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Γημήηριος Βλάτος  

τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης 

 

 

Νεοελληνική Γλώζζα Α΄ Λσκείοσ 

Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ 

Κείμενα 

 

[1] 
Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα είλαη ην ζελάξην. 

Γίρσο 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 Διβεηνύ 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 θψλεκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη έλα θαξέ. 

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

πνιιά κελύκαηα. Ζ 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. Ζ 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.  

 

 

ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ / Κεθάιαην 3, 

από ην βηβιίν: Δηζαγσγή ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Βάιιπ 

Κσλζηαληνπνύινπ, εθδόζεηο Αηγόθεξσο. [απόζπαζκα] 
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[2] 
Ο γάιινο ζεσξεηηθόο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Μαξζέι Μαξηέλ ζην θιαζηθό 

πιένλ βηβιίν ηνπ Η γιψζζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πξνζζέηεη ραξαθηεξηζηηθά: «Η 

εηθφλα αλαπαξάγεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, χζηεξα ζπγθηλεί ηα ζπλαηζζήκαηά καο, θαη 

ηέινο παίξλεη ηδενινγηθή θαη εζηθή ζεκαζία. (…) Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κία γιψζζα 

πνπ πξέπεη θαλείο λα απνζπκβνιίζεη. Πνιινί ζεαηέο πνπ θαηαβξνρζίδνπλ νπηηθά θαη 

ηειείσο παζεηηθά ηηο εηθφλεο, δελ θαηαθέξλνπλ πνηέ λ’ απνθαιχςνπλ ην λφεκά ηνπο. 

(… ) Η  αηζζεηηθή ζέζε πξνυπνζέηεη ζαθή εκπηζηνζχλε ζηε δχλακε ζπγθηλεζηαθήο 

πεηζνχο ηεο εηθφλαο. Γηα λα ππάξρεη αηζζεηηθή ζέζε, πξέπεη ν ζεαηήο λα δηαηεξεί 

θάπνηα επηθχιαμε, λα κελ πηζηεχεη ζηελ πιηθή θη αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, λα μέξεη ζπλεηδεηά πσο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα εηθφλα, έλαλ 

αληηθαηνπηξηζκφ, έλα ζέακα. Δελ πξέπεη λ’ αθεζεί, λα παξαζπξζεί ζηελ νινθιεξσηηθή 

παζεηηθφηεηα, κέζα απφ ην βχζηζκα ησλ αηζζήζεσλ πνπ εμαζθεί ε εηθφλα, δελ πξέπεη 

λα ηζνπεδψζεη ηε ζπλείδεζή ηνπ γηα λα βξεζεί κπξνζηά ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα 

δεπηέξνπ βαζκνχ. Μφλν κ’ απηή ηελ πξνυπφζεζε ζσηεξίαο ηεο  ε ι ε π ζ ε ξ ί α ο  κέζα 

ζηε  ζ π κ κ ε η ν ρ ή,  ε εηθφλα αληηκεησπίδεηαη ζαλ αηζζεηηθή πξαγκαηηθφηεηα θη ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζαλ ηέρλε ...». 

 

 

 

[3] 

Κινημαηογράθος και ζτολείο 

 

Χάλνπκε κνλαδηθή επθαηξία λα δηδάμνπκε ηα παηδηά όηη  ππάξρεη κηα εληειώο 

ρσξηζηή γιώζζα πνπ κπνξνύλ λα κάζνπλ θαη πνπ ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ γηα λα κελ 

πέζνπλ ζύκα ηνπ "θαζη θνπλη". 

 

Σα παηδηά αξρίδνπλ λα ηξώλε έλα είδνο θαγεηνύ, ηνπο αξέζεη θαη δελ ην αιιάδνπλ. 

Πξέπεη λα ηα κάζνπκε όηη ππάξρνπλ θαη άιια θαγεηά. Δίλαη γηα ην δηθό ηνπο θαιό. 

Γελ ηα πηέδνπκε θπζηθά, αξγόηεξα κπνξνύλ λα δνπλ όπνηα ηαηλία ζέινπλ θαη είκαζηε 

νη ηειεπηαίνη πνπ ζα κηινύζαλ πνηέ γηα πνζνζηώζεηο θαη ζπλαθή. Όια ηα είδε 

θπθινθνξνύλ ειεύζεξα θαη αξγά ή γξήγνξα ζα ηα δνύκε όια, αιιά είλαη θξίκα λα 

ράλνπλ ηειείσο θάζε επαθή θαη θάζε επθαηξία λα κάζνπλ όηη θπθινθνξνύλ ηαηλίεο 

θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο γεηηνληέο, όηη ππάξρεη έλα άιιν ζηλεκά, πνιύ δηαθνξεηηθό θαη, 

κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, πνιύ πην δηαζθεδαζηηθό. 
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Σα παηδηά δελ έξρνληαη ζε επαθή κε θακία γιώζζα όζν κε ηελ νπηηθναθνπζηηθή 

γιώζζα θαη όκσο είλαη αθξηβώο ε γιώζζα γηα ηελ νπνία είλαη εληειώο 

απξνεηνίκαζηα. Γελ είλαη κόλν ν θηλεκαηνγξάθνο. Δίλαη ηα παηρλίδηα, είλαη ε 

ηειεόξαζε θαη ην ίληεξλεη. Δίλαη κηα γιώζζα πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί. 

 

Ζ θαλδηλαβία δείρλεη ην δξόκν κε πξώηε, κε κεγάιε δηαθνξά, ηε Γαλία. Δίλαη νη 

ρώξεο πνπ θόβνπλ ηα πεξηζζόηεξα εηζηηήξηα γηα επξσπατθέο ηαηλίεο γηαηί άξρηζαλ λα 

ηηο δηδάζθνπλ θη έηζη ηα παηδηά γλσξίδνπλ όηη ππάξρεη θαη θάηη δηαθνξεηηθό. 

 

 

Wim Wenders: o κινημαηογράθος είναι γλώζζα ποσ μπορεί να διδατθεί 

Πνιηηηζκόο − 27-10-2010 - 16:30  

  

 

 

[4] 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Ο ζεσξεηηθόο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Μαξζέι Μαξηέλ ππνζηεξίδεη όηη ν 

θηλεκαηνγξάθνο ήηαλ ηέρλε - άξα είρε κηα δηθηά ηνπ γιώζζα - από ηε ζηηγκή πνπ 

γελλήζεθε. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αδειθώλ Λπκηέξ, ησλ γελεζηνπξγώλ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, δελ έρνπκε κηα θαζαξή πξόζεζε γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιιηηερληθνύ έξγνπ αιιά απιή κόλν αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Οη 

ζεσξνύκελεο σο πξώηεο ηαηλίεο ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ «Ζ έμνδνο 

από ην εξγνζηάζην» θαη ε «Άθημε ηνπ ηξέλνπ ζην ζηαζκό ηεο ηνηά» θιπ. 

απνηεινύληαη από έλα θαη κόλν πιάλν δηάξθεηαο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ. 

 

«Παξ φια απηά, ιέεη ν Μαξζέι Μαξηέλ, φηαλ βιέπνπκε ζήκεξα απηέο ηηο ηαηληνχιεο, 

ηηο βξίζθνπκε εθπιεθηηθά θσηνγελείο. Ο ηφζν καγηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο εκθαλίδεηαη έηζη νινθψηεηλνο: ε κεραλή ιήςεο δεκηνπξγεί 

ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ έλα πηζηφ αληίηππν ηεο πξαγκαηηθφηεηα». 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Μειηέο ν θηλεκαηνγξάθνο γίλεηαη ην κέζνλ κε ηηο 

απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο πνπ «παληξεύεηαη» κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζαπκαηνπνηνύ θαη 
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ηαρπδαθηπινπξγνύ ηνπ Θεάηξνπ Ρνκπέξ Χνπληίλ θαη δεκηνπξγείηαη γηα πξώηε θνξά 

ην θηλεκαηνγξαθηθό ζέακα. «Υπάξρεη ηέρλε» ηζρπξίδεηαη ν Μ. Μαξηέλ «εθφζνλ 

ππάξρεη πξσηφηππε (έζησ θαη ελζηηθηψδηθε) δεκηνπξγία.» 

 

«Ξεθηλψληαο απφ θηλεκαηνγξαθεκέλν ζέακα ή απφ απιή αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ν θηλεκαηνγξάθνο έγηλε ζηγά-ζηγά κηα γιψζζα, ην κέζν δειαδή 

ψζεζεο κηαο αθήγεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηδεψλ: ηα νλφκαηα ηνπ Γθξίθθηζ θαη ηνπ 

Ατδελζηάτλ είλαη ηα βαζηθά νξφζεκα απηήο ηεο εμέιημεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

πξννδεπηηθή απνθάιπςε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ κεζφδσλ έθθξαζεο πνπ εμειίζζνληαη 

ζπλέρεηα, θαη θπξίσο κε ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ πην εηδηθνχ απ φια: ηνπ κνληάδ».  

 

Ο εκπινπηηζκόο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γιώζζαο κε λέα ζηνηρεία έγηλε 

ζηαδηαθά θαζώο ε θάκεξα έγηλε επθίλεηε, όπσο ην αλζξώπηλν κάηη. Γηα παξάδεηγκα 

ην ηξάβειηλγθ - ε παξάιιειε θίλεζε ηεο κεραλήο πξνο ην αληηθείκελν - 

αλαθαιύπηεηαη ηπραία ην 1896 όηαλ έλαο νπεξαηέξ ησλ Λπκηέξ ηνπνζεηεί ηε κεραλή 

ηνπ ζε κηα γόλδνια ζηε Βελεηία. 

Από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνιινί ζπγγξαθείο 

αλαγλώξηζαλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γξαθήο. 

Γηα ηνλ Εάλ Κνθηώ «κηα ηαηλία είλαη κηα γξαθή κε εηθφλεο» ελώ ν Αιεμάληξ 

Αξλνύ ζεσξεί πσο «ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα γιψζζα εηθφλσλ κε ην ιεμηιφγηφ ηεο, 

ηε ζχληαμή ηεο, ηηο ζεκαζίεο, ηηο ειιείςεηο, ηηο ζπκθσλίεο θαη ηε ηερληθή ηεο». Ο Εάλ 

Δπζηάτλ βιέπεη ζ απηόλ «ηελ παγθφζκηα γιψζζα» θη ν Λνπί Νηειιύθ ππνζηεξίδεη πσο 

«κηα θαιή ηαηλία είλαη έλα θαιφ ζεψξεκα». 

Γηα πξώηε θνξά ν θηλεκαηνγξάθνο αλαγλσξίζηεθε σο ε έβδνκε ηέρλε από 

ηνλ ηηαιό θξηηηθό Ρηηζηόην Καλνύλην (1879-1923) θαη έθηνηε θαζηεξώζεθε. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο, έγξαθε ν Καλνύλην «ζα είλαη ν ππέξνρνο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ 

ησλ ξπζκψλ ηνπ ρψξνπ (Πιαζηηθέο ηέρλεο) θαη ησλ ξπζκψλ ηνπ ρξφλνπ (Μνπζηθή θαη 

Πνίεζε)».   

 

 

 

 

 



 5 

[5] 
ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

Σοσ ΚΩΣΑ ΣΡΑΣΟΤΓΑΚΗ 

(ζσμπληρωμαηικές ηων μαθημάηων ζηο Ιόνιο Πανεπιζηήμιο) 

 

 

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
1 

 

Ο θηλεκαηνγξάθνο γελλήζεθε κε ηελ εθεύξεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θάκεξαο. 

 

Ζ πξώηε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ζηελ ηζηνξία ζεσξείηαη «Ζ κεγάιε ιεζηεία ηνπ 

ηξαίλνπ» 

 

Σα πξώηα ρξόληα νη πξνβνιέο γίλνληαλ ζε ζεαηξηθέο θαη άιιεο αίζνπζεο θαη ε 

ζθελνζεζία ήηαλ ππνηππώδεο. 

 

Ζ εμέιημε ηεο θηλεκαηνγξαθηθή θάκεξαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ θαθώλ επέηξεςε 

ηνλ πεηξακαηηζκό κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θηικαξίζκαηνο θαη δηακόξθσζε ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα θαη ηελ ηέρλε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ζθελνζεζίαο.. 

 

Ζ ελζσκάησζε ηνπ ήρνπ θαη ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ερεηηθώλ 

εθθέ  νινθιήξσζε ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, όπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα. Ζ 

πξώηε «νκηινύζα» ηαηλία ζηελ ηζηνξία ζεσξείηαη «Ο ηξαγνπδηζηήο ηεο Σδαδ». 

 

Ήρνο θαη εηθόλα απνηεινύλ έλα εληαίν ζύλνιν ζε κία ζεκεξηλή θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία πνπ ζθνπό έρεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη ηνπ θαιιηηερληθνύ ηεο 

ζηόρνπ. 

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ έρεη δηακνξθσζεί έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ απνηεινύλ 

ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα. 

 

Οη θαλόλεο απηνί, όπσο ηζρύεη θαη ζε θάζε κνξθή ηέρλεο, απνηεινύλ ηελ πξαθηηθή 

βάζε θαη δελ είλαη άθακπηνη αιιά κπνξνύλ λα αλαηξαπνύλ, άιινηε κε κεγαιύηεξε 

θαη άιινηε κε κηθξόηεξε επηηπρία. 

 

2 

 

Σν γύξηζκα κίαο ηαηλίαο απαηηεί, εθηόο από ηνλ ζθελνζέηε θαη ηνπο εζνπνηνύο, ηελ 

ζπλεξγαζία ελόο αξηζκνύ αλζξώπσλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο (θάκεξεο, θώηα, ήρνο θιπ). Ο ξόινο 

θαζελόο από απηνύο είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπο 

απαξαίηεηε.  

 

Γηα ηνλ ιόγν απηό, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ 

πξνπαξαζθεπή θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ηαηλίαο.  

 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηαηλίαο γίλεηαη κε ην θηλεκαηνγξαθηθό ζελάξην. 
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Ζ ζπγγξαθή ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ ζελαξίνπ ππαθνύεη θαη απηή ζε θάπνηνπο 

θαλόλεο, θαζώο, εθηόο από εξγαιείν γηα ηνπο εζνπνηνύο  απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη 

ηερληθό εγρεηξίδην γηα ηνπο ππόινηπνπο ζπληειεζηέο ηεο ηαηλίαο. 

 

3 

 

Μηα ηαηλία κπνξεί λα βαζηζηεί ζε κηα πξσηόηππε ηδέα ή λα απνηειεί κεηαθνξά ελόο 

βηβιίνπ, ζεαηξηθνύ έξγνπ θιπ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπγγξαθή θηλεκαηνγξαθηθνύ 

ζελαξίνπ είλαη απαξαίηεηε.  

 

Σν ζελάξην, ζε αληίζεζε κε έλα ινγνηερληθό έξγν έρεη πεξηνξηζκνύο ζηνλ ηξόπν 

γξαθήο. Δίλαη γξακκέλν πάληα ζε ελεζηώηα ρξόλν (ζην παξόλ) θαη πεξηγξάθεη 

επαθξηβώο ην ηη βιέπνπκε θαη ην ηη αθνύκε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Έρεη ππνινγηζηεί 

όηη κία ζειίδα θηλεκαηνγξαθηθνύ ζελαξίνπ πεξηγξάθεη πεξίπνπ έλα ιεπηό 

θηλεκαηνγξαθηθνύ ρξόλνπ. Έηζη, γηα κία ηαηλία 110 ιεπηώλ ην ζελάξην ζα είλαη 

πεξίπνπ 110 ζειίδσλ. 

 

ε έλα θηλεκαηνγξαθηθό ζελάξην δελ ππάξρνπλ θαινινγηθά ζηνηρεία (κεηαθνξέο, 

παξνκνηώζεηο θιπ). Ζ πεξηγξαθή γίλεηαη κε βάζε ην ηη πεξηέρεη έλα πιάλν θάζε 

ζηηγκή. 

 

Ζ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ρσξίδεηαη ζε «ζεθάλο», «ζθελέο» θαη «πιάλα», ηα νπνία 

επίζεο αλαθέξνληαη ζην ζελάξην. 
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Μηα ζεθάλο είλαη κηα νινθιεξσκέλε λνεκαηηθή ελόηεηα (έλα κέξνο) κέζα ζηελ 

ηαηλία. Δίλαη  δειαδή θάηη αληίζηνηρν κε κία ζθελή ζε έλα ζεαηξηθό έξγν ή έλα κέξνο 

ελόο βηβιίνπ.  

 

Αληίζεηα ε «ζθελή» ζε κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία έρεη άιιν λόεκα. θελή ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν αιιάδνπκε θάζε θνξά πνπ αιιάδνπκε ηόπν θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

δξάζεο. 

 

Μηα ζθελή κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ε πεξηζζόηεξα πιάλα. 

 

Έλα πιάλν είλαη ην απνηέιεζκα κίαο ζπλερόκελεο θαηαγξαθήο από ηελ θάκεξα, από 

ηελ ζηηγκή πνπ απηή αξρίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο (ην θηικάξηζκα) κέρξη ην ζηακάηεκά 

ηεο θαζ’ ππόδεημε ηνπ ζθελνζέηε. Ζ δηάξθεηα ελόο πιάλνπ κπνξεί λα πνηθίιεη από 

κηζό δεπηεξόιεπην πεξίπνπ (ηόζν όζν λα θαίλεηαη αληηιεπηό από ην κάηη) κέρξη θαη 

όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο.  

 

Έρνπλ γπξηζηεί ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από έλα κόλν πιάλν ! (Χίηζθνθ θιπ.) 

 


