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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ εκ μέρους του ΟΠΕΚ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Η αποψινή εκδήλωση στη Λεμεσό έχει ως αφορμή την έκδοση του Λεξικού των 
Ιάκωβου Χατζηπιερή και Ορχάν Καπατάς - «ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ».

Πρόκειται για μια δουλειά μελετητών της γλώσσας που εντοπίζει, ερμηνεύει και επεξηγεί 
περισσότερες από 3 χιλιάδες λέξεις που χρησιμοποιούνται από κοινού από τους 
Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους στην διάλεκτό τους.

Η επίδραση στη γλώσσα και τη διάλεκτο είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης. Μαζί με τις κοινές 
λέξεις μπορεί, όμως, κανείς να αναζητήσει και να διαπιστώσει πολλά κοινά βιώματα και 
αντιλήψεις ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

Για δεκαετίες οι δύο Κοινότητες έζησαν χωριστά λόγω του βίαιου ντε φάκτο διαχωρισμού και του
άλυτου πολιτικού προβλήματος. Δυστυχώς οι νεότερες γενιές που είναι πια και η μεγάλη 
πλειοψηφία του πληθυσμού, πολύ λίγα γνωρίζουν για τις σκέψεις, τη ζωή και την κοινωνική 
συγκρότηση των «άλλων», της άλλης Κοινότητας. 

Ζούμε σε μια περίεργη συγκυρία. Είναι δύσκολο να διατυπωθεί μια τελεσίδικη εκτίμηση για το 
πού οδηγείται το Κυπριακό. Το σίγουρο είναι ότι και αυτή η προσπάθεια εξελίσσεται κάτω από 
σκοπιμότητες κυρίαρχων ελίτ που δεν ενδιαφέρονται για την ενεργό και δραστήρια συμμετοχή 
των πολιτών. Θέλησαν και θέλουν η προσπάθεια για την επίλυση να μείνει στα χέρια των 
λίγων, δήθεν ειδικών ώστε να μπορούν να καθυποτάξουν την όποια αμφισβήτηση για τις 
επιλογές τους, αν τα πράγματα στραβώσουν.

Στον ΟΠΕΚ βλέπουμε δυστυχώς αυτή την τάση καθημερινά να επιβεβαιώνεται μέσα από 
εξάρσεις λαϊκισμού και ανταγωνισμού συνθημάτων. Βλέπουμε με ποιο τρόπο έχει χαραμιστεί 
όλη η δυναμική που οικοδομήθηκε με κόπο ώστε οι δύο Κοινότητες να αναζητήσουν ένα κοινό 
μέλλον σε μια ενωμένη πατρίδα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Παρά το γεγονός ότι από το 2003 έχουν δημιουργηθεί ρωγμές στη γραμμή διαχωρισμού που 
θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανάπτυξη σχέσεων και την οικοδόμηση μιας διαφορετικής 
πολιτικής κουλτούρας, ελάχιστα έχουν γίνει στην πράξη. 

Κάποιος ανεξάρτητος εξωτερικός κριτής θα μπορούσε βάσιμα να διερωτηθεί: 
Μήπως οι πολιτικές ελίτ προτιμούν την καθήλωση των πολιτών στη συνήθεια του διαχωρισμού;
Μήπως βολεύουν η συνθηματολογία και η αδράνεια που οδηγούν σιωπηρά στη διχοτόμηση;

Το Κοινό Λεξικό των Χατζηπιερή και Καπατάς είναι μια προσπάθεια να αντικρισθεί η προοπτική 
που έχει η πατρίδα μας, μέσα από πρωτοβουλίες που έχουν τα χαρακτηριστικά της 
συμφιλίωσης και όχι της μισαλλοδοξίας, της συνύπαρξης κι όχι της αντιπαράθεσης, της 
συνδημιουργίας και όχι της αυτοκαταστροφής. Δεν είναι η κυρίαρχη αντίληψη στην πολιτική 
δράση, αλλά όπου τολμά και εκδηλώνεται, κερδίζει τη μάχη των ιδεών, κερδίζει τους πολίτες 
γιατί είναι αυθεντική και μελετημένη. Στηρίζεται σε γνώση και επιχειρήματα και μαχητικά 
αμφισβητεί τον λαϊκισμό και τις φωνές που καλλιεργούν το φόβο αντί την ελπίδα.

Εκ μέρους του ΟΠΕΚ επιθυμώ να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές, 
τον Μίμη Σοφοκλέους Ακαδημαϊκό Διευθυντή Παττίχειου 
Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού 
τον Χρυσόστομο Περικλέους, συγγραφέα – ερευνητή και
τον Aχμέτ Μουράτογλου, Συμβουλο Δημοσίων Σχέσεων 
καθώς και τη δημοσιογράφο Ραλλή Παπαγεωργίου που συντονίζει την αποψινή μας 
συνάντηση.

Προσβλέπουμε μαζί με τους συνδιοργανωτές μας, το σωματείο Αμμόχωστος η πόλη μας και το 
ΤΕΠΑΚ μια γόνιμη συζήτηση που θα δώσει περισσότερη τροφή για σκέψη, προβληματισμό και 
δράση.


