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Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης
στη γλωσσική ποικιλία των
Κοκκινοχωρίων

Περίληψη
Πρόσφατες κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες για τη σύγχρονη κυπριακή
περιγράφουν την ανάδυση μιας κοινής κυπριακής ποικιλίας, η οποία
συνδυάζεται με συνακόλουθη ισοπέδωση (levelling) των τοπικών ποικιλιών της
διαλέκτου. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη γλωσσική ποικιλία των
Κοκκινοχωρίων και αξιολογεί τέσσερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά της ως προς
τη διαδικασία αυτή. Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι (α) Η εμφάνιση του
ουρανικού [ç] ή του ουρανοφατνιακού [ʃ] σε διάφορες θέσεις μέσα στη λέξη, (β) η
εμφάνιση των φθόγγων [x] και [ç] στη θέση του [θ] σε διάφορες θέσεις μέσα στη
λέξη, (γ) Η συνίζηση και κλειστοποίηση του άτονου /i/ (δηλαδή η τροπή του σε
ημίφωνο και η τροπή του ημιφώνου σε κλειστό) και (δ) Η υποχώρηση της γενικής
πληθυντικού και η μορφολογική απόδοσή της με αιτιατική. Τα τέσσερα
χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν προς εξέταση δεν απαντούν μόνο στα
Κοκκινοχώρια. Τα πρώτα τρία εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές του νησιού,
ενώ το τέταρτο είναι παγκύπριο. Το μόνο από αυτά που μπορεί να θεωρηθεί
εμβληματικό για τα Κοκκινοχώρια είναι η προτίμηση των τύπων έχεις, έχει κτλ.
που εξετάστηκε στο πλαίσιο του πρώτου φαινομένου.

1.

Εισαγωγή

Αρχικά περιγράφεται η σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση στην Κύπρο, όπου
γίνεται λόγος ιδιαίτερα για την κοινωνική διγλωσσία. Διασαφηνίζονται οι όροι διαλεκτική
ισοπέδωση και δημιουργία κοινής και κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας βάσει των απαντήσεων που έδωσαν 45 πληροφορητές ― ομιλητές της τοπικής
γλωσσικής ποικιλίας. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Αρχικά
παρουσιάζονται με τη μορφή διαγραμμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων τα
αποτελέσματα που αφορούν τα φωνολογικά φαινόμενα και ακολούθως με τον ίδιο τρόπο


Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην επιβλέπουσα καθηγήτρια της μεταπτυχιακής διατριβής στο πλαίσιο της οποίας
διεξήχθη η έρευνα, Σταυρούλα Τσιπλάκου, αλλά και στους 45 πληροφορητές που συμμετείχαν και πρόθυμα έδωσαν τις
απαντήσεις τους για να υλοποιηθεί η έρευνα αυτή, δίνοντας μάλιστα την εντύπωση ότι απολάμβαναν τη διαδικασία.
Ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Σπύρο Αρμοστή για την παραχώρηση του ερωτηματολογίου του, που εξέταζε διάφορα
φαινόμενα της κυπριακής διαλέκτου ως προς την ισοπέδωση και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του δικού μου
ερωτηματολογίου.
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παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το μορφοσυντακτικό φαινόμενο. Στο τέλος
παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

1.1.

Η σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση
στην Κύπρο

Στην Κύπρο επικρατεί μια κατάσταση γλωσσικής διμορφίας (ή κοινωνικής διγλωσσίας)
μεταξύ της κοινής νέας ελληνικής και της κυπριακής διαλέκτου (Papapavlou 1998˙
Tsiplakou κ.ά. 2006˙ Arvaniti 2010). Η πρώτη αποτελεί την επίσημη γλώσσα του
κράτους και της εκπαίδευσης και διαφέρει από τη διάλεκτο, επιδρά μάλιστα σε αυτήν και
επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερα πεδία χρήσης, ενώ η δεύτερη μαθαίνεται ως
φυσική ποικιλία που ενσωματώνει στοιχεία της πρώτης (Μοσχονάς 1996). Ορισμένοι
μελετητές θεωρούν τη γλωσσική κατάσταση που ισχύει στην Κύπρο σήμερα
προβληματική: εκτιμούν ότι οι Κύπριοι δεν μιλούν πια «καλά» τη διάλεκτό τους και δεν
έχουν μάθει να μιλούν σωστά την πρότυπη ελληνική, δηλαδή δεν μιλούν ικανοποιητικά
καμιά από τις δύο ποικιλίες (Καρυολαίμου 2000). Η Καρυολαίμου κάνει λόγο για την
εμφάνιση ενός διπολικού διαλεκτικού άξονα: στον ένα πόλο, τον ακρολεκτικό, βρίσκεται μια
περιφερειακή νόρμα της νέας ελληνικής που διατηρεί κάποια βασικά διαλεκτικά
χαρακτηριστικά,1 ενώ στον άλλο πόλο, τον βασιλεκτικό, βρίσκονται οι τοπικές ποικιλίες
που διατηρούν σημαδεμένα τοπικά χαρακτηριστικά.2 Ο ίδιος ομιλητής μπορεί να
τοποθετείται άλλοτε στο ακρολεκτικό άκρο και άλλοτε στο βασιλεκτικό, συνεπώς οι δύο
πόλοι δεν αντιπροσωπεύονται απαραίτητα από διαφορετικούς ομιλητές (Καρυολαίμου
2000). Εν γένει, στην Κύπρο σήμερα, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στις τοπικές
ποικιλίες τα ιδιαίτερα διαλεκτικά γνωρίσματα τείνουν να ομαλοποιηθούν ή να ισοπεδωθούν
από την κυπριακή κοινή, με αποτέλεσμα ακόμα και στην επαρχία να γίνεται λόγος για
επικράτηση της κυπριακής κοινής (Καρυολαίμου 2000).
Το «μονοπώλιο» της κυρίαρχης ποικιλίας της κοινής νέας ελληνικής τόσο στην
ελληνική εκπαίδευση, όσο και στα Μ.Μ.Ε. οδήγησε στην επικράτησή της εις βάρος των
επιμέρους τοπικών ποικιλιών της σύγχρονης νέας ελληνικής. Το γεγονός αυτό, καθώς και
μια σειρά από κοινωικοϊστορικά κριτήρια, που ισχύουν στην ελληνόφωνη γλωσσική
κοινότητα της Κύπρου, επέτρεψαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την επίδραση της κοινής νέας

1

Tα χαρακτηριστικά αυτά είναι φωνολογικά (διατήρηση των διπλών συμφώνων), μορφολογικά (χρήση συνηρημένων
ρηματικών τύπων: αγαπώ, τραγουδώ, αντί των ασυναίρετων τύπων που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην κοινή
νέα ελληνική, διατήρηση της αύξησης στους ιστορικούς χρόνους…) και λεξιλογικά (χρήση ιδιαίτερων λεξικών μονάδων).
Διατηρούνται επίσης στοιχεία που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε συστημικά, δηλαδή στοιχεία που αντανακλούν
την οργάνωση του διαλεκτικού συστήματος, όπως π.χ. η χρήση του αορίστου στη θέση του παρακειμένου και συχνά του
υπερσυντελίκου, καθώς και στοιχεία διαλεκτικής προσωδίας (τονισμός και πέρα από την προπαραλήγουσα).
2

Όπως για παράδειγμα η χρήση διαλεκτικής μορφολογίας του ρήματος, όπως ένουσιν, έχει κ.λπ.
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ελληνικής σε φωνητικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο και στην κυπριακή διάλεκτο
και κατ’ επέκταση την ισοπέδωση των επιμέρους χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών
της κυπριακής διαλέκτου και, εν τέλει, την επικράτηση της κυπριακής κοινής ως
«ενδιάμεσης» ποικιλίας (Tsiplakou κ.ά. 2006).3

Ισοπέδωση (levelling) και δημιουργία κοινής
(koineization)

1.2.

Ως ισοπέδωση των χαρακτηριστικών μιας διαλέκτου (dialect levelling) ορίζεται η
διαδικασία με την οποία τα χαρακτηριστικά των τοπικών γλωσσικών ποικιλιών μιας
διαλέκτου αντικαθίστανται με χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε ευρύτερη γεωγραφική
κλίμακα ή/και είναι περισσότερο αποδεκτά από τη γλωσσική κοινότητα (Kerswill &
Williams 2000).4 Ο όρος δημιουργία κοινής αναφέρεται στη γλωσσική διαδικασία η οποία
εμφανίζεται όταν διαφορετικές διάλεκτοι ή τοπικές ποικιλίες με παρόμοια γλωσσικά
χαρακτηριστικά έρχονται σε επαφή. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τον Siegel (1985),
μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της κοινής, η οποία ορίζεται ως η σταθερή ποικιλία που
είναι αποτέλεσμα της μείξης (mixing) και ακολούθως της ισοπέδωσης χαρακτηριστικών
από διάφορες γλωσσικές ποικιλίες που παρουσιάζουν πολλά κοινά γνωρίσματα. Το
φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε περιβάλλοντα όπου παρατηρείται αυξημένη αλληλεπίδραση
μεταξύ των ομιλητών.

2.

Παραδοσιακά διαλεκτικά
Κοκκινοχωρίων

χαρακτηριστικά

των

Προτού γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας που
διεξήχθη και αφορούσε το κατά πόσον οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν πιο πάνω
βρίσκονται υπό ισοπέδωση, παρατίθενται τα βασικότερα υποδιαλεκτικά χαρακτηριστικά
που αποδίδονται παραδοσιακά στη γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων (Newton
(1972):
(α)

Παθήσεις των τριβόμενων συμφώνων, όπως:
➢

τροπή του οδοντικού [θ] σε υπερωικό [x] ή ουρανικό [ç], π.χ. [ˈθelo] - [ˈçelo]

θέλω, [eˈpeθanen] - [eˈpexanen] πέθανε,
➢

τροπή του χειλικού [f] σε υπερωικό [x], όπως [ˈfota] - [ˈxota] φώτα

3

Ένα παράδειγμα αυτής της επίδρασης αποτελεί η χρήση του περιφραστικού ρήματος του τύπου /enna ˈeɾkumun/, που
βασίζεται στο ανάλογο /θa eɾ'xomun/ της κοινής νέας ελληνικής και περιορίζει την εμφάνιση των τύπων /'itan na ˈerto/ ή
/'iʃen na ˈeɾto/ (Tsiplakou κ.ά. 2006).
4

Ένα παράδειγμα ισοπέδωσης στην κυπριακή κοινή αποτελεί η εξαφάνιση του τοπικού διαλεκτικού τύπου [ˈvoɲɟa] και η
απόδοσή του με τον κυρίαρχο τύπο της κυπριακής κοινής [ˈðoɲɟa].
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➢

τροπή του οδοντικού [ð] σε ουρανικό [ʝ], όπως [ˈðeɾno] - [ˈʝeɾno] δέρνω,

➢

τροπή του [θ] σε [f], όπως [θeˈɾkon] - [feˈɾkon] θεριό, [θeɾˈnat͡ʃin] - [feɾˈnat͡ʃin]

είδος φτυαριού,
ηχηροποίηση του [x], όπως [ˈxɾistos] - [ˈɣɾistos] Χρίστος, [xɾiˈazːume] -

➢

[ɣɾiˈazːume] χρειάζομαι.
(β)

Απλοποίηση δισυμφωνικών συμπλεγμάτων, όπως: [ˈpcanːo] - [ˈcʰanːo] παίρνω,
[θcos] - [cos] θειος, [tɾaˈuθca] - [tɾaˈuca] τραγούδια.

(γ)

Ολική αφομοίωση του [s] προς το επόμενο σύμφωνο, όπως: [opaˈpamːu] ο μπαμπάς

μου, [iʝeˈnet͡ʃemːas] οι γυναίκες μας.
(δ)

Τροπή του [θː] σε [tːʰ], π.χ. [peθːeˈɾos] - [petːʰeˈɾos] πεθερός, [ˈeθːelo] - [ˈetːʰelo] δεν

θέλω.
(ε)

Χρήση των αντωνυμικών τύπων [eˈʝonis] εγώ, [eˈsunis] εσύ.

(στ) Χρήση ουρανικού [ç] αντί ουρανοφατνιακού [ʃ] σε τύπους όπως [ˈeçi] έχει, [ˈtɾiçes]

τρίχες.
Σημειώνεται ότι πολλά από τα διαλεκτικά αυτά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται και σε
άλλες γλωσσικές ποικιλίες της κυπριακής διαλέκτου, κυρίως στη γειτονική των
Κοκκινοχωρίων ποικιλία της Λάρνακας (σκαλιώτικα).5

3.
3.1.

Μεταβλητές, δείγμα και μεθοδολογία έρευνας
Οι τέσσερις μεταβλητές

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τα τέσσερα πιο κάτω διαλεκτικά χαρακτηριστικά της
τοπικής ποικιλίας ως προς τη διαδικασία της ισοπέδωσης:
(α)

Την εμφάνιση του ουρανικού [ç] στη θέση του ουρανοφατνιακού [ʃ] στην αρχή της
λέξης και σε μεσοφωνηεντική θέση, π.χ. [ˈçeɾin] χέρι και [ˈʃeɾin] χέρι. Το ουρανικό
αλλόφωνο, που συμπίπτει φωνητικά με τον αντίστοιχο τύπο της πρότυπης
ελληνικής, είναι ο τύπος της τοπικής ποικιλίας και αποτελεί, πολλές φορές, δείκτη
γεωγραφικής προέλευσης, ενώ το ουρανοφατνιακό αλλόφωνο είναι ο τύπος της
κυπριακής κοινής.

5

Βλ. Newton (1972) όπου περιγράφονται τα ισόγλωσσα όλων των τοπικών γλωσσικών ποικιλιών της κυπριακής
διαλέκτου, καθώς και τα ισόγλωσσα που αλληλοεπικαλύπτονται.
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(β)

Την εμφάνιση των φθόγγων [x] και [ç] στη θέση του [θ] στην αρχή της λέξης και σε
μεσοφωνηεντική θέση. Το υπερωικό [x] και το ουρανικό [ç] είναι οι τοπικοί τύποι και
εμφανίζονται ανάλογα με το φωνήεν που ακολουθεί ([ˈçelo] θέλω, αλλά [xoˈɾo]

βλέπω6), στη θέση του οδοντικού [θ] (π.χ. [ˈθelo] θέλω και [θοˈɾo] βλέπω) που
χρησιμοποιείται στην κυπριακή κοινή αλλά και στην κοινή νέα ελληνική.
(γ)

Τη συνίζηση (τροπή σε ημίφωνο) του άτονου /i/ και την κλειστοποίηση (τροπή του
ημιφώνου σε κλειστό) με παράλειψη του συμφώνου από το παραγόμενο σύμπλεγμα
(βλ. αναλυτική παρουσίαση στο Τσιπλάκου & Παπανικόλα 2009). Συνίζηση
εμφανίζουν όλα τα κυπριακά ιδιώματα, στα Κοκκινοχώρια όμως απλοποιείται το
δισυμφωνικό σύμπλεγμα (π.χ. [c]), ενώ η κυπριακή κοινή το διατηρεί (π.χ. [pc]).

(δ)

Την υποχώρηση της γενικής πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων και τη
μορφολογική απόδοσή της με αιτιατική (βλ. Sitaridou & Terkourafi 2009), π.χ.
[ipaɾuˈsiasitomːaθiˈton] η παρουσίαση των μαθητών, που είναι η σύνταξη που απαντά
στην κυπριακή κοινή ή [ipaɾuˈsiasituzmaθiˈtes] η παρουσίαση τους μαθητές που είναι ο
υποδιαλεκτικός τύπος.

3.2.

Η περιοχή των Κοκκινοχωρίων και το δείγμα
έρευνας

Τα Κοκκινοχώρια βρίσκονται στα νοτιανατολικά της Κύπρου, αριθμούν περίπου 50.000
μόνιμους κατοίκους και αποτελούνται από έντεκα δήμους και κοινότητες, οκτώ από τους
οποίους ανήκουν στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και τρεις στην επαρχία
Λάρνακας. Τα Κοκκινοχώρια είναι η Ξυλοφάγου, το Λιοπέτρι, το Παραλίμνι, η Δερύνεια,
το Φρέναρος, η Σωτήρα, η Αυγόρου, οι Βρυσούλες, η Ορμήδεια, η Αγία Νάπα και η
Ξυλοτύμπου. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής μέχρι το 1974 ήταν η
γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία.
Στην έρευνα συμμετείχαν 45 πληροφορητές, από τους οποίους οι 21 ήταν γυναίκες και
οι 24 άνδρες. Οι 20 από αυτούς γεννήθηκαν πριν το 1974 και οι 25 μετά. Ο μέσος όρος
ηλικίας του δείγματος ήταν 39 χρόνια. Οι πληροφορητές κατάγονται από διάφορες
περιοχές των Κοκκινοχωρίων, συγκεκριμένα 22 από τη Δερύνεια, 5 από τη Σωτήρα, 4 από
το Λιοπέτρι, 2 από την Ξυλοφάγου και 1 από το Φρέναρος. Στην έρευνα συμμετείχαν
επίσης 3 πληροφορητές από τη Λευκωσία και 8 από περιοχές της κατεχόμενης Κύπρου.
Ως προς τον τόπο κατοικίας τους, οι 24 είναι κάτοικοι Δερύνειας, οι 12 κάτοικοι Σωτήρας
και οι 4 κάτοικοι Λιοπετρίου. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, 8 άτομα έχουν
ολοκληρώσει (ή φοιτούν ακόμα) τη βασική εκπαίδευση, 20 τη μέση εκπαίδευση (ή φοιτούν
6

Οι τύποι [θοˈɾo] ή [xοˈɾo] στην κοινή νέα ελληνική αποδίδονται ως βλέπω.
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ακόμα) και 17 άτομα την ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση (ή φοιτούν ακόμα). Ο μέσος όρος
των χρόνων της εκπαίδευσης του δείγματος είναι τα 12 χρόνια. Ως προς την απασχόληση,
23 πληροφορητές ανήκουν στην εργατική τάξη (απασχολούνται με τη γεωργία, τον
τουρισμό ή με άλλες χειρωνακτικές εργασίες), 14 ανήκουν στη μεσαία τάξη
(εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.) και 8 είναι μαθητές, φοιτητές ή στρατιώτες.

3.3.

Μεθοδολογία έρευνας

Το βασικό εργαλείο για την έρευνα και ειδικότερα για τη συλλογή δεδομένων ήταν η
μέθοδος των στοχευμένων συνεντεύξεων με σκοπό τη συναγωγή γλωσσικών δεδομένων με
τη μορφή κρίσεων υποβοηθούμενων από γραπτό ερωτηματολόγιο (βλ. Cornips & Poletto
2005). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε σύντομες ιστορίες, οι οποίες ακολουθούνταν από
σχετική ερώτηση, που υπέβαλλε η ερευνήτρια στον πληροφορητή και έτσι του έδινε την
ευκαιρία να δώσει από μόνος του την απάντηση, χωρίς να υπάρχει το εμπόδιο της
παρεμβολής του γραπτού λόγου και χωρίς να τον αναγκάζει να αναζητήσει απόλυτες
κρίσεις, που ενδεχομένως να τον έφερναν σε δύσκολη θέση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα που
παρουσίαζε αυτή η μεθοδολογία ήταν ότι έδινε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν
συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικά με το φαινόμενο που εξεταζόταν κάθε φορά. Η
συζήτηση που ακολουθούσε προσέφερε την ευκαιρία στους πληροφορητές να εκφράσουν τις
απόψεις τους και να διατυπώσουν τα σχόλιά τους για το κάθε φαινόμενο. 7 Επίσης, χάρη
στη χρήση της μεθοδολογίας αυτής και στο ότι η συνέντευξη γινόταν από διαλεκτόφωνη
ερευνήτρια, περιοριζόταν, ως ένα βαθμό, το παράδοξο του παρατηρητή (Labov 1972). Στη
συνέχεια, παρατίθεται ένα από τα 18 παραδείγματα που περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο:
⦅1⦆

Η δουλειά της θείας της Δώρας είναι να σφουγγαρίζει, να σκουπίζει, να ξεσκονίζει τα
γραφεία των υπαλλήλων τζ̌αι να κάμνει τα τζ̌άμια μια φοράν την εβδομάδαν.
—Ποια εν η δουλειά της θείας της Δώρας; Τηλεφωνήτρια;
Αναμενόμενη απάντηση:
—Όι, εν καθαρίστρια [kaθaˈɾistɾia] / καχαρίστρια [kaxaˈɾistɾia].

7

Οι απόψεις και τα σχόλια των πληροφορητών μας εντάσσονται στο φαινόμενο που ο Preston (2000) ονομάζει λαϊκή
γλωσσολογία και αφορά τις απόψεις και τα πιστεύω των πληροφορητών για τη γλώσσα, τη χρήση και τις ποικιλίες της.
Σημειώνουμε ωστόσο ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε δεν συνέλεξε απλώς «λαϊκές» απόψεις για τις
συγκεκριμένες μεταβλητές, αλλά πραγματικά δεδομένα και αυτό επαληθεύεται από τη συμφωνία μεταξύ των διαφόρων
ηλικιακών ομάδων και μεταξύ πληροφορητών διαφόρων μορφωτικών επιπέδων ως προς το ποιος νομίζει ότι χρησιμοποιεί
ποια μεταβλητή.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας

4.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τις
απαντήσεις των 45 πληροφορητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Γενικά, η ανάλυση των
απαντήσεων δείχνει ότι τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν έχουν ισοπεδωθεί
και ότι o νεωτερισμός ξεκινά άνωθεν: οι φορείς της αλλαγής είναι οι νεαροί, τα άτομα
ψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι γυναίκες.

4.1.

Ουρανικό [ç] ή ουρανοφατνιακό [ʃ]

Βάσει των δεδομένων που παίρνουμε από τα ζεύγη [ˈʃiʎːa] - [ˈçiʎːa] χίλια, [ˈʃerin] - [ˈçerin]

χέρι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 87% των πληροφορητών χρησιμοποιεί τύπο με
ουρανοφατνιακό αλλόφωνο, όπως δηλαδή απαντά και στην κυπριακή κοινή:

Διάγραμμα 1: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το ουρανοφατνιακό αλλόφωνο

Μόνο το 13% των πληροφορητών προτιμά το αλλόφωνο της τοπικής ποικιλίας:

Διάγραμμα 2: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το ουρανικό αλλόφωνο
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4.1.1.

Αχυρώνας, όχι Ασ̌υρώνας

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω αποτελέσματα, το 93% των πληροφορητών προτιμά το
ουρανικό αλλόφωνο στην ονομασία του μνημείου Αχυρώνας. Ο Αχυρώνας είναι μνημείο
που βρίσκεται στην κοινότητα Λιοπετρίου (Κοκκινοχώρια) και είναι αφιερωμένο σε 4 ήρωες
της περιοχής που πολέμησαν κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ (1955–
59). Παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικά σχόλια των πληροφορητών που εξηγούν γιατί,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτιμούν τον τύπο της κυπριακής κοινής (με ουρανοφατνιακό
αλλόφωνο) στην περίπτωση του μνημείου προτιμούν το ουρανικό αλλόφωνο:
⦅2⦆

Χρησιμοποιούμεν το Αχυρώνας επειδή το μάθαμε στο σχολείον.

⦅3⦆

Λαλούμεν αχυρώνας που σεβασμόν προς το μνημείον.

⦅4⦆

Για λόγους τιμής.

Τα δεδομένα που προκύπτουν, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ποσοτικά ευρήματα, μάς
δείχνουν ότι δεν παίζει κανένα ρόλο ότι το ουρανικό αλλόφωνο [ç] είναι ο τοπικός τύπος, και
ότι οι πληροφορητές το αντιμετωπίζουν ως πιο πρότυπο από το [ʃ], όπως συμβαίνει δηλαδή
και με τους υπόλοιπους Κύπριους, πράγμα που αποτελεί και ισχυρότατη απόδειξη
ισοπέδωσης. Συμπεραίνουμε επομένως πως οι πληροφορητές στην ονομασία του μνημείου

Αχυρώνας δεν προτιμούν το [ç] ως τοπικό / βασιλεκτικό, αλλά ως πρότυπο.

4.1.2.

έχει ή έσ̌ει

Μια ακόμη εξαίρεση στην προτίμηση του ουρανικού αλλοφώνου, που όμως δεν μπορεί να
της αποδοθεί η ίδια εξήγηση με την ονομασία του ιστορικού μνημείου Αχυρώνας, είναι η
περίπτωση του έχει. Το 80% των πληροφορητών προτιμά τον τοπικό τύπο έχει και μόνο το
20% προτιμά να λέει έσ̌ει, που είναι ο τύπος που απαντά στην κυπριακή κοινή.

Διάγραμμα 3: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το ουρανικό αλλόφωνο σε τύπους του
ρήματος έχω

Παρά τη γενική ισοπέδωση των τοπικών τύπων, η εξαίρεση αυτή αποτελεί ζήτημα για
επιπλέον διερεύνηση, εφόσον, όπως έδειξαν τα προηγούμενα ποσοτικά ευρήματα, η
44

Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης στη γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων

πλειοψηφία των πληροφορητών στους υπόλοιπους τύπους προτιμά το ουρανοφατνιακό
αλλόφωνο, όπως απαντά στην κυπριακή κοινή. Η μη αποδοχή του ουρανοφατνιακού μόνο
στους τύπους του ρήματος έχω, όπου του συμφώνου έπεται πρόσθιο φωνήεν, καθιστά το
φαινόμενο ως μια περίπτωση shibboleth,8 εφόσον το φαινόμενο αυτό έχει απομείνει μόνο
στους τύπους του ρήματος έχω, αλλά θεωρείται εμβληματικό στοιχείο της τοπικής
προφοράς, που επιτελεί συμβολική λειτουργία και αποτελεί δείκτη γεωγραφικής
προέλευσης.9 Τη διαπίστωση αυτή ενισχύουν και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις
απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι χρησιμοποιείται ο
τύπος έχει:

Διάγραμμα 4: Απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι
χρησιμοποιείται ο τύπος έχει

Το 67% των πληροφορητών υποστήριξε πως οι κάτοικοι των Κοκκινοχωρίων είναι η
κοινωνική ομάδα που προτιμά το ουρανικό αλλόφωνο σε τύπους του ρήματος έχω λόγω του
ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί ίσως το πιο σημαδεμένο (marked) χαρακτηριστικό της
τοπικής γλωσσικής ποικιλίας. Ένα μικρό ποσοστό των πληροφορητών (11%) υποστηρίζει
πως η διατήρηση του ουρανικού αλλόφωνου στους τύπους του ρήματος έχω όπου του
συμφώνου έπεται πρόσθιο φωνήεν χρησιμοποιείται από τους κατοίκους των πόλεων. Αυτό
μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η χρήση του ουρανικού αλλόφωνου είναι ένα
χαρακτηριστικό που παραπέμπει στην κοινή νέα ελληνική, η οποία παρουσιάζει
περισσότερα κοινά στοιχεία με την κοινή κυπριακή, παρά με τις διάφορες επιμέρους
γλωσσικές τοπικές ποικιλίες.

8

Για λεπτομερή εξήγηση του όρου βλ. Wolfram (1998).

9

Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλοι σχεδόν οι πληροφορητές είχαν να διηγηθούν
ένα περιστατικό που τους συνέβη σχετικά με τη χρήση του τύπου έχει. Υπάρχουν εξάλλου και πάρα πολλά ανέκδοτα,
επινοημένα από Κυπρίους άλλων περιοχών, που αναφέρονται ειδικά στο φαινόμενο αυτό που παρατηρείται στα
Κοκκινοχώρια (για πιο αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν το έχει, αλλά και το πώς το εκλαμβάνουν
οι πληροφορητές βλ. Κοντογιώργη 2015). Επισημαίνεται ότι πολύ διαδεδομένη είναι η φράση έχει κι εν έχει εις τα
Κοκκινοχώρια, που παρωδεί τον τρόπο ομιλίας της συγκεκριμένης τοπικής ποικιλίας, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση
στυλιζαρίσματος (stylization) γίνεται υπεργενίκευση και στο [c], βλ. Tsiplakou & Ioannidou (2012).
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4.2.

[ç] / [x] - [θ]

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 75% των πληροφορητών προτιμά τον φθόγγο
[θ] της κυπριακής κοινής σε λέξεις όπως [ˈθeli] θέλει, [θοˈɾo] θωρώ και [kaθaˈrizːo]

καθαρίζω:

Διάγραμμα 5: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το [θ]

Συνεπώς, μόνο το 25% των πληροφορητών προτιμά τα τοπικά αλλόφωνα [ç] / [x], σε
λέξεις όπως [ˈçeli], [xοˈɾo] και [kaxaˈɾizːo], όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα 6: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το [ç] / [x]

Από τα πιο πάνω διαγράμματα διαπιστώνεται ότι και αυτό το φαινόμενο βρίσκεται υπό
ισοπέδωση, εφόσον η πλειοψηφία των πληροφορητών προτιμά το οδοντικό αλλόφωνο της
παγκύπριας κοινής. Διαπιστώνεται επίσης πως οι κοινωνικές ομάδες που προτιμούν το
παγκύπριο αλλόφωνο είναι οι νεαροί (κάτω των 40 ετών), οι γυναίκες, τα άτομα που
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φοίτησαν ή φοιτούν στην ανώτερη εκπαίδευση και τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία τάξη.
Αντίθετα, τα άτομα που προτιμούν το τοπικό αλλόφωνο [ç] / [x] είναι τα άτομα άνω των
40 ετών, οι άνδρες, τα άτομα που φοίτησαν μέχρι τη βασική εκπαίδευση και τα άτομα που
ανήκουν στην εργατική τάξη. Παρατηρείται λοιπόν και πάλι ότι η αλλαγή, ο νεωτερισμός
ξεκινά άνωθεν (Labov (2001).
Οι απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι προτιμάται
το [ç] / [x], ο τοπικός δηλαδή τύπος, κωδικοποιούνται πιο κάτω:

Διάγραμμα 7: Απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι
χρησιμοποιείται το [ç] / [x]

Βάσει των πιο πάνω βλέπουμε πως ένα σημαντικό ποσοστό των πληροφορητών (29%)
θεωρεί ότι το [x] / [ç] προτιμάται έναντι του [θ] από τους κατοίκους του Λιοπετρίου.
Αναφέρουμε πως η επιλογή αυτή δεν προτεινόταν, αλλά αποτελούσε εισήγηση των
πληροφορητών. Η πλειοψηφία των πληροφορητών που κατάγεται από το Λιοπέτρι και
συμμετείχε στην έρευνα αποδέχεται όντως το [x] / [ç] στη θέση του [θ], σε αντίθεση με
τους υπόλοιπους κατοίκους των Κοκκινοχωρίων, που προτιμούν τον παγκύπριο τύπο. Η
διαπίστωση αυτή αποτελεί ζήτημα για επιπλέον διερεύνηση.

4.3.

Απλοποίηση ή διατήρηση συμπλέγματος μετά
από συνίζηση

Η έρευνα έδειξε ότι το 70% των πληροφορητών διατηρεί το σύμπλεγμα μετά από
συνίζηση, προτιμά δηλαδή να λέγει [pcos] ποιος και [ˈθcomisi] δυόμισι και όχι [cos] ποιος
και [ˈcomisi] δυόμισι που είναι οι τύποι που αποδίδονται στην τοπική ποικιλία. Οι
κοινωνικές ομάδες που δεν δέχονται την απλοποίηση του συμπλέγματος παρουσιάζονται
παρακάτω:
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Διάγραμμα 8: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν τη διατήρηση του συμφωνικού συμπλέγματος
που προκύπτει από συνίζηση

Μόνο το 30% των πληροφορητών προτιμά την απλοποίηση του συμφωνικού
συμπλέγματος που προκύπτει από συνίζηση, δηλαδή το τοπικό φαινόμενο. Οι
πληροφορητές που «επιμένουν» στο τοπικό φαινόμενο είναι κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι
άνδρες, τα άτομα που φοίτησαν μέχρι τη βασική εκπαίδευση και τα άτομα που ανήκουν
στην εργατική τάξη, όπως φαίνεται και από την κατανομή στο πιο κάτω διάγραμμα:
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Διάγραμμα 9: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν την απλοποίηση του συμφωνικού
συμπλέγματος που προκύπτει από συνίζηση

Τα πρωτογενή δεδομένα που αντλήθηκαν από την έρευνα συμφωνούν και με τη λαϊκή
γλωσσολογία, οι πληροφορητές θεωρούν πως οι ομάδες που χρησιμοποιούν τα τοπικά
ισόγλωσσα είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου:
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Διάγραμμα 10: Απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι
προτιμάται η απλοποίηση του συμφωνικού συμπλέγματος μετά από συνίζηση

4.4.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Η έρευνα έδειξε ότι οι μεταβλητές της γλωσσικής ποικιλίας των Κοκκινοχωρίων που
εξετάστηκαν βρίσκονται υπό ισοπέδωση. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται
στο διάγραμμα 11.
Εξαίρεση ως προς τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε αποτελούν οι τύποι του
ρήματος έχω, όταν του συμφώνου έπεται πρόσθιο φωνήεν (shibboleth). Η εμφάνιση του
φαινομένου δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς. Εξαίρεση αποτελεί και η προτίμηση του
ουρανικού αλλοφώνου στην ονομασία της περιοχής Αχυρώνας, στην περίπτωση αυτή,
όμως, το φαινόμενο μπορεί να αιτιολογηθεί (βλ. 4.1.1).

Διάγραμμα 11: Ποσοστά προτίμησης των ποικιλιών της κοινής κυπριακής και της τοπικής ποικιλίας

4.5.

Υποχώρηση γενικής πληθυντικού και απόδοση
με αιτιατική

Η υποχώρηση της γενικής πληθυντικού και η απόδοσή της με αιτιατική εξετάστηκε σε
διάφορες συντακτικές θέσεις και στα τρία γένη. Το συγκεντρωτικό ποσοστό αποδοχής της
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ρυθμιστικά ορθής γενικής πληθυντικού, που είναι το φαινόμενο που απαντά στην κυπριακή
κοινή, ήταν 75% και συνεπώς μόνο το 25% προτιμά στη θέση της «παραδοσιακής» γενικής
την αιτιατική που είναι το τοπικό φαινόμενο. Στα θηλυκά και στα ουδέτερα το ποσοστό
αποδοχής των αιτιατικών ήταν 0%.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά αποδοχής της μορφολογικής γενικής και
της μορφολογικής αιτιατικής των αρσενικών ονομάτων:
Συντακτική λειτουργία
Κτητική
Υποκειμενική
Αντικειμενική
Ποσότητας
Έμμεσο αντικείμενο

Μορφολογική γενική (%)
64
61
73
87
80

Μορφολογική αιτιατική (%)
36
39
27
13
20

Πίνακας 1: Ποσοστά προτίμησης της μορφολογικής γενικής και της μορφολογικής αιτιατικής των
αρσενικών ονομάτων.

Οι πληροφορητές που αποδέχονται στις περισσότερες περιπτώσεις τη γενική είναι
κυρίως οι νεαροί, αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη και αυτοί που έχουν ανώτατη
εκπαίδευση, άρα ισχύει το φαινόμενο change from above Labov (2001). Μόνο 6
πληροφορητές (ποσοστό 13%), επιλέγουν σε περισσότερα παραδείγματα τη σύνταξη με
αιτιατική, άρα θεωρούμε ότι και αυτή η μεταβλητή υφίσταται ισοπέδωση.

5.

Συμπεράσματα και ζητήματα για διερεύνηση

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι μεταβλητές
που εξετάσαμε βρίσκονται υπό ισοπέδωση από τους τύπους της παγκύπριας κοινής. Η
έρευνα έδειξε ότι η γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων δεν παρουσιάζει διαφορετικά
ισόγλωσσα από την κυπριακή κοινή, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταβλητές που
εξετάσαμε, εφόσον τα συνολικά ποσοστά προτίμησης των ισογλώσσων της κυπριακής
κοινής ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα ποσοστά προτίμησης των τοπικών ισογλώσσων.
Επίσης η έρευνα έδειξε ότι η αλλαγή, ο νεωτερισμός ξεκινά από τους νεότερους, τις
γυναίκες, τους μορφωμένους και τη μεσαία τάξη και έτσι θεωρούμε ότι παρατηρείται το
φαινόμενο της άνωθεν αλλαγής «change from above» όπως το όρισε ο Labov (2001).
Η περίπτωση που αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα είναι το γεγονός πως, αντίθετα από
ό,τι ισχύει στην κυπριακή κοινή, οι ομιλητές της περιοχής δεν αποδέχονται το
ουρανοφατνιακό αλλόφωνο στους τύπους του ρήματος έχω όπου του συμφώνου έπεται
πρόσθιο φωνήεν. Μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή το ουρανικό αλλόφωνο
λειτουργεί ως shibboleth της τοπικής προφοράς και ταυτότητας, χωρίς ωστόσο να
μπορέσουμε να εντοπίσουμε με ασφάλεια τις αιτίες που οδηγούν στο φαινόμενο και έτσι
αυτό αποτελεί ζήτημα για επιπλέον διερεύνηση. Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει και το
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γεγονός ότι οι κάτοικοι του Λιοπετρίου, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Κοκκινοχωριάτες,
«επιμένουν» να χρησιμοποιούν το τοπικό αλλόφωνο [x] ή [ç] στη θέση του [θ] της
κυπριακής κοινής.
Τέλος, επιβάλλεται να μελετηθούν και οι υπόλοιπες μεταβλητές της γλωσσικής ποικιλίας
των Κοκκινοχωρίων ως προς τη διαδικασία της ισοπέδωσης από την παγκύπρια κοινή, για
διαμόρφωση πιο ολοκληρωμένης εικόνας.

Βιβλιογραφία
Arvaniti, A. (2010) “Linguistic practices in Cyprus and the emergence of Cypriot Standard Greek”,
Mediterranean Language Review 17, 15-45.
Cornips, L. & Poletto, C. (2005) “On standardising syntactic elicitation techniques”, Lingua, 115, 939-57.
Καρυολαίμου, Μ. (2000) «Η Κυπριακή: Διάλεκτος ή ιδίωμα». Στο Α.-Φ. Χριστίδης κ.ά. (επιμ.), Η ελληνική
γλώσσα και οι διάλεκτοί της, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 43-8.
Kerswill, P. & A. Williams. (2000) “Creating a new town koine: children and language change in Milton
Keynes”, Language in Society 29, 65-115.
Κοντογιώργη, Μ. (2015) Διαδικασίες ισοπέδωσης στη γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων. Μεταπτυχιακή
διατριβή. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Labov, W. (1972) Sociolinguistic Patterns. Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press.
___

, (2001) Principles of Linguistic Change, 2ος τόμ.: External Factors. Οξφόρδη: Blackwell.

Μοσχονάς, Σ. (1996) «Η Γλωσσική Διμορφία στην Κύπρο», στο «Ισχυρές» - «ασθενείς» Γλώσσες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά Ημερίδας, 25 Απριλίου 1996), 121-28.
Newton, B. (1972) Cypriot Greek. Its phonology and inflections, Χάγη: Mouton.
Papapavlou, A. (1998) “Attitudes toward the Greek Cypriot dialect: Sociolinguistic implications”,
International Journal of the Sociology of Language, 134, 15-28.
Preston, D. R. & N. Niedzielski, (2000) Folk Linguistics. Νέα Υόρκη: Mouton de Gruyter.
Siegel, J. (1985) “Koines and koineization”, Language in Society 14.3, 357-78.
Sitaridou, I. & Terkourafi, M. (2009) “On the loss of the masculine genitive plural in Cypriot Greek –
Language contact or internal evolution?”, στο Μ. Dufresne, F. Dupuis & E. Vocaj (επιμ.) Historical
Linguistics 2007: Selected papers from the 18th International Conference on Historical Linguistics,
(Montreal, 6-11 August 2007), Άμστερνταμ: John Benjamins, 161-74.
Terkourafi, M. (2005) “Understanding the present throug the past. Processes of Koineisation in Cyprus”,
Diachronica 22, 309-72.
Tsiplakou, S., (2009) “Code – switching and code – mixing between related varieties: establishing the
blueprint”, The International Journal of Humanities 6, 49-66.
___

, (2014α) “How ‘mixed’ is a mixed system? The case of the Cypriot Greek koine”, Linguistic Variation 14,
161-78.

51

Μαριλένα Κοντογιώργη

___

, (2014β) “Does convergence generate stability? The case of the Cypriot Greek koine”. στο Κ.
Braunmüller, S. Höder, & K. Kühl, (επιμ.), Stability and Divergence in Language Contact. Factors
and Mechanisms, Άμστερνταμ: John Benjamins, 165 – 77.

Tsiplakou, S., S. Armosti & D. Evripidou. υπό έκδ. “Coherence ‘in the mix’? Coherence in the face of
language shift in Cypriot Greek”, Lingua [http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2015.10.014]
Tsiplakou, S. & E. Ioannidou. (2012) “Stylizing stylization: Τhe case of Aigia Fuxia”, Multilingua 31, 277-99.
Τσιπλάκου, Σ. & Ε. Παπανικόλα. (2009) “Η προέλευση των φωνοτακτικών περιορισμών: στοιχεία από την
ελληνοκυπριακή διάλεκτο”, στο Γ. Γιαννάκης, Μ. Μπαλταζάνη, Γ. Ξυδόπουλος & Τ. Τσαγγαλίδης
(επιμ.), Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, 1210–23.
Tsiplakou, S., A. Papapavlou, P. Pavlou, & M. Katsoyannou, (2006) “Levelling, koineization and their
implications for bidialectism”, F. Hinskens (επιμ.), Language Variation – European Perspectives.
Selected papers from the 3rd International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3),
(Amsterdam, 23-25 June 2005), Άμστερνταμ: John Benjamins, 265 – 76.
Wolfram, W. (1998) Dialect in Society. The Handbook of Sociolinguistics. F. Coulmas, (επιμ.). Blackwell
Publishing: Blackwell Reference Online.
http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9780631211938_chunk_g97806312119389.

52

