
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗΣ (Ε.Ε.Σ) 

Ενα λεξικό ειναι συνδεδεμένο με ορισμένες γλωσσολογικές, φιλοσοφι
κές και αισθητικές θεωρtες. Ιδιαιτερα ένα λεξικό του κινηματογρά
φου παρουσιάζει μια ορολογtα, που ειναι τόσο τεχνική, όσο και 
αισθητική καλλιτεχνική. Ορολογtα καθαρά ελληνική σχεδόν δεν 

υπάρχει. Ωστόσο, μερικο ι ξενόγλωσσοι όροι γόνιμα μπορού ν ν 'αποδω
θούν στα ελληνικά. Αλλοι μπορούν και πρέπει να ελληνοποιηθού ν. 
Τέλος , αρκετοι όροι αναγκαστικά θα μπουν όπως έχουν, . διότι κάθε 
απόπειρα ελληνοποtησής του, θα αποτύχει. Ιδιαtτερη πpοσοχή πρέπει 
να δωθει στην ορολογ ι α που έχει επικρατήσει στη γλώσσα των ελλήνων 
τεχνικών και καλλιτεχνών του κινηματογράφου. Ιδιαtτερη επισης 
προσοχή στην ορολογια, πρέπει ν α δοθει στην κινηματογραφική &κ παι

δευση. 

Περtληψη Αγγλι κή 

Α dictionary (and the work on it) is attached to a certain group 
of linguistic ph ilosophical and aesthetic theories. Especially a 
film dictionary as it's specific terminology is as well technical, 
as aesthetic-artistic. There is no such a terminology as pure as 
greek , but , nevertheless some foreign terms may be successfully 
translated in greek. For some other, the appropriate greek 
equivalent is already in use . And, finally, there are some which 
should remain in their original form , otherwise there can result 
all kinds of confusion. These are some first thoughts to be 
considerated for the basis of a greek educational work , upon this 
very discipline. 

Un dictionnaire est lie a certains theories, linguistiques , 
philosophiques, esthetiques. Plus precisement un dictionnaire 
(vocabulai r e) du cinema, presente ses specificites de 
terminologie, tant technique, que artistique-esthetique . Ι n'y a 
pas de terminologie purement grecue . Neanmoins quelques termes 
peuvent etre transcrits en grec de maniere fertile. Pour d'autres, 
le terme grec est vraiment equivalant, enfin, il y en a qui 
doivent rester inchangeables , par peur de confusion. Ceux sont la 
des preoccupations a etre prises en consideration lors du travail 
preparatoire a la redaction d ' un dictionnaire et a l'education 
cinematographique. 
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Ι . . Το πρόβλημα τη ς κινηματογραφικής ορολογlας στη γλώσσα μας 
υπάγεται στο γενικότερο φάσμα της όλης προβληματική ς της ορολογι
ας, όπως αυτή παρουσιάζεται στον καιρό μας , σ'όλε ς τις περιοχές 
του επιστητού. Η ελληνική γλώσσα σήμερα, ενώ έχει μια επιβλητική 
αρχαια καταγωγή με προσβάσεις σ ' όλους τους τομε(ς της γνώσης, στη 
φιλοσοφια, στην επιστήμη , στα γράμματα και τις τέχνες (ο Τζώρτζ 

Τόμσον έγραψε χαρακτηριστι κ ά, ότι ο λαός μας "στη μακρόχρονη 
ιστορlα του , κράτησε αδιάκοπα ζωντανή και συνεχόμενη την αρχαιότε

ρη γλώσσα της Ευρώπης"[l]) , εντ ούτοις παρουσιάζει στην εποχή μας 
ένα οξύτατο πρόβλημα ορολογlας σε όλους τους τομεlς της σύγχρονη ς 

γνώσης , ιδlως στην περι οχή της τεχνικής όπου η ορολογια της, ειναι 

σχεδόν στο σύνολό τη ς εισαγόμενη. 

Οι αιτlες του φαι νομένου ει ναι από καιρό γνωστές στις λεγόμε
νες "επι στήμες του ανθρώπου'' (ή κοινωνικές επιστήμες). Περιορ lζο
μαι -εντελώς σχηματικά - στη ν κυριώτερη αιτια : οι χώρες με την πιο 
ανεπτυγμένη τεχνολογια , εισάγουν μαζL με την ορολογια της γλώσσας 
του ς κα ι τον πολιτισμό τους . Η διαπlστωση αυτή εlναι τάση της 
κοινωνικής γλωσσολογlας και συχνά επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα. 

Στ η ν αρχαιότητα, η ελλη νική γλώσσα εlναι ένα καταπληκτικό όργανο 
επι κο ι νωνlας που επιβλήθηκε στον τότε πολιτισμό γιατι προέκυ ψ ε 
μέσα από τις δομές μιας περισσότερο προηγμένης κοινωνl ας . Το Lδιο 
έγινε αργότερα μ ε τη λατινική, που σε πολλά σημεlα δανειστηκε 

βέβα ι α , πολλά από την ελληνική γλώσσα. 
Φυσικά το θέμα ε lναι αρκετά πολύπλοκο και δεν αποκλεLονται 

ιδιάζουσες περιπτώσεις, τελικά όμως επιβεβαιώνεται ότι μια γλώσσα 
που καλύπτει προηγμένες έννοιες, δlνει ορολογlα που προκύπτει από 

αυ τ ές. Η ξένη ορολογlα που εισβάλλει στο σώμα μιας γλώσσας, χα
ρακτηριστηκε από ορισμένους διανοούμενούς μας, ως διάβρωση της 

γλώσσας . Το θέμα πράγματι υπάρχει, αλλά δεν αποτελεL σε όλες τ ις 
περιπτώσεις διάβρωση. Ετσι λ.χ. ο όρος montaqe πέρασε και στη 

γλώσσα μας . Αυτό όμως ήτα ν και μια αναγκαιότητα, διότι κάλυψε ένα 
χώρο όπου στη γλώσσα μας δεν υπήρχε ούτε σαν έννοια, ούτε , κατά 
μεlζονα λόγο, ως όρος. Εδώ δεν ειναι δυνατό να μιλήσουμε για 

διάβρωση. 
Αντlθετα ο ελληνικής καταγωγής ξενόφερτος όρος discotheque 

ε lναι πράγματι διάβρωση γιατι κάλλιστα υπάρχει στα ελληνικά και ως 
έννοια και ως όρος η λέξη δισκοθήκη. Η απειλή της διάβρωσης υπάρ
χε ι πάντα με τη διάδοση της αγγλικής ορολογlας . Το κlνδυνο αυτό 
τον αισθάνονται ήδη -κ ατά διάφορο βέβαια ποσοστό- κ αι χώρες ευρω

παL κές, όπως η Γαλλlα, η Γερμανια, η Ιταλια . Εντούτοις ο ι χώρες 
αυ τές έχουν ήδη μεγα~ύ τ ερες δυ νατότητες ν'αν τ ιμετωπισουν την ξέν η 
ορολογική εισβολή : 

Πρώτο, γιατι κι αυτές διαθέτουν επlσης μια ανεπτυγμένη τεχνο
λογια. Δεύτερο, γιατι από καιρό διαθέτουν ειδ ικούς οργανισμούς που 
αναλαμβάνουν αμέσως την μεταγλώττιση των ξένων όρων κατά τρόπο 

συστηματικό κα ι ε π ιστημονικό. Στη Γαλλlα, λ.χ. η Γαλλική Ακαδημlα 
αναλαμβάνει κάθε χρόνο αυτό τ ο έργο και μεριμνά για τη γαλλοποlηση 
κάθε ξένου όρου που κρLνεται επεlγουσα η μεταγλώττισή του. 

Σε μας δυστυχώς, δεν υπάρχει μια τtτοια έγκυρη οργάνωση , και 
η πρωτοβουλ ια της ελληνοποιησης των όρων επαφιεται στην ιδιωτική 
πρωτοβουλια και στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ει να ι φανερό ότι σε 

τέτοιε ς περιπτώσει ς εLναι εύκολη η εισβολή της αυθαιρεσlας όπου η 
ανευθυνότητα έχει συνήθως τ ο προβάδ ισμα χωρtς να λεtπουν β έ βαια 

και οι εξαιρέσεις. Η πρωτ οβουλtα του τεχ ν ικ ού ε πι μελητηρtου για 
την τυποποL ηση τη ς ορολογtας εtναι άξια της πιο μεγάλης προσοχής 

και η μοναδική μας ελπLδα στις μέρες μας για να σταματήσει το 
μεγάλο κακό που αντιμετωπιζει ο σημερινός ελληνισμός μας. Βέβαια 
τα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπισει ειναι μεγάλα και 

πολυποικιλα. 
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ΙΙ. Εθεσα το θέμα στη γενικότητά του. Ας μου επιτραπεt όμως να 
παραθέσω ορισμένα ζητ ήματα σχετικά με τα προβλήματα της οροΛογtας 

( που εtναι προβλήματα γλώσσας κ αι γενικότερης καλλιέργειας). Τέλος 
θέλω επtσης να επισημάνω ιδιαt τ ερα τα προβλήματα της κινηματογρα

φικής οροΛογtας με τα οποια ασχολήθηκα αρκετά χρόνια κι αποτέλεσμα 
όλης αυτής της σπουδής ήταν η συγγραφή ενός δtτομου έργου με 

τtτΛο: "Λεξικό αισθητικών και τεχνικών όρων του Κ ι νηματογράφου" , 

Αιγόκερως, 1985. 
Ας δούμε Λοιπόν, κάποια από τα πιο επεtγοντα θέματα. θα 

προσπαθήσω να δώσω τα χαρακτηριστικά τους μέσα στα χρονικά όρια 

που έχω στη διάθεσή μου. 
Ενα Λεξικό όπως οι σύγχονοι ειδικοι των επιστημών του 

ανθρώπου αΛΛά κα ι οι παΛ ιοι διανοούμενοι παραδέχονται - εtναι ο 

καθρέφτ η ς του πολιτισμού ενός Λαού. Εντούτοις οι ειδικοι δεν εtναι 
καθόλου σύμφωνοι στο τι ακριβώς εtναι μια Λέξη, ποια εtναι η 
σημασια και η Λειτουργtα της. 

Πρόκειται για την σημασιολογική Λειτουργ tα της Λέξης και μέσα 
από αυτή, της γλώσσας, που έγινε αρκετά σ κο τ εινό στις μέρες μας, 
γιατι εκτός από τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρtες που (δικαιωμα
τικά βέβαια) ερευνούν τη γλώσσα και την σημαντική και σ ημειωτική 
υφή της Λέξης, υπεισέρχονται στην προβληματική του θέματος και 

άΛΛες σύγχρονες θέσεις από την νεοθετικιστική ή την υπαρξιστική 

φιΛοσοφtα κ α ι τη θεωρtα για το ασυνεtδητο της μεταφροUδικής 
συλλογιστικής. Ετσι, ανάμεσα στους ειδικούς υπάρχουν, ποΛ Λές και 
μεγάλες αμφιΛογtες και διαφορές, πράγμα που συχνά προκαΛεt 
σύγχυση. Πολύ σ υνοπτικά παραθέτω τις σπουδαιότερες απόψεις: 

α. Η παραδοσιακή φιλοσοφική και γΛωσσοΛογική αντtΛηψη 
θεωρεt τη Λέξη ως μονάδα γλωσσική, δηλαδή γλωσσολογικό σημεtο που 
περιέχει μια ή π ερ ι σσότερες έννοιες, με μια γραμματική μορφή και 

γραφή ορισμένη. Η ΛεξικοΛογtα ερευνά τη σημασtα, τη χρήση, τη 
καταγωγή και την ιστορtα κά θε Λέξης. Η παραδοσιακή αντtΛηψη 
παραδέχεται ότι ο Λαός ει ν αι γλωσσοπλάστης, δέχεται όμως και το 

δικαtωμα των Λογοτεχνών νάναι επ Lσης γλωσσοπλάστες. 

β. Ο ι σύγχρονες γλωσσολογικές και φιλοσοφικές θεωρtες με 
κατευθύνσεις νεοθ ετ ικ ιστικές, παρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ 
τους . Συνήθως η ΣχοΛή της Βιέννης (Κάρναπ) υποστηρtζει ότι η Λέξη 
μοναχή δεν έχε ι καμ ιά έννοια. Ο Βινγκενστάϊν γράφει ότι "η έννοια 

μιας Λέξης εtναι η χρησιμοποtησή της στο Λόγο"[2], άποψη συγγενική 
μ'αυτή τ ου Κάρναπ, που σ ημα ι νει ότι η tδια η Λέξη δεν έχε ι καμιά 
σημασtα και την αποκτά μόνο όταν τοπο&ετηθει στη φράση, δηλαδή στο 
Λόγο. 

γ. Τέλος οι ΓάΛΛοι σημειοΛόγοι και ορισμένοι υπαρξιστές και 
&εωρητικοι του ασυνεtδητου, συμφωνούν γενικά με την άποψη ότ ι 'Ή 

ποιητική Λέξη Λάμπει από μιαν άπειρη εΛευ&ερtα"(Μπαρτ), πράγμα που 
σημαtνει, ότ ι οι Λέξεις, έχουν απεριόριστες ικανότητες έκφραση ς, ή 
μπορεt να " έχασαν κάθε σχέση μ'αυτό που σημαtνουν''[3] κι επομένως 
δεν έχουν αντιστοιχtα με κανένα ον (ΜπΛανσό). 

δ. Τέλος υπάρχει και η γΛωσσοΛογtα εκεtνη, όπως κα ι η 

φιΛοσοφtα, που δέχεται ότι η Λέξη έχει μια ορισμένη σημασια (που 
καταχωρεtται στο Λεξικό),(G . della Volpe) και αντιστοιχει ως 
έννοια με τα πράγματα. ''Ο στόχος των Λέξεων", γράφει ο Μ. ΡώσσεΛ, 
"εστιάζεται στο να ασχοΛ ει ται με τα πράγματα, έστω κι αυτό το 
ξεχνούν οι φιλόσοφοι. ( ... ) όταν παραγγέΛω το φαγητό μου, οι 

Λέξεις πρέπει να προκαλούν την εμφάνισή του .. "[4] 
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Με την πρώτ η μ ατιά, οι πιο πάνω θεωρίες για τη σημασιολογική 
λειτουργLα της λέξης ειναι μεταξύ τους αρκετά αντιθετικές. Ολες 
έχουν ασφαλώς κάποιο θετικό στοι χειο, κάπο ι α καιρια επισήμανση που 
αξLζει την προσοχή μας, δεν λει πουν όμως οι αμφισβητήσεις, οι 
ασάφειες, οι ανακρLβειες. Πάντως για την προβ ληματ ι κή του παρόντος 
θέματός μας, που ειναι η ορολογια, οι θεωριες που αποκλειουν τη 

σημασια, το νόημα και τη καταγωγή τ ης i\έξης, βρ ί σκονται σε κάθετη 

αντι&εση με αυτό που ονομάζουμε ορο.ί\ογια και .ί\εξικό. Ενα .ί\εξικό 
απευθύνεται κυρLως στο νόημα και την ιστορια μιας .ί\έξης. Φυσικά 
εδώ σ υμπ i\έκονται πο.ί\i\ά ζητήματ α που υπερβαLνουν το γ.ί\ωσσοi\εκτικό 

επιπεδο. 
Η γλώσσα ασφα.ίlώς - όπως παραδέχονται οι νεώτερες θεωρLες- δεν 

ειναι ένα απ.ίlό γεγονός αποκi\ειστικά φυσικό, δεν ειναι μια μηχανική 
αντανάκ i\ αση, δεν ειναι δ ηi\αδή μόνο "έργον " (όπως παρατηρούσε ορθά 
ο Χούμποilτ), αililά μαζι κάτι χειροπιαστό και ταυτόχρονα ποilύπi\οκο, 

ειναι "ενέργεια " ήτοι διαδικασια, που αποκτά μ ια ορ ι σμέν η αυτοτέ
.ί\εια, μια δική της ιδιάζουσα γραμμα τ ικοσυντακτική i\ογική. Ετσι .ίl.χ 
το αρχαιοε.ίlilην ι κό ρήμα άγνυμι, γιν ε τα ι στο μ έi\i\οντα συντρLψω και 
στον αόριστο κατέαξα. 

Το Lδιο ποilύ π i\οκη ειναι και η γραμμα τ οσυντακτική διαδ ι κασια 
της γi\ώσσας που δεν ταυτLζεται πάντα με μιαν αilήθεια επιστημονική 

ή φιi\οσοφική. Η πρότ αση ''ο ήi\ιος γυρLζει γύρω από τη γη" (αντLi\ηψη 
της αστρονομιας στον κα ι ρό των Πτοilεμαιων), ενώ ειναι σωστή από 
γραμματική-συντακ τ ική άποψη ειvα ι μ ι α i\αθεμένη πρόταση από επιστη

μονική άποψη, που η απόρριψή της κόντεψε να κοστισει τον δια πυράς 

θάνατ ο στο Γαi\ιλαιο. 
Συ μπερασ μα τ ικ ά : Η γi\ώσσα ειναι περL π .ίlοκο "σημειο " με πο.ίl.ίlές 

ι διαιτερότητες. Εχει άμεση σχέση με τη σκέψη μέσα από μ ι α .ί\ειτουρ

γ ια αυ τ οτέilειας, και της οποιας οι .ί\έξεις πα ρ έχουν ενδεLξεις "έξω 
από αυτές τις Lδιες τις Λέξεις" ("ενέργεια"). Ταυτόχρονα όμως, ει

ναι "έργον " , φα ι νόμενο κοινωνικό κάτ ω από μια i\ ε ι τουργLα επικοινω
νιας που ειναι οργανωμένη σε αναφορά με τη βιωμένη εμπειρια και 
τ ον αντικει μ εν ι κό κόσμ ο. Δεν εινα ι ασφα.ί\ώς μια παθητική - μη χαν ι κή 
αντανάκ.ίlαση τ ου πραγματικού ούτε όμως και μια i\ειτουργια αυθαιρετη 
ή μ ι α τάχα συ μβ α τι κή σχέση όμοι α με το υ ς κανόνες ενός παιχνιδιού. 

Η γ.ί\ώσσα ειναι μια διαρκής διαi\εκτική σχέση ανάμεσα στο υποκειμενο 
( τ ον άνθρωπο) και τ ο κοινωνικό και φυσικό τ ου περιβά.ί\.ί\ον μέσα από 

τ ο οποtο πηγάζει η γέννηση των αναγκών του. 

ΙΙΙ. Ο Κινηματογράφος εtναι μια γ.ί\ώσσα τόσο άμεσα σχετική με την 
τεχνική και τ η τεχνολογtα όσο με μια γ.ί\ώσσα καλλ ιτ εχνική -αισθητι
κή. Δεν υπ άρχει καμιά δ ι αδ ι κασια τεχνική σ'αυτόν, που να μην εtναι 
ταυτόχρονα άμεσα δεμένη με τα κα.ί\.ί\ιτεχνικά-α ι σ θ ητικά φαινόμενα. 
Γι ' αυτό κα ι το β ιβ.i\tο μου της κινηματογραφικής ορο.ί\ογtας έχει τον 
τtτ.ίlο "Λεξικό α ι σθητικών και τεχνικών όρων του κινηματογράφου". 
Μερικοι σύγχ ρονο ι θ εωρ ητικοι -ιδιαt τ ερα της γα.ί\.ίlικής Σχοi\ής της 
"φι.ί\οi\ογικής σ ημ ειοi\ογtας"- κάνουν έναν αυστηρό διαχωρισμό, μιαν 

απόi\υτη ρήξη, ανάμεσα στην ποιητική γ.ί\ώσσα και την κοινή καθημερι
νή γ.ί\ώσσα. 

Η προσέγγιση ενός έργου τέχν η ς -γ ράφ ε ι η Τζού.ί\ ι α Κρtστεβα
γtνεται μόνο σαν διαδικασια εισχώρησης σε "μ ι α ασαφή περιοχή" του 
μη συνειδητού πέρα από κάθε κοινωνικοϊστορικό και ε π ικοινων ι ακό 

στοιχειο. Με ά.ί\.ί\α .ί\όγια άρνηση της επικο ι νωνtας για χάρη μιας 

"ά.ίl.ίlης διάταξης"[S] που εtναι η "επαναφορά του ι ερογ.ί\υφικού " , του 
"νευμα τι κού" και της "Καβάλας". Οι απόψεις αυτές ήταν πο.ί\ύ 
διαδομένες στη δεκαετtα του ' 60. Αυτά μπορει νά'χουν πράγματι 

κ άποια παρου σ t α στην περιοχ ή μι ας ορισμένης πρωτοπορtας που δεν 

προτιθεμαι βεβαtως να αμφισβητήσω. 
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λίlίlά οι απόψεις αvτtς δεν καί\ύπτοvν όίlες τις ε κ φάνσεις της 

τέχν~ς . ούτε της μοντέρνας, ούτε της προγενέστερης. Οταν ο ποιητής 
γράφει: "θέί\ει αρετήν και τόί\μη ν η εί\εvθερια" ( Κάί\βος ) ο στιχος 
αvτός δεν ειναι " πέραν της ίlογικής" ούτε στην "αφανή περιοχή" τοv 

μη σvνειδητού (όπως vποστηριζει η Κριστεβα και ποίlίlοι άililoι), ούτε 

στην περιοχή τοv "νεvμαΗκού". λντιθετα , έχει μια ποί\ύ σvγκε κ ριμέ
νη αναφορά σε πραγματικές κατασ~άσεις, στη ν αρετή, στην τόίlμη και 
την εί\εvθερια. Η γί\ώσσα της τέχνης δεν ταvτιζεται ασφαίlώς με την 

καθημερινή γί\ώσσα, αί\ίlά δεν ειναι και κάτι το εντείlώς αντιθετό 

της. Εχει άμεση σχέση με το ασvνειδητο , ταvτόχρονα όμως διέπεται 

και από κριτικές και ί\ογικές διαδικασιες. 

Τέχνη κ αι ί\όγος δεν ειναι κατ'ανάγκη αντιφατι κέ ς καταστά
σεις. Ενα κινηματογραφικό ί\εξ ι κό πρέπει ασφαίlώς να το έχει αvτό 
vπ'όψην τοv. Εδώ ει ναι ανάγκη να προί\άβοvμε μαι σύγχvση ποv 

προφανώς εί\ίlοχεύει ε π ικινδvνα. Γιατι , ένα ζήτημα ειναι να παραδέ
χεται ότι οι ί\έξεις έχοvν μιαν "ανακίlητική" (eνocative ) δύναμη 

(Μπαρτ), μιαν είlεύθερη ερμηνεvτική προέκταση ποv προσδιδει σ'αvτές 

έναν αvθορμητισμό κ αι μια σχετική χειραφέτηση, αvτό ακριβώς ποv 
χαρακτηριζει τον "ποιητικό ί\όγο" και τον διαφοροποιει από την 
καθημερινή χρήση τοv. Και άί\ί\ο ζήτημα, εντείlώς διαφορετικό, να 

vποστηριζεις ότι "η έννοια δε βρισκεται στην ιδια τη ί\έξη αί\ίlά στη 

σχέση της με το περιβάί\ί\ον" έστω κι αν ειναι σωστό ότι η ίlέξη 
οί\οκίlηρώνει την έννοιά της στη σχέση της με το περιβάί\ί\ον. 

Ο Galvano della Volpe απέκροvσε ως εντείlώς αvθαιρετη την 
άποψη ότι vπάρχει τάχα ριζική ρήξη ανάμεσα στον ποιητι κό ί\όγο και 
την καθημερινή γί\ώσσα -θέμα ασφαίlώς οvσιαστικό για ένα ί\εξικό ποv 

αφορά ένα επιστητό δισvπόστατο, τόσο τεχνικό όσο κι αισθητικό 
καί\ί\ιτεχνικό όπως ο κινηματογράφος. Η ίlέξη -γράφει - δεν ειναι 

ποτέ ανεξάρτητη από τα "γραμματικά ί\εξικοί\ογικά- φωνοί\ογι κά 

στοιχε ι α ποv αποτείlούν την ειδική τεχνική βάση τοv ποιητικού 
κ ειμένοv "[6) . Ενας αξιόίlογος μεί\ετητής ο γί\ωσσοί\όγος Vartazarian, 
παρατηρει ότι η ποιητική γί\ώσσα ειναι "μεταγί\ωσσική" δηίlαδή, όπως 

γράφει, αποτείlει μια "ασvνήθιστη χρήση της κοινής καθημερινή ς 

γί\ώσσας" [7). 
Οι πιο πάνω φιί\οσοφικές γί\ωσσοί\ογικές-αισθητ ικές θεωριε ς που 

δέχον ται ό τι οι ί\έξεις έχοvν μια δική τοvς σημασια, εκτός από αvτή 
ποv μπορούν να πάροvν όταν ενταχτούν σε μια σvγκεκριμένη διάταξη, 
ειναι οι μόνες ποv μπορούν να δι καιώσοvν την ύπαρξη ενός ί\εξικού. 

Ιδιαιτερα για ένα κινηματογραφι κό ίlεξικό, από την ως τώρα εμπειρια 

μου, έχω καταί\ήξει στα πιο κάτω : 

1. Οροίlογια καθαρά είlίlηνική σχεδόν δεν vπάρχει . Στ ις ilιγες 

φορές ποv θα αναγράφετα ι σχεδόν πάντα και ο αντιστοιχος ξενικός 

όρος, πρώτα στα αγγί\ικά, ύστερα στα γαίlίlικά (και καμιά φορά στα 
ιταίlικά) για να αποφεvχθει κάθε παρανόηση. Οι Είlί\ηνες τεχνικο ι και 
επαγγεί\ματιες τοv κινηματογράφοv μεταχειριζονται ανακατωμένη ορο

ί\ογια παρμένη ειτε από τα γαί\ί\ικά, ειτε από τα αγγί\ικά, ειτε από 
τα ιταί\ικά, ανάί\ογα με τη μαθητεια τοvς και τοvς ανθρώποvς με του ς 

οποιοvς σvνεργάστηκαν. 

2. Η ξενόγί\ωσση οροί\ογια παιρνει στα εί\ί\ηνικά χεLί\η τω ν 

τεχνικών μας πε ριεργο τόνο και όχι σπάνια και κωμικό π. χ. ο 
γαί\ί\ικός όρος "Bande sans fin" (μπαντ σαν φεν) έγινε στα είlί\ηνικά 
"μπατζαφέν" . Η ο όρος "croix de Mal te" (κροvά ντε Μαί\ τ) έγινε .. . 
"κοvραδεμάίl". Στις περιπτώσε ις αvτές επιβάί\ί\εται μια διόρθωση: το 
"κοvραδεμάίl" γινεται εύκοίlα "σταυρός της Μάίlτας". Το bande sans 
fin μπορει να γινει "μπάντα χωρις τέί\ος". Ορισμένοι άίlίlοι όροι 

εύκοί\α κα ι και ρια αποδιδονται στα εί\ί\ ηνικά: postsynchronisation = 
μετασvγχρόνιση, recorder = εγγραφέας, ton = αρνητικό τοv ήχοv, 
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emulsion =γαλάκτωμα., stop =διάφραγμα, cameraman = εικονολήπτης, 
sensitiνity = ευαισθησια, keylight = φως-κλειδι, κ.ά. 

θα ήταν όμως ουτοπια η πλήρης ελληνοποιηση (επι επταετιας 
ειχαν υποχρεωτικά επιβληθε ι κάποιοι όροι όπως ο μοντέρ να ονομά

ζεται ... συρράπτης , με κωμικές επιπτώσεις). Ο Μανώλης ΚαΛομοιρης 

προσπάθησε να εΛληνοποιήσει τη μουσική οροΛογ ι α (που σχεδόν από 
τον μεσαιωνα ειναι ιταλική) και απέτυχε. Κατ'ανάγκη ορισμένοι όροι 
(λ.χ . ο όρος montage) θα παραμει νουν ως έχουν. 

3. Το λεξικό έχει σπουδαστικό χαρακτήρα και · αποβλέπει όσο 
μπορει να δώσει με σαφήνεια ορισμένες βασικές γνώσεις για τα 

αισθητικά και τεχνικά ζητήματα του Κινηματογράφου , σε κεινους που 
ενδιαφέρονται με σοβαρότητα γι 'αυτόν, ειτε ειναι απΛοι φιΛοι του, 
ειτε έ μμεσα και άμεσα ενδιαφερόμενοι εργάτες του. Αποβλέπει επισης 
και στην εκΛαϊκευση (όσο βέβαια αυτό ειναι δυνατό) για θέματα που 
από τη φύση τους χαρακτηρLζονται ως αμφιλεγόμενα ή δυσκολονόητα 
(όπως ειναι ορισμένα θεωρητικά ζητήματα στην περιοχή του υπαρξι
σμού ή της φαινομενολογιας ή του στρουκτουραλισμού, της γλωσσολο

γιας , της ψυχανάλυσης και της φιλοσοφιας της τέχνης) όΛα γνώσεις 
(συχνά πολύ αντιφατικές μεταξύ τους), που επηρεάζουν εντούτοις 
άμεσα τον σύγχρονο κινηματογράφο. 
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