
      
 

 
 

Β΄ Κύκλος διαλέξεων Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου  
 «Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία» 

Νοέμβριος 2014 – Μάιος 2015 

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με γενικό τίτλο Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία που διοργανώνουν η 
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Σύνδεσμο 
Φιλολόγων Πάφου, η κα Έλενα Ιωαννίδου, Επικουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η γλωσσική ποικιλία των ελληνόφωνων 
Τουρκοκυπρίων της Καρπασίας και της Τηλλυρίας. Γλωσσική περιγραφή και κοινωνιογλωσσολογικές 
προεκτάσεις», την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 στις 7:00 μ.μ στο οίκημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, οδός 
Αθηνάς 41-43 στην Πάφο. 

Στη διάλεξή της, η κα Ιωαννίδου θα αναφερθεί σε μια ομάδα Τουρκοκυπρίων που κατάγονται κυρίως από τις 
περιοχές της Καρπασίας και της Τηλλυρίας και μιλούν τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα. Συγκεκριμένα, στην 
κοινότητα αυτή τα ελληνικά είναι μητρική/πρώτη γλώσσα (Γ1) για τις μεγαλύτερες γενιές και δεύτερη 
γλώσσα (Γ2) για τα νεότερα μέλη της κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική ποικιλία που χρησιμοποιούν 
παρουσιάζει αρκετές διαφορές από τη σύγχρονη κυπριακή διάλεκτο και έχει ισχυρή παρουσία ως γλώσσα του 
σπιτιού τόσο για επικοινωνιακούς όσο και για συμβολικούς λόγους. Ειδικότερα, η παρουσίαση θέτει δύο 
στόχους: α) Να περιγράψει την ελληνική αυτή ποικιλία παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερά της γλωσσικά φαινόμενα 
στο φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο, καθώς και στο λεξιλόγιο. β) Να ερευνήσει τις 
συμβολικές και επικοινωνιακές της λειτουργίες στο γλωσσικό ρεπερτόριο των Τουρκοκυπρίων 
παρουσιάζοντας ζητήματα γλωσσικής χρήσης και γλώσσας και ταυτότητας. 

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι η εθνογραφική μελέτη περίπτωσης και η προσέγγιση των κοινωνικών 
δικτύων. Τα δεδομένα τα οποία θα παρουσιαστούν αντλήθηκαν από εθνογραφικές συνεντεύξεις, συμμετοχική 
παρατήρηση και σημειώσεις πεδίου. Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Λεβέντης. 

Η Έλενα Ιωαννίδου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Κατέχει 
διδακτορικό στον τομέα Γλώσσα και Εκπαίδευση, με τίτλο «This ain’t my real language miss: On language and 
ethnic identity among Greek Cypriot students” από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Εργάστηκε στο Κέντρο 
έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία (CARL) του Πανεπιστημίου του Southampton ως μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια (2005-2008) και ως συντονίστρια ερευνητικού προγράμματος του ευρωπαϊκού δικτύου LINEE 
(Languages in a Network of Excellency, 7th European Framework, www.linee.info). Από το 2010 εργάζεται στο 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Διδακτικής της γλώσσας, της Θεωρίας 
των κειμενικών ειδών, της Γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής, της Γλωσσικής ποικιλότητας, της 
Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, της σχέσης Γλώσσας και ταυτότητας και της Πολυγλωσσίας 
και εκπαίδευσης.  

Οι διαλέξεις του 2ου κύκλου διαλέξεων με γενικό θέμα «Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία» είναι ανοικτές 
για το κοινό και για όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τη γνώση της ελληνικής, αφού περιγράφουν και 
αναλύουν γλωσσικά φαινόμενα με απλό, κατανοητό και τεκμηριωμένο τρόπο. Οι διαλέξεις προσεγγίζουν την 
ελληνική γλώσσα στη συγχρονική και στην ιστορική της διάσταση. Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες είναι 
γλωσσολόγοι, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, μέλη της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαλέξεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών στο 26818560. 


