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Περίιευε 
 

Σν άξζξν απηό αλαιύεη ηελ ηαηλία ηεο Υξπζάλζεο Καξθή Κώε, ε νπνία παξνπζηάδεη κηα 

κεζναζηηθή Διιεληθή νηθνγέλεηα λα ηξώεη καδί έλα θπξηαθάηηθν κεζεκέξη. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο δηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο πνπ πξνθαινύλ έληαζε ζηνπο ήξσεο ηεο 

ηαηλίαο θαη δηαδξακαηίδνληαη δηάθνξα γεγνλόηα. Η ζθελνζέηεο κέζα από ηελ δηθή ηεο καηηά 

πξνζπαζεί θαη θαηαθέξλεη λα εμσηεξηθεύζεη ηελ εζσηεξηθή έληαζε ησλ εξώσλ 

δεκηνπξγώληαο θαληαζηηθά πιάλα αιιά ηαπηόρξνλα ξεαιηζηηθά γηα ηνλ ζεαηή. Σα πιάλα 

απηά πξνθαινύλ αληηθξνπόκελα ζπλαηζζήκαηα. Ο ζεαηήο ηεο ηαηλίαο ηξνκάδεη αιιά θαη 

γειά, ζηελαρσξηέηαη κε ηελ έληαζε, αιιά ληώζεη θαη ηελ αγάπε, ε νπνία έξρεηαη ζαλ 

θάζαξζε ζην ηέινο κε ην γιπθό, πνπ είλαη έλα πξνθηηεξόι. Η ηαηλία πξνθαιεί ηνλ ζεαηή λα 

πξνβιεκαηηζηεί, λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ ζέζε ησλ εξώσλ θαη λα ζπιινγηζηεί ηελ 

δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη, όηη όπνηα πξνβιήκαηα θαη εληάζεηο θη 

αλ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα, ζην ηέινο ε αγάπε δέλεη ηα κέιε ηεο θαη έρεη 

ηελ δύλακε λα ηα εμνκαιύλεη όια. Μεζνδνινγηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

κέζνδνο ησλ Barthes θαη Greimas. Η ηαηλία θόπεθε ζε έμη αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο, 

κεηξήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πίλαθεο νη θώδηθεο, ελώ αλαιύζεθαλ πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά. 

 

Analysis of the short movie "Profiterol"  by Chrysanthis Karfi Koi 
 

Abstract  
 

This paper analyzes Chrysanthis Kafis Koi's film, which presents a middle-class Greek family 

eating together on a Sunday afternoon. During the meal discussions are taking place that 

cause tension between the family and various events take place. The director, through her own 

eyes, tries and manages to extort the inner intensity of the heroes by creating fantastic and 

realistic shots for the viewer. These shots create conflicting feelings, the viewer feels scared 

but also laughs, feels disturbed by the intensity but also feels the love that comes as a 

catharsis in the end with the dessert that called Profiterol. The film troubles the viewer, makes 

him empathize with the heroes and ponder his own behavior. He also recognizes that the 

problems and tensions that occur within a family can be smoothed by the love that holds their 

members together. Methodological tool that was used is the method Barthes and Greimas. 

The film was cut into six narrative sections that were counted and tabulated, the codes were 

analyzed qualitatively and quantitatively.  
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Ορηζκός ηες εκεηοιογίας 

Η εκεηνινγία ή ζεκεησηηθή κειεηά ηα ζπζηήκαηα ησλ ζεκείσλ π.ρ. γιώζζα, 

ζεκαηνδνηήζεηο, θώδηθεο θ.α. Η γιώζζα είλαη έλα ηκήκα ηεο. Η ζεκεηνινγία είλαη ε 

επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ δσή ησλ ζεκείσλ κέζα ζηελ θνηλσλία (Guiraud. 2004). Η 

ζεκεησηηθή είλαη πεδίν ή επηζηεκνληθόο θιάδνο; Ο Οπκπέξην Έθν, ζην βηβιίν ηνπ ζεσξία 

ηεο ζεκεησηηθήο, αλαθέξεη όηη: «α) Με ηνλ όξν ζεκεησηηθή ελλννύκε έλαλ επηζηεκνληθό 

θιάδν κε δηθή ηνπ κέζνδν θαη ζαθέο αληηθείκελν ή αλ β) ε ζεκεησηηθή είλαη έλα πεδίν 

εξεπλώλ. (Δco,1994:26). Η εκεησηηθή βξίζθεηαη παληνύ θαη θαιύπηεη έλα πεδίν ζην νπνίν 

ζπγθιίλνπλ πνιιέο επηζηήκεο, όπσο ε αλζξσπνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε θηινζνθία, ε 

γισζζνινγία, ε ςπρνινγία, νη επηζηήκεο ηεο επηθνηλσλίαο, (Chandler,1994). Πεδίν κειέηεο 

ηεο ζεκεηνινγίαο είλαη ην ίδην ην ζεκείν, νη θώδηθεο θαη ηα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, νξγάλσζεο 

ησλ ζεκείσλ θπζηθά θαη ε θνπιηνύξα, όπνπ εληόο ηεο ιεηηνπξγνύλ νη θώδηθεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα, ελώ ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ ο. Πξόηαζε ηνπ Umberto Eco ήηαλ, 

λα νξηζζεί σο ζεκείν, νηηδήπνηε εθιακβάλεηαη σο ππνθαηάζηαην θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο. 

Απηό ην θάηη άιιν δελ νθείιεη θαηά αλάγθε λα ππάξρεη ή λα βξίζθεηαη πξάγκαηη θάπνπ ηελ 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ππνθαζίζηαηαη από έλα ζεκείν.(Eco, 994).,(Μπόθινπλη-

Λαγνπνύινπ,1983). εκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο, πνπ αλάπηπμαλ ηελ ζεκεησηηθή ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή, ππήξμαλ ν Ακεξηθαλόο θηιόζνθνο Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

θαη ν Charles William Morris (1901-1979). 

 

εκαληηθοί Θεφρεηηθοί ηες εκεηφηηθής 

εκαληηθνί ζύγρξνλνη ζεσξεηηθνί ηεο ζεκεησηηθήο είλαη ν Roland Barthes (1915-1980), ν 

Umberto Eco (1932), ν Christian Metz, ε Julia Kristeva (1941) θαη ν Algirdas Greimas 

(1917). ηα πιαίζηα ηεο ζεκεησηηθήο εξγάδνληαη επίζεο θάπνηνη γισζζνιόγνη, όπσο ν 

Roman Jakobson (1896-1982) θαη ν Michael A K Halliday, (Chandler,1994). εκαληηθό ξόιν 

ζηελ άξζξσζε ηεο ζεκεηνινγίαο κε ηελ θνηλσλία είραλ νη θηιόζνθνη P.Bourdieuθαη 

R.Barthes. ηελ Ακεξηθή ε ζεκεησηηθή αλαπηύρζεθε από ηνλ θηιόζνθν Ch. Pierce, ν νπνίνο 

ζηεξίρζεθε ζηε ινγηθή, γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θεηκέλσλ δεκηνπξγώληαο ηξείο 

ηύπνπο, Σν ζύκβνιν, Σελ εηθόλα θαη Σελ έλδεημε (Guiraud. 2004). 

Απηέο νη ηάμεηο ελλνηώλ είλαη: 

1. Σν γισζζνινγηθό, όπνπ νη ζεκαίλνπζεο ζρέζεηο είλαη ζπκβαηηθήο θύζεο  

2. Σν κεησλπκηθό όπνπ ε ηάμε ηεο ζεκαζίαο γίλεηαη ζηελ βάζε ππαξθηώλ ζρέζεσλ θαη  

3. Σν αλαινγηθό, ε ηάμε ηεο απεηθόληζεο (Φύιια, 2004). 

 

Κηλεκαηογράθος Σέτλε θαη Σετληθή 

Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα δηαθνξεηηθή. Δίλαη κηα αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη 

αλαθνξά ζηελ αηζζεηηθή, ηελ νλεηξηθή, ηε θπζηθή, ηελ θνηλσληθή θαη αλζξσπνινγηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. ε όιεο ηηο ηαηλίεο ππάξρνπλ ηερληθέο θαη ιεθηηθέο θαηαζθεπέο κηαο άιιεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Η πξνβνιή ηεο θαζίζηαηαη δπλαηή, ράξε ζηε δηακεζνιάβεζε ηερληθώλ 

κέζσλ, ηε ιεηηνπξγία πνιιώλ νπηηθώλ, ερεηηθώλ θαη λνεηηθώλ θσδίθσλ (Κνινβόο,1993). 

Γηαθέξεη γηαηί ζηεξίδεηαη ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο γηα λα εθθξαζηεί, όπσο ζηελ ινγνηερλία, 

ζηελ πνίεζε, ζηελ κνπζηθή θαη ην ζέαηξν. ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζπλππάξρνπλ ζε 

αιιειεπίδξαζε δύν αληηζεηηθά ζηνηρεία. Η εηθόλα, έλα κε ρξνληθό ζηνηρείν όπνπ ν ρξόλνο 

αθηλεηνπνηείηαη θαη ε αθήγεζε, έλα ζύζηεκα αιιαγήο, πνπ απαξηίδεηαη από ηηο ελαιιαγέο 

ηνπ ρώξνπ θαη ζε απηό ζπλίζηαηαη ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ κέζνπ. Δπίζεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

εκπιέθνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε θσδίθσλ, πνπ θάλνπλ από ηελ πξώηε καηηά ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία έλα πεξίπινθν είδνο (Γνπιήο, 2018). 

Σα Δθθραζηηθά κέζα ηοσ Κηλεκαηογράθοσ 

Ο θηλεκαηνγξάθνο όπσο θαη νη άιιεο κνξθέο  ηέρλεο, αθεγείηαη νξηζκέλα πξάγκαηα κε ηνλ 

δηθό ηνπ ηξόπν. Γεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε, όηη απηό πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ νζόλε, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνπ ζην παξειζόλ ή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην κέιινλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία 
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κηαο ηαηλίαο ππάξρεη αξρηθά ε ηδέα, ε νπνία γίλεηαη ζελάξην θαηην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε 

εηθόλα. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηθόλαο είλαη ηα 

εθθξαζηηθά κέζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη απηά είλαη: 

ελάρηο 

Σν ζελάξην είλαη έλα θείκελν ην νπνίν πεξηέρεη κόλν ιέμεηο θαη είλαη πξννξηζκέλν γηα λα 

ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή ελόο νπηηθναθνπζηηθνύ έξγνπ. Σν πεξηερόκελν ηνπ είλαη 

δεκηνύξγεκα ηνπ ζελαξηνγξάθνπ θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο δέθηεο, ηνλ παξαγσγό, ηνλ 

ζθελνζέηε θαη ζρεδόλ όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ. Ο ζελαξηνγξάθνο γξάθεη κέζα ζηα 

όξηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο απνδέθηεο ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 

ηειηθή εηθόλα θαη ηα κελύκαηα ηα νπνία ζέιεη λα δώζεη. Αθόκα θαη όηαλ ε κνξθή ηνπ έξγνπ 

είλαη θαζνξηζκέλε, ν ζελαξηνγξάθνο θαιείηαη λα ζηήζεη ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξνζρεδηαζκέλε επηθνηλσλία κε ηνλ ζεαηή. Σν ζελάξην 

πεξηέρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο, ζπγθεθξηκέλα απηόλνκα λνήκαηα θαη ζθνπό. Δίλαη κηα 

νινθιεξσκέλε δεκηνπξγία θαη πξαθηηθή πνπ ζπκκνξθώλεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο 

αλάινγνπο κε ηνλ ηειηθό ηνπ ζθνπό. Όηαλ παξαδίλεηαη από ηνλ ζελαξηνγξάθν, κεηά από 

αξθεηέο αλαζεσξήζεηο, πεξηέρεη  νινθιεξσκέλα λνήκαηα θαη ιύζεηο γηα ηελ άξηηα 

δηάξζξσζε ηεο ηζηνξίαο (θνπεηέαο,2015). 

 

θεληθά θαηΝηεθόρ 

Σα ζθεληθά δεκηνπξγνύληαη γηα λα ζπλνδέςνπλ ηελ αλζξώπηλε δξάζε, αιιά θαη από κόλα 

ηνπο έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο ηαηλίαο. Ο ζθελνζέηεο ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθά 

ή εζσηεξηθά γπξίζκαηα θαη επηιέγεη ηελ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ. Ο ρώξνο κπνξεί λα είλαη 

πηζηό αληίγξαθν ή λα πξνέξρεηαη από ηελ θαληαζία ηνπ ζθελνζέηε. Οξηζκέλεο θνξέο 

απαηηείηαη ην ρηίζηκν ελόο νινθιεξσκέλνπ ζθεληθνύ ή ε δεκηνπξγία εηδηθώλ εθέ θαη 

κηληαηνύξεο. Δπίζεο έλα άςπρν αληηθείκελν κπνξεί λα δώζεη ππόζηαζε θαη λα γίλεη θνξέαο 

αθήγεζεο (Καπόια & Παπαθσλζηαληίλνπ, ρ.ρ.). 

 

Κοζηούκηα θαη Μαθηγηάδ 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηα θνζηνύκηα θαη ην καθηγηάδ έρνπλ εηδηθή ιεηηνπξγία θαη πξέπεη λα 

είλαη ξεαιηζηηθά. Βνεζνύλ ηνλ εζνπνηό λα ελζαξθώζεη ηνλ ξόιν θαη πνιιέο θνξέο γίλνληαη 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαληαζία θαη ηελ ηερληθή κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

Φφηηζκός 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν ν θσηηζκόο είλαη έλα ζύλζεην κέζν. Έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν δηακνξθώλεηαη ε αηκόζθαηξα ηεο ηαηλίαο αιιά θαη ζηελ εθθξαζηηθόηεηα ηεο 

εηθόλαο. Οη θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο πεξηνρέο βνεζνύλ ζηελ νινθιεξσκέλε δνκή ηνπ θάδξνπ. 

ύκθσλα κε ηνλ ζθελνζέηε, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εζηηάδεη ν θσηηζκόο ή δεκηνπξγνύληαη 

ζθηέο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα, έληαζε θαη πξνζδνθίεο,(Καπόια & Παπαθσλζηαληίλνπ, ρ.ρ.). 

 

Κάδρο 

Όιε ε νπηηθή πιεξνθνξία κηαο ηαηλίαο εκπεξηέρεηαη ζε έλα πξνβαιιόκελν νξζνγώλην 

πιαίζην ην νπνίν νλνκάδεηαη θάδξν. Ο ζθελνζέηεο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θάδξνπ νξγαλώλεη 

ηηο πιεξνθνξίεο κέζα θαη έμσ από απηό θαη θαζνξίδεη ην ύθνο ηεο ηαηλίαο. Οη αλαινγίεο ηνπ 

θάδξνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο βάζεη ησλ βηνκεραληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ κέζνπ θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ην πιάηνο πξνο ην ύςνο. Τπάξρνπζεο επηινγέο είλαη 1.33:1, 1.66:1, 1.85:1 θαη 

2.35:1. Η επηινγή γίλεηαη ζπλεηδεηά, γηαηί ν θάζε ηύπνο πιάλνπ πξνζθέξεη κνλαδηθέο 

αηζζεηηθέο δπλαηόηεηεο, ελώ ππάξρνπλ πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη αξθεηέο 

ζεσξίεο ζύλζεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ. Όπνηεο θαη αλ είλαη νη αλαινγίεο ή ε ζύλζεζε ηνπ, 

ν ζθελνζέηεο απνκνλώλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη από ηνλ ρώξν πνπ ππάξρεη ηξηγύξσ θαη 

εζηηάδεη ζε απηό δηακνξθώλνληαο ηνλ νπηηθό ξπζκό ηεο ηαηλίαο (Καιακπάθαο, Β. ρ.ρ.).  

 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               14 (4), 2019                                                                                                                                 48 

 

Πιάλο 

Έλα πξσηαξρηθό κέζν έθθξαζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη ην πιάλν. Σερληθά είλαη ην ηκήκα 

ηεο εηθόλαο πνπ θαηαγξάθεη ε κεραλή από ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη κέρξη λα ζηακαηήζεη θαη 

είλαη ην κηθξόηεξν θνκκάηη ηεο θηικηθήο έθθξαζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα ηνπ 

λνήκαηνο ελώ εμαξηάηαη από ηα άιια πιάλα έηζη ώζηε λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε 

αληίιεςε. Σα είδε ησλ πιάλσλ κε ηνλ ηξόπν πνπ ηνπνζεηνύληαη ηα αληηθείκελα ζην θάδξν, 

ηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ηεο θάκεξαο είλαη: 

 Πνιύ γεληθό πιάλν - Extreme Long Shot  

 Γεληθό πιάλν- Long shot  

 Οιόζσκν πιάλν- Medium shot  

 Πιάλν Ακεξηθέλ - Two shot 

 Μεζαίν πιάλν - Medium close shot  

 Κνληηλό πιάλν - Close up 

 Πνιύ θνληηλό πιάλν- Big close up  

 Πιάλν ιεπηνκέξεηαο - Insert or Detail 

Οη γσλίεο ιήςεο πνπ ηνπνζεηείηαη ε θάκεξα είλαη: 

 Τπνθεηκεληθή ιήςε (Point of view shot) 

 Λήςε από πάλσ πξνο ηα θάησ (High – angles hot) 

 Λήςε από θάησ πξνο ηα πάλσ (Low – angles hot) 

 Over the shoulder shot 

 Η πιάγηα ζέζε ηεο κεραλήο 

Η θίλεζε ηεο κεραλήο κπνξεί λα είλαη: 

 Παλνξακίθ. Πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο ζηαζεξήο θάκεξαο γύξσ από ηνλ θαηαθόξπθν 

άμνλα  

 Βεξηηθάι. Πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηεο ζηαζεξήο θάκεξαο γύξσ από ηνλ νξηδόληην 

άμνλα ηεο 

 Σξάβειηλγθ. Η θάκεξα θηλείηαη θαη απνκαθξύλεηαη ή πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελν. 

(Γνπιήο,2018).   

Ρσζκός 

Ο ξπζκόο ραξίδεη ζην θηλεκαηνγξαθηθό έξγν ην ραξαθηήξα ελόο έξγνπ ηέρλεο. Η δηαδνρή 

ησλ πιάλσλ ζύκθσλα κε ηηο ζρέζεηο δηάξθεηαο θαη κεγέζνπο δίλεη ην ξπζκό κηαο ηαηλίαο θαη 

πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζηνπο ζεαηέο. Σα ζύληνκα πιάλα πξνθαινύλ ηελ εληύπσζε έληαζεο 

θαη αγσλίαο, ελώ ηα αξγά πιάλα καο νδεγνύλ ζηελ εξεκία (Καπόια & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

ρ.ρ.). 

 

Υρόλος 

Η κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη ε απνηύπσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 

Ο ζθελνζέηεο από έλα ηκήκα γεγνλόησλ ζηνλ ρξόλν, αθαηξεί, όηη δελ ρξεηάδεηαη, γηα λα έρεη 

κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα. πκππθλώλεη θαη εηζάγεη ηνλ ρξόλν κέζα ζηελ θάζε εηθόλα θαη 

έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαηήξεζε ησλ γεγνλόησλ ηεο δσήο ζηνλ ρξόλν. Σν επηθξαηέζηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο εηθόλαο είλαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεη ηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ ζην 

θάδξν. Σν κνληάδ ελώλεη  ηα πιάλα, πνπ είλαη γεκάηα ρξόλν θαη δηακνξθώλνπλ ηνλ ξπζκό 

ηεο ηαηλίαο αλάινγα κε ηελ πίεζε ρξόλνπ πνπ δηαηξέρεη απηά ηα ηκήκαηα. Έηζη κε ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο ρώξσλ θαη πνιιώλ πξνζώπσλ ηνλίδεηαη ε απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ε 

αζπλέρεηα (Μαξηλνπνύινπ,2009:41-42). 
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Ζζοποηία 

Ο εζνπνηόο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη άκεζα θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εηθόλα θαη 

ηελ πξνζδηνξηζκέλε ρξνληθά ύπαξμε ηνπ ζηνλ ξόιν πνπ ππνδύεηαη. Οη θηλεκαηνγξαθηθνί 

ξόινη είλαη αλαιινίσηνη ζηνλ ρξόλν, θάζε θνξά πνπ πξνβάιινληαη. Οη εζνπνηνί κνηάδνπλ κε 

αζάλαηα ηζηνξηθά πξόζσπα ηνπ παξειζόληνο. Τπάξρεη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ελόηεηαο ηνπ 

εζνπνηνύ, ε νπνία δελ πξνθύπηεη κόλν ζην κνληάδ, αιιά είλαη ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο θύζεο 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθόλαο, (Λενληάξεο,2010:38-41). 

 

Ήτος θαη Μοσζηθή 

Ο ήρνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εηθόλα. Μπνξεί λα θηάζεη θαηεπζείαλ ζην 

ππνζπλείδεην ηνπ ζεαηή θαη λα πξνζεγγίζεη ηελ θαξδηά ηνπ επθνιόηεξα από ηελ εηθόλα. Ο 

ήρνο θαηεπζύλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή πξνο ηελ πεγή ηνπ, ζρνιηάδεη, δεκηνπξγεί 

πξνζδνθίεο, πξνζδίδεη αμία. Ο ελδν-αθεγεκαηηθόο ήρνο πεγάδεη κέζα από ηνλ θόζκν ηεο 

ηζηνξίαο, πνπ κπνξεί λα είλαη νη δηάινγνη ησλ εζνπνηώλ, θάπνην κνπζηθό όξγαλν ή από 

αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνξία. Ο ζθελνζέηεο όκσο, κπνξεί λα επηιέμεη θαη 

έλαλ εμσ-αθεγεκαηηθό ήρν, όπσο ηελ πξνζζήθε κηαο θσλήο πνπ λα πεξηγξάθεη ή λα 

εμεγεί.(Μαξηλνπνύινπ,2009).Η κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηεο δξάζεο θαη είλαη ππνζηεξηθηηθή ηεο εηθόλαο δεκηνπξγώληαο ζπλαηζζήκαηα, 

πξνζδίδνληαο ξπζκό θαη θαιύπηνληαο  εξκελεπηηθέο ή άιιεο αδπλακίεο  (Καιακπάθαο, Β. 

ρ.ρ.). 

 

Μοληάδ 

Πξηλ ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο πξαγκαηνπνηείηαη ην κνληάδ, ην νπνίν πξνθύπηεη 

από ηελ ζπξξαθή ησλ πιάλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ ζε κηα ζεηξά θαζνξίδνληαο ηε 

δνκή, ην ύθνο θαη ηνλ ξπζκό ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηνλ ζθελνζέηε. ην κνληάδ επηηεινύληαη 

βαζηθέο επηινγέο θαη ιεηηνπξγίεο ελώ δηέπεηαη από θαλόλεο. Τπάξρεη ην κνληάδ ζπλέρεηαο, κε 

ζηόρν λα ακβιύλεη ηελ εληύπσζε ηεο θαηάηκεζεο ηεο δξάζεο θαη λα δηαζθαιίζεη ζαθή θαη 

ζπλερή αθεγεκαηηθή ξνή. ηνλ αληίπνδα ππάξρεη ην κνληάδ αζπλέρεηαο, όπνπ θαηαμησκέλνη 

δεκηνπξγνί αλαηξέπνπλ ηνπο θώδηθεο ηεο ζπλέρεηαο. Σν θάζε cut δελ πεξλάεη απαξαηήξεην, 

αλαδεηθλύεηαη σο έλα βαζηθό δνκηθό ζηνηρείν ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γξαθήο θαη θαζνξίδεη 

ηνλ νπηηθναθνπζηηθό ξπζκό ηεο ηαηλίαο ζε αλαινγία κε ηνλ ξπζκό ελόο κνπζηθνύ έξγνπ ή 

κηαο ρνξνγξαθίαο (Καιακπάθαο, Β. ρ.ρ.). 

 

Μοληέια Αλάισζες 

Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαιπζνύλ νη αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ θηικ είλαη 

απηέο ηνπ Roland Barthes θαη ηνπ Algirdas Julien Greimas. ύκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, ην 

ζεκείν εθηόο από ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλόκελν, πεξηιακβάλεη θαη ηε ζρέζε ησλ δύν όξσλ 

κεηαμύ ηνπο. Σν ζεκείν δειαδή, είλαη ην ζπλδεηηθό άζξνηζκα ησλ δύν όξσλ θαη αλάκεζα ζε 

απηά ηα ηξία ζηνηρεία ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη ηόζν ζηελέο, πνπ 

θάπνηεο θνξέο ε αλάιπζή ηνπο θαζίζηαηαη αδύλαηε. Δπίζεο ζε θάζε αλάιπζε ππάξρνπλ δύν 

επίπεδα, ην θπξηνιεθηηθό πνπ είλαη ην ζεκαίλνλ θαη ην ζπλεηξκηθό πνπ είλαη ην ζεκαηλόκελν. 

Ο Algirdas Julien Greimas είλαη έλαο ζεκαληηθόο γισζζνιόγνο θαη αλαιπηήο ηεο 

ινγνηερλίαο. Αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηε ινγνηερλία θαη ηελ 

νλόκαζε «Γνκηθή ζεκαζηνινγία». 

 

Ζ Έλλοηα ηοσ εκείοσ 

Σα ζεκεία είλαη κνλάδεο ζεκαζίαο πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ιέμεσλ, εηθόλσλ, ήρσλ, 

ελεξγεηώλ, ή αληηθεηκέλσλ. Δίλαη δύν εηδώλ: ε δεισηηθή ζεκαζία (θπξηνιεθηηθή – 

denotation) θαη ε ζπλδεισηηθή (ζπλεηξκηθή – connotation). Κάζε ζεκείν απνηειείηαη από έλα 

«ζεκαίλνλ» (signifier), ε κνξθή πνπ παίξλεη ην ζήκα, θαη έλα «ζεκαηλόκελν» (signified), ε 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               14 (4), 2019                                                                                                                                 50 

 

έλλνηα πνπ αλαπαξηζηά (Chandler, 1994). Με άιια ιόγηα, ην ζεκείν είλαη έλα ζύλνιν πνπ 

απνηειείηαη από κία «ηδέα» θαη κία «αθνπζηηθή εηθόλα». Η ηδέα απνηειεί ην ζεκαηλόκελν θαη 

ε εηθόλα ην ζεκαίλνλ. Η νιόηεηα απηή νλνκάδεηαη ζεκείν. Η ζρέζε απηή είλαη απζαίξεηε, 

επνκέλσο θαη ην γισζζηθό ζεκείν είλαη απζαίξεην (Μπόθινπλη & Λαγνπνύινπ, 1980). Οη 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ είλαη δύν εηδώλ νη παξαδεηγκαηηθέο θαη νη ζπληαγκαηηθέο, 

(Barthes, 1964).Όζν αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ν Sol Worth αλαθέξεη όηη έλα ζεκείν δελ 

απνηειεί από κόλν ηνπ θαηλόκελν.  Δπίζεο ηνλίδεη όηη πνιύ ζεκαληηθό είλαη, λα ιακβάλεηαη 

ππόςηλ, όηαλ γίλεηαη αλάιπζε κηαο ηαηλίαο, ν ξόινο ηνπ ζθελνζέηε, γηα ην πνην κήλπκα 

πξνζπαζεί λα πεξάζεη ζηνλ ζεαηή κέζα από ηελ ηαηλία ηνπ. Υσξίο απηό ε αλάιπζε ηεο δνκήο 

ηεο ηαηλίαο ζα είλαη ζηείξα, (Worth,1968). 

 

Αλάισζε ηες Σαηλίας Προθηηερόι 

Η ηαηλία κηθξνύ κήθνπο «Πξνθηηεξόι» αλαθέξεηαη ζε έλα νηθνγελεηαθό γεύκα πνπ όινη 

έρνπκε θαληαζησζεί. Η ηζηνξία παξνπζηάδεη σο ξεαιηζηηθή κηα αθξαία θαηάζηαζε,όπσο 

αλαθέξεη ε ίδηα ε ζθελνζέηεο ηνπ έξγνπ, θ. Υξπζάλζε Καξθή Κώε ζε ζπλέληεπμε ηεο. Η 

ηαηλία πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηεο. Η ζθελνζέηεο γελλήζεθε ην 

1990 ζηελ Θεζζαινλίθε θαη μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηεο ην 2008,ζην Παλεπηζηήκην  Ισαλλίλσλ, 

ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο. Σν 2015 άξρηζε ζπνπδέο θηλεκαηνγξάθνπ ζηε SAE θαη 

ηαπηόρξνλα μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο (Λπθνύξγνπ,2017). 

Ζ Πιοθή ηες Σαηλίας 

Μηα κεζναζηηθή ειιεληθή νηθνγέλεηα, όπνπ ζε έλα ζπλεζηζκέλν θπξηαθάηηθν γεύκα, 

ζπλαληηέηαη θαη αληαιιάζζεη αδηάθνξεο θνπβέληεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σν παξάδνμν είλαη 

όηη αλάκεζα ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο, μεζπνύλ αθξαία γεγνλόηα βίαο, πνπ όκσο, είλαη ζαλ λα 

κελ ππάξρνπλ θαη θαλέλαο δελ δείρλεη λα ηα πξνζέρεη. Η ηζηνξία ηεο ηαηλίαο απνηειεί έλα 

θηινζνθηθό θαη θνηλσληθό ζρόιην ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ηηο 

θνβίεο θαη ηηο θαληαζηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ν θάζε άλζξσπνο. Βαζηθό ζηνηρείν ηεο 

ηαηλίαο είλαη ην νλεηξηθό θαη ε αζάθεηα, ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Τπάξρεη ε 

αίζζεζε, όηη απηό πνπ βιέπνπκε δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπκβαίλεη, γηαηί ε πξαγκαηηθόηεηα δελ 

νινθιεξώλεηαη. Ο ζεαηήο κέζα ζηελ ζθνηεηλή αίζνπζα αιιάδεη ςπρηθή δηάζεζε, ηξνκάδεη 

θαη γειά ζρεδόλ ηαπηόρξνλα, ελώ επεξεάδεηαη θαη από ηελ απηόκαηε αληίδξαζε ησλ 

ππόινηπσλ ζεαηώλ. Ο ρξόλνο θαη ν ηόπνο αδξαλνπνηείηαη θαη έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ κε 

πξαγκαηηθνύ, πνπ απνθηά εηθόλα θαη λόεκα. Οη ήξσεο ηνπ έξγνπ είλαη ζαλ λα εμσηεξηθεύνπλ 

ηηο θξπθέο ηνπο ζθέςεηο, θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο εθδειώλνληαη κε βίαηεο πξάμεηο πξνο ηα 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

σληειεζηές ηες Σαηλίας 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ: Υξπζάλζε Καξθή Κώε, Νηθνιέηα Γειαδάξε  

ΚΖΝΟΘΔΗΑ: Υξπζάλζε Καξθή Κώε  

ΔΝΑΡΗΟ: Νηθνιέηα Γειαδάξε  

ΠΑΗΕΟΤΝ: Δξξίθνο Λίηζεο, Δπαγγειία Αλδξεαδάθε, Δξξίθνο Μειηάξεο, Νάλζπ ηδέξε  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: Νηθνιέηα Γειαδάξε  

ΒΟΖΘΟ ΚΖΝΟΘΔΣΖ: Νηθόιαο Παπαδεκεηξίνπ  

ΚΖΝΗΚΑ, ΚΟΤΣΟΤΜΗΑ: Διέλε Βαξδαβά  

ΔΗΓΗΚΑ ΔΦΔ: Γηώξγνο Αιαρνύδνο, Ρνύιεο Αιαρνύδνο  

STYLING: Οιίβηα Άξηεκηο Γνπεκπ 

BOΖΘΟ ΚΖΝΟΓΡΑΦΟΤ: ηεθαλία Παπαδήκα  

ΚΡΗΠΣ: Νίλα Αιεμαλδξάθε  
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ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Γεσξγία Αλησλνπνύινπ  

ΖΥΟ: πύξνο Λπκπεξόπνπινο, Θάλνο Καξαιήο 

ΖΥΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ: ηέιηνο Κνππεηώξεο  

ΜΟΝΣΑΕ: ηάκνο Γεκεηξόπνπινο  

COLOR GRADING: Ηιίαο Παλαξίηεο 

ΒΟΖΘΟ ΚΑΜΔΡΑ: Ι Color Grading: Ηιίαο Παλαξίηεο 

ΥΔΓΗΑΣΖ ΉΥΟΤ: ηέιηνο Κνππεηώξεο 

ΣΤΛΗΣΡΗΑ ΦΑΓΖΣΟΤ: Οιίβηα Άξηεκηο Webb 

ΒΟΖΘΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: Γεώξγηνο Γετξκεληδόγινπ  

ΜΑΛΛΗΑ & ΜΑΚΗΓΗΑΕ: Γεσξγία Αλησλνπνύινπ 

ΒΟΖΘΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: Γεώξγηνο Γετξκεληδόγινπ  

ΠΑΡΑΓΧΓΖ:SAEATHENS 

ONLINEFILM:https://vimeo.com/327490574 
 

ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ: 

Βξαβείν ζπνπδαζηηθήο ηαηλίαο ζην 40
ν
 θεζηηβάι ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο Γξάκαο20172o 

Βξαβείν Κνηλνύ 7νπ θεζηηβάι microκ 2017 

SAEA ward Best Film & TV Production 2018 

London Greek Film Festival 

Aegean Film Festival 

San Francisco Greek Film Festival 

International Film Festival of Larissa 

Les Rencontres du Cinéma Grec (Geladari,2017). 

 

Αλάισζε Αθεγεκαηηθώλ Δλοηήηφλ  

 

Δηθόλα 1: Δηθόλα πρώηες αθεγεκαηηθής ελόηεηας 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ: 1 ζεθάλο (είλαη ζύλνιν ζθελώλ) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:37 ιεπηά (μεθηλά από ηελ αξρή έσο 1:37) 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκα θσηνγξαθηθά θαξέ από ηελ ηαηλία 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Η κεηέξα εηνηκάδεη ην γεύκα ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ. ηελ ζπλέρεηα ν παηέξαο, ε κεηέξα, ε θόξε θαη ν γηόο 

θάζνληαη ζην ηξαπέδη, όπνπ ηξώλε θνπβεληηάδνληαο γηα γεγνλόηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζε 

https://vimeo.com/327490574
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απηνύο θαη ζε γλσζηνύο ηνπο. Ξαθληθά ε θνπέια απνζπά έλα πηξνύλη πνπ είλαη θαξθσκέλν 

από ώξα ζην ρέξη ηνπ αδειθνύ ηεο. 

ΥΏΡΟ: Η πξώηε ζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη ζην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ θνπδίλα θαη ζηελ ηξαπεδαξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Η δηαθόζκεζε ηνπ δσκαηίνπ θαη ε ελδπκαζία ησλ εξώσλ παξαπέκπνπλ 

ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα. 

ΠΛΑΝΑ: Η ζθελνζέηεο μεθηλά κε πνιύ θνληηλά πιάλα – big close up.Απνκνλώλεη 

αληηθείκελα θαη κεγεζύλεη ιεπηνκέξεηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ζεαηήο εηζρσξεί ζηελ δσή ηεο 

κάλαο. Αθνινπζνύλ κεζαία πιάλα – medium close shot ηνλίδνληαο έηζη ηελ ζρέζε ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

ΤΜΒΟΛΑ: Σν πιάλν κε ην θαξθσκέλν πηξνύλη ζην ρέξη ηνπ λεαξνύ ζπκβνιίδεη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη ε αδειθή ηνπ πξνο απηόλ. 

ΚΧΓΗΚΔ: Έκθσιος, καγεηρηθός, δηαηροθηθός, οηθογελεηαθός, ειηθηαθός, 

ελδσκαηοιογηθός, δηαθόζκεζες, θαληαζηηθός 

 

 

Δηθόλα 2:Δηθόλα δεύηερες αθεγεκαηηθής ελόηεηας 

ΔΝΟΣΖΣΑ: 2 ζεθάλο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:02 ιεπηά (μεθηλά από ην 1:38έσο 2:39) 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκα θσηνγξαθηθά θαξέ από ηελ ηαηλία 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2: Η ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη θαζώο ηξώλε. 

Μηιάλε γηα ηελ δπζθνιία κεηαθίλεζεο ζηελ Αζήλα. Η θνπέια αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε πνπ 

έρεη ν λεαξόο, αιιά εθείλνο απνθεύγεη ηελ απάληεζε, ξσηώληαο γηα ηελ γεύζε ηνπ θαγεηνύ. 

Σελ ώξα πνπ ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιέλε ηελ γλώκε ηνπο,ε κεηέξα ζεθώλεηαη θαη 

ζπάεη ην πηάην ηνπ άληξα ηεο ζην πάησκα. 

ΥΏΡΟ:Η δεύηεξε ζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη ζην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ηξαπεδαξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Η έλδπζε ησλ πξσηαγσληζηώλ αιιά θαη ε δηαθόζκεζε ηεο ηξαπεδαξίαο 

καο παξαπέκπνπλ ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα. 

ΠΛΑΝΑ: Η δεύηεξε ελόηεηα έρεη κεζαία πιάλα – mediumcloseshot. Με ηνλ ηξόπν απηό ε 

ζθελνζέηεο ζπλζέηεη ηελ θνπβέληα γύξσ από ην ηξαπέδη. Σέινο θιείλεη ηελ ζεθάλο, κε έλα 

πιάλν ακεξηθέλ, επηηπγράλνληαο ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξεκία θαη ηελ μαθληθή έληαζε. 

ΤΜΒΟΛΑ: Οη ραξαθηήξεο είλαη πεξηνξηζκέλνη ή πιαηζησκέλνη από πόξηεο ζε θιεηζηό 

ρώξν, δείρλνπλ παγηδεπκέλνη. Σν πιάλν κε ην ζπάζηκν ηνπ πηάηνπ ζπκβνιίδεη ηελ έληαζε πνπ 

αηζζάλεηαη ε κεηέξα ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. Ο δηάινγνο πνπ πξνεγείηαη κε ηα παξάπνλα 
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δεκηνπξγεί ην θαληαζηηθό πιάλν όπνπ ε κάλα μεζπά γηαηί δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο θαη εθδειώλνπλ παξάπνλα. 

ΚΧΓΗΚΔ: Έκθσιος, οηθογελεηαθός, δηαηροθηθός, ειηθηαθός, ελδσκαηοιογηθός, 

δηαθόζκεζες, πόλοσ, θαληαζηηθός, έληαζες 

 

 

Δηθόλα 3: Δηθόλα ηρίηες αθεγεκαηηθής ελόηεηας 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ: 3 ζεθάλο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 2:60 ιεπηά (μεθηλά από ην 2:40 έσο 5:00) 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκα θσηνγξαθηθά θαξέ από ηελ ηαηλία 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Σν γεύκα ζπλερίδεηαη ζπδεηώληαο γηα 

ηελ ζπληαγή ηνπ θαγεηνύ. Ακέζσο κεηά ν παηέξαο απεπζπλόκελνο ζηνλ γηό ηνπ, ηνλ 

θαηαθξίλεη γηα ηελ θαξηέξα ηνπ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαθέξνληαη ζηελ κε ζσζηή 

επηζθεπή ηνπ ζεξκνζίθσλα από ηνλ γηό θαη ηελ παξέκβαζε πνπ έθαλε ν παηέξαο. Ξαθληθά, ν 

λεαξόο πνπ έρεη λεπξηάζεη πνιύ κε ηνλ παηέξα ηνπ, ζεθώλεηαη θαη ηνλ καραηξώλεη. 

 

ΥΏΡΟ: Η Σξίηε ζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη ζην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ηξαπεδαξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Η δηαθόζκεζε ηνπ δσκαηίνπ θαη ε ελδπκαζία ησλ εξώσλ παξαπέκπνπλ 

ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα. 

 

ΠΛΑΝΑ: ηελ 3
ε
 ζεθάλο ππάξρεη έλα πνιύ θνληηλό πιάλν – bigcloseup πξνζδίδνληαο 

έκθαζε ζηελ έληαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηα κεζαία πιάλα – mediumcloseshot. Με ηνλ ηξόπν 

απηό δηαηεξεί ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ πξνζώπσλ. 

 

ΤΜΒΟΛΑ: Σν πιάλν κε ην καραίξη ζπκβνιίδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηνπ γηνύ πξνο 

ηνλ παηέξα ιόγσ ηεο θνπβέληαο πνπ πξνεγήζεθε. 

 

ΚΧΓΗΚΔ: Έκθσιος, οηθογελεηαθός, καγεηρηθός, δηαηροθηθός, ειηθηαθός, 

ελδσκαηοιογηθός, δηαθόζκεζες, πόλοσ, θαληαζηηθός,  έληαζες 
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Δηθόλα 4: Δηθόλα ηέηαρηες αθεγεκαηηθής ελόηεηας 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ: 4 ζεθάλο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:40 ιεπηά (μεθηλά από ην 5:00 έσο 6:40) 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκα θσηνγξαθηθά θαξέ από ηελ ηαηλία 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 4: Ο παηέξαο δηθαηνινγείηαη όηη δελ είρε 

θηηαρηεί θαιά ν ζεξκνζίθσλαο, ζηξέθεηαη πξνο ηελ θόξε ηνπ θαη ηελ πηέδεη λα θάεη 

πεξηζζόηεξν. Παξάιιεια ηελ πηέδεη θαη ε κεηέξα ηεο θαη ηόηε ε θόξε αξπάδεη έλα θεξνπήγην 

θαη ρηππά ηελ κεηέξα ηεο ζην θεθάιη. 

 

ΥΏΡΟ: Η ηέηαξηε ζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη ζην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ηξαπεδαξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Η δηαθόζκεζε ηνπ δσκαηίνπ θαη ε ελδπκαζία ησλ εξώσλ παξαπέκπνπλ 

ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα . 

 

ΠΛΑΝΑ: Η ζθελνζέηεο ζηελ 4
ε
 ζεθάλο έρεη κόλν κεζαία πιάλα – mediumcloseshot.Απηά 

επηηξέπνπλ ζηνλ ζεαηή λα δεη ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζώπσλ, γηαηί είλαη αξθεηά θνληηλά, αιιά 

θαη αξθεηά καθξηλά, ώζηε λα ζπιιακβάλνπλ ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ησλ πξσηαγσληζηώλ. 

 

ΤΜΒΟΛΑ: Σν πιάλν κε ην ρηύπεκα ηεο κεηέξαο κε θεξνπήγην ζπκβνιίδεη ηελ 

ππεξέληαζε πνπ έρεη ε θόξε. Δίλαη ε θαληαζίσζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ζπλερόκελε 

πίεζε πνπ δέρεηαη από ηνπο γνλείο ηεο. 

 

ΚΧΓΗΚΔ: Έκθσιος, οηθογελεηαθός, δηαηροθηθός, ειηθηαθός, ελδσκαηοιογηθός, 

δηαθόζκεζες  πόλοσ, θαληαζηηθός, έληαζες 
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Δηθόλα 5: Δηθόλα πέκπηες αθεγεκαηηθής ελόηεηας 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ: 5 ζεθάλο 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 3:00 ιεπηά (μεθηλά από ην 6:40 έσο 9:40) 

 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκα θσηνγξαθηθά θαξέ από ηελ ηαηλία 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Γεκίδνπλ ηα πνηήξηα ηνπο κε θξαζί 

θαη ηαπηόρξνλα θνπβεληηάδνπλ ηα δύν αδέιθηα γηα ηελ ηειεόξαζε πνπ αγόξαζε ην αγόξη. Ο 

παηέξαο πξνζπαζεί κε έληαζε λα πεξηγξάςεη πσο γλώξηζε ηελ γπλαίθα ηνπ.Όηαλ αθνύεη ην 

κεγάιν πνζό γηα ηελ αγνξά ηεο ηειεόξαζεο εμνξγίδεηαη, ζεθώλεηαη από ηελ θαξέθια θαη 

πλίγεη ηνλ γηό ηνπ. Ακέζσο κεηά ην θνξίηζη ζεθώλεηαη θαη ζθνηώλεη ηνλ παηέξα ηεο. ηελ 

ζπλέρεηα ε κεηέξα βγάδεη ην καραίξη από ηα πιεπξά ηνπ άληξα ηεο θαη θόβεη ηνλ ιαηκό ηεο 

θόξε ηεο. 

 

ΥΏΡΟ: Η πέκπηε ζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη ζην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ηξαπεδαξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Η δηαθόζκεζε ηνπ δσκαηίνπ θαη ε ελδπκαζία ησλ εξώσλ παξαπέκπνπλ 

ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα. 

 

ΠΛΑΝΑ: ηελ 5
ε
 ζεθάλο ππάξρνπλ δύν πνιύ θνληηλά πιάλα – big closeup κε ηδηαίηεξε 

έληαζε. ε απηό ζπκβάιεη θαη ε γσλία ιήςεο ηεο θάκεξαο. ην έλα πιάλν είλαη αθξαία 

ρακειή (θάησ πξνο ηα πάλσ), ινμή γσλία, εθθξάδνληαο ην πην ζεκαληηθό λόεκα ηεο εηθόλαο. 

ηα κεζαία πιάλα – medium close shot, όπσο θαη ζε όιεο ηηο άιιεο ζε θάλο, ε γσλία ιήςεο 

είλαη ζην ύςνο ηνπ καηηνύ, δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζηνλ ζεαηή. 

 

ΤΜΒΟΛΑ: Σν πιάλν κε ην πλίμηκν ηνπ γηνύ από ηνλ παηέξα ζπκβνιίδεη ηελ αληίδξαζε, 

πνπ ζα ήζειε λα είρε ν παηέξαο, όηαλ αθνύεη ηηο επηινγέο ηνπ γηνύ ηνπ. Η έληαζε πνπ ππάξρεη 

ζε όιε ηελ νηθνγέλεηα ζπκβνιίδεηαη κε ην καραίξη, ηελ θαλάηα θαη ηα ρηππήκαηα. 

 

ΚΧΓΗΚΔ: Έκθσιος, οηθογελεηαθός, δηαηροθηθός, ειηθηαθός, ελδσκαηοιογηθός, 

δηαθόζκεζες, πόλοσ, θαληαζηηθός, έληαζες, θόλοσ 
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Δηθόλα 6: Δηθόλα έθηες αθεγεκαηηθής ελόηεηας 

ΔΝΟΣΖΣΑ: 6 ζεθάλο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1:60 ιεπηά (μεθηλά από ην 9:40 έσο 11:00) 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκα θσηνγξαθηθά θαξέ από ηελ ηαηλία 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: Έλα Πξνθηηεξόι ηνπνζεηείηαη ζην 

ηξαπέδη από ηελ κεηέξα. Η νηθνγέλεηα ηξώεη θαη ρακνγειά ιέγνληαο αζηεία. Η αγάπε είλαη 

δηάρπηε ζην δσκάηην. 

ΥΏΡΟ: Η έθηεζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη ζην εζσηεξηθό ελόο ζπηηηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ηξαπεδαξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Η δηαθόζκεζε ηνπ δσκαηίνπ θαη ε ελδπκαζία ησλ εξώσλ παξαπέκπνπλ 

ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα. 

ΠΛΑΝΑ:Η 6
ε
 ζεθάλο μεθηλά κε έλα θνληηλόπιάλν – bigcloseupηνλίδνληαο έλα αληηθείκελν, 

ην πξνθηηεξόι. Τπάξρνπλ θαη κεζαία πιάλα – mediumcloseshot, πνπ θιείλνπλ ηελ κηθξνύ 

κήθνπο ηαηλία. 

ΤΜΒΟΛΑ: Σν Πξνθηηεξόι ζπκβνιίδεη ηελ θάζαξζε. Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρνπλ 

εληάζεηο, θαληαζηώζεηο, εθξήμεηο, αιιά ππάξρνπλ ηζρπξνί ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί θαη 

αγάπε έηζη ώζηε ζην ηέινο όια λα εμνκαιύλνληαη. 

ΚΧΓΗΚΔ: Έκθσιος, οηθογελεηαθός, δηαηροθηθός, ειηθηαθός, ελδσκαηοιογηθός, 

δηαθόζκεζες, θαληαζηηθός, γέιηοσ, αγάπες 

 

Κώδηθες Δηθόλφλ 

Οη θώδηθεο ησλ εηθόλσλ ηεο ηαηλίαο πξνθηηεξόι είλαη 13, ππάξρεη κηα αλαινγία ζηα πνζνζηά, 

δειαδή νη έμη αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίζηεθε ε ηαηλία παξνπζηάδνπλ ζε 

αλαινγία ηνπο ίδηνπο θώδηθεο εηθόλαο. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ επηά θώδηθεο:έκθπινο, 

νηθνγελεηαθόο, δηαηξνθηθόο, ειηθηαθόο, ελδπκαηνινγηθόο, δηαθόζκεζεο θαη  θαληαζηηθόο, 

πνπ εκθαλίδνληαη κε πνζνζηό 11% πεξίπνπ θαη ζηηο έμη αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο. Απηό 

γίλεηαη, γηαηί ε ζθελνζέηεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηαηλία ηεο ζε έλα ζπίηη κε ήξσεο ηα 

κέιε κηαο νηθνγέλεηαο θαη απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζηηο ζεθάλο, 

θαζώο εκθαλίδνληαη νη ίδηνη θώδηθεο. Οη ππόινηπνη έμη θώδηθεο βξίζθνληαη ζε πνιύ 

κηθξόηεξν πνζνζηό. Ο θώδηθαο γέιηνπ κε 2%, πόλνπ κε 7%, έληαζεο 7%, θόλνπ 2%, 

καγεηξηθόο 3% θαη αγάπεο 2%. Οη θώδηθεο απηνί έξρνληαη λα ζπκπιεξώζνπλ, λα ζπλζέζνπλ 

θαη λα νινθιεξώζνπλ ηνπο πξνεγνύκελνπο επηά θώδηθεο εηθόλαο. Παξόιν πνπ έρνπλ 

κηθξόηεξν πνζνζηό ζηηο ζεθάλο, ν ξόινο ηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο είλαη αληηζηξόθσο 

αλάινγε θαη πνιύ ζεκαληηθή ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ. Η ζθελνζέηεο νινθιεξώλεη θαη δίλεη 

ππόζηαζε ζηελ ηαηλία ηεο, πξνζζέηνληαο απηνύο ηνπο θώδηθεο. 
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Αλάισζε Κεηκέλφλ 

Η γιώζζα είλαη έλα ζύζηεκα λνεκαηνδόηεζεο όπνπ κέζα από απηό γίλεηαη θαηαλνεηόο θαη 

αληηιεπηόο ν θόζκνο (Υαξαιακπάθεο,1999).Η ηαηλία κηθξνύ κήθνπο “Πξνθηηεξόι”, είλαη 

κηα θνηλσληθή ηαηλία, όπνπ ππάξρνπλ πνιιέο ζθελέο ξεαιηζηηθήο απεηθόληζεο αλζξώπηλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Λόγσ ηνπ ζελαξίνπ θαη ηεο ζθελνζεζίαο, πεξλά κελύκαηα ζηνπο ζεαηέο κε 

έκκεζν ηξόπν. Πεξηέρεη ζπκβνιηθά κελύκαηα ζηηο ζθελέο, πνπ απνθνκκέλεο από ην 

ζπλνιηθό έξγν, κνηάδνπλ παξάμελεο θαη αθαηαλόεηεο. Οη ζθελέο βίαο πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο όπσο π.ρ. ην πηξνύλη ζην ρέξη ηνπ πξσηαγσληζηή, ην ζπάζηκν 

ηνπ πηάηνπ, ην καραίξσκα ηνπ παηέξα, βάδνπλ ζην θιίκα ηνπο ζεαηέο γηα ην πσο βηώλνπλ 

εζσηεξηθά ηα γεγνλόηα νη πξσηαγσληζηέο. Η ζθελνζέηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζνπξεαιηζηηθώλ ζθελώλ βίαο, ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ δηάινγνη, εμεξεύλεζε ηελ απόιπηε 

πξαγκαηηθόηεηα. ηνπο δηαιόγνπο ηεο ηαηλίαο κεηξήζεθαλ 38 θώδηθεο θαη ν ξόινο ηνπο είλαη 

επηθνπξηθόο. Δπίζεο ππάξρνπλ 14 θώδηθεο πνπ επαλαιακβάλνληαη πεξηζζόηεξν από κηα θνξά 

θαη είλαη: ν νδηθόο, ν ζπγθνηλσληαθόο, ν ζξεζθεπηηθόο, ν αξηζκεηηθόο, ν ρξνληθόο, ν ρσξηθόο, 

ν νλνκαηνινγηθόο, ηεο αλάκλεζεο, ν νηθνγελεηαθόο, ν γεπζηηθόο, ν καγεηξηθόο, ν 

επαγγεικαηηθόο, ηεο πνζόηεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο γισζζηθόο θώδηθαο ζηελ ηαηλία, 

καο απνθαιύπηεη ηνλ πνιηηηζκηθό θώδηθα ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ απνξξέεη από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα θαη εκθαλίδεηαη πνιύ ζπρλά ζηα κέιε κηαο κέζεο νηθνγέλεηαο. 

 

Αλάισζε Μοσζηθής 

Η κνπζηθή πνπ αθνύγεηαη ζηελ κηθξνύ κήθνπο ηαηλίαο “Πξνθηηεξόι”, είλαη ηνπ Μαλώιε 

Υηώηε, ν νπνίνο γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 21 Μαξηίνπ ηνπ 1921. Από κηθξή ειηθία 

έδεημε θιίζε πξνο ηελ κνπζηθή θαη παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζην σδείν ηνπ Ναππιίνπ, όπνπ 

είραλ κεηαθνκίζεη. ε ειηθία 14 ρξνλώλ, ην 1935 πεγαίλεη ζηελ Αζήλα, όπνπ θαη μεθηλά ε 

ζπνπδαία ηνπ πνξεία ζηελ κνπζηθή (Καζίηαο,2009).ηελ ηαηλία έρνπκε ην νπηηθό θαη 

αθνπζηηθό ζύζηεκα, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλά θαη αιιεινεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Ο 

ζεαηήο αηζζάλεηαη θαη βηώλεη ηελ ζύλδεζε ηνπο. Τπάξρεη κηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο κνπζηθήο 

θαη ηεο εηθόλαο πνπ ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Nicolas Cookείλαη εζπκκόξθσζε 

(conformance). H κνπζηθή αληαλαθιά ην λόεκα ηεο εηθόλαο θαη ην αληίζηξνθν ε εηθόλα 

αληαλαθιά ην λόεκα ηεο κνπζηθήο. Οη κνπζηθέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, βνεζνύλ ζηελ 

εμέιημε ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο, δεκηνπξγνύλ κηα αηκόζθαηξα πνπ ζπκβαδίδεη κε ηνλ ρώξν 

θαη ηελ θνπιηνύξα ησλ πξσηαγσληζηώλ. Ο ζεαηήο αθνύεη ηηο κνπζηθέο ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηεο ηαηλίαο. Δλδηάκεζα νη ζθελέο δελ έρνπλ κνπζηθή, έρνπλ δύλακε θαη έληαζε θαη ε 

κνπζηθή δελ ζα είρε λα πξνζζέζεη θάηη, γηα λα εληείλεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνπλ νη 

πξσηαγσληζηέο.  

 

ΜΟΤΗΚΖ ΑΡΥΖ 

Η κνπζηθή ζηελ αξρή ηεο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο ην Πξνθηηεξόι,μεθηλά κε ην Taksimsolo 

(1962) πνπ έρεη ρξνληθή δηάξθεηα 2:18 ιεπηά. ηελ ηαηλία ε κνπζηθή έρεη ρξνληθή δηάξθεηα 

0:58 ιεπηά. Ο Μαλώιεο Υηώηεο έδσζε ην δηθό ηνπ ύθνο, δηακόξθσζε ηα ηαμίκηα κε κηα 

δπηηθή θόξκα.  

 

ΔΗΓΟ: Taksimsolo 

ΤΦΟ
1
: Φειό 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ
2
: Γξήγνξν 

ΔΝΣΑΖ
3
: Μέηξηα ζηγά (Mezzopiano) 

ΠΖΓΖ: όιο Μπνπδνύθη 

ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΛΟΤ 
Η ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ηειεηώλεη κε ηελ Κακειηέξηθε Ρνύκπα ηνπ Μαλώιε Υηώηε. Έρεη 

ξπζκό ελλεάζεκν
4
(9/8). Η ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα είλαη 2:44 ιεπηά, ζηελ ηαηλία ε ρξνληθή 

δηάξθεηα είλαη 1:27 ιεπηά 

ΔΗΓΟ: Κακειηέξηθε Ρνύκπα 

ΤΦΟ: Φειό 
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ: Γξήγνξν 

ΔΝΣΑΖ: Μέηξηα ζηγά (Mezzopiano) 

ΠΖΓΖ: όιν Μπνπδνύθη θαη νξρήζηξα 

 

σδήηεζε 

Η ηαηλία κηθξνύο κήθνπο „‟Πξνθηηεξόι‟‟ ρσξίζηεθε ζε δύν ζηάδηα. H ζθελνζέηεο θαηάθεξε 

λα απνηππώζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξώσλ ρσξίο ιόγηα, κε αξθεηέο πνζόηεηεο ςεύηηθνπ 

αίκαηνο θαη αμηαγάπεηα πξαθηηθά εθέ θαη ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ βία θαη ην 

ρηνύκνξ.Δπίζεο κε έλα κνληάδ ζπλέρεηαο ακβιύλεη ηελ εληύπσζε ηεο θαηάηκεζεο ηεο δξάζεο 

θαη δηαζθαιίδεη ζαθή θαη ζπλερή αθεγεκαηηθή ξνή. Η ηζηνξία είλαη πνιύ έμππλε. Μέζα από 

ηελ απιόηεηα ηεο, δηεηζδύεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ θαη νδεγεί ην 

θνηλό ζε πξνβιεκαηηζκνύο. Ο ρώξνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αιιά θαη ν ζρεηηθά ρακειόο 

θσηηζκόο, ηόληζαλ πεξεηαίξσ ηνλ ςπρηζκό θαη ηελ έληαζε ησλ αηόκσλ. Ο ζεαηήο δεη κηα 

θαηάζηαζε νλεηξνβίσζεο θαη ηαπηίδεηαη κε ηνπο εζνπνηνύο, πνπ δνπλ κηα παξόκνηα 

θαηάζηαζε, ελώ ε θνξύθσζε ηνπ ηέινπο ζπκπίπηεη κε ηε ζπγθηλεζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ. Η 

ηζηνξία ζπλερίδεηαη εθηόο νζόλεο. Όηαλ ν ζεαηήο βγεη από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα, 

πξνβιεκαηίδεηαη, έρεη βηώζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ίζσο κπνξνύλ λα ηνλ βνεζήζνπλ κε 

ηηο δηθέο ηνπ νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο.ηελ ηαηλία ν πξαγκαηηθόο κε ην θαληαζηηθό θόζκν 

γίλνληαη έλα θαη ζπγρένληαη κέζα ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ. Η κειέηε θαη ε επηινγή ηνπ θάζε 

πιάλνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην κνληάδ, δεκηνπξγνύλ κηα ζύλδεζε, πνπ ζθνπό έρεη λα κεηαδώζεη 

ζην ζεαηή κηα δήισζε. Οη εηθόλεο είλαη ξεαιηζηηθέο θαη ζθιεξέο, αιιά δίλνληαη από ηε 

ζθελνζέηε κε έλα μερσξηζηό ηξόπν, έηζη ώζηε, λα μαθληάζεη ην ζεαηή, λα ηνπ πξνθαιέζεη 

ζύγρπζε θαη έληνλε ελαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ.  
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