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Κείμενο 

Η δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα είλαη ην ζελάξην. 

Δίρσο γεξό ζελάξην δελ κπνξνύκε λα έρνπκε θαιή ηαηλία.  Σα δνκηθά πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ρηίζηκν ελόο ζπηηηνύ, νη πνζόηεηεο θαη ν ηξόπνο πνπ ζα 

ζπλδπαζηνύλ, ζα καο δώζνπλ έλα θηίζκα κε ζπγθεθξηκέλν ζηηι θαη ξπζκό, θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζπκβαίλεη θάηη αληίζηνηρν. Αλάινγα κε 

ηε ρξήζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πξνθύπηεη ην ζηηι ηεο ηαηλίαο θαη απηό πνπ ζέινπκε λα 

πνύκε κέζα από απηήλ. 

Όπσο ζηε γιώζζα ε δηαθνξεηηθή ρξήζε ηεο δεκηνπξγεί θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηηι, έηζη 

θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν νη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί δεκηνπξγνύλ ηε δηαθνξεηηθή 

αηζζεηηθή. Γηα πνιιά ρξόληα νη ζεσξεηηθνί ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ επεξεάζηεθαλ από 

ηε ζεσξία ηεο γεληθήο γισζζνινγίαο ηνπ Ειβεηνύ γισζζνιόγνπ Φεξληηλάλη ληε 

νζίξ θαη, θπξίσο, ηελ επηζηήκε ηεο ζεκεηνινγίαο. 

Ο Ρνκάλ Γηάθνκπζνλ, ηδξπηήο ηεο δνκηθήο θσλνινγίαο, απέδεημε όηη ε θάζε 

νκηινύκελε γιώζζα έρεη σο δνκηθό πιηθό ηα θσλήκαηα, δειαδή ήρνπο, ζπλδπαζκνύο 

γξακκάησλ θαη όρη ζθέηα γξάκκαηα. Σν θώνημα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη έλα θαξέ. 

Ωζηόζν έλα θαξέ, δειαδή κία θσηνγξαθία, είλαη ή κπνξεί λα είλαη θνξησκέλε κε 

πνιιά κελύκαηα. Η ζεκειηώδεο, ινηπόλ, κνλάδα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ην DNA ηνπ 

ζα κπνξνύζακε λα ην απνθαιέζνπκε, ε θσηνγξαθία, απνηειεί από κόλε ηεο έλα 

πιήξεο όινλ, αληίζεηα κε ην θώλεκα ηεο γιώζζαο. Η απόιπηε πξσηνηππία ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο γιώζζαο έγθεηηαη αθξηβώο ζην γεγνλόο όηη ηα θσλήκαηά ηεο είλαη 

ζύλζεηα ζε αληίζεζε κε ηε γιώζζα πνπ κηιάκε. Κάζε θαξέ κπνξεί λα κεηαθέξεη έλαλ 

κεγάιν αξηζκό πιεξνθνξηώλ.  
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Εξσηήζεηο 

1. Με πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε πξώηε παξάγξαθνο; Πνηα ε δνκή ηεο;  



2. Κπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο: Να δώζεηε από έλα 

παξάδεηγκα γηα ηελ θαζεκία ρξήζε κέζα από ην θείκελν.  

3. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν ηηο εηδηθέο γιώζζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαγξάςεηε ηηο ιέμεηο ζε πίλαθα κε μερσξηζηά πεδία, δίλνληαο ζην θαζέλα 

ηνλ ηίηιν πνπ ηαηξηάδεη ζην εηδηθό ιεμηιόγην πνπ πεξηέρεη.  


