσσική επικοινωνία, σύμφωνα με τη Βαρδακώστα (2001), αποτελείται από 

ορισμένα στάδια που διακρίνουν την διαδικασία μετάδοσης και λήψης ενός μηνύματος μέσα 

σε ένα διάλογο μέσω μιας διανοητικής διαδικασίας. Αρχικά, ο πομπός μέσα στον εγκέφαλό 

του επεξεργάζεται μια πληροφορία που θέλει να μεταδώσει, την κωδικοποιεί και την παράγει 

προφορικά σκεπτόμενος, μέσα από νευρολογικές, φυσιολογικές και ανατομικές διαδικασίες 

(Βαρδακώστα, 2001). Σύνδεση πομπού και δέκτη γίνεται στο στάδιο της μετάδοσης του 

μηνύματος, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει αισθητηριακά ο δέκτης, το αποκωδικοποιεί στον 

εγκέφαλό του, για να καταλήξει στο τελικό στάδιο της κατανόησης και αξιολόγησής του 

μηνύματος αυτού (Βαρδακώστα, 2001). Επομένως κατανοούμε ότι για να γίνει εφικτή η 

διαδικασία της επικοινωνίας, είναι απαραίτητες κάποιες προϋποθέσεις, μερικές από τις οποίες 

έχουν ήδη αναφερθεί. Έτσι, αναγκαίες συνιστώσες κρίνονται ο πομπός- αποστολέας του 

μηνύματος, η κωδικοποίηση του, το μήνυμα που θα υποστεί μια διανοητική επεξεργασία από 

τον πομπό και το εκάστοτε κανάλι επικοινωνίας, είτε άμεσο (άμεση επαφή και επικοινωνία) 

είτε έμμεσο (μέσα ενημέρωσης) (Βαρδακώστα, 2001). Ακολουθεί ο δέκτης και η 

αποκωδικοποίηση του μηνύματος από αυτόν για να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα και τελικά, 

σε μια αντίστροφη διαδικασία που ονομάζεται έλεγχος ή αναπληροφόρηση, επιβεβαιώνεται η 

εγκυρότητα του μηνύματος που έχει μεταδώσει ο πομπός με μια ανάλογη απόκριση του δέκτη, 



 

   

 

12 

 

 

 

ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν έχουν εμπλακεί εξωτερικοί παραμορφωτικοί παράγοντες, ο 

λεγόμενος θόρυβος (Βαρδακώστα, 2001).  

 

1.2. Μη Λεκτική Επικοινωνία 

Μπορεί να μην χαίρει τόσης αναγνώρισης όπως η λεκτική, αλλά η μη λεκτική 

επικοινωνία αποτελεί ένα εξίσου κρίσιμο παράγοντα για την επικοινωνία. Ένας ορισμός 

δοσμένος από την Κούρτη (2007), θεωρεί ότι η μη λεκτική επικοινωνία είναι «ένα είδος 

σιωπηλών οδηγιών» (σ.13) που συνεισφέρει στην κατανόηση και την ερμηνεία του 

περιεχομένου των λεγομένων του πομπού αλλά και της σχέσης πομπού- δέκτη. Διαθέτει 

στοιχεία επικοινωνίας που αφορούν οτιδήποτε πέραν του λόγου, που όμως δεν είναι 

ασυσχέτιστα, καθώς τον συμπληρώνουν και το νοηματοδοτούν. Πιο συγκεκριμένα, τα 

στοιχεία αυτά χωρίζονται αρχικά στα εξωγλωσσικά, τα οποία είναι κινήσεις και στάση του 

σώματος, χειρονομίες, αγγίγματα, βλέμμα, εκφράσεις, ακόμα και ο χώρος και η φυσική 

απόσταση (Antika, & Ikhsan, 2018), ή και η εξωτερική εμφάνιση (Smith, & Larry, 2015). 

Σύμφωνα με την Πρεβεζάνου (2009), τα μη λεκτικά σήματα που παρατηρούνται κατά τη 

διαπροσωπική αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά, τα οποία 

τα αντιλαμβάνονται και τα ερμηνεύουν ανάλογα με εσωτερικευμένους αλλά και εξωτερικούς 

παράγοντες. Το άλλο σκέλος των μη λεκτικών στοιχείων ονομάζεται παραγλωσσικά στοιχεία, 

που συνοδεύουν το λόγο, όπως για παράδειγμα οι παύσεις, ο τόνος, ο επιτονισμός, η ένταση 

και ο ρυθμός της φωνής, ή και η προφορά ενός ανθρώπου (Κούρτη, 2007), δηλαδή γίνεται 

αναφορά και εστίαση στον τρόπο που εκφέρεται η προφορική επικοινωνία, ώστε να δώσει ένα 

παράλληλο νόημα, αρνητικό ή θετικό, ανάλογα με τον τρόπο που θα πει κάποιος κάτι 

(Πρεβεζάνου, 2009). Η μη λεκτική επικοινωνία, ως γεγονός και φαινόμενο που έχει 

παρατηρηθεί και μελετηθεί, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης πολλών 

περισσότερων νοημάτων απ’ ότι η λεκτική, ενώ μέσω αυτής είναι ευκολότερο να φανερωθούν 

κίνητρα και συναισθήματα (Πρεβεζάνου, 2009). Επίσης σύμφωνα με έρευνες, το μεγαλύτερο 

μέρος των μηνυμάτων που αποστέλλουμε στους αποδέκτες κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας 

μεταδίδεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τη στάση που έχει λάβει το σώμα μας ή 

τις εκφράσεις του προσώπου, λίγο λιγότερο από 40% από την φωνή μας και τον τόνο που της 

προσδίδουμε όταν μιλάμε, ενώ μόνο 7% αποδίδεται στις λέξεις καθ’ αυτές και στη χρήση τους 

(Χυτήρης, 1996, στο Βαρδακώστα, 2001). Από αυτό συνειδητοποιούμε ότι χωρίς τη μη 

λεκτική επικοινωνία, οι διάλογοι μας θα ήταν ελλιπείς νοήματος ενώ τα συναισθήματα και οι 
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προθέσεις μας δύσκολα θα εκφράζονταν, καθώς δεν θα μπορούσαν να φανερωθούν με άλλο 

τρόπο παρά τις λέξεις.  

Ωστόσο, η ύπαρξη μη λεκτικής επικοινωνίας, παρά τη μεγάλη σημασία της για τη 

συνύπαρξη και συνομιλία ανθρώπων μεταξύ τους, φαίνεται να είναι μια κατάσταση δύσκολη 

ως προς την ερμηνεία της, ειδικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αναφέρει η Κούρτη 

(2007), να δίνει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα έμφαση στο λόγο καθ’ αυτό. Η αυταρχικότητα 

του σχολείου και η σχεδόν επιπόλαιη εμμονή του στο «λεκτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας», 

αγνοώντας τα μη λεκτικά σήματα που υπάρχουν κάθε στιγμή της ώρας του μαθήματος, έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός καθαρά λεκτικού μονολογικού και ανιαρού κλίματος 

τάξης, όπου, ακόμα και με τον παραγκωνισμό της μη λεκτικής επικοινωνίας, διακρίνονται 

ξεκάθαρα συναισθήματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, “πλάθοντας” ένα περιβάλλον 

γεμάτο αρνητισμό και για τις δυο πλευρές (Κοσσυβάκη, 1998, σ. 15). Στις αλληλεπιδράσεις 

της καθημερινής ζωής η λεκτική και η μη λεκτική στην πραγματικότητα δε διαχωρίζονται, 

αλλά συνδεόμενες αλληλοσυμπληρώνουν το μήνυμα που μεταδίδει ο πομπός (Wahyuni, 2017• 

Κούρτη, 2007). Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία αποτελούν 

απαραίτητες συνιστώσες μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς σε συνεργασία μεταξύ 

τους, τα λεκτικά και τα μη λεκτικά σήματα κάνουν εμφανές το εκάστοτε νόημα και μήνυμα 

που θέλουν να μεταδώσουν.  

Σε πολλές περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης παρατηρούνται αντινομίες, με το 

λεκτικό και το μη λεκτικό μήνυμα να διαφέρουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενήλικες 

ξεχωρίζουν τα δυο μηνύματα και αποκωδικοποιούν τη σημασία τους, δείχνοντας συνήθως 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μη λεκτικό (Rotenberg, Simourd, & Moore, 1989, στο Eskritt & 

Lee, 2003). Στη γενίκευση αυτού του φαινομένου γίνεται συνειδητή η συνεκτικότητα που θα 

πρέπει να διαθέτουν οι δυο μορφές επικοινωνίας μεταξύ τους, και κατ’ επέκταση γίνεται λόγος, 

σύμφωνα με τους Rotenberg et al (1989) στο Eskritt & Lee (2003), για την αρχή λεκτικής - μη 

λεκτικής συνοχής, που δηλώνει αυτή ακριβώς την συνεκτικότητα. Εντούτοις, η κατανόηση 

αντιφατικών μηνυμάτων δεν είναι αυτονόητο θέμα για τα παιδιά, όσο για τους ενήλικες. 

Φαίνεται πως όσο πιο νεαρή η ηλικία του παιδιού, τόσο πιο επιρρεπές φέρεται να είναι στο να 

προτεραιοποιήσει και να ακολουθήσει ανάμεσα σε δύο αντιφάσκουσες εντολές λεκτικής και 

μη λεκτικής φύσεως, τη μη λεκτική (McNeil, Alibali, & Evans, 2000). Έρευνες έχουν δείξει 

ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 9-10 ετών, εμφανίζουν αδυναμία κατανόησης της 

συνεκτικής αυτής αρχής, και συνήθως δυσκολεύονται στο να δείχνουν διαφορετικά 
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συναισθήματα από αυτά που νιώθουν, αποκρύπτοντας τα πραγματικά (Eskritt & Lee, 2003). 

Σε ένα παράδειγμα έρευνας μπερδεμένων μηνυμάτων τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα 

ήταν χωρισμένα σε μια ομάδα ελέγχου και πειραματική ομάδα. Στην ομάδα ελέγχου τα παιδιά 

βλέπουν ένα βίντεο όπου μια ηθοποιός πίνει ένα ρόφημα, κι ενώ παίρνει έκφραση απέχθειας 

προς τη γεύση του, λέει ότι της αρέσει (Eskritt & Lee, 2003). Μεγάλο ποσοστό των μετέπειτα 

ερωτηθέντων παιδιών, πίστεψε τα λεγόμενα της ηθοποιού και όχι την έκφρασή της. Επεξήγηση 

των αποτελεσμάτων ήταν ότι τα παιδιά δίνουν έμφαση στο πιο εμφανές και ηχηρό μήνυμα, το 

λεκτικό δηλαδή, παραπέμποντάς μας στην άποψη ότι τα παιδιά διακατέχονται από λεξιλογική 

προκατάληψη, δηλαδή ότι πιστεύουν πως οι λέξεις υπερέχουν των πράξεων (Eskritt & Lee, 

2003). Όσον αφορά, ωστόσο, την πειραματική ομάδα της έρευνας, τα παιδιά που συμμετείχαν 

παρακολούθησαν ένα παρόμοιο βίντεο, στο οποίο όμως τώρα η ηθοποιός εκδηλώνει πιο 

διαχυτικά την απέχθεια της προς τη γεύση του ροφήματος τόσο με γκριμάτσες και κινήσεις 

όσο και με τα ανάλογα επιφωνήματα (Eskritt & Lee, 2003). Στις συνεντεύξεις λοιπόν των 

παιδιών που ακολούθησαν, σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, 

απάντησε πως στην πραγματικότητα στην ηθοποιό δεν άρεσε το ρόφημα. Οι πιθανότητες 

εμπιστοσύνης στα μη λεκτικά σήματα αυξάνονται ανά ηλικία καθώς τα παιδιά μαθαίνουν, 

εμπειρικά κυρίως, και με την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητάς τους, να προσέχουν και να 

θυμούνται ταυτόχρονα τόσο τα λεκτικά όσο και τα μη λεκτικά στοιχεία κατά την επικοινωνία 

(Eskritt & Lee, 2003). Σύμφωνα με τους McNeil, Alibali, & Evans (2000), ανάλογα με την 

ηλικία του εκάστοτε παιδιού και τη γλωσσική του ικανότητα, μπορεί να εστιάσει την προσοχή 

του σε ένα μονάχα τρόπο επικοινωνίας, παραβλέποντας τον άλλο. Συγκεκριμένα, σαν βρέφη 

βασίζουν την κατανόηση του μηνύματος που λαμβάνουν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στις 

κινήσεις και τις εκφράσεις του πομπού, ενώ αργότερα, που η γλωσσική αντίληψη είναι σε 

καλύτερο επίπεδο, μπορούν να εστιάσουν σε παραπάνω από ένα τρόπους, με μεγαλύτερη 

απήχηση να κατέχει η λεκτική επικοινωνία (McNeil, Alibali, & Evans, 2000). 

Γιατί όμως τα παιδιά δεν μαθαίνουν να συνειδητοποιούν τα μη λεκτικά μηνύματα; Η 

απάντηση βρίσκεται κατά κύριο λόγο στο σχολείο, που συστηματικά αποθαρρύνει την στήριξη 

της επικοινωνίας στα μη λεκτικά σήματα (Κούρτη, 2007). Παρόλα αυτά, έμμεσα και 

υποσυνείδητα μη λεκτική αλληλεπίδραση υπάρχει και διατελεί καθοριστικό ρόλο για το κλίμα 

της τάξης (Πρεβεζάνου, 2009). Σύμφωνα με τον Wahyuni (2017), μπορεί να πιστεύεται ότι η 

επικοινωνία επιτελείται κυρίως λεκτικά, αλλά η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα μηνύματα 

μεταδίδονται μη λεκτικά, έμμεσα και αυθόρμητα. Η λεκτική επικοινωνία και οι λέξεις δεν είναι 
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παρά «εξαρτήματα με τα οποία ενδύεται και χτίζεται ή εκφράζεται η σκέψη» (Γιάννου, 2013, 

σ. 31), ένας κώδικας ουσιαστικά στείρος νοήματος αν δεν εμπλακεί δυναμικά και η μη λεκτική, 

με τα μη λεκτικά, “κρυφά” μηνύματά της (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α, σσ. 360-361). Αυτά 

τα μηνύματα μπορούν να θεωρηθούν κρίσιμα για την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού- μαθητή, 

καθώς μέσω αυτών δημιουργούνται οι βάσεις για μια αποτελεσματική και εποικοδομητική 

επικοινωνία (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002β). Βασικά παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά 

στοιχεία, όπως ο τόνος της φωνής, κινήσεις του σώματος και τις κεφαλής και εκφράσεις, 

γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά (Μαλικιώση-Λοΐζου, & Σπόντα, 2002 στο Πρεβεζάνου, 

2009) και ανάλογα τα ενθαρρύνουν ή τα αποθαρρύνουν να εκφραστούν ελεύθερα και να 

αλληλεπιδράσουν, γι αυτό κάθε εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να είναι προσεκτικός/η με τα 

λεκτικά μηνύματα που μεταδίδει στους μαθητές του ώστε να προάγει την αυτοέκφραση τους 

και, ως διαδικασία, να συμβάλλει στην βελτίωση της ικανότητας ομιλίας των νηπίων, που σε 

αυτή την ηλικία είναι υπό εξέλιξη (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α).  

Όπως προαναφέρθηκε, τα παιδιά, ιδιαίτερα της προσχολικής ηλικίας, εφόσον ακόμα 

“κτίζουν” την ομιλία τους, έχουν αναπτύξει διαισθητικά και εμπειρικά τρόπους αντίληψης, 

κατανόησης και χρήσης των μη λεκτικών σημάτων (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Τα 

σήματα όμως τα οποία κατανοούν και χρησιμοποιούν, και κατ’ επέκταση έχουν νόημα γι αυτά, 

είναι τα βασικά. Αρχικά, το πρόσωπο φαίνεται να είναι από τα πιο διακριτά σημεία εμφάνισης 

μη λεκτικών μηνυμάτων, καθώς περιλαμβάνει εκφράσεις και βλέμματα, ενώ μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «το κέντρο της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης» (Πρεβεζάνου, 2009, σ. 

146). Με άλλα λόγια, τα μάτια και οι εκφράσεις του προσώπου προδίδουν ή εκφράζουν 

συναισθήματα, σκέψεις και προθέσεις (Βαρδακώστα, 2001, σ. 108), ενώ συγκεκριμένα όπως 

αναφέρει η Πρεβεζάνου (2009), με τη βλεμματική επαφή που θα έχει ο εκπαιδευτικός με τον 

μαθητή του, θα δώσει στον δεύτερο ένα αίσθημα “επιβεβαίωσης” ότι έχει την απόλυτη 

προσοχή και τον σεβασμό από τον πρώτο, γεγονός πολύ σημαντικό για την αυτοεκτίμηση του 

κάθε παιδιού ώστε να μπορέσει εν καιρώ να αναπτύξει ικανοποιητικά τις γλωσσκές και 

κοινωνικές δεξιότητές του, ενώ και στην αντιστροφή ρόλων, ο μαθητής με το βλέμμα και τις 

εκφράσεις που παίρνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος φανερώνει το κατά πόσο ενδιαφέρεται 

για τα λεγόμενα του δασκάλου ή το μάθημα και το περιεχόμενό του (Πρεβεζάνου, 2009). 

Ακόμη, γίνεται λόγος για το χαμόγελο, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διδασκαλία 

καθώς λειτουργεί ως ένα είδος “ισχυρότατης” αμοιβής από τις νηπιαγωγούς στα παιδιά 

(Πρεβεζάνου, 2009).  
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Ένα άλλο σημαντικό μέρος της μη λεκτικής επικοινωνίας αποτελούν οι κινήσεις του 

σώματος, οι στάσεις που παίρνουμε και οι χειρονομίες που κάνουμε. Ξεκινώντας από τις 

χειρονομίες, που είναι οι κινήσεις των άνω άκρων και των δακτύλων, αναφέρεται πως πολλές 

φορές οι κινήσεις αυτές είναι επεξηγητικές και συμπληρωματικές του λόγου, ενώ ενίοτε τον 

αντικαθιστούν πλήρως (Πρεβεζάνου, 2009), ενώ αρκετά συχνά δηλώνουν τον ενθουσιασμό, 

την ενεργητικότητα και τη διάθεση για διάλογο του εκπαιδευτικού (Antika, Ikhsan, 2018). 

Ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο οι χειρονομίες συντελούν στο να δοθεί στο λόγο ζωντάνια, 

θελκτικότητα και παραστατικότητα (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002β). Έτσι θεωρείται ότι 

παρέχεται “εξωτερική ενίσχυση” του νοήματος εφόσον κάνουν το προφορικό μήνυμα πιο 

κατανοητό (McNeil, Alibali, & Evans, 2000, σ. 133). Για παράδειγμα, με το χειροκρότημα 

υπάρχει επιβράβευση, ενώ με την επίδειξη και κούνημα του δείκτη υποδηλώνεται επίπληξη 

(Πρεβεζάνου, 2009). Φυσικά στις κινήσεις των χεριών περιλαμβάνεται και το άγγιγμα, τα 

επαφικά φαινόμενα που θεωρούνται βασικά απ’ την αρχή της ζωής τόσο του κάθε ανθρώπου 

ξεχωριστά όσο και του ανθρώπου ως είδους, με την αφή να αποτελεί πρωταρχική πρωτόγονη 

αίσθηση (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Με άλλα λόγια, η επαφή μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητή είναι μια κίνηση που διαθέτει ιδιαίτερη “δύναμη” και έχει βαρύνουσα σημασία κυρίως 

για τον δεύτερο, καθώς προσφέρει υγιή ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του 

παιδιού, δημιουργεί ασφάλεια στο παιδί ώστε να ενθαρρυνθεί για συμμετοχή όχι μόνο στην 

τάξη αλλά και στην μικρή σχολική κοινωνία της (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002β).  

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο ίδιο μας το σώμα ως σύνολο, και στις κινήσεις 

που αυτό εκτελεί. Κατά την Πρεβεζάνου (2009), ο τρόπος τοποθέτησης του σώματός μας 

μπορεί να έχει μεγάλη σημασία στο να κατανοήσουμε την ποιότητα της αλληλεπίδρασης που 

υπάρχει μεταξύ των επικοινωνούντων προσώπων. Με άλλα λόγια, το κατά πόσο υπάρχει 

συμπάθεια, αντιπάθεια, έλξη ή διστακτικότητα φαίνεται απ’ την στάση που υιοθετούμε 

απέναντι στο άτομο με το οποίο μιλάμε. Αναλυτικότερα, θετική προδιάθεση εκφράζεται όταν 

το σώμα του ενός συνομιλητή πλησιάζει του άλλου, δείχνοντας ενδιαφέρον ενώ η αποστροφή 

του σώματος μπορεί να δηλώνει μη επιθυμία για επικοινωνία ή ακόμα ενόχληση ή αντιπάθεια 

(Πρεβεζάνου, 2009). Γι’ αυτό το λόγο, ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός οφείλει να δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στα μηνύματα και τα σήματα που περνάει στα παιδιά μέσω της μη λεκτικής οδού, 

ώστε να ενθαρρύνει την επικοινωνία (Πρεβεζάνου, 2009).    

Φυσικά, δεν έχει σημασία το τι λέμε, πολλές φορές, αλλά το πώς το λέμε. Τα 

παραγλωσσικά στοιχεία, έχουν μεγάλη σημασία για την ύπαρξη νοήματος μέσα στο λόγο, 
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καθώς ασκούν θετική ή αρνητική επιρροή τόσο στην κατανόηση του λεκτικού μέρους, όσο και 

στη διάθεση των ακροατών, ενώ παράλληλα “ολοκληρώνουν” την επικοινωνία και τα 

μηνύματά της (Πρεβεζάνου, 2009, σ. 147). Όπως προαναφέρθηκε, στην παραγλώσσα 

εντάσσονται ο ρυθμός, ο τόνος και η ένταση της φωνής, ο επιτονισμός, οι παύσεις (Κούρτη, 

2007) όπως και η χροιά και η ένταση του λόγου (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Σε αυτά τα 

φαινόμενα θεωρώ πως είναι σημαντικό να δίνεται αρκετή προσοχή, τουλάχιστον στο βαθμό 

που μπορούν να ελεγχθούν, ώστε να προσιδιάζει με τις ανάγκες του εκάστοτε περιβάλλοντος, 

και στην προκειμένη περίπτωση, με το νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα, ο ρυθμός της φωνής είναι 

βασικός για τη διατήρηση της προσοχής των ακροατών, καθώς αν είναι αργός θα επέλθει 

πλήξη, ενώ αν είναι υπερβολικά γρήγορος θα προκληθεί άγχος και ένα κλίμα γεμάτο ένταση 

(Πρεβεζάνου, 2009). Παρόμοια αναλογία παρατηρείται και με την ένταση της φωνής, όπου 

ενδείκνυται να διακρίνεται από μια ηπιότητα ώστε να εμπνεύσει την ηρεμία στο κλίμα της 

τάξης (Πρεβεζάνου, 2009). Ακόμα και οι παύσεις και οι σιωπές είναι σημαντικές για την 

επικοινωνία, καθώς μεταφέρουν μηνύματα (Κούρτη, 2007). 

Τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική οδός έκφρασης διαθέτουν αρκετά στοιχεία 

σπουδαία προς επεξεργασία και έρευνα. Ωστόσο, προκειμένου να μελετηθεί η επικοινωνία και 

η αλληλεπίδραση σε ένα κοινωνικό περιβάλλον ως σύνολο και να ειδωθούν όλες οι 

συνιστώσες που επηρεάζουν μια κατάσταση, η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία οφείλουν 

να μελετηθούν μονάχα συνδυαστικά, κι όχι αποκομμένες η μια από την άλλη (Κοντάκος, & 

Σταμάτης, 2002α). Γι' αυτό και στο νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικοί κρίνεται αναγκαίο να 

παρατηρούν και να ενθαρρύνουν και τους δύο τρόπους έκφρασης των παιδιών, λεκτικά και μη 

λεκτικά (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Πιο συγκεκριμένα, να προσεγγίζουν τα παιδιά 

συναισθηματικά και ψυχικά, να κατανοούν και συνεργάζονται ανάλογα με της ανάγκες των 

μαθητών τους, να δίνουν σαφείς οδηγίες, να εφαρμόζουν δραστηριότητες και επικοινωνιακές 

στρατηγικές πλήρεις εκφραστικών μέσων που να περιλαμβάνουν και τις δυο οδούς εκφρασης, 

με κύριο σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη και την προαγωγή της αλληλεπίδρασης (Κοντάκος, 

& Σταμάτης, 2002α). Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά, στην προσχολική ηλικία είναι ικανά να 

κατανοούν, να αξιοποιούν και να αξιολογούν με ευχέρεια μορφασμούς και χειρονομίες, να 

έχουν έλεγχο του σώματός και των άκρων τους και να αντιλαμβάνονται το χώρο αισθητηριακά 

(Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Με τις αισθήσεις τους και η διανοητική τους ικανότητα να 

βρίσκεται σε ενα επαρκές επίπεδο, μπορεί σχετικά εύκολα να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη 

επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με ενήλικες (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). 
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2o Κεφάλαιο 

 Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών και Πολυτροπικότητα στην 

Εκπαίδευση 

Όπως προαναφέρθηκε, μέχρι πρότινος είχε παρατηρηθεί μια τάση του σχολείου στη 

στείρα και χωρίς την ένταξη επικοινωνιακών συνθηκών εκμάθηση του γραμματισμού, δηλαδή 

προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, αγνοώντας τις υπόλοιπες αναγκαίες συνιστώσες για 

την έκβαση ενός πλήρους νοήματος. Ωστόσο σταδιακά σημειώθηκαν αρκετές 

κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές ανακατατάξεις σε παγκόσμια εμβέλεια λόγω 

μετανάστευσης και τεχνολογικής ανάπτυξης, και με την άρση της τεχνικής διάστασης του 

γραμματισμού (Papadopoulou, 2009) κρίθηκε ως επιτακτική η χρήση εναλλακτικών τρόπων 

και μέσων επικοινωνίας και νέων μεθόδων προσέγγισης του, ίσως και τη διεύρυνση της 

έννοιας αυτής (Χατζησαββίδης, 2007). Έτσι, η εκπαίδευση ήταν αναγκαίο να αξιοποιήσει τους 

νέους αυτούς τρόπους προσέγγισης της μάθησης προκειμένου να ενταχθεί ομαλά στη 

μαθησιακή διαδικασία η ολότητα των μαθητών ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού και 

πολιτισμικού υπόβαθρου (New London Group, 1996). Μια τέτοιου είδους διδασκαλία όφειλε 

να αντλεί την έμπνευση και τις θεματικές της από την ίδια την καθημερινότητα των παιδιών, 

τόσο από το σχολείο όσο και το ευρύτερο περιβάλλον τους, αλλά και να συνάδει με τις κλίσεις 

και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε η μάθηση να αποκτήσει νόημα για τα ίδια και βιωματικό 

χαρακτήρα (Dimasi & Aravani, 2013). Ακόμα, θεωρήθηκε κρίσιμη η μεταβολή της τότε κοινής 

νοοτροπίας για τη σπουδαιότητα, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για 

τον σύγχρονο πολιτισμό (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2014• Stokes, 2002), ώστε να 

αποφευχθούν περιπτώσεις περιθωριοποίησης, εκμετάλλευσης και καταπίεσης λόγω του 

αναλφαβητισμού, ευνοούμενες αλλά και θα πραγματοποιούμενες από το ίδιο το κοινωνικό και 

εργασιακό σύστημα (Freire, 2000).  

Με τη χρήση αυτών των νέων τρόπων επικοινωνίας και εκμάθησης, αποφεύγεται η 

παθητικότητα της διδασκαλίας και οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργητικούς ρόλους, 

συμμετέχοντας στην ανακάλυψη της ίδιας τους της μάθησης και της γνώσης (Χατζησαββίδης, 

2007). Η συνεχώς αυξανόμενη μέχρι και σήμερα πολιτισμική, κοινωνική και γλωσσική 

ποικιλομορφία και η τεχνολογική ανάπτυξη που σταδιακά αλλά ραγδαία παρατηρείται στην 
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εκπαίδευση, «επιτάσσει» την εισαγωγή διαφορετικών μεθόδων εκμάθησης και πρόσληψης των 

μαθησιακών ερεθισμάτων από το σύνολο των μαθητών ανεξαρτήτου οικονομικοπολιτισμικής 

καταγωγής και γλώσσας (Χατζησαββίδης, 2007, σ. 3). Έτσι, με βασικό σκοπό την 

ανταπόκριση στις καινούργιες εκπαιδευτικές ανάγκες της ποικιλόμορφης παγκόσμιας 

κοινωνικής πραγματικότητας, συστάθηκε το 1994 μια επιστημονική ομάδα με έντονη 

δραστηριοποίηση στον τομέα του γραμματισμού, η οποία, λόγω του μέρους ίδρυσής της, 

ονομάστηκε New London Group (Cope, & Kalantzis, 2000). Δύο χρόνια αργότερα, στην 

πρώτη δημοσίευσή τους εισάγονται οι πολυγραμματισμοί ως μια νέα έννοια που επρόκειτο να 

αποτελέσει κινητήριο μοχλό της εκπαιδευτικής αλλαγής και προσαρμογής προς τις νέες 

κοινωνικές τάσεις (Cope, & Kalantzis, 2000). 

 

2.1 Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών 

Τι είναι όμως οι πολυγραμματισμοί; Σύμφωνα με το New London Group (1996), 

αποτελεί ένα τρόπο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαφορετικές 

μεθόδους, εκτός της γλωσσικής, «διαφορετικά μοτίβα, που υπερβαίνουν τα πολιτισμικά, 

κοινωνικά και εθνικά όρια» (σ. 64). Έτσι αμβλύνονται τα ζητήματα που προκύπτουν από την 

πολυπολιτισμικότητα και προάγεται μια «κοινωνική αλλαγή» και η νοοτροπία της δημιουργίας 

ενός «παγκόσμιου χωριού» (New London Group, 1996, σ. 64). Η χρήση των 

πολυγραμματισμών στην εκπαίδευση αναδείχθηκε λόγω της νοηματικής πολυπλοκότητας 

στους διάφορους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά και της ένταξης των νέων 

τεχνολογιών που αλλάζουν τα κειμενικά νοήματα με την εμπλοκή οπτικών, ηχητικών ή άλλων 

στοιχείων (Kalantzis, & Cope, 2005). Με σκοπό της λοιπόν την απόδοση και έκφραση πλήρους 

νοήματος κατά την επικοινωνία, η προσέγγιση των πολυγραμματισμών χαρακτηρίζεται από 

τους Cope & Kalantzis (2009) ως μια διαδικασία σχεδιασμού νοήματος, μιας δυναμικής 

δηλαδή διαδικασίας που το νόημα του εκάστοτε μηνύματος κατασκευάζεται και οικοδομείται. 

Αυτή αποτελείται από τρεις τομείς, εκ των οποίων το πρώτο είναι το «διαθέσιμο σχέδιο» το 

οποίο υποδεικνύει προυπάρχουσες γνώσεις, σημειωτικούς τρόπους, διαθέσιμα μέσα και 

συμβάσεις για την κατασκευή νοήματος (Cope & Kalantzis, 2009, σ. 176). Έπειτα, η 

διαδικασία παραγωγής νοήματος, ο λεγόμενος «σχεδιασμός», είναι μια ενεργητική πράξη όπου 

αξιοποιώντας και μεταμορφώνοντας τα δεδομένα του διαθέσιμου σχεδίου, γίνεται 

αναπαράσταση του κόσμου, αναδόμηση και επικοινωνία του νοήματος (Cope & Kalantzis, 

2009, σ. 177). Τέλος, μέσα από το σχεδιασμό παράγονται νέα πλέον συστήματα, γνώσεις και 
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νοήματα με τη μορφή μάθησης και ανάπλασης του ίδιου του ατόμου, δηλαδή το 

«ανασχεδιασμένο» (Cope & Kalantzis, 2009, σ. 177).  

Στις παιδαγωγικές πρακτικές ακολουθείται μια διαδικασία σχεδιασμού νοήματος με τις 

ορολογίες της «τοποθετημένης πρακτικής», της «ανοιχτής διδασκαλίας», της «κριτικής 

πλαισίωσης» και της «μετασχηματισμένης πρακτικής» (Cope, & Kalantzis, 2000, σ. 291), που 

όμως μετά από παρατήρηση της εφαρμογής τους μέσα στην τάξη κρίθηκε καταλληλότερη η 

αναφορά σε αυτούς τους όρους ως «βίωμα», «σύλληψη ιδεών», «ανάλυση» και «εφαρμογή» 

αντίστοιχα (Cope, & Kalantzis, 2009, σ. 184). Αρχικά, το βίωμα αποτελεί ένα συνάθροισμα 

«εμπειριών, δράσεων και υποκειμενικού ενδιαφέροντος» των μαθητών, μέσω σχολικών ή 

εξωσχολικών βιωμάτων ή ακόμα και κειμενικών ειδών που εκείνοι συναντούν (Cope & 

Kalantzis, 2009, σσ. 184-185). Έπεται η σύλληψη ιδεών, που μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία ενεργητικής κατανόησης και δημιουργίας εννοιών από τους ίδιους τους μαθητές 

(Cope & Kalantzis, 2009, σ. 185). Η ανάλυση περιλαμβάνει επεξηγήσεις, έκβαση 

συμπερασμάτων, εκτίμηση και ερμηνεία των νέων ή ήδη γνωστών νοημάτων, διατηρώντας 

μια κριτική σκοπιά (Cope & Kalantzis, 2009, σσ. 185-186).  Εν τέλει η εφαρμογή σε 

πραγματικές καταστάσεις, της γνώσης και των συμπερασμάτων οδηγεί στην αντιμετώπιση των 

καθημερινών προκλήσεων με ένα εντελώς νέο τρόπο (Cope & Kalantzis, 2009, σ. 186).   

 

2.2. Πολυτροπικότητα 

Τα νοήματα που αξιοποιούνται ωστόσο στις εφαρμογές των πολυγραμματισμών στη 

μάθηση χαρακτηρίζονται από μια «εννοιολογική πολλαπλότητα», καθώς υπάρχουν πολλοί 

σημειωτικοί τρόποι και κοινωνικές συμβάσεις μέσα από τις οποίες εκφράζεται ένα μήνυμα 

(Dimasi, & Aravani, 2013, σ. 2). Ως παραγωγή και έκφραση μιας έννοιας με τον συνδυασμό 

παραπάνω του ενός σημειωτικών τρόπων, εκτός του κατ’ αποκλειστικότητα γλωσσικού, 

(Χατζησαββίδης, 2007), αναφέρεται η έννοια της πολυτροπικότητας (Cope, & Kalantzis, 

2009). Η συγκεκριμένη έννοια υποδηλώνει τη σύνθεση ενός κειμένου μέσω συνένωσης και 

αλληλεπίδρασης πολλαπλών μονοτροπικών σημειωτικών τρόπων, με σκοπό τη δημιουργία 

ενός ολόπλευρα προσδιορισμένου νοήματος, που δύναται να γίνει κατανοητό με 

περισσότερους από ένα τρόπους και σε περισσότερες από μια πληθυσμιακές, κοινωνικές, 

πολιτισμικές ομάδες (Χατζησαββίδης, 2007• Παπαδοπούλου, Παγκουρέλια, & Γκόρια, 2019). 

Η πολυτροπικότητα με τη σειρά της δίνει την αίσθηση της «πολλαπλότητας και της 

ρευστότητας», ότι δηλαδή η γλώσσα και τα διδακτικά κείμενα δεν είναι απαραίτητο να 
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διατηρούν μια αυστηρά μονοτροπική σταθερά, καθότι μέσω μιας σφαιρικής και ολιστικής 

μετάδοσης νοημάτων καλύπτονται πολυποίκιλες κοινωνικές επικοινωνιακές ανάγκες 

(Papadopoulou, 2009). Ακόμη και σε μια μονοτροπική συνθήκη, όπως ένα κείμενο ή μια 

εικόνα, υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθεί πολυτροπικότητα όταν συνδυάζονται 

διαφορετικές μέθοδοι παρουσίασης του ίδιου αντικειμένου (Lähdesmäki, et al., 2022). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αλλαγή ενός πεζού κειμένου σε ποίημα, είτε η ένταξη 

επιπρόσθετων χρωματικών ή ανάγλυφων  στοιχείων σε μια εικόνα (Lähdesmäki, et al., 2022). 

 

 

2.3. Είδη Πολυγραμματισμών  

Η γλώσσα, όντας ένα «δυναμικό σύστημα σημείων» (Dimasi, & Aravani, 2013, σ. 56), 

συλλειτουργεί με τους άλλους σημειωτικούς τρόπους, που ορίζονται ως κανάλια επικοινωνίας 

(Lähdesmäki, et al., 2022) και παρουσιάζεται με ποικίλες οπτικοακουστικές, κινητικές, 

γλωσσικές μορφές από διάφορους τομείς της καθημερινότητας και της τέχνης (Dimasi, & 

Aravani, 2013). Προτείνεται επομένως η διδασκαλία στην τάξη να αποτελεί ένα συνδυασμό 

όλων των στοιχείων που προσδίδουν νόημα και προσδιορίζουν ένα αντικείμενο (New London 

Group, 1996). Τα στοιχεία αυτά είναι καταρχάς το γλωσσικό που περιλαμβάνει τόσο τον 

γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο (Cope, & Kalantzis, 2009), το οπτικό, που σχετίζεται με 

την εικόνα, τα γλυπτά και τις κατασκευές, την αντίληψη και μαθησιακή χρήση της όρασης 

(Cope, & Kalantzis, 2009), και το ακουστικό, το οποίο συνδέεται με την ακοή και τα 

παρεχόμενα ηχητικά, μουσικά και ρυθμικά ερεθίσματα (New London Group, 1996 ∙Cope, & 

Kalantzis, 2009). Έπειτα το κινητικό, που χωρίζεται στο χειρονομιακό, που αφορά 

χειρονομίες, γλώσσα και κινήσεις του σώματος, εκφράσεις του προσώπου που αξιοποιούνται 

ώστε να αποτυπωθεί ένα συναίσθημα (Cope, & Kalantzis, 2009· New London Group, 1996∙ 

Parill, & Sweetser, 2004), και στο απτικό που σχετίζεται με την αντίληψη μέσω των αισθήσεων 

της όσφρησης, της γεύσης και της αφής και, τέλος, το χωρικό, που υποδηλώνει τη σχέση του 

χώρου, της διάταξης και απόστασης αντικειμένων και προσώπων μέσα  σε ένα χώρο, ή στην 

προκειμένη περίπτωση, σε ένα εικονικό περιβάλλον (Cope, & Kalantzis, 2009). 
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2.3.1.  Γλωσσικός Γραμματισμός 

Ο γλωσσικός γραμματισμός συνδέεται έντονα με την επικοινωνιακή χρήση του προφορικού ή 

γραπτού λόγου με σκοπό την «αποκωδικοποίηση» και κριτική αξιοποίησή του στην 

κατανόηση και παραγωγή κάποιου μηνύματος (Παπαδοπούλου, Παγκουρέλια, & Γκόρια, 

2019, σ. 332). Μέχρι σχετικά πρόσφατα, ο γλωσσικός γραμματισμός αφορούσε σε μεγάλο 

βαθμό την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης καθαυτή, ταυτιζόμενος με το λεγόμενο 

αλφαβητισμό, αφήνοντας πολύ μικρά περιθώρια εμπλοκής του με την κοινωνική διάσταση του 

λόγου (Χατζησαββίδης, 2007). Τις τελευταίες δεκαετίες ωστόσο, παρατηρήθηκαν ραγδαίες 

μεταβολές στη σημασία του γραμματισμού και την επικοινωνιακή επέκτασή του, ως απόρροια 

πληθυσμιακών μετακινήσεων, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αλλαγών, που κατ’ 

επέκταση έθεσαν τις νέες βάσεις για τη διδασκαλία του λόγου και την αξία της επικοινωνίας 

στο σχολείο (New London Group, 1996). Έτσι επανακαθορίστηκε η έννοια του γλωσσικού 

γραμματισμού, ώστε να αξιοποιείται στο εξής για την κοινωνική πρόοδο των μεταπολεμικών 

κοινωνιών και την ανάκαμψη από τις από τις διάφορες συνθήκες από τις οποίες είχαν 

επηρεαστεί αρνητικά (Χατζησαββίδης, 2007). Στους νέους ορισμούς που προέκυψαν, 

προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα έννοια του γραμματισμού η ικανότητα του ατόμου για 

ενεργή κοινωνική συμμετοχή, κριτική ικανότητα σχηματισμού ιδεολογιών, απόψεων, 

επιχειρηματολογίας, αναγνώρισης, κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες (Χατζησαββίδης, 

2007).  

Λόγω αυτής της προσπάθειας υπήρξε άνοιγμα της παιδαγωγικής πλέον του 

γραμματισμού στην κοινωνία και τα κείμενα παύουν να αποτελούν στατικά και “ξύλινα” 

προιόντα, ενώ η πρόσληψη και ερμηνεία τους επηρεάζεται άμεσα από καταστάσεις, γνώσεις 

και τυχόν συναισθηματική φόρτιση του συγγραφέως (Χατζησαββίδης, 2007). Ακόμη, ο 

γλωσσικός σημειωτικός τρόπος, τα γραπτά κείμενα αλλά και οι γλωσσικοί διάλογοι που 

παρατηρούνται σε διάφορες ταινίες, όπως αναφέρουν οι Maroniti, Stamou, Dinas και Griva 

(2013), μπορούν να τεθούν σε επεξεργασία με διάφορες μεθόδους ανάλυσης• στην προκειμένη 

περίπτωση τέθηκαν προς ανάλυση οι γλωσσικοί κώδικες μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων, 

σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των «ομιλιακών υφών», δηλαδή γλωσσικές ποικιλίες που 

συνδέονται άμεσα με τη διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας (σ.26). Τα ομιλιακά ύφη 

δύνανται να αναλυθούν σε τρία επίπεδα, το μακροεπίπεδο όπου γίνεται η λεγόμενη «ανάλυση 

ρεπερτορίου», δηλαδή των γλωσσικών κωδίκων στο κείμενο, το μεσοεπίπεδο το οποίο αφορά 
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την ανάλυση των εμφανιζόμενων στην ταινία χαρακτήρων και τον τρόπο λειτουργίας των 

κωδίκων για τον χαρακτηρισμό τους ως καλούς ή κακούς, και το μικροεπίπεδο στο οποίο 

γίνεται ανάλυση των αλληλεπιδράσεων και των συγκρούσεων ανάμεσα στους χαρακτήρες 

(Maroniti, Stamou, Dinas, & Griva, 2013, σ. 26).  

Ο γλωσσικός τρόπος, όποτε υπάρχει σε πολυτροπικά κείμενα, όπως αφίσες, όπου 

επικρατεί ο γραπτός λόγος, ή βίντεο όπου κυριαρχεί ο προφορικός, κατέχει αξιοσημείωτη, και 

πολλές φορές διασαφηνιστική, θέση για την κατανόηση του νοήματος ανάλογα με το 

επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται (Παπαδοπούλου, Παγκουρέλια, & Γκόρια, 

2019). Ωστόσο, ακόμα και με τη σημασία που διαθέτει ο συγκεκριμένος τρόπος, η ενδυνάμωση 

ενός ενιαίου επικοινωνιακού αποτελέσματος επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα μονάχα με 

το συνδυασμό και την αλληλεπίδραση πολλών σημειωτικών τρόπων (Παπαδοπούλου, 

Παγκουρέλια, & Γκόρια, 2019). 

 

2.3.2.  Οπτικός Γραμματισμός  

Πέρα από τον γλωσσικό γραμματισμό, που αναφέρεται στο λεκτικό τρόπο 

επικοινωνίας και απόδοσης νοημάτων, εντοπίζεται ο οπτικός γραμματισμός. Ο γλωσσικός 

σημειωτικός τρόπος και τα γλωσσικά στοιχεία συνδέονται και αλληλοπλαισιώνονται με τον 

οπτικό σημειωτικό τρόπο και γραμματισμό, ισχυροποιώντας ο ένας τον άλλο (Παπαδοπούλου, 

Παγκουρέλια, & Γκόρια, 2019). Ο οπτικός γραμματισμός αφορά τη δημιουργία, τη χρήση και 

την αξιολόγηση οπτικών ερεθισμάτων και μηνυμάτων, καθώς, μέσω δραστηριοτήτων, τα 

παιδιά εξασκούνται στην κατανόηση και αξιολόγηση του ρόλου της εικόνας στα διάφορα 

διδακτικά πλαίσια, και παράλληλα γίνονται τα ίδια φορείς και παραγωγοί των διάφορων 

εικόνων μέσα από ζωγραφιές, σχέδια, εικονογράφηση, φωτογραφίες ή βίντεο (Θεοδωρίδης, 

Ζέρη, Κατσούλης, Κουμέντος, Μήτσου, Πιτσούλη, & Σαντοριναίος, 1995, στο Γρόσδος, 2008· 

Θεοδωρίδης, 2002, στο Γρόσδος, 2008).  

Τα οπτικά ερεθίσματα φαίνονται να εκτιμώνται και χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη 

επάρκεια και συνείδηση από τους μαθητές, καθώς ο οπτικός γραμματισμός, μέσω προβολής 

εικόνων, βίντεο, αφισών, αλλά και της δημιουργίας εικαστικών δημιουργιών από τα παιδιά ή 

γνωριμία τους με γνωστούς πίνακες, γλυπτά δημιουργήματα και διάφορα είδη ζωγραφικής 

(Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2014), καλλιεργείται παράλληλα με την έννοια της 

αισθητικής και του ωραίου (Ετεοκλέους, Παύλου, & Τσολακίδης, 2012). Πλέον ο λόγος, 

προφορικός και γραπτός, διαπλέκεται με την εικόνα με σκοπό την κατασκευή μηνυμάτων και 
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την κατανόηση εννοιών, προκειμένου να γίνει συνειδητή μια πιο σύνθετη και ολοκληρωμένη 

αναπαράσταση του κόσμου (Ετεοκλέους, Παύλου, & Τσολακίδης, 2012).  

Κατά την Stokes (2002), η διαδικασία νοητικής αντίληψης από ένα άτομο ξεκινάει με 

τις εικόνες, που αποτελούν απτά στοιχεία, και ακολούθως εξελίσσεται στην κατανόηση των 

αφηρημένων εννοιών, όπως είναι οι λέξεις. Σχετικά με το νηπιαγωγείο, ελλείψει, σε μεγάλο 

βαθμό της αναγνωστικής ικανότητας, η εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτερα για την παρουσίαση 

και επεξήγηση καταστάσεων, φαινομένων ή γεγονότων (Χατζηνικήτα, Χρηστίδου, & 

Σκλαβενίτη, 2005, στο Γρόσδος, 2008). Ως εκ τούτου, «με την ανάπτυξη του οπτικού 

γραμματισμού ανοίγονται οι δίοδοι επικοινωνίας για τους μικρούς μαθητές, καθώς με αυτό τον 

τρόπο μαθαίνουν τόσο να προσλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το περιβάλλοντα 

χώρο τους και τα οπτικά ερεθίσματα στα οποία εκτίθενται, να αναλύουν και να επεξεργάζονται 

το υλικό που διαθέτουν, όσο και να εκφράζουν οι ίδιοι τις δικές τους ερμηνείες και 

συμπεράσματα» (Dimasi, & Aravani, 2013, στο Λυδάκη, 2019, σ. 34). Αυτό γίνεται είτε με 

αντίστοιχα εικονικούς είτε με άλλους τρόπους, όπως τέτοιοι είναι οι γλωσσικοί, οι μουσικοί, 

ή οι κινητικοί (Dimasi, & Aravani, 2013). Η εξοικείωση με τις εικόνες και η δυνατότητα 

επικοινωνίας μέσω των εικόνων έχει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη ενός 

παιδιού νηπιακής ηλικίας, καθότι τα παιδιά δεν εμμένουν στις εικόνες, αλλά φαίνεται πως τις 

εκλαμβάνουν ως αφετηρία σκέψης, με την κάθε ζωγραφιά που δημιουργούν ή την κάθε εικόνα 

που βλέπουν να εκφράζει κάποια ιστορία (Γρόσδος, 2010). Με αφορμή λοιπόν την εκάστοτε 

εικόνα, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μικροί μαθητές παροτρύνονται για 

προσπάθεια ερμηνείας της έτσι ώστε μετέπειτα να εκφραστούν, να αξιοποιήσουν τη φαντασία 

τους και να δομήσουν οι ίδιοι δικές τους ιστορίες με αφορμή την εικόνα αυτή, ή και να τις 

καταγράψουν, αναπτύσσοντας τον προφορικό και ενδεχομένως το γραπτό τους λόγο, το 

λεξιλόγιό τους και σταδιακά να κατακτήσουν δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν το 

γραμματισμό (Dimasi, & Aravani, 2013). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνήθως μέσω 

πολυποίκιλων εποπτικών μέσων και υλικών, όπως της εικονογράφησης των βιβλίων, στατικών 

αλλά και κινούμενων εικόνων (Γρόσδος, 2010). Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η ανάπτυξη 

της ικανότητας παρατήρησης μια εικόνας από μια ή περισσότερες οπτικές γωνίες, η κατάκτηση 

και ερμηνεία του τί εκείνη απεικονίζει για τα παιδιά, η έκφραση συναισθημάτων που εκείνη 

τυχόν προκαλεί, και στη συνέχεια η αναπαράσταση μέσω ζωγραφικής ή προφορικού λόγου 

(Γρόσδος, 2010). Έτσι, παράλληλα με την εικονική και εικαστική παραγωγή, αναπτύσσεται 

μια συνειδητή ερμηνεία, σχολιασμός και αποτίμηση καταστάσεων μέσω δραστηριοτήτων, τα 
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παιδιά γίνονται παραγωγοί και κριτικοί θεατές, δημιουργοί που σταδιακά, μέσω και της 

συμβολής του εκπαιδευτικού, εκφράζουν τις σκέψεις τους και επεξηγούν τα καλλιτεχνικά έργα 

τους (Γρόσδος, 2010). Επίσης, τα γραπτά ερεθίσματα που είναι τοποθετημένα μέσα στην τάξη, 

όπως αφίσες, πίνακες αναφοράς, ή ζωγραφιές διαθέτουν σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη της 

ανάγνωσης μέσω του οπτικού γραμματισμού (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2014) 

και συνιστούν τη «γραμματική του οπτικού κειμένου», εργαλείο που με ποικιλία μέσων 

καθιστά δυνατή την ανάπτυξη του οπτικού γραμματισμού (Παπαδοπούλου, Παγκουρέλια, & 

Γκόρια, 2019, σ. 334). 

Στο δημοτικό, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό (2003), ειδικά στις μικρότερες τάξεις, παρόλο που μπορεί 

να μην γίνεται ρητή αναφορά στον οπτικό γραμματισμό, ή και σύσταση δραστηριοτήτων ή 

τεχνικών για την ανάπτυξή του, παρουσιάζονται μέσα της γραμματικής του οπτικού κειμένου, 

κρίνοντάς τον έτσι ως απαραίτητο τρόπο ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να εξασκήσουν την 

αντίληψη και τη νοητική επεξεργασία των οπτικών μηνυμάτων που προσλαμβάνουν είτε κατά 

το μάθημα είτε γενικότερα στο εγγύς περιβάλλον τους (Υπουργική Απόφαση Γ2/21072, 2003). 

Αναλυτικότερα, τίθεται ως στόχος η «αποκωδικοποίηση» και η ερμηνεία εικόνων που 

αφορούν απόδοση ή μεταφορά πληροφοριών για διάφορα θέματα, όπως χάρτες, αφίσες ή 

οδηγίες χρήσης (Υ.Α. Γ2/21072, 2003, σ. 39). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αυτό καθώς, 

σύμφωνα με την προσέγγιση των πολυγραμματισμών, το εκάστοτε κείμενο κρίνεται ως 

πολυτροπικό και είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τα μη γλωσσικά στοιχεία που το 

απαρτίζουν, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας, με έννοια των χρωμάτων, φωτογραφιών, 

γραμματοσειράς, πινάκων, χαρτών και σχεδιαγραμμάτων (Χοντολίδου, 1999). «Εικόνες που 

παρουσιάζονται εν μέσω του μαθήματος, αλλά ακόμα και διαδικασίες υπό τη μορφή 

κινούμενων σχεδίων, σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται να επενεργούν σε κάθε επίπεδο μαθητή 

θετικά στη μάθηση του αλλά και στη γλώσσα, καθώς επεξηγούν με βιωματικό τρόπο τυχόν 

αφηρημένες έννοιες και δυσνόητες θεωρίες » (Stokes, 2002 στο Λυδάκη, 2019, σ. 35). 

Με την αποκωδικοποίηση των εικονικών μηνυμάτων συνειδητοποιούμε ότι και αυτά 

τα ίδια περιλαμβάνουν επιμέρους στοιχεία σημαντικά για την ανάλυση της εκάστοτε εικόνας, 

παραμέτρους μέσω των οποίων οπτικοποιείται το μήνυμα (Stokes, 2002). Τέτοιες είναι ο 

φωτισμός, το χρώμα, τα σχήματα, οι λέξεις, η οπτική γωνία και το σκηνικό (Stokes, 2002). 

Αναλυτικότερα, το χρώμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας εκ των βασικότερων παραγόντων στην 

ανάλυση μιας εικόνας, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη νοηματοδότησή της (Kress, & Van 
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Leeuwen, 2002). Παρότι κατά γενική ομολογία δεν μπορεί να υπάρξει μια οικουμενική κοινή 

γραμμή για το τί μπορεί να σημαίνει το εκάστοτε χρώμα όταν εμφανίζεται σε μια εικόνα, είναι 

προφανές ότι επιτελεί επικοινωνιακούς σκοπούς (Kress, & Van Leeuwen, 2002). Ενδέχεται 

λοιπόν αρχικά σε «ιδεολογικό» επίπεδο να λειτουργεί ως σύμβολο, υποδεικνύοντας στοιχεία 

μιας κουλτούρας, υποδηλώνοντας συνειρμικά εταιρείες ή τα χρώματα κάποιων εθνικών 

σημαιών, είτε έννοιες όπως εκείνες της αθωότητας (λευκό) (Kress, & Van Leeuwen, 2002, σ. 

347). Έπειτα, σε «διαπροσωπικό» επίπεδο επιτρέπει τη δήλωση, τη δημιουργία ή τον 

κατευνασμό συναισθημάτων, την ενθάρρυνση ή την αποτροπή πράξεων (Kress, & Van 

Leeuwen, 2002, σ. 348). Τέλος, το «κειμενικό» επίπεδο παραπέμπει στη χρήση χρώματος, 

αλλά μερικές φορές και του μεγέθους, για υποδήλωση ξεχωριστών κειμενικών ειδών ή 

σημείων, τίτλων σε βιβλία ή διαφημίσεων, στα οποία δίνεται παραπάνω σημασία (Kress, & 

Van Leeuwen, 2002, σ. 349). 

Πολλές φορές όμως γίνεται λόγος για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, γεγονός που 

υποδεικνύει την άρρηκτη και αλληλεξαρτώμενη σχέση μεταξύ λόγου και εικόνας, όπου το ένα 

συμπληρώνει το άλλο, χωρίς την απαραίτητη ή αναγκαστική κυριαρχία μονάχα του ενός 

(Kress & Van Leeuwen, 2001). «Αυτό παρατηρείται στις ταινίες, τα βίντεο, τα κόμικ, τα 

κινούμενα σχέδια και διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία πλέον κατέχουν σημαντικό ρόλο 

για τη γλωσσική μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στο νηπιαγωγείο και τις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού» (Kress & Van Leeuwen, 2001, στο Λυδάκη, 2019, σ.35). 

 

2.3.3. Μουσικός Γραμματισμός 

Όπως λοιπόν η εικόνα αποτελεί σπουδαία παράμετρο της πολυτροπικής μάθησης, το 

ίδιο ισχύει και για τον ήχο. Ο μουσικός γραμματισμός, παρότι μέχρι πρότινος υπήρξε ένα 

σχετικά παραμελημένο και στάσιμο τμήμα της θεωρίας της πολυτροπικότητας στην 

εκπαίδευση, κατέχει μεγάλο μέρος και σημασία στη ζωή μας μέσω των ήχων και της μουσικής 

(Κοκκίδου, 2016). Ακολουθώντας την σύγχρονη μορφή που έχει λάβει ο γραμματισμός, μέσω 

του μουσικού γραμματισμού το άτομο επιχειρεί να αποκτήσει δεξιότητες αντίληψης των ειδών 

της μουσικής και των ακουστικών ερεθισμάτων που το περιβάλλουν, μελέτης της 

μουσικότητάς τους και ερμηνείας των μουσικών ακουσμάτων σε σχέση με διάφορα 

πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα (Κοκκίδου, 2016).  

Η ανάδυσή του τοποθετείται παράλληλα με την ανάπτυξη του προφορικού λόγου του 

παιδιού, και αναπτύσσεται αρχικά μέσω της μουσικής κατανόησης, έπειτα μέσω της μίμησης 
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και της παραγωγής τραγουδιών ήδη γνωστών ή πρόχειρων και αυτοσχέδιων και εν τέλει μέσω 

χρήσης μουσικής ορολογίας, διαχείρισης επιτονισμού και μουσικών μετρικών συστημάτων 

(Κοκκίδου, 2016• Burton, 2015) που υποδεικνύουν τις ικανότητες για τη χρήση του ρυθμού 

που έχουν κατακτηθεί από τα παιδιά ήδη σε αυτή την ηλικία (Bryant, Maclean, & Bradley, 

1990). Αυτό είναι κάτι που ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός της υποσυνείδητης 

αναγνώρισης του ρυθμού από το παιδί και εντοπισμού κοινών φωνολογικών τμημάτων λέξεων 

που μπορεί να βρίσκονται στα τραγούδια, όπως οι ομοιοκαταληξίες (Bryant, Maclean, & 

Bradley, 1990• Heydon, McKee, & O'Neill, 2017). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Leng & 

Shaw (1991) στο Hanson (2003), η μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος πρώιμης 

γλώσσας με εμφανή προτερήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Ακόμη, ο 

μουσικός τρόπος όταν λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλους τρόπους, όπως τον οπτικό ή τον 

κινητικό, τους ενδυναμώνει δίνοντας τους ρυθμό, προάγει επικοινωνιακές δεξιότητες και, 

ειδικότερα σε πιο μικρές μαθητικές ηλικίες, προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης της 

φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών (Heydon, McKee, & O'Neill, 2017).  

 Όπως φαίνεται από έρευνα που υλοποιήθηκε από τους Heydon et al (2017), με 

συμμετέχοντες παιδιά προσχολικής ηλικίας και ηλικιωμένα άτομα, το τραγούδι, ως μέσο 

ανάπτυξης του μουσικού γραμματισμού, δίνει νόημα στη δραστηριότητα, κάνοντάς την να 

είναι πιο ευχάριστη και βιωματική. Παράλληλα με το τραγούδι, γίνονταν επίσης συνοδευτικές 

και επεξηγηματικές των στίχων κινήσεις, επομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί πως με αυτό τον 

τρόπο προωθείται η συνεργατικότητα και η επικοινωνία, όχι μόνο μέσω του λόγου, αλλά και 

με διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους, εφόσον μέσω των δραστηριοτήτων της έρευνας 

ενεργοποιήθηκαν και δεξιότητες οπτικού και κινητικού γραμματισμού, με οπτικά μηνύματα 

και χειρονομίες (Heydon, et al, 2017). Η γνώση πλέον προερχόταν από διαφορετικές, πέρα της 

αποκλειστικά ακουστικής, πηγές, ώστε να υπάρξει ένα πλήρες και σφαιρικό αποτέλεσμα στα 

βιώματα που αποκομίζουν τα παιδιά (Heydon, et al, 2017). 

Ωστόσο, ο μουσικός γραμματισμός απαρτίζεται από επιμέρους γραμματισμούς, οι 

οποίοι προκύπτουν ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες (Κοκκίδου, 2016). 

Έτσι, εκτός από το γλωσσικό, ο οποίος περιλαμβάνει λεκτικά και παραγλωσσικά στοιχεία προς 

μελέτη (Κοκκίδου, 2016), υπάρχει ο «ακουστικός γραμματισμός» (Σαρρής, 2017, σ. 38). Είναι 

η «ικανότητα αναγνώρισης, καθορισμού, τοποθέτησης, κατασκευής, χειρισμού και 

επικοινωνίας με τα προσωπικά και κοινωνικά ηχητικά περιβάλλοντα» (Comstock & Hocks, 

2006, χ.σ.). Με την ανάπτυξή του δημιουργείται μια «λίστα» περιβαλλοντικά προερχόμενων 
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ήχων του εκάστοτε ατόμου, ήχοι που πολλές φορές ασυνείδητα ακούμε αλλά δεν 

αντιλαμβανόμαστε, και οι οποίοι στη συνέχεια κατατάσσονται ανάλογα με διάφορα, ίσως 

προσωπικά και εμπειρικά, κριτήρια με τη μορφή νοητικού «χάρτη» (Σαρρής, 2017, σ. 38). 

Μέσω, δηλαδή, της ενεργητικής ακρόασης και παρατήρησης των ήχων ενεργοποιούνται 

προγενέστερες ηχητικές γνώσεις και βιώματα προκειμένου να γίνουν αντιληπτοί ανάλογα με 

το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται (Comstock & 

Hocks, 2006). Τέτοιοι θα μπορούσαν να είναι, σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου (2014), ήχοι και ακούσματα που συνδέονται νοητικά με εικόνες ή άλλα ηχητικά 

ερεθίσματα, όπως ζώων ή και του ανέμου, τους οποίους τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια να 

μιμηθούν. Ακόμη, καταστάσεις όπως η σιωπηλή ακρόαση του συνομιλητή, διάφοροι κανόνες 

συμπεριφοράς, συζητήσεις, ή το κουδούνι του διαλείμματος δύνανται να αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα του ακουστικού γραμματισμού (Σαρρής, 2017), καθώς 

αποτελούν ερεθίσματα και συνθήκες που κατά βάση συνδέονται με τον ήχο και το άκουσμα 

μέσα στην καθημερινότητα του παιδιού.   

Έπειτα, παρατηρούνται οι «μελωδίες» (Kress & Van Leeuwen, 2001, σ. 94). Οι 

μελωδίες αποτελούν μουσικά μηνύματα όπου μελωδικά τραγούδια συνήθως με στίχους που 

απευθύνονται σε ένα ακουστικό κοινό (Kress & Van Leeuwen, 2001). Το παίξιμο μιας 

μουσικής μελωδίας είτε μέσω μουσικών οργάνων είτε με το σώμα και τη φωνή συνιστούν 

επιπρόσθετους τρόπους εκδήλωσης και ανάπτυξης του μουσικού γραμματισμού (Burton, 

2015). Οι ομοιότητες μεταξύ μουσικού και γλωσσικού γραμματισμού προσδιορίζονται ακόμα 

από τη δια βίου πρόοδο και από τη λειτουργία και των δύο (Heydon, McKee, & O'Neill, 2017). 

Αναλυτικότερα, εκφράζονται πολυποίκιλες έννοιες, καταστάσεις, συναισθήματα και βιώματα 

που προκύπτουν στο άτομο τόσο μέσω του λόγου όσο και μέσω της μουσικής έκφρασης 

(Heydon, McKee, & O'Neill, 2017).  

Ένα άλλο επιμέρους τμήμα του μουσικού γραμματισμού θεωρείται και ο ρυθμικός 

γραμματισμός. Σύμφωνα με τους Kress & Van Leeuwen (2001), ως ρυθμικοί ορίζονται κάποιοι 

ήχοι που διακρίνονται από συνοχή και περιοδικότητα στην εμφάνισή τους και συνοδεύουν 

κάποιες ανθρωπογενείς πράξεις, όπως το χτύπημα μιας πόρτας ή το περπάτημα. «Δίνεται 

έμφαση στην εξάσκηση του ρυθμού των παιδιών, καθώς έχει παρατηρηθεί πως ένα υψηλό 

επίπεδο ρυθμού σε ένα παιδί υποδεικνύει αντίστοιχο υψηλό επίπεδο φωνημικής ενημερότητας 

και κατ’ επέκταση της μετέπειτα ικανότητας γραφής και ανάγνωσης» (Burton, 2015, στο 

Λυδάκη, 2019, σ. 37). Ο ρυθμός συνδέεται τόσο με τη μουσική όσο και με την κίνηση 
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(Παυλίδου, 2012). Γίνεται να πραγματοποιηθούν ρυθμικές δραστηριότητες από τα παιδιά, 

σχετικές και με τις δύο έννοιες (Παυλίδου, 2012). Για παράδειγμα, η προσαρμοσμένη κίνηση 

σύμφωνα με το ρυθμό ή με συγκεκριμένους ήχους, η μουσική ακολουθία, η δημιουργία 

ρυθμού με χτυπήματα σε σημεία του σώματος, όπως παλαμάκια, ή κάποιου αντικειμένου, το 

τραγούδι ή ο χορός, είναι ορισμένοι από τους τρόπους εκμάθησης και βίωσης του ρυθμού 

(Παυλίδου, 2012). Οι μικροί μαθητές, με τη μίμηση και ανταπόκριση σε «ρυθμικά μοτίβα» με 

μια διαλογική μορφή, αναπτύσσουν τόσο το μουσικό όσο και το γλωσσικό λεξιλόγιο τους, ενώ 

η ανάγνωση ιστοριών με ομοιοκατάληκτους στίχους, σαν ποίημα, συντελεί στον οπτικό και 

ακουστικό εντοπισμό των προαναφερθέντων, και την παραγωγή άλλων, νέων, είτε προφορικά 

είτε, στη συνέχεια και με συγκριτικά περισσότερη ευκολία, γραπτά μοτίβα (Burton, 2015, σ. 

140• Bryant, Maclean, & Bradley, 1990, σ. 239). 

Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στη 

μεταστροφή της νοοτροπίας για το μουσικό γραμματισμό, καθότι μέσω της εισχώρησης της 

τεχνολογίας στη ζωή μας πλέον πληθώρα διαφόρων μουσικών ειδών είναι προσιτά και γνωστά 

στον άνθρωπο και γενικά στην παγκόσμια κουλτούρα η ενασχόληση με τη μουσική, είτε 

παθητικά είτε ενεργητικά είναι άκρως διαδεδομένη (Κοκκίδου, 2016). Έτσι, ο εγγραμματισμός 

δεν μπορεί να αφορά κατ’ αποκλειστικότητα την κλασική μουσική, όπως ίσχυε παλαιότερα 

(Κοκκίδου, 2016). Η μουσική είναι σημαντικό να γίνει βίωμα στα παιδιά, ώστε εμπειρίες και 

διδαχές τους να νοηματοδοτηθούν κατάλληλα και πολυτροπικά, να βοηθήσουν τους μαθητές 

να προσδιορίσουν την ταυτότητα τους, με σκοπό την ολόπλευρη μάθησή τους και την αναγωγή 

τους σε ψυχικά ανθεκτικούς και υπεύθυνους πολίτες (Κοκκίδου, 2016). 

 

2.3.4.  Κινητικός Γραμματισμός 

Ο κινητικός γραμματισμός μελετήθηκε, αναλύθηκε και έγινε γνωστός από την 

Margaret Whitehead και ορίστηκε ως η «σωματική ικανότητα και γνώση, τα κίνητρα, η 

αυτοπεποίθηση ατόμου για διατήρηση μιας δια βίου φυσικής δραστηριότητας» (Lundvall, 

2015, σ. 2). Μπορεί να περιλαμβάνει άλματα, ισορροπία, κινήσεις, ρίψεις και γενικά ασκήσεις 

φυσικής κατάστασης και αδρής κινητικότητας (Tompsett, Burkett & McKean, 2014). Ένα 

κινητικά εγγράμματο άτομο έχει την ικανότητα της συνειδητής απλής ή σύνθετης κίνησης 

μέσα στο χώρο και σύμφωνα με το χρόνο (από περπάτημα μέχρι χορό), χειρισμού 

αντικειμένων, και εν τέλει χρήσης της κίνησης ως μέσο επικοινωνίας απουσία λόγου 

(Lundvall, 2015). Στο χώρο της μάθησης και του σχολείου, οι κινητικές δράσεις και 
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αντιδράσεις που εμφανίζονται κατά την προσπάθεια του ατόμου για επικοινωνία εντοπίζονται 

περισσότερο στα χέρια με τη μορφή χειρονομιών, που ενδέχεται πολλές φορές να είναι 

συνοδευτικές του γλωσσικού σημειωτικού τρόπου (Smith, & Larry, 2015), συμβολίζοντας ή 

δείχνοντας αντικείμενα αλλά και δίνοντας έμφαση σε καταστάσεις που περιγράφονται μέσω 

της ομιλίας (McNeill, 1992).  

Ο χειρονομιακός αυτός κινητικός τρόπος κατέχει κυρίως επεξηγηματικό ρόλο και 

χρησιμοποιείται συνειδητά ή ασυνείδητα από τον ομιλητή κατά τον προφορικό λόγο, ακόμα 

και όταν δεν υπάρχει παραλήπτης στο οπτικό πεδίο, όπως στην περίπτωση του τηλεφώνου, 

είτε ακόμα και όταν ο ομιλητής δεν έχει φύσει τη δυνατότητα να δει τον συνομιλητή του λόγω 

τύφλωσης (Smith, & Larry, 2015). Ακόμη ο μη λεκτικός αυτός τρόπος επικοινωνίας εμπεριέχει 

και εκδηλώνει έντονο συναισθηματικό φορτίο (Smith, & Larry, 2015). Σύμφωνα με μια έρευνα 

των Casasanto and Jasmin (2010), παρατηρώντας προεκλογικές ομιλίες πολιτικών, έγινε 

αντιληπτό πως χειρονομίες του δεξιού χεριού συνδέονται κατά κύριο λόγο με θετικά 

συναισθήματα ενώ οι αντίστοιχες κινήσεις του αριστερού χεριού συσχετίζονταν με αρνητικά 

συναισθήματα (Smith, & Larry, 2015). 

Κατά τους Ετεοκλέους, Παύλου, & Τσολακίδη (2012), ο χειρονομιακός γραμματισμός 

συναντάται ως «παραγλωσσικός» (σ. 784) και συνδέεται με τους μη λεκτικούς τρόπους 

επικοινωνίας και απόδοσης νοήματος (McNeill, 1992). Η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να 

εκδηλώνεται μέσα από εξωγλωσσικούς τρόπους, όπως κινήσεων των άνω και κάτω άκρων και 

εκφράσεων του προσώπου, της στάσης του σώματος, αλλά και παραγλωσσικούς, στοιχείων 

που συνοδεύουν και να συμπληρώνουν συναισθηματικά την ομιλία με τη μορφή έντασης, 

παύσεων, επιτονισμού, ρυθμού ή αγχώδους ομιλίας (Antika, Ikhsan, 2018). Παρατηρείται 

άμεση σύνδεση με τη μη λεκτική επικοινωνία, καθώς χρησιμοποιούνται σε αυτό το 

γραμματισμό πολλά εξωγλωσσικά στοιχεία μέσω των οποίων προάγεται μια έμμεση 

επικοινωνία και εξωτερίκευση σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων με μη φωνητικό τρόπο 

(McNeill, 1992). 

Πέρα από το μέρος του παραγλωσσικού γραμματισμού που περιλαμβάνει χειρονομίες 

και κινήσεις των χεριών, όπως η υπόδειξη ενός αντικειμένου με το δάχτυλο, γίνεται λόγος και 

για το αισθητηριακό και κιναισθητικό μέρος του. Η κιναίσθηση, σύμφωνα με την Παυλίδου 

(2012), αποτελεί την αίσθηση κατά την οποία, μέσω του σώματος παρέχονται στον εγκέφαλο 

κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την αλλαγή κίνησης και θέσης των άκρων του, των μυών 

και των αρθρώσεων, μέσα από ερεθίσματα ακουστικού, οπτικού, ρυθμικού ή λεκτικού τύπου. 
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Στην προκειμένη περίπτωση δίνεται έμφαση στην αίσθηση της αφής, της κίνησης και του 

«χειρισμού αντικειμένων» (Χοντολίδου, 1999, σ.2). «Στα απτικά ερεθίσματα 

περιλαμβάνονται, εκτός από την διαδικασία απτικής αναγνώρισης, περιγραφής και αίσθησης 

ενός αντικειμένου, τα αγγίγματα, και γενικότερα απτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

παιδιών, είτε έχουν ως πρόθεση επικείμενη συνεργασία, δημιουργία ρυθμού, κίνησης, 

σπρώξιμο ή τράβηγμα» (Παυλίδου, 2012, στο Λυδάκη, 2019, σ. 38).  

Η κίνηση, σύμφωνα με την Montessori, απελευθερώνει το πνεύμα και δημιουργεί στο 

παιδί χαρακτηριστικό βίωμα, προκειμένου να επιτευχθεί σφαιρική και ενεργητική συμμετοχή 

και μάθηση (Centofanti, 2002). Αυτό το είδος γραμματισμού, όπως υποστηρίζει η Centofanti 

(2002), προτιμάται κυρίως για τη διδασκαλία σε παιδιά μικρότερα από την προσχολική ηλικία, 

ενώ στη συνέχεια, και με την κατάλληλη εξάσκηση, αξιοποιούνται συνδυαστικά διάφορα 

σημειωτικά μέσα με πολυποίκιλες μορφές, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη, ενεργή 

και βιωματική μάθηση σε διάφορα μαθησιακά αντικείμενα και θεματικές, όπως 

χαρακτηριστική θεωρείται η γλώσσα. Ακόμη και το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει 

δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο παραγλωσσικό γραμματισμό, καθώς χαρακτηριστικό 

αυτής της διαδικασίας είναι οι κινήσεις, είτε συνοδευτικές του λόγου είτε αυτόνομες, στα 

πλαίσια της μίμησης και της υιοθέτησης ενός ρόλου (Παυλίδου, 2012).  Με άλλα λόγια, 

φαίνεται από τα παραπάνω ότι χρησιμοποιούνται για μαθησιακές καταστάσεις διάφορα 

αισθητηριακά μέσα που να αφορούν την κίνηση και την αφή, ώστε τα παιδιά, μαθαίνοντας 

μέσα από το κινητικό παιχνίδι, να αποκτήσουν ακόμα και θεωρητικές γνώσεις με εμπειρικό 

τρόπο (Παυλίδου, 2012).  

Όπως έχει δείξει έρευνα των Gadt- Johnson (2000, στο Centofanti, 2002), στην οποία 

υπήρχε συμμετοχή 25.000 μαθητών 5ης έως 12ης τάξης, και είχε ως σκοπό τον προσδιορισμό 

των απτικών προτιμήσεων των μαθητών μέσω σύγκρισής τους με και χωρίς κλίση και 

προδιάθεση για την κιναισθητική και απτική μάθηση, η ύπαρξη πραγματικών και 

τρισδιάστατων αντικειμένων διευκολύνει την αναγνώριση και διαχείρισή τους και κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά. Σταδιακά, σε μια μαθησιακή διαδικασία που περιλαμβάνει 

τα προαναφερόμενα τρισδιάστατα και απτά αντικείμενα και γράμματα,  τα παιδιά μπορούν να 

αναγνωρίζουν και να συνδέουν τα γραφήματα με τα αντίστοιχα αντικείμενα και σύμβολα με 

εμπειρικό και διαδραστικό τρόπο, ώστε η μάθηση να πραγματοποιηθεί μέσω της αυτόνομης, 

αυτόβουλης και αυτενεργούς ανακάλυψης (Mogan, 2015). 
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2.3.5.  Χωρικός Γραμματισμός 

Ο χωρικός γραμματισμός αφορά τη γνώση για προσανατολισμό και κίνηση μέσα στο 

χώρο, την εύρεση και αναγνώριση χωρικών μοτίβων για την κατανόηση του κόσμου μέσω 

χαρτών (Bednarz, & Kemp, 2011). Σημαντικές έννοιες που η κατάκτηση τους κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθεί ο χωρικός γραμματισμός, αποτελούν η «κατεύθυνση, 

η απόσταση, η χωρική συσχέτιση»· όλα αυτά μπορεί να μας βοηθήσουν σε πολλές καθημερινές 

πρακτικές, όπως στη σύγκριση και επιλογή διαδρομών και κατευθύνσεων ή στον καθορισμό 

των κινήσεων μας μέσα σε ένα προσδιορισμένο και οριοθετημένο χώρο (Bednarz, & Kemp, 

2011, σ. 19). Ο χωρικός γραμματισμός σε ένα χωρικά εγγραμματιζούμενο άτομο φαίνεται πως 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται 

η ηλικία, το φύλο, η ηλικία και η εμπειρία και το πολιτισμικό υπόβαθρο (Bednarz, & Kemp, 

2011). 

Ο χώρος στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας που 

επηρεάζει σημαντικά, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα, τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή εκπαιδευτικούς και παιδιά 

(Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Ως κτίριο οφείλει να διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές 

και «πλαισιακές δυνατότητες», όπως επάρκεια φωτισμού, καλή ακουστική και ορθή 

αρχιτεκτονική, και εν τέλει να πραγματοποιηθεί σωστή διαρρύθμιση των επίπλων και των 

γωνιών της τάξης, προκειμένου να διευκολυνθεί μια πλήρης αντίληψη του χώρου, μια 

αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και παιδαγωγική αλληλεπίδραση μεταξύ 

παιδιών και εκπαιδευτικών (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α, σ. 372). Σύμφωνα με τον Hall 

(1959) παρατηρούνται τρεις κατηγορίες φαινομένων του χώρου: 1. «αρχιτεκτονική 

διαρρύθμιση του χώρου», 2. «κινητά αντικείμενα», 3. απόσταση των αλληλοεπιδρώντων, που 

αποτελεί τον «ανεπίσημο χώρο», μέσα στον οποίο οι άνθρωποι κινούνται και συνδιαλέγονται 

(Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α, σ. 373). Αυτός ο χώρος με τη σειρά του χωρίζεται σε τέσσερις 

επιμέρους χώρους: 1. τον «οικείο», 2. τον «προσωπικό», 3. τον «κοινωνικοσυμβουλευτικό» 

και 4. το «δημόσιο» (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α, σ. 373). Ακόμα και μια ακούσια 

συμπεριφορά του/της νηπιαγωγού που περιλαμβάνει είσοδο του/της στον προσωπικό χώρο 

κάποιων παιδιών, μπορεί να εκληφθεί από τα εκείνα ως συμπάθεια, ή και η απουσία αυτής της 

εγγύτητας ως αντιπάθεια (Κοντάκος, & Σταμάτης, 2002α). Γενικά, θεωρείται αναγκαία για τα 

παιδιά η ύπαρξη μιας σχέσης αλληλεπίδρασης, με βλέμματα, χαμόγελο, και αγγίγματα, καθώς 

έχει παρατηρηθεί πως δημιουργεί θετικό κλίμα μέσα στην τάξη, ενθαρρύνει, προκαλεί εξίσου 
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θετικά συναισθήματα στα παιδιά και «ευνοεί την διδακτική αποτελεσματικότητα» (Κοντάκος, 

& Σταμάτης, 2002α). 

Ακόμη και τα φυσικά αντικείμενα, λόγω της ύπαρξης των τριών διαστάσεων και της 

προοπτικής τους, εκλαμβάνονται ως υλικά χωρικής ανάπτυξης, υλικά απαραίτητα για τα 

παιδιά, ώστε να κατανοήσουν μεγέθη, σχήματα και την τοποθέτηση αυτών στο χώρο (Dewar, 

2016). Η ενασχόληση με «χωρικά πάζλ», τουβλάκια και τρισδιάστατες κατασκευές μπορεί να 

συντελέσει στην εκμάθηση χωρικών εννοιών και την συνειδητοποίηση του βάθος και της 

προοπτικής που διαθέτει ένα αντικείμενο (Dewar, 2016, χ.σ.). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να παρατηρήσουν τα προαναφερθέντα φυσικά αντικείμενα ή τις κατασκευές που μέσα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι μια εναλλακτική πλευρά 

οπτικής ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης ενδέχεται να επηρεάζει και να αλλάζει τον 

τρόπο που παρουσιάζεται ή φαίνεται κάτι στα μάτια μας (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου, 2014). Χρήσιμη θα μπορούσε να κριθεί και η ενθάρρυνση των παιδιών για 

επαφή με τις φορητές συσκευές και λήψη φωτογραφιών (Dewar, 2016), καθώς με αυτό τον 

τρόπο τίθεται υπό επεξεργασία η έννοια της οπτικής γωνίας και της προοπτικής του χώρου. 

Έχει φανεί, επιπρόσθετα, πως ο ήχος και η μουσική συμβάλλουν στην κατάκτηση χωρικών 

δεξιοτήτων, με τους μαθητές, κατά τη διάρκεια των παιγνιωδών δραστηριοτήτων, να κινούνται 

σύμφωνα με τη μουσική μέσα σε ένα οριοθετημένο και προσδιορισμένο χώρο, είτε 

ακολουθώντας οδηγίες που δίνονται από τραγούδια είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

(Hanson, 2003).  

«Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, εκείνη που χαρακτηρίζεται από την έντονη, και ίσως 

κυρίαρχη παρουσία της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, οι χωρικές δεξιότητες δεν 

καλλιεργούνται μονάχα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων 

μέσα στο χώρο της σχολικής αίθουσας, αλλά επεκτείνονται σε ένα εικονικό κόσμο, εκείνο των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών» (Λυδάκη, 2019, σ. 40). Αφορούν την σκηνική πλαισίωση του 

εικονικού χώρου, τον όγκο που μπορεί να καταλαμβάνει στην οθόνη το εκάστοτε αντικείμενο 

δίνοντας την εντύπωση της βαρύνουσας σημασίας τους για την οικονομία της ταινίας ή του 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ώστε άμεσα ή εμμέσως να γίνει συνειδητή η ιεραρχική σύνδεση που 

τα εικονικά αντικείμενα παρουσιάζεται να έχουν μεταξύ τους (Kress, & Van Leeuwen, 2001). 

«Όταν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ηλικία, το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τα 

θέματα επεξεργασίας μέσα στην τάξη, τα παιχνίδια αυτά, λόγω της προοπτικής που 

προσδίδουν τα γραφικά τους και των πολυποίκιλων κατευθύνσεων που μπορεί να πάρει ένας 
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χαρακτήρας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του χωρικού γραμματισμού» 

(Pearce, 2008, στο Λυδάκη, 2019, σ. 40). 
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3ο Κεφάλαιο 

Κινούμενα σχέδια (Animation) ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Με την εισαγωγή των πολυγραμματισμών στον τομέα της εκπαίδευσης και στη ζωή 

των παιδιών, τα διδακτικά αντικείμενα πλέον είναι σημαντικό να προσεγγίζονται πολυτροπικά 

και διαθεματικά, ώστε να πολλαπλασιαστούν με αυτό τον τρόπο οι προσλαμβάνουσες 

πληροφορίες από τους μαθητές, μετατρέποντας το μάθημα σε βίωμα μέσω κίνησης, μουσικής, 

εικόνας και άλλων τρόπων. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη καμπή προς αυτή την κατεύθυνση 

παρατηρήθηκε με την χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς η εκπαίδευση μέσω πολυμέσων 

αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική μεθοδο διδασκαλίας, που όμως ενδυναμώνει τις παρούσες 

τεχνικές, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα στο μάθημα, προκαλώντας την 

ενεργή συμμετοχή τους, προωθώντας γνωστικές, εκφραστικές και λεξιλογικές δεξιότητες 

(Islam, Ahmed, Islam, Shamsuddin, 2014• Mansor, Zakaria,  Rashid, Arifin, Abd Rahim, 

Zakaria, & Razak, 2020• Mayer, & Moreno, 2002) και διατηρώντας με μεγαλύτερη ευκολία 

περισσότερη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Mansor, et al., 2020). Η 

αξιοποίηση του υπολογιστή στην εκπαίδευση προσφέρει πληθώρα τρόπων μάθησης, 

δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για πιο πλούσια «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και 

διαδικασίες» (Baglama, Yucesoy, & Yikmis, 2018, σ. 671). 

Κάποια πολυμεσικά παιδαγωγικά εργαλεία θεωρούνται τα βίντεο, τα οποία δείχνουν 

την κίνηση ορισμένων πραγματικών αντικειμένων, αλλά και τα κινούμενα σχέδια (Mayer, & 

Moreno, 2002• Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013). Tα κινούμενα σχέδια (animation) 

αποτελούν μια προσομοίωση κίνησης μέσω διαδοχικής παρουσίασης εικόνων που 

απεικονίζουν κίνηση τεχνητά σχεδιασμένων χαρακτήρων και αντικειμένων (Musa, Ziatdinov, 

& Griffiths, 2013 •Mayer, & Moreno, 2002 • Mansor, et al., 2020) και μέσω της κίνησης αυτής 

προσφέρεται η δυνατότητα αυτά τα αντικείμενα να έρθουν στη «ζωή» (Stacey, & Suchman, 

2012, σ. 2). Σε έναν άλλο ορισμό των Baglama, Yucesoy, & Yikmis (2018), θεωρούνται μια 

«τεχνική διαδικασία που παράγει μια κινητική ψευδαίσθηση κινούμενων εικόνων μέσω της 

αλληλοδιαδοχής τους μέσα σε αναλογικό ή και ψηφιακό περιβάλλον» (σ. 671). Έχουν γίνει 

ένα αρκετά δημοφιλές πολυμεσικό εργαλείο στην εκπαιδευτική κοινότητα λόγω της ευκολίας 

που διαθέτει στη μετάδοση μιας οπτικοποιημένης πληροφορίας σε μεγάλο πληθυσμό 

(Baglama, Yucesoy, & Yikmis, 2018• Mansor, et al., 2020). Τα κινούμενα σχέδια ευνοούν σε 

γενικές γραμμές την κατανόηση, την αποθήκευση και την ανάκληση νέων πληροφοριών 
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(Baglama, Yucesoy, & Yikmis, 2018), καθότι οι σύγχρονοι μαθητές φαίνεται να 

προσανατολίζονται ή και να έλκονται από εικονικές αναπαραστάσεις (Musa, Ziatdinov, & 

Griffiths, 2013). Ακόμη, μέσω των κινουμένων σχεδίων προσφέρεται καλύτερη οπτικοποίηση 

και προβολή ενός διδακτικού αντικειμένου (Hong, & James, 2004). Η κίνηση, η ζωντάνια και 

η ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης είναι συνήθως γνωρίσματα που παραπέμπουν σε ένδειξη 

ζωής, κι έτσι τα κινούμενα σχέδια δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης μέσα από μια 

ταχύτατη εναλλαγή εικόνων (Stacey, & Suchman, 2012). Βέβαια, ακόμη και οι βιολογικές 

διαδικασίες της ζωής μπορούν να θεωρηθούν μηχανικές αλλά μια απλή αναπαράσταση τους 

δεν είναι αρκετή (Stacey, & Suchman, 2012). Κρίνεται απαραίτητος ένας συνδυασμός μιας 

μηχανικής και βιολογικής, ανθρώπινης αναπαράστασης της κίνησης, μέσα σε ακαθόριστα και 

θολά για το θεατή σύνορα μεταξύ του τεχνητού και του φυσικού, προκειμένου να είναι 

αληθοφανές το αποτέλεσμα (Stacey, & Suchman, 2012). 

Τα κινούμενα σχέδια ως πολυμεσικές μέθοδοι διδασκαλίας και προσέγγισης 

εκπαιδευτικών θεμάτων διέπονται από ορισμένες αρχές με βάση τις οποίες σχεδιάζονται και 

παρουσιάζονται (Mayer, & Moreno, 2002). Έτσι, η πρώτη αρχή είναι η αρχή των πολυμέσων, 

όπου υποστηρίζεται πώς η προσθήκη κινουμένων σχεδίων στην αφήγηση, που περιλαμβάνουν 

εικόνα και λέξεις, διευκολύνει σε μεγαλύτερο βαθμό την κατανόηση από ότι αν υπήρχε μόνο 

η μονοτροπική προσέγγιση με αφήγηση και λέξεις, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται πιο ενεργά 

και κατανοούν το θέμα με περισσότερη ευκολία όταν γίνεται συνδυασμός σημειωτικών 

τρόπων (Mayer, & Moreno, 2002). Η δεύτερη αρχή αφορά την χωρική συνέχεια, όπου το 

κείμενο στην οθόνη οφείλει να παρουσιάζεται στον ίδιο εικονικό χώρο με το εκάστοτε 

κινούμενο σχέδιο ή εικόνα (Mayer, & Moreno, 2002). Είναι πιθανότερο να αναπτυχθούν 

νοητικές συνδέσεις για το θέμα με αυτό τον τρόπο, καθότι διαφορετικά θα χρειαστεί να γίνουν 

ετεροχρονισμένες αντιστοιχίσεις κειμένου και εικόνας κατά τη διάρκεια του βίντεο (Mayer, & 

Moreno, 2002). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και αναφορικά με την αρχή της χρονικής συνέχειας, 

οπότε και κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ταυτόχρονη παρουσίαση αφήγησης και κινουμένων 

σχεδίων (Mayer, & Moreno, 2002). Έπειτα, υπάρχει η αρχή της συνοχής, όπου οι ερευνητές 

υποστηρίζουν πως είναι εκπαιδευτικά πιο ορθό να υπάρχουν όχι περισσότεροι από τους 

αναγκαίους σημειωτικούς τρόπους στο εκάστοτε βίντεο (Mayer, & Moreno, 2002). Με άλλα 

λόγια, όσο λιγότεροι οι μη άμεσα συσχετιζόμενοι με το διδακτικό αντικείμενο εξωτερικοί 

παράγοντες (ήχοι, μουσική, πληθώρα στατικών και κινούμενων εικόνων), τόσο μεγαλύτερη η 

συγκέντρωση των μαθητών στους ήδη υπάρχοντες και καλύτερες οι πιθανότητες μάθησης 
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(Mayer, & Moreno, 2002). Ακολουθεί η αρχή των τρόπων, κατά την οποία συνίσταται η 

απουσία γραπτού κειμένου στην οθόνη και η αποκλειστικότητα του προφορικού λόγου, καθώς 

σε μια αντίθετη περίπτωση ένας βομβαρδισμός με πληροφορίες εικόνας και γραπτού κειμένου 

θα λειτουργήσει ανασταλτικά στη μάθηση (Mayer, & Moreno, 2002). Σε παρόμοιο μήκος 

κύματος κινείται και η επόμενη αρχή, εκείνη του πλεονάσματος, που ενισχύει την παραπάνω 

άποψη κάνοντας λόγο για πιο αποτελεσματική μάθηση όταν υπάρχει εικόνα και αφήγηση, 

παρά εικόνα και γραπτό κείμενο (Mayer, & Moreno, 2002) Σε αυτό φέρονται να συμφωνούν 

στην έρευνά τους οι Barak & Dori (2011), όπου το οπτικοακουστικό κανάλι φαίνεται να 

κυριαρχεί και να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Τέλος, παρουσιάζεται η έβδομη αρχή, 

της εξατομίκευσης, στην οποία δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού και πιο 

προσιτού είδους αφήγησης, παρά τη διατήρηση ενός πιο επίσημου και αυστηρού ύφους 

αφήγησης (Mayer, & Moreno, 2002). 

Η μεταμόρφωση του άβιου σε έμβιο μέσω της εικόνας, ώστε η θέαση του εκάστοτε 

χαρακτήρα να παραπέμπει σε κάτι αληθοφανές και πιστευτό (Stacey, & Suchman, 20122) δεν 

αποτελεί μια τυχαία και περιοριστική διαδοχή κινήσεων, ούτε φέρεται να αγνοεί τους νόμους 

της φυσικής, της δράσης και της αντίδρασης. Έτσι, ο Lasseter (1987) όρισε τις βασικές αρχές 

των κινουμένων σχεδίων, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε κίνηση, σε κάθε χαρακτήρα μέσα 

στις ταινίες των κινουμένων σχεδίων, με σκοπό τον επιτυχή ανθρωπομορφισμό τους. Αυτές οι 

αρχές είναι οι εξής: 

1. «Κάθισμα και τέντωμα», η οποία καθορίζει την παραμόρφωση ενός εικονικού 

αντικειμένου, ή χαρακτήρα (Lasseter, 1987, σ. 36). Η δυνατότητα παραμόρφωσης εξαρτάται 

από τη μάζα, το υλικό και την φυσική ακαμψία ή την ευλιγισία του αντικειμένου, προκειμένου 

και η αλλαγή του σχήματός του να είναι ανάλογη (Lasseter, 1987). Αυτό φαίνεται να ισχύει 

όχι μόνο για την εκάστοτε σωματική κίνηση ενός αντικειμένου, αλλά και για την εκφραστική 

μεταβολή ενός προσώπου, που μπορεί να δηλώνει μια αντίστοιχη μεταβολή συναισθήματος ή 

κατάστασης, μέσω χαμόγελου, συνοφρυώματος, γουρλώματος ματιών και άλλων εκφράσεων 

(Lasseter, 1987).  

2. «Χρόνος», με την έννοια της προετοιμασίας μιας κίνησης, της τέλεσής της αλλά και 

της σχετικής αντίδρασης, που εν τέλει νοηματοδοτεί την κίνηση και προσδιορίζει το μέγεθος 

και το βάρος το αντικειμένων ή εκφράζει ακόμα και την ψυχική κατάσταση και το χαρακτήρα 

ενός ήρωα (Lasseter, 1987, σ. 37) 
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3. «Προσμονή»., όπου παρατηρείται η προετοιμασία ενός αντικειμένου είτε ενός 

χαρακτήρα για την κίνηση που θα ακολουθήσει (Lasseter, 1987, σ. 38). Στην πράξη αυτό 

συμβαίνει όταν οι δημιουργοί κινουμένων σχεδίων σχεδιάζουν τη φορά ενός πράγματος, μυς 

και διάφορα μέλη του σώματος ενός χαρακτήρα να παίρνουν θέση ανάλογη της φύσης της 

κίνησης (Lasseter, 1987). 

4. «Σκηνοθεσία» (Lasseter, 1987, σ. 38). Είναι σημαντικό το σκηνικό και η τοποθέτηση 

αντικειμένων και χαρακτήρων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο σκοπός λειτουργίας της 

σκηνής να γίνεται μαζίκά κατανοητός από το κοινό (Lasseter, 1987). Αναλυτικότερα, η 

σκηνοθεσία βοηθάει το θεατή να παρακολουθήσει αντικείμενα καθοριστικά για την οικονομία 

της σκηνής ή της ταινίας, και γι αυτό το λόγο, διατυπώνεται ορθά ότι χρειάζεται να 

παρατηρείται αντίθεση της κυρίαρχης κίνησης μεταξύ των υπολοίπων μέσα σε μια σκηνή, 

προκειμένου η πρώτη να τραβήξει το ενδιαφέρον και την απαραίτητη για τη συνοχή της ταινίας 

προσοχή (Lasseter, 1987). 

5. «Ακολούθηση και επικάλυψη κίνησης», αναφέρεται στον τερματισμό μιας 

συγκεκριμένης κίνησης και τη σταδιακή απόσβεσή της, μερικές φορές με την παράλληλη 

εκκίνηση μιας επόμενης (Lasseter, 1987, σ. 39). 

6. «Ευθύγραμμη κίνηση και κίνηση με πόζα», όπου η πρώτη αφορά αυθόρμητες πολύ 

ζωηρές κινήσεις, ενώ η δεύτερη εμπεριέχει προπαρασκευαστικά στάδια και προετοιμασία από 

μέρους του δημιουργού σχετικά με τις εκφράσεις, τις στάσεις και τις κινήσεις που με καλό 

συγχρονισμό οφείλουν να εφαρμοστούν πάνω στο χαρακτήρα (Lasseter, 1987, σ. 40). 

7. «Αργά μέσα κι έξω» (Lasseter, 1987, σ. 40). Αποτελεί κατά κύριο λόγο μια χρονική 

αρχή που ορίζει τη χρονική ακολουθία μεταξύ των καρέ σε κάθε κίνηση, πόσο κοντά ή 

αποστασιοποιημένα θα είναι το ένα από το άλλο, ώστε να προσδοθεί η ανάλογη κατεύθυνση, 

ταχύτητα ή ένταση στην εκτελούμενη κίνηση (Lasseter, 1987). 

8. «Τόξα» (Lasseter, 1987, σ. 41). Τα κινητικά τόξα μπορούν να οριστούν ως η 

διαδρομή από την αρχή μιας κίνησης ως την ολοκλήρωσή της (Lasseter, 1987). Η 

καμπυλότητα ή η ευθύτητα ενός τόξου μπορεί να υποδεικνύει ένταση, διαδρομή ή ταχύτητα 

(Lasseter, 1987). 

9. «Υπερβολή», είναι μια εσωτερικευμένη αρχή που τείνει να θυμίζει υποκριτική τάση, 

όπου τα ήδη υπάρχοντα συναισθήματα ενός χαρακτήρα, αλλά και οπτικά χαρακτηριστικά ενός 

αντικειμένου είναι αναγκαίο να εμφανίζονται στη σκηνή  σε υπερθετικό βαθμό αλλά πάντα 

ισοσταθμισμένα μεταξύ τους για ρεαλισμό (Lasseter, 1987, σ. 41). 
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10. «Δευτερεύουσα κίνηση», θεωρείται μια κίνηση που προκύπτει ως απόρροια μιας 

άλλης κίνησης για λόγους ρεαλισμού και συνθετότητας (Lasseter, 1987, σ. 42). Στη 

συγκεκριμένη αρχή περιλαμβάνονται και μη λεκτικά συνοδευτικά στοιχεία του λόγου, όπως 

εκφράσεις ή χειρονομίες (Lasseter, 1987). 

11. «Γοητεία» σχετίζεται με την ποιότητα των χαρακτηριστικών ενός χαρακτήρα που 

το κοινό μπορεί να βρίσκει υποκριτικά (και όχι τόσο εμφανισιακά) ελκυστικό (Lasseter, 1987, 

σ. 42). Αυτά δύνανται να είναι «ευχάριστος σχεδιασμός, απλότητα, επικοινωνία, ή 

μαγνητισμός» (Lasseter, 1987, σ. 42). 

 

3.1. Ιστορική αναδρομή κινουμένων σχεδίων 

Η τέχνη της δημιουργίας κινούμενων εικόνων πάντα εντυπωσίαζε τους ανθρώπους. 

Ήδη από τους πρωτόγονους και αρχαίους χρόνους έχουν παρατηρηθεί τοιχογραφίες με 

ξεκάθαρη αποτύπωση μιας κίνησης (Lamotte, 2022). Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν επίσημα 

μια τέχνη περίπου δύο αιώνων, που ωστόσο σίγουρα έχει τις απαρχές της σε προγενέστερες 

προσπάθειες (Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013). Έτσι, η εξέλιξή τους ξεκινάει στις αρχές 

του 19ου αιώνα από πρώιμες μορφές, με διάφορες «προκινηματογραφικές» συσκευές 

(Lamotte, 2022,σ. 137) όπως το θαυματρόπιο, μια  συσκευή- παιχνίδι «που έδινε την 

ψευδαίσθηση της κίνησης» μέσα από ζωγραφισμένες πάνω σε χαρτί φιγούρες  (Musa, et al., 

2013, σ. 4). Αυτό έδωσε το έναυσμα για τη επινόηση κι άλλων συσκευών, όπως του 

φαινακιστοσκόπιου ή του ζωοτρόπιου, που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση της κίνησης 

μέσω συνεχόμενων στατικών εικόνων σε διαδοχή κινήσεων (Musa, et al., 2013). Διάδοχος του 

ζωοτροπίου, και πρόγονος της «θεατρικής οπτικής» αποτέλεσε το «πραξινοσκόπιο», επίσης 

παιχνίδι με διαδοχικές στατικές εικόνες σε μορφή κίνησης, με διαφορά την προσθήκη και την 

παρακολούθηση της ψευδαίσθησης της κίνησης μέσω ενός καθρεπτικού πρίσματος (Wells, 

2013, σ. 2) Έπειτα έκανε την εμφάνισή του το κινητοσκόπιο, που αξιοποιούταν σε ταινίες για 

την πρόσδοση της αίσθησης της θέασης μέσα από ένα παράθυρο (Musa, et al., 2013).  

Με την πάροδο του χρόνου και την τεχνολογική εξέλιξη έφτασε να εισαχθεί η κάμερα 

πολλαπλών πλάνων για την αποτύπωση της κίνησης με την επαναχρησιμοποίηση των 

σταθερών μεταβλητών μιας σκηνής, όπως το φόντο και την αλλαγή χαρακτήρων (Musa, 

Ziatdinov, & Griffiths, 2013). Χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων άρχισαν να εμφανίζονται ήδη 

από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίοι σχεδιάζονταν στο χέρι από τους δημιουργούς καρέ 
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καρέ (Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013• Lamotte, 2022). Μεταξύ των δεκαετιών του 1940 

και 1980, περίοδο μεγάλης δημοφιλίας των κινουμένων σχεδίων, υπήρχε μια άρρηκτη ταύτιση 

της σημασίας των κινουμένων σχεδίων και λεγόμενων καρτούν, που κατά βάση ήταν οι 

χιουμοριστικές καρικατούρες μέσα στην ταινία (Lamotte, 2022). Ωστόσο η επινόηση και 

αξιοποίηση νέων τεχνικών, όπως ο απευθείας σχεδιασμός πάνω σε φιλμ, συνέβαλλε στη 

σταδιακή απομάκρυνση από τη συγκεκριμένη νοοτροπία (Lamotte, 2022). Στη συνέχεια μια 

νεώτερη σχετικά τεχνική εμφανίστηκε, εκείνη του «stop motion», που χρησιμοποιήθηκε ως 

επί τω πλείστον για την σκηνοθεσία γεγονότων που δεν θα μπορούσαν να διαδραματιστούν σε 

πραγματική κλίμακα, όπως για παράδειγμα η ταινία King Kong και η κατασκευής μιας 

μακέτας πόλης, ενώ παράλληλα με την ίδια μέθοδο έγινε γνωστό και το «claymation», μορφή 

δημιουργίας κινουμένων σχεδίων όχι μέσω σχεδιασμού εικόνων, αλλά γλυπτικής, όπου μετά 

από κάθε καρέ οι δημιουργοί άλλαζαν σταδιακά τις κινήσεις ή τις εκφράσεις των χαρακτήρων 

προκειμένου να μιλήσουν, να κινηθούν, να δείξουν συναισθήματα (Musa, Ziatdinov, & 

Griffiths, 2013, σσ. 9-10).  

Πιο πρόσφατος και τεχνολογικά εξελιγμένος τρόπος δημιουργίας κινουμένων σχεδίων 

αποτελεί ο υπολογιστής, με την ικανότητα που δίνει για σχεδίαση από την αρχή χαρακτήρων, 

σκηνικών και ειδικών εφέ με μεγαλύτερο ρεαλισμό στις υφές, τις κινήσεις και τα φυσικά 

φαινόμενα μέσω λογισμικών, προγραμμάτων και εξισώσεων, αποτυπωμένων τόσο σε 

δισδιάστατη όσο και σε τρισδιάστατη μορφή (Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013). Από τη 

δεκαετία του 1980 κι έπειτα, σχεδιαστές και ερευνητές άρχισαν να ασχολούνται και να 

μελετούν εντατικότερα κάποια χαρακτηριστικά των κινουμένων σχεδίων, όπως τα γραφικά, 

τη σημασία του χρώματος και την προοπτική του χώρου μέσα στην ταινία (Hong, Thong, & 

Tam, 2004) Η επίσημη χρήση του στο χώρο του σχεδιασμού κινουμένων σχεδίων άργησε να 

πραγματοποιηθεί, παρά την ραγδαία άνοδο των οπτικοακουστικών τεχνολογιών και τις 

πειραματικές πρακτικές που γίνονταν ολοένα και πιο συχνές στο συγκεκριμένο τομέα 

(Lamotte, 2022). Ωστόσο, με τις ανάγκες της αγοράς να απαιτούν τον εκσυγχρονισμό της 

παραγωγής, της αισθητικής, των τεχνικών και των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνταν μέχρι 

τότε, καθιερώθηκαν πλέον οι ψηφιακές τεχνολογίες, μιας εκ των οποίων ήταν και η χρήση του 

υπολογιστή (Lamotte, 2022). Έτσι, το «computer animation» αποτέλεσε μια πρωτοφανή 

καινοτομία που προσέφερε πολλαπλές δυνατότητες και εξελιγμένες τεχνικές μέσω της χρήσης 

του υπολογιστή, αντικαθιστώντας τον μέχρι το 1980 σχεδιασμό καρέ καρέ με το χέρι (Liang, 

Sit, Chang, & Zhang, 2016, σ. 1089), αυτοματοποιώντας τις κινήσεις των χαρακτήρων και των 
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αντικειμένων κατά το τεχνολογικό αυτό σχεδιασμό (Stacey, & Suchman, 2012) και ως εκ 

τούτου επιταχύνοντας αισθητά τη διαδικασία παραγωγής ταινιών μεγάλου μήκους (Liang, Sit, 

Chang, & Zhang, 2016). 

Από την περίοδο εισαγωγής τον κινουμένων σχεδίων μέσω υπολογιστή στις εταιρείες 

παραγωγής διακρίνονται 4 κύριες φάσεις εξέλιξης, με την πρώτη να βρίσκει την απαρχή της 

το 1980, οπότε και έγιναν γνωστές οι πρώτες εταιρείες ψηφιακής επεξεργασίας και δεδομένων 

(Liang, Sit, Chang, & Zhang, 2016). Μια δεκαετία αργότερα κάνουμε λόγο για τη δεύτερη 

φάση, όπου οι τεχνολογίες ψηφιακής επεξεργασίας διείσδυσαν και στο χώρο της ψυχαγωγίας, 

παράλληλα με την ανάδυση του ίντερνετ που κατέστησε πιο εύκολη την ανταλλαγή και τον 

διαμοιρασμό δεδομένων που αφορούν τα κινούμενα σχέδια (Liang, Sit, Chang, & Zhang, 

2016). Η τρίτη φάση ξεκίνησε από το 2006 και συνεχίζει έως και σήμερα, αυτός εισήχθησαν 

πλατφόρμες, ιστοσελίδες, παρατηρήθηκε η κυριαρχία του διαδικτύου, αλλά και φορητές 

συσκευές, από πού υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία επεξεργασίας των ταινιών 

κινουμένων σχεδίων (Liang, Sit, Chang, & Zhang, 2016). Η τέταρτη φάση αφορά την επόμενη 

γενιά animation, όπου προβλέπεται πως θα υπάρξει συνεχής τεχνική πρόοδος, και θα είναι πιο 

εύκολη η αντιμετώπιση τωρινών προβλημάτων (Liang, Sit, Chang, & Zhang, 2016). 

 

3.2. Παιδαγωγική διάσταση κινουμένων σχεδίων 

Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και σχεδόν η επιβολή της στα παιδιά της νέας γενιάς 

με βομβαρδισμό από διαφόρων ειδών ερεθίσματα, έχει επιφέρει πολλαπλές αλλαγές και στον 

χώρο της εκπαίδευσης, στην προσπάθειά της να συμβαδίσει με την ολοένα και αυξανόμενη 

ανάγκη των σύγχρονων μαθητών για πολυτροπική μάθηση, προκειμένου να διατηρηθεί το 

ενδιαφέρον τους (Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013• Sari, 2018). Έχει κριθεί απαραίτητο ναι 

αναπτυχθούν καινούργιες και πιο εκσυγχρονισμένες πολυτροπικές στρατηγικές, τεχνικές και 

μέθοδοι, που θα φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στο διδακτικό αντικείμενο και θα προσφέρουν 

πιο ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (Musa, Ziatdinov, & Griffiths, 2013).  Επιπλέον, 

συναισθήματα, ενδιαφέροντα, προσοχή και σκέψεις μπορεί να προκληθούν μέσω της 

μαθησιακής διαδικασίας (Sari, 2018). Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

αποτέλεσε την ακρογωνιαία λίθο στην ανάπτυξη της διαθεματικότητας και την επίσημη και 

συστηματική εισαγωγή της πολυτροπικότητας στην εκπαίδευση (Das, 2019). Τα τεχνολογικά 

πληροφοριακά εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη διερεύνηση, 

την επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών από, προς και μεταξύ των ίδιων 
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των μαθητών, με τους εκπαιδευτικούς να διαθέτουν καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο 

(Das, 2019). Η αξιοποίησή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαία, καθώς με τα 

σύγχρονα, ραγδαία εξελισσόμενα κοινωνικά δεδομένα, οι μαθητές οφείλουν να λαμβάνουν 

εξίσου επικαιρομένες γνώσεις και δεξιότητες για να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν 

ικανοποιητικά στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και πολυτροπικό κόσμο (Das, 2019). Έτσι έχουν 

τη δυνατότητα να γίνουν σφαιρικά ανεπτυγμένοι, και τεχνολογικά εγγραματιζούμενοι πολίτες, 

που να εφαρμόζουν κριτική σκέψη και τεχνικές λύσης προβλημάτων, με συνεχή περιέργεια 

για τη γνώση και πρόθεση για ακολούθηση μιας δια βίου μάθησης (Das, 2019). Μέσα στην 

τάξη αναπτύσσεται ο ενθουσιασμός για τη γνώση, η επιθυμία για την ανακάλυψη του 

ευρύτερου κόσμου και διαφορετικών κουλτούρων, ενθαρρύνεται κάθε είδους έκφραση με 

διάφορες τεχνικές και υλικά ώστε οι μαθητές, και μετέπειτα πολίτες, να έχουν την ικανότητα 

να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και ανάγκες (Das, 

2019). 

Ως παιδαγωγικό εργαλείο που εντάσσεται στις Νέες Τεχνολογίες, τα κινούμενα σχέδια 

δύνανται να αξιοποιηθούν για διάφορους λόγους, όπως υποβοήθηση οπτικοποίησης σύνθετων 

εννοιών, παρουσίαση καταστάσεων γεγονότων και φυσικών φαινομένων, να κερδίσουν την 

προσοχή των θεατών, προσφορά ανατροφοδότησης, βοήθεια στη γλωσσική εκμάθηση, 

κατανόηση, εμπλουτισμός λεξιλογίου σε γραπτό και προφορικό λόγο (Musa, Ziatdinov, & 

Griffiths, 2013• Barak, & Dori, 2011). Ακόμη, μπορεί να συμβάλλει και στην εκμάθηση 

μαθηματικών και φυσικών επιστημών που, ως μαθήματα που περιλαμβάνουν σύνθετες και 

αφηρημένες έννοιες, διευκολύνονται από την οπτικοποίηση των σύνθετων δεδομένων (Sari, 

2018) και προάγονται δεξιότητες ανάλυσης τους και επίλυσης προβλημάτων (Barak, & Dori, 

2011). Ο Berk (2009) απαριθμεί και παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση 

πολυμεσικών βίντεο στην εκπαίδευση και είναι τα εξής: η έλξη της προσοχής και η ενίσχυση 

της συγκέντρωσης των μαθητών, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος για το θέμα, η δημιουργία 

μιας αίσθησης προσμονής, πρόκληση κίνησης ή χαλάρωσης στους μαθητές, η έξαψη της 

φαντασίας, η βελτίωση της ικανότητας εκμάθησης, η δημιουργία ενός δεσμού μεταξύ μαθητών 

και εκπαιδευτικού, η βελτίωση της μνήμης, της κατανόησης και της δημιουργικότητας, η 

ενεργοποίηση οιρμού ιδεών, η υιοθέτηση βαθύτερης μάθησης, η παροχή δυνατότητας για 

ελευθερία έκφρασης, η προαγωγή της συνεργασίας, η ενέπνευση και κινητοποίηση των 

μαθητών, η μετατροπή της μάθησης σε μια διασκεδαστική διαδικασία, η ανάπτυξη μιας 

κατάλληλης εκπαιδευτικής ατμόσφαιρας, η μείωση του άγχους για δυσκόλως διαχειρίσιμα ή 
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τρομακτικά για τους μαθητές θέματα και η δημιουργία οπτικών αναμνήσεων. Το παράδοξο, 

κωμικό και υπερβολικό στοιχείο που χαρακτηρίζει συνήθως την κινούμενη εικόνα ενθουσιάζει 

τα παιδιά, που μέσω της παρατήρησης και μίμησης χαρακτήρων και οπτικών καταστάσεων 

αναπτύσσουν την κινητικότητά τους και τις εκφραστικές τους δεξιότητες (Παυλίδου, 2012). 

Διακρίνονται τρεις τύποι κινουμένων σχεδίων, που διαχωρίζονται ανάλογα με τον 

τρόπο χρήσης τους μέσα στην τάξη (Xiao, 2013). Ως πρώτος τύπος ορίζεται το αποκαλυπτικό 

κινούμενο σχέδιο, η θέαση του περιεχομένου του σχετικού βίντεο θεματολογικά συναφής με 

το διδακτικό αντικείμενο (Xiao, 2013). Σαν εργαλείο καθαυτό, κατά τον Xiao (2013), δεν 

προσφέρει ιδιαίτερη διαφορά στη εκμάθηση του θέματος, αλλά αν αξιοποιηθεί καταλλήλως, 

διδακτικά θα είναι μια καλή αφόρμηση για την επεξεργασία της διδακτικής ενότητας και την 

αφετηρία μιας σχετικής συζήτησης, ενδιάμεσα ή μετα την ολοκλήρωση της προβολής του. Στο 

ίδιο φάσμα φαίνεται να ανήκουν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, οι οποίες δύνανται να 

αξιοποιηθούν ως συμπληρωματική του αντικειμένου διδακτική προσέγγιση (Xiao, 2013). Η 

έρευνα- παρέμβαση των Barak, & Dori (2011) υποδεικνύει πως τα κινούμενα σχέδια μπορούν 

σε μεγάλο βαθμό να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως αφόρμηση ή αποτίμηση σε ένα θέμα, 

προωθώντας παράλληλα τη συνεργασία και την κριτική σκέψη των μαθητών. Ο δεύτερος 

τύπος αποδίδεται στη διαδραστικοτητα των κινουμένων σχεδίων (Barak, & Nori, 2011). 

Θεωρείται πιο σύνθετο εργαλείο, που διακατέχεται απο αμεσότητα, ρεαλισμό στις 

προσομοιώσεις, και συνήθως έχει άμεσο χρόνο ανταπόκρισης στις απαντήσεις, στις δράσεις ή 

στις κινήσεις, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη (Xiao, 2013). Με τη χρήση αυτού του τύπου 

θα ήταν δυνατό να ειπωθεί πως αναπτύσσονται στο μαθητή - χρήστη κριτικές δεξιότητες αλλά 

και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Xiao, 2013). Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί σε αυτή 

τη φάση και η προσθήκη ήχου στο διαδραστικό βίντεο, με την έννοια της μουσικής, της 

αφήγησης, ή και της ακουστικής επεξήγησης για την ανάπτυξη του γνωστικού κινήτρου (Xiao, 

2013). Τρίτος και τελευταίος τύπος αφορά την αξιολόγηση μέσω τεστ και κουίζ με τη μορφή 

ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, αντιστοιχήσεων, σειροθέτησης και άλλων, με σκοπό την 

κατανόηση του διδακτικού περιεχομένου (Xiao, 2013).  

Ποια όμως είναι τα κριτήρια με τα οποία οφείλουν να επιλέγονται τα βίντεο τα οποία 

θα προβληθούν στην τάξη; Κατά τον Berk (2009), υπάρχουν τρεις τύποι κριτηρίων τα οποία 

είναι σημαντικό να αναλογιστούν οι εκπαιδευτικοί πριν εισάγουν ένα βίντεο στη μαθησιακή 

διαδικασία. Το πρώτο κριτήριο αποτελεί τα χαρακτηριστικά της τάξης, η ηλικιακή  

καταλληλότητα του βίντεο, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών, όπως και 
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το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο (Berk, 2009). Το δεύτερο κριτήριο αφορά την 

προσβλητικότητα που μπορεί να παρουσιάζει ένα βίντεο, από άποψη ρατσιστικών 

προκαταλήψεων, διαφυλικής ανισότητας, βίας και κακοποίησης διαφόρων ειδών, 

προσβλητικής ή ακατάλληλης φρασεολογίας και ότι μπορεί να πυροδοτήσει αρνητικά 

συναισθήματα ντροπής, θυμού, προσβολής στους μαθητές (Berk, 2009). Το τρίτο και 

τελευταίο κριτήριο αναφέρεται στην δομή του εκάστοτε βίντεο και πώς εκείνη συντελεί στην 

εκπαιδευτική καταλληλότητα του (Berk, 2009).  

Τα κινούμενα σχέδια μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα μάθησης στην 

γενική αλλά και στην ειδική εκπαίδευση, καθώς η οπτικοποίηση του διδακτικού αντικειμένου, 

η ακουστική αφήγηση και οι κινούμενοι χαρακτήρες κάνουν πιο ελκυστικό το μήνυμα, 

ψυχαγωγούν και διασκεδάζουν το μαθητή- θεατή, και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της 

μάθησης και ανάκλησης πληροφοριών με την παράλληλη παροχή κινήτρων για ευκολότερη 

μάθηση (Baglama, Yucesoy, & Yikmis, 2018). Υπάρχουν πολλών ειδών κινούμενα σχέδια τα 

οποία δύνανται να αξιοποιηθούν, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, ως «εναλλακτικό, 

συμπληρωματικό και εμπλουτιστικό» υλικό στην εκάστοτε θεματική (Baglama, Yucesoy, & 

Yikmis, 2018, σ. 673). Σύμφωνα με την βιβλιογραφική έρευνα των Baglama, Yucesoy, & 

Yikmis (2018), που διενεργήθηκε με σκοπό να δοθούν έγκυρα στοιχεία για το κατά πόσο 

υπάρχει βελτίωση της μάθησης στην ειδική εκπαίδευση, έδειξε οτι, ο οπτικός και ο ακουστικός 

σημειωτικός τρόπος χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την ευκολότερη και ομαλότερη 

εκμάθηση δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα μπορούν να αναπτυχθούν δεξιότητες οπτικοκινητικού 

συντονισμού και συνεργατικότητας. Με την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού και την 

αξιοποίηση κατάλληλης μεθόδου, είδους και στοχοθεσίας κινουμένων σχεδίων, είναι δυνατόν 

σταδιακά οι μαθητές να ταυτίζονται με τυχόν ήρωες που συναντούν σε αυτά, και ταυτιζόμενα 

να υιοθετούν κάποιες επιθυμητές συμπεριφορές (Βaglama, Yucesoy, & Yikmis, 2018). 

Επιπλέον, αξιορόσεκτη μπορεί να θεωρηθεί και η παρατήρηση οτι σε αρκετές περιπτώσεις 

σημειώνεται πρόοδος στο γλωσσικό και τον κοινωνικό τομέα, την ίδια στιγμή που η κινούμενη 

εικόνα συντελεί στη μείωση του άγχους των μαθητών και την συγκέντρωσή τους στην 

αφήγηση και στην κινητικότητα αυτή των χαρακτήρων (Baglama, Yucesoy, & Yikmis, 2018).  
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4ο Κεφάλαιο  

Μεθοδολογία 

4.1. Σκοπός και ερώτημα της ανάλυσης 

Σκοπός της παρούσας εργασίας και ανάλυσης είναι η μελέτη του τρόπου που διάφορα 

σημειωτικά μέσα, που μπορεί να αφορούν κίνηση, εικόνα, χρώματα, σχήματα, χειρονομίες, 

ήχους, γλώσσα και χωρικές έννοιες, είτε καθαυτά, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, επηρεάζουν 

τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τις πληροφορίες και αντιλαμβανόμαστε τα εκάστοτε 

μηνύματα που προβάλλονται κατά τη διάρκεια ταινιών κινουμένων σχεδίων. Τα κινούμενα 

σχέδια δεν είναι μια τυχαία δημιουργία, ένα συμπτωματικό συνονθύλευμα καταστάσεων, 

χαρακτηριστικών και κινήσεων. Το κάθε τι προσδίδει μια μοναδική, συνειδητά και μελετημένα 

τοποθετημένη νότα στην εκάστοτε ταινία, και προβάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσει 

στο θεατή συγκεκριμένα μηνύματα, διατηρώντας όμως παράλληλα μια φυσική ροή και συνοχή 

στην ταινία. Έτσι, το βασικό ερώτημα που προκύπτει και είναι σημαντικό να μελετηθεί είναι 

το εξής: Πώς οι σημειωτικοί τρόποι επηρεάζουν τον τρόπο αντίληψης των μηνυμάτων και των 

πληροφοριών σε ταινίες κινουμένων σχεδίων; 

Μέσα από την ανάλυση θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στο οποίο ήδη μπορούν να διατυπωθούν 

κάποιες υποθέσεις από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε. Φαίνεται πως η 

μάθηση γίνεται ευκολότερη όταν το διδακτικό αντικείμενο παρουσιάζεται στους μαθητές- 

θεατές με παραπάνω από έναν τρόπους. Κινήσεις, μουσική, εικόνες, συναισθήματα ενώνονται 

και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να προσφέρουν ολόπλευρη και βιωματικότερη μάθηση. Η 

οπτικοποίηση του εκάστοτε μηνύματος δημιουργεί τις πρώτες ισχυρές εντυπώσεις, αφού 

αρχικά τα χρώματα είναι εκείνα που θα μεταφέρουν κάποια συναισθήματα ηρεμίας, θυμού, 

στενοχώριας, χαράς. Σχήματα, οπτική γωνία και φωτισμός κατέχουν επίσης σημαντικό ρόλο 

στο σχηματισμό απόψεων για το χαρακτήρα των ηρώων, την προοικονομία και συνοχή της 

ιστορίας. Η μουσική, ως συμπληρωματικός σημειωτικός τρόπος, αναλαμβάνει να δώσει 

έμφαση στα οπτικά στοιχεία. Ιδίως όταν παρατηρείται έλλειψη του γλωσσικού τρόπου τον 

αντικαθιστά και εντείνει καταστάσεις, στιγμές και αλληλεπιδράσεις. Μέσω των κινήσεων 

γίνονται διακριτές προθέσεις και τυχόν συναισθήματα ευτυχίας, φόβου, επιθετικότητας ή 

βιασύνης, όπως και η ταχύτητα εξέλιξης της δράσης. 
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4.2. Δείγμα 

Η εταιρεία με ίσως την πιο αξιοσημείωτη θέση και πορεία στην νεώτερη ιστορία του 

animation είναι η Pixar Animation Studios, που το 1995 κυκλοφόρησε την πρώτη ταινία 

κινουμένων σχεδίων μέσω υπολογιστή, το Toy Story. Από τότε πολλές ταινίες με πρωτότυπο 

περιεχόμενο έχουν κυκλοφορήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το θέμα της πρωτοτυπίας και των 

τρόπων που αξιοποιούν οι δημιουργοί και σχεδιαστές της Pixar για να προάγουν μια ιδέα σε 

ένα άρτιο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα μέσω του υπολογιστή, έχει υπάρξει θέμα συζήτησης 

και έμπνευσης (Catmull, 2008). Το δείγμα της ανάλυσης θα είναι μια σειρά 6 ταινιών 

κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.  

Η επιλογή ανάλυσης ταινιών μικρού μήκους αλλά και η προσθήκη της Disney προς 

μελέτη δεν είναι τυχαία. Επέλεξα για την ανάλυση μου ταινίες μικρού μήκους διότι σε αυτές 

παρατηρείται κατά κύριο λόγο έλλειψη του γλωσσικού στοιχείου. Απουσία του λεκτικού 

παράγοντα τόσο εγώ σαν αναλύτρια, όσο και οι υποθετικοί μελλοντικοί μαθητές- θεατές 

μπορούν να εστιάσουν και να στηριχθούν στους υπόλοιπους σημειωτικούς τρόπους για την 

κατανόηση του νοήματος και του θέματος της εκάστοτε ταινίας. Φυσικά υπάρχουν δυο ταινίες 

που εμπεριέχουν προφορικό λόγο στην κυριότητά τους (Boundin’, Purl), οπότε και θα δούμε 

τι διαφορές παρουσιάζουν στην προβολή οπτικών και άλλων πολυτροπικών μέσων με τις 

αντίστοιχες χωρίς συμπερίληψη διαλόγου. 

Επιπλέον, η προσθήκη ταινιών της Disney στην ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

προκειμένου να υπάρξει και η επιβεβαίωση πως οι ίδιες αρχές των πολυμέσων ακολουθούνται 

από όλες τις ταινίες ως στοιχειώδες χαρακτηριστικό δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, παρόλο 

που πλέον η Pixar είναι μέρος της Disney και αναφορικά με το computer animation φαίνεται 

πως ακολουθούν τον ίδιο τρόπο σκέψης, επεξεργασίας και υλοποίησης της διαδικασίας. Η 

λίστα με τις ταινίες κινουμένων σχεδίων που θα τεθούν προς ανάλυση στη συνέχεια της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, με χρονολογική σειρά της Pixar και Disney αντίστοιχα είναι 

η εξής: 

1. Tin Toy (1988) 

2. Bounding (2003) 

3. Lifted (2006) 

4. Purl (2018) 
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5. Paperman (2012) 

6. Feast (2014) 

 

4.3. Μεθοδολογία της ανάλυσης 

Η ανάλυση των ταινιών που θα ακολουθήσει αποτελεί μια ποιοτική μελέτη δεδομένων. 

Εξ ορισμού η ποιοτική έρευνα ως σκοπό έχει να απαντήσει στο πως και το γιατί συμβαίνει μια 

κατάσταση, στο νόημα και τον τρόπο βίωσης ενός παρατηρούμενου φαινομένου. Κατά τη 

διάρκεια της ποιοτικής επεξεργασίας των δεδομένων των ταινιών κινουμένων σχεδίων θα 

επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τις πολυμεσικές συνιστώσες που  βασίζονται στη γλώσσα, την 

εικόνα, τον ήχο, τις κινήσεις, τις χειρονομίες όπως και τον εικονικό χώρο εκτύλιξης της 

ταινίας. Για τη μελέτη των σημειωτικών τρόπων αυτών ήταν απαραίτητη μια παρουσίαση των 

μεθόδων και των λόγων χρήσης τους από τους ίδιους τους δημιουργούς των ταινιών της Pixar 

studios. Οπότε η εταιρεία, σε συνεργασία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Khan Academy, η 

οποία έχει στο δυναμικό της πληθώρα εκπαιδευτικών βίντεο για πληθώρα θεμάτων και 

διδακτικών αντικειμένων, δημιούργησε μια σειρά βίντεο ονόματι Pixar in a box. Μέσα σε αυτή 

τη σειρά βιντεοσκοπημένων μαθημάτων επεξηγούνται τρόποι και προγράμματα που 

αξιοποιούνται από τους δημιουργούς των ταινιών της Pixar για το σχεδιασμό και την πορεία 

της δημιουργίας κινουμένων σχεδίων. Στα πλαίσια των βίντεο αυτών μπορούμε να 

κατανοήσουμε τη σύνδεση που υπάρχει με την πολυτροπικότητα και τους σημειωτικούς 

τρόπους που εμφανίζονται στις ταινίες για την μετάδοση μηνυμάτων. Έτσι εντοπίσαμε πέντε 

βασικούς σημειωτικούς τρόπους, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναλυθούν με βάση το πώς αυτοί 

εμφανίζονται στα βίντεο της Pixar in a box και κατ’ επέκταση στις ταινίες κινουμένων 

σχεδίων. Συνοπτικά, η ανάλυση θα γίνει ως προς το είδος της επικοινωνίας που υπάρχει και τα 

είδη των γραμματισμών και των σημειωτικών τρόπων που παρατηρούνται, πάντα σε 

συνάρτηση με τα βίντεο της Pixar in a box και της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης. 
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5ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση δεδομένων 

Η σημειωτική ανάλυση που θα ακολουθηθεί στη συγκεκριμένη εργασία θα 

πραγματοποιηθεί σε κάθε ταινία ξεχωριστά. Θα παρουσιαστεί η περίληψη της κάθε ταινίας 

και θα αναλυθούν βασικές πτυχές της με βάση τους σημειωτικούς τρόπους που παρατηρούνται 

σε αυτή και το πώς επηρεάζουν τη ροή της ιστορίας, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για χαρακτήρες, προθέσεις, καταστάσεις ή και συναισθήματα.  

 

5.1 Tin Toy (1988) 

Το Tin Toy αποτελεί μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar Studios, 

με πρωταγωνιστές ένα τσίγκινο μουσικό παιχνίδι και ένα βρέφος. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε 

ένα δωμάτιο σπιτιού- πιθανόν το καθιστικό-, σε αόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

καθώς μπαίνει φως ηλίου από τα παράθυρα. Ξεκινάει με την κάμερα να δείχνει ένα συρόμενο 

πλάνο κάτοψης όπου παρατηρούνται μια ανοιγμένη κούτα από παιχνίδι, διάφορα πολύχρωμα 

εκπαιδευτικά βρεφικά παιχνίδια, και στο τέλος ένα παιχνίδι- οργανοπαίχτης με ακορντεόν στα 

χέρια του, μεταλλόφωνο, τρομπέτα, πιάτα και τύμπανο στην πλάτη, το Tin Toy. Από πίσω 

ακούγονται μη κατανοητοί και χωρίς συνοχή και αρμονία ήχοι που τείνουν να παραπέμπουν 

σε ήχους τηλεόρασης. Το παιχνίδι μας κοιτάζει με απορία, κουνώντας μόνο τα μάτια του, το 

χώρο στον οποίο βρίσκεται, ενώ από την πόρτα απέναντί του έρχεται στο δωμάτιο ένα μωρό 

μπουσουλώντας. Το παιχνίδι παρατηρεί με αυξανόμενο ενθουσιασμό το μωρό να πλησιάζει 

και να περιεργάζεται τα υπόλοιπα παιχνίδια που υπάρχουν γύρω του, μέχρι τη στιγμή που το 

δεύτερο αρχίζει να τα κακομεταχειρίζεται, οπότε και ο ενθουσιασμός μετατρέπεται γρήγορα 

σε τρόμο. Προσπαθεί να ξεφύγει αθόρυβα, κάτι το οποίο αποδεικνύεται ακατόρθωτο, καθώς 

κάθε του κίνηση προκαλεί και ήχο μέσω των μουσικών οργάνων.  

Το βρέφος αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και τρέχει να το πιάσει, ενώ το παιχνίδι μας 

τρέχει ταυτόχρονα για να κρυφτεί, φοβούμενο την τύχη που μπορεί να βρει στα χέρια του 

μωρού. Εν τέλει καταφέρνει να βρει κρυψώνα κάτω από τον καναπέ του δωματίου, όπου 

ανακαλύπτει πολλά παιχνίδια να το κοιτάνε τρεμάμενα και με γουρλωμένα μάτια, λογικά 

φοβούμενα το μωρό. Το βρέφος πέφτει στο πάτωμα και κλαίει, κάτι που ανησυχεί το tin toy, 

που νιώθει ότι το λυπάται. Κατεβάζει το κεφάλι όταν ξαφνικά συνειδητοποιεί κάτι, χαίρεται 
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και αναθαρρεύει, βγαίνοντας από τον καναπέ προς την κατεύθυνση του βρέφους που συνεχίζει 

να κλαίει. Στο μεταξύ τα υπόλοιπα παιχνίδια ακολουθούν προσηλωμένα και απορημένα με το 

βλέμμα τους το παιχνίδι να στέκεται μπροστά στο παιδί και να δίνει παράσταση με παίξιμο 

των μουσικών του οργάνων. Το παιδί ξαφνικά το πιάνει με το ένα του χέρι και το ταρακουνάει, 

όμως εν τέλει το αφήνει κάτω, με το παιχνίδι να είναι τρομοκρατημένο, να καλύπτει το κεφάλι 

του με τα χέρια και το ακορντεόν και να τρέμει. Γρήγορα όμως συνειδητοποιεί ότι έχασε την 

προσοχή του βρέφους και θυμώνει, διότι αντιλαμβάνεται πως το βρέφος βρήκε πιο ενδιαφέρον 

το παιχνίδι με την κούτα από την οποία προήλθε το tin toy. Του σκουντάει την πατούσα αλλά 

αυτό δε δείχνει να ενδιαφέρεται, έχοντας πλέον στο κεφάλι του μια χάρτινη τσάντα. Συνεχίζει 

να παίζει και να το ακολουθεί κατά πόδας για να του τραβήξει την προσοχή καθώς βγαίνουν 

από το δωμάτιο και χάνονται από το οπτικό πεδίο του θεατή, αλλά μάταια, ο ήχος του 

“κυνηγητού” συνεχίζεται. Η ταινία κλείνει με τα παιχνίδια να έρχονται εκ δεξιών του πλάνου 

βιαστικά και να κάνουν βόλτες στο δωμάτιο. 

Ξεκινώντας την ανάλυση της ταινίας, συνειδητοποιούμε από αρκετά νωρίς πως δεν 

παρατηρείται ο γλωσσικός σημειωτικός τρόπος, όχι τουλάχιστον με τη συμβατική έννοια της 

προφορικής έκφρασης με λέξεις. Το πιο κοντινό σε επικοινωνία και προφορικό λόγο αποτελεί 

ο μωρουδιακός λόγος του βρέφους. Παρότι ακατάληπτος, μπορούμε ακόμα και να 

“μαντέψουμε” τι θα μπορούσε να ήθελε να πει μέσω των υπάρχοντων παραγλωσσικών και 

εξωγλωσσικών στοιχείων. Έτσι, η ένταση της φωνής, οι εκφράσεις και οι κινήσεις του μωρού, 

και φυσικά το κλάμα του, εύκολα προδίδουν τα συναισθήματα και τις προθέσεις του. Έτσι, για 

παράδειγμα, στο σημείο όπου παίζει με τα παιχνίδια του φαίνεται σαν να μονολογεί 

ασχολούμενο με αυτά, καθώς μιλάει και τα κοιτάει. Με παρόμοιο τρόπο, όταν κυνηγάει το tin 

toy φαίνεται να του “μιλάει”, ξεφωνίζει και τσιρίζει ενθουσιασμένα, διότι μπορεί να θεωρεί 

αυτό το κυνηγητό ως παιχνίδι. 

Η γραμματική του οπτικού σημειωτικού τρόπου περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς 

τομείς που προσδιορίζουν τους χαρακτήρες, το σκηνικό, την ιστορία, προθέσεις και 

συναισθήματα. Αρχικά, θα αναφερθούμε στους χαρακτήρες- ήρωες της ιστορίας. Το tin toy 

αποτελεί ένα μικρό παιχνίδι- οργανοπαίχτη, που στα χέρια του κρατάει ακορντεόν και στην 

πλάτη του φοράει ένα μεγάλο (για το σώμα του) τύμπανο, πιάτα, μεταλλόφωνο και τρομπέτα. 

Κάθε του κίνηση είναι και ένας ήχος από όλα τα μουσικά όργανα που έχει στη διάθεσή του. 

Είναι ντυμένο με μια κόκκινη μπλούζα και μπλε παντελόνι, που θυμίζει στολή μουσικού. Το 

σχήμα που κυριαρχεί όταν παρατηρούμε το παιχνίδι είναι αυτό του κύκλου. Ο κύκλος, 
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σύμφωνα με την Pixar in a box, δείχνει ένα χαρακτήρα άκακο, φιλικό και προσιτό, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι το πλέον ταιριαστό σχήμα για ένα παιδικό παιχνίδι (Pixar in a 

box, 2015). Τα μάτια του είναι μεγάλα και σε σχήμα οβάλ, αρκετά εκφραστικά, με τα 

συναισθήματα που νιώθει το παιχνίδι να αποτυπώνονται με μεγάλη ακρίβεια στο πρόσωπό 

του. Οι κινήσεις του μικρές και συγκεκριμένες, μονάχα το κεφάλι του κινείται με επίσης 

κυκλικές κινήσεις. Αντίθετα, ο άλλος πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία, εκείνος του μωρού, 

ωστόσο, απέχει κατά πολύ από τις συνήθεις πρακτικές που ακολουθούνται στο σχεδιασμό ενός 

χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Ενώ τα χαρακτηριστικά του προσιδιάζουν σε αυτά ενός 

μωρού, οι λεπτομέρειες του δίνουν μια μορφή παράξενη και ίσως τρομακτική. Το κεφάλι του 

είναι μεγάλο και ο τρόπος που μπουσουλάει αποτελείται από ασυνάρτητες κινήσεις, τα χέρια 

του δε λυγίζουν εύκολα και έχουν δίπλες στον αγκώνα, το στόμα του είναι περίεργο, τα μάτια 

του μικρά, με τα βλέφαρά του να μην κλείνουν ταυτόχρονα, το δέρμα του αν και στο υγιές 

χρώμα ενός μωρού, δείχνει κάπως θαμπό με ρυτίδες στο πρόσωπο. Οι κινήσεις, είναι άτσαλες, 

έντονες και μη συγχρονισμένες και η πάνα του είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από το σώμα 

του, γεγονός που φαίνεται πολύ παράτερο στην κίνηση. Γενικά, φαίνεται σαν οι δύο 

πρωταγωνιστές να έχουν προέλθει από δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις σχεδιαστών, ή 

σαν η αρχή των κινουμένων σχεδίων λεγόμενη ως «γοητεία», που αφορά την ελκυστικότητα 

του σχεδιασμού ενός χαρακτήρα, δεν εφαρμόστηκε στη δημιουργία του βρέφους (Lasseter, 

1987, σ. 42). Καθότι όμως, όπως αναφέρεται στο Pixar in a box, καμία επιλογή δεν είναι 

τυχαία, πιθανότατα το μωρό δημιουργήθηκε με αυτό τον τρόπο προκειμένου να τρομάξει πιο 

εύκολα τα παιχνίδια και τους θεατές, να είναι πιο πιθανό να θεωρηθεί η συμπεριφορά πιο πολύ 

επικίνδυνη για το tin toy και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, παρά μια τυπική χαριτωμένη 

συμπεριφορά ενός μωρού.  

Η οπτική γωνία της κάμερας είναι επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας προσέγγισης 

της ιστορίας και ορισμού της εξέλιξής της. Η κάμερα συνήθως βρίσκεται στο ύψος του 

παιχνιδιού, εφόσον αποτελεί το βασικό ήρωα και βλέπουμε τα υπόλοιπα στοιχεία της ταινίας 

από τη δική του οπτική γωνία. Ιδιαίτερα στο σημείο που το tin toy είχε παγιδευτεί μέσα στην 

κούτα του, βλέπουμε από τα μάτια του παιχνιδιού το τεράστιο μωρό να έρχεται γρήγορα και 

απειλητικά απλώνοντας τα χέρια του για να το πιάσει. Έτσι μπορούμε πιο εύκολα να 

κατανοήσουμε το φόβο και τον πανικό που βιώνει εκείνη τη στιγμή το εγκλωβισμένο παιχνίδι.  

Από την άλλη, ο φωτισμός γενικά δεν αποτελεί ιδιαίτερο θέμα στην ταινία, με το 

δωμάτιο να λούζεται από φως λόγω ενός τεράστιου παραθύρου. Ωστόσο, όταν το παιχνίδι 
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μπαίνει κάτω από τον καναπέ, τόσο εκείνο όσο και τα υπόλοιπα παιχνίδια κοιτάζονται στο 

ημισκόταδο. Πέρα από το λογικό κομμάτι της ύπαρξης του σκοταδιού, καθότι βρίσκονται 

κάτω από ένα καναπέ οπότε μπαίνει περιορισμένο φως, μπορεί να γίνει και αναγωγή στη 

συναισθηματική τους κατάσταση. Φόβος, τρόμος, πανικός και απόγνωση επικρατούν στη ζωή 

και καθημερινότητα τους και τα κάνουν να τρέμουν να βγουν έξω από την ασφάλεια του 

καναπέ. Το παιχνίδι μας, εκτός από αυτά, έχει και μια λύπη, βλέποντας το βρέφος να σπαράζει 

από το κλάμα μετά το πέσιμό του. Αποφασίζει λοιπόν να το σώσει, ξεπερνώντας το φόβο του 

και βγαίνοντας προς το φως, κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Αναφορικά με το ακουστικό γραμματισμό, ακούγονται από το πίσω μέρος του 

δωματίου ήχοι παρόμοιοι με της τηλεόρασης. Τέτοιοι ήχοι είναι γέλια, φράσεις, μουσική, ήχοι 

δράσης, που σε συνδυασμό θα μπορούσαν να προέρχονται από σειρές κινουμένων σχεδίων. 

Πέρα από αυτούς του ήχους, οι υπόλοιποι βγαίνουν από τους δύο πρωταγωνιστές, από το μωρό 

με τις φωνές, το κλάμα, τα ξεφωνητά του και αντίστοιχα το παιχνίδι με τους ήχους των 

μουσικών του οργάνων, που αλλάζουν την ένταση και την ταχύτητα ανάλογα με το πόσο 

γρήγορα προχωράει το ίδιο. Η απουσία μουσικής συνοδείας σίγουρα δεν μπορεί να είναι 

τυχαία. Μια πιθανή μουσική μελωδία ίσως επισκίαζε τις φωνές του μωρού και τους ήχους των 

οργάνων του παιχνιδιού, που για την ταινία αποτελούν τα κύρια ηχητικά στοιχεία της, καθώς 

υποδεικνύουν τυχόν συναισθήματα των πρωταγωνιστών, όπως το αγχωμένο τρέξιμο του 

παιχνιδιού, το τρέμουλο των υπόλοιπων παιχνιδιών κάτω από τον καναπέ, τα χαρούμενα 

ξεφωνητά του βρέφους καθώς κυνηγάει το παιχνίδι, το σπαραχτικό του κλάμα που πείθει εν 

τέλει το παιχνίδι να το πλησιάσει με κίνδυνο της σωματικής του ακεραιότητας. 

Οι κινήσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα σχετικά με αυτή την ταινία 

κινουμένων σχεδίων. Η Pixar γενικά έχει συνηθίσει τους θεατές σε χαρακτήρες με κινήσεις 

ρεαλιστικές και με αληθοφανή συνοχή, που να ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις βασικές 

αρχές των κινουμένων σχεδίων. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση των ηρώων 

της ταινίας. Το tin toy μπορεί να θεωρηθεί ως μια κλασική μορφή σχεδιασμού ενός χαρακτήρα 

κινουμένων σχεδίων, όπου η κίνηση ορίζεται μέσω των τόξων της, των κινητικών διαδρομών 

της που έχουν δομή, αρχή, μέση και τέλος στην οποία παρατηρείται συνοχή και άμεση 

συνάρτηση της κίνησης του ενός μέρους του σώματος με τα υπόλοιπα, χωρίς να φαίνεται 

παράτερο. Έτσι, στο σημείο που συνειδητοποιεί ότι το βρέφος άκουσε τους ήχους των 

μουσικών του οργάνων γυρνάει έντονα το κεφάλι του, το βάρος του σώματός του γέρνει προς 

τα πίσω και τα πόδια αρχίζουν να κινούνται γρήγορα στον αέρα μέχρι που αρχίζει να τρέχει. 
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Αυτό δίνει την εντύπωση στο θεατή της ανάγκης του παιχνιδιού να φύγει όσο πιο γρήρορα 

γίνεται, που πλέον τα πόδια συνειδητοποιούν και αντιδρούν στον κίνδυνο με μεγαλύτερη 

ταχύτητα και αντανακλαστικά από το υπόλοιπο σώμα. Οι κινήσεις του παιχνιδιού, ενώ είναι 

συγκεκριμένες και πολύ περιορισμένες στις κινήσεις των κάτω άκρων, του κεφαλιού και 

μερική κίνηση των πάνω άκρων, λόγω του ότι είναι κολλημένα με το ακορντεόν, προδίδουν 

ακριβώς τη φύση των αντιδράσεών του. Χαμηλώνοντας, για παράδειγμα, το κεφάλι και 

σκύβοντας βάζοντας τα χέρια του μπροστά, μαζί με το παράλληλο τρέμουλο ολόκληρου του 

σώματος γίνεται άμεσα κατανοητός ο τρόμος που αισθάνεται το παιχνίδι μετά που το πέταξε 

το μωρό. Επίσης, παρά τη συνθετότητα του σχεδιασμού του παιχνιδιού λόγω των ταυτόχρονων 

κινήσεων των πολλαπλών μουσικών οργάνων οι κινήσεις του, ακόμη και οι βιαστικές, 

υπήρξαν αληθοφανείς και είχαν την κατάλληλη ευκαμψία ώστε να προσιδιάζουν το 

πραγματικό παίξιμό τους. 

Ωστόσο, ο σχεδιασμός του βρέφους διατηρεί ένα οξύμωρο τρόπο να βασίζεται στις 

αρχές των κινουμένων σχεδίων αλλά σε ένα πολύ πρώιμο, για τα δεδομένα μιας νέας αλλά 

τόσο γνωστής εταιρείας σχεδιασμού κινουμένων σχεδίων, επίπεδο. Οι κινήσεις του 

μεμονωμένα έχουν αρχή, μέση και τέλος, αλλά φαίνονται ασυνάρτητες μεταξύ τους καθώς το 

μωρό μπουσουλάει, με τα χέρια να μη λυγίζουν κατάλληλα, ή να μην ισχύουν οι φυσικές 

συνιστώσες του βάρους του παιδιού. Η χειρονομιακή και εκφραστική του ποικιλία είναι σαφώς 

περιορισμένη, γεγονός όμως που κρίνεται αναμενόμενο λόγω του ότι είναι απλώς ένα βρέφος. 

Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο έπεσε δε δείχνει τη λεγόμενη αρχή του «καθίσματος και 

τεντώματος» της σωματικής, δηλαδή, παραμόρφωσης ανάλογα με την κίνηση ή σύγκρουση 

που παρατηρείται, διότι το πέσιμο δεν είχε ρεαλισμό και βάρος, καθώς φαίνεται σαν να 

αιωρείται, κουνώντας πολύ ελεύθερα τα άκρα του. Αυτή η αντίφαση μεταξύ των κινήσεων των 

δύο πρωταγωνιστών μπορεί να δικαιολογηθεί ως προς το γεγονός ότι την περίοδο δημιουργίας 

της συγκεκριμένης ταινίας υπήρξε η μετάβαση του σχεδιασμού κινουμένων σχεδίων από το 

χέρι καρέ καρέ προς το computer animation. Συγκεκριμένα, το tin toy, και ιδιαίτερα ο 

σχεδιασμός του βρέφους, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ρεαλιστικής απόδοσης ενός 

ανθρώπου μέσω ενός συγκεκριμένου λογισμικού. Με βάση αυτό, μπορεί να δικαιολογηθεί η 

απουσία απόλυτου ρεαλισμού στο μωρό. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, θεωρώ ότι αυτή η 

προσέγγιση προσφέρει και διττό σκοπό, εφόσον δημιουργεί την εντύπωση σε παιχνίδι και 

θεατή πως το μωρό αποτελεί ένα ον αποσυντονισμένο, έντονο και απρόβλεπτο, όπως ακριβώς 

και οι κινήσεις του. Μην έχοντας πλέον ως εικόνα ένα χαριτωμένο και ακίνδυνο βρέφος, 
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μπορούμε να ταυτιστούμε με το φόβο και τον τρόμο τόσο του tin toy όσο και των υπόλοιπων 

παιχνιδιών που έχουν κρυφτεί τρομοκρατημένα κάτω από τον καναπέ προκειμένου να 

αποφύγουν τις βίαιες για κείνα αντιδράσεις του βρέφους πάνω τους.  

Η σκηνική πλαισίωση της ταινίας ήταν γενικά απλή, καθώς όλα τα δρώμενα 

εκτυλλίσονταν μέσα στο σαλόνι του σπιτιού, με το πλάνο να δείχνει μονάχα ένα καναπέ και 

μια πολυθρόνα, που από πάνω τους βρίσκονταν δύο πίνακες, εκ των οποίων ο ένας αποτελεί 

τη γνωστή λάμπα της Pixar. Αριστερά της πολυθρόνας βρίσκεται μια στραβή, και όχι ως 

είθισται ορθογώνια παραλληλόγραμμη, καμάρα που οδηγεί στο διάδρομο και στα υπόλοιπα 

δωμάτια του σπιτιού. Ο απέναντι τοίχος από τον καναπέ είναι ένα πολύ μεγάλο παράθυρο που 

δίνει άπλαιτο φως στο δωμάτιο. Ακούγεται ο ήχος από την τηλεόραση, της οποίας όμως η 

τοποθεσία μας είναι άγνωστη, καθώς δεν κρίνεται σημαντική για την οικονομία της ταινίας. 

Το πρώτο πλάνο είναι κατοπτρικό και πολύ κοντινό προς το πάτωμα, δείχνοντας κινούμενο 

προς τα δεξιά μια κούτα που γράφει tin toy, δύο πολύχρωμα εκπαιδευτικά παιχνίδια κι έπειτα 

το παιχνίδι- πρωταγωνιστή μας. Η κούτα προσδιορίζει εξαρχής ότι ο τίτλος της ταινίας 

ταυτίζεται με αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Η κάμερα έχει εστιάζει στα καινούργια αυτά 

παιχνίδια διότι αυτά θα είναι και τα αντικείμενα ασχολίας του βρέφους κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας. Έπειτα η κάμερα κατεβαίνει στο επίπεδο του πρωταγωνιστή μας που κοιτάζει 

ολόγυρα το νέο του σπίτι. Το πλάνο μακραίνει σε ευρεία λήψη και εμφανίζεται το μεγάλο 

δωμάτιο και το μικρό παιχνίδι. Εκτός από τη σκηνική παρουσίαση της ιστορίας, το πλάνο αυτό 

αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση του πόσο μικρό, και φαινομενικά ασήμαντο είναι το παιχνίδι 

σε σχέση τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά και πόσο μειωνεκτικά μπορεί να αισθάνεται το 

παιχνίδι μας σε ένα τέτοιο ξένο τεράστιο χώρο την ώρα που το κυνηγάει ένα επικίνδυνο- για 

κείνο- μωρό.  

Τα περισσότερα κοντινά πλάνα στο παιχνίδι πραγματοποιούνται έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις του, που είναι άμεσα εξαρτώμενες από 

εκείνες του βρέφους, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται ολόκληρο, καθώς η κινήσεις του δεν 

απομονώνονται σε ένα μέρος του σώματος. Τη στιγμή του κυνηγιού, όπου το παιχνίδι 

εγκλωβίστηκε μέσα στην κούτα του βλέπει από κάτω το μωρό να πλησιάζει. Όπως αναφέρεται 

στην Pixar in a box, όταν η κάμερα κοιτάει ένα χαρακτήρα προς τα πάνω υποδηλώνονται 

συναισθήματα κακίας και κινδύνου, πράγμα που σίγουρα αισθάνεται το παιχνίδι απέναντι στο 

μωρό, αλλά και κυριαρχίας. Σαφώς σε αυτή τη σκηνή ο κυρίαρχος και πιθανός νικητής της 

σύγκρουσης είναι το μωρό, λόγω μεγέθους, ταχύτητας και ελευθερίας των μελών του. Έπειτα, 
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όταν το παιχνίδι παίρνει την απόφαση να βοηθήσει το μωρό που κλαίει, βγαίνει από κάτω από 

τον καναπέ. Το πλάνο απομακρύνεται και γίνεται ξανά κατοπτρικό, αποδίδοντας έτσι με 

αντικειμενικό τρόπο τα μεγέθη των δύο πρωταγωνιστών και το ρίσκο που παίρνει εκείνη τη 

στιγμή το tin toy. Όταν όμως το παιδί, μετά που το έπιασε και το ταρακούνησε, το πετάει στο 

πάτωμα, η κάμερα κοιτάει προς τα κάτω, ώστε να γίνουν κατανοητά τα συναισθήματα τρόμου 

και μειωνεξίας που βιώνει το παιχνίδι. Στο τέλος, η κάμερα μένει σταθερή και οι 

πρωταγωνιστές κινούνται προς τα δεξιά και τα αριστερά της, κάθε φορά βγαίνοντας από το 

πλάνο και αφήνοντας τη συνέχεια στη φαντασία. Είναι ένας τρόπος αποφόρτισης της 

κατάστασης και σταδιακής αποστασιοποίησης, καθώς εκείνοι φεύγουν προς το διάδρομο και 

η κάμερα δεν έχει κάποιο αντικείμενο ενασχόλησης, παρόλο που στο τέλος τα υπόλοιπα 

παιχνίδια απολαμβάνουν την απουσία του μωρού και τρέχουν στο δωμάτιο, κάνοντας 

κυριολεξία τη φράση «λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια». 

 

5.2 Boundin’ (2003) 

Το Boundin’ αποτελεί μια ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνιστή ένα πρόβατο 

περήφανο για το μαλλί του και ένα μυθικό πλάσμα που μοιάζει με κουνέλι και έχει κέρατα 

ελαφιού, το jackalope. Η ταινία ξεκινάει με ένα πρωινό τοπίο στην αμερικανική Δύση, με το 

πλάνο να ακολουθεί αντιστρόφως προς την πηγή ένα ποταμάκι με ψαράκια που πηδάνε από 

το νερό και με μουσική υπόκρουση ενός παραδοσιακού αμερικάνικου μουσικού οργάνου της 

country μουσικής, το μπάντζο, ενώ παράλληλα ξεκινάει αφήγηση της ιστορίας από μια αντρική 

φωνή. Πάνω σε ένα βραχώδη λόφο ξυπνάει ένα πρόβατο με λαμπερό και πυκνό λευκό τρίχωμα 

για το οποίο καμαρώνει ευτυχισμένο χορεύοντας στον ήλιο και καθρεπτιζόμενο στα νερά του 

ποταμού. Περηφανεύεται ακόμα περισσότερο για το κομψό του χορό που θυμίζει κλακέτες, με 

τα υπόλοιπα ζώα (μαρμότες, ψάρια, κουκουβάγια, φίδι) να το θαυμάζουν και να τον 

ακολουθούν στο χορό του όπως μπορούν. Ξαφνικά βλέπουμε ένα αυτοκίνητο παλαιού τύπου 

με κεκαλυμμένη καρότσα να κατεβαίνει από έναν κατηφορικό λόφο με την όπισθεν, με μια 

εξάτμιση που εκρήγνυται. Το πρόβατο απ’ τους κρότους της εξάτμισης έχει τρομάξει και 

κοκκαλώσει, όταν ένα χέρι το αρπάζει από το πόδι και το τραβάει με δύναμη έξω από το πλάνο. 

Κατευθείαν το τοπίο σκοτεινιάζει και από λιακάδα αρχίζει να βρέχει, ενώ παράλληλα 

ακούγεται ο ήχος της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής. Μέσα σε μια λακκούβα με λασπόνερα 

το χέρι πετάει το πρόβατο πλέον ξυρισμένο και γυμνό, να κοιτάει τρομαγμένο και απορημένο 

προς την κάμερα, είτε ίσως το κενό. Έπειτα κατεβάζει το κεφάλι του προς τα λιμνάζοντα νερά 
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της λακκούβας και βλέπει τον εαυτό του και απογοητεύεται. Ανεβαίνει προς το λόφο του 

σπιτιού του με την όπισθεν μαζεμένος, με μια αίσθηση ντροπής που διακρίνεται στο πρόσωπο 

και στη στάση του σώματος του, όταν ακούει χαχανητά από πίσω οπότε γυρίζει και βλέπει τις 

μαρμότες να γελούν εις βάρος του και να το κοροϊδεύουν. Φεύγει ντροπιασμένο και 

κουλουριάζεται μπροστά στη φωλιά του.  

Το πλάνο γυρίζει και μέσα στην σκοτεινιά και την κακοκαιρία εμφανίζεται μέσα σε μια 

αχτίδα ηλίου ένα jackalope χοροπηδώντας και φέρνοντας σταδιακά πίσω τη λιακάδα. Το ύφος 

του χαλαρό και ξέγνοιαστο, ώσπου πριν από ένα άλμα του από το βράχου του προβάτου, 

αντιλαμβάνεται το κουλουριασμένο ζώο και κοντοστέκεται. Γυρίζει το σώμα του, γέρνει 

ανέμελα το σώμα του και ακουμπάει τον αγκώνα στο ψηλό βράχο και με ήρεμο ύφος ρωτάει 

το πρόβατο τι του συμβαίνει. Το πρόβατο το κοιτάζει, σκουπίζει τη μύτη του, ανασηκώνεται 

και στέκεται στα δύο τρεμάμενα λεπτά του πόδια και του επεξηγεί το λόγο της στεναχώριας 

του λέγοντάς του ότι όντας χνουδωτός είχε όρεξη να χορεύει, αλλά όταν τον ξύρισαν έχασε τη 

μοναδικότητά του και πλέον έχει γίνει ο περίγελος ανάμεσα στους φίλους του. Εκείνη τη 

στιγμή μαρμότες ακούγονται ναι γελάνε περιπαικτικά, ωστόσο κρύβονται με φόβο όταν το 

jackalope τα κοιτάει με αποδοκιμασία. Με διάφορα λόγια ενθαρρυντικά που παρουσιάζονται 

με ομοιοκαταληξία αφηγούμενα από τον αφηγητή μας το πλάσμα πείθει το πρόβατο ότι δεν 

υπάρχει τίποτα κακό με το σώμα του, και πως οτιδήποτε μπορούσε να κάνει πριν, το ίδιο καλά 

μπορεί να το κάνει και τώρα. Το πρόβατο για μια στιγμή παίρνει θάρρος όσο το jackalope του 

λέει ότι μπορεί να ξεκινήσει να χοροπηδάει χωρίς κανένα πρόβλημα για να νιώσει ελευθερία. 

Παράλληλα με τα λεγόμενά του αυτά, το ίδιο χοροπηδάει και σε κάθε άλμα του τραντάζεται η 

γη ευτυχώς που μετά από ένα χοροπηδητό το τράνταγμα ανασηκώνει το διστακτικό πρόβατο 

στα δυο του πόδια. Του πιάνει το ένα πόδι και με φόρα το ρίχνει κάτω προκαλώντας το να 

κάνει τούμπες σαν να χοροπηδάει άτσαλα. Σταδιακά το πρόβατο μας συνηθίζει την αίσθηση 

των αλμάτων αναθαρρεύει και παίρνει τον έλεγχο τους, οπότε και αρχίζει να χοροπηδάει γύρω 

από το βράχο σε όλο το σκηνικό τοπίο που μας παρουσιάζεται στην ταινία, ξανά ευτυχισμένο. 

Οι εποχές περνάνε και έρχεται ο χειμώνας εν μέσω ενός άλματος του προβάτου όπου 

φαίνεται πως επανήλθε το μαλλί του στην αρχική κατάσταση και το τοπίο γέμισε χιόνι, ενώ 

εκείνο συνεχίζει να χοροπηδάει. Ο αφηγητής αναφέρει πως από κείνη την στιγμή και στο εξής 

το πρόβατο περιμένει τη στιγμή του ξυρίσματος χωρίς κανένα φόβο, πράγμα που παρατηρείται 

από την ατάραχη έκφραση του προβάτου όταν το αρπάζει ξανά το χέρι, το ξυρίζει και το 

ξαναπετάει στην αρχική του θέση. Εκείνο απλά ξεσκονίζεται, κοιτάει τον ουρανό και αρχίζει 
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για ακόμα μια φορά να χοροπηδάει, προκαλώντας αναπηδήσεις και στους φίλους του. 

Εμφανίζεται τότε ξανά το jackalope και χοροπηδώντας παίρνει το δρόμο από τον οποίο ήρθε, 

με συνοδεία αυτή τη φορά των μαρμότων, οπότε και σημαίνεται το τέλος της ταινίας. 

Στη συγκεκριμένη ταινία υπάρχει έντονος γλωσσικός γραμματισμός, όχι όμως με την 

έννοια του διαλόγου μεταξύ των χαρακτήρων, αλλά με τη μορφή αφήγησης. Παρατηρείται 

έντονη προφορά της αμερικανικής δύσης από τον αφηγητή, ο οποίος αξιοποιεί το λόγο του 

κάνοντας ομοιοκαταληξίες, σαν ποίημα, με τη συνοδεία ενός μπάντζο, προκειμένου να φέρει 

σε πέρας τους διαλόγους μεταξύ των χαρακτήρων. Η ομοιοκαταληξία δίνει ρυθμικότητα στην 

αφήγηση, την κάνει πιο εύληπτη στο θεατή, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, και ίσως πιο 

ενδιαφέρουσα, καθώς μπορούμε να την παρακολουθήσουμε ευκολότερα. 

Το ομιλιακό του ύφος μπορεί να αναλυθεί σε διάφορους τομείς, όπως συνιστάται από 

τους Maroniti, Stamou, Dinas και Griva (2013). Έτσι, στην ανάλυση ρεπερτορίου ο αφηγητής 

επιλέγει την προφορά του τόπου στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία, καθότι μπορούμε να 

πούμε πως ίσως με αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία της ταινίας δένουν πιο αρμονικά μεταξύ τους 

και ο θεατής μπαίνει πιο εύκολα στο κλίμα της ταινίας. Γενικά χρησιμοποιεί την 

καθομιλουμένη προκειμένου να εκφραστεί ότι και να αφηγηθεί τα γεγονότα όπως επίσης το 

ίδιο κάνει και στη διήγηση των διαλόγων μεταξύ των χαρακτήρων. Από την αφήγησή του είναι 

δυνατόν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να κάνουμε μια μερική ανάλυση των 

χαρακτήρων της ταινίας φωνολογικά. Έτσι το jackalope αποτελεί ένα ζώο, το οποίο, καθότι 

μυθικό, τριγύρνα αμέριμνο και ξέγνοιαστο στη φύση. Η φωνή του μεστή και βαθιά, παρόμοια 

με του αφηγητή. Η προφορά του αμερικάνικη και τραβάει τα φωνήεντα. Ο λόγος του χαλαρός, 

με αυτοπεποίθηση και ήπιων τόνων, δίνει την εντύπωση ενός πεπειραμένου και σοφού όντος, 

ενώ παράλληλα δημιουργεί στο συνομιλητή του μια τάση για εμπιστοσύνη. Από την άλλη, το 

πρόβατο έχει μια πιο λεπτή φωνή, ελάχιστα βραχνή και σφυρίζει στο “σ”. Τη φωνή του την 

ακούμε τη στιγμή που παραπονιέται για τη μοίρα του στο jackalope, οπότε ακούγεται σαφώς 

παραπονεμένο και πληγωμένο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωταγωνιστών χαρακτηρίζεται 

από σεβασμό ο ένας για τον άλλο και, ιδιαίτερα από τη μεριά του jackalope, ειλικρινές 

ενδιαφέρον για το πρόβλημα του πλάσματος που έχει απέναντί του. Το ενθαρρύνει και το 

υποστηρίζει λέγοντάς του να είναι ο εαυτός του. σε εκείνο το σημείο, ενώ μέχρι τη δεδομένη 

στιγμή η φωνή του είχε μια συγκεκριμένη χαμηλή ένταση παρηγοριάς, αποκτά μεγαλύτερη 

ένταση και χρώμα, έτσι ώστε να ωθήσει το πρόβατο να αποδεχτεί τον εαυτό του, να σηκωθεί 

και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά. 
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Ωστόσο ο λεκτικός γραμματισμός κρίνεται ακόμα και δια της απουσίας του. Στη σκηνή 

που αρπάζουν το πρόβατο προκειμένου να το ξυρίσουν η πρόταση του αφηγητή διακόπτεται 

στη μέση. Η σιωπή μπορεί να δηλώνει ότι στην κατάσταση αυτή δε χωρούν λόγια. Η εικόνα 

είναι αρκετή προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα συναισθήματα ντροπής, φόβου και λύπης 

του προβάτου για τη νέα κατάσταση που άθελά του υπεβλήθη και του έχει ανατρέψει τη ζωή 

και την αυτοπεποίθηση. 

Πολύ σημαντική λειτουργία διαθέτει ο μουσικός και ρυθμικός σημειωτικός τρόπος για 

την αφήγηση για την ομαλή συνοχή της κατά τη διάρκεια της ταινίας. Με τη συνοδεία του 

μπάντζο η αφήγηση αποκτάει ρυθμό, ενώ η οπτικοποίηση των στίχων τη στιγμή που λέγονται 

προσφέρουν μια αμεσότητα στο θέαμα, με τα λόγια και την εικόνα να αλληλοσυμπληρώνονται 

και να ενδυναμώνουν το μήνυμα που προσπαθούν να περάσουν στο θεατή. Ωστόσο πέρα από 

τoν αφηγητή με το ρυθμό της μουσικής συγχρονίζονται και πολλά στοιχεία μέσα στην ταινία. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην πρώτη σκηνή, όπου βλέπουμε τα ψάρια να 

χοροπηδούν έξω από το νερό με το ρυθμό του μπάντζο, ενώ στον ομαδικό χορό παρατηρείται 

ότι ακολουθούν τη μελωδία της φυσαρμόνικας. Όταν το πλάνο εντοπίζει το jackalope στην 

είσοδό του, ακούγεται ένα τύμπανο, το οποίο φαίνεται πως συγχρονίζει το παίξιμό του με τις 

προσγειώσεις από τα άλματα του πλάσματος αυτού, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευτεί 

με τη λογική ότι το τύμπανο κάνει τα άλματα του jackalope να φαντάζουν πιο ηχηρά, όπως 

ηχηρή θα είναι και η παρουσία του στη ζωή του προβάτου, βελτιώνοντάς του την 

αυτοεκτίμηση και επαναφέροντας τον πρότερο χαρούμενο εαυτό του.  

 Συναισθήματα πολύ εύκολα επεξηγούνται και προκαλούνται μέσω της μελωδίας. 

Όταν ξυρίζουν το πρόβατο, οι τελευταίες νότες του μπάντζο και της φυσαρμόνικας 

συγχρονίζονται με μια δυνατή βροντή, που σηματοδοτεί την αλλαγή στο συναίσθημα και το 

παίξιμο των ίδιων των οργάνων, που πλέον έχουν μια πιο αργή και λυπητερή χροιά. Η 

φυσαρμόνικα ξεκινάει πάλι με θλιμμένη χροιά όταν το πρόβατο διηγείται στο jackalope το τι 

του συνέβη και πώς έχει επηρεάσει τις φιλίες και την αυτοπεποίθησή του. Σταδιακά, μέσα στη 

συζήτηση η μελωδία γίνεται πιο χαρούμενη και πιο δυνατή, και με την προσθήκη των 

τυμπάνων σε κάθε άλμα τόσο του jackalope, που τραντάζει τη γη, όσο και του προβάτου, που 

είναι πιο ανάλαφρα τα βήματά του, η μουσική συγχορδία ολοκληρώνεται και συνοδεύει το 

πρόβατο στα άλματά του και την αλλαγή της νοοτροπίας του. Το τύμπανο βέβαια σταματάει 

όταν μπαίνει χειμώνας και το πρόβατο πηδάει πάνω στο χιόνι, οπότε η προσγείωση ακούγεται 
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πιο απαλά. Ακούγονται ξανά όταν περνάει το jackalope χοροπηδώντας και καθώς 

απομακρύνεται πίσω από το λόφο μειώνεται και η ένταση του τυμπάνου. 

Υπάρχει πληθώρα οπτικών στοιχείων στη συγκεκριμένη ταινία, την ανάλυση των 

οποίων θα ξεκινήσουμε με τους χαρακτήρες στην ταινία. Αρχικά είναι σημαντικό να ειπωθεί 

πως οι χαρακτήρες, και ιδιαίτερα οι πρωταγωνιστές, παρότι διαθέτουν εμφανή ζωικά 

χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν μια τάση ανθρωπομορφισμού. Αυτό διαφαίνεται από τα μάτια 

τους, το περπάτημα στα δύο πόδια και στις κινήσεις τους. Συγκεκριμένα το πρόβατο αποτελεί 

ένα ζώο αρκετά σύνηθες για τον ανθρώπινο κόσμο, καθώς είναι ένα ζώο του αγροκτήματος. 

Τα χαρακτηριστικά του, τα μάτια του, η μύτη του, το μαλλί του και το γενικό του σχήμα θυμίζει 

κύκλο, πράγμα που το κάνει να φαντάζει προσιτό και άκακο. Όταν του ξυρίζουν όμως το 

μαλλί, φαίνονται το πολύ λεπτό του σώμα, το οποίο σε τίποτα δε θυμίζει την παλιά του 

εμφάνιση. Το πρόσωπο και η κοιλιά του, αν και εμφανώς πιο λιγνά και πιο λευκά καθώς μέχρι 

εκείνη τη στιγμή δεν τα έβλεπε ήλιος, παρέμειναν στρογγυλά, και οι γωνίες στα άκρα του 

σώματός του είναι έντονες, που σε συνδυασμό με το πόσο λεπτά ήταν, πλέον μπορεί να 

δηλώνουν αδυναμία, κυρίως συναισθηματική, που τον εμποδίζει από το να σταθεί ξανά με 

περηφάνια στα πόδια του. Από την άλλη, το jackalope είναι ένα μεγάλο καφέ, παχουλό και 

τριχωτό πλάσμα που μοιάζει με κουνέλι καθώς χοροπηδάει για να προχωρήσει ενώ και το 

πρόσωπο του έχει χαρακτηριστικά κουνελιού, και κέρατα ελαφιού. Και του ίδιου τα στοιχεία 

στο πρόσωπο και το σώμα είναι στρογγυλά, οπότε, παρόλο που είναι ένα θεώρατο πλάσμα με 

κέρατα δε φαντάζει τρομακτικό, αλλά ένας προσιτός και σοφός γίγαντας. Αυτό βέβαια δεν 

εμποδίζει τα μικρότερα ζώα, όπως τις μαρμότες, να τον φοβούνται ακόμα και με ένα του 

αγριεμένο βλέμμα. 

Ο φωτισμός γενικά δεν είναι ένα θέμα περίπλοκο για τα δεδομένα της συγκεκριμένης 

ταινίας. Εκτυλίσσεται σε ανοιχτό χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως παρατηρείται 

συνεχώς άπλετο φως. Ωστόσο, αυτό αλλάζει στο σημείο όπου ξυρίζουν το πρόβατο. Όταν το 

τραβούν βίαια από το πόδι και ακούγονται οι ήχοι της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, ο 

ουρανός σκοτεινιάζει ξαφνικά και ξεκινάει καταιγίδα, ενώ στη μέση του πλάνου δημιουργείται 

μια λακκούβα με νερό, μέσα στην οποία πετάνε τελικά το ξυρισμένο πρόβατο. Σίγουρα η 

επιλογή του συγκεκριμένου καιρικού σκηνικού δεν είναι τυχαία, αλλά στην πραγματικότητα 

ο καιρός πάντα βρισκόταν σε αντιστοιχία και αντικατοπτρίζει το συναισθηματικό κόσμο του 

προβάτου. Έτσι, αρχικά ήταν χαρούμενος και ικανοποιημένος από τη ζωή του, γι' αυτό και 

υπήρχε λιακάδα. Όταν το ξύρισαν ξεκίνησε καταιγίδα και σκοτάδι, καθώς πλέον ένιωθε 
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άσχημος και παραγκωνισμένος από τους ίδιους του τους φίλους. Η λιακάδα έρχεται όμως και 

πάλι αρχικά με την μορφή μιας ηλιαχτίδας που φωτίζει το πλάσμα που θα βάλει τέλος σε αυτή 

τη μελαγχολία του προβάτου, το jackalope. Όσο το πλάσμα πλησιάζει τόσο η ηλιαχτίδα 

μεγαλώνει και απλώνεται έως ότου να πιάσει όλο τον ουρανό. Σταδιακά, με τα λόγια και την 

υποστήριξη του jackalope, η ψυχολογία του προβάτου φαίνεται να συμβαδίζει με τον 

ηλιόλουστο καιρό, καθώς βρίσκει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Έτσι, τον επόμενο χρόνο που 

τον κούρεψαν με την ίδια ακριβώς μέθοδο, δεν τον ένοιαξε, και η καλοκαιρία συνεχίστηκε. 

Οι κινήσεις του προβάτου στην αρχή της ταινίας είναι γεμάτες χορευτική χάρη. 

Απλώνει απαλά τα μπροστινά του πόδια του σε διάφορες κατευθύνσεις προκειμένου να 

αναδειχθεί το ίδιο και η ομορφιά του, και κάνει μικρά βήματα στις μύτες των οπλών του, 

κινήσεις που ίσως θυμίζουν χορό μπαλέτου. Φτάνοντας στην άκρη του βράχου ξεκινάει ένα 

χώρο που μοιάζει με κλακέτες, με τα βήματα και τις κινήσεις των μπροστινών ποδιών, αν και 

περίπλοκες, να τις διαχειρίζεται με μεγάλη άνεση. Ο χορός του φαίνεται να έχει συνοχή και το 

ίδιο απολαμβάνει την προσοχή που παίρνει από τα υπόλοιπα ζώα του χώρου. Με το να το 

ξυρίσουν ωστόσο αισθάνεται εκτεθειμένο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τη στάση του 

σώματός του. Έχει καμπουριάσει, τα μπροστινά του πόδια ακουμπούν ελαφρώς μεταξύ τους, 

και τρέμουν, τα πόδια στα οποία στέκεται είναι λυγισμένα και φαίνονται αδύναμα. Ακουμπάει 

τα πόδια του στο έδαφος αφήνοντας το βάρος τους να τα κατεβάσει. Δεν έχει ψυχικές αντοχές 

να ορίσει την κίνησή του, που με τόση χάρη διαχειριζόταν προηγουμένως. Κουλουριάζει στο 

βράχο του λυπημένος και προσπαθεί να μην εκτίθεται κανένα από τα μέλη του, γίνεται μια 

μπάλα. Τα άκρα του δημιουργούν γωνίες, που συνήθως υποδηλώνουν ένταση, κίνδυνο και 

απειλή, συναισθήματα που βιώνει τη δεδομένη στιγμή το πρόβατο, όχι απαραίτητα από κάποιο 

συγκεκριμένο εξωτερικό παράγοντα, αλλά από την απότομη αλλαγή της εξωτερικής του 

εμφάνισης, του κρύου που πλέον το διαπερνάει και της απόρριψης από τους φίλους του. Όσο 

περιγράφει την κατάστασή του στο jackalope τα γόνατά του κλίνουν μεταξύ τους, τα 

μπροστινά του πόδια πέφτουν βαριά πίσω από το σώμα του, σαν να έχει απογοητευτεί και να 

παραιτηθεί από την προσπάθειά του να προσέχει τη στάση του σώματός του. Παρόλο που στην 

αρχή που ξεκινάει να χοροπηδάει τα άλματά του είναι αδέξια χωρίς έλεγχο. Μετέπειτα, όσο 

ανακτά τον έλεγχο των άκρων του, τα άλματά του γίνονται όλο και πιο ψηλά, πιο μακρινά και 

προσπαθεί να εκτείνει τα άκρα του όσο περισσότερο μπορεί. Νιώθει ξανά όπως πρότερα, έχει 

αποκτήσει και πάλι αυτοπεποίθηση και έχει αποδεχτεί τον εαυτό του για τα χαρίσματά του και 

όχι για το μαλλί του.  
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Το jackalope από την άλλη, μπορεί αναφορικά με τη στάση του σώματός του να 

θεωρηθεί ένας σταθερός χαρακτήρας, καθώς γενικά προχωράει κάνοντας ψηλά άλματα, ενώ 

στην ανύψωση τα πόδια του ανοίγουν και έρχονται μπροστά στο σώμα του, σαν να κάθεται 

στον αέρα. Παράλληλα κοιτάει ανέμελα αριστερά και δεξιά το περιβάλλον γύρω του, καθώς 

είναι απλά περαστικός. Όσο ακούει το πρόβατο να διηγείται το τι του έχει συμβεί, ακουμπάει 

χαλαρά τον αριστερό του αγκώνα στο βράχο με τα πόδια του σταυρωμένα. Στο θεατή δίνεται 

η εντύπωση μιας έντονης χαλαρότητας που ίσως θα μπορούσε να μεταφραστεί ως απάθεια αν 

το κεφάλι του δεν ήταν πλήρως γυρισμένο προς το μέρος του προβάτου ακούγοντάς το με 

προσοχή, παρακολουθώντας τις κινήσεις του και αλλάζοντας τις εκφράσεις του 

ανασηκώνοντας τα φρύδια του καθ’ όλη τη διάρκεια του μονολόγου του. Όταν έρχεται η ώρα 

να ενθαρρύνει το πρόβατο και να του εμφυσήσει λίγη αισιοδοξία, αρχικά του μιλάει αυστηρά 

βάζοντας τα χέρια του στη μέση του και έχοντας σκύψει από πάνω του. Στη συνέχεια όμως τα 

χέρια του πέφτουν χαλαρά προς τα κάτω καθώς η στάση του γλυκαίνει, απομακρύνεται λίγο 

περισσότερο από το ζώο, προκειμένου να κάνει μεγαλύτερες, πιο αδρές κινήσεις ενθάρρυνσης 

και φυσικά να ξεκινήσει τα άλματα. 

Η σκηνική πλαισίωση του χώρου στη συγκεκριμένη ταινία αποτελείται από ένα 

εξωτερικό τοπίο όπου στη μέση υπάρχει ένας υπερυψωμένος βράχος και ένα δεντράκι, και 

αξιοποιείται ως σπίτι για το πρόβατο. Κάτω από το βράχο είναι ένα ρυάκι, σαν πηγή, με μια 

μικρή λιμνούλα. Αριστερά από αυτή τη λίμνη σε ένα μικρό ύψωμα είναι ένα χωμάτινο έδαφος 

με τρύπες, όπου μένουν οι μαρμότες και ζουν μέσα στις φωλιές τους όπου είσοδός τους είναι 

οι τρύπες αυτές. Δεξιά από το βράχο και χαμηλά είναι ένας βράχος στον οποίο συχνάζει ένα 

φίδι και λίγο πιο ψηλά μια κουκουβάγια. Πιο δεξιά υπάρχει ένας μακρύς δρόμος που καταλήγει 

σε ένα λόφο, από όπου εμφανίζεται το jackalope. Το χωρικό πλαίσιο μας δίνεται ολόγυρα, 

καθώς το πρόβατό μας αρέσκεται στο να χοροπηδάει γύρω από το σπίτι του με την κάμερα να 

το ακολουθεί. Αυτό σημαίνει πως οι σχεδιαστές, όπως και σε κάθε ταινία απαραίτητο 

προσδιορίζουν εξαρχής όλα τα στοιχεία και τα αντικείμενα του χώρου εξέλιξης της ιστορίας. 

Έτσι, οι υπεύθυνοι των σκηνικών ασχολούνται με την δημιουργία ενός δωματίου αρχικά με τη 

χρήση της κάτοψης του. Τοποθετούνται για παράδειγμα στην κάτοψη τα κύρια έπιπλα του 

χώρου, και σε επόμενη φάση χρησιμοποιείται ένα σύστημα αξόνων x και y σε κάθε έπιπλο ή 

ακόμα και αντικείμενο που εισάγεται ώστε να αλλάξει η κλίση του, το μέγεθός του και να 

τοποθετηθεί κατάλληλα μέσα στο χώρο (Pixar in a box, 2015). Στην προκειμένη περίπτωση η 
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κάτοψη θα αφορούσε τον εξωτερικό χώρο και θα τοποθετούνταν όλα τα στοιχεία που 

απαρτίζουν το τοπίο. 

Η οπτική γωνία είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της κατάστασης την οποία 

βιώνουν οι χαρακτήρες. Στην αρχή παρατηρούμε το πρόβατο να χορεύει από τον υπερυψωμένο 

βράχο του από μια γωνία που τείνει να κοιτάει ελαφρώς προς τα πάνω και το πλάνο βάζει στη 

μέση το πρόβατο. Με αυτό τον τρόπο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας μπαίνει στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος από μια γωνία ηθικής “ανύψωσης”, καθώς αισθάνεται περήφανο για τον εαυτό 

του. Αφηγούμενο όμως λίγο αργότερα το πάθημά του στο jackalope, η κάμερα το κοιτάει προς 

τα κάτω, βρίσκεται δηλαδή σε μια θέση μειονεξίας και νιώθει κατωτερότητα, πίεση και άγχος. 

Στην ίδια σκηνή το jackalope η κάμερα εστιάζει πάνω του ανωδικά, και ενώ σε τέτοιες 

περιπτώσεις δημιουργείται στο θεατή η αίσθηση της απειλής και του εκφοβισμού, σε 

συγκεκριμένη κατάσταση παράλληλα με τα ενθαρρυντικά λόγια και τη στοργική έκφραση του 

συγκεκριμένου πλάσματος, θα είναι συνετό να ειπωθεί πώς αυτή η οπτική γωνία εξυπηρετεί 

σκοπιμότητα αντίληψης του jackalope με θαυμασμό, ως ένα πλάσμα σοφό και αξιόλογο, που 

καλό θα είναι να λαμβάνει κάποιος τα λόγια του υπόψη και να υπολογίζει τις συμβουλές του. 

 

5.3 Lifted (2006) 

Το Lifted αποτελεί μια ταινία της διάρκειας των πέντε λεπτών, που ως πρωταγωνιστές 

έχει ένα μεγάλο και ένα μικρό εξωγήινο, όπου ο δεύτερος επιχειρεί, με ομολογουμένως 

παταγώδη αποτυχία, να δώσει εξετάσεις στην απαγωγή ενός ανθρώπου με το διαστημόπλοιο. 

Η ταινία ξεκινάει με ένα πλάνο σε έναν έναστρο νυχτερινό ουρανό με πανσέληνο, ενώ από 

πίσω ακούγεται ένα νανούρισμα, σαν από μουσικό κουτί. Η κάμερα κατεβαίνει προς τη γη, 

όπου υπάρχει ένα μικρό ξύλινο σπίτι, με φως στην είσοδο, έναν ανεμόμυλο κι ένα δέντρο από 

τα αριστερά του πλάνου. Το τραγούδι σταματάει, το πλάνο μας φέρνει στα πλάγια μιας ξύλινης 

κούνιας με θέα στο ξέφωτο και γυμνό από δέντρα ορίζοντα υπό τον ήχο των γρύλων. Η κούνια 

και ο ανεμόμυλος κινούνται ελαφρώς δημιουργώντας ένα τρίξιμο. Έπειτα βλέπουμε έναν 

νεαρό να κοιμάται στο δωμάτιό του με το σώμα προς το παράθυρο του. Ένα έντονο γαλάζιο 

φως μπαίνει από το παράθυρο, το οποίο κάνει το νεαρό να αιωρείται κοιμισμένο προς το 

παράθυρο προκειμένου να βγει έξω. Μουσική έντασης γίνεται αντιληπτή ενώ το κεφάλι του 

νεαρού πλησιάζει το παράθυρο, χωρίς όμως να καταφέρει να βγει έξω, καθώς το κεφάλι του 

χτύπησε από τα αριστερά του παραθύρου. Δεν αντιλαμβάνεται εκείνος κάτι και συνεχίζει να 

ροχαλίζει, οπότε και το φως προσπαθεί επανειλημμένα και με αποτυχία (χτυπώντας τον στον 
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τοίχο) να τον βγάλει έξω. Μέσα από το διαστημόπλοιο στο μεταξύ ένας μικρός εξωγήινος 

πατάει κάποια κουμπιά τα οποία δεν φαίνεται να λειτουργούν προς όφελός του ώστε να 

καθοδηγήσει το σώμα του νεαρού έξω από το δωμάτιο, ενώ ένας μεγάλος πράσινος σοβαρός 

και σκυθρωπός εξωγήινος εξεταστής σημειώνει τις αποτυχίες του εξεταζόμενου. Ο μικρός 

εξωγήινος προσπαθεί να αρθρώσει το λόγο του και να πει κάτι στον εξεταστή, ωστόσο μαζεύει 

τα λόγια του γρήγορα και ζαλισμένος κοιτάζει τον τεράστιο πίνακα με τους διακόπτες. Με 

μεγάλη αυτοπεποίθηση εντοπίζει έναν διακόπτη και είναι έτοιμος να τον πατήσει ενώ κοιτάει 

με ένα τεράστιο χαμόγελο τον ανέκφραστο και δυσαρεστημένο μεγάλο εξωγήινο.  

Η απουσία έκφρασης τον κάνει να χάνει την αυτοπεποίθησή του και δειλά να δείχνει 

άλλους διακόπτες, επιλέγοντας εν τέλει έναν που κάνει τον νεαρό να πεταχτεί στο ταβάνι. Ο 

μικρός εξωγήινος εξαγριώνεται, βγάζει το κράνος του, το χτυπάει πάνω στους διακόπτες και 

στη συνέχεια σέρνεται πάνω τους ουρλιάζοντας με αγανάκτηση, την ίδια στιγμή που μέσα στο 

σπίτι το κοιμισμένο σώμα του νεαρού χτυπιέται σε όλες τις διαστάσεις του δωματίου σε 

ακαθόριστες κατευθύνσεις, στιγμιαία βγαίνοντας έξω προκαλώντας μια μουσική σαν 

θρησκευτική χορωδία, αλλά πολύ γρήγορα επιστρέφει πίσω για να συνεχιστούν τα χτυπήματα. 

Σε πανικό ο μικρός εξωγήινος διαβάζει τις σημειώσεις- εγχειρίδιο οπότε και βλέπει κάτι που 

τον κάνει να αναθαρρεύει, οπότε και ο νεαρός μέσα από το δωμάτιο βγαίνει με την όπισθεν 

από το δωμάτιο, ώσπου σφηνώνει στο παράθυρο. Ο μικρός εξωγήινος παραξενεύεται, και 

πατάει το διακόπτη κάποιες φορές διστακτικά οπότε και ο νεαρός έκανε μικρές κινήσεις για 

να βγει από το παράθυρο, ενώ κάποια στιγμή το παίρνει απόφαση και πατάει έντονα τον 

διακόπτη. Τότε το σώμα του νεαρού τινάζεται προς τα έξω αλλά χωρίς να αλλάξει το πλάνο 

ακούγεται ένα θρόισμα φύλλων. μπορούμε μόνο να υποθέσουμε και στη συνέχεια να 

επιβεβαιωθούμε πώς το σώμα του νεαρού περνάει μέσα από τα φυλλώματα και τα κλαδιά του 

τεράστιου δέντρου μέχρι να βγει από την άλλη πλευρά. Ξεκινάει για ακόμα μια φορά η 

μουσική του ανεβάσματος του σώματος, με εκείνο να φτάνει στο διαστημόπλοιο και να 

αιωρείται ακίνητο όσο κλείνει η πόρτα και ο περήφανος μικρός εξωγήινος χαμογελά 

αυτάρεσκα. Ωστόσο αφήνει το διακόπτη λίγο πριν κλείσει η πύλη οπότε το σώμα του νεαρού 

πέφτει στο κενό. Γλιτώνει όμως ένα εκατοστό πριν την πρόσκρουση με το έδαφος, διότι ο 

μεγάλος εξωγήινος είχε συρθεί με την καρέκλα με τα ροδάκια του και είχε ανέβει πάνω στον 

πίνακα με τους διακόπτες ώστε να πατήσει αγχωμένος, ή και τρομοκρατημένος θα λέγαμε, το 

σωστό διακόπτη. Ο μικρός εξωγήινος προσπαθεί να πατήσει τον επόμενο σωστό διακόπτη, 

πράγμα το οποίο εκνευρίζει τον εξεταστή, που τον σπρώχνει μακριά, στην άκρη του 
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μακρόστενου πίνακα, με ένα θυμωμένο γρύλισμα. Ο εξεταζόμενος μαζεύεται στη θέση του και 

κρύβεται μερικώς πίσω από τον πίνακα. Τότε ο εξεταστής, ανέκφραστος πάντα, τεντώνει τα 

χέρια του και αναλαμβάνει τη διαχείριση του πίνακα και με πρωτοφανή ταχύτητα, τόση που 

φαίνεται να αναπτύσσει περισσότερα χέρια, φέρνει το δωμάτιο στην πρότερη τακτοποιημένη 

κατάσταση του και επιστρέφει το κοιμισμένο σώμα του νεαρού πίσω στο κρεβάτι, ακριβώς 

στη στάση από την οποία ξεκίνησε. Τα φώτα σβήνουν και επικρατεί ησυχία. Μέσα στο 

διαστημόπλοιο ο εξεταστής έχει αναλάβει την οδήγηση του ενώ δίπλα του ο μικρός εξωγήινος 

δακρύζει και ρουφάει τη μύτη του, εμφανώς λυπημένος και απογοητευμένος με όλη την 

έκβαση της εξέτασης. Ο μεγάλος εξωγήινος τον κοιτάει και αναστενάζει, του χτυπάει με το 

δάχτυλο δυο φορές το κράνος ώστε να λάβει την προσοχή του και του προσφέρει το πηδάλιο 

του διαστημόπλοιου δείχνοντάς το, έχοντας ένα ήρεμο και τρυφερό βλέμμα πίσω από την 

έλλειψη έκφρασής του. Ο μικρός εξωγήινος ενθουσιάζεται και παίρνει με μιας στο τιμόνι στα 

χέρια σπρώχνοντας στην άκρη τον εξεταστή, συγκεντρώνεται και προσαρμόζει το κράνος του, 

ενώ βλέπουμε ότι το διαστημόπλοιο ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία προς τον ουρανό 

και με μια αισιόδοξη μουσική χάνεται από το πλάνο. Αυτό ωστόσο δεν κρατάει για πολύ διότι 

με μια απότομη κίνηση το διαστημόπλοιο πέφτει κατευθείαν πάνω στο σπίτι της ταινίας με ένα 

δυνατό θόρυβο, ανασηκώνεται ξανά και φεύγει με ταχύτητα φωτός αφήνοντας στη θέση του 

μια τεραστίων διαστάσεων τρύπα και στη μέση ένα κυλινδρικό λόφο, πάνω στον οποίο 

βρίσκονται μονάχα το κρεβάτι και το φωτιστικό από το δωμάτιο του νεαρού. Λίγο πριν κλείσει 

η ταινία παρατηρούμε τις πρώτες αχτίδες του ηλίου να κάνουν την εμφάνισή τους, πράγμα που 

μας προϊδεάζει για το τι θα επακολουθήσει με το ξύπνημα του νεαρού.  

Στη συγκεκριμένη ταινία δεν παρατηρείται το γλωσσικό στοιχείο, καθώς, αρχικά, 

γήινος είναι κοιμισμένος και ο μεγάλος εξωγήινος εξεταστής είναι συνεχώς αμίλητος. Μονάχα 

ο μικρός εξωγήινος επιχείρησε μια στιγμή να μιλήσει τραυλίζοντας από το άγχος του, αλλά 

δεν ολοκλήρωσε καν την πρώτη λέξη βλέποντας το ύφος του εξεταστή. Προσωπική μου άποψη 

είναι ότι η απουσία του γλωσσικού γραμματισμού στην ταινία επιτρέπει την ανάπτυξη της 

δράσης και την αποδοση του κωμικού στοιχείου και του γέλιου στις αποτυχημένες 

προσπάθειες του μικρού εξωγήινου να διαχειριστεί το διαστημόπλοιο.  

Αντ' αυτού, παρατηρείται έντονα ο μουσικός και ακουστικός σημειωτικός τρόπος. Ο 

πρώτος εμφανίζεται με τη μορφή μουσικής νανουρίσματος κατά την έναρξη, με τη νύχτα να 

φαίνεται ήρεμη και γαλήνια. Η σιωπή που ακολουθεί δίνει τη θέση της σε μια μουσική 

αγωνίας. Καθώς ο κοιμισμένος άνθρωπος αρχίζει να αιωρείται προς το παράθυρο, η μουσική 



 

   

 

64 

 

 

 

γίνεται πιο έντονη και η μελωδία του βιολιού πιο ψιλή μέχρι τη στιγμή που το κεφάλι του 

χτυπάει στον τοίχο. Τότε επικρατεί σιωπή. Είναι η σιωπή της αποτυχίας, η οποία συνεχίζεται 

μέσα στο διαστημόπλοιο. Γενικά παρατηρείται ότι μουσική αγωνίας ή μουσική αγαλλίασης 

ακούγεται όταν συμβαίνει κάτι εξωπραγματικό στον άνθρωπο, ενώ σταματάει όταν βλέπουμε 

την πραγματικότητα που επικρατεί μέσα στο διαστημόπλοιο. Κάλλιστα όμως η μουσική 

διακόπτεται απότομα όταν κάτι πηγαίνει στραβά, όπως τη στιγμή που ο άνθρωπος πήγε να βγει 

αλλά σφήνωσε στο παράθυρο. Επίσης, όταν εν τέλει ο εξεταστής ανέλαβε δράση και τα πάντα 

μέσα στο δωμάτιο έρχονταν στην πρώτερή τους κατάσταση η μουσική ήταν ήρεμη και 

αισιόδοξη, καθώς όλα φαινομενικά διορθώθηκαν. Με την προσφορά του εξεταστή να 

οδηγήσει ο μικρός εξωγήινος η μελωδία αντιστοιχεί την ψυχολογία του δεύτερου, δηλαδή 

γίνεται πιο αλέγκρα, αισιόδοξη και χαρούμενη, ενώ ανεβαίνοντας το διαστημόπλοιο και 

βγαίνοντας από το πλάνο ακούγεται να τελειώνει η μουσική, όπως θα συνέβαινε και στο αίσιο 

τέλος μιας ταινίας. Που δυστυχώς δεν είναι. 

Μπορεί ο μουσικός σημειωτικός τρόπος να μην παρατηρείται σε όλες τις φάσεις της 

ταινίας, αλλά σίγουρα ο ακουστικός σημειωτικός τρόπος υπάρχει παντού, με τη μορφή 

διαφόρων ήχων θορύβων, χτύπων που προέρχονται από αντικείμενα, από ζώα, με τον ήχο των 

γρύλλων το βράδυ, είτε ακόμα και ανθρωπογενών όπως το ροχαλητό του γήινου, ο 

αναστεναγμός του εξεταστή, η εξοργισμένη κραυγή και το κλάμα του μικρού εξωγήινου. 

Ορισμένοι από αυτούς τους εξωγενείς ήχους μπορεί να προκαλούν και συγκεκριμένα 

συναισθήματα. Τέτοιοι είναι το τρίξιμο της κούνιας και ο μεταλλικός ήχος του ανεμόμυλου 

που κουνάει ελαφρώς και μας δημιουργεί υποσυνείδητα αίσθημα ανησυχίας και φόβου. Επίσης 

ο απότομος και εκκωφαντικός ήχος του διαστημόπλοιου που συγκρούστηκε με το έδαφος 

προκαλεί σαφώς τουλάχιστον μια αναστάτωση καθώς ο θεατής δεν περιμένει μια τέτοια 

εξέλιξη μετά τις τελικές νότες της αίσιας μουσικής να σημαίνουν το τέλος της ταινίας. Οι 

χτύποι που ακούγονται μέσα στο δωμάτιο κάθε φορά που πέφτει ή χτυπάει κάπου ο γήινος, ως 

θεατές μας προκαλούν ένα συναίσθημα νοητικού πόνου, διότι, έχοντας βάλει τον εαυτό μας 

στην δεδομένη κατάσταση και έχοντας στη μνήμη μας την αίσθηση του πόνου, συμπάσχουμε 

με τον κοιμισμένο άνθρωπο, και ίσως πονάμε “για κείνον”. Μέσα στο διαστημόπλοιο, πέρα 

από τους ήχους των διακοπτών, το γράψιμο του εξεταστή στο χαρτί αναφοράς του, το τρίξιμο 

της καρέκλας του, παρατηρείται και ένας υπόκωφος συνεχόμενος ήχος που θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι προέρχεται από την αιώρηση του αεροσκάφους και την κινητήρια δύναμη που 

επιτρέπει αυτή την αιώρηση.  
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Οι εξωγήινοι πάντως σαν χαρακτήρες διαθέτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία 

στην εμφάνισή τους. Ο μεγάλος εξωγήινος εξεταστής είναι ένας ογκώδης πράσινος εξωγηινος 

χωρίς μύτη, με ανέκφραστο πρόσωπο και ένα σχετικά μικρό για το κεφάλι του ασπρο και 

πορτοκαλί κράνος με μια μιρκή κεραία.Παρότι έχει ως βάση του το σχήμα του κύκλου, το 

σώμα του, αν και μαλακό φαίνεται αρκετά βαρύ και χωρίς λαιμό. Το ίδιο "βαριά" θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί και η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Απρόσιτος, 

ανέκφραστος, αμίλητος, κάνει το μικρό εξωγήινο να νιώσει έντονο άγχος και φόβο για την 

έκβαση της εξέτασης. Μπορεί βέβαια η σωματοδομή του να δηλώνει οτι είναι σοβαρός, 

αποφασιστικός και στιβαρός στη δουλειά του. Ωστόσο, κατά βάθος φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται η χρήση του κύκλου ως το κυρίαρχο σχήμα του, εφόσον βλέποντας το μικρό 

εξωγήινο θλιμμένο για την αποτυχία του, τον κοιτάει στοργικά και του δίνει μια δεύτερη 

ευκαιρία να τα καταφέρει.  

Από την αντίθετη πλευρά, ο μικρός εξωγήινος, συγκριτικά με τον εξεταστή είναι το 

άκρως αντίθετο. Μικρόσωμος, λεπτοκαμωμένος και ισχνός, φοράει ένα κράνος που φαίνεται 

τεράστιο για το κεφάλι του, παρόλο που είναι το ίδιο μέγεθος με του εξεταστή. Γενικά μοιάζει 

αδύναμος. Έχει μακρύ πρόσωπο και λεπτά μακριά άκρα, τα οποία σχηματίζουν γωνίες. Οι 

γωνίες αυτές συνήθως στο σχεδιασμό κινουμένων σχεδίων εκφράζουν κίνδυνο. Και αυτό 

πιθανότατα ισχύει. Αν όχι με τη καθιερωμένη έννοια του κινδύνου, ο μικρός εξωγήινος είναι 

σίγουρα επικίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου που προσπαθεί να απαγάγει, 

λόγω της αδυναμίας του να τον φέρει σώο,χωρίς τραυματισμούς και εμπόδια μέσα στο 

διαστημόπλοιο. Ίσως όμως τα μεγάλα φοβισμένα μάτια του να μη φανερώνουν κακή πρόθεση, 

απλά αδυναμία να έρθει σε πέρας η αποστολή.  

Ο κοιμισμένος άνθρωπος, παρόλο που εμφανίζεται στην ταινία, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ενεργός χαρακτήρας, γι αυτό και οι σχεδιαστές έχουν μεριμνήσει σχετικά, εφόσον 

δε βλέπουμε αρκετά το πρόσωπό του, είτε είναι γυρισμένος πλάτη στην κάμερα, είτε προς το 

φως, με αποτέλεσμα ο θεατής να βλέπει μόνο τη μορφή του. Αυτή η τεχνική ονομάζεται rim 

light και αξιοποιείται σε περιπτώσεις που δε μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες του 

αντικειμένου καθ’ αυτού, αλλά το σχήμα και η μορφή του σαν σκιά (Pixar in a box, 2015). 

Αντίθετα, το διαστημόπλοιο είναι γενικά αρκετά φωτεινό, οπότε μπορούμε με άνεση να 

παρατηρήσουμε όλη τη δράση και τις εκφράσεις των δύο ενεργών χαρακτήρων.  

Όλη η ταινία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχει πανσέληνο και αυτό δίνει 

τη δυνατότητα στο θεατή να διακρίνει κάποια πράγματα από την αρχή. Το εκτυφλωτικό ψυχρό 
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φως του διαστημόπλοιου, το οποίο λειτουργεί και ως μια σήραγγα μεταφοράς του εκάστοτε 

αντικειμένου, είναι η κύρια πηγή φωτός στο σκοτεινό τοπίο, πράγμα που κάνει το μάτι του 

θεατή να παρακολουθεί και να εστιάζει στη δράση μέσα σε αυτό το φως. Στο τέλος της ταινίας, 

στο εξωτερικό πλάνο, όπου απογειώνεται το διαστημόπλοιο, βλέπουμε στο βάθος του ορίζοντα 

ελάχιστο θερμό φως κατά μήκος της πεδιάδας, καθώς σε λίγη ώρα θα ανατείλλει ο ήλιος. Αυτό 

θα μπορούσε να είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, καθώς οι εξωγήινοι αποχωρούν και όλα 

βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Όμως, μετά την καταστροφή του σπιτιού από το 

μικρό εξωγήινο, το ξημέρωμα δε θα είναι η πλέον κατάλληλη συνθήκη για τον άνθρωπο, 

εφόσον θα ξυπνήσει με το φως του ηλίου και θα συνειδητοποιήσει πως βρίσκεται στο κέντρο 

μιας τεράστιας τρύπας, χωρίς να υπάρχουν, κατά πάσα πιθανότητα αν κρίνουμε από το 

σκηνικό που βλέπουμε, γείτονες να βοηθήσουν. 

Ο μεγάλος εξωγήινος σε γενικές γραμμές είναι ένα πολύ μετρημένο στις κινήσεις  και 

τις εκφράσεις του ον, και ιδιαίτερα για το πρώτο μισό της ταινίας έκανε πολύ μικρές και 

συνοπτικές κινήσεις των υπό φυσιολογικές συνθήκες λυγισμένων μπροστά στην κοιλιά του 

χεριών, όπως το να σημειώσει κάτι, πάντα από την καρέκλα του. Κίνηση με ένταση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί η ανύψωση του χεριού του για να ανοίξει το στυλό και να σημειώσει 

μια λανθασμένη κίνηση του εξεταζόμενου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στο ότι θα 

σημειωθεί κάτι στην αναφορά του εξεταστή, με αποτέλεσμα ο εξεταζόμενος να αγχώνεται 

παραπάνω. Η μόνη φορά που τον παρατηρούμε κατά κάποιο τρόπο να χάνει την ψυχραιμία 

του είναι λίγο πριν ο άνθρωπος πέσει στο έδαφος όπου έχει χυθεί πάνω στον πίνακα με τους 

διακόπτες, ακόμα με την καρέκλα σφηνωμένη στην πλάτη του, και το πρόσωπό του εμφανώς 

συγχυσμένο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του μικρού εξωγήινου να πατήσει ένα 

διακόπτη, φαίνεται να ενοχλείται, τα μάτια του σκοτεινιάζουν με κάθε κίνηση, και εν τέλει τον 

σπρώχνει οργισμένος. Επανέρχεται όμως στο ανέκφραστο πρόσωπό του αρκετά γρήγορα, που 

όμως τώρα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ταχύτητα και την ένταση των χεριών του. Εκείνα 

κινούνται με τέτοια ταχύτητα που δημιουργούνται νοητά επιπρόσθετα χέρια για να αναδειχθεί 

η ταχύτητα αυτή, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα.  

Το άλλο άκρο του μεγάλου εξωγήινου αποτελεί ο μικρός. Οι εκφράσεις του και οι 

κινήσεις του είναι συνεχείς και επιρρεπείς της έλλειψης αντίστοιχων από τον εξεταστή. 

Συνοφρυώνεται αρκετά σκεπτόμενος τους διακόπτες που πρέπει να πατήσει για να 

πραγματοποιηθεί επιτυχώς η απαγωγή, και σε κάθε λανθασμένη επιλογή ξαφνιάζεται, σκύβει 

ή κλείνει σφιχτά τα μάτια του με αποστροφή στον ήχο του λάθους που ακούγεται. Το άγχος 
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και τα συναισθήματά του πάρα πολύ έντονα κάτι που βλέπει ο θεατής ιδιαίτερα στη σκηνή που 

κάνει άλλο ένα λάθος. η ίριδα των ματιών του μικραίνει και κοιτάει επίμονα στο κενό, τα 

φρύδια του κατεβαίνουν, το στόμα του σφραγίζεται, μειώνει το σώμα του τρέμοντας έτσι ώστε 

τα μάτια του να βρίσκονται στο ύψος των διακοπτών, έφυγε ξαφνικά έχει μια έκρηξη θυμού, 

όπου βγάζει το κράνος και το χτυπάει πάνω στους διακόπτες, πέφτει με το κεφάλι πάνω τους 

κι έπειτα απλώνει τα χέρια του και το σώμα του πάνω σε όσους περισσότερους διακόπτες 

μπορεί, σέρνοντας το σώμα του δεξιά και αριστερά. Η οργή του είναι πρόδηλη ακόμα και 

εκφραστικά, εφόσον ουρλιάζει συνεχόμενα έχοντας ανοίξει διάπλατα το στόμα του ενώ άλλοτε 

τα μάτια του είναι ανοιγμένα και κοιτούν με απελπισία προς τα πάνω είτε ερμητικά κλειστά. 

Η εναλλαγή των συναισθημάτων του κρίνεται ταχεία αλλά και η βίωσή τους είναι αρκετά 

έντονη. Οι κινήσεις του σε γενικές γραμμές έχουν μεγάλα τόξα με έντονη ευθύτητα στα σημεία 

όπου είναι τεταμένη η συναισθηματική του κατάσταση, και θα λέγονταν υπερβολικές, καθώς 

εμφανίζονται σε υπερθετικό βαθμό, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με την αρχή της 

«υπερβολής» (Lasseter, 1988 41), αλλά τα άκρα του σχηματίζουν έντονες γωνίες, που 

υποδηλώνουν ένταση και αγωνία.  

 Το πρώτο πράγμα που δείχνει η κάμερα αναφορικά με το γενικό σκηνικό πλαίσιο είναι 

μια ευρεία λήψη ένος ήρεμο εξωτερικό πλάνο ενός αγροτικού σπιτιού και του ορίζοντα γύρω 

από αυτό, προκειμένου να ορίσει το χώρο στον οποίο θα κινηθεί μεγάλο ή όλο το μέρος της 

ταινίας (Pixar in a box, 2015). Το σπίτι κάτω αριστερά, φαίνεται μικρό και ασήμαντο το πλάνο 

μοιάζει κενό ή οτι κάτι λείπει. Οπότε μένει μονάχα στο χρόνο και τη συνέχεια της ταινίας να 

ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που εν τέλει γεμίζει το πλάνο. Γίνεται κοντινό στα αντικείμενα 

που κουνιούνται από μόνα τους για να δημιουργηθεί κλίμα παραφυσικής δραστηριότητας και 

ο θεατής να προετοιμαστεί για κάτι τρομακτικό, όπως και συμβαίνει, με την επόμενη σκηνή 

να βλέπουμε έναν άνθρωπο να αιωρείται κοιμισμένος, κατευθυνόμενος από ένα μυστηριώδες 

φως προς το παράθυρο. Ο άνθρωπος πλησιάζει προς το παράθυρο με το κεφάλι, και η κάμερα 

είναι στάσιμη σε ένα σημείο δίπλα στο παράθυρο, στο ύψος περίπου αιώρησης του ανθρώπου. 

Αυτό κορυφώνει την αγωνία, με το θεατή να έχει άγνοια του λάθος χειρισμού από το μικρό 

εξωγήινο, που όταν ο άνθρωπος χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο δημιουργείται μια στιγμή 

ανακούφισης και κωμικότητας.  

Σκηνή που ορίζει χώρο και μεγέθη αποτελεί εκείνη όπου ο άνθρωπος έχει αιωρηθεί 

μέσα στο διαστημόπλοιο με ανοιχτή την πύλη όμως και στο σημείο εκείνο συνειδητοποιεί ο 

θεατής το πόσο μεγάλο είναι το διαστημόπλοιο στην πραγματικότητα. Έπειτα η κάμερα 
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κοιτάει κατοπτρικά στην πύλη του διαστημοπλοίου προς τα κάτω τον άνθρωπο που πέφτει και 

ακριβώς μετά το πλάνο μας βρίσκει στο έδαφος να ακολουθούμε την πορεία του ανθρώπου 

απ’ τον ουρανό σε μια σίγουρη διαδρομή προς την πρόσκρουση με το έδαφος, πράγμα που 

όμως δε συνέβη τελευταία στιγμή, καθώς ανέλαβε ο εξεταστής. Όταν θυμώνει με το μικρό 

εξωγήινο και τον στέλνει στην άλλη μεριά του πίνακα με τους διακόπτες, ο μικρός εξωγήινος 

φαντάζει όλο και πιο μικρός, όλο και πιο ασήμαντος, ιδιαίτερα τη στιγμή που σκύβει 

φοβισμένος και φαίνονται μόνο τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο κεντρικό πλάνο ο 

εξεταστής, γίνεται ο κυρίαρχος χαρακτήρας αλλά και ο σωτήρας της κατάστασης.  

Με τη διόρθωση του δωματίου, τα βασικά αντικείμενα έρχονται ξανά στη θέση τους. 

Από το δωμάτιο τα κύρια στοιχεία που παρατηρούνται είναι το κομοδίνο με το επιτραπέζιο 

φωτιστικό, την κανάτα και τα λουλούδια από δεξιά του κρεβατιού, δεξιά του παραθύρου μια 

πολυθρόνα με ένα καπέλο πάνω της και μια συρταριέρα απέναντι από το κάτω μέρος του 

κρεβατιού. Η κάμερα καταλήγει ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησε με τη λήψη του 

δωματίου. Η πρόσκρουση όμως του διαστημοπλοίου πάνω στο σπίτι συνθλίβει τα πάντα σε 

αυτό, αφήνοντας άθικτο ένα μικρό κύλινδρο που μπορούμε να υποθέσουμε πως προέρχεται 

από την στρογγυλή πύλη. Το πλάνο πλησιάζει για να λύσει την απορία του θεατή που δεν έχει 

συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και γίνεται συνειδητό ότι πάνω στον κύλινδρο έχει σωθεί μόνο 

το κρεβάτι και το κομοδίνο.  

 

5.4 Purl (2018) 

Το Purl είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται στη διαδικασία αποδοχής ενός θηλυκού κουβαριού 

τόσο από τους συναδέλφους της σε μια κατά κόρον ανδροκρατούμενη εταιρεία όσο και από 

τον ίδιο της τον εαυτό. Η αρχή της ταινίας μας βρίσκει σε έναν όροφο εταιρείας όπου 

παρατηρούνται μόνο ανδρικές φιγούρες με κουστούμια. Η κάμερα γυρίζει σταδιακά και δείχνει 

να περπατούν, χαλαρές συζητήσεις μεταξύ τους, να γελάνε, να έχουν συσκέψεις, να μιλούν 

στο τηλέφωνο και γενικότερα να έχουν την καθημερινότητά τους στο γραφείο. Ανοίγει το 

ασανσέρ και μπαίνοντας μέσα ένας εργαζόμενος εμφανίζεται το λογότυπο της εταιρείας B Bro 

Capital. Ο εργαζόμενος μιλάει σε κάποιο άγνωστο και αθέατο σε μας άτομο και το κατευθύνει 

για τη νέα θέση του στην εταιρεία όταν ξαφνικά του έρχεται μια ειδοποίηση στο κινητό του 

τηλέφωνο για έναν αγώνα ποδοσφαίρου οπότε διακόπτει τη συζήτηση για να το αναφέρει. 

Βγάζει από την τσέπη του σακακιού του την κάρτα εργαζομένου και καθώς του λέει πως θα 
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γίνει εύκολα μέρος της ομάδας συνειδητοποιεί κάτι, κοιτάει τη φωτογραφία του και κολλάνε 

τα λόγια του. Τότε μόνο κατεβάζει το βλέμμα του να αντικρύσει τον εργαζόμενο, που πίσω 

από μια χάρτινη κούτα με χαριτωμένα πράγματα ίση με το μέγεθός του, εμφανίζεται ένα 

χαρούμενο και αισιόδοξο ροζ κουβάρι με μεγάλα γαλάζια μάτια και τεράστιο χαμόγελο. Ο 

παλιός εργαζόμενος προσπαθεί να κρύψει την αμηχανία του για το άτομο που βλέπει μπροστά 

του, πιθανότατα έχοντας δεύτερες σκέψεις για τα προηγούμενα λεγόμενά του, ενώ παράλληλα 

στέλνει βιαστικά ένα μήνυμα. Φτάνουν στον όροφο του γραφείου και όταν ανοίγει η πόρτα το 

κουβάρι μας, η Purl, κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια την τεράστια ομάδα ανδρών που απαρτίζει 

αυτή την εταιρεία και οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα ένα μήνυμα στο κινητό τους. Οι πρώτες 

παρέες ανδρών που βρίσκονται κοντά στο ασανσέρ γυρνούν και την κοιτούν επίμονα. Η Purl 

βγαίνει από το ασανσέρ και προχωράει κατά μήκος του δωματίου λέγοντας σε όσους μπορούσε 

καλημέρα. Η αντίδραση τους όμως δεν ήταν εκείνη που περίμενε, καθώς όλοι γυρνούσαν και 

την κοιτούσαν με περιέργεια και σύγχυση. Λόγω του μικρού της σώματος, όλοι στην εταιρεία 

φαίνονταν τεράστιοι ακόμα και καθισμένοι. Εγκαθίσταται στο γραφείο της και χαιρετάει μια 

τριάδα ανδρών απέναντί της που την κοιτούν επίμονα, αλλά όταν το κάνει εκείνοι κρύβονται 

με ένα φάκελο που κρατάει ο ένας εκ των τριών, πλησιάζουν μεταξύ τους και συνομιλούν 

ψιθυριστά. Όσο κάθεται στο γραφείο της τους ακούει να λένε ανέκδοτα και να γελάνε, οπότε 

αποφασίζει να συμμετέχει στη συζήτηση, και μετά τα γέλια τους αρχίζει κι εκείνη επίσης να 

γελάει δυνατά, ίσως προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή τους για την επιτυχία του 

ανέκδοτου. Στη συνέχεια αποφασίζει να πει και εκείνη ένα ανέκδοτο για το πλέξιμο στο οποίο 

όμως οι άντρες μένουν να την κοιτούν αποσβολωμένοι με γουρλωμένα μάτια κι έπειτα 

απομακρύνονται με απογοήτευση και εμφανή την αίσθηση της αμηχανίας. Η Purl θυμώνει, 

πιθανόν με τον εαυτό της, για αυτή την αποτυχημένη αλληλεπίδραση και κλωτσάει την κούπα 

που κρατούσε. Αμέσως δημιουργείται στο πόδι της ένας κόμπος. Εκείνη τη στιγμή 

ανακοινώνεται η έναρξη ενός συμβουλίου οπότε ξεχνιέται και πάει να μπει στην αίθουσα. ο 

παρουσιαστής, με ένα κυκλικό διάγραμμα στο σχήμα και χρώμα της Purl, ανακοινώνει ότι 

έχουν μπροστά τους μια μεγάλη αποτυχία και ζητάει να του πουν ιδέες για τη βελτίωση της 

κατάστασης. Στο μεταξύ το κουβάρι μας προσπαθεί να πάρει τη θέση του στο τραπέζι, ωστόσο 

στριμώχνεται έντονα από κάποιους άνδρες. Εν τέλει διαβάζει την αναφορά και της έρχεται μια 

ιδέα την οποία και εκφράζει, για να αποστομωθεί όμως από τους άνδρες και να χαρακτηριστεί 

ως πολύ ευαίσθητη η προσέγγιση της, εφόσον επιθυμούσαν όλοι τους μια πιο επιθετική 

εναλλακτική. Το συμβούλιο τελειώνει και η Purl είναι η τελευταία που βγαίνει από την 

αίθουσα και βλέπει τους συναδέλφους της να φεύγουν με το ασανσέρ όλοι μαζί και συνειδητά 
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να την αφήνουν πίσω, μόνη και απογοητευμένη. Την ώρα που τη βλέπουμε να μαζεύει τα 

πράγματά της, σαν να παραιτείται, της έρχεται μια ιδέα παρατηρώντας τον απέναντί της τοίχο, 

ο οποίος είναι γεμάτος με φωτογραφίες ανδρών. Παίρνει, με χαρούμενη και γρήγορη μουσική 

υπόκρουση, λοιπόν τα σύνεργα του πλεξίματος της και μπαίνει μέσα στο μπάνιο των γυναικών, 

όπου ξεκινάει να πλέκει με γκρι και μαύρο μαλλί.  

Το πρωί ανοίγει το ασανσέρ και η Purl αντικρύζει τους συναδέλφους της και χαιρετάει 

τον ένα με το επώνυμό του, διατηρώντας ένα απαθές και ανέκφραστο ύφος, ενώ και η 

εμφάνισή της και το γραφείο της είναι πλέον πολύ διαφορετικά. Έχει πλέξει τον εαυτό της σε 

τετράγωνο σχήμα, με ένα μαύρο κουστούμι. Οι συνάδελφοί της στέκονται απέναντι από το 

γραφείο της και την κοιτούν επίμονα με μεγάλη περιέργεια όταν τους αντιλαμβάνεται και τους 

χαιρετάει με ένα απλό νεύμα του κεφαλιού της και επιδεικνύει την ανθρακί κούπα της, με το 

λογότυπο της εταιρείας. Αμέσως εκείνοι φαίνονται να αποδέχονται την αλλαγή αυτή, οπότε η 

Purl ενθουσιάζεται και το γιορτάζει αθόρυβα. Γλιστράει από το γραφείο της και κατευθύνεται 

προς τη μεριά τους όπου τους λέει ένα πονηρό και κατά κύριο λόγο “ανδρικό” ανέκδοτο, Το 

οποίο και αποδέχονται με γέλια. Το ημερήσιο συμβούλιο ξεκινάει και το αλλαγμένο πλέον 

κουβάρι μας υιοθετεί μια πολύ επιθετική τακτική για τη λειτουργία της εταιρείας, τακτική που 

βρίσκει όλους τους συναδέλφους της παραπάνω από σύμφωνους. Με τον την προσαρτήσουν 

και στην παρέα τους εκτός γραφείου, η Purl δείχνει να τυγχάνει της πλήρης αποδοχής των 

ανδρών της εταιρείας. Φαντάζεται όλες τις δραστηριότητες που θα κάνουν μαζί και νιώθει 

ικανοποιημένη, όταν ανοίγει η πόρτα το ασανσέρ και εμφανίζεται μπροστά μια καινούργια 

συνάδελφος, ένα κίτρινο ομιλητικό και αισιόδοξο κουβάρι που ευελπιστεί να γίνει μέρος της 

ομάδας, όπως ήταν και η Purl στις αρχές. Μπαίνει απογοητευμένη μαζί με τους συναδέλφους 

της μέσα στο ασανσέρ, κοιτώντας το κίτρινο κουβάρι απέναντί της να αισθάνεται μόνο και 

παραγκωνισμένο. Κοιτάζει τη φωτογραφία της στην καρτέλα του εργαζομένου της και ξανά 

την καινούργια της συνάδελφο, που γυρίζει την πλάτη της στο ασανσέρ και αναστενάζει με 

απογοήτευση. Τότε παίρνει απόφαση και την ώρα που κλείνει η πόρτα γλιστράει και 

ξαναμπαίνει μέσα στο γραφείο. Οι συνάδελφοί της τη ρωτούν που πάει, ενώ εκείνη τους αγνοεί 

και πηγαίνει κοντά στη νέα συνάδελφο, τη Lacy, και συστήνεται. Έπειτα συζητώντας και 

γελώντας ευδιάθετα μπαίνουν μέσα στο ασανσέρ με τους υπόλοιπους και τη συστήνει και σε 

εκείνους, που εξακολουθούν να μένουν άφωνοι και απορημένοι.  

Η εικόνα μαυρίζει και μια καινούργια μέρα ξεκινάει στην εταιρεία, πάντα με το 

άνοιγμα του ασανσέρ. Ένας νέος εργαζόμενος μπαίνει μέσα στο ασανσέρ και η Purl τον 
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καλωσορίζει στην εταιρεία. Ανοίγει η πόρτα του ορόφου και μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε 

μεγάλη αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Έχουν ενταχθεί νέες εργαζόμενες κουβάρια, που με τα 

χρώματά τους δίνουν μια πολύχρωμη και ευχάριστη νότα στο γραφείο. Εντάσσονται σε όλες 

τις συζητήσεις και τις παρέες των εργαζομένων, εκ των οποίων κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει 

να φορούν χρώμα στα κουστούμια τους, αποτελούν ισάξια μέλη στα συμβούλια, όπου οι 

προτάσεις εκφράζονται με επιχειρήματα και ήρεμο τόνο, αλλά επίσης προσκαλούνται σε 

δραστηριότητες εκτός γραφείου με τους συναδέλφους. Το κλίμα θα λέγαμε έχει πλέον αλλάξει, 

το γραφείο φαίνεται πιο φωτεινό και ευχάριστο.  

Η γλώσσα και ο διάλογος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και θα λέγαμε καθοριστικό 

τρόπο και μέσο κατανόησης της υπόθεσης στη συγκεκριμένη ταινία, καθότι καταλαμβάνει 

μεγάλο μέρος της, ενώ πολλές συμπεριφορές επιβεβαίωσης, απάρνησης, υποστήριξης και 

αποδοχής εκφράζονται λεκτικά. Δεν υπάρχει τριτοπρόσωπη αφήγηση, αλλά διάλογος σε 

πραγματικό χρόνο μεταξύ των συναδέλφων. Υπάρχουν πολλά γλωσσικά στοιχεία και 

λογοπαίγνια στις συζητήσεις των χαρακτήρων, ακόμα και τα ονόματα τους. Τα ονόματα, 

δηλαδή Purl και Lacy, είναι και μέθοδοι πλεξίματος, απόλυτα ταιριαστά στα δύο κουβάρια. 

Όσον αφορά τα παρατηρούμενα ομιλιακά ύφη, το ρεπερτόριο μπορούμε να πούμε ότι 

είναι σε γενικές γραμμές συγκεκριμένο και η ταινία ίσως βασίζεται και στην ύπαρξη αυτών 

των καταστάσεων. Παρατηρείται λοιπόν από την ολομέλεια των χαρακτήρων μια βασική 

αμερικάνικη προφορά χωρίς ιδιαίτερους ιδιωματισμούς που να ορίζονται γεωγραφικά, όπως 

και ο αρσενικός και ο θηλυκός τρόπος ομιλίας. Μέσω του διαλόγου είναι εύκολο να 

αντιληφθούμε διαφορές και ομοιότητες μεταξύ του λόγου των χαρακτήρων και των 

προαναφερθέντων τρόπων ομιλίας. Αρχικά, στην ανάλυση των χαρακτήρων των ανδρών του 

γραφείου μπορούμε να πούμε ότι οι φωνές τους είναι, σε σύγκριση με της Purl, πιο βαθιές και 

ίσως πιο βραχνές, ενώ ο λόγος τους, ακόμα και όταν είναι ενθουσιασμένοι, ενδέχεται να 

θεωρηθεί επιθετικός, απότομος και κοφτός χωρίς προφορικούς συναισθηματισμούς και με μια 

συνεχόμενα αυξανόμενη ένταση όταν συνεπάγεται κάποιο συναίσθημα στη συζήτηση. Στους 

διαδρόμους του γραφείου και στο συμβούλιο οι φωνές τους, όντας πιο δυνατές, 

καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και γίνονται ευκολότερα αντιληπτές από το αυτί του θεατή. 

Αυτό δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ταινίας, καθώς οι άντρες που παρουσιάζονται σε 

αυτή διατηρούν σταθερό το ύφος τους.  

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωσή της Purl, του θηλυκού αυτού κουβαριού που 

έρχεται πρώτη μέρα σε ένα ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον. Στην αρχή η φωνή της 
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ήταν λεπτή και καθαρή, με συνεχόμενους επιτονισμούς και αυξομείωση της έντασης ανάλογα 

με το συναισθηματικό φορτίο της δεδομένης στιγμής, ο λόγος της ζωηρός και έντονος αλλά 

όχι αρκετά σθεναρός ώστε να κυριαρχήσει στο συμβούλιο με τους άνδρες συναδέλφους. Έκανε 

πολλά λογοπαίγνια με το πλέξιμο, τα οποία ως κουβάρι, της άρεσαν πολύ. Ωστόσο, με την 

μεταβολή του τρόπου ντυσίματος και συμπεριφοράς ώστε να προσιδιάζει τους αντίστοιχους 

αντρικούς, υπήρξε και μεταβολή του τρόπου ομιλίας της. Πλέον είχε πολλά περισσότερα κοινά 

με την αντρική ομιλία• μονότονη, βραχνή και λακωνική χωρίς συναισθηματισμούς, πέρα από 

την επιθετικότητα και το θυμό, και επιτονισμούς. Η ένταση αυξάνεται κατακόρυφα με τον 

ενθουσιασμό, η φωνή όμως τότε αγριεύει περισσότερο και γίνεται πιο επιθετική.  

Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων έχει πολλές διακυμάνσεις καθ’ όλη την ταινία. 

Αρχικά παρατηρείται ο μονόλογος του εργαζόμενου που έχει αναλάβει να κατευθύνει και να 

βοηθήσει την Purl με το καινούργιο της ξεκίνημα. Δεν ενδιαφέρεται να έχει διάλογο ή έστω 

κάποια ανταπόκριση στα λόγια του, κάτι που γίνεται εμφανές εφόσον δεν έδωσε ποτέ το λόγο, 

ούτε απηύθυνε ερώτηση αλλά ούτε κοίταξε προς το μέρος της Purl μέχρι τη στιγμή που πήγε 

να της δώσει την κάρτα εργαζομένου της. Τότε κολλάνε τα λόγια του και η Purl καταφέρνει 

να πάρει το λόγο και να εκφράσει τη χαρά της, η οποία ήταν πρόδηλη από την ένταση, το 

χρωματισμό και τον επιτονισμό της ομιλίας της, για την ευκαιρία που της δόθηκε. Βγαίνοντας 

έξω από το ασανσέρ λέει καλημέρα στους συναδέλφους της αρκετές φορές, χωρίς όμως να 

πάρει απάντηση ούτε μια φορά, παρά έκπληκτα βλέμματα. Η απουσία απάντησης υποδηλώνει 

την αμηχανία και την έκπληξη των ανδρών για την νέα, και αλλόκοτη για τα δεδομένα τους, 

προσθήκη στην εταιρεία. Η επόμενη συνομιλία με τους άνδρες συναδέλφους της κατέληξε με 

αισθήματα εμφανούς αμηχανίας, λόγω ύπαρξης τελείως διαφορετικών κωδίκων επικοινωνίας 

και θεμάτων συζήτησης μεταξύ των συνδιαλεγόμενων. Όλη η αλληλεπίδραση έμοιαζε 

βεβιασμένη και τεταμένη, τόσο από την πλευρά της Purl που σε κάθε της λέξη βιώνει την 

απόρριψη, όσο και από των ανδρών που δεν κατανοούν το αστείο και δεν μπορούν καν να 

κρύψουν την αδιαφορία τους. Όταν πλέον αλλάζει στυλ, ακόμα και οι μικρές και σύντομες 

αλληλεπιδράσεις είναι περισσότερο αποδεκτές από τον ανδρικό πληθυσμό του γραφείου, 

καθώς ο λόγος της, η προσέγγισή της και τα λεγόμενά της μοιάζουν περισσότερο με τα αντρικά 

ακούσματά τους. 

Έρχεται όμως η στιγμή που η Purl συναντάει τον παλιό της εαυτό στο πρόσωπο μιας 

καινούργιας συναδέλφου, της Lacy. Η Lacy τους βλέπει και ενθουσιάζεται, μονολογώντας για 

τα προβλήματα που την έκαναν να αργήσει την πρώτη μέρα στη δουλειά, με ένα ύφος όμως 
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αρκετά εύχαρο καθώς έχει αισιοδοξία για την σημαντική αυτή μέρα. Ο μονόλογος αυτός 

μπορεί να έγκειται στον ενθουσιασμό και το άγχος της νέας αυτής αρχής, ειδικά από τη στιγμή 

που συνάντησε άλλη μια γυναίκα μέσα στον εργασιακό χώρο ένιωσε κατευθείαν μια ασφάλεια. 

Βλέπουμε όμως ότι η φωνή της σπάει, σβήνει σταδιακά και ολοκληρώνει τη φράση της 

απογοητευμένα όταν βλέπει ότι όλοι οι συνάδελφοί της, ακόμα και η Purl, την προσπέρασαν 

και θα φύγουν χωρίς καν να επιχειρήσουν να τη γνωρίσουν. Η σιωπή από μέρους των 

συναδέλφων γίνεται εκκωφαντική απόρριψη της νέας εργαζομένης κι εκείνη το 

συνειδητοποιεί. Εν τέλει όμως η Purl τρέχει προς το μέρος της και της συστήνεται με ένα ύφος 

στοργικό και φιλικό, ήρεμη φωνή που θυμίζει προσέγγιση “μεγάλης αδερφής” που σκοπεύει 

να πάρει υπό την προστασία της τη μικρότερη. Έπειτα τη συστήνει στους υπόλοιπους άνδρες 

συναδέλφους, οι οποίοι απαντάνε με μια αμήχανη σιωπή, ενώ μονάχα ένας χαιρετάει 

χαμηλόφωνα και ντροπαλά. 

Καθόλη τη διάρκεια της ταινίας υπάρχει συνεχόμενη και αυξομειώμενης έντασης 

μουσική υπόκρουση μέσω μιας τρομπέτας, που ειδικά στην αρχή επισκιάζεται σχεδόν πλήρως 

από την βοή των ομιλιών, των συζητήσεων, των τεταμένων φωνών και των γέλιων μέσα στο 

γραφείο. Όταν ανοίγει το ασανσέρ και εμφανίζεται η Purl, η μουσική κορυφώνεται και 

ξαφνικά κοπάζει για να συνεχιστεί με μια πλέον αγωνιώδη μορφή, καθώς το κουβάρι μας 

περνάει μέσα από τους διαδρόμους της εταιρείας για να βρεθεί στο δικό της γραφείο. Κατά τη 

διάρκεια των αντιδράσεων της με τους συναδέλφους της συνεχίζει η μουσική με την ίδια 

ένταση, ενώ όταν απ’ το θυμό της κλωτσάει την κούπα της φτάνει ξανά στην κορύφωση, αλλά 

αυτή τη φορά συνεχίζεται με πιο μελαγχολική χροιά. Μπαίνοντας στο συμβούλιο, όταν 

προτείνει την διπλωματική προσέγγισή της οι νότες είναι πιο αισιόδοξες και ψιλές, αλλά όταν 

μιλάνε οι άντρες η μουσική γίνεται δυνατή, έντονη, κοφτή και θα λέγαμε πιο επιθετική, όπως 

ακριβώς και η τακτική που προτείνουν. Στο σημείο που κλείνει η πόρτα της αίθουσας στο 

πρόσωπό της αυξάνεται η ένταση της τρομπέτας, δηλώνοντας έτσι κάτι ξαφνικό και 

απροσδόκητο, και στη συνέχεια ακολουθεί μουσική απογοήτευσης, βαρύτονη και 

μακροσκελής. Βλέποντάς την Purl όμως αργότερα να της έρχεται μια ιδέα για το πως να 

ταιριάξει μέσα στην εταιρεία η μουσική δυναμώνει, αποκτάει ένταση και ζωντάνια, και 

παράλληλα παρατηρείται και η προσθήκη ενός άλλου, πιο βαρύτονου πνευστού που ορίζει την 

αποφασιστικότητα.  

Η μουσική σταματάει στο επόμενο πλάνο και ξαναξεκινάει σε χαμηλή ένταση κατά τη 

διάρκεια των ομιλιών αλλά στη σιωπή δίνει τον αέρα της αυτοπεποίθησης στην Purl. Με το 
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συμβούλιο η νέα βαριά και δυναμική μελωδία συνεχίζει να αυξάνει την έντασή της όταν όλοι 

συμφώνησαν και πανηγύρισαν με την αντίδραση της Purl για το ζήτημα της συνάντησης και 

συνεχίζεται όσο εκείνη σκέφτεται τις στιγμές διασκέδασης και αποδοχής που την περιμένουν 

με τους συναδέλφους της. Διακόπτεται ξαφνικά, ωστόσο με την εμφάνιση της Lacy από το 

ασανσέρ, οπότε και ξαναγίνεται μελαγχολική, ακολουθωντας το κυρίαρχο συναίσθημα της 

Purl τη δεδομένη στιγμή, που νιώθει ότι προδίδει τη νέα συνάδελφο και κατ’ επέκταση τον 

εαυτό της. Κοιτάζοντας την κάρτα εργαζομένου της η μελωδία αποκτά ακόμα περισσότερη 

ένταση, γεγονός που βάζει το θεατή στη θέση της Purl, σκεπτόμενος το δίλημμα της 

πρωταγωνίστριας. Με το που γλιστράει όμως από το ασανσέρ μέσα στο γραφείο η μουσική 

σταματάει. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την πρωταγωνίστρια αποδοχής του ίδιου της 

του εαυτού, και διόρθωσης της σχέσης με τη συνάδελφο, οπότε αυτή η διακοπή δίνει τον 

απαραίτητο χώρο στη συζήτηση για να αρχίσει και δεν προιδεάζει την έκβασή της. Ξεκινάει 

εν τέλει όμως μια αισιόδοξη, αλέγκρα και ελαφριά μελωδία, που θα μπορούσε να ειπωθεί πως 

σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας σειράς πραγμάτων. Η ίδια μελωδία, με μεγαλύτερη ένταση 

συνεχίζεται ως το τέλος της ταινίας και αυτή τη φορά βλέπουμε πως κατά τη μεταφορά στα 

διάφορα σημεία του γραφείου δεν επισκιάζεται από τις ανθρώπινες φωνές, αλλά συνυπάρχει 

στην ίδια και μεγαλύτερη ένταση μαζί τους. 

Η συγκεκριμένη ταινία έχει αρκετούς χαρακτήρες, οι περισσότεροι όμως από τους 

οποίους έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, όλοι οι άνδρες του γραφείου στο οποίο 

ξεκινάει να εργάζεται η Purl, φοράνε μαύρα ή ανθρακί κοστούμια με γραβάτες, έχουν 

παρόμοια σωματότυπα και κουρέματα, λειτουργούν όλοι σαν ομάδα, έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα, τρόπο επικοινωνίας, αντίδρασης και προσέγγισης των επαγγελματικών 

θεμάτων. Παρότι στην πραγματική ζωή δύσκολα εντοπίζεις τέτοια ομοιομορφία μεταξύ των 

εργαζομένων μιας εταιρείας, οι σχεδιαστές της ταινίας επέλεξαν να αποδώσουν έτσι τους 

άντρες ώστε η Purl να θεωρήσει πως απορρίπτεται από το σύνολο των συναδέλφων. Η αίσθηση 

οτι δεν ταιριάζει μέσα στην ομάδα δεν είναι μονάχα θέμα διαφορετικής νοοτροπίας και 

ενδιαφερόντων, αλλά το οτι η Purl είναι στην κυριολεξία διαφορετικό είδος, ένα ροζ κουβάρι 

μαλλί, με μεγάλα μάτια και στόμα και άκρα που εξέχουν από αυτό το κουβάρι. Όπως και η 

Lacy, είναι ένας εύχαρος και αγαθός κύκλος, η προσωποποίηση της προσιτότητας και της 

έλλειψης μοχθηρίας, όπως συνηθίζουν οι σχεδιαστές να περιγράφουν χαρακτήρες με 

στρογγυλά χαρακτηριστικά. Όταν όμως αλλάζει στυλ για να ταιριάξει με τους συναδέλφους 

της, πλέκεται σε ένα τετράγωνο με ανθρακί ένδυμα χαρακτήρα. Με το ανθρακί υποβιβάζει το 
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χρώμα της και φαίνεται σαν να χλωμαίνει, να χάνει τη ζωντάνια και τον εαυτό της για να 

μπορέσει να γίνει μέλος της ομάδας. Ένας χαρακτήρας με τετράγωνα χαρακτηριστικά γενικά 

θεωρείται ένας στιβαρός, σοβαρός και σταθερός χαρακτήρας, καμία σχέση με τη φιλικότητα 

που εξέπεμπε υπό φυσιολογικές συνθήκες η Purl. Η παρουσίαση της Purl και των άλλων 

θηλυκών υπαλλήλων ως κουβάρια δύναται να έγκειται στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα, 

οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο μερικές φορές επιβάλλεται να αλλάξουν την προσωπικότητα 

και την εξωτερική τους εμφάνιση για να συμβαδίζουν με τις επιταγές ενός ανδροκρατούμενου 

περιβάλλοντος. Έτσι, η Purl στην κυριολεξία άλλαξε σχήμα ώστε να ταιριάζει με αυτό που 

θεωρούσε ότι είναι συμβατό και αποδεκτό στο γραφείο. Πιθανόν, αν δεν είχε πάρει την 

πρωτοβουλία να πάρει υπό την προστασία της την Lacy, τότε και η δεύτερη θα έπρεπε να 

αλλάξει τελείως τον εαυτό της και να καταπιέσει τη δική της προσωπικότητα προκειμένου να 

παρουσιάσει μια πιο σοβαρή, μια πιο αντρική. 

Το χρώμα που προαναφέρθηκε παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση των χαρακτήρων, 

καθώς οι άντρες φορούν ασπρόμαυρα κοστούμια και δεν τολμούν να παρεκκλίνουν, τόσο 

ενδυματολογικά όσο και συμπεριφορικά από την τυπική αντρική συμπεριφορά που ορίζεται 

και προωθείτα από αυτή την εταιρεία. Μόνο χρώμα δίνει στο χώρο η Purl σαν ένα έντονο ροζ 

κουβάρι και με τα χρωματιστά αντικείμενα του γραφείου της. Την ίδια ευχάριστη αύρα δίνει 

και η Lacy, που είναι κίτρινη. Χρώμα σιγά σιγά εισβάλλει στο γραφείο και προς το τέλος της 

ταινίας παρατηρούμε πως, εκτός από περισσότερα χρωματιστά κουβάρια, ακόμα και οι άντρες 

έχουν αρχίσει να φορούν χρωματιστά πουκάμισα, που υποθέτουμε πως μέχρι τότε θα ήταν ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα για τη σοβαρότητα του γραφείου. 

Οι κινήσεις που παρουσιάζονται στην ταινία στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως 

ρεαλιστικές, διότι δεν υπάρχουν ιδιάζουσες κινητικές, χειρονομιακές και εκφραστικές 

υπερβολές. Οι άνδρες του γραφείου απέχουν γενικά από την εκδηλωτική σωματική έκφραση. 

Τα τόξα της κίνησής τους κυρίως αναφέρονται σε χειρονομίες και εκφράζονται από ευθύτητα. 

Είναι συχνά κοφτές και εκφράζουν επιθετικότητα, ακόμη και όταν συνδέονται με την 

υποστήριξη ενός επιχειρήματος είτε με συναισθήματα χαράς. Οι εκφράσεις πολλών ανδρών 

μπορούν να γίνουν έντονες σε ανθρώπινα ρεαλιστικό βαθμό, με τα μάτια να γουρλώνουν ή να 

συνοφρυώνονται ανάλογα με τις καταστάσεις. 

Έντονη αντίθεση συγκριτικά με τα προαναφερόμενα δεδομένα παρατηρείται στο 

σχεδιασμό της κίνησης της Purl. Καθότι δεν είναι ένα πλάσμα ρεαλιστικό, παρά τα 

ανθρωπόμορφά του χαρακτηριστικά, έχει δημιουργηθεί με έναν τρόπο υπερβολικό, με 
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υπερθετικού βαθμού αντιδράσεις και εκφράσεις. Αναλυτικότερα, οι κινήσεις της εμφανίζουν 

μεγάλη καμπυλότητα και παράγουν μεγάλα τόξα, ίσως επειδή η κίνησή της συνδέεται και με 

το χαρακτήρα της. Είναι ανοιχτή, κοινωνική και ευχάριστη, δεν έχει τίποτα να κρύψει και 

προσφέρει απλόχερα την προσωπικότητά της και τα συναισθήματα της στους ανθρώπους που 

έχει απέναντί της. Οι χειρονομίες της είναι συνεχείς, συμπληρώνουν και συνοδεύουν άμεσα 

τα λεγόμενά της, και παράλληλα παρατηρείται πως δεν υπάρχουν έντονες γωνίες στα άκρα 

της. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε διότι εκ των πραγμάτων τα άκρα της είναι νήματα και δεν 

μπορούν να αποκτήσουν μια έντονη κλίση αλλά και επειδή είναι φιλική και ακίνδυνη ακόμα 

και όταν δείχνει αποφασισμένη. Όλα τα άκρα της συμμετέχουν ως παραγλωσσικά στοιχεία, 

καθώς ακόμη και τα πόδια της λυγίζουν, ανασηκώνονται ή κινούνται ανάλογα με αυτό που 

θέλει να πει ή πράττει. Οι εκφράσεις της είναι εξίσου υπερβολικές, και χαρακτηριστικά το 

χαμόγελό της στην πρώτη σκηνή της, αλλά και σε άλλες σκηνές που η χαρά της είναι εμφανής, 

προεξέχει και καλύπτει μέρος των ματιών της. Το στόμα της από τεράστιο και εξέχον στοιχείο 

του προσώπου της σε περιόδους χαράς, δύναται να γίνει μικρό και ελάχιστα ορατό όταν είναι 

σκεπτική ή στεναχωρημένη. Όταν όμως πλέκει τον εαυτό της σε τετράγωνο σχήμα μεγάλο 

μέρος της κινητικότητας της περιορίζεται, καθότι τα χέρια και τα πόδια της είναι πλατιά και 

πλεγμένα στο επίσης πλατύ και δυσκίνητο σώμα της, μην αφήνοντας περιθώρια ευλυγισίας ή 

έστω πιο καμπυλωτών κινήσεων.  

Ο χώρος της εταιρείας δεν ορίζεται με σαφήνεια και με ευρεία λήψη εξαρχής, αλλά το 

πλάνο ξεναγεί το θεατή παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις των συναδέλφων μεταξύ τους. 

Έτσι βλέπουμε πρώτα πολλά γραφεία, τον ψύκτη και από δεξιά την αίθουσα συσκέψεων που 

δε χωρίζεται με τον υπόλοιπο χώρο παρά με μια τζαμαρία. Η ευρεία λήψη έγκειται από 

πλευράς του ασανσέρ και δείχνει δύο σειρές γραφείων που χωρίζονται από ένα μεγάλο 

διάδρομο που καταλήγει στην αίθουσα συσκέψεων. Γύρω από το χώρο αυτό υπάρχουν 

φαίνεται μικρότερα εσωτερικά γραφεία με θολά τζάμια.  

Γενικά η Purl παρουσιάζεται τις περισσότερες φορές μέσω ενός κλίνοντος προς τα 

κάτω πλάνου, προκειμένου να δοθεί στο θεατή η αίσθηση ότι η Purl είναι αξιοσημείωτα 

μικρότερη και ασήμαντη για τους συναδέλφους της. Βγαίνοντας από το ασανσέρ την πρώτη 

της μέρα στη δουλειά το πλάνο είναι εστιασμένο πάνω της αλλά γρήγορα απομακρύνεται, 

εμφανίζοντας και πολλούς από τους συναδέλφους που στέκονται εκεί καθώς τους έρχεται ένα 

μήνυμα στο κινητό. Το πλάνο βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την Purl, οπότε τα κεφάλια των 

αντρών αρχικά δε φαίνονται. Σίγουρα αυτό έγινε συνειδητά εφόσον ο ανδρικός πληθυσμός μας 
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ενδιαφέρει μονάχα σαν σύνολο και όχι ως μονάδες. Περπατώντας προς το γραφείο της ο 

θεατής βλέπει με τα μάτια της και από το ύψος της. Όλοι φαίνονται τεράστιοι και τα έπιπλα 

του γραφείου της δυσανάλογα μεγάλα για το μέγεθός της. Κατά τη διάρκεια του ανεκδότου 

που λέει η παρέα των ανδρών απέναντι από το γραφείο της η κάμερα εστιάζει στους τρεις 

αυτούς άνδρες από τη μέση και πάνω. Ακούγεται ωστόσο ένα γέλιο που δεν προέρχεται από 

κανέναν από τους τρεις, αλλά από κάποιον έξω από την παρέα. Η κάμερα χρειάζεται να 

απομακρυνθεί και να ανοίξει το πλάνο της για να εμφανιστεί χαμηλά και δεξιά η Purl, που 

γίνεται αντιληπτή ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Χαρακτηριστικό της αμηχανίας τους 

ήταν ότι αρχικά η στάση του σώματός τους όταν αντιλήφθηκαν την Purl δεν άλλαξε και 

παρέμειναν σε ένα κλειστό σχετικά κύκλο, μη αποδεχόμενοι την “εισβολή” της στην παρέα 

και τη συζήτησή τους. Έπειτα, μετά το ανεπιτυχές ανέκδοτό της, δεν της μιλούν άμεσα, αλλά 

ο ένας απευθύνει την ερώτησή του για την κατανόηση του ανεκδότου στο διπλανό του και 

τελικά φεύγουν κοιτώντας τη μονάχα παραξενεμένα και ίσως με δυσαρέσκεια. Κατά τη 

διάρκεια του συμβουλίου το πλάνο είναι εστιασμένο στην κυριολεκτικά πιεσμένη από δύο 

άντρες Purl, που όταν της έρχεται μια ιδέα σηκώνεται και τους απωθεί με δύναμη με τα λεπτά 

της χέρια- νήματα αλλά μόλις ολοκληρώσει το πλάνο απομακρύνεται για να εμφανιστούν οι 

αντιδράσεις των συναδέλφων της που καθόλου δε συμφωνούν με την πρότασή της. Μετά από 

τις έντονες αντιδράσεις που “καταπίνουν” την Purl και την παραγκωνίζουν στον τοίχο της 

αίθουσας, μένει μόνη της, με το πλάνο να κοιτάει από πίσω της την παρέα των ανδρών που 

φεύγουν με το ασανσέρ, απέναντί της αλλά πολύ μακριά. Έπειτα, η κάμερα απομακρύνεται 

προς το ταβάνι, δείχνει προς τα κάτω και φαίνεται πόσο μικρή και μόνη είναι η Purl εκείνη τη 

στιγμή. Η οπτική αυτή γωνία εντείνει τα συναισθήματα απομόνωσης και απόρριψης που 

βιώνει εκείνη τη στιγμή η πρωταγωνίστρια. Στο τέλος της ταινίας ωστόσο, παρατηρούνται 

ευρείες λήψης του ορόφου της εταιρείας ώστε να οριστεί συνολικά ο χώρος, αλλά και να γίνει 

αντιληπτό το άνοιγμα της εταιρείας και στο γυναικείο πληθυσμό, άνοιγμα που διακρίνεται και 

μέσω της φωτεινότητας από τον ήλιο που πλέον υπάρχει και φωτίζει όλο το φως με μια πιο 

αισιόδοξη λάμψη. 

 

5.5 Paperman (2012) 
Το Paperman αποτελεί μια ασπρόμαυρη εξάλεπτη ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία 

διαδραματίζει μια ρομαντική ιστορία γνωριμίας μεταξύ δύο νεαρών ατόμων. Η ταινία ξεκινάει 

με έναν νεαρό να στέκεται ακίνητος και ανέκφραστος στη στάση ενός τρένου κάποιο πρωινό, 
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την ώρα από ένα τρένο περνάει. Παρά τη δυνατή ροπή του ανέμου που αυτό προκαλεί ο ίδιος 

δεν αντιδρά καθόλου. Ξαφνικά, λόγω του αέρα έρχεται και κάθεται στον ώμο του ένα χαρτί. 

Το κοιτάει με αδιαφορία να φεύγει και από πίσω να το κυνηγάει μια κοπέλα. Παραξενεύεται 

και μένει να την κοιτάει όσο εκείνη, εκτός πλάνου, πιάνει το χαρτί και στέκεται δίπλα του. Η 

αμηχανία και η ντροπαλότητα είναι εμφανείς και στους δυο πρωταγωνιστές, που είτε ρίχνουν 

κλεφτές ματιές, είτε κοιτούν αμήχανα γύρω τους και κάνουν μικρές νευρικές κινήσεις όπως 

κούνημα των δαχτύλων και φτιάξιμο των μαλλιών. Άλλο ένα τρένο περνάει και αυτή τη φορά 

ένα χαρτί φεύγει από τα χέρια του νεαρού και πηγαίνει στο πρόσωπο της κοπέλας. Εκείνος το 

βγάζει προσεκτικά από πάνω της και το κρατάει δίπλα του. Ενώ στην αρχή υπήρξε μια 

αμήχανη σιωπή και κοίταγμα, η κοπέλα συνειδητοποίησε ότι πάνω στο χαρτί αυτό υπήρχε το 

κραγιόν της, το μοναδικό έγχρωμο στοιχείο στην ταινία, πράγμα που κάνει και τους δύο να 

γελάσουν. Η κοπέλα όμως φεύγει βιαστικά και επιβιβάζεται στο τρένο που μόλις έχει κάνει 

στάση. Ο νεαρός έχει μείνει να την κοιτάει, με το χαρτί στο χέρι, που πλέον έχει καθίσει σε 

μια θέση δίπλα στο παράθυρο, ενώ φεύγοντας το τρένο κι εκείνη γυρίζει το κεφάλι της να τον 

αντικρύσει, οπότε και ενώνονται τα βλέμματά τους. Ο νεαρός μένει μόνος του στη στάση. 

Η επόμενη σκηνή τον βρίσκει σκυθρωπό και σκεπτικό στο γραφείο του, να κοιτάει 

λυπημένος το χαρτί αναφοράς που έχει το κόκκινο κραγιόν πάνω του, τη στιγμή που μια στίβα 

χαρτιών προσγειώνονται με δύναμη πάνω στο γραφείο από έναν αυστηρό, ανέκφραστο 

υπεύθυνο να τον κοιτάει ίσως υποτιμητικά. Ο νεαρός κοιτάζει τα χαρτιά και έπειτα τον 

υπεύθυνο με δυσφορία καθώς απομακρύνεται. Μια ροπή ανέμου κουνάει το χαρτί με το 

κραγιόν και το παρασέρνει έξω από το παράθυρο, όπου τελευταία στιγμή καταφέρνει ο νεαρός 

να το πιάσει. Αναστενάζει με ανακούφιση κοιτώντας έξω από το παράθυρο, όταν παρατηρεί 

κάτι που τον κάνει να σαστίσει και να κοιτάξει με μεγαλύτερη προσοχή και αγωνία, 

τοποθετώντας και τα χέρια του πάνω στο τζάμι. Στο απέναντι κτίριο η κοπέλα από το σταθμό 

των τρένων έχει καθίσει σε μια καρέκλα μπροστά στο παράθυρο και έχει μια επαγγελματική 

συνομιλία. Ο νεαρός σηκώνει και κουνάει τα χέρια του σε μια προσπάθεια να τον δει, όταν 

ακούει ένα ξερόβηχα από δεξιά του και βλέπει πως είναι ο υπεύθυνος του μέσα από το 

προσωπικό του γραφείο και έχει γυρίσει προς τα πίσω την καρέκλα για να τον δει και να του 

επιστήσει την προσοχή ώστε να συνεχίσει τη δουλειά του. Ο νεαρός κάθεται στην καρέκλα 

σκεπτόμενος, κατευθύνει το χέρι του έτσι ώστε να ακουμπήσει το χαρτί αναφοράς που έχει 

πάνω το κραγιόν αλλά στη συνέχεια πιάνει ένα χαρτί από τη μεγάλη στοίβα που βρίσκεται στα 

δεξιά του και ξεκινάει να φτιάχνει μια σαϊτα. Σηκώνεται προς το παράθυρο ρίχνοντας κλεφτές 
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ματιές προς την κατεύθυνση του γραφείου του υπεύθυνου και ρίχνει τη σαΐτα έξω. Δυστυχώς 

η σαΐτα δεν πηγαίνει μακριά και καταλήγει προς το δρόμο, αλλά ο νεαρός δεν απογοητεύεται 

και συνεχίζει έως ότου τον πιάνει απότομα και θυμωμένα από τον ώμο ο υπεύθυνος του, 

κλείνει το παράθυρο και τον τοποθετεί στο γραφείο του ώστε να συνεχίσει τη δουλειά. 

Κοιτώντας τον επίμονα μπαίνει εν τέλει μέσα στο γραφείο του και κλείνει την πόρτα λόγω 

μιας συνάντησης που έχει, οπότε ο πρωταγωνιστής μας βρίσκει την ευκαιρία να συνεχίσει 

ακάθεκτος με υπομονή και επιμονή, με ένα χαρτί τη φορά, τις αποτυχημένες προσπάθειές του, 

που κάποιες πλησιάζουν, άλλες εμποδίζονται από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ οι 

περισσότερες χτυπούν στον τοίχο. Τα χαρτιά τελειώνουν και πέφτει ο μεταλλικός οργανωτής 

εγγράφων, οπότε από τον έντονο και ξαφνικό θόρυβο όλοι οι εργαζόμενοι γυρνούν και κοιτούν 

τον πρωταγωνιστή μας και η εικόνα είναι σαν να παγώνει. Ένας εργαζόμενος κοιτάει με 

απόκρουση το νεαρό και φέρνει πιο κοντά τον ίδιο τα έγγραφά του. Ο νεαρός ξανά κοιτάει από 

το παράθυρο και παρακολουθεί την κοπέλα να τελειώνει από τη συνάντηση και να φεύγει, Την 

ίδια στιγμή που το έγγραφο με το κραγιόν αρχίζει να αιωρείται. το προλαβαίνει και με το χέρι 

του το τοποθετεί ξανά πάνω στο γραφείο, αλλά αποφασίζει, σαν μια τελευταία, απέλπιδα 

προσπάθεια, να το κανει και αυτό σαϊτα. Στέκεται στο παράθυρο προκειμένου να την πετάξει 

αλλά αέρας του την παίρνει από το χέρι και τη χάνει. Η κοπέλα φεύγει και η πόρτα του 

γραφείου του υπεύθυνου ανοίγει οπότε όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός από τον πρωταγωνιστή μας, 

επιστρέφουν κατευθείαν στη δουλειά τους. Ο νεαρός παρατηρεί πως η κοπέλα έχει εξέλθει από 

το κτίριο και αποφασίζει να την ακολουθήσει, με μια δυσάρεστη έκπληξη, τον υπευθυνο, να 

βρίσκεται από πίσω του όταν επιχειρεί να το κάνει αυτό, ο οποίος και του άφησε περισσότερο 

φόρτο εργασίας κοιτώντας τον αγριεμένα. Κάθισε λοιπόν απογοητευμένος στην καρέκλα του, 

αλλά ένα βλέμμα αποφασιστικότητας εμφανίστηκε στα μάτια του. Το πλάνο δείχνει την πλάτη 

του υπευθύνου να απομακρύνεται από το γραφείο του πρωταγωνιστή μας, με κάποιους 

εργαζόμενους να παρακολουθούν με το βλέμμα τους εκείνον και άλλους τον πρωταγωνιστή, 

όταν η στοίβα με τα χαρτιά σκορπίζεται στο πάτωμα και ο νεαρός φεύγει τρέχοντας από την 

πόρτα. 

Η κοπέλα στρίβει στη γωνία του τετραγώνου, και από το απέναντι κτίριο βλέπουμε τον 

νεαρό να βγαίνει αλαφιασμένος και πανικοβλημένος από την είσοδο κοιτώντας τριγύρω και 

ψάχνοντας τη. Περνάει τον πολυσύχναστο με αμάξια δρόμο απρόσεκτα και με κίνδυνο να τον 

πατήσουν, και όταν φτάνει στην απέναντι πλευρά απελπίζεται που δεν τη βλέπει. Τότε 

παρατηρεί πάνω σε ένα γραμματοκιβώτιο τη σαϊτα από το έγγραφο που είχε πάνω το κραγιόν. 
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Την αρπάζει σκεπτικός και θυμωμένος με μια μεγάλη κίνηση του χεριού του και την πετάει 

όσο πιο μακριά μπορεί συνεχίζοντας το δρόμο του προς εκείνη την κατεύθυνση, 

καμπουριασμένος και κάνοντας έντονα και βαριά βήματα, με τα χέρια του σχεδόν κρεμασμένα. 

Η σαΐτα συνεχίζει το δρόμο της πάνω από τα κτίρια όταν κάποια στιγμή χτυπάει σε ένα και 

πέφτει σε ένα αδιέξοδο, μαζί με πολλές άλλες.  

Μια χαραμάδα φωτός τη φωτίζει κι εκείνη αρχίζει ξανά να κινείται και παρασέρνει σε 

ένα στριφογυριστό χορό και όλες τις άλλες που βρίσκονταν εκεί. Ο νεαρός ακόμα θυμωμένος 

με τα χέρια στις τσέπες προσπερνάει αυτό το αδιέξοδο και οι σαΐτες τον ακολουθούν μία μία 

χοροπηδηχτές. Δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στα δεξιά του πλάνου παρακολουθούν τις 

σαϊτες και παραξενεύονται. Η σαΐτα με το κραγιόν κολλάει στο δεξί πόδι του νεαρού. Εκείνος 

κοντοστέκεται, την πιάνει στα χέρια του και την πετάει προς τα πίσω. Τότε όμως έρχονται 

προς το στήθος του και κολλάνε περισσότερες σαΐτες τις οποίες και διώχνει. Οι σαΐτες γίνονται 

όλο και περισσότερες και όλο πιο επιθετικές, τον παρασέρνουν και τον τραβάνε στην αντίθετη 

κατεύθυνση από κει που πήγαινε. τον περνάνε μέσα από κόσμο ενώ εκείνος προσπαθεί να τις 

διώξει από πάνω του, τον χτυπάνε σαν μια μπάλα που περνάει απέναντι στο δρόμο και η σαΐτα 

με το κραγιόν έχει καθοδηγητικό ρόλο, δείχνοντας στις υπόλοιπες την κατεύθυνση που θα 

πρέπει να ακολουθήσουν. Πηγαίνει όσο πιο γρήγορα μπορεί, ανασηκώνοντας αέρα σε ένα 

κιόσκι που προσπέρασε, και καταλήγει να προσγειώνεται μπροστά από την κοπέλα που 

κοιτάζει, σε κάποια λουλούδια έξω από τη βιτρίνα ενός ανθοπωλείου.  

Η κοπέλα ξαφνιάζεται όταν αναγνωρίζει το κραγιόν στο έγγραφο και ξαφνικά η σαΐτα 

ανασηκώνεται και φεύγει, με την κοπέλα να την ακολουθεί και να την κυνηγάει. Παράλληλα 

οι υπόλοιπες εξακολουθούν να σέρνουν το νεαρό που αντιστέκεται σθεναρά καθώς τον 

ανεβάζουν σε σκάλες. Φτάνουν και οι δύο σε κάποιο σταθμό τρένου και η κοπέλα στην 

προσπάθειά της να πιάσει τη σαϊτα μπαίνει μέσα σε ένα τρένο την ώρα που εκείνο ξεκινάει. 

Την ίδια στιγμή, κάτι παρόμοιο, χωρίς όμως την ελεύθερη βούληση, γίνεται στο νεαρό, με τις 

σαϊτες να του σπρώχνουν την πλάτη κι εκείνος να έχει απλώσει τα χέρια του στις πόρτες του 

τρένου. Τον βάζουν να καθίσει και δεν τον αφήνουν να σηκωθεί κάθε φορά που το προσπαθεί, 

ενώ δίπλα του κάθεται ένα παραξενεμένο παιδάκι που κρατάει ένα μπαλόνι, το οποίο και μετά 

από λίγο το πιάνει η μαμά του και απομακρύνονται. Η κάμερα μας δείχνει μέσω κάτοψης δύο 

τρένα να φτάνουν στον ίδιο σταθμό από αντίθετες κατευθύνσεις. Η κοπέλα βγαίνει από το ένα 

τρένο και περιεργάζεται την ακίνητη πλέον σαϊτα και βγαίνει από το τρένο, πετώντας την 

απαλά στον αέρα μήπως και κινηθεί ξανά. Ένα αεράκι αρχίζει να φυσάει και πολλές σαϊτες 
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παρασύρονται από αυτό και έρχονται από πίσω της, ενώ ο ήλιος λάμπει από πάνω της. 

Χαρούμενη γυρνάει το κεφάλι της και αντικρύζει το νεαρό, σχεδόν καλυμμένο με σαΐτες. Τις 

τινάζει από πάνω του και πλησιάζονται, κι εκεί η ταινία τελειώνει.  

Η συγκεκριμένη ταινία δε διαθέτει γλωσσικό στοιχείο, αλλά όσον αφορά τον ήχο, η 

μουσική είναι εκείνη που συνοδεύει την κίνηση, εκφράζει και δίνει έμφαση στο συναίσθημα. 

Ο ήχος όμως, είτε σαν εξωγενείς ήχοι, θόρυβοι είτε σαν μουσική, υπάρχει καθόλη τη διάρκεια 

της ταινίας και όχι μόνο σε ορισμένα σημεία έντασης. O νεαρός στέκεται ακίνητος στη στάση 

του τρένου. Κάποιες νότες ακούγονται όταν κάνει την εμφάνισή της η κοπέλα και του κινεί το 

ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των δύο πρωταγωνιστών η μελωδία 

συνεχίζεται με τον ίδιο τόνο και ένταση, ενώ όταν ο νεαρός μένει ξανά μόνος του σταματάει 

και ακούγεται το τρένο να φεύγει. Όσο ο νεαρός βρίσκεται στην απογοητευτική 

πραγματικότητα της δουλειάς σκεπτόμενος την κοπέλα. Τη μουσική έχει αντικαταστήσει η 

βοή του δρόμου, οι κόρνες των αυτοκινήτων, όταν ξαφνικά, με το που βλέπει την κοπέλα στο 

απέναντι κτίριο μια μελωδία ακούγεται πάλι, αισιόδοξη και χαρούμενη, καθώς προσπαθεί να 

κάνει γνωστή την παρουσία του σε εκείνη με σαΐτες. Φαίνεται πως η μελωδία συνδέεται με το 

συναίσθημα που έχει ο νεαρός για την κοπέλα. Πιθανόν να μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια 

ελπιδοφόρα μελωδία. Στο τέλος όμως τα έγγραφα τελειώνουν και ο ήχος του μεταλλικού 

καλαθιού για τα χαρτιά που πέφτει στο πάτωμα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα και 

κάνει τους υπόλοιπους εργαζομένους να γυρίσουν να τον κοιτάξουν. Στο μεταξύ μια ήπια 

μελωδία συνεχίζεται με πολύ χαμηλή ένταση όσο βλέπει να αποτυγχάνει και η τελευταία του 

ευκαιρία να κεντρίσει την προσοχή της κοπέλας, κι έπειτα με το αφεντικό του να τον αναγκάζει 

να καθίσει στη θέση του και να συνεχίσει την εργασία. 

Κάθεται απογοητευμένος στο γραφείο του, και την ίδια ώρα που εμφανίζεται στα μάτια 

του η αποφασιστικότητα η μουσική από μελαγχολική αποκτάει ένταση, ταχύτητα και ίσως 

προκαλεί στο θεατή αγωνία για την κατάληξη της ιστορίας. Σταματάει η μουσική όταν 

κατεβαίνει στην είσοδο του κτιρίου. Όσο προσπαθεί να περάσει το δρόμο ακούγονται 

φρεναρίσματα και κόρνες από τα αμάξια που παραλίγο να τον πατήσουν. Γρήγορα όμως 

ακολουθεί την απογοήτευση του, εφόσον δείχνει να θυμώνει και να παραιτείται από την 

προσπάθειά του, πετώντας την σαΐτα μακριά. Μαζί με το ταξίδι της σαΐτας ξεκινάει και μια 

γλυκιά και αισιόδοξη μουσική, η οποία όμως φθίνει καθώς πέφτει σε ένα σοκάκι μαζί με άλλες. 

Φαίνεται όμως πως εν τέλει έχει διαφορετική γνώμη από το νεαρό και μεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα, και μέσω μιας αλέγκρας μελωδίας, στην οποία διακρίνεται η χαρούμενη 
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προσθήκη μιας φλογέρας, ξεκινάει το “ταξίδι” των δύο νέων προς τη σημαντική αυτή 

συνάντηση, δυναμώνοντας όταν πλέον και η κοπέλα αρχίζει να κυνηγάει τη σαΐτα με το φιλί. 

Όταν συναντώνται τα βλέμματά τους η μελωδία αλλάζει, γίνεται πιο ήρεμη και τρυφερή, μιας 

και έφτασε η στιγμή της λύτρωσης. 

Οι κύριοι χαρακτήρες της ταινίας είναι η κοπέλα και ο νεαρός της ιστορίας. Και οι δύο 

χαρακτήρες είναι ασπρόμαυροι, ψηλόλιγνοι με λεπτά γλυκά χαρακτηριστικά. Η κοπέλα έχει 

μεγάλα μάτια και στρογγυλό πρόσωπο. Τα μαλλιά της ανάλαφρα με καμπύλες, ενώ εκείνη 

φαίνεται ήρεμη, ευγενική, προσιτή και γλυκιά σαν χαρακτήρας. Ο νεαρός με τη σειρά του είναι 

λιγνός, με μακριά λεπτά άκρα, μικρά μάτια, στρογγυλεμένη μύτη και ανέμελα μαύρα μαλλιά 

που πέφτουν στο μέτωπό του. Το πιγούνι του είναι μυτερό, γεγονός που δηλώνει δράση. Δράση 

όντως εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της ταινίας εφόσον ο νεαρός προσπαθεί ενεργά και ψάχνει 

την κοπέλα, αψηφώντας το αφεντικό του. Το αφεντικό από την άλλη, ως δευτερεύων 

χαρακτήρας, ένας ψηλός σχετικά αδύνατος άνδρας. Έχει μακρύ πρόσωπο μικρά μάτια που 

μόλις διαρίνονται από τα τετράγωνα γυαλιά του. Δίνουν την αίσθηση ότι είναι σχιστά, ίσως 

περισσότερο λόγω έκφρασης, καθώς φαίνεται απογοητευμένος και θυμωμένος με τη 

συμπεριφορά του εργαζομένου του. Υπάρχουν έντονες γωνίες στα αυτιά και στους ώμους του, 

γεγονός που σύμφωνα με τα βίντεο της Pixar in a box δηλώνει ένταση, κίνδυνο ή έντονα 

συναισθήματα (2015), και ίσως στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να θέλει να προκαλέσει 

εντυπώσεις εκφοβισμού λόγω της έμμεσης απειλής της απόλυσης.  

Η ταινία είναι κατά την κυριότητά της ασπρόμαυρη, εκτός από ένα συγκεκριμένο 

στοιχείο: το κόκκινο φιλί πάνω στο έγγραφο, που πήγε στο πρόσωπο της κοπέλας κατά τη 

διάρκεια της πρώτης γνωριμίας τους. Η προσθήκη χρώματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

τυχαία, εφόσον αυτό το φιλί ήταν για το νεαρό το μοναδικό πράγμα που έδωσε χρώμα στην 

κυριολεκτικά ασπρόμαυρη και μονότονη ζωή του, και ιδιαίτερα με το κόκκινο, ως έντονο 

χρώμα με εξίσου έντονη αντίθεση στα ασπρόμαυρα στοιχεία, μπορεί να ειπωθεί πως 

προσδόθηκε μια νότα χαράς, αισιοδοξίας, ρομαντισμού, και σίγουρα δράσης. 

Ο φωτισμός, παρότι δε θα μπορούσε να αναλυθεί ως προς το είδος και τη θερμότητά 

του, παρατηρείται ότι αξιοποιείται συνετά και με σκοπιμότητα στην ταινία. Έτσι, όταν ο 

νεαρός βλέπει την κοπέλα στο απέναντι κτίριο όλο το κτίριο είναι φωτισμένο. εκείνη 

μετακινείται από το εσωτερικό του δωματίου και κάθεται σχεδόν δίπλα στο παράθυρο έτσι 

ώστε να φωτίζεται και η ίδια. Με αυτόν τον τρόπο διακρίνεται ξεκάθαρα ακόμη και στην 

μακρινή λήψη του κτιρίου, αποτελώντας πλέον ένα κεντρικό αντικείμενο προσοχής, τόσο για 



 

   

 

83 

 

 

 

τον νεαρό όσο και για το θεατή. Κατεβαίνοντας η κοπέλα από το κτίριο, η είσοδος του 

φωτίζεται έντονα κι έτσι εύκολα μπορεί ο θεατής να την εντοπίσει και να την ακολουθήσει με 

το βλέμμα του. Κάνοντας μεταβολή ο νεαρός για να την ακολουθήσει βλέπει μπροστά του το 

αφεντικό του να κρατάει μια στοίβα με έγγραφα. Ο ήλιος φωτίζει από το στόμα του έως τον 

κυρίως τον κορμό του, τονίζοντας την στοίβα που κρατάει στα χέρια του ο υπεύθυνος, ένδειξη 

επιπλέον δουλειάς και επιστροφής στην ανιαρή πραγματικότητα. Έπειτα, όταν η σαΐτα με το 

κόκκινο κραγιόν προσγειώνεται στο σκοτεινό αδιέξοδο, μια χαραμάδα φωτός την φωτίζει. 

Εστιάζοντας την προσοχή του ο θεατής στη συγκεκριμένη σαΐτα, την παρακολουθεί να παίρνει 

ζωή και να χορεύει παρακινώντας και τις υπόλοιπες, κανονικά άψυχες σαΐτες να πράξουν το 

ίδιο. Τέλος, όταν η κοπέλα φτάνει στο σταθμό από πίσω της έρχονται με τον άνεμο πολλές 

σαΐτες και μια δυνατή λάμψη τη χτυπάει, δημιουργώντας την αίσθηση ελπίδας, θαλπωρής και 

ζεστασιάς που συνεχίζεται με τη συνάντησή τους. 

Η κοπέλα αποτελεί μια ευχάριστη και ήρεμη παρουσία στο χαώδες σκηνικό της πόλης, 

καθώς, όπως το ίδιο το κυρίαρχο σχήμα της, έχουν επιλεγεί για κείνη κινήσεις σχετικά μικρές, 

λεπτεπίλεπτες και δοσμένες με χάρη. Φοράει φούστα και τακούνια οπότε ο διασκελισμός της 

εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι μεγάλος• αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρά, ελαφριά και 

χαριτωμένα βήματα, ανεξάρτητα με την ταχύτητα με την οποία πηγαίνει. Όταν είναι κοντά στο 

νεαρό οι αγκώνες της είναι κοντά στο σώμα της, εμφανές σημάδι αμηχανίας, που όμως σε 

συνδυασμό με τη χαμογελαστή της έκφραση δίνουν μηνύματα θετικού ενδιαφέροντος προς το 

άτομο απέναντί της. Οι κινήσεις της παρουσιάζουν μεγάλη καμπυλότητα και προσδίδουν 

ηρεμία, ακόμα και όταν κυνηγάει τη σαΐτα, το κυνήγι αυτό έχει μια ευχάριστη παιγνιώδη 

μορφή, παρά επιθετική.  

Ο νεαρός από την άλλη, συναισθηματικά ορμώμενος και πάνω στην προσπάθεια και 

την αγωνία του να έρθει ξανά σε επαφή με την κοπέλα, κάνει μεγάλες και έντονες κινήσεις, οι 

οποίες παρουσιάζουν μεν μεγάλα τόξα, αλλά επίσης έντονη ευθύτητα, καθώς είναι γεμάτες 

δράση, ταχύτητα και συσσωρευμένο άγχος. Τα άκρα του λεπτά και μακριά δημιουργούν 

ορατές γωνίες και τρίγωνα όταν τρέχει με πανικό να αποφύγει τα αυτοκίνητα περνώντας 

βιαστικά και με ταχύτητα το δρόμο, όταν πιάνει με απελπισία τα μαλλιά του όταν δε βρίσκει 

πουθενά την κοπέλα, και όταν πετάει με θυμό και απογοήτευση τη σαΐτα με το κραγιόν μακριά 

και απομακρύνεται. Έπειτα παρατηρούμε το σώμα του να γέρνει προς τα μπρος 

δημιουργώντας καμπούρα, τα χέρια του αφήνονται να πέσουν βαριά, μένει ακίνητος και 

σκυθρωπός να κοιτάει τη σαΐτα. Εμφανή είναι τα σημάδια απογοήτευσης και παραίτησης, 
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αφού, μην έχοντας καν την ψυχική αντοχή να κρατήσει το σώμα του, αφήνεται σε μια 

απολύτως απαραίτητη ενέργεια, του να στέκεται. Όλες του οι προσπάθειες για μια γνωριμία 

με την κοπέλα που τόσο πολύ τον ενδιαφέρει απέβησαν μάταιες. Αποφασίζει λοιπόν, με μια 

μεγάλη κίνηση με το καμπουριασμένο από το θυμό σώμα του και με όλη του την ένταση 

συγκεντρωμένη στα άκρα του, να πετάξει τη σαΐτα όσο πιο μακριά μπορεί. Έπειτα ακολουθεί 

μια πορεία λογικά προς το σπίτι του, που όμως είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη 

που πήρε η κοπέλα, οπότε ο θεατής κατανοεί πλέον πως μόνο με ένα θαύμα θα 

ξανασυναντηθούν οι δύο χαρακτήρες πλέον. Όσο περπατάει, το σώμα του εξακολουθεί αν 

είναι καμπουριασμένο, με τα βήματά του βαριά, τα γόνατά του διαρκώς λυγισμένα και τα χέρια 

του πεσμένα βαριά μπροστά από το σώμα του. Πρόδηλος ο εκνευρισμός του για την 

κατάσταση ο οποίος τον κάνει να κινείται σαν να προσπαθεί να περπατήσει πάνω σε ένα 

λάσπη, σηκώνοντας ψηλά τα πόδια του σε κάθε βήμα και κατεβάζοντάς τα με δύναμη.  

Η σαΐτα με το κραγιόν ακολουθεί με τη σειρά της μια πορεία στον ουρανό, ωστόσο 

ανακόπτεται από την πρόσκρουσή της σε ένα κτίριο και την πτώση της σε ένα αδιέξοδο. Μένει 

για λίγο ακίνητη, σαν να έχουν χαθεί οι ελπίδες των δύο ηρώων μας, αλλά ξαφνικά ένα αεράκι 

την κουνάει ελαφρώς. Αρχίζει δειλά δειλά να ανασηκώνεται και να αναπηδάει ρυθμικά. Η 

κίνησή της πλέον δεν προέρχεται από τον άνεμο, που είναι εξωγενής παράγοντας, αλλά είναι 

εσωτερικευμένη, καθώς μοιάζει να απέκτησε ζωή. Σταδιακά παρασέρνει στον ανάλαφρο αλλά 

με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα χορό της και τις τριγύρω βρισκόμενες σαΐτες, 

δημιουργώντας μέσα στο αδιέξοδο ένα κυκλώνα που ανυψώνεται. Η ταχύτητα είναι γρήγορη 

και αισιόδοξη, αλλά με την ταχύτητα των σαϊτών μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνες. Πάντως 

σίγουρα κάτι πρωτόγνωρο συμβαίνει και αυξάνει την περιέργεια του θεατή, καθώς περνάει 

από μπροστά από το σοκάκι ο νεαρός. Η μία πίσω από την άλλη οι σαΐτες χοροπηδάνε και τον 

ακολουθούν ρυθμικά. Η σαΐτα με το φιλί προχωράει μπροστά μόνη της και εφάπτεται κατά 

μήκος του καλαμιού του νεαρού. Στη συνέχεια έρχονται περισσότερες και εφάπτονται στο 

στέρνο του, όμως δεν έχουν πολλή δύναμη, οπότε τις διώχνει εύκολα. Στην επόμενη όμως 

προσπάθειά τους είναι πιο επιθετικές, καθώς τον σπρώχνουν με τη μύτη τους. Έτσι, η απλή 

επαφή των σαϊτών λειτουργεί σαν μια παλάμη πάνω στο στέρνο να προσπαθεί να πείσει 

κάποιον με ήπιο τρόπο να σταματήσει, ενώ η ώθηση με τη μύτη αντιστοιχεί με το να σπρώχνει 

κάποιος με το δάχτυλό του το στήθος κάποιου προκειμένου να σταματήσει την πορεία και να 

πάει προς τα πίσω αναγκαστικά. έρχονται όλο και περισσότερες στην επιχείρηση "απαγωγής" 

του νεαρού. Κολλούν πάνω του, τον ανασηκώνουν και τον αφήνουν ανά διαστήματα λόγω του 
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βάρους του, κι ας είναι στη μέση του δρόμου όσο περνούν αυτοκίνητα. Οι στροβιλισμοί τους 

είναι ανεξέλεγκτοι, όπως και οι απέλπιδες προσπάθειες του νεαρού να απελευθερωθεί 

κουνώντας χωρίς συνοχή τα άκρα του, αλλά μάταια. Στο μεταξύ η σαΐτα με το κραγιόν τρέχει 

με ιλιγγιώδη ταχύτητα αντίθετα στο ρεύμα του δρόμου, δημιουργεί γραμμές κίνησης πίσω του 

σαν να σκίζει τον άνεμο και ξεσηκώνει αέρα που ανακατεύει χαρτιά και εφημερίδες από ένα 

περίπτερο. Οι γραμμές κίνησης που υπάρχουν κοντά στον χαρακτήρα προσδιορίζουν την 

προέλευση και τη δύναμη της κίνησης, συμπληρώνοντας τη και δίνοντας έμφαση σε αυτή 

(Pixar in a box, 2015). Η κίνησή της όμως αλλάζει μόλις βρίσκει την κοπέλα, γίνεται 

καμπυλωτή και πιο παιχνιδιάρικη. Και όντως το κυνήγι μεταξύ σαΐτας και κοπέλας φαντάζει 

σαν παιχνίδι, ενώ αντίθετα το τράβηγμα του νεαρού είναι απότομο, με γρήγορες, άγαρμπες και 

"σκληρές" κινήσεις, που ξεσηκώνουν θύελλα που παρασέρνει και τους περαστικούς στο 

δρόμο. Παρατηρείται μια συνεχής εναλλαγή μεταξύ του αγχωτικού και επιθετικού 

τραβήγματος ή σπρωξίματος με έντονη αντίσταση και του ανάλαφρου παιχνιδίσματος. Το 

τρένο που κινείται με ταχύτητα πάνω στις ράγες κάνει αντίθεση με την επόμενη σκηνή 

ακινησίας μέσα σε αυτό. Ξαφνικά ο νεαρός επιχειρεί μια απότομη ταχεία κίνηση για να ξεφύγει 

αλλά οι σαΐτες τον επαναφέρουν στη θέση του ακριβώς με την ίδια απότομη δύναμη. Οι γωνίες 

και η ευθύτητα των τόξων των κινήσεων είναι εμφανή και σε αυτή τη σκηνή. Ακόμη και οι 

εκφράσεις και οι χειρονομίες του νεαρού εκδηλώνουν την απόγνωσή του και την έκπληξη του 

κάθε φορά που οι σαΐτες αποδεικνύονται πιο δυνατές από τον ίδιο. γουρλωμένα μάτια, ανοιχτό 

στόμα, ανοιχτά δάχτυλα στα χέρια του προκειμένου να πιαστεί από κάπου, όλα συνθέτουν μια 

μη ηθελημένη και συναινετική κατάσταση, από την οποία θέλει πάση θυσία να ξεφύγει. Όταν 

δεν τα καταφέρνει κάθεται "χυμένος" πάνω στο κάθισμα του τρένου με το κεφάλι σκυμμένο, 

τα χέρια σταυρωμένα και τα πόδια ανοιχτά. Μοιάζει με παιδάκι που το έχουν μαλώσει και έχει 

πεισμώσει. Ο κορμός του είναι μαζεμένος και σε θέση άμυνας, αλλά τα πόδια ανοιχτά και 

έτοιμα για κίνηση σε περίπτωση που εμφανιστεί ξανά η ευκαιρία. Στο τέλος όμως, με το που 

βγαίνει από το τρένο και βλέπει την κοπέλα, η σκυφτή και μαγκωμένη του κίνηση 

αντικαθίσταται από μια απαλή αλλαγή με ίσιωμα του σώματος ενώ και τα χέρια του επανήλθαν 

δίπλα στο σώμα αργά και με καμπυλότητα στο τόξο της κίνησής τους. Σαν να ξέχασε την 

τεταμένη κατάσταση που βίωσε και οι κινήσεις του πλέον συμβαδίζουν με τη συναισθηματική 

του κατάσταση, εκείνη της ηρεμίας και της ανακούφισης. 

Η πρώτη σκηνή στο σταθμό του τρένου, ειδικά στο σημείο όπου το τρένο 

απομακρύνεται και ο νεαρός βρίσκεται στην πλατφόρμα κρατώντας ακόμα το χαρτί στο χέρι 
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και κοιτώντας την κοπέλα να φεύγει, είναι ενδεικτική της έννοιας της προοπτικής, καθώς 

μπροστά το στέγαστρο φαίνεται μεγάλο με ξεκάθαρες λεπτομέρειες, ενώ πιο μακριά μοιάζει 

μικρότερο και πιο θολό, όπως και τα κτίρια πίσω από αυτό. Είναι συνετό να κατανοηθεί πως 

η προοπτική και το βάθος δεν είναι έννοιες που μπορούν όντως να υπάρξουν μέσα σε μια 

ταινία, αλλά στην πραγματικότητα αποτυπώνονται ρεαλιστικά μεν, μέσω όμως της 

ψευδαίσθησης του βάθους που δημιουργείται με την σμίκρυνση αντικειμένων και την 

σχεδίαση γραμμών προοπτικής (Pixar in a box, 2015). Η πόλη, με τις τεράστιες λεωφόρους 

και τις πολυκατοικίες που απλώνονται κατά μήκος, δίνουν σαφή παραδείγματα αυτής της 

προοπτικής. Οι σαΐτες που πέφτουν και σταδιακά μικραίνουν, τα μικρά αυτοκίνητα στο 

κατοπτρικό από το παράθυρο του κτιρίου του γραφείου του νεαρού, τα αυτοκίνητα στο δρόμο 

που σταδιακά και γρήγορα μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν απειλητικά το νεαρό που περνάει το 

δρόμο, αποτελούν όλα χαρακτηριστικά του βάθους και του πώς όσο πιο μακριά είναι κάτι τόσο 

μικρότερο απεικονίζεται, κάτι που είναι προϋπόθεση της ρεαλιστικής σκηνικής πλαισίωσης 

της ιστορίας.  

Όσον αφορά την οπτική γωνία, η σκηνοθεσία παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα πλάνα 

που ορίζουν καταστάσεις και συναισθήματα με μεγάλη ευκρίνεια. Αρχικά, στο σημείο που ο 

νεαρός αντιλαμβάνεται την κοπέλα στο απέναντι κτίριο κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες 

κουνώντας τα χέρια του να της τραβήξει την προσοχή. Φαίνεται βέβαια μάταιο, αφού, με μια 

κοντινή λήψη από το γραφείο στο οποίο βρίσκεται η κοπέλα ο θεατής συνειδητοποιεί πως ο 

νεαρός βρίσκεται πολύ μακριά και είναι σχεδόν απίθανο αυτές οι μικρές και ασήμαντες, από 

το απέναντι κτίριο, κινήσεις να καταφέρουν να γίνουν αντιληπτές από την κοπέλα. Όταν 

γίνεται κοντινή λήψη στη διαδικασία δημιουργίας σαϊτών οι λήψεις ήταν κοφτές και άλλαζαν 

με ταχύτητα, καθώς πιθανόν ήθελαν να υποδείξουν την αποφασιστικότητα του νεαρού, την 

ένταση της στιγμής και τη θέληση του να καταφέρει να έρθει σε επικοινωνία με την κοπέλα. 

Στο σημείο που πέφτει το μεταλλικό καλάθι εγγράφων η λήψη γίνεται κατοπτρική για να 

φανερωθεί η κατάσταση αμηχανίας, παγερής σιωπής και ακινησίας στην οποία έχει περιέλθει 

ο νεαρός, εφόσον πλέον τον έχει αντιληφθεί και τον κοιτάει όλο το γραφείο. Βγαίνοντας η 

κοπέλα από το κτίριο και στρίβοντας στη γωνία του, η κάμερα κοιτάει την κοπέλα προς τα 

πάνω, αλλά όχι για να δηλώσει κάτι για την ίδια όπως είδαμε σε προηγούμενες ταινίες, αλλά 

προκειμένου να αντιληφθεί ο θεατής πόσο κοντά και ταυτόχρονα πόσο μακριά ήταν το κτίριο 

από πίσω της, και κατ' επέκταση και ο νεαρός. Η κάμερα χαμηλώνει και εμφανίζεται εκείνος 

εξερχόμενος του κτιρίου να περνάει το δρόμο αγχωμένος ώστε να την προλάβει, χωρίς να δίνει 
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σημασία στα αυτοκίνητα που προχωράνε με μεγάλη ταχύτητα. Σε αυτό το σημείο η κάμερα 

έχει επίσης κλίση προς τα πάνω, πιθανόν για να αποκλείσει εξωγενή προς την οικονομία της 

ιστορίας στοιχεία, όπως άλλους ανθρώπους και να εστιάσει ο θεατής στο νεαρό που βρίσκεται 

σε κεντρική θέση του πλάνου, όντας αρκετά ψηλός και εμφανιζόμενος ολόσωμα. Στη σκηνή 

όπου οι σαΐτες ζωντανεύουν η κάμερα ακολουθεί μια πιο ενεργή λήψη καθώς τις ακολουθεί 

στις κινήσεις και ενέργειές τους. Ειδικά τη σαΐτα με το κραγιόν, η οποία θα λέγαμε ότι ηγείται 

των υπολοίπων, η κάμερα την ακολουθεί με μεγάλη ταχύτητα περνώντας στην πόλη 

προκειμένου να βρει την κοπέλα. Όταν οι σαΐτες έχουν εντοπίσει και τα δύο ενδιαφερόμενα 

άτομα, η κάμερα εναλλάσσεται μεταξύ πλάνων και των δύο, που όμως παρουσιάζουν μια 

αντίθεση, καθώς το θυμωμένο και μπερδεμένο άνδρα τον τραβάνε με το ζόρι πολλές σαΐτες, 

ενώ αντίθετα η κοπέλα κυνηγάει τη μια σαΐτα με το κραγιόν. Την ίδια σαΐτα που πρώτα έχασε 

και μετέπειτα πέταξε με θυμό και απογοήτευση ο νεαρός, τώρα πλέον την κυνηγάει με χαρά, 

περιέργεια και ελπίδα η κοπέλα. Καταλήγοντας εν τέλει στο σταθμό την κρατάει στα χέρια της 

προσπαθώντας να την ξαναζωντανέψει οπότε και έχουμε ένα πλάνο καθοδικό και παρότι 

εστιάζει στην ακίνητη σαΐτα, στο έδαφος σέρνονται άλλες που έρχονται από κάτι που 

βρίσκεται πίσω από την κοπέλα, το θυμωμένο νεαρό που όμως όταν τη βλέπει όλα 

ξεκαθαρίζουν και ξεχνάει μονομιάς τα αρνητικά συναισθήματα του. 

 

5.6 Feast (2014) 

Το Feast αποτελεί μια εξάλεπτη ταινία κινουμένων σχεδίων που αναφέρεται στη ζωή 

ενός σκύλου, στη σχέση του με το φαγητό σε συνάρτηση με τη ζωή του αφεντικού του. Στην 

αρχή της ταινίας το πλάνο είναι σκοτεινό. Σιγά σιγά παρατηρείται μια θολή σκιά να πλησιάζει 

και σιγανό κλάμα από ένα μικρό ζώο. Ένα αδρό φως από ένα στύλο στο δρόμο φωτίζει ένα 

μικρό ασπρόμαυρο σκυλάκι που πλησιάζει μπροστά στην κάμερα μυρίζοντας και ψάχνοντας 

φαγητό από τα σκουπίδια. Το πλάνο μακραίνει και εμφανίζεται καπνός, τον οποίο μυρίζει και 

πλησιάζει διστακτικά και με περιέργεια. Ήταν μια τηγανητή πατάτα, την οποία τρώει με όρεξη. 

Τρομάζει όμως όταν εμφανίζεται μπροστά του ένα χέρι κρατώντας άλλη μια πατάτα. 

Ξεπερνάει γρήγορα το δισταγμό του και την τρώει με χαρά, όταν τα χέρια τον χαϊδεύουν. Στην 

επόμενη σκηνή προσγειώνεται στην κουζίνα ενός φωτεινού σπιτιού και το χέρι που το 

προηγούμενο βράδυ του έδωσε την πατάτα, έβαλε μπροστά του ένα μπολάκι και ξηρά τροφή, 

με την οποία το κουτάβι ενθουσιάζεται και την καταβροχθίζει λαίμαργα. Σταδιακά στα 

γεύματά του προστίθενται και κανονικά φαγητά, μπέικον, τηγανητά αυγά, πατατάκια, ποπ 
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κορν, μακαρόνια με κεφτεδάκια και άλλα αποφάγια του αφεντικού του, τα οποία μαθαίνει να 

ζητάει και να απολαμβάνει περισσότερο από τη σκυλοτροφή, ενώ πλέον φαίνεται να 

καταλαμβάνει μια θέση στα τραπέζια και τρώει ισόποσο μερίδιο ανθρώπινου φαγητού σε 

εξόδους με τον άνθρωπό του.  

Μια ηλιόλουστη ημέρα σε μια καφετέρια η σερβιτόρα χαιδεύει το κεφάλι του σκύλου 

και το αφεντικό του γυρίζει και την κοιτάζει με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο σκύλος παρακολουθεί 

το αφεντικό του και την κατεύθυνση στην οποία κοιτάει καχύποπτα, και γυρίζοντας το κεφάλι 

του ξανά στο φαγητό συνειδητοποιεί ότι το γεύμα είναι μικρή ποσότητα λαχανικού. Το 

περιεργάζεται με περιέργεια και δυσαρέσκεια το νέο αυτό πιάτο. Φαίνεται να βρίσκεται κατά 

τη διάρκεια ρομαντικού δείπνου, καθώς το μόνο φως του δωματίου βρίσκεται πάνω από το 

τραπέζι, την ώρα που το αφεντικό του και μια λεπτοκαμωμένη γυναικεία φιγούρα ετοιμάζουν 

το γεύμα. Η τελική λεπτομέρεια είναι ένα κλαδάκι μαϊντανού. Τον κατέβασαν από το τραπέζι 

και του έδωσαν να δοκιμάσει λαχανικά, τα οποία και τον αηδίασαν και δεν μπόρεσε να τα 

φάει, καθώς άνοιξε διάπλατα το στόμα του και έπεσαν στο πιάτο. Έδιωξε το πιάτο από 

μπροστά του κι από το πλάνο και με παρακάλια, γρυλίσματα και γαβγίσματα άρχισε να ζητάει 

άλλο φαγητό, το “fast food” που έχει τόσο καιρό συνηθίσει. Πλέον κάθε φαγητό που δεν του 

αρέσει το σπρώχνει και το ρίχνει με θυμό, ενώ στο τέλος του βάζουν ξανά ξηρά τροφή, την 

οποία κοιτάει επίμονα αλλά με πλήρη απογοήτευση. Παράλληλα, στο πίσω μέρος του πλάνου 

το νέο ζευγάρι αποκτά υγιείς σχέσεις με το φαγητό, κινείται και ασκείται περισσότερο.  

Ένα βράδυ, έτσι όπως κάθεται δίπλα στο γεμάτο του πιάτο στο σκοτεινό σπίτι, μια 

πόρτα χτυπάει με δύναμη καθώς το αφεντικό του μπαίνει μέσα. Ανοίγει το ψυγείο και στην 

αγκαλιά του βάζει ό,τι μπορεί να βρει στο ψυγείο. Κάθεται στον πάγκο και ο άνθρωπος του 

πετάει μια μπάλα παγωτό την οποία εκείνη την ώρα έτρωγε. Σε λιακάδα και σε κακοκαιρία ο 

σκύλος συνεχίζει να τρώει πάλι ανθυγιεινά φαγητά που του προσφέρει το αφεντικό του με 

χαρά, χωρίς να δίνει σημασία στο αφεντικό που παραμένει μελαγχολικός και ακίνητος, ακόμη 

κι έξω από το πλάνο. Ξαφνικά ανοίγοντας ένα κουτί με φαγητό βλέπει ένα κλαδάκι μαϊντανού 

σαν γαρνίρισμα, οπότε αρχικά εκνευρίζεται, όμως το χέρι του αφεντικού που είναι ξαπλωμένο 

στο πάτωμα, πιάνει το κλαδάκι, το φέρνει κοντά στην κάμερα, μπροστα στο πρόσωπό του και 

το κοιτάει με ένα βλέμμα που υποδεικνύει στενοχώρια και μελαγχολία. Τότε ο σκύλος 

συνειδητοποιεί τη λύπη του αφεντικού του και το λόγο της λύπης του αυτής. Του σπρώχνει το 

χέρι και του γαβγίζει, ως ένας τρόπος παρότρυνσής του να σηκωθεί. Στο σκοτεινό δωμάτιο 

μονάχα ένα λευκό φως ηλίου από τα στόρια του παραθύρου φωτίζουν τους ήρωές μας. Ο 
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σκύλος κοιτάει το χέρι του αφεντικού, αρπάζει το μαϊντανό και φεύγει από το παράθυρο. 

Τρέχει με όση δύναμη μπορεί με το μαϊντανό στο στόμα ώσπου φτάνει σε μια κουζίνα 

μαγαζιού. Προσπερνάει τους εργαζόμενους και αντιστέκεται στο μοσχομυριστό φαγητό που 

πέφτει μπροστά του, και με αποφασιστικότητα ακολουθεί τη σερβιτόρα που βγαίνει από την 

πόρτα της κουζίνας. Προσπερνάει τα τραπέζια, βγαίνει έξω και σταματάει πίσω από τα πόδια 

της σερβιτόρας δείχνοντάς της το κλαδάκι μαϊντανού. Εκείνη σκύβει και το πιάνει, ενώ εκείνη 

τη στιγμή καταφτάνει τρέχοντας το αφεντικό του σκύλου, φορώντας ρόμπα, φανελάκι, 

μποξεράκι και παντόφλες. Όταν τη βλέπει κοκκαλώνει και πλησιάζει αργά να βάλει το λουρί 

στο σκύλο, που είναι ενθουσιασμένος για αυτή τη συνάντηση, ώσπου τον τραβάει για να 

φύγουν, πράγμα που ο σκύλος δεν επιθυμεί και κρατάει αντίσταση. Τότε η κοπέλα σηκώνεται 

και λέει στο νεαρό να περιμένει. Ο σκύλος τους κοιτάει με χαρά και καθώς πλησιάζονται η 

σκηνή αλλάζει στη στιγμή του γάμου τους. Η κοπέλα πιάνει με τη χούφτα της ένα κομμάτι 

τούρτα, το βάζει μέσα στο στόμα του νεαρού και μετά τον φιλάει. Ο σκύλος τους κοιτάει με 

ένα βλέμμα γεμάτο τρυφερότητα και αγάπη.  

Αισιόδοξη μουσική ξεκινάει όπως και καινούργια ζωή εφόσον μετά από ένα δυνατό 

φλας από φωτογραφική μηχανή ανοίγει διάπλατα η πόρτα του καινούργιου σπιτιού της 

οικογένειας απ’ όπου μπαίνουν ενθουσιασμένοι το ζευγάρι, ο σκύλος και άπλετο φως. Ο 

σκύλος τρέχει προς τα αριστερά του πλάνου, καθώς αλλάζουν οι σκηνές από την καθημερινή 

του ζωή, και ξαφνικά βλέπουμε να περνάνε μπροστά από την κάμερα οι ρόδες ενός καροτσιού 

από την κουζίνα, η οποία όμως δεν έχει αρκετό φως, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα γκρίζο 

τοπίο. Ο σκύλος της ταινίας μας τρώει ήρεμος μια μπουκιά από την ξηρά τροφή του και 

ξαπλώνει δίπλα από το μπολ του. Ο καιρός φαίνεται να περνάει βρίσκοντας τον στην ίδια θέση, 

με παραπάνω φως αυτή τη φορά να έρχεται στην κουζίνα και ένα κεφτεδάκι να κυλάει προς 

το μέρος του. Το μυρίζει και το τρώει και εκείνη τη στιγμή ένα άλλο εμφανίζεται πιο μακριά 

αυτή τη φορά. Ακολουθούμε και εμείς με τα μάτια του σκύλου μια διαδρομή από σάλτσα 

ντομάτας και μακαρόνια μέχρι ένα ψηλό καρεκλάκι απ’ όπου ξεπροβάλλει ένα ξανθό κεφαλάκι 

μωρού με τεράστια γεμάτα περιέργεια μάτια, και λουσμένο με φως, το οποίο απλώνει το χέρι 

του και ρίχνει ένα κεφτεδάκι προς τα κάτω. Ο σκύλος ανοίγει διάπλατα το στόμα και η κάμερα 

ακολουθεί την πορεία του φαγητού μέσα στο στόμα του, και στη συνέχεια βλέπουμε μια σχέση 

αγάπης του σκύλου με το παιδί που βασίζεται στο φαγητό, αφού ενθουσιασμένος τρέχει σε ένα 

πάρτυ στο σπίτι ανάμεσα σε προσκεκλημένους και παιδιά, απολαμβάνοντας το φαγητό που 

πέφτει σε αργή κίνηση γύρω του. Το φως γύρω του είναι έντονο και θερμό. Η ζωή είναι ωραία. 
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Το γλωσσικό στοιχείο στη συγκεκριμένη ταινία δεν υπάρχει καθόλου, πέρα από δύο 

και μοναδικές λέξεις. Η πρώτη είναι το όνομα του σκύλου, “Winston!”, που φωνάζει το 

αφεντικό του, όταν ο σκύλος το σκάει από το παράθυρο προκειμένου να βρει την κοπέλα. τη 

δεύτερη λέξη τη λέει η κοπέλα στο νεαρό τη στιγμή που εκείνος παίρνει το σκύλο και πάει να 

φύγει. Η λέξη αυτή είναι το «περίμενε» και είναι γεμάτο τρυφερότητα και ίσως λίγο άγχος, 

καθότι ειπώθηκε στην προσπάθεια της κοπέλας να κρατήσει το πρώην αγόρι της κοντά της για 

να του μιλήσει και να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Από κει και πέρα 

υπερισχύει, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, μουσικά και ο ακουστικά μέσα και ερεθίσματα.  

Κατά την αρχή της ταινίας δεν υπάρχει μουσική, παρά μόνο η μακρινή βοή των 

αυτοκινήτων και της πόλης, και το κουτάβι που σκίζει τα χαρτιά με το φαγητό που βρίσκει. 

Μπαίνοντας πρώτη φορά στο σπίτι, στο πρώτο του γεύμα, ακούγεται στο βάθος η μουσική από 

κάποια συσκευή, πιθανότατα από την τηλεόραση, καθώς η μελωδία δεν ακούγεται καθαρή και 

διακόπτεται στο επόμενο γεύμα. Σε κάθε γεύμα ακούγεται από πίσω η τηλεόραση, με 

τηλεοπτικές εκπομπές, ποδοσφαιρικούς αγώνες, ταινίες να παίζουν, το αφεντικό του σκύλου 

να μιλάει στο τηλέφωνο που χτυπάει, και στις βραδιές που είναι με παρέα υπάρχει μια μακρινή 

μουσική που μετά βίας ακούγεται ανάμεσα στις ομιλίες. Μια ήρεμη ρομαντική μουσική κάνει 

την εμφάνισή της αρχικά στη σκηνή του γεύματος μεταξύ του ζευγαριού και συνεχίζεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχέσης και των κοινών τους δραστηριοτήτων, που όμως επισκιάζεται από 

τα γρυλίσματα και τα γαβγίσματα του θυμωμένου σκύλου και τα μπολ και πιάτα που πετάει 

και σπρώχνει μακριά. Εν τέλει σταματάει όταν το ζευγάρι χωρίζει και ο νεαρός αρχίζει πάλι 

την πρότερή του ανθυγιεινή ζωή, που χαροποιεί ιδιαίτερα το σκύλο. Η τηλεόραση μπαίνει πάλι 

σε λειτουργία, με τους περισσότερους ήχους να προέρχονται από κει, εκτός από ένα βράδυ με 

καταιγίδα και δυνατές βροντές, που θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ως καιρός συμβαδίζει με τυχόν 

συναισθήματα θλίψης και θυμού που ο νεαρός έχει μετά το χωρισμό. Ωστόσο, στη σκηνή όπου 

ο νεαρός κοιτάει το κλαράκι μαϊντανού με νοσταλγία και λύπη, ξεκινάει μια αντίστοιχα 

μελαγχολική μελωδία, κάνοντας τη θλίψη του νεαρού εμφανή τόσο στο θεατή όσο και στο 

σκύλο, που συνειδητοποιεί την κακή ψυχολογική κατάσταση του αφεντικού του, που τόσο 

καιρό είχε αμελήσει λόγω του ότι εκπληρώνονταν οι ορέξεις του για ανθυγιεινό φαγητό.  

Όταν ο σκύλος το παίρνει απόφαση να βρει την κοπέλα, βγαίνει έξω από το σπίτι 

αγνοώντας το αφεντικό του που φώναξε το όνομά του, “Winston!”, και τρέχει προς το 

εστιατόριο που δουλεύει, κι έπειτα προς το μέρος της, η μελωδία αποκτά σταδιακά 

περισσότερη ένταση και δυναμισμό, και ίσως νότες αισιοδοξίας, με το σκύλο, γεμάτο 
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αποφασιστικότητα, να προσπαθεί να τη φτάσει και τελικά να το καταφέρνει. Με το γάβγισμά 

του η κοπέλα γυρνά ξαφνιασμένη και η μουσική σταματάει. Με τη λέξη “περίμενε” της 

κοπέλας μια νέα μελωδία ξεκινά, χαρούμενη και αισιόδοξη, όπως η ζωή που δημιουργεί το 

ζευγάρι πλέον ως παντρεμένο. Η μελωδία γίνεται πιο αργή και ήρεμη όταν και ο σκύλος, 

ήρεμος πια μπαίνει μέσα στην κουζίνα, έχοντας αποδεχτεί και όντας ικανοποιημένος με τη ζωή 

και τα γεύματα του που πλέον αποτελούνται από ξηρά τροφή.  

Ώσπου μια μέρα έρχεται μπροστά του ένα κεφτεδάκι, και ακολουθώντας τη διαδρομή 

από σάλτσες μακαρόνια και κεφτεδάκια  ξεκινάει και μια ολοένα και αυξανόμενης έντασης 

μελωδία, που όταν πλέον τρώει το πρώτο κεφτεδάκι από τα χέρια του μωρού, αλλάζει και 

γίνεται μια πολύ δυνατή, χαρούμενη αλέγκρα μουσική ορχήστρας, που συνυπάρχει μαζί με τα 

γέλια στο πάρτι γενεθλίων του μωρού και κορυφώνεται με το slow motion του σκύλου με τα 

γλυκά που αιωρούνται. Γενικά, παρατηρούμε ότι ακουστικά ερεθίσματα και μελωδίες μπορούν 

να συνυπάρξουν αρμονικά στην ταινία, ωστόσο επιλέγεται να αξιοποιούνται εναλλάξ, καθώς 

η εκάστοτε μελωδία φαίνεται να δηλώνει έντονες συναισθηματικές κυρίως καταστάσεις, όπως 

το ρομαντισμό στην αρχή της σχέσης, τη θλίψη στα μάτια του νεαρού από το χωρισμό, την 

αποφασιστικότητα του σκύλου να δώσει στο ζευγάρι μια δεύτερη ευκαιρία, τη νέα ζωή του 

παντρεμένου πλέον ζευγαριού και την ενθουσιώδη νέα πραγματικότητα του σκύλου μετά τον 

ερχομό του παιδιού. 

Ο κύριος χαρακτήρας της συγκεκριμένης ταινίας είναι ο σκύλος, ένα μικρόσωμο 

ασπρόμαυρο Boston Terrier, το οποίο φοράει ένα κόκκινο περιλαίμιο με ταυτότητα σε σχήμα 

κόκκαλου. Το κόκκινο σαν χρώμα είναι έντονο και ζωηρό, προνοεί δράση και ζωντάνια, κάτι 

που φανερώνεται και από την προσωπικότητα του ίδιου του σκύλου, καθώς είναι αρκετά 

δραστήριο και χαρούμενο, όπως και πολύ λαίμαργο, με ιδιαίτερη αδυναμία στα ανθυγιεινά 

φαγητά. Έχει ένα μεγάλο στρογγυλό κεφάλι και επίσης μεγάλα στρογγυλά μαύρα μάτια. 

Ακόμα και όταν μεγαλώνει εξακολουθεί να φαίνεται χαριτωμένος και αθώος. Το αφεντικό του 

και η κοπέλα είναι δευτερεύοντες και συμπληρωματικοί χαρακτήρες, παρότι η ζωή του σκύλου 

περιστρέφεται γύρω από τις δικές τους επιλογές. Το γεγονός ότι είναι δευτερεύοντες γίνεται 

κατανοητό διότι, τουλάχιστον μέχρι τη σκηνή του γάμου δε φαίνονταν ολόκληροι, παρά τα 

χέρια τους, τα πόδια τους και οι πλάτες τους. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα σημεία ήταν 

εμφανή από την κάμερα καθότι πιο κοντινά στο σκύλο. Η κατάσταση πάντως αλλάζει, εφόσον 

βλέπουμε το ζευγάρι καθαρά μετέπειτα, με τον άντρα να είναι ένας ψηλός γεροδεμένος 
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άνθρωπος με καστανά σγουρά μαλλιά και η κοπέλα είναι μελαχρινή και μικροκαμωμένη, με 

πολύ ευγενική κίνηση και στρογγυλά και καλοσυνάτα χαρακτηριστικά. 

Κατά τη διάρκεια της ταινίας μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι πολλές καταστάσεις 

συνδέονται με το φωτισμό, ο οποίος συμπληρώνει το νόημα της εκάστοτε σκηνής ή λειτουργεί 

ως μετάβαση. Έτσι, στην πρώτη σκηνή, στο σημείο που τα αντρικά χέρια χαιδεύουν το σκύλο 

βλέπουμε τα φώτα ενός διερχόμενου οχήματος να πλησιάζουν και να γίνονται ολοένα και 

περισσότερο έως ότου το φως γίνεται τόσο δυνατό μέσα στη νύχτα, που πλέον καταλαμβάνει 

το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας και συνδέεται ως μετάβαση με το φως του ήλιου που μπαίνει 

μέσα από την κουζίνα στο σπίτι του νεαρού, που πλέον έχει υιοθετήσει το σκύλο. Γενικά 

υπάρχουν διάφορα είδη φωτός σε κάθε σκηνή, φως ηλίου, φωτισμός από τηλεόραση ή 

υπολογιστή, φως από τις λάμπες στο σπίτι. Όλα όμως φωτίζουν το σκύλο, που πάντα 

ασχολείται με το φαγητό. Όταν όμως αλλάζει το αφεντικό του διατροφικές συνήθειες το φως 

φεύγει από πάνω του και συνήθως βρίσκεται πάνω στο ζευγάρι, ακόμα και αν δε βλέπουμε τα 

πρόσωπά τους. Όταν γυμνάζονται, όταν δειπνούν, όταν χορεύουν, είτε όταν οδηγούν, 

φωτίζονται εκείνοι, και ο σκύλος είναι στη σκιά. Αυτό ίσως υποδεικνύει και τα συναισθήματα 

θυμού του λόγω της στέρησης του ανθυγιεινού και ανθρώπινου φαγητού που τόσο αγαπούσε.  

Ώσπου ένα βράδυ το μοναδικό φως τριγύρω, το φως της ανοιχτής πόρτας του ψυγείου 

πέφτει πάνω του ξανά. Και τότε είναι που αρχίζει πάλι η κατανάλωση των αγαπημένων τροφών 

του, την ίδια στιγμή όμως που το αφεντικό του, αν και στο πλάνο πάντα βρίσκεται ακίνητος 

και στη σκιά, υποδηλώνοντας τη συναισθηματική του κατάσταση, εφόσον πλέον είναι μόνος 

του. Ο σκύλος δεν έχει συνειδητοποιήσει τη θλίψη του νεαρού, εφόσον απολαμβάνει ξανά τα 

αποφάγια του με όρεξη. Ένα πρωινό όμως, στο σκοτεινό σπίτι πιάνει ο νεαρός από ένα φαγητό 

ένα κλαράκι μαϊντανού, που του θύμισε την πρώην κοπέλα του. Το κλαράκι βρίσκεται αυτή 

τη στιγμή σε φωτεινό σημείο και στο επίκεντρο θα λέγαμε, οπότε και τότε ήταν που ο σκύλος 

αντιλήφθηκε ότι το αφεντικό του έχει πέσει σε βαθιά μελαγχολία, όντας ξαπλωμένος στο 

πάτωμα ενός σκοτεινού σπιτιού. Όταν ο σκύλος το σκάει από το σπίτι παρατηρείται μεγάλη 

αντίθεση μεταξύ του σκοταδιού μέσα σε αυτό και του δρόμου όπου επικρατεί μια ηλιόλουστη 

ημέρα. Σαν να βγήκε ο ήρωάς μας από το μικρόκοσμό του, να είδε το φως, δηλαδή την αλήθεια 

για το αφεντικό του, και να αποφάσισε να δώσει μια λύση με δυναμισμό. Από τότε το φως 

φωτίζει και τους τρεις τους, ως ισάξια μέλη της οικογένειας. Τα πράγματα είναι ήρεμα και ο 

σκύλος μας κατευθύνεται στην κουζίνα όπου το φως είναι λευκό αλλά όχι πολύ δυνατό. 

Ξαπλώνει δίπλα στο φαγητό του έχοντας αποδεχτεί την κατάσταση. Ο χρόνος περνάει και η 
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μέρα που έρχεται τον βρίσκει στο ίδιο σημείο απλά στην κουζίνα έχει μπει πλέον θερμό φως. 

Ίσως αυτό σημαίνει πώς είναι η αρχή της ημέρας και μπαίνουν κατευθείαν από το παράθυρο 

αχτίδες ηλίου. Καθώς ακολουθεί τη διαδρομή των φαγητών βρίσκεται στο ηλιόλουστο σαλόνι 

και κοιτώντας ψηλά υπάρχει ένα μωρό το οποίο είναι σαν λουσμένο από φως. Θα μπορούσε 

να ειπωθεί πώς το μωρό για το σκύλο είναι σαν ένας από μηχανής θεός, που έρχεται μέσα στο 

φως φέρνοντας ξανά τη χαρά και την απόλαυση του φαγητού στη ζωή του, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από την επόμενη σκηνή που το φως είναι θερμό και άπλαιτο, ενώ ο σκύλος 

πλέει σε πελάγη ευτυχίας περιτριγυρισμένος από φαγητά που τα παιδιά πετούν κάτω.  

Οι κινήσεις αφορούν κυρίως το σκύλο, εφόσον εκείνος βρίσκεται στις περισσότερες 

σκηνές στο κεντρικό πλάνο. Είναι συνήθως ολόσωμα τα πλάνα κι έτσι μπορούμε να δούμε 

σφαιρικά το πώς τα συναισθήματα ή οι καταστάσεις επηρεάζουν τη στάση του σώματός του. 

Αναλυτικότερα, όταν, στην πρώτη σκηνή της ταινίας, περιεργάζεται και μυρίζει το δρόμο προς 

αναζήτηση φαγητού, τα βήματά του είναι σχετικά αργά και σταματάει κάθε λίγα βήματα 

προκειμένου να ελέγξει το κατά πόσο είναι ασφαλές να συνεχίσει ή προς ποια κατεύθυνση, 

ακολουθώντας τη μυρωδιά του φαγητού. Αιφνιδιάζεται από το χέρι που κρατάει την πατάτα 

και ανασηκώνει τα δύο μπροστινά του πόδια ενώ παράλληλα πάει προς τα πίσω. Τα χέρια του 

νεαρού είναι σταθερά, δεν τρέμουν και έχουν κατέβει στο ύψος του σκύλου προκειμένου να 

αισθανθεί ασφάλεια. Μετά που ο σκύλος τρώει την πατάτα το χέρι παραμένει ανοιχτό και 

σταθερό μπροστά του, σαν να μην έχει κάτι να κρύψει. Αυτό το ανοιχτό και ασφαλές χέρι είναι 

και εκείνο που κατευθύνεται πρώτα προς το σκύλο για να του χαϊδέψει το λαιμό. Ο σκύλος δεν 

το θεωρεί απειλή και το απολαμβάνει. Στις επόμενες σκηνές έχοντας ανακαλύψει το φαγητό 

που το έχετε καθημερινά στο μπολάκι και το πόσο του αρέσει, τρέχει με ενθουσιασμό προς 

αυτό, τόσο μάλλον που πάνω στη βιασύνη του γλιστράει πάνω στα πλακάκια. Ακόμη, φαίνεται 

πως βάζει όλη του τη μουσούδα μέσα στο μπολάκι με τέτοια πίεση που, ειδικά κάποια στιγμή, 

τα πίσω πόδια του έμειναν να αιωρούνται. Παρότι ζώο, οι εκφράσεις του είναι ιδιαίτερα 

ζωηρές και κατανοητές από το θεατή, σχεδόν ανθρώπινες. Έτσι, όταν το αφεντικό του του 

βάζει πρώτη φορά αυγά με μπέικον πάνω στο φαγητό, διακόπτει για κάποια δευτερόλεπτα τη 

λαίμαργη επιδρομή για να απολαύσει το ζεστό αυτό φαγητό. Μασάει αργά, κλείνει τα μάτια 

του με ευχαρίστηση και όταν καταπιεί γλείφεται. Το στόμα του παίρνει τέτοια κλίση που 

δείχνει να χαμογελάει συνεχώς όταν του παρέχεται φαγητό.  

Τα αυτιά του μπορούν να λειτουργήσουν επίσης ως ένδειξη συναισθημάτων ή 

αντίληψης μιας κατάστασης. Όσο ήταν αδέσποτο τα αυτιά του ήταν χαλαρά και το πάνω του 
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μέρος ήταν κυρτό. Όσο περνούσε ο καιρός και ο Winston ανακάλυπτε την ασφάλεια του 

σπιτιού και την απόλαυση του φαγητού, τα αυτιά του ήταν μονίμως τεντωμένα προς τα πάνω. 

Στο σημείο επίσης που έβλεπε το αφεντικό του με τους φίλους του τον ποδοσφαιρικό αγώνα, 

τα αυτιά αξιοποιούνταν για την αντίληψη της στιγμής που πλησιάζει το γκολ, οπότε και έκατσε 

μπροστά στο τραπέζι με ανοιχτό το στόμα του. Άρχισαν ωστόσο ξανά να κυρτώνουν στο 

πρώτο ραντεβού του αφεντικού του με την κοπέλα καθώς δεν του άρεσε το χορτοφαγικό 

γεύμα. Όσο θύμωνε τα αυτιά του γυρνούσαν πίσω από το κεφάλι του, τα μάτια του 

μισοέκλειναν και συνοφρυωνόταν. Εξακολουθούν να είναι κυρτά όσο διαρκεί η σχέση, έως 

ότου άκουσε το αφεντικό του να ανοίγει την πόρτα του ψυγείου, οπότε και τεντώνονται για να 

ακούσει τις κινήσεις του. Ο νεαρός, όσο ήταν σε σχέση οι κινήσεις του ήταν αργές και απαλές, 

σχεδόν αθόρυβες. Τώρα, ανοίγοντας το ψυγείο ο θεατής μπορεί να διακρίνει την ένταση και 

το θυμό. Το σώμα του κυρτό, πιάνει τα φαγητά κάνοντας μεγάλες θορυβώδεις κινήσεις. 

Κάθεται στο τραπέζι σκυμμένος πάνω στο παγωτό και αγκαλιάζοντάς το. Αυτό δημιουργεί την 

αίσθηση πως το παγωτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του, και είτε χρειάζεται 

προστασία και για αυτό το αγκαλιάζει, είτε πως εκείνη τη στιγμή το παγωτό αποτελεί την δική 

του παρηγοριά και “θεραπεία” για το χωρισμό και τη θλίψη που βιώνει. Ο  σκύλος  όμως  δεν  

μπορεί  να  κατανοήσει  την  λύπη  του  αφεντικού  του,  διότι ασχολείται  αποκλειστικά  με 

το φαγητό.  Κάθε σκηνή βρίσκει τους δυο τους σε τελείως αντίθετες καταστάσεις, τον νεαρό 

ακίνητο και ίσως ανύπαρκτο, και το σκύλο ενθουσιασμένο να τρώει συνεχώς, έχοντας μάτια 

μόνο για τα γεύματά του. Μια κίνηση ωστόσο είναι εκείνη που θα τον κάνει να 

συνειδητοποιήσει την άσχημη ψυχολογική κατάσταση του αφεντικού του. Όταν λοιπόν πιάνει 

ένα κλαράκι μαϊντανού που βρίσκεται στο φαγητό που ετοιμάζεται να φάει ο Winston και το 

φέρνει μπροστά στο πρόσωπό του, από το οποίο διακρίνεται μονάχα το μέτωπο, τα φρύδια και 

τα μάτια του, φαίνεται ξεκάθαρα ο πόνος και η λύπη. Ο σκύλος παίρνει για πρώτη φορά το 

βλέμμα του από το φαγητό και κοιτάει το χέρι με το μαϊντανό. Κοντοστέκεται και γυρνάει το 

κεφάλι του με περιέργεια. Για πρώτη φορά παρατηρεί το αφεντικό του, όπως και για πρώτη 

φορά το βλέπει και ο ίδιος ο θεατής. Ίσως για πρώτη φορά συνειδητοποιεί πως μονάχα η δική 

του ικανοποίηση και ευτυχία δεν προϋποθέτει και αντίστοιχα της οικογένειάς του, οπότε και 

προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση. Στην αρχή σπρώχνει με τη μύτη του το χέρι του νεαρού 

προκειμένου να τον ωθήσει να σηκωθεί, ωστόσο όταν παρατηρεί την αδράνεια στην οποία έχει 

περιέλθει παίρνει πιο δραστικές αποφάσεις. Κι ενώ οι κινήσεις του ήταν απαλές και 

ενθαρρυντικές στη συνέχεια έγιναν απότομες, γρήγορες, κοφτές και νευρικές. Τρέχει προς την 

πόρτα και γρήγορα ανεβαίνει στον πάγκο της κουζίνας και βγαίνει από το παράθυρο προς το 
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δρόμο. Είναι σοβαρός και καθώς τρέχει έχει ένα βλέμμα αποφασιστικότητας. Μπαίνοντας στο 

εστιατόριο πέφτει ξαφνικά μπροστά του ένα κομμάτι κρέας. Παρατηρείται μια αλλαγή στο 

πρόσωπό του, καθώς από έκπληξη και χαρά που εμφανίζεται ένα τέτοιο ουρανοκατέβατο δώρο 

μπροστά του σε θυμό με τον εαυτό του για τις δεύτερες του σκέψεις και άρνηση τόσο να 

αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί ακόμα μια φορά από το φαΐ αλλά και να εγκαταλείψει 

την προσπάθεια που με τόση αποφασιστικότητα είχε ξεκινήσει, να κάνει και πάλι χαρούμενο 

το αφεντικό του. Καθώς τρέχει και ακολουθεί την κοπέλα κοιτάει ολόγυρα για να εντοπίσει 

πιθανά εμπόδια και την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει στο εστιατόριο. Όταν σταματάει 

μπροστά στην κοπέλα, κάθεται σαν καλό παιδί και της δίνει το κλαράκι γίνεται και πάλι 

χαρούμενο που τα κατάφερε και τη βρήκε και αισιόδοξο για την έκβαση της κατάστασης, ενώ 

ακόμη και τα αυτιά του είναι ξανά όρθια. Αντικρύζοντας και το αφεντικό του σηκώνεται με 

ενθουσιασμό στα δύο του πόδια και νομίζει πως όλα θα είναι όπως πριν. Αντιλαμβανόμενος 

όμως ότι το αφεντικό του θα τον έπαιρνε και θα έφευγαν άρχισε να αντιστέκεται. Τραβούσε 

το κεφάλι του και το έτεινε προς την κοπέλα, εφόσον δεν ήθελε να φύγει, ενώ τη μια κοιτούσε 

την κοπέλα και την άλλη το αφεντικό του με παράπονο. Τότε η κοπέλα πλησίασε το νεαρό και 

ο σκύλος κάθισε και τους κοιτούσε με χαρά και περηφάνια, σχεδόν χαμογελώντας. Όταν πλέον 

ξεκίνησε η κοινή τους ζωή ο θεατής τον παρακολουθεί να χοροπηδάει τριγύρω τους 

ευτυχισμένος, να τρίβεται πάνω τους και κάποια στιγμή, όταν εισέρχεται στην κουζίνα ηρεμεί 

και κοιμάται. Τα αυτιά του είναι κυρτά, πλέον δεν είναι σε εγρήγορση.  

Την επόμενη μέρα, όταν αντιλαμβάνεται τα κεφτεδάκια να πέφτουν στο πάτωμα 

αρχίζει να τον καταβάλει ή περιέργεια. Τεντώνει το ένα του αυτί και γέρνει στα πλάγια το 

κεφάλι του. Τα βήματά του είναι μικρά και προσεκτικά καθώς δεν ξέρει από πού προέρχονται 

τα κεφτεδάκια. Σκύβει και μυρίζει το πάτωμα μέχρι που φτάνει στη βάση της καρέκλας. Τα 

αυτιά του είναι τεντωμένα και το κεφάλι του ξανά γερμένο διότι αντίκρισε ένα μικρό πλάσμα 

το οποίο δεν έχει ξανασυναντήσει. Το επόμενο κεφτεδάκι πέφτει με αργή κίνηση, όπως με 

αργή κίνηση ανοίγει το στόμα του ο σκύλος. Στην επόμενη σκηνή τον παρατηρούμε να τρέχει, 

να ακολουθεί και να κάνει στροφές γύρω από τα παιδιά που υπάρχουν στο πάρτι. Το τρέξιμο 

του γρήγορο, γεμάτο ενέργεια και χοροπηδητό εκδηλώνει μεγάλο ενθουσιασμό για τον κόσμο 

που έχει έρθει στο σπίτι του και γι’ αυτή την αλλαγή στη ζωή του, τα μάτια του χαρούμενα, το 

στόμα του ανοιχτό με τη γλώσσα έξω και τα αυτιά του όρθια, κινείται ζωηρά και απολαμβάνει 

όλη την προσοχή και το φαγητό που μπορεί να έχει. 
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Οι χώροι που εκτυλίσσεται η ταινία είναι πολλαπλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. 

Διάφορα δωμάτια του παλιού και του καινούργιου σπιτιού, το εστιατόριο, το αμάξι, φιλικά 

σπίτια και εξωτερικοί χώροι συνιστούν πολυποίκιλα σκηνικά πλαίσια, που όμως έχουν ένα 

κοινό, το σκύλο σε κεντρικό πλάνο. Ο σκύλος της ιστορίας, ο Winston, είναι και ο ξεκάθαρος 

πρωταγωνιστής εφόσον σχεδόν σε κάθε σκηνή η κάμερα είναι κατεβασμένη στο ύψος του κι 

εκείνος έχει τοποθετηθεί στη μέση του πλάνου. Όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες εμφανίζονται 

τμηματικά καθώς εξυπηρετούν μόνο κάποιο σκοπό που έχει να κάνει με το φαγητό. Ίσως ο 

σκύλος να σκεφτόταν εγωιστικά και κατά βάση ορμώμενος από τις ορέξεις του και την αγάπη 

του για το φαγητό. Μονάχα σπάνια έφευγε από το κέντρο του πλάνου όπως για παράδειγμα 

την ημέρα που το αφεντικό του γνώρισε τη σερβιτόρα στο εστιατόριο. Σε αυτή τη σκηνή 

εμφανιζόταν στα αριστερά ο κορμός του νεαρού και στα δεξιά ο σκύλος. Η σκηνή αυτή έχει 

δημιουργηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί την οικονομία της ιστορίας, διότι αναδεικνύεται το 

ενδιαφέρον που δείχνει ο νεαρός προς την κοπέλα. Η σχεδόν καθολική μονοπώληση του 

πλάνου από τον Winston ίσχυε μέχρι τη στιγμή του γάμου οπότε και ο σκύλος έχει αντιληφθεί 

την αξία της ευτυχίας και των ανθρώπων του εκτός από τη δίκη του. Έπειτα, άρχισαν να 

εμφανίζονται καθαρά και ολόσωμα και η άλλοι δυο χαρακτήρες της ιστορίας οπότε και οι τρεις 

τους ζούσαν μια κοινή ζωή. Αργότερα, όταν πλέον ο σκύλος συναντήθηκε για πρώτη φορά με 

το μωρό, η κάμερα ακολούθησε το βλέμμα του σκύλου από τη βάση της παιδικής καρέκλας 

έως την κορυφή της, και φαινόταν σαν να κοιτάει σχεδόν κατακόρυφα προς τα πάνω, από που 

εμφανίστηκε δειλά δειλά το κεφάλι του μωρού σε slow motion και του πετάει ένα κεφτεδάκι. 

Με αυτόν τον τρόπο και την καθυστέρηση της κίνησης δημιουργείται θετική ένταση στη σκηνή 

καθώς συνειδητοποιεί ο θεατής ότι αυτή η πρώτη αλληλεπίδραση των δύο χαρακτήρων θα 

είναι και εκείνη που θα σφραγίσει μια νέα ζωή γεμάτη φαγητά για το σκύλο, παρεχόμενα από 

το μωρό, που θα τα ρίχνει, θα τα πετάει ή θα του πέφτουν. 
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6ο Κεφάλαιο 

Συμπεράσματα ανάλυσης 

Η παρούσα εργασία διεκπεραιώθηκε με σκοπό να γίνει κατανοητός ο τρόπος που 

διάφοροι σημειωτικοί τρόποι υπάρχουν, λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με άλλους σε ταινίες 

κινουμένων σχεδίων προκειμένου να περάσουν στο θεατή ορισμένες πληροφορίες και 

μηνύματα για την οικονομία της ιστορίας, τους χαρακτήρες, τις προθέσεις και τα 

συναισθήματά τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Το δείγμα μας αποτελείτο από έξι ταινίες 

κινουμένων σχεδίων της Pixar και της  Disney, με διάρκεια από πέντε εως δέκα λεπτά έκαστη. 

Οι πρώτες τέσσερις ταινίες είναι δημιουργήματα της εταιρείας κινουμένων σχεδίων της Pixar 

και οι άλλες δύο ταινίες προέρχονταν από την Disney. Έχουν τοποθετηθεί ανά χρονική 

ακολουθία κυκλοφορίας των ταινιών, οπότε έγιναν αντιληπτές διαφορές και ομοιότητες στο 

σχεδιασμό και το χειρισμό των χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων σε βάθος χρόνου. Δύο 

διέθεταν το γλωσσικό στοιχείο, η μια μέσω αφήγησης (Boundin’) και η άλλη μέσω διαλόγου 

(Purl), ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ήταν ως επί το πλείστον βουβές από λόγο αλλά όχι από ήχους 

και μουσική. Μια ταινία της Disney (Paperman) είναι στην κυριότητά της ασπρόμαυρη, και οι 

υπόλοιπες πέντε έγχρωμες. 

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης εμφανίστηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία 

που αφορούν την εξέλιξη των κινουμένων σχεδίων ως προς τη συνθετότητά τους, τους τρόπους 

για εισαγωγή ενός νοήματος και τη δημιουργία μέσω διαφόρων οπτικοακουστικών, χωρικών 

ή κινητικών τρόπων ενός ορισμένου κλίματος ή μιας κατάστασης στους χαρακτήρες. Μεταξύ 

άλλων, αναφερόμενοι στο γλωσσικό στοιχείο, γίνεται κατανοητό πως μεγάλο μέρος των 

ταινιών το αποφεύγει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο ταχεία 

μετάβαση στο χρόνο. Με την ύπαρξη διαλόγου είναι δύσκολο να μείνει μια συζήτηση  στη 

μέση και να περάσει ο καιρός χωρίς αναφορά σε αυτή. Επίσης, η συζήτηση και η ροή της είναι 

σημαντικό να είναι ολοκληρωμένη και να αποδίδεται σε ρεαλιστικό χρόνο. Μια συζήτηση 

μεταξύ χαρακτήρων διάρκειας λόγου χάρη τριών λεπτών, οφείλει να αποδοθεί σε τρία λεπτά, 

γεγονός που θεωρητικά περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο στις ταινίες μικρού μήκους όπου όλη η 

ιστορία και η δράση κρίνεται απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί συνήθως σε λιγότερο από δέκα 

λεπτά. Οι διάλογοι, αλλά ακόμα και η αφήγηση, ενδέχεται να καθυστερήσουν τη δράση, η 

οποία προσαρμόζεται γύρω από το κείμενο. Μια παρόμοια συνθήκη παρατηρείται στην ταινία 
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Purl, στην οποία κυριαρχεί το διαλογικό στοιχείο, η δράση δεν είναι τόσο έντονη και 

ακολουθεί τα λεγόμενα των χαρακτήρων. Στο Boundin’ ωστόσο, παρατηρείται μια 

ενδιαφέρουσα περίπτωση αφήγησης σε ομοιοκαταληξία, προωθώντας τα κύρια σημεία μέσω 

του λόγου αλλά μην καθυστερώντας αισθητά τη δράση. Υπήρχε χρονική συνέχεια, δηλαδή 

συγχρονισμός μεταξύ της αφήγησης και των κινουμένων σχεδίων, γεγονός που συμφωνεί με 

τις βασικές αρχές παρουσίασης των κινουμένων σχεδίων των Mayer και Moreno (2002). 

Μεγάλο μέρος της ταινίας θα μπορούσε κάποιος να το κατανοήσει και χωρίς λόγια. Όμως, η 

σκηνή όπου το jackalope ενθαρρύνει το πρόβατο και το βοηθάει να ανακτήσει τη χαμένη του 

αυτοπεποίθηση, είναι μια σκηνή στην οποία μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη η ένταξη του 

γλωσσικού στοιχείου, παρά το γεγονός ότι καθυστερεί, όπως προαναφέρθηκε, τη δράση. 

Ελλείψει του γλωσσικού στοιχείου, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα μιας αφηρημένης χρονικής 

απόδοσης της ιστορίας, σε πιο γρήγορο ή πιο αργό ρυθμό, με αλλαγή ωρών, ημερών ή εποχών 

μέσα σε δευτερόλεπτα ανάλογα με την επιθυμία των εκάστοτε σχεδιαστών για τη συνοχή της 

ιστορίας.  

Στις ταινίες όπου απουσιάζει ο γλωσσικός γραμματισμός αναλαμβάνει την παροχή 

ακουστικών ερεθισμάτων και μηνυμάτων ο μουσικός και ακουστικός σημειωτικός τρόπος. Ο 

μουσικός συγκεκριμένα, αυξομειώνει την ένταση του ανάλογα με την αντίστοιχη δραματική 

ένταση της σκηνής και των συναισθημάτων που παρουσιάζονται εκείνη τη στιγμή. Σε σημεία 

για παράδειγμα όπου οι χαρακτήρες βιώνουν απογοήτευση ή λύπη, η μελωδία θα έχει 

χαμηλότερη ένταση, θα είναι πιο αργή με συνήθως χαμηλής συχνότητας νότες. Όταν ξεκινάει 

μια ελπιδοφόρα ή χαρούμενη σκηνή η αντίστοιχη μελωδία γίνεται γρήγορη με υψηλές και με 

ένταση νότες. Σε σκηνές δράσης η ηχητική ένταση αυξάνεται περισσότερο και πολλές φορές 

υπερκαλύπτει τα ρεαλιστικά ακουστικά ερεθίσματα και παρατηρήθηκε πως εντάσσονται και 

περισσότερα μουσικά όργανα, σαν ορχήστρα, και δεν ακούγεται μεμονωμένα η μελωδία ενός 

πιάνου ή ενός βιολιού. Ακόμη, σε μια αντιστροφή των πραγμάτων, η μουσική μπορεί να είναι 

εκείνη που να καλείται να προσδώσει το κατάλληλο συναίσθημα σε μια φαινομενικά ουδέτερη 

σκηνή. Έτσι, στο Paperman, η πρώτη σκηνή θα μπορούσε κάλλιστα να διαθέτει μονάχα 

ακουστικά στοιχεία. Αντ’ αυτού, όταν ο νεαρός βλέπει για πρώτη φορά την κοπέλα, ξεκινάει 

μια απαλή μελωδία πιάνου. Δίνεται επομένως στο θεατή το υποσυνείδητο μήνυμα πως αυτή η 

γνωριμία θα είναι κάτι συναισθηματικά σημαντικό για κείνον.  

Ο οπτικός σημειωτικός τρόπος κατέχει σημαντική θέση σε μια ταινία κινουμένων 

σχεδίων, με την όραση να αναλαμβάνει ως επί τω πλείστον την παρακολούθηση και την 
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κατανόηση της ταινίας. Περιλαμβάνει ωστόσο πολλά επιμέρους στοιχεία τα οποία συγκροτούν 

την τελική εικόνα. τέτοια είναι ο φωτισμός, τα χρώματα, τα σχήματα, οι κινήσεις των 

χαρακτήρων και εν τέλει η σκηνική πλαισίωση και οπτική γωνία σε κάθε σκηνή. Τα τελευταία 

δύο στοιχεία, δηλαδή οι κινήσεις και ο χώρος, αποτελούν, λόγω της βαρύνουσας σημασίας 

τους, δύο ξεχωριστούς τύπους γραμματισμών. 

Αναφορικά με το φωτισμό, το θερμό φως συνδέεται τις περισσότερες φορές με 

συναισθήματα χαράς, γαλήνης, ενθουσιασμού, αισιοδοξίας και ελπίδας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η ταινία Feast, όπου στις σκηνές που επικρατεί θερμό φως ηλίου, παρατηρείται 

μια όμορφη, ρομαντική ή ενθουσιώδης σκηνή για τους χαρακτήρες. Τέτοιες είναι τα ραντεβού 

και οι στιγμές που το ζευγάρι περνούσε μαζί, και η τελική σκηνή απόλυτης ευτυχίας του 

σκύλου στο παιδικό πάρτι. Σε πλήρη αντίθεση, το ουδέτερο ή ψυχρό φως, το οποίο είναι 

συνήθως τεχνητό και προέρχεται από τεχνητές πηγές φωτός, λάμπες και ηλεκτρικές συσκευές, 

μπορεί να δημιουργούν στο θεατή μια αίσθηση νωχελικότητας και μελαγχολίας για κάποιον 

από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στη σκηνή. Έτσι, στις σκηνές μετά το χωρισμό του 

ζευγαριού στο Feast οι κύριες πηγές φωτός ήταν τεχνητές και με αυτό τον τρόπο γινόταν 

κατανοητό πως ένας χαρακτήρας, και στην προκειμένη περίπτωση ο νεαρός, έχει πέσει σε 

βαθιά θλίψη, παρότι αυτό δεν εκδηλώνεται άμεσα και ούτε και ο σκύλος το έχει αντιληφθεί. 

Ακόμη, μπορεί να εκφράζει το αποστειρωμένο, αφιλόξενο και πολλές φορές στρεσογόνο 

περιβάλλον ενός γραφείου ή ενός κλειστού χώρου. Τέτοιοι χώροι υπάρχουν τόσο στο 

διαστημόπλοιο του Lifted, στο οποίο ο μικρός εξωγήινος βίωνε ένα συνεχόμενο άγχος για την 

εξέτασή του, και στο Purl, όπου αρχικά το γραφείο δε λάμβανε φως από εξωτερική πηγή παρά 

μόνο το έντονο ψυχρό φως από τους λαμπτήρες του γραφείου. Στη συνέχεια όμως, όταν το 

εργασιακό κλίμα στο γραφείο έγινε πιο φιλόξενο, πλέον από τα παράθυρα έμπαινε θερμό φως 

ηλίου. Επίσης, συνήθως ο φωτισμός αξιοποιείται για εστίαση και προβολή ενός συγκεκριμένου 

σημείου ενός πλάνου για την απόδοση συναισθημάτων. Η άφιξη του jackalope στο Boundin' 

μέσα σε μια αχτίδα φωτός προκειμένου να δώσει τη λύση στο πρόβλημα του προβάτου, η 

στοίβα με τα έγγραφα που κρατούσε το αφεντικό στο Paperman και προκάλεσε την απόγνωση 

χαρακτήρα και θεατή, η σαΐτα με το κραγιόν που φωτιζόταν αναπτερώνοντας τις ελπίδες για 

τη γνωριμία των δύο νεαρών ατόμων, όπως και αντίθετα η παραμονή του Winston στο Feast 

στη σκιά εν μέσω του θυμού του, αποτελούν όλα παραδείγματα της συναισθηματικής 

ερμηνείας της ύπαρξης φωτισμού και σκιάς σε ταινίες κινουμένων σχεδίων. 
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Το χρώμα μπορεί να ενισχύει μια εικόνα με συμπληρωματικό ή αντιθετικό τρόπο. 

Όπως αναφέρεται στην Pixar in a box (2015), υπάρχουν χρώματα που ταιριάζουν μεταξύ τους 

και αξιοποιούνται προκειμένου να αναδείξουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Αλλά τα χρώματα 

και μόνα τους δημιουργούν συναισθήματα και προκαλούν το μάτι του θεατή να πέσει πάνω 

τους. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα ασπρόμαυρο σκηνικό περιβάλλον στο Paperman, η μοναδική 

ένδειξη χρώματος είναι το κόκκινο κραγιόν πάνω στο έγγραφο. Αυτή η αντίθεση κάνει το φιλί 

που θυμίζει την κοπέλα να ξεχωρίζει σε ένα μουντό και ασπρόμαυρο κόσμο χωρίς κατά τα 

άλλα κανένα ενδιαφέρον για το νεαρό, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει και δικαιολογεί τη δράση 

και την προσπάθεια του να τη γνωρίσει. Το κόκκινο γενικά είναι ένα χρώμα που δεν 

εμφανίζεται συχνά στο φυσικό περιβάλλον, γεγονός που κάνει το μάτι να το εντοπίζει και να 

ακολουθεί την κίνηση αυτού που το φέρει με μεγαλύτερη ευκολία. Σαφής επιλογή του 

κόκκινου χρώματος γι’ αυτούς τους λόγους έγινε και στο Tin Toy, όπου το κόκκινο παιχνίδι 

είναι πιο εύκολο να ακολουθηθεί μέσα στο δωμάτιο και από το μωρό αλλά και από τον ίδιο το 

θεατή, καθώς ξεχωρίζει και αναδεικνύεται ανάμεσα σε απαλά χρώματα. Τα χρώματα ωστόσο 

μπορεί να συμβολίζουν με τη σειρά τους κάτι διαφορετικό μέσα στην ταινία, και να μην 

υπάρχουν μόνο για χάρη χρωματικής απόδοσης. Τα έντονα χρώματα μπορούν να συμβολίζουν 

τη διαφορετικότητα ή και την αλλαγή μιας κατάστασης. Το ροζ και το κίτρινο της Purl και της 

Lacy συμβολίζουν τη συνήθως πιο εύχαρη και “πολύχρωμη” προσωπικότητα των γυναικών, 

μέσω χρωμάτων που συμβατικά αρέσουν και φορούν περισσότερο εκείνες. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τα ουδέτερα χρώματα, κυρίως το μαύρο και το άσπρο, που γενικά επιλέγουν οι 

άντρες, ιδιαίτερα σε ένα αυστηρό εργασιακό περιβάλλον γραφείου. Η στερεοτυπική αυτή 

επιλογή των χρωμάτων χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να φανεί η αντίθεση και η διαφορά 

μεταξύ των φύλων στον εργασιακό χώρο και το ότι η Purl θα είχε δυσκολία στο να 

προσαρμοστεί και να συμβαδίσει στην νοοτροπία του ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος. 

Οι χαρακτήρες στις ταινίες κινουμένων σχεδίων φαίνεται πως ακολουθούν τις γενικές 

επιταγές σχεδιασμού τους με συνδυασμό σχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από 

βασικά σχήματα, όπως τρίγωνο, τετράγωνο και κύκλο, και συνεχίζοντας με πιο σύνθετα, 

συγκροτούνται οι χαρακτήρες, ζώα, άνθρωποι ή αντικείμενα. Αυτά τα βασικά σχήματα με τη 

σειρά τους έχουν τη δική τους σημασία και προσδίδουν συγκεκριμένες ιδιότητες και στους 

εκάστοτε χαρακτήρες. Έτσι, σε περίπτωση που ένας χαρακτήρας διαθέτει κατά βάση 

στρογγυλά χαρακτηριστικά μπορεί να θεωρηθεί προσιτός, εύχαρος και φιλικός (Purl, πρόβατο, 

τσίγκινο παιχνίδι, κοπέλα από Paperman και από Feast). Εάν το κύριο σχήμα τους είναι το 
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τετράγωνο, ο χαρακτήρας αυτός θεωρείται σταθερός και σοβαρός (αφεντικό στο Paperman), 

ενώ αν υπάρχουν γωνίες στα χαρακτηριστικά του μπορεί να ειπωθεί πως είναι ένα πρόσωπο 

που διακρίνεται για την έντασή του, δημιουργώντας αίσθηση κινδύνου και απειλής (αφεντικό 

στο Paperman).  

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις γωνίες που σχηματίζουν οι κινήσεις. Γενικά, στις 

βασικές αρχές των κινουμένων σχεδίων (Lasseter, 1987) περιλαμβάνονται τα κινητικά τόξα, 

τα οποία ορίζουν την εκάστοτε κίνηση του χαρακτήρα. Όσο πιο έντονη ευθύτητα έχουν τα 

τόξα τόσο περισσότερη και η ένταση στην κατάσταση, στην κίνηση ή στα συναισθήματα που 

βιώνει τη δεδομένη στιγμή ο χαρακτήρας, ενώ όσο πιο στρογγυλεμένες είναι, όσο μεγαλύτερη 

καμπυλότητα διαθέτουν, τόσο περισσότερη ηρεμία και χαρά αποδίδεται σε εκείνον. Η 

ρεαλιστική κίνηση με λογισμικά δημιουργίας κινουμένων σχεδίων μέσω υπολογιστή βέβαια 

δεν ήταν πάντα κάτι αυτονόητο. Όλες οι αρχές των κινουμένων σχεδίων έπρεπε να τεθούν 

ξανά προς μάθηση από τους σχεδιαστές, και με το νέο αυτό σύστημα σχεδιασμού χρειάζονταν 

αρκετή εξάσκηση. Το μωρό στο Tin Toy (1988) αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια ρεαλιστικής 

προσέγγισης της κίνησης μέσω ενός λογισμικού, γι’ αυτό και το περπάτημά του φαίνεται 

κάπως αφύσικο. Αλλά για τα δεδομένα της εποχής η δημιουργία του μωρού αυτού αποτέλεσε 

κινηματογραφική και τεχνολογική καινοτομία και πρωτοπορία. Καθώς περνάει όμως ο καιρός, 

η αρμονικότητα των κινήσεων των χαρακτήρων που σχεδιάζονται μέσω υπολογιστή 

εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς ενώ παράλληλα εισάγονται και πιο σύνθετες συνιστώσες και 

σημειωτικά μέσα, όπως ο φωτισμός και τα παιχνίδια με το φως. 

Τέλος, ο χώρος εκφράζεται μέσα από έννοιες του βάθους και της προοπτικής, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη και κίνηση των χαρακτήρων μέσα σε αυτόν, σε συνδυασμό με 

την αλληλεπίδραση με τα τριγύρω αντικείμενα. Μια ταινία μπορεί να εκτυλίσσεται σε ένα, 

δύο ή και πολλαπλούς χώρους, εξωτερικούς ή εσωτερικούς. Άλλοτε ο χώρος παίζει άμεσο και 

άλλοτε έμμεσο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, αλλά πάντα με τους χαρακτήρες να αξιοποιούν 

και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και τα αντικείμενα γύρω τους. Φυσικά, η οπτική γωνία 

είναι ένας καθοριστικός παράγοντας αντίληψης συναισθημάτων ή καταστάσεων μέσα στην 

ταινία. Όταν υπάρχει ευρεία (μακρινή) λήψη συνήθως προσδιορίζεται ο σκηνικός χώρος που 

λαμβάνει χώρα η ιστορία (εξωτερικός χώρος στο Lifted), ή καθιστά συνειδητό το μέγεθος του 

χαρακτήρα. Για παράδειγμα, έτσι συνειδητοποιεί ο θεατής πόσο μικρό και ασήμαντο για έναν 

άνθρωπο ήταν το Tin Toy μέσα στο δωμάτιο. Όταν υπάρχει πολύ κοντινή λήψη σε ένα 

χαρακτήρα τις περισσότερες φορές οι σχεδιαστές επιχειρούν να αναδείξουν τα συναισθήματά 
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του μέσω των εκφράσεων του. Χαρακτηριστικά μια τέτοια σκηνή είναι το κοντινό στο νεαρό 

από το Paperman όταν παίρνει απόφαση να φύγει από τη δουλειά του για να πάει να βρει την 

κοπέλα. Βλέπουμε σταδιακά την αποφασιστικότητα και την ένταση στο βλέμμα του, και πριν 

καν κάνει καμία κίνηση γίνεται αντιληπτό ότι θα υπάρξει κάποια ραγδαία αλλαγή στην 

παρούσα κατάσταση. Επίσης, όταν το πλάνο εστιάζει σε ένα χαρακτήρα, ο χαρακτήρας αυτός 

μπορεί να ειπωθεί πως είναι το κέντρο ενδιαφέροντος της σκηνής αυτής. Με την κάμερα να 

κοιτάει ένα χαρακτήρα προς τα κάτω, ο χαρακτήρας αυτός φαντάζει μικρότερος και 

προκαλούνται συναισθήματα λύπης, κατωτερότητας ή αδυναμίας του χαρακτήρα αυτού, ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η κάμερα δείχνει ένα χαρακτήρα από κάτω προς τα πάνω 

δηλώνεται ένταση, απειλή, ή ανωτερότητα του χαρακτήρα στη σκηνή, σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους. 

Συνοπτικά, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένες γενικές παραδοχές σύμφωνα με 

την ανάλυση που προηγήθηκε και σε σύγκριση με τις υποθέσεις που έγιναν πριν την ανάλυση 

των ταινιών. Ο γλωσσικός φυσικά μπορεί να θεωρηθεί πως ενδυναμώνει τη δράση, αλλά ίσως 

την καθυστερεί κιόλας. Η απουσία του απελευθερώνει τη ροή της δράσης και φέρνει στο 

προσκήνιο τα υπόλοιπα σημειωτικά μέσα από τα οποία ο θεατής ανάγει συμπεράσματα για 

τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις που βιώνουν κατά τη διάρκεια της ταινίας. Πιθανόν να 

είναι και από τους κύριους λόγους που ο μουσικός προτιμάται αντί του γλωσσικού, 

προκειμένου να συμπληρώσει εμμέσως το νόημα και τα οπτικά μέσα, και όχι να τα επισκιάσει. 

Έπειτα, ο οπτικός σημειωτικός τρόπος καθαυτός είναι αρκετά σημαντικός, με τα χρώματα να 

λειτουργούν συμπληρωματικά ή και αντιθετικά προς την ιστορία και τους χαρακτήρες, αλλά 

και τα σχήματα να δίνουν μια πρώτη εντύπωση στο θεατή για το χαρακτήρα που έχει απέναντί 

του. Ωστόσο μια σωστή οριοθέτηση του σκηνικού χώρου και του πλάνου με την αρμόζουσα 

οπτική γωνία και φυσικά τον κατάλληλο σχεδιασμό των κινήσεων αντικειμένων και 

χαρακτήρων είναι αυτά που δίνουν εν τέλει το ρεαλισμό στο τελικό αποτέλεσμα. Γίνεται 

κατανοητό επομένως πως, τουλάχιστον όπως υποδεικνύουν οι συγκεκριμένες ταινίες που 

τέθηκαν προς ανάλυση, σημασία δεν έχει μονάχα τι προβάλλει η ταινία, αλλά και ο τρόπος 

που το προβάλλει. Με αυτό τον τρόπο θα γίνουν συνειδητά τα συναισθήματα και τα μηνύματα 

που επιχειρούν οι σχεδιαστές να περάσουν μέσω αυτής του οπτικού προϊόντος. Δεν υπάρχει 

ένας σημαντικότερος σημειωτικός τρόπος, αλλά όλοι έχουν εξίσου αναγκαίο ρόλο στη 

διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας, αλλά και όπως αναφέρεται στους Lähdesmäki et al. 

(2022), στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν πολυτροπικά 
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εργαλεία και οι επιμέρους τρόποι τους λειτουργούν και γίνονται κατανοητοί πάντα με την 

συμβολή των άλλων, προκειμένου το εκάστοτε μήνυμα και νόημα της ταινίας να αποδοθεί 

σφαιρικά και με διάφορα μέσα ώστε να γίνει αντιληπτό από μεγάλο πληθυσμό ατόμων, 

διαφόρων και διαφορετικών πολιτισμικών, οικονομικών, κοινωνικών και γλωσσικών 

περιβαλλόντων.  

 Γενικά φαίνεται πως οι υποθέσεις που είχαν αναφερθεί στην αρχή της ανάλυσης 

επιβεβαιώνονται, τουλάχιστον αναφορικά με αυτό το δείγμα ταινιών. Δεν είναι δυνατή η 

έκβαση μιας απόλυτης άποψης για το σύνολο των ταινιών σχετικά με τον τρόπο και το λόγο 

αξιοποίησης των σημειωτικών τρόπων, καθότι το ίδιο σημειωτικό μέσο μπορεί να δηλώνει 

κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Εκείνο το οποίο καθορίζει τον τρόπο αξιοποίησης των 

εκάστοτε σημειωτικών τρόπων είναι στην ουσία η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ένα ανοδικό 

πλάνο ενός χαρακτήρα ενώ μπορεί εκφράζει απόγνωση ή απειλή (Paperman- όταν χάνει την 

κοπέλα), με τους κατάλληλους εκφραστικούς παράγοντες, ή και την ένταξη του γλωσσικού ή 

μουσικού στοιχείου ενδέχεται να θεωρηθεί δείγμα ψυχικής και πνευματικής ανωτερότητας και 

σοφίας (Boundin’- όταν jackalope μιλάει στο πρόβατο). Ένας δυνατός φωτισμός μπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη αισιοδοξίας (Feast- όταν ο σκύλος τρέχει στο δρόμο), αλλά και παραφυσικού 

και εν δυνάμει επικίνδυνου (Lifted- το φως που τραβάει τον άνθρωπο). Το ένα δεν αναιρεί το 

άλλο αλλά εκφράζονται σε διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετική αλληλουχία των 

σημειωτικών τρόπων. 

Με βάση τα ευρήματα της ανάλυσης και έχοντας πλέον αντίληψη του πώς λειτουργούν 

ορισμένοι σημειωτικοί τρόποι στη δημιουργία νοήματος, οι εκπαιδευτικοί, στα πλαίσια της 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν με ευχέρεια 

είτε ήδη υπάρχοντα κινούμενα σχέδια στις θεματικές τους προσεγγίσεις. Έρευνες έχουν δείξει 

ποσοστό βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων σε μικρές ηλικιακές ομάδες από κινούμενα 

σχέδια που προβάλλονταν στην τηλεόραση, ή παραδοσιακά μη εκπαιδευτικούς κινούμενους 

χαρακτήρες (Βοσκοπούλου, 2016, σ. 244). Καθότι παρέχονται οι μαθησιακές αφορμές από 

τους εκπαιδευτικούς, το οποιοδήποτε θέμα μπορεί να λειτουργήσει ως project με διάφορες 

προεκτάσεις. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες 

ως αποκαλυπτικά ή διαδραστικά κινούμενα σχέδια, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών τους. Για παράδειγμα, αν στόχος της δραστηριότητας είναι η 

ανάπτυξη προφορικού λεξιλογίου θα αξιοποιηθούν ταινίες που να διαθέτουν γλωσσικό 

σημειωτικό τρόπο μέσω διαλόγου ή αφήγησης, ενώ αν στόχος είναι η συναισθηματική 
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ευαισθητοποίηση κατάλληλη προσθήκη θεωρείται εκείνη της μουσικής, που να εναλλάσσεται 

ανάλογα με τα συναισθήματα και τις καταστάσεις που βιώνουν οι χαρακτήρες.  

 

Περιορισμοί ανάλυσης και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι περιορισμοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορούν να εντοπιστούν 

κυρίως τις διαφορετικές ερμηνείες των πολυποίκιλων σημειωτικών τρόπων που υπήρχαν στις 

ταινίες κινουμένων σχεδίων. Παρότι υπήρχαν κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές και 

επεξηγήσεις σύμφωνα με την Pixar in a box, ο εκάστοτε συνδυασμός οπτικών, ακουστικών 

και κινητικών λεπτομερειών και σημειωτικών μέσων λειτουργούσε διαφορετικά και προσέδιδε 

μια διαφορετική εκδοχή στην ανάλυση τους. Κάθε είδος φωτισμού, οπτικής γωνίας, κίνησης, 

χρώματος και μουσικής υπόκρουσης διαπλέκεται με τα υπόλοιπα διάφορους τρόπους ώστε εν 

τέλει το αποτέλεσμα που προκύπτει να ταιριάζει αρμονικά με τη συνοχή της ιστορίας, και όχι 

απαραίτητα με τις συνήθεις παρατηρήσεις που ισχύουν για το προβαλλόμενο αντικείμενο. 

Είναι σημαντικό να ειπωθεί λοιπόν, πέρα από κάποια γενικά συμπεράσματα που ενδέχεται να 

υπήρξαν κοινά σε ταινίες, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν γενικεύσεις κατά την ανάλυση 

των ταινιών. Επιπλέον, το δείγμα ήταν πολύ μικρό για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το 

σύνολο των ταινιών μικρού μήκους, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν τόσες 

διαφορετικές επεξηγήσεις όσο και διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σημειωτικών 

τρόπων σε κάθε σκηνή, που ακόμα και μεγαλύτερο να ήταν, απλά θα υπήρχαν περισσότερες 

εναλλακτικές επεξηγήσεις για την λειτουργία διαφόρων σημειωτικών μέσων στην κάθε σκηνή 

της εκάστοτε ταινίας.  

Θεωρώ πως, ακόμη και με αυτές τις συνθήκες, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μια 

περαιτέρω ανάλυση δείγματος μεγαλύτερης εμβέλειας και μεγέθους. Πέρα από ταινίες μικρού 

μήκους διαφόρων εταιρειών παραγωγής κινουμένων σχεδίων, μπορούν να αναλυθούν και 

ταινίες μεγάλου μήκους, από διάφορες χρονικές περιόδους ή ακόμη και ταινίες διαφορετικών 

χωρών και κουλτουρών. Επιπρόσθετα, κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα μπορεί να προκύψουν από την εστίαση σε ένα από τους βασικούς τύπους 

γραμματισμών ή και την πραγματοποίηση ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας με ανθρώπινο 

δείγμα σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά επίπεδα 

κατανόησης διαφόρων σημειωτικών παραγόντων ανάλογα με τις ηλικίες των μαθητών. Εν 

κατακλείδει θα μπορούσε να ειπωθεί πως το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να ειδωθεί και να 
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αναλυθεί από πολλαπλές οπτικές γωνίες, με κάθε φορά και διαφορετικές παρατηρήσεις και 

συμπεράσματα. 
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Links για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων 

Tin Toy:  

Tin Toy (1988) - Pixar Short Film - YouTube 

Boundin’: 

Boundin Pixar HD Short Film - YouTube 

Lifted: 

Lifted - Pixar - YouTube 

Purl: 

Purl | Pixar SparkShorts - YouTube 

Paperman: 

Walt Disney Short Film: Paperman - YouTube 

Feast: 

feast final porfin! - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=DWi2WTqD59A
https://www.youtube.com/watch?v=7WyR4AqRweY
https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo
https://www.youtube.com/watch?v=XrqSF2OOz_M
https://www.youtube.com/watch?v=e42OZmAEzgY
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