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Προζπάζεηα αλαγωγής ηες θσπρηαθής δηαιέθηοσ ζε γιώζζα;  
Γιωζζοιογηθή εργαζία, ηδεοιογηθό σπόβαζρο, θοηλωληθές ζσλέπεηες 

ηνπ Γεσξγίνπ Α. Ξελή  
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην Παλ/κην Κχπξνπ 

 
χλνςε: H αλαγσγή κηαο δηαιέθηνπ ζε γιψζζα – νξζφηεξα, ζε επίζεκε 
πνηθηιία – είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη εθαξκνζηεί πνιιέο θνξέο ζηελ 
πξφζθαηε αλζξψπηλε ηζηνξία. Απαηηεί πνιηηηθή απφθαζε θαη ζπλδέεηαη 
ζπλήζσο κε ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Η ίδηα ε δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλεη ηνλ 1  ιεγφκελν γισζζηθφ ζρεδηαζκφ (language planning), 
δειαδή κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο γισζζνινγηθέο θαη θηινινγηθέο ελέξγεηεο πνπ 
αθνξνχλ ζε πνιινχο ηνκείο: ζχληαμε γξακκαηηθψλ, ζπληαθηηθψλ, ιεμηθψλ, 
εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 
ζηάζεσλ θηι. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν απηφ ζε 
ζρέζε κε ηελ θππξηαθή δηάιεθην, εξεπλψληαη νη ηδενινγηθέο παξάκεηξνη πνπ 
ην θαζνξίδνπλ, πξνβιέπνληαη νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημεο ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ ζε γιψζζα, θαη 
δηαηππψλεηαη κηα εηζήγεζε πξνο ηνπο γισζζνιφγνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ 
άηππν (ιφγσ αλππαξμίαο πνιηηηθήο απφθαζεο) γισζζηθφ ζρεδηαζκφ.      
 
1. H γισζζηθή θαηάζηαζε ζηελ Κχπξν ζήκεξα είλαη δίκνξθε 

Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηε γισζζηθή καο θαηάζηαζε ζήκεξα ζηελ Κχπξν  
κπνξνχκε λα κεηαρεηξηζηνχκε ηνλ φξν diglossia ηνπ Ακεξηθαλνχ 
γισζζνιφγνπ Ferguson2 θαη λα πνχκε φηη ε γισζζηθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ 
είλαη δίκνξθε. 3  Γηα λα θαιχςνπκε δειαδή ηηο γισζζηθέο καο αλάγθεο νη 
Έιιελεο ηεο Κχπξνπ ρξεζηκνπνηνχκε δχν κνξθέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φρη 
κφλν κία: ηελ θππξηαθή δηάιεθην θαη ηε λενειιεληθή θνηλή. 

Απηέο νη δχν κνξθέο εθκαλζάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη έρνπλ 
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ρξήζεσο. Ωο πξνο ηηο κεζφδνπο εθκάζεζεο, ε θππξηαθή 
δηάιεθηνο είλαη ζπλήζσο κεηξνδίδαθηε θαη θπζηθψο θαηαθηεκέλε. Η 
λενειιεληθή θνηλή αθ‟ εηέξνπ δηδάζθεηαη θπξίσο απφ ην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα. κσο θαη πξηλ αθφκε θνηηήζεη θαλείο ζην ζρνιείν, έρεη ήδε πνιιά 
αθνχζκαηα λενειιεληθήο θνηλήο, πξνεξρφκελα ι.ρ. απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 
ζπγγεληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε. Μάιηζηα θαηά 
ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ζην λεζί καο πνιιψλ 
Διιαδηηψλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα αθνχζκαηα λενειιεληθήο θνηλήο ζηελ 
θνηλσλία ηεο Κχπξνπ θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα.  

 
2. Σνκείο ρξήζεσο θππξηαθήο δηαιέθηνπ θαη λενειιεληθήο θνηλήο 

                                                           
1
 Καηά ηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ λπ δελ αθνινπζψ φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ θαζηέξσζε ε ζρεηηθή 
δηδαζθαιία ηνπ Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε. 
2 Ο φξνο „diglossia‟ ζεκαίλεη «ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο ίδηαο γιψζζαο» θαη έηζη 

είλαη θαιφ λα απνδίδεηαη σο «γισζζηθή δηκνξθία» θαη φρη σο «δηγισζζία». Ο ηειεπηαίνο φξνο 
εξκελεχεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο σο «ρξήζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ».  
3 Άιινη κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ «γισζζηθνχ ζπλερνχο», γηα λα πεξηγξάςνπλ 
ηε γισζζηθή θαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ. 
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Ωο πξνο ηνπο ηνκείο ρξήζεσο, ε κελ θππξηαθή δηάιεθηνο, αθξηβψο 
επεηδή είλαη ε κνξθή ηελ νπνία θαηαθηνχκε ήδε απφ ην ζπίηη καο θαη είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε νηθεία πεξηβάιινληα, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν θαη 
ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηδησηηθνχ ρψξνπ, ι.ρ. ζηηο αλεπίζεκεο θαη 
θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο ηεο απζφξκεηεο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. ζνλ 
αθνξά ζην πεδίν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε δηάιεθηνο έρεη ηζρλφηαηε παξνπζία: 
ι.ρ. δελ εκθαλίδεηαη πνηέ ι.ρ. ζηελ επηζηήκε, ηε δηνίθεζε θαη ηε λνκνζεζία, 
θαη ην γεγνλφο απηφ επζχλεηαη γηα ην φηη ε δηάιεθηφο καο, φπσο εμάιινπ θαη νη 
άιιεο δηάιεθηνη ηεο ειιεληθήο, δελ δηαζέηεη επίζεκν ζχζηεκα γξαθήο νχηε 
ζηαζεξέο νξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο. Βέβαηα ε δηάιεθηνο έρεη κηα ζρεηηθή 
παξνπζία ζε έλα είδνο γξαπηνχ ιφγνπ, ηε ινγνηερλία, αιιά απηφ κπνξεί λα 
εμεγεζεί απφ ην φηη ε ινγνηερλία δηαζέηεη έληνλε βησκαηηθφηεηα θαη σο 
ηνχηνπ πξνζνκνηάδεη πξνο ηνλ ιφγν ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε λενειιεληθή θνηλή είλαη ε κνξθή ειιεληθήο 
γιψζζαο, ηελ νπνία ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζεσξεί επίζεκε. Δθαξκφδεηαη 
επνκέλσο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πεδία ηνπ θξάηνπο, ι.ρ. ζηελ 
εθπαίδεπζε, ηε δηνίθεζε, ηε λνκνζεζία, ηα δηθαζηήξηα θηι. ηελ εθπαίδεπζε 
εηδηθφηεξα, φπσο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο, ε λενειιεληθή θνηλή, σο πξφηππε 
θαη επίζεκε πνηθηιία, είλαη ν κνλαδηθφο ζηφρνο θαη παξάιιεια ην κνλαδηθφ 
κέζν ηνπ εγγξακκαηηζκνχ. κσο ε λενειιεληθή θνηλή είλαη ζπλδεδεκέλε φρη 
κφλν κε ην θξάηνο αιιά επξχηεξα κε ηνλ δεκφζην θαη/ή επίζεκν ρψξν. Έηζη 
έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, ζηηο πην επίζεκεο 
κνξθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ή ζηα ινγηφηεξα πθνινγηθά επίπεδά ηνπ. 4 
Σέινο ε λενειιεληθή θνηλή είλαη ην θαη‟ εμνρήλ φξγαλν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε 
φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ, επίζεκεο αιιά θαη αλεπίζεκεο. 

Γεληθά, ε λενειιεληθή θνηλή είλαη κηα πιήξσο αλεπηπγκέλε γισζζηθή 
κνξθή, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο ρξήζεηο θαη 
ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί κηα γιψζζα. Ωζηφζν νη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ 
θάπνηεο απφ ηηο ρξήζεηο απηέο (ηηο αλεπίζεκεο, ηηο πξνθνξηθέο θηι) ηηο 
θξαηνχκε γηα ηε δηάιεθηφ καο. Ωο απνηέιεζκα ηνχηνπ είκαζηε γισζζηθά 
δηζππφζηαηνη (diglossic).  

 
3. Δλίζρπζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ εηο βάξνο ηεο θνηλήο   
 

Ο θππξηαθφο ειιεληζκφο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνλφηεηα ηεξεί ηελ 
αλσηέξσ θαηαλνκή «δσλψλ επζχλεο» κεηαμχ δηαιέθηνπ θαη θνηλήο θαη έηζη 
θαηνξζψλεη λα δηαηεξεί θαη ηηο δχν κνξθέο. Ωζηφζν νξηζκέλνη θχθινη ζηελ 
θνηλσλία –θαη ζθέπηνκαη γηα παξάδεηγκα ηνπο Νενθππξίνπο– επλννχλ ηελ 
πξνψζεζε ηεο θππξηαθήο εηο βάξνο ηεο θνηλήο, θαη ηνχην γηα ηδενινγηθνχο 
ιφγνπο πνπ ζα αλαιχζνπκε ελ ζπλερεία.  

Μεηαβαίλνληαο ηψξα απφ ηελ θνηλσλία ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, θάπνηνη 
ζπλάδειθνη γισζζνιφγνη αληί λα πεξηγξάθνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ηε 
γισζζηθή θαηάζηαζε, φπσο απαηηεί ε επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο, 
                                                           
4 Πξέπεη δε λα επαλαιάβνπκε φηη ε ρξήζε ηεο θνηλήο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ζηελ Κχπξν έρεη 
απμεζεί πξνζθάησο θαη έρεη εηζρσξήζεη θαη ζε πεδία αλεπίζεκεο θαη θηιηθήο ζπλνκηιίαο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη νη Κχπξηνη πνιιέο θνξέο έρνπλ σο ζπλνκηιεηέο ηνπο Έιιελεο ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο Διιάδνο, νη νπνίνη έρνπλ έιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Κχπξν γηα κφληκε 
εγθαηάζηαζε.  
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πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ ηε γισζζηθή θαηάζηαζε ηεο Κχπξνπ ππέξ ηεο 
δηαιέθηνπ θαη εηο βάξνο ηεο θνηλήο. Ρχζκηζε ι.ρ. είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία νξηζκέλνη γισζζνιφγνη ζπλεηδεηά εηζάγνπλ ηε δηάιεθην ζε ηνκείο γηα 
ηνπο νπνίνπο ε γισζζηθή θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ θνηλή, ζπλεηδεηά 
αλαζέηνπλ ζηε δηάιεθην επηθνηλσληαθνχο ξφινπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
ππεχζπλε ε θνηλή. Θα ζαο δψζσ δχν παξαδείγκαηα:  

(α) Ξεθηλψ κε έλα πεξηζηαηηθφ απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία. 
Κάπνηνο γισζζνιφγνο πνπ εηδηθεχηεθε ζε ζέκαηα θππξηαθήο δηαιέθηνπ, ζε 
πξφζθαηε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία κεηαμχ καο, ζπζηεκαηηθά ζπλέηαζζε ηα 
θείκελά ηνπ ζηελ θππξηαθή δηάιεθην θαη φρη ζηελ θνηλή. Σν ζπδεηνχκελν ζέκα 
ήηαλ επηζηεκνληθφ θαη ν βαζκφο νηθεηφηεηαο κεηαμχ καο πεξηνξηζκέλνο, 
γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξηδφηαλ θαη ζην φηη ν ελ ιφγσ γισζζνιφγνο 
κεηαρεηξηδφηαλ ηνλ πιεζπληηθφ επγελείαο. Καη αζθαιψο επξφθεηην γηα γξαπηφ 
ιφγν. Απηέο νη ηξεηο παξάκεηξνη (επηζηεκνληθφ ζέκα, έιιεηςε νηθεηφηεηαο 
κεηαμχ ησλ αιιεινγξαθνχλησλ θαη γξαπηφο ιφγνο) ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 
ζπλζέηνπλ έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ην νπνίν, φπσο πεξηεγξάθε ζηε 
δεχηεξε ελφηεηα αλσηέξσ, είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ηεο θνηλήο. Καη φκσο ν 
γισζζνιφγνο απηφο, αλ θαη γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ θνηλή, ρξεζηκνπνηνχζε 
ζθνπίκσο ηε δηάιεθην.  

(β) To δεχηεξν παξάδεηγκα ην αληιψ απφ ηελ εθεκεξίδα City Free 
Press ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2012.5 Δίλαη επίζεο γξακκέλν απφ γισζζνιφγν, 
ηνλ . Σζνιαθίδε, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. Να δηαβάζνπκε πξψηα έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα, γηα λα αληηιεθζνχκε ην γισζζηθφ ζηπι ηνπ 
θεηκέλνπ (ην νπνίν –ζεκεησηένλ– είλαη παλνκνηφηππν κε ην γισζζηθφ ζηπι 
πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν πξνεγνχκελνο γισζζνιφγνο θαηά ηε κεηαμχ καο 
αιιεινγξαθία):  

«Μέζα-κέζα παξνπζηάδνληαη απφςεηο γηα ην γισζζηθφλ έιιεηκκα ησλ 
Κσπραίωλ, κίζζηε κνπ γηαηί ηα ζχγρξνλα θππξηαθά ελ κηα 
εθθξαζηηθά πεξηνξηζκέλε ληνπηνιαιηά. κσο, ην ζέκαλ έλη πφζνλ 
γεληθά ηδαη απφιπηα ελ ηα πην πάλσ. Παληνχ ηδαη πάληα ζε ούιιες 
ηες ζρνιηθέο ηάμεηο ηδαη ζε ούιιες ηεο θνηλσλίεο έζζηεη 
ζζεηρόηηεροσς ηδαη θαιιύηηεροσς καζεηέο».  

 
Καη‟ αξράο ην φηη έλαο γισζζνιφγνο ρξεζηκνπνηεί ηελ πην πάλσ 

γισζζηθή κνξθή, ηε δηάιεθην, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη γξαπηφ 
επηζηεκνληθφ ιφγν είλαη απφ κφλν ηνπ απνθαιππηηθφ κηαο πξνζσπηθήο 
ηνπνζέηεζεο, πνπ ζηέιλεη αλάινγα κελχκαηα ζηνπο απνδέθηεο ηνπ θεηκέλνπ, 
νη νπνίνη – πξέπεη λα ιερζεί – είλαη λεαξά άηνκα.   

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην θνκκάηη ηνπ άξζξνπ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο δηαιέθηνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ν νπνίνο 
παξαδνζηαθά, φπσο ειέρζε, αλήθεη ζηε λενειιεληθή θνηλή:  

                                                           

5 Σζνιαθίδεο . θαη Λντδίδνπ-Ιεξίδνπ Ν. 2012. «Οκηιείηε ειιεληθά;», εθεκεξίδα City Free 
Press, 15.2.2012 (αξ. 295), ζει. 12-4. Ηιεθηξνληθή έθδνζε:   

http://issuu.com/cityfreepresscy/docs/city_295_full_pdf  

 

http://issuu.com/cityfreepresscy/docs/city_295_full_pdf
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«ρεηηθά κε ηα γξαπηά Κππξηαθά ιιίνλ πνιιά νχιινη ζπκνχκαζηε ηα 
δηαιεθηηθά θείκελα ηεο θππξηαθήο ιογοηετλίας πνπ εζθηαβάδακελ ζην 
Κππξηαθφ Αλζνιφγην. Κάηη πνπ ίζσο έλλελ ηφζνλ γλσζηφλ, ελ φηη ε 
επάξθεηα ησλ Κππξηαθψλ εδνθηκάζηεθελ κε επηηπρίαλ ηδηαη ζε λνκηθά 
θείκελα, πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο Αζζίδεο ηνπ 14νπ αη…. ήκεξα αλ ζέιεη 
θάπνηνο λα γξάςεη θππξηαθά…». 

Σν ζεκείν πνπ ππνγξάκκηζα αλαδεηθλχεηαη θαη ζηελ εθεκεξίδα ηππνγξαθηθά, 
θαζψο ν ζπγγξαθέαο ην ρξσκάηηζε θφθθηλν. Ο Σζνιαθίδεο αλαθέξεηαη ζηε 
κεηαρείξηζε ηεο δηαιέθηνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Δλ πξψηνηο αλαθέξεη ηε ρξήζε 
ηεο ζηε ινγνηερλία. Απηφ δελ είλαη ζπάλην γηα ην ιφγν πνπ εμεγήζακε 
αλσηέξσ. πλερίδεη φκσο ζρνιηάδνληαο ηε ρξήζε ηεο δηαιέθηνπ ζε έλα θαη‟ 
εμνρήλ επίζεκν, κε βησκαηηθφ, πεδίν γξαπηνχ ιφγνπ, ηε λνκνζεζία ζηηο 
Αζζίδεο ηνπ 14νπ αη. Σν ππνλννχκελν ίζσο είλαη: αθνχ ην πείξακα εηζαγσγήο 
ηεο θππξηαθήο ζηε λνκνζεζία γλψξηζε επηηπρία ηνλ 14ν αηψλα, είλαη πνιχ 
πηζαλφλ, αλ επαλαιεθζεί θαη ζήκεξα, λα γλσξίζεη θαη πάιη αλάινγε επηηπρία.6 
Καη έπεηηα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε φζνπο επηζπκνχλ λα γξάςνπλ θππξηαθά 
ζπζηήλνληάο ηνπο ζρεηηθά εξγαιεία. Καη απηφ ην ζεκείν έρεη ηεξάζηηα 
ζεκαζία: δελ γξάθεη κφλνλ ν ίδηνο ηε δηάιεθην, αιιά πξνηξέπεη εκκέζσο θαη 
ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο ηνπ λα δεκηνπξγνχλ γξαπηά θείκελα ζηε δηάιεθην 
(θαη φρη ζηελ θνηλή). Ο ξφινο ηεο δηαιέθηνπ σο νξγάλνπ πξνθνξηθνχ κφλνλ 
ιφγνπ ηνχ θαίλεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο.  

Σί καο δείρλνπλ ηα δχν παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζακε; Σελ επηζπκία 
θαη επηδίσμε θάπνησλ γισζζνιφγσλ λα πξνσζεζεί ε δηάιεθηνο σο φξγαλν 
γξαπηνχ ιφγνπ (αθφκε θαη ζηα επίζεκα θαη απαηηεηηθά πεξηβάιινληα ηεο 
δηαλφεζεο, ηεο λνκνζεζίαο, ηεο ζνβαξήο κεηαμχ επηζηεκφλσλ 
αιιεινγξαθίαο) θαη αληηζηνίρσο λα εθηνπηζηεί ε θνηλή απφ ηνπο ρψξνπο 
απηνχο. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ φηη ηελ ηδέα απηή ηελ ππνζηεξίδνπλ θαη 
κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπγγξαθηθψλ πξαθηηθψλ ζηε δηάιεθην θαη κέζσ 
ησλ πιαγίσλ παξνηξχλζεσλ ηνπο πξνο άιινπο λα πξάμνπλ ην ίδην.  

Αλ ζέινπκε λα απνθηήζνπκε κηα πην επξεία εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ηεο 
γισζζηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν, κπνξνχκε λα ζηξαθνχκε ζηελ πξφβιεςε 
πνπ δηαηχπσζε ε γισζζνιφγνο Μαξίλα Σεξθνπξάθε (2010, 224): 

«ηελ πεξίπησζε ηεο θππξηαθήο, ε νηθνλνκηθή θαη γισζζηθή 
απηνπεπνίζεζε ησλ Κππξίσλ καδί κε ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε ηεο 
θππξηαθήο ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο αλφδνπ ηεο δηαιεθηνινγίαο 
ζηελ Διιάδα θαη πξφζθαησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ εηδηθφηεξα 7   είλαη κηα νκάδα παξακέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλάγνληαο ηελ 
θππξηαθή ζε ηζφηηκν κέινο κηαο νηθνγέλεηαο ειιελνγελψλ γισζζψλ, 
θαηά ην πξφηππν ησλ ξσκαληθψλ, δειαδή ζε κία ausbau γιψζζα θαηά 
ηελ νξνινγία ηνπ Ηeinz Kloss (1967)».  

Η Σεξθνπξάθε ζεσξεί φηη είλαη επλντθφ ην έδαθνο γηα ηελ αλαγσγή ηεο 
θππξηαθήο ζε γιψζζα (αθνχ πξνεγεζεί φκσο ζεζκνζέηεζε κε πνιηηηθή 

                                                           
6 Βέβαηα ν παξαιιειηζκφο είλαη άθπξνο γηα πνιινχο ιφγνπο, αιιά αθφκε θαη έηζη απνθαιχπηεη 

κηα νξηζκέλε αληίιεςε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ.  
7 ε ππνζεκείσζε αλαθέξεη ηα εμήο: «εκαληηθφηεξε αλάκεζα ζε απηέο είλαη ε πξνζερήο 
έθδνζε πεξηγξαθηθήο γξακκαηηθήο ηεο θππξηαθήο (Pavlou et al. forthcoming)». 
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απφθαζε): λα αξρίζεη δειαδή ε θππξηαθή λα ρξεζηκνπνηείηαη απηφλνκα θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, έζησ θαη αλ 
εηπκνινγηθά/ηζηνξηθά/γελεηηθά είλαη ζπλδεδεκέλε καδί ηεο· ε θππξηαθή λα 
απνθηήζεη πιεξφηεηα σο ζχζηεκα επηθνηλσλίαο – λα κελ νκηιείηαη κφλν, αιιά 
θαη λα γξάθεηαη ζε φια ηα πεδία γξαπηνχ ιφγνπ (λνκνζεζία, επηζηήκε, 
δηνίθεζε θηι), λα επηηειεί δειαδή θαη επίζεκεο ιεηηνπξγίεο ζην θξάηνο. Καη ην 
απνηέιεζκα ζα είλαη λα θαηαζηεί πεξηηηή ε λενειιεληθή θνηλή ζηελ Κχπξν, 
δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ηεο απνκέλνπλ νπνηεζδήπνηε ιεηηνπξγίεο λα επηηειεί. 
Αλάινγε πεξίπησζε είλαη νη λενιαηηληθέο γιψζζεο (ηηαιηθή, γαιιηθή, ηζπαληθή, 
πνξηνγαιιηθή, ξνπκαληθή), νη νπνίεο γελεηηθά κελ άξρηζαλ σο γεσγξαθηθέο 
δηάιεθηνη ηεο ιαηηληθήο, αιιά ηψξα ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκεο γιψζζεο – ε 
θαζεκηά ηνπο κε πιήξε ηππνπνίεζε, κε ρξήζε φρη κφλν ζηνλ πξνθνξηθφ αιιά 
θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κε  ρξήζε ζην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο θηι. Μάιηζηα ε θαζεκηά ιεηηνπξγεί θαη σο εζληθή 
γιψζζα, εθθξάδνληαο κηα δηαθνξεηηθή εζληθή ζπλείδεζε. Γεληθά νη γιψζζεο 
„ausbau‟, ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ε Σεξθνπξάθε σο παξφκνηεο κε ηελ ππφ 
δεκηνπξγία «θππξηαθή γιψζζα», είλαη γιψζζεο πνπ πξνθχπηνπλ εμειηθηηθά 
απφ κηα γισζζηθή κνξθή, ε νπνία πξνεγνπκέλσο αληηκεησπηδφηαλ σο 
δηάιεθηνο κηαο άιιεο γιψζζαο. Καη ην ειαηήξην γηα ηελ αλαγσγή ησλ 
γισζζηθψλ απηψλ κνξθψλ ζε απηφλνκεο γιψζζεο είλαη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο νη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ή ην γεγνλφο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 
λέαο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηα κέιε απηήο ηεο γισζζηθήο κνξθήο, κηαο λέαο 
εζληθήο ζπλείδεζεο δηαθνξεηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή ζπλείδεζε πνπ 
εθθξάδεηαη δηά κέζνπ ηεο γιψζζαο ηεο νπνίαο ε ελ ιφγσ γισζζηθή κνξθή 
εζεσξείην έσο ηφηε δηάιεθηνο. 8  Άιιε παξφκνηα πεξίπησζε είλαη ε νκάδα 
γισζζψλ πνπ απαξηίδεηαη απφ ηε Ννξβεγηθή, ηε Γαληθή, ηε νπεδηθή θαη ηελ 
Ιζιαλδηθή: φιεο απηέο μεθίλεζαλ σο δηάιεθηνη ηεο ίδηαο γιψζζαο θαη φκσο 
εμειίρζεθαλ ζε απηφλνκεο γιψζζεο ηχπνπ ausbau θαη ηψξα εθθξάδνπλ θαη 
δηαθνξεηηθέο εζληθέο ζπλεηδήζεηο.  

Η αλαγσγή ηεο θππξηαθήο απφ ην status ηεο δηαιέθηνπ ζην status ηεο 
γιψζζαο πξνυπνζέηεη, φπσο είπακε, πνιηηηθή απφθαζε, αιιά επηπιένλ απαηηεί 
θαη νξηζκέλε γισζζηθή επεμεξγαζία.9  ην αλσηέξσ θείκελν ε Σεξθνπξάθε 
απνδίδεη απηήλ ηελ πξφζζεηε επεμεξγαζία ζε «πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ». Απηφ είλαη ελ κέξεη αλαθξηβέο, δηφηη ην Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ σο Ίδξπκα δελ έρεη θακία ηέηνηα πνιηηηθή: ε φπνηα επεμεξγαζία ηεο 
θππξηαθήο ηειείηαη ζε επίπεδν αηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ θάπνησλ ζπλαδέιθσλ 
γισζζνιφγσλ. Δπίζεο ηελ θππξηαθή επεμεξγάδνληαη γισζζνιφγνη φρη κφλν 
ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ αιιά θαη ζε άιια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο 
ρψξαο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά. Σέινο, θαιφ είλαη λα δηεπθξηλίζνπκε θαη θάηη 
ζεκαληηθφ, ψζηε λα δηαιπζνχλ ηπρφλ εζθαικέλεο απφςεηο: παξά ηα πεξί ηνπ 
αληηζέηνπ θαηά θαηξνχο εθθξαδφκελα, είλαη απνιχησο εθηθηή ε αλαγσγή κηαο 
δηαιέθηνπ ζε γιψζζα, δειαδή ζε θπξίαξρε θαη επίζεκε πνηθηιία. Πέξα απφ ηα 
παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξακε αλσηέξσ, αο κελ μερλάκε φηη θαη ε λενειιεληθή 
θνηλή (θαηά ην δεκψδεο ζθέινο ηεο, φρη θαηά ην ιφγηφ ηεο) ζηεξίδεηαη ζε κηα 

                                                           
8 Haugen 1966, 927: „Every self-respecting nation has to have a language. Not just a medium 

of communication, a “vernacular” or “dialect”, but a fully developed language‟. 
9 Γηα Haugen 1966. 
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δηάιεθην, ηελ πεινπνλλεζηαθή-επηαλεζηαθή δηάιεθην.10 Βέβαηα κηα δηάιεθηνο, 
αλ πξέπεη λα εμειηρζεί ζε γιψζζα, δειαδή ζε επίζεκε θαη πξφηππε πνηθηιία, 
νθείιεη απαξαηηήησο –επαλαιακβάλνπκε– λα ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζε 
επεμεξγαζία ζε δηάθνξα επίπεδα, λα ππνβιεζεί ζηε ιεγφκελε ηππνπνίεζε 
(standardisation). 
 
4. Σνκείο ελίζρπζεο ηεο θππξηαθήο κε ην έξγν ησλ γισζζνιφγσλ (α-ε) θαη ηε 
βνήζεηα άιισλ παξαγφλησλ (ζη):  
 

Έρεη έιζεη ε ψξα ζηελ ελφηεηα απηή λα εμεηάζνπκε ζπλνπηηθά ηέζζεξα 
επίπεδα ζηα νπνία γίλεηαη ηππνπνίεζε ηεο θππξηαθήο απφ νξηζκέλνπο 
γισζζνιφγνπο. Η ηππνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε, γηα λα αλαρζεί ε δηάιεθηνο ζε 
γιψζζα, δηφηη πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θππξηαθήο κε έξγα αλαθνξάο. 
Δίλαη δε επλφεην φηη ρσξίο έξγα αλαθνξάο νη ρξήζηεο ηεο θππξηαθήο ζα 
αλαγθάδνληαη λα ζηεξίδνληαη ζε έξγα αλαθνξάο ηεο λενειιεληθήο θνηλήο γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπο θαη έηζη ζα ράλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο (Παχινπ 2010, 195).   

(α) Η ίδηα ε Σεξθνπξάθε (2010, 224 ππνζεκ.) καο αλαθέξεη έλα 
επίπεδν απηήο ηεο ηππνπνίεζεο:   

«εκαληηθφηεξε αλάκεζα ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο είλαη ε πξνζερήο 
έθδνζε πεξηγξαθηθήο γξακκαηηθήο ηεο θππξηαθήο …».  

Απηή ε γξακκαηηθή πξέπεη λα πσ είλαη ζπιινγηθφ έξγν θαη ζπλεξγάηεο ζηε 
ζπγγξαθή είλαη νη γισζζνιφγνη ηαπξνχια Σζηπιάθνπ θαη Φσηεηλή 
Κνπηζνχγεξα. πκκεηείρε θαη ν Παχινο Παχινπ ζηα πην πξψηκα ζηάδηα. ην 
έξγν απηφ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε θσλνινγία θαη ε κνξθνζχληαμε ηεο 
θππξηαθήο δηαιέθηνπ κε ρξήζε ησλ αξρψλ ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο 
(Σζηπιάθνπ 2011, 533). 

(β) Δθηφο απφ γξακκαηηθή, γηα λα πξνηππνπνηεζεί ε θππξηαθή πνηθηιία, 
απαηηνχληαη θαη ιεμηθά ηεο θππξηαθήο. Δδψ ζρεηηθή εξγαζία θάλεη ε 
γισζζνιφγνο Μαξηάλλα Καηζνγηάλλνπ. ρνιηάδνληαο ηα ιεμηθά ηεο θππξηαθήο 
πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα αλαθέξεη (2010, 186-7) φηη απηά  

«ζρεδηάδνληαη θαη ζπληάζζνληαη σο δίγισζζα. Γελ εξκελεχνπλ δειαδή 
ηα ιήκκαηα κέζσ νξηζκψλ, αιιά παξέρνληαο κεηαθξαζηηθά ηζνδχλακα 
ζηελ θνηλή – ελψ ε δηάιεθηνο εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά σο γιψζζα-
πεγή. ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη ε γλψζε ηεο θνηλήο ζεσξείηαη 
δεδνκέλε, ρσξίο βέβαηα απηφ λα αλαθέξεηαη ξεηά, νχηε λα ζρνιηάδεηαη 
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ ιεμηθψλ. Σν 
ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγνχκαζηε είλαη φηη ηα ιεμηθά ηεο θππξηαθήο 

                                                           
10 Ν.  Αλδξηψηε, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 121: «Η 

ζεκεξηλή θνηλή λενειιεληθή γιψζζα … έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηα λφηηα ηδηψκαηα, 

θαη ηδηαίηεξα ηεο Πεινπνλλήζνπ». G. Horrocks, Διιεληθά: Ιζηνξία ηεο γιψζζαο θαη ησλ 

νκηιεηψλ ηεο, κηθξ. Μ. ηαχξνπ θαη Μ. Σδεβειέθνπ, 2ε έθδ., Αζήλα 2009, ζει. 547: «Η 

πεινπνλλεζηαθή-επηαλεζηαθή …. Απηή ε πεξηνρή πξφζθεξε ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο δεκψδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί ε Πξφηππε Νέα Διιεληθή». Σελ ίδηα επηζηεκνληθή ζέζε 

ππνζηεξίδνπλ θαη πιήζνο άιινη εηδηθνί γισζζνιφγνη, φπσο ν Μ. Σξηαληαθπιιίδεο, ν Δ. 

Πεηξνχληαο.  
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δελ θαίλεηαη λα απεπζχλνληαη ζε δηαιεθηφθσλνπο νκηιεηέο, αιιά 
κάιινλ ζε έλα θνηλφ απνηεινχκελν απφ δηαλννχκελνπο θαη/ή εξεπλεηέο 
πνπ αζρνινχληαη κε γισζζηθά ζέκαηα».  

Η Καηζνγηάλλνπ θαίλεηαη λα εθπιήζζεηαη απφ ην φηη νη ζπληάθηεο ησλ 
ιεμηθψλ ζεσξνχλ δεδνκέλε ηε γλψζε ηεο θνηλήο ρσξίο θακία αλάγθε 
επεμεγήζεσο. Ωζηφζν ε ιαλζάλνπζα απηή παξαδνρή ησλ ζπληαθηψλ ησλ 
ιεμηθψλ είλαη νξζή, δηφηη ν Κχπξηνο νκηιεηήο είλαη γισζζηθά δηζππφζηαηνο 
(diglossic, βι. ελφηεηα 1): δελ είλαη κφλν δηαιεθηφθσλνο, αιιά είλαη γλψζηεο 
θαη ηεο θνηλήο. Δπίζεο ε Καηζνγηάλλνπ θαίλεηαη λα ελλνεί φηη γηα λα ζεσξεζεί 
φηη απεπζχλεηαη έλα ιεμηθφ ηεο θππξηαθήο ζηνλ «δηαιεθηφθσλν» νκηιεηή ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θππξηαθή δηάιεθην φρη κφλν σο γιψζζα-πεγή αιιά 
θαη σο γιψζζα ησλ νξηζκψλ, λα είλαη δειαδή απφ θππξηαθή δηάιεθην πξνο 
θππξηαθή δηάιεθην θαη φρη απφ θππξηαθή δηάιεθην πξνο λενειιεληθή θνηλή. 
χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ηδεψδεο γηα ηνλ «δηαιεθηφθσλν» 
νκηιεηή ζα ήηαλ έλα ιεμηθφ φπνπ ηα ιήκκαηα ζα είραλ ηε κνξθή ι.ρ. «ρ έξη = 
ην έλα πνπ ηα ζθπφ πάλσ άθξα ηνπ αζζξψπνπ, πνπ απνηειείηαη πνπ ηνλ 
λψκν, ηελ θνπηάια, ηνλ πήρπ ηδαη ηε θνχρηα»11 θαη φρη «ρ έξη = ρέξη».   

Παξφκνηεο απφςεηο εθθξάδεη γηα ηα κέρξη ηνχδε ιεμηθά ηεο θππξηαθήο 
θαη ν Παχινπ (2010, 199 θ.εμ.) θαη πξνζζέηεη κάιηζηα ην εμήο: επεηδή 
ζπλήζσο ηα ιεμηθά απηά πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο απνθιίζεηο ηεο θππξηαθήο 
δηαιέθηνπ απφ ηε λενειιεληθή θνηλή, ζπληζηνχλ πεξηγξαθέο ηεο θππξηαθήο 
δηαιέθηνπ ζε ζρέζε κε ηε λενειιεληθή θνηλή. Θα πξέπεη φκσο ηα ιεμηθά ηεο 
θππξηαθήο λα πεξηιακβάλνπλ θαη φιν ην ιεμηιφγην ηεο θππξηαθήο πνπ είλαη 
αθξηβψο ην ίδην κε ην ιεμηιφγην ηεο λενειιεληθήο θνηλήο, 12  ψζηε λα 
θαζίζηαληαη πεξηγξαθέο ηεο θππξηαθήο σο απηφλνκνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο. 
Έλα ηέηνην ιεμηθφ ηεο θππξηαθήο ζα δψζεη ηε κέγηζηε δπλαηή αλεμαξηεζία 
ηνπ Κχπξηνπ νκηιεηή απφ ηα ιεμηθά ηεο θνηλήο.  

Μέλνληαο ζην ρψξν ηεο ιεμηθνγξαθίαο, πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε 
φηη ν Παχινπ (2010) ηφληζε ηελ αλάγθε λα ζπληαρζνχλ θαη δίγισζζα ιεμηθά 
(bilingual dictionaries), ιεμηθά δειαδή απφ κηα μέλε γιψζζα φρη πξνο ηε 
λενειιεληθή θνηλή αιιά πξνο ηελ θππξηαθή θαη απφ ηελ θππξηαθή πξνο κηα 
μέλε γιψζζα: ι.ρ. αγγιηθά―θππξηαθά, θππξηαθά―αγγιηθά θ.ν.θ. Καηά ηνλ ίδην, 
νη Κχπξηνη νκηιεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ δίγισζζα 
ιεμηθά πνπ ζηεξίδνληαη ζηε λενειιεληθή θνηλή (ι.ρ. αγγιηθά―λενειιεληθή 
θνηλή θαη ηνχκπαιηλ) (Παχινπ 2010, 200). 

Οη ζέζεηο ησλ δχν απηψλ γισζζνιφγσλ ζα πξέπεη λα ηδσζνχλ 
ζπγθξηηηθά κε ην ηί ζπκβαίλεη ζηηο άιιεο γιψζζεο. Πξάγκαηη αλ πάξνπκε 
νηαλδήπνηε άιιε γιψζζα, ηελ αγγιηθή, ηε γαιιηθή, ηελ ηζπαληθή θηι., ακέζσο 
αληηιακβαλφκαζηε φηη θαζεκία απφ απηέο έρνπλ κνλφγισζζα ιεμηθά 
(monolingual dictionaries, ι.ρ. απφ αγγιηθά ζε αγγιηθά, απφ γαιιηθά ζε 
γαιιηθά θ.ν.θ.) αιιά θαη ιεμηθά δίγισζζα, δειαδή απφ θαη πξνο ηηο ίδηεο: 
αγγιηθά―λνξβεγηθά θαη ηνχκπαιηλ, αγγιηθά―ηηαιηθά θαη ηνχκπαιηλ, 
αγγιηθά―πνξηνγαιιηθά θαη ηνχκπαιηλ θ.ν.θ. Άξα δεδνκέλνπ φηη ε θππξηαθή 
                                                           
11 Σν παξάδεηγκα είλαη δηθή κνπ θαηαζθεπή γηα ζθνπνχο δηεπθξίληζεο ην ζεκείνπ. Πάλησο 
είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ε θππξηαθή θνηλσλία γηα ην ζέκα απηφ ην φηη 

ζε δεκφζηα δηάιεμή κνπ ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2012 ζην αιακίλην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην 

Ακκνρψζηνπ ην θαληαζηηθφ απηφ παξάδεηγκα πξνθάιεζε ζπκεδία ζε φιν ην αθξναηήξην.  
12 Λ.ρ. ηξαπέδη, ζήκεξα, εζχ θηι (δηθά κνπ παξαδείγκαηα). 
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αλάγεηαη ζε γιψζζα, ζε θπξίαξρε πνηθηιία, δελ ζα πξέπεη αλαιφγσο λα έρνπκε 
θππξηαθά―λνξβεγηθά θαη ηνχκπαιηλ, θππξηαθά―ηηαιηθά θαη ηνχκπαιηλ θ.ν.θ.; 
Οη ζέζεηο επνκέλσο απηέο ηεο Καηζνγηάλλνπ θαη ηνπ Παχινπ είλαη θαηαλνεηέο 
κφλν ππφ ην πξίζκα κηαο ρσξηζηήο θππξηαθήο γιψζζαο, αλεμάξηεηεο απφ ηελ 
ειιεληθή, απφ ηελ επίζεκε πνηθηιία ηεο ειιεληθήο, δει. ηε λενειιεληθή θνηλή.     

(γ) Αθνχ πξνγξακκαηίδεηαη ε εθπφλεζε γξακκαηηθψλ θαη ιεμηθψλ ηεο 
θππξηαθήο, αθνχ δειαδή ππάξρεη ε πξφζεζε λα εηζαρζεί ε θππξηαθή ζε 
επίζεκν γξαπηφ ιφγν, απαηηείηαη θαη έλα επίζεκν ζχζηεκα γξαθήο γηα ηελ 
θππξηαθή, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη έλα ηδηαίηεξν αιθάβεην θαζψο θαη 
ζηαζεξέο νξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο. Σν αιθάβεην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 
θαη ζχκβνια πνπ απνπζηάδνπλ απφ ην ειιεληθφ αιθάβεην, θαζψο ε θππξηαθή 
δηάιεθηνο δηαζέηεη θαη θζφγγνπο (ήρνπο) πνπ ιείπνπλ απφ ηνπο θζφγγνπο ηεο 
λενειιεληθήο θνηλήο (ζθεθζείηε ι.ρ. ηνπο κεηαθαηληαθνχο θζφγγνπο πνπ 
ππάξρνπλ ζηε δηαιεθηηθή κνξθή ηνπ «θαηξφο» θαη ηνπ «ρηφλη»). Έλα παξφκνην 
επίζεκν ζχζηεκα γξαθήο αθφκε δελ έρεη εηνηκαζηεί, φκσο γίλνληαη 
πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο. Σν δήηεκα απαζρφιεζε πξνζθάησο ηνπο 
γισζζνιφγνπο Μαξηάλλα Καηζνγηάλλνπ, πχξν Αξκνζηή θαη Κπξηαθή 
Υξηζηνδνχινπ ζε ζπλέδξην ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο ηίηινο ηεο αλαθνηλψζεψο ηνπο 
είλαη ραξαθηεξηζηηθφο: „Writing in Cypriot Greek: the need for standardization 
and its importance for the dialectal lexicography‟ (Katsoyannou – Armosti – 
Christodoulou 2011). ζνλ αθνξά ζηελ νξζνγξαθία, δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα 
πξνθξηζνχλ ζπκβάζεηο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ εηπκνινγία: ι.ρ. πξνηηκάηαη 
ε γξαθή «ζ έξη» έλαληη ηεο γξαθήο «ρ έξη». Η εηπκνινγηθή γξαθή «ρ έξη» 
ζπζρεηίδεη ηε ιέμε θαζαξά κε ηελ επξχηεξε ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία σο 
γλσζηφ αθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή-εηπκνινγηθή νξζνγξαθία. Αληηζέησο, 
νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο νξζνγξάθεζεο (ι.ρ. «ζ έξη»), παξά ηα φπνηα 
πιενλεθηήκαηά ηεο, θαζηζηά ηνλ ζπζρεηηζκφ απηφ αζαθή. 

(δ) Μηα άιιε ελέξγεηα απαξαίηεηε γηα ηελ αλαγσγή ηεο θππξηαθήο ζε 
γιψζζα είλαη αζθαιψο ε έληαμή ηεο ζην επίζεκν πεξηβάιινλ ηνπ δεκφζηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ αλαιφγσο νη κειινληηθέο 
γεληέο. ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ ε δηάιεθηνο ήηαλ παξνχζα ζην 
πιαίζην θάπνησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Πέξα 
φκσο απφ απηφ, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, ην απνθιεηζηηθφ φξγαλν 
εγγξακκαηηζκνχ ήηαλ ε λενειιεληθή θνηλή, ε επίζεκε πνηθηιία δειαδή ηεο 
γιψζζαο καο. κσο ζηo λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε λέα ειιεληθή 
γιψζζα πνπ ζρεδηάζηεθε ην 2010 13  θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηνλ 
επηέκβξην ηνπ 2011 ε θππξηαθή δηάιεθηνο παξνπζηάδεηαη κε ζαθψο 
αλαβαζκηζκέλν ξφιν. Η Σζηπιάθνπ, ε νπνία είρε ηελ θχξηα επζχλε ή 
ηνπιάρηζηνλ ελεξγφ αλάκημε ζηε ζχληαμε ηνπ λένπ αλαιπηηθνχ, αλαθέξεη φηη 
ην λέν αλαιπηηθφ δηδάζθεη ηε δηάιεθην κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε αληίζεζε κε 
ην ηί γηλφηαλ παιαηφηεξα (Hadjioannou–Tsiplakou–Kappler 2011, 533) θαη 
«δελ θάλεη ξπζκίζεηο σο πξνο ην πψο πξέπεη λα κηιάλε κέζα ζηελ ηάμε νη 
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζήηξηεο/καζεηέο» (Σζηπιάθνπ 2012), ελψ ε ίδηα ζε 
άιιν δεκνζίεπκα γξάθεη φηη ην λέν αλαιπηηθφ „does not take any position 

                                                           
13 Σν Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 2010 γηα ηε λέα ειιεληθή γιψζζα κπνξεί θαλείο λα ην 

δηαβάζεη θαη ειεθηξνληθά: http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-
programmata/nea_elliniki_glossa.pdf 

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/nea_elliniki_glossa.pdf
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/nea_elliniki_glossa.pdf
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with respect to assigning official language status to either S[tandard] G[reek] 
or C[ypriot] G[reek]‟. (Hadjioannou–Tsiplakou–Kappler 2011, 532) 14 . Η 
δηαθνξά κε ηελ πξνγελέζηεξε πξαθηηθή είλαη νθζαικνθαλήο: ελψ φια ηα 
πξνεγνχκελα αλαιπηηθά ηεο λέαο ειιεληθήο ζηελ Κχπξν απέδηδαλ επίζεκε 
ζέζε ζηε λενειιεληθή θνηλή ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη πξνέηξεπαλ 
ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην επίζεκν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κνξθή, ην λέν αλαιπηηθφ εμηζψλεη θνηλή θαη δηάιεθην 
απνθεχγνληαο λα δψζεη επίζεκν status ζηε κηα ή ζηελ άιιε θαη κε 
ξπζκίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ππέξ ηεο θνηλήο. Απηφ είλαη πνιχ ζνβαξφ. Δδψ 
δελ πξφθεηηαη γηα ηε ζπλήζε πξαθηηθή (ε νπνία νχησο ή άιισο εθαξκφδεηαη) 
λα αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ην δηαιεθηηθφ πιηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 
εθθξαζηηθέο ζπλήζεηεο πνιιψλ καζεηψλ θπξίσο ζηελ πξψηε ηάμε ηεο 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα ηνπο κεηαθέξνπλ πην νκαιά ζηηο δνκέο, ηηο 
ζπληάμεηο θηι ηεο λενειιεληθήο θνηλήο. Δδψ πξφθεηηαη γηα απνραξαθηεξηζκφ 
ηεο θνηλήο σο επίζεκεο κνξθήο ηεο γιψζζαο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη: κε 
πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο παξακέηξνπο αιιά θαη κε θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, 
δεδνκέλνπ φηη πνιινί Έιιελεο εμ Διιάδνο πνπ δελ θαηέρνπλ θαζφινπ ηε 
δηάιεθην θνηηνχλ ήδε ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ.15  

Πάλησο κε ηε ζέζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ ζηελ θππξηαθή 
εθπαίδεπζε αζρνινχληαη θαη άιινη γισζζνιφγνη, φπσο ι.ρ. ε Έιελα 
Ισαλλίδνπ, ε νπνία, επί παξαδείγκαηη, ζεσξεί φηη ε γισζζηθή καο πνιηηηθή 
εδψ ζηελ Κχπξν είλαη κνλνιηζηθή θαη κνλνκεξψο πξνζεισκέλε ζηε 
λενειιεληθή θνηλή. Γξάθεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (2009, 264):  

„Over the years the teaching of Standard Modern Greek has been 
maintained as an indisputable and nonchallenged policy. The Greek 
Cypriot Dialect suffered by these policies since it was banned from 
formal education, both as a medium of communication and as a 
subject for study‟. (ππνγξάκκηζε δηθή κνπ) 

Θα πξέπεη θαηά ηελ ίδηα, πέξα απφ ηελ θνηλή, ζην θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα λα αλαγλσξηζηεί επίζεκα θαη ε ρξήζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, λα 
πξναρζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί (2009, 276).  
 (ε) Η παξνπζία ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ έρεη απνθηήζεη πξφζθαηα 
ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζηνπο μελφγισζζνπο 
πνπ δνπλ ζηελ Κχπξν. Δλψ κέρξη ηψξα νη μελφγισζζνη δηδάζθνληαλ ηε 
λενειιεληθή θνηλή, πξάγκα πνπ ηνπο επέηξεπε λα δξνπλ κε άλεζε θαη εθηφο 
Κχπξνπ θαη ζε φινπο ηνπο γισζζηθνχο ηνκείο, πξφζθαηα νξηζκέλνη 
γισζζνιφγνη δηαδίδνπλ ηελ ηδέα φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

                                                           
14 Δίλαη αιεζέο φηη ην ίδην ην θείκελν ηνπ λένπ αλαιπηηθνχ ηεο γιψζζαο δελ πεξηιακβάλεη 

ηφζν έληνλεο ζέζεηο, ίζσο δηφηη ε επίζεκε γιψζζα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, εθηφο απφ ηελ 
ηνπξθηθή, είλαη ε ειιεληθή θαη σο ηέηνηα ελλνείηαη ε επίζεκή ηεο πνηθηιία πνπ δελ είλαη άιιε 

απφ ηε λενειιεληθή θνηλή. κσο δελ παχεη λα έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία πψο εθείλνο πνπ 
ζπλέηαμε ην αλαιπηηθφ ζθέπηεηαη επάλσ ζε νξηζκέλα θξίζηκα δεηήκαηα.  
15  Ήδε αξθεηνί γνλείο εμ Διιάδνο άξρηζαλ λα παξαπνλνχληαη φηη ηα παηδηά ηνπο δελ 
δηδάζθνληαη κε ζπλέπεηα ηελ επίζεκε πνηθηιία ηνπ θξάηνπο θαη φηη απηφ είλαη 

αληηζπληαγκαηηθφ. Δπίζεο ην φηη ην λέν αλαιπηηθφ δελ ξπζκίδεη ηε γισζζηθή θαηάζηαζε πξνο 

νηαλδήπνηε θαηεχζπλζε δεκηνπξγεί αζάθεηα δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη εηζάγεη αληηεπηζηεκνληθά 
θαη αληηπαηδαγσγηθά ζηνηρεία ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο.  
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θππξηαθή δηάιεθην κε ην επηρείξεκα φηη απηή ε κνξθή είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
θαζεκεξηλή δσή ηνπο ζηελ Κχπξν.16    

Σν έξγν πνπ πεξηεγξάθε αλσηέξσ ππφ ηηο ελφηεηεο 4.α΄-4.ε΄ κπνξεί 
λα ζεσξεζεί σο πξνο ηελ νπζία ηνπ γισζζηθφο ζρεδηαζκφο (language 
planning), αιιά φρη θαη σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ.17 Γισζζηθφο ζρεδηαζκφο είλαη 
ηα πξαθηηθά κέηξα κέζσ ησλ νπνίσλ νη γισζζνιφγνη εθαξκφδνπλ κηα 
νξηζκέλε γισζζηθή θηινζνθία θαη πνιηηηθή. Καη εδψ ε γισζζηθή θηινζνθία 
αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιέθηνπ εηο βάξνο ηεο θνηλήο. Ο γισζζηθφο 
ζρεδηαζκφο είλαη δξαζηεξηφηεηα ζπλεηδεηή θαη ζπγθεθξηκέλε.  

Απφ ηελ άιιε φκσο, ζεσξνχκε φηη ν ζρεδηαζκφο απηφο είλαη άηππνο, 
δηφηη ζηεξείηαη δχν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη παξφληα ζηνλ θαλνληθφ 
γισζζηθφ ζρεδηαζκφ. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ν γισζζηθφο ζρεδηαζκφο είλαη 
δεδεισκέλνο θαη πξνυπνζέηεη πνιηηηθή απφθαζε. ηελ πεξίπησζή καο είλαη 
ζπγθεθαιπκκέλνο, ίζσο επεηδή νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζα ήηαλ ηεξάζηηεο, 
αλ δεισλφηαλ ξεηά (βι. παξαθάησ). Δπίζεο δελ ππήξμε ηέηνηα πνιηηηθή 
απφθαζε, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, ην 
νπνίν, φπσο πξνειέρζε, „does not take any position with respect to assigning 
official language status to either S[tandard] G[reek] or C[ypriot] G[reek]‟. 
(Hadjioannou–Tsiplakou–Kappler 2011, 532).  

Πνία ρξεζηκφηεηα κπνξεί ινηπφλ λα έρεη έλαο άηππνο γισζζηθφο 
ζρεδηαζκφο; Καηά ηε γλψκε κνπ, κεγάιε: ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πιήξεο 
θαη νινθιεξσκέλε πνιηηηθή απφθαζε, θαιφ είλαη λα ππάξρεη ην πιηθφ 
δηαζέζηκν θαη έηνηκν πξνο ρξήζηλ.   

(ζη) Η θνηλσλία είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο. Υσξίο ηε δηθή ηεο 
ζπγθαηάζεζε θακία πξνηππνπνίεζε ηεο θππξηαθήο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
επέιζεη. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη ζεηηθέο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη 
ζηε δηάιεθην, θηίδεηαη ζηγά-ζηγά ε αληίιεςε φηη ε δηάιεθηνο είλαη «ζχκα» ηεο 
εγεκνληθήο θπξηαξρίαο ηεο λενειιεληθήο θνηλήο: ε λενειιεληθή θνηλή 
θαηαδπλαζηεχεη ηελ θππξηαθή δηάιεθην ή ηελ απεηιεί πνιηηηζκηθά (Παχινπ 
2010, 193). Δπίζεο, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηε δηάιεθην 
κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. Σν εχξνο ι.ρ. ηεο 
λεσζηί απνθηεζείζεο παξνπζίαο ηεο δηαιέθηνπ ζηελ ηειεφξαζε ην 
παξνπζηάδεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ν Νέαξρνο Γεσξγηάδεο (2012): 

«Σν θξαηηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη αλαβάζκηζε ηελ θππξηαθή δηάιεθην κε 
ζήξηαι ηχπνπ “βξάθαο θαη πνδίλαο”, ηα νπνία επεθηείλνληαη ζε 
εθαηνληάδεο ζπλέρεηεο, απνξξνθψληαο φρη κφλν ηα πνιχηηκα θνλδχιηα 
ηνπ ΡΙΚ αιιά θαη ηνπο θαιχηεξνπο εζνπνηνχο πνπ δηαζέηεη ε Κχπξνο, 
ππνβαζκίδνληαο θαη αρξεζηεχνληάο ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. Καη κάιηζηα 
φια απηά ηα θππξηαθά ζεαηξνγξαθήκαηα επαλαιακβάλνληαη επ‟ 
άπεηξνλ, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα αξηζηνπξγήκαηα! Παξνκνίσο έρνπκε θαη 
ηειενπηηθνχο δηαγσληζκνχο θππξηαθήο δηαιέθηνπ κε πξφρεηξεο 

                                                           
16 Σν επηρείξεκα βέβαηα απηφ δελ επζηαζεί, δηφηη, φπσο ειέρζε αλσηέξσ, νη νκηιεηέο ζηελ 

Κχπξν είλαη γισζζηθά δηζππφζηαηνη θαη επνκέλσο ρεηξίδνληαη πέξα απφ ηε δηάιεθην θαη ηελ 

θνηλή.  
17 Γηα ηνλ «γισζζηθφ ζρεδηαζκφ» θαη ηε «γισζζηθή πνιηηηθή» βι. Καξπνιαίκνπ 2001, 391-2. 
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απνζπαζκαηηθέο κεηαδφζεηο ηξαγνπδηψλ θαη ρσξίο επηζηεκνληθφ 
ππφβαζξν».  

Η παξνπζία ηεο θππξηαθήο είλαη εληνλφηεξε παξά πνηέ θαη ζε δηαδηθηπαθνχο 
ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ι.ρ. ζηα ηζηνιφγηα θαη ζην Facebook. ε 
ηέηνηνπο ρψξνπο παξνπζηάδνληαη νιφθιεξα θείκελα γξακκέλα ζηελ θππξηαθή. 
Μάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γισζζνιφγνη ππνζηεξίδνπλ ην θαηλφκελν κε 
ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα αιιά θαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπγγξαθηθέο 
πξαθηηθέο. Σέινο, επηρεηξείηαη λα δνζνχλ ζηελ θνηλσλία πεξηζζφηεξα 
παξαδείγκαηα γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ θππξηαθή θαη θαηά πξνηίκεζε ζε είδε 
θεηκέλσλ πνπ ε θνηλσλία έρεη ζπλδεδεκέλα απνθιεηζηηθά κε ηελ θνηλή. ηφρνο 
είλαη λα θαηαξξηθζεί ε εληχπσζε ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηεο θππξηαθήο λα 
ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν επηζηεκνληθνχ θαη γεληθά επίζεκνπ θαη απαηηεηηθνχ 
γξαπηνχ ιφγνπ (βι. ην θείκελν ηνπ Σζνιαθίδε ζηε City Free Press πνπ 
παξνπζηάζακε αλσηέξσ). 
 
5. Σν ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο ελίζρπζεο ηεο θππξηαθήο έλαληη ηεο θνηλήο – 
θππξησηηζκφο, ην λενθππξηαθφ ηδενιφγεκα 
 

ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα είδακε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 
γισζζνιφγσλ λα εμνπιίζνπλ ηελ θππξηαθή δηάιεθην κε ιεμηθά, γξακκαηηθέο, 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζεηηθφηεξεο θνηλσληθέο ζηάζεηο θηι., δει. κε φιν εθείλν 
ην πιηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη ε πνιηηεία λα αλαγάγεη 
ηελ θππξηαθή ζε επίζεκε πνηθηιία. Μάιηζηα είδακε θαη πεξηπηψζεηο φπνπ 
γισζζνιφγνη κε πξνζσπηθέο ηνπο ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο πξνζπαζνχλ λα 
δηνρεηεχζνπλ ηε δηάιεθην ζε ηνκείο ρξήζεσο πνπ αλήθνπλ παξαδνζηαθά ζηελ 
θνηλή.  

Σψξα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ηδενινγηθή πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα 
πνπ επλνεί ηηο πην πάλσ πξνζπάζεηεο ηνπ άηππνπ γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 
λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη κηα ζπλεθηηθή ζεσξία πνπ λα εμεγεί φιεο ηηο 
αλαθαηαηάμεηο πνπ έρνπκε αλαιχζεη.  

Καη‟ αξράο είλαη γλσζηφο ν γεληθφο ξφινο ηεο γιψζζαο ζηε 
δηακφξθσζε θαη θαλέξσζε ηδενινγίαο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο.18 Γίλσ ηξία 
παξαδείγκαηα απφ γισζζνιφγνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
θππξηαθήο: Η Σζηπιάθνπ (2012) αλαθέξεη: «…νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο 
γιψζζαο θσδηθνπνηνχλ ηδενινγήκαηα, θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πνιηηηζκηθέο 
πξαθηηθέο…». H Σεξθνπξάθε (2010, 218) ζεκεηψλεη: «…ηνπνζεηνχληαη 
εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ξφιν ηεο γιψζζαο ζηε 
δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο…». Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
δηαιέθηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην αλαιπηηθφ ηνπ 2010 ε Σζηπιάθνπ 
θαηαγξάθεη θάπνηεο αλεζπρίεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη έπεηηα ιέεη ην εμήο 
ραξαθηεξηζηηθφ: „It is too soon to predict whether the concerns about making 
C[ypriot] G[reek] visible in the education system covertly relate to issues of 
sociolinguistic prestige and/or to issues of ethnic/national identity formation‟ 
(Hadjioannou–Tsiplakou–Kappler 2011, 533). Καη εδψ δειαδή θαίλεηαη ε 
ζχλδεζε γιψζζαο κε ζέκαηα ζρεκαηηζκνχ εζληθήο ηαπηφηεηαο. Έρνπλ δίθαην, 

                                                           
18 Δλδεηθηηθά Haugen 1966. 
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δηφηη –φπσο πξνειέρζε- νη γισζζηθέο επηινγέο δελ είλαη νπδέηεξεο, αιιά 
ζπλαξηψληαη κε ηδενινγηθά κνξθψκαηα θαη ζπλδένληαη κε εζληθέο αμίεο.  

Δηδηθφηεξα ηψξα ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ ε παξαδνζηαθή 
θαη θπξίαξρε αληίιεςε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην 
«είκαζηε Κχπξηνη θαη γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν Έιιελεο». Απηή ε αληίιεςε 
ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο ηηο θσδηθνπνηεί σο εμήο: ε λενειιεληθή θνηλή είλαη ε 
κνξθή πνπ καο ζπλδέεη κε ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο θαη καο επηηξέπεη λα 
αλνηγφκαζηε ζηνλ νηθνπκεληθφ ρψξν ηνπ ειιεληζκνχ. Η θππξηαθή δηάιεθηνο 
απφ ηελ άιιε θσδηθνπνηείηαη σο εμεηδίθεπζε ηεο παλειιήληαο ηαπηφηεηαο ζηελ 
ηδηαίηεξε καο παηξίδα, ηελ Κχπξν. Οη Έιιελεο ηεο Κχπξνπ αζπαδφκελνη θαη ην 
γεληθφηεξν ειιεληθφ θαη ην εηδηθφηεξν θππξηαθφ θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο καο 
ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο θαη ηηο ζεσξνχκε θαη ηηο δχν 
δηθή καο πλεπκαηηθή πεξηνπζία. Σηο απνιακβάλνπκε θαη ηηο θαιιηεξγνχκε θαη 
ηηο δχν, αιιά ηελ θαζεκία ζηα ηδηαίηεξά ηεο πεξηβάιινληα. Πξνζπαζνχκε λα 
δηαηεξήζνπκε θαη ηηο δχν, δηφηη θαη νη δχν εθθξάδνπλ ηκήκαηα ηνπ εαπηνχ 
καο. Πνηέ δελ ζα δερφκαζηαλ ι.ρ. νχηε θαλ λα ζπξξηθλψζνπκε ηνπο ηνκείο 
ρξήζεο ηεο θνηλήο, πφζν κάιινλ λα ηελ εθδηψμνπκε παληειψο. πλεπψο ηελ 
θππξηαθή δηάιεθην ηε ρξεζηκνπνηνχκε σο έλα νξηζκέλν βαζκφ, πνηέ δελ ηεο 
επηηξέπνπκε λα ππεξβεί λα φξηά ηεο εηο βάξνο ηεο θνηλήο, θαη απηφ γηα θαζαξά 
πνιηηηζκηθνχο, ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Να δηαβάζνπκε ηί ιέεη επ‟ απηνχ ε 
γισζζνιφγνο Elisaveta Sivas (2003):  

«Η ζέζε ηεο θππξηαθήο είλαη πνιχ ηζρπξή ζηελ Κχπξν θαη ε ρξήζε ηεο 
μεπεξλάεη ηα φξηα ησλ ηνκέσλ ρξήζεσο κηαο ρακειήο πνηθηιίαο. Η 
γεσγξαθηθή απφζηαζε θαη ε πνιηηηθή αλεμαξηεζία ζε ζρέζε κε ηελ 
Διιάδα πξνζθέξνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο λα ηζρπξνπνηεζεί ε ζέζε ηεο 
θππξηαθήο δηαιέθηνπ απέλαληη ζηε λενειιεληθή θνηλή. κσο θάηη ηέηνην 
δελ ζπκβαίλεη αθελφο επεηδή ε ζρέζε πνπ βηψλνπλ νη Κχπξηνη κε ηελ 
Διιάδα, ηε λενειιεληθή θνηλή θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ είλαη πνιχ 
ηζρπξή θαη αθεηέξνπ επεηδή απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε πξνθχπηεη ε 
απξνζπκία ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε 
λενειιεληθή θνηλή θαη ηελ θππξηαθή δηάιεθην».  

 
Σψξα απφ ηε ζέζε ηεο Sivas ζπλάγεηαη εμ αληηζέηνπ φηη εθείλνη νη 

Κχπξηνη πνπ δελ βηψλνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ Διιάδα θαη ηνλ ειιεληθφ 
πνιηζκφ σο κηα ηζρπξή δχλακε 1) επηζπκνχλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ θππξηαθή 
δηάιεθην έλαληη ηεο λενειιεληθήο θνηλήο θαη 2) δηνγθψλνπλ ηηο δηαθνξέο 
κεηαμχ θππξηαθήο δηαιέθηνπ θαη λενειιεληθήο θνηλήο.  

Με ηε Sivas ζπκθσλεί θαη ε Σεξθνπξάθε  ε νπνία ζπζρεηίδεη ηελ 
αλαλεσκέλε δπλακηθή ππέξ ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ κε ηνλ θππξησηηζκφ 
κεηαμχ άιισλ. Κππξησηηζκφ ε Σεξθνπξάθε νλνκάδεη απηφ πνπ άιινη 
νλνκάδνπλ λενθππξηαθή ηδενινγία, δει. ην ηαπηνηηθφ αθήγεκα «είκαζηε 
Κχπξηνη θαη φρη Έιιελεο». Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο 
εζληθήο ζπλείδεζεο, κηαο θππξνζσβηληζηηθήο αληίιεςεο, ε νπνία δελ επεξεάδεη 
κφλν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο αιιά θαη άιινπο ηνκείο, φπσο είλαη ε 
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κειέηε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Κχπξνπ. 19  Ιδνχ ηί γξάθεη ε 
Σεξθνπξάθε (2010, 223): 

«Απφ πνιηηηθήο απφςεσο, ηα γεγνλφηα ηνπ 1974 έδσζαλ αθνξκή γηα 
ηελ εκθάληζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ θππξησηηζκνχ (Stamatakis 1991)… 
Απηέο νη πνιηηηθέο … εμειίμεηο κεηαθξάδνληαη ζε κηα αλαλεσκέλε 
δπλακηθή ππέξ ηεο θππξηαθήο…» 
 
Καη ε Ακαιία Αξβαλίηε (2006, 34) ζεσξεί ηνλ θππξησηηζκφ 

απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηελ ελίζρπζε ηεο θππξηαθήο έλαληη ηεο θνηλήο:  
„These new linguistic practices, coupled with the fact that Cypriots are 
beginning to forge a distinct national identity20 may eventually lead to 
the end of diglossia, though it seems unlikely that this will happen 
while Standard Greek indexes ethnicity (as opposed to nationality) in 
Cyprus.‟ 
 
H πην αθξαία ελίζρπζε ηεο δηαιέθηνπ έλαληη ηεο θνηλήο είλαη αζθαιψο 

ε αλαγσγή ηεο πξψηεο ζε γιψζζα θαη ν πιήξεο εθηνπηζκφο ηεο δεχηεξεο απφ 
ηνλ γισζζηθφ ράξηε ηεο Κχπξνπ. Απηφ αθξηβψο ελλνεί ε Αξβαλίηε ζην 
αλσηέξσ θείκελν, φηαλ νκηιεί πεξί ηέινπο ηεο γισζζηθήο δηκνξθίαο ζηελ 
Κχπξν („end of diglossia‟): ε γισζζηθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ λα θαηαζηεί 
κνλνκνξθηθή, λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ηελ θππξηαθή (σο γιψζζα πιένλ), γηα λα 
επηηειεί φιεο ηηο επηθνηλσληαθέο ηεο αλάγθεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, 
λα κε ρξεζηκνπνηεί πνπζελά θαη θαζφινπ ηε λενειιεληθή θνηλή. Μφλν ηφηε ν 
θππξησηηζκφο ζα κπνξέζεη λα εθθξαζηεί πιήξσο θαη ζε γισζζηθφ επίπεδν. 
Γεδνκέλνπ φηη νη Νενθχπξηνη απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «Κχπξηνη θαη φρη 
Έιιελεο», ινγηθφ είλαη λα κελ απνδέρνληαη ηε λενειιεληθή θνηλή, αθνχ απηή 

                                                           
19 Βι. ηελ εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή ηνπ Π. Βνπηνπξή ζην έξγν ησλ Γ. Κεραγηφγινπ θαη Λ. 
Παπαιενληίνπ, Ιζηνξία ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο, Λεπθσζία 2011, ε νπνία θέξεη 
ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν: Η ηδενινγηθή θαηαζθεπή κηαο λενθππξηαθήο ινγνηερλίαο (αλάηππν 
απφ ην πεξηνδηθφ «Πιαλφδηνλ», ηφκ. ΙΒ΄, αξ. 51, Αζήλα). 
20 Ίζσο λα είλαη ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ ζην ζεκείν απηφ θάπνηα επηπιένλ ζρφιηα γηα ηνλ 

θππξησηηζκφ. Ο θππξησηηζκφο είλαη θαη‟ νπζίαλ κηα εζληθηζηηθή (nationalist) ηδενινγία, θαη 
γλσξίδνπκε φηη ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε ν εζληθηζκφο έρεη ζρέζε κε ηηο έλλνηεο ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηνπ θξάηνπο. Ο εζληθηζκφο επηδηψθεη δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ θξάηνπο πνπ ζα 
ζηεγάζεη ην έζλνο θαη δχζθνια ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδέα λα ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά έζλε 

πνπ λα κνηξάδνληαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζην πιαίζην ηεο ίδηαο θξαηηθήο νληφηεηαο. Η 

ηδενινγία απηή ηείλεη ζην λα δεκηνπξγεί κνλνεζληθά θξάηε. Η πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ φκσο 
απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εζληθηζηηθά ζθεπηφκελνπο, δεδνκέλνπ φηη ζην πιαίζην ελφο 

θξάηνπο ζπζηεγάδνληαη Έιιελεο θαη Σνχξθνη, δχν δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο. Ο 
λενθππξηαθφο εζληθηζκφο ζηεξίδεηαη ζε κηα ινγηθή εμνκνίσζεο: απηέο νη δχν νκάδεο ζα πξέπεη 

λα απνρξσκαηηζηνχλ εζληθά: ε κελ λα απαιείςεη ηελ ειιεληθφηεηά ηεο, ε δε λα απαιείςεη ηελ 

ηνπξθηθφηεηά ηεο, θαη νη δχν λα αλαδείμνπλ ηελ θππξηαθφηεηά ηνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα 
(δηάιεθην, ινγνηερλία, θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θηι). Έηζη ζα ζπλελσζνχλ ζε κηα 

λέα εζλφηεηα ζπκπαγή θαη αδηαίξεηε. Μφλν ηφηε ζα έρνπκε ηελ αλαινγία 1 έζλνο : 1 θξάηνο 
θαη επνκέλσο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηδενινγηθνχ πξνηάγκαηνο ηνπ εζληθηζκνχ. Πξέπεη φκσο λα 

ζεκεηψζνπκε έλα ζπάλην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θππξησηηζκνχ: νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο άιιεο 
εζληθηζηηθέο ηδενινγίεο αξρίδνπλ απφ ζπγθξνηεκέλα ηζηνξηθά έζλε θαη πξνζπαζνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ αλεμάξηεην θξάηνο γηα ηα έζλε απηά. Αληίζεηα, ν θππξησηηζκφο αξρίδεη απφ 

ζπγθξνηεκέλν αλεμάξηεην θξάηνο θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπγθξνηεκέλν έζλνο 
πνπ λα αληηζηνηρεί ζην θξάηνο απηφ.   
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ε κνξθή ηδενινγηθά θσδηθνπνηήζεθε σο έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ καο 
θαζηζηνχλ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.  

Η πξνζπάζεηα ινηπφλ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ γισζζηθνχ ράξηε, απφ 
ηδενινγηθήο απφςεσο, ζρεηίδεηαη κε ηε λενθππξηαθή ηδενινγία (είηε ειαχλεηαη 
απφ απηή είηε ηελ εμππεξεηεί). ζνη ινηπφλ δελ αζπάδνληαη ηελ ηδενινγία 
απηή, φζνη αληηζέησο πξεζβεχνπλ ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ελφηεηα 
Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ θαη Διιήλσλ ηεο Διιάδνο δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν λα 
ζηεξίδνπλ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο θαη λα εθδειψλνπλ κνλνκεξή πξνζθφιιεζε 
πξνο ηε δηάιεθην παξακειψληαο ην άιιν ηκήκα ηεο γισζζηθήο πεξηνπζίαο 
ησλ Κππξίσλ, ηε λενειιεληθή θνηλή.  
 
6. Oη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ αλαδηάηαμε, απνκφλσζε θαη πιήγκα ζηελ 
ίδηα ηε δηάιεθηφ καο.  

 
Πέξα φκσο απφ ηηο ηδενινγηθέο απηέο δηαζηάζεηο, ε επέθηαζε ηεο 

δηαιέθηνπ εηο βάξνο ηεο θνηλήο κπνξεί λα έρεη θαη άιιεο δηαζηάζεηο πην 
πξαθηηθέο; Πφζν βηψζηκε ζα είλαη κηα «θππξηαθή γιψζζα»; Καηά ηε γλψκε 
κνπ ε δεκηνπξγία κηαο «θππξηαθήο γιψζζαο» είλαη κηα επαξρηψηηθε αθέιεηα: ε 
επνρή καο είλαη νηθνπκεληθή θαη εμσζηξεθήο, θαη ην λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 
ακειεηέα θνηλφηεηα ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ νκηιεηψλ «θππξηαθήο 
γιψζζαο», απνθνκκέλεο απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, είλαη ελέξγεηα θνηλσληθήο 
απηναπνκφλσζεο. Δθεί πνπ ηψξα θηλνχκαζηε ζηνλ νηθνπκεληζκφ ηεο 
ειιεληθήο καο γιψζζαο κε θάπνπ είθνζη εθαηνκκχξηα νκηιεηψλ ζε φια ηα 
κήθε θαη πιάηε ηεο γεο θαη κε ηελ ηεξάζηηα ηζηνξηθή παξάδνζε, αίθλεο ζα 
πεξηραξαθσζνχκε ζε έλα αζθπθηηθά ζηελφ γισζζηθφ ρψξν. Αθήζηε πνπ απηφ 
εληέιεη νχηε ηνπο Νενθππξίνπο ζα εμππεξεηήζεη, δηφηη ε θππξηαθή «γιψζζα» 
κε έλα ηφζν κηθξφ αξηζκφ θπζηθψλ νκηιεηψλ ζα είλαη εχθνιε βνξά ζηελ 
επεθηαηηθή πξνέιαζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

Αγαπεηνί θίινη, ζα θαηαθιείζσ δηαηππψλνληαο κηα εηζήγεζε. Η γιψζζα 
είλαη θνξέαο ηδενινγίαο θαη ηαπηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη γισζζνιφγνη πνπ 
αζρνινχληαη κε άηππν γισζζηθφ ζρεδηαζκφ (θαη δελ είλαη ιίγνη θαη φζν 
πεξλάεη ν θαηξφο απμάλνληαη, θαζψο νη λεφηεξνη ζπνπδαζηέο ηεο 
γισζζνινγίαο παξαθηλνχληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο πξνο απηή ηελ 
εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε) θαη‟ αλάγθελ ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζε νξηζκέλα 
ηδενινγηθά κνξθψκαηα θαη νξηζκέλεο αληηιήςεηο πεξί εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ο 
άηππνο γισζζηθφο ζρεδηαζκφο πνπ παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ ζπλδέεηαη κε ηελ 
ηδενινγία ηνπ θππξησηηζκνχ. Ο θππξησηηζκφο φκσο είλαη έλα πεξηνξηζκέλεο 
απήρεζεο ξεχκα ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο 
καο, φπσο ν ππφινηπνο ειιεληζκφο, ζεσξεί ηε λενειιεληθή θνηλή σο ηελ 
επίζεκε κνξθή ηεο γιψζζαο ηνπ θαη ηελ θππξηαθή δηάιεθην σο ην θαζεκεξηλφ 
ηνπ εθθξαζηηθφ φξγαλν. Δπνκέλσο, δελ ρξεηαδφκαζηε ζηελ Κχπξν 
νπνηαλδήπνηε άιιε επίζεκε κνξθή γιψζζαο θαη απηφ πξέπεη λα ην 
αληηιεθζνχκε φινη. Δλέξγεηεο ινηπφλ γισζζηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη παληειψο 
αρξείαζηεο θαη απνξξνθνχλ θαηά νπζία θαη πλεπκαηηθή ελέξγεηα πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα δηνρεηεπζνχλ ζε άιινπο, πξαγκαηηθά ρξήζηκνπο, ηνκείο.  
Δθείλν πνπ ρξεηάδνληαη νη πεξηζζφηεξνί καο, θαη ηδίσο νη καζεηέο θαη νη 
θνηηεηέο καο, είλαη βνήζεηα ζην λα κάζνπκε πην θαιά ηελ θνηλή – εδψ 
αθξηβψο πζηεξνχκε θαη φρη ζηε δηάιεθην. Ιδνχ ινηπφλ ρξπζή επθαηξία γηα ηνπο 
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γισζζνιφγνπο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθά σθέιηκε 
ππεξεζία ζηνλ θππξηαθφ ειιεληζκφ θαη ζηνλ ηφπν καο.  
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