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Η παρουσίαση αυτή είναι η τελευταία μίας σειράς παρουσιάσεων που 

ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους στη Λευκωσία. Το 

περιεχόμενο των δικών μου παρουσιάσεων δεν ήταν ποτέ το ίδιο. 

Περιστρεφόταν, ωστόσο, γύρω από ένα θέμα που απασχολεί τα 

ερευνητικά μου ενδιαφέροντα τα τελευταία δώδεκα χρόνια και αφορά στη 

σχέση των λέξεων, κυρίως ποιητικών, με τη διαδικασία της 

αναπαράστασης. πιο απλά αφορά στη σχέση λέξης και εικόνας στην 

τέχνη. 
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Πολλές, ωστόσο, εικόνες βρίσκονται βαθιά χαραγμένες μέσα μου και με 

αναγκάζουν να αναφερθώ σε αυτές, προτού προχωρήσω στο καθαυτό 

θέμα της ανακοίνωσής μου. Μέσα σε αυτές τις εικόνες που αναπαριστούν 

φωτογραφικά το ταξίδι της μνήμης, βρίσκεται βεβαίως και η ανατρεπτική 

φυσιογνωμία του Ιάκωβου Χατζηπιερή, η συνάντηση και η συνύπαρξή 

μας πριν 35 περίπου χρόνια, όταν παίζαμε στις ίδιες γειτονιές και στις 

ίδιες αυλές, όταν απασχολήσαμε τις ειδήσεις, πετώντας, μια νύχτα του 

καλοκαιριού, έναν φωταγωγημένο χαρταετό  στην πράσινη γραμμή της 

Αθηαίνου, προκαλώντας αναταραχή στις κατοχικές δυνάμεις και στις 

δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, η περίοδος όπου χαθήκαμε για λίγο και 

η περίοδος όπου ξαναβρεθήκαμε, 20 χρόνια πριν, στον γνωστό σε λίγους 

«Κύκλο της λεμονιάς», κάπως πιο ώριμοι πια και σταθεροί στις αποφάσεις 

μας.  

 

Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να καταθέσω, είναι ότι ένα έργο δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητα από τη φυσιογνωμία, την ιδιοσυγκρασία 

και τον χαρακτήρα του δημιουργού του. Είναι, λοιπόν, μία λεπτομέρεια 

που αξίζει να καταθέσω: η εμμονή του Ιάκωβου να σπουδάσει 

αποκλειστικά και μόνο στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών, χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, και η άρνησή 

του να βάλει οποιαδήποτε άλλη επιλογή στις τότε εισαγωγικές εξετάσεις. 

Ήταν ο όρος που έθεσε για να προχωρήσει στις σπουδές, όταν τον πήρα 

και τον έγραψα, κυριολεκτικά διά της βίας, σε φροντιστήριο εισαγωγικών 

εξετάσεων.  

 

Το Λεξικό που κρατάμε σήμερα στα χέρια μας είναι, λοιπόν, καρπός 

αφοσίωσης σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Και μόνο έτσι μπορεί να 

ιδωθεί.  

Το Κοινό Λεξικό της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής Διαλέκτου 

αποτελεί σημαντική συμβολή στην επιστήμη της Γλωσσολογίας και της 

Διαλεκτολογίας: δεν καταγράφει απλά τον πλούτο της μίας ή της άλλης 

διαλέκτου, αλλά τον κοινό πλούτο των δύο διαλέκτων, εγχείρημα 

ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, αν κρίνει κανείς ότι γίνεται, για πρώτη 

φορά, από λεξικογράφο με ακαδημαϊκή κατάρτιση που είναι γνώστης και 

ομιλητής τόσο των μητρικών γλωσσών όσο και των δύο διαλέκτων. Η 

σημασία αυτής της γνώσης αποκαλύπτεται στο δύσκολο έργο της 

ετυμολόγησης των λέξεων. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι το χάσμα ανάμεσα στην τουρκοκυπριακή 

διάλεκτο και την επίσημη τουρκική γλώσσα είναι μεγαλύτερο από το 

φαινομενικό χάσμα ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή διάλεκτο και την 

Κοινή Ελληνική. Ένα από τα στοιχεία που δυσχεραίνει τη γλωσσική 
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επικοινωνία μεταξύ Τούρκων και Τουρκοκυπρίων και το οποίο 

διευκολύνει, την ίδια ώρα, την επικοινωνία Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων είναι η διαφορά, κυρίως, στον επιτονισμό των λέξεων και  

στη συντακτική δομή της γλώσσας, δηλαδή στη σύνταξη. 

Το δεύτερο πράγμα που καταθέτω έχει να κάνει με τον δρόμο που διάλεξε 

και ακολούθησε η παρούσα έκδοση. Εάν η μητέρα των επιστημών είναι η 

Φιλοσοφία και εάν σκοπός και στόχος της είναι η αναζήτηση της 

αλήθειας και η αέναη πορεία προς αυτήν, τότε κάθε επιστήμη καλείται, 

στο πλαίσιο του δικού της θεωρητικού οπλοστασίου να προσεγγίσει την 

αλήθεια. Καμιά επιστήμη και κανένα προϊόν της επιστήμης που υπηρετεί 

και ενδύεται την αλήθεια – όπως το παρόν Λεξικό – δεν μπορεί να 

υπηρετήσει πολιτικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Γι’ αυτό και οι 

συγγραφείς του παρόντος Λεξικού, αλλά και οι παρουσιαστές του, 

κράτησαν αμόλυντο το επιστημονικό αυτό προϊόν, μακριά από το ψεύδος 

της άστοχης και διαρκώς ανακυκλούμενης πολιτικής, κοντά στην αλήθεια 

αλλά και κοντά στον συνειδητοποιημένο πολίτη και τον άνθρωπο της 

καθημερινότητας. 

Είναι, βέβαια, προφανές ότι η διάσωση του κοινού αυτού – γλωσσικού – 

πλούτου, αλλά και άλλων πολιτισμικών στοιχείων, μπορεί να φέρει πιο 

κοντά τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, δηλαδή τόσο κοντά 

όσο ήταν την εποχή των γονιών και των παππούδων μας, πριν την 

Τουρκική Εισβολή. Ωστόσο αυτός δεν είναι ο κύριος σκοπός του. Το Λεξικό 

δεν αυτό-εγκλωβίζεται  σε στόχους πέρα από τους καθαρά 

επιστημονικούς, αν και είναι – όντως - σε θέση να υπηρετήσει την ιστορία 

και την κοινωνία του τόπου. 

Αποτελεί ένα καθαρά επιστημονικό σύγγραμμα, πολυετούς, επίμονης και 

επίπονης ενασχόλησης που στόχο είχε τη διάσωση του κοινού γλωσσικού-

λεκτικού πλούτου της κυπριακής διαλέκτου. Των λέξεων, δηλαδή, που 

ταξίδεψαν μέσα στην ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση, 

λειτούργησαν ως δάνεια και αντιδάνεια, και έφτασαν στις μέρες μας να 

έχουν την ίδια σημασία είτε εκφέρονται από έναν Ελληνοκύπριο είτε από 

έναν Τουρκοκύπριο.  

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Διαφορετική 

πορεία των λέξεων, διαφορετική γραφή, διαφοροποιημένη προφορά αλλά 

ίδια ή περίπου ίδια σημασία, γιατί οι λέξεις αυτές κινούνται εντός του 

ίδιου περιβάλλοντος, του γλωσσικού περιβάλλοντος της κυπριακής 

διαλέκτου, που συμπορεύεται με τον πλούτο της μητρικής ελληνικής 

γλώσσας αλλά έχει να προσφέρει έναν ισάξιο πλούτο σε επίπεδο τοπικής 

διαλέκτου, πολλές φορές με βαθιές ρίζες στην Αρχαία Ελληνική. 
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Το παρόν Λεξικό συγκεντρώνει μόνο τις κοινές λέξεις των διαλέκτων. 

Είναι λοιπόν πιθανό κάποιες από τις λέξεις που γνωρίζουν οι παλαιότεροι 

να μην καταγράφονται, γιατί υπάρχουν είτε μόνο στην ελληνοκυπριακή 

είτε μόνο στην τουρκοκυπριακή διάλεκτο. Αυτή είναι μία σημαντική 

λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης του Λεξικού.  

Χάρη στο Κοινό Λεξικό της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής 

Διαλέκτου, ο κοινός γλωσσικός πλούτος θα συνεχίσει να υπάρχει – 

γραμμένος και καταγραμμένος – ακόμη κι αν οι φυσικοί του ομιλητές, 

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, όπως τους γνωρίζουμε σήμερα, 

πάψουν να υπάρχουν στο βάθος του ιστορικού χρόνου, δηλαδή μερικούς 

αιώνες μετά. Ήδη, σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές οι σημερινοί 

Κύπριοι χρησιμοποιούν λιγότερες λέξεις της διαλέκτου στην καθημερινή 

επικοινωνία, ενώ κερδίζει έδαφος η Κοινή Ελληνική, ελαφρώς 

τροποποιημένη, και η Αγγλική γλώσσα, ενίοτε “ελληνοποιημένη”. Ο 

σύγχρονος γραπτός λόγος έχει τα δικά του δεινά, με την φτώχεια και τη 

συντομία των καλούμενων «greeklish». Το Λεξικό, λοιπόν εμφανίζεται σε 

δύσκολους καιρούς για τη διάλεκτό μας. 

Για τη σχέση, τώρα, Γλώσσας και Σκέψης στέκομαι σε ένα απόσπασμα 

από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Τζωρτζ Όργουελ, «O 

μεγάλος αδελφός», που αναφέρεται σε μια φανταστική μελλοντική 

κοινωνία με ολοκληρωτικό - δικτατορικό καθεστώς. Το κύριο μέσο 

ελέγχου αυτής της φανταστικής κοινωνίας είναι η γλώσσα, η οποία 

ονομάζεται «Nέα Oμιλία». Αναφέρει, λοιπόν, το μυθιστόρημα: 

«Στον αυτοματισμό και στην αχρήστευση της σκέψης βοηθούσε και το γεγονός 

ότι υπήρχε πολύ μικρή εκλογή στις λέξεις. Το λεξιλόγιο της Νέας Ομιλίας, σε 

σύγκριση με το δικό μας, ήταν πολύ μικρό, και αναζητούσαν διαρκώς 

καινούριους τρόπους να το λιγοστέψουν πιο πολύ. Η Νέα Ομιλία διέφερε 

πραγματικά από όλες τις άλλες γλώσσες σε τούτο: κάθε χρόνο γινόταν πιο 

φτωχή, αντί να εμπλουτίζεται. Κάθε αφαίρεση που της έκαναν ήταν κέρδος, 

γιατί όσο λιγότερη ευχέρεια έχει κανείς να διαλέξει ανάμεσα σε λέξεις, τόσο 

μικρότερος είναι ο πειρασμός να σκεφτεί. Έλπιζαν να δημιουργήσουν τελικά 

μίαν ομιλία που θα έβγαινε από το λαρύγγι χωρίς καμιά συμμετοχή του 

εγκεφάλου». 

Είναι προφανές ότι ο κοινός γλωσσικός πλούτος που διασώζει το Λεξικό, 

διασώζει ταυτόχρονα και μια δεξαμενή σκέψης: περισσότερες λέξεις 

σημαίνει περισσότερες εικόνες… περισσότερες αναπαραστάσεις… 

περισσότερα βιώματα… και τελικά περισσότερη σκέψη. Φτωχότερο 

λεξιλόγιο σημαίνει λοιπόν και φτωχότερες παραστάσεις και 

αναπαραστάσεις, φτωχότερες εικόνες, φτωχότερα συναισθήματα, 
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φτωχότερη φαντασία, φτωχότερη δημιουργία… άρα όχι μόνο φτωχότερη 

σκέψη, αλλά και φτωχότερη τέχνη. 

Και οι λέξεις, ως σημαίνοντα που αναφέρονται σε σημαινόμενα, δεν 

διευρύνουν τη σκέψη μόνο ως ανήκουσες στις μητρικές γλώσσες αλλά και 

ως ανήκουσες στις τοπικές διαλέκτους. Υπ’ αυτήν την έννοια ο καλός 

γνώστης της Κοινής Νεοελληνικής και της κυπριακής διαλέκτου διαθέτει 

περισσότερα εφόδια για σκέψη.  

Ο Hegel σημειώνει στην Αισθητική του ότι «ο ποιητής δίδει πάντα αντί για 

το πράγμα το όνομα, τη λέξη, με την οποία το ατομικό γίνεται γενικό, 

αφού η λέξη παράγεται από την παράσταση και φέρει μέσα της τον 

χαρακτήρα του γενικού». Η λέξη, λοιπόν αποτελεί μίαν ψηφίδα στον 

πυρήνα της οποίας εγκλείεται η γενικότητα, είναι φορέας μίας 

γενικότερης εικόνας και παράστασης και σε αυτήν ακόμη την τέχνη. 

Χρόνια αργότερα ο Wittgenstein, ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους 

του 20ου αιώνα, με αντικείμενο τη Φιλοσοφία της Γλώσσας, θα σημειώσει 

το περίφημο: «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου»… 

αυτό ακριβώς εννοεί: τα όρια της σκέψης, της φαντασίας, της δημιουργίας, 

του πολιτισμού του αισθητού κόσμου. 

Και εδώ κρύβεται κατ’ εμένα μια από τις ουσιαστικότερες συμβολές του 

Λεξικού. 

Οι λέξεις του δεν μπορούν να είναι για μας μία διαδοχή χαρακτήρων και 

φθόγγων αλλά μία διαδοχή εικόνων. Πίσω από κάθε κοινή λέξη κρύβεται 

μία κοινή ιστορία… μία κοινή εικονοποιία… ένας κοινός τόπος… ένα 

κοινό βίωμα… Η κάθε λέξη είναι, όντως, μία ψηφίδα που συμβάλει στη 

μορφοποίηση μίας εικόνας.  

Δεν είναι μόνο οι συνδυασμοί των συλλαβών, των λέξεων και των 

προτάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν σε μας ένα κείμενο, ώστε να 

αναπαρασταθεί μία εικόνα, αλλά και οι ίδιες οι λεκτικές μονάδες, οι 

λέξεις, είναι, εν δυνάμει, εικόνες αφού τόσο η γέννησή τους όσο και η 

σημασία τους, έχει άμεση σχέση με αναπαραστάσεις και βιώματα μίας 

κοινωνίας ανθρώπων, της κοινωνίας των ομιλητών μίας γλώσσας ή μίας 

διαλέκτου. 

Όταν, για παράδειγμα, ο Κύπριος, - Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος - 

διαβάζει τη λέξη «χαλλούμι», φέρνει στον νου του πολλές - και συνάμα 

κοινές - παραστάσεις και εικόνες: τα υλικά, τη διαδικασία παρασκευής, το 

«καρπούζι», τη «ντομάτα» και όσα άλλα αυτό συνοδεύει. Όταν ο Άγγλος 

αγοράζει το συγκεκριμένο προϊόν, αρκείται στη στεγνή ονομασία 
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«κυπριακό τυρί» και στη γεύση του. Πέραν τούτου δεν μπορεί να 

ανακαλέσει καμίαν απολύτως αναπαράσταση στη μνήμη του. 

Η κοινή λέξη, δεν είναι λοιπόν, ένα στεγνό εργαλείο ενός επίσης στεγνού 

κώδικα επικοινωνίας. Διαβάζοντας, μίαν προς μίαν τις λέξεις του 

παρόντος Λεξικού, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση, όχι μόνο της αξίας 

τους για την Κοινωνιογλωσσολογία,  αλλά και του γεγονότος ότι κάθε μία 

από αυτές εγκλείει μέσα της εκρηκτικά, μίαν εικόνα, μίαν παράσταση, 

έναν κόσμο και μίαν ψηφίδα ζωής και πολιτισμού. Στην περίπτωσή αυτή 

ισχύει πέραν του «μία εικόνα – χίλιες λέξεις», το «μία λέξη – χίλιες 

εικόνες». 

Σημειώνω το πόρισμα μίας πολύ πρόσφατης έρευνας, δημοσιευμένο μόλις 

στις 2 Μαΐου στο περιοδικό “Nature”, από τους Τζακ Γκάλαντ και Άλεξ 

Χουθ, επιστημονικούς ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της 

Καλιφόρνιας των ΗΠΑ. Οι δύο επιστήμονες παρακολούθησαν την 

νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου μίας ομάδας εθελοντών μέσω 

της Λειτουργικής Μαγνητικής Απεικόνισης (fMRI) και δημιούργησαν έναν 

σημασιολογικό χάρτη, ο οποίος συσχετίζει τις λέξεις και τις σημασίες τους 

με συγκεκριμένες περιοχές του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του 

εγκεφάλου. Διαπίστωσαν, για παράδειγμα, ότι στην αριστερή περιοχή του 

εγκεφαλικού φλοιού, λίγο πάνω από το αριστερό αυτί, ενεργοποιείται η 

λέξη «θύμα» και στο ίδιο περίπου σημείο εντοπίζονται οι σχετικές με 

αυτήν λέξεις «σκοτωμένος», «καταδικασμένος», «δολοφονημένος» κ.ά., 

ενώ στην πάνω δεξιά πλευρά του εγκεφάλου γειτνιάζουν οι 

«οικογενειακές» λέξεις, όπως  «σύζυγος», «παιδιά», «γονείς», «πεθερά» 

κ.ά.  

Το σημαντικότερο πόρισμα της πρωτοποριακής, για τη Γλωσσολογία και 

τη Γνωστική Ψυχολογία, έρευνας είναι το γεγονός ότι υπάρχει μία 

ομοιότητα στη σημασιολογική «τοπογραφία» του εγκεφάλου 

διαφορετικών ανθρώπων. Στόχος των ερευνητών είναι να δημιουργήσουν, 

σταδιακά, εγκεφαλικούς «άτλαντες» και για άλλες πλευρές της γλώσσας 

όπως η δομή και η σύνταξή της. 
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Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι τα όσα συζητούμε σήμερα εδώ – περί της 

σχέσεως της λέξης με τη σκέψη, τη σημασία και την εικόνα – δεν είναι 

εξωπραγματικά, αλλά τεκμηριώνονται και επιστημονικά. Εάν, η έρευνα 

του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας μπορούσε να συμπεριλάβει και 

κύπριους εθελοντές, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, είμαι βέβαιος 

ότι τα πορίσματα θα ήταν εντυπωσιακά στο άκουσμα κάθε κοινής λέξης 

και θα αναδείκνυαν το πρωτοποριακό αυτό Λεξικό σε μίαν αποτύπωση 

του «κοινού εγκεφαλικού άτλαντα» των ομιλητών και ακροατών της 

ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου που χρησιμοποιούν τις 

κοινές λέξεις των δύο διαλέκτων. Δηλαδή, ενός «άτλαντα» που περιέχει 

κοινές λέξεις, σημασίες, εικόνες, συναισθήματα, βιώματα, ιστορία, 

καθημερινότητα και γενικά τα θραύσματα μίας κοινής ζωής. 

Αν μιλήσουμε με μαθηματικούς όρους ο κοινός αυτός πλούτος αποτελεί 

το σημείο τομής των δύο διαλέκτων… ενώ δηλαδή οι μητρικές γλώσσες – 

ελληνική και τουρκική, ακριβέστερα οθωμανική – κινούνται ως 

παράλληλες ευθείες τείνουσες προς το άπειρο και άρα είναι αδύνατο να 

συναντηθούν, οι τοπικές διάλεκτοι – ελληνοκυπριακή και 

τουρκοκυπριακή – τέμνονται λόγω ακριβώς των στοιχείων που συνθέτουν 

την κοινή πολιτισμική παράδοση και οι οποίες εγκλείονται εκρηκτικά σε 

κάθε λήμμα του παρόντος Λεξικού που αποτελεί, κατά το σωκρατικό 

παράδειγμα, αφορμή για εκδίπλωση της σκέψης και του φύσει 

ενυπάρχοντος περιεχομένου! 

Στην τελευταία αυτήν παρουσίαση, κλείνω, απευθυνόμενος στον φίλο 

Ιάκωβο, έναν από τους ελάχιστους φίλους που κράτησαν στον χρόνο. 

Ούτως ή άλλως κανένας από τους δυο μας δεν φημίζεται για την 

κοινωνικότητά του ως προς την επιλογή φίλων.  

Για μένα το Λεξικό είναι ο Ιάκωβος. Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να τον 

ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου έδωσε όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω 

να τον ξοφλήσω με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή με τον χρόνο μου, 

ακολουθώντας τη νουθεσία του μεγάλου Σενέκα προς τον φίλο του 

Λουκίλιο: …ότι το μόνο αγαθό το οποίο μας ανήκει αποκλειστικά και δεν 

μπορεί ποτέ να μας επιστραφεί είναι ο χρόνος μας. Κι όμως, ενώ οι 

άνθρωποι καθημερινά μας ευχαριστούν για τόσα και τόσα υλικά αγαθά, 

ουδέποτε μας ευχαριστούν για τον χρόνο και τις στιγμές που τους 

δώσαμε. Οφείλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Ιάκωβο για τον χρόνο που 

έδωσε και για τον χρόνο που μου πήρε. 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας! 

 


