
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ… ΙΚΚΙΣΙΤΑΠΙΡ.  
ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
«Περιβάλλον… ικκισιταπίρ», «περιβάλλον…. το ίδιο», μια έρευνα που σκοπό έχει την καταγραφή και μελέτη προέλευσης και θεματολογίας, κοινών λέξεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και 

της τουρκοκυπριακής διαλέκτου που σχετίζονται με το περιβάλλον. Σημείο αναφοράς ήταν το «Κοινό λεξικό της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου. Ιστορικό – ετυμολογικό», 

του τουρκολόγου Ιάκωβου Χατζηπιερή και του Ορχάν Καπατάς, καθηγητή Ιστορίας, Γεωγραφίας και Γλώσσας, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα. Για πρώτη φορά στο λεξικό αυτό 

καταγράφονται κοινές λέξεις των δύο διαλέκτων και γίνεται εμφανής ο γλωσσικός αλληλοδανεισμός. Εντοπίσαμε 654 λέξεις, που χρησιμοποιούνται από Ελληνοκύπριους και 

Τουρκοκύπριους και αφορούν το περιβάλλον. Μελετήσαμε την καταγωγή τους και τις κατατάξαμε σε πέντε βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει λέξεις που σχετίζονται με 

ζωικούς οργανισμούς, η δεύτερη περιλαμβάνει λέξεις που σχετίζονται με φυτικούς οργανισμούς, η τρίτη γεωργικές/κτηνοτροφικές ασχολίες, η τέταρτη ασθένειες και η τελευταία κατηγορία 

αφορά λέξεις σχετικές με το περιβάλλον που όμως δεν εντάσσονται σε μια από τις προηγούμενες ομάδες. Από την έρευνά μας, φάνηκε ότι οι περισσότερες κοινές λέξεις  που σχετίζονται με 

το περιβάλλον είναι ελληνικές και σχετίζονται με ζώα ή φυτά. Οι καθαρά τούρκικες λέξεις είναι λιγότερες, αφού αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά έχουν κυρίως αραβική, περσική ή 

λατινική καταγωγή.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. «Κοινό λεξικό της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου (Ιστορικό-Ετυμολογικό)»,  

     Ιάκωβος Χατζηπιερής και Ορχάν Καπατάς, έκδοση 2015. 

Πηγές από το διαδίκτυο: 

2. http://koinoleksiko.blogspot.com.cy/ 

3. http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_d7/thema_pdf.pdf 

4. http://davesgarden.com/guides/articles/view/2051/#b 

  

ΚΑΤΑΓΩΓΗ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνολο 

ΦΥΤΟ ΖΩΟ ΓΕΩΡΓΙΑ/ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΛΛΟ 

Ελληνική 97 99 33 7 31 267 

Τουρκική 13 42 27 18 32 132 

Τρίτη 82 68 40 18 47 255 

Σύνολο 192 209 100 43 110 654 

Γραφική παράσταση 2: Παρουσιάζει την αριθμητική 

συχνότητα των ελληνικής καταγωγής κοινών λέξεων της 

ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου, που 

είναι σχετικές με το περιβάλλον σε σχέση με το τι 

εκφράζουν. 

Γραφική παράσταση 3: Παρουσιάζει την αριθμητική 

συχνότητα των τουρκικής καταγωγής κοινών λέξεων 

της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου, 

που είναι σχετικές με το περιβάλλον σε σχέση με το τι 

εκφράζουν. 

Γραφική παράσταση 4: Παρουσιάζει την αριθμητική 

συχνότητα των κοινών λέξεων της ελληνοκυπριακής και 

τουρκοκυπριακής διαλέκτου άλλης/τρίτης καταγωγής 

(π.χ. λατινικής, αραβικής κ.λ.π.), που είναι σχετικές με το 

περιβάλλον σε σχέση με το τι εκφράζουν (εννοιολογική 

κατηγορία). 

Γραφική παράσταση 1: Παρουσιάζει την αριθμητική συχνότητα καταγωγής των κοινών 

λέξεων της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου, που είναι σχετικές με το 

περιβάλλον, όπως επίσης και τη συχνότητα εμφάνισης της εννοιολογικής κατηγορίας της 

λέξης. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αρχικά, συμπεραίνουμε ότι από το σύνολο των 3425 κοινών λέξεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής διαλέκτου που εντόπισαν οι Ιάκωβος Χατζηπιερής και Ορχάν Καπατάς, οι 654 

αφορούν το περιβάλλον, δηλαδή ποσοστό περίπου 19%. Το ποσοστό αυτό φανερώνει ότι το περιβάλλον διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο για τους κατοίκους στο νησί και συχνά χρειαζόταν να επικοινωνούν 

μεταξύ τους σχετικά με αυτό. Από τη γραφική παράσταση 1, προκύπτει ότι οι πλείστες κοινές λέξεις που σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν ελληνική καταγωγή σε ποσοστό 40,8%, ενώ ένα ποσοστό 

20,2% έχει τούρκικη καταγωγή και 39% άλλη καταγωγή. Οι περισσότερες λέξεις ελληνικής καταγωγής αφορούν ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς [γραφική παρ. 2], ενώ πολλές λέξεις, που έχουν κυρίως 

αραβική, περσική ή λατινική προέλευση, αφορούν επίσης φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς [γραφική παρ. 4]. Από τις λέξεις που έχουν καθαρά τουρκική καταγωγή, οι πλείστες αφορούν ζωικούς 

οργανισμούς ενώ δεν είναι λίγες και οι λέξεις που σχετίζονται με ασθένειες που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα [γραφική παρ. 3]. Οι λέξεις που αφορούν γεωργικές ή κτηνοτροφικές ασχολίες είναι 

αρκετές, είτε έχουν ελληνική, τούρκικη ή άλλη καταγωγή. Οι πλείστοι Κύπριοι ασχολούνταν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία και είναι επόμενο να σχετίζονται μεταξύ τους και γλωσσικά.  

Τα συμπεράσματά μας συνάδουν και με το γεγονός ότι πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με τα φυτά και τα ζώα και έτσι πολλές λέξεις που σχετίζονται με αυτά έχουν ελληνική προέλευση, ενώ η 

τουρκική γλώσσα είναι μια σχετικά πρόσφατη γλώσσα με πολλές επιρροές από τον αραβικό κόσμο. Επίσης, αρκετές από τις λέξεις με άλλη/τρίτη καταγωγή αφορούν ζώα ή φυτά. Αυτές είναι κυρίως λέξεις 

λατινικής προέλευσης, που αφορούν ονοματολογικά στοιχεία.  

     Άρα, λοιπόν, το περιβάλλον συνδέει και γλωσσικά τις δυο κουλτούρες. Οι άνθρωποι μέσα από την καθημερινή τους τριβή στις γεωργικές και κτηνοτροφικές κυρίως εργασίες τους ή οι οικοκυρές στα  

          σπίτια τους, αλληλοεπηρεάζονταν και δανείζονταν ακόμη και λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα στον καθημερινό μας λόγο. «Περιβάλλον… ικκισιταπίρ» λοιπόν!  

Πίνακας 1: Παρουσιάζει την αριθμητική 

κατανομή των κοινών λέξεων της 

ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής 

διαλέκτου που είναι σχετικές με το 

περιβάλλον, σύμφωνα με την καταγωγή 

τους και το τι εκφράζουν τους.  

 

Εικ. 1: Η ομάδα του Γυμνασίου 

Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου. 

Εικ. 2: Η ομάδα του 

Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
• Ενημερωθήκαμε για το προτεινόμενο θέμα 

της έρευνας, οργανωθήκαμε σαν ομάδα, 

συζητήσαμε και καθορίσαμε την πορεία και 

τον τρόπο εργασίας μας. 

• Για ευκολία στην επικοινωνία, 

δημιουργήσαμε μια ομάδα στο Facebook.  

• Ο κάθε ένας από την ομάδα μας ανέλαβε 

να μελετήσει ένα μέρος του λεξικού για να 

βρει τις λέξεις που έχουν σχέση με το 

περιβάλλον και στη συνέχεια τις 

κατηγοριοποιήσαμε ανάλογα με την 

καταγωγή τους, σε λέξεις με ελληνική, 

τουρκική ή άλλη/τρίτη καταγωγή και 

ανάλογα με την έννοια την οποία 

εκφράζουν, σε λέξεις που σχετίζονται με 

φυτικό ή ζωικό οργανισμό, γεωργικές ή 

κτηνοτροφικές ασχολίες, ασθένειες ή άλλο.  

• Καταγράψαμε αριθμητικά τα 

αποτελέσματά μας και κάναμε τις γραφικές 

παραστάσεις στο πρόγραμμα spss με την 

καθοδήγηση των καθηγητών μας.  

• Μελετήσαμε τα αποτελέσματά μας και 

συζητώντας, ανταλλάζοντας απόψεις και 

διαδικτυακά στην ομάδα μας και 

ψάχνοντας στη βιβλιογραφία, 

προσπαθήσαμε να τα αναλύσουμε.  

Εικ. 3: Το «Κοινό λεξικό της 

ελληνοκυπριακής και 

τουρκοκυπριακής διαλέκτου. 

Ιστορικό – ετυμολογικό», του 

τουρκολόγου Ιάκωβου 

Χατζηπιερή και του Ορχάν 

Καπατάς στο οποίο 

στηρίχτηκε η έρευνά μας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Μαρία Ελευθεριάδου, Μαρία Λουῒζα Ηλία, Αντρούλα Αντωνίου, Μαρία Σάντη (Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου) 

                                   Αντιγόνη Αχιλλέως, Άντρια Αχιλλέως, Άντρη Παντελή (Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015 – 2016 

ΣΧΟΛΕΙΑ: Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: : Άννα Σεργίου (Βιολόγος-Γυμν. Κοκκινοχωρίων),   Δήμος Αναστασίου (Τουρκολόγος-Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου),  

                                               Στέλλα Γεωργίου (Φιλόλογος-Γυμν. Κοκκινοχωρίων) 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.  

Αρχικά, παρουσιάζονται οι λέξεις που εντοπίστηκαν στο λεξικό των Χατζηπιερή και Καπατάς και αφορούν στο περιβάλλον. 


