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ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 

Η ιστορία του ελληνισμού στις πε

ριοχές της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας 

αρχίζει από την αρχαιότητα οπότε υπήρ

ξε περίοδος που ο πολιτισμός και η 

πνευματική ακτινοβολία των πόλεων 

τους έφθασαν σε ζηλευτά επίπεδα και 

aνταγωνίζονταν αυτήν των πόλεων της 

Αρχαίας Ελλάδας. Για το πλήθος των 

αποικιών και της ισχύος τους η περιοχή 

ονομάσθηκε «Μεγάλη Ελλάδα» και έτσι 

είναι γωνστή μέχρι τις μέρες μας. 

Η κυριαρχία όμως της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο και η πίεση 

του ισχυρού Λατινικού πολιτισμού που 

αναπτύχθηκε, σε συνδυασμό με τις κα

ταστροφές που προκλήθηκαν από βαρ

βαρικές επιδρομές, πολιτικές διαμάχες 

και φυσικά αίτια, συνέβαλαν ώστε ο ελ

ληνισμός να περιοριστεί σταδιακά σε με

ρικές μόνο περιοχές. Πολύ αργότερα, 

ενισχύθηκε από φυγάδες που κατέφυγαν 

στην Ιταλία είτε κατά την περίοδο της ει

κονομαχίας (8ος- 9ος μ.χ.) είτε κατά την 

περίοδο της τουρκοκρατίας (1453 -
1821). Αρκετοί μελετητές υπεστήριξαν 
την άποψη ότι οι σημερινοί Ελληνόφωνοι 

είναι απόγονοι των Ελλήνων των περιό

δων αυτών. Τα πολλά όμως Δωρικά στοι

χεία που διατηρούνται και σήμερα στα 

«Γκρίκο», την τοπική γλώσσα, σε άμεση 

σχέση με διάφορους άλλους παράγο

ντες, πείθουν για τη συνέχεια του ελλη

νισμού στην περιοχή από την αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας 1 • 

Η ελληνοφωνία στο πέρασμα του 

χρόνου δέχθηκε πολλά πλήγματα με 

αποτέλεσμα να υιοθετηθεί τελικά και τα 

Κωστής Κοκκιν6φτας 

οποία προκάλεσαν τον περιορισμό της, με 

πιο σημαντικό τον βίαιο εκλατινισμό των 

κατοίκωνπουεπιχειρήθηκετο 16οκαι 17ο 

αιώνα. Οι Ορθόδοξες εκκλησίες τότε κα

τεστράφηκαν, οι βιβλιοθήκες πυρπολήθη

καν και γενικά με βάση ένα καλά οργανω

μένο σχέδιο κατεβλήθη κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να αφομοιωθεί ο πληθυ

σμός από τον Παπισμό. Ιδιαίτερα αρνητι

κός ήταν ο ρόλος που διεδραμάτισε την 

περίοδο αυτή ο Αρμενική ς καταγωγής Κύ

πριος Επίσκοπος της Μπόβα, Ιούλιος 

Σταυριανός ( + 1577) που το 1572, προ
σχώρησε μαζί με το ποίμνιο του στον Ρω

μαιοκαθολικισμό. 

Ο Σταυριανός, που εγκατέλειψε την 

Κύπρο εξαιτίας της Τουρκικής εισβολής 

του 1570-71 έφθασε στη Μπόβα στις 30 
Μα1Όυ 1571 και εισήγαγε το Λατινικό Τυ
πικό για πρώτη φορά στην περιοχή στις 23 
Νοεμβρίου 1572. Στη συνέχεια, χρησιμο
ποιώντας κάθε δυνατή μέθοδο κατάφερε 

να εξαπλωθεί από τους κατοίκους των 

χωριών της περιοχής. Στην περιοχή της 

Απουλίας η ένταξη των κατοίκων στον 

Παπισμό έγινε μετά τη δολοφονία του τε

λευταίου πρωτόπαπα de Matteis. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι την ίδια πε

ρίοδο χάθηκε και η ελληνική γραφή γιατί 

δεν υπήρχαν βιβλία και δάσκαλοι να τη δι

δάξουν διατηρήθηκε όμως η χρήση της 

Ελληνικής γλώσσας γεγονός που συνε

τέλεσε ώστε να διασωθούν οι Ελληνόφω

νοι από την πλήρη αφομοίωση και να δια

τηρήσουν έτσι τις ιδιαιτερότητες της κα-
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ταγωγής τους. 

Υπήρξαν επίσης και άλλοι λόγοι 

που συνέβαλαν στην συρρίκνωση των 

ελληνοφώνων περιοχών όπως η τουρκι

κή εισβολή του 1480 που κατέστρεψε 
πολλά ελληνόφωνα χωριά καθώς και το 

μεγάλο Ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου 

Νικολάου. Ακόμη το γεγονός ότι οι πε

ριοχές διοικήθηκαν για μεγάλο διάστημα 

από φεουδάρχες που είχαν Γαλλονορ

μανδική, Ιταλική και Ισπανική καταγωγή 

είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει κα

τανόηση των ιδιαίτερων προβλημάτων 

των Ελληνοφώνων. Στους λόγους αυ

τούς πρέπει να προστεθεί και το γεγονός 

ότι από τον 11 ο αιώνα οι Ελληνόφωνοι 
ζούσαν χωρίς καμμιό ουσιαστική σχέση 

με τον υπόλοιπο ελληνισμό. Η αποχώρη

ση το 1071 των βυζαντινών στρατευμά
των από το Μπάρι και η έλευση της φρα

γκοκρατίας και της τουρκοκρατίας στην 

Ελλάδα οδήγησε σε πλήρη απομόνωση 

των περιοχών αυτών. 

Η συρρίκνωση που απείλησε κατά 

το παρελθόν την ελληνοφωνία δεν έχει 

πάψει να την απειλεί και σήμερα, με δια

φορετικούς βέβαια τρόπους. Από τους 

πιο σημαντικούς κινδύνους που ελλο

χεύουν στις μέρες μας είναι η ιταλική 

παιδεία που παρέχεται στα παιδιά, με 

αποτέλεσμα ολοένα και λιγότεροι να μα
θαίνουν και να κατανοούν τα «Γκρίκο» 

αφού είναι ένα ιδίωμα που μεταβιβάζεται 

προφορικά και δεν διδάσκεται στα σχο

λεία. Παράλληλα η ανάπτυξη των συ

γκοινωνιών έφερε σε επαφή τους Ελλη

νόφωνους και τις παλαιότερα δυσπρόσι

τες περιοχές τους με τους υπόλοιπους 

κατοίκους της Ιταλίας. Οι κοινότητες 

τους σήμερα είναι πιο ανοικτές, γίνονται 

μικτοί γόμοι, ομιλείται περισσότερο η 
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ιταλική γλώσσα. Σημαντικός είναι ακόμη ο 

ρόλος στον τομέα αυτό των ραδιοτηλεο

πτικών μέσων και της επίδρασης της ιτα

λικής κουλτούρας στην καθημερινή τους 

ζωή. Υπάρχει ακόμη και η μετανάστευση 

που παλαιότερα παρουσιαζόταν με μεγα

λύτερους ρυθμούς, ειδικά προς τις βιομη

χανικές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας. Οι 

ίδιοι οι «Γκρεκάνοι» αγωνίζονται με πολ

λούς τρόπους για τη διάσωση της ντοπιο

λαλιάς τους και τη διδασκαλία της στις νε

ώτερες γενιές. Το πρόβλημα βέβαια δεν 

είναικαινούργιοαναναλογιστούμεότιείχε 

επισημανθεί από το λόγιο Γκρεκάνο κα

θηγητή Βίτο Ντομένικο Παλούμπο, το 

Μάϊο του 1896 σε διάλεξη που έδωσε στο 
Φιλολογικό Σύνδεσμο των Αθηνών 

«Παρνασσός''· Σήμερα γίνονται πολλές 

προσπάθειες και είναι αξιοσημείωτο ότι 

έχουν ιδρυθεί αρκετοί σύλλογοι για το 

σκοπό αυτό. Χρειάζονται όμως βοήθεια και 
ενίσχυση από τον υπόλοιπο ελληνισμό για 

να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτε

ρα και να πετύχουν τους στόχους3 τους. 

Οι Ελληνόφωνοι της Νότιας Ιταλίας 

υπολογίζονται σε 40.000 έως 45.000 στην 
Απουλία, όπως ονομάζεται η περιοχή του 

Σαλέντο,καισε3,500-4,000στηνπεριοχή 

της Καλαβρίας. Η ελληνόφωνη περιοχή 

του Σαλέντο αποτελείται από 9 χωριά με 
κέντρο την πολίχνη Καλημέρα, τα δε ελ

ληνικό που μιλούν οι κάτοικοι της ονομά

ζονται «Γκρεκοσαλεντίνικα». Η δεύτερη 

ελληνόφωνη περιοχή 1.ης Καλαβρίας 

αποτελείται από 6 χωριά με κέ•προ την 
Μπόβα, τα δε Ελληνικά εδώ ονομάζονται 
«Γκρεκάνικα». 

Η Κύπρος συνδέεται με τον ελληνι

σμό της Κάτω Ιταλίας με μια ιστορία αλλη

λοπροσφοράς που απέχει χρονικά επτά 

περίπου δεκαετίες. Συγκεκριμένα μετά 



τους καταστροφικούς σεισμούς που 

έπληξαν το 1908 την Ιταλία και για τους 
οποίους έγραψαν αρκετά οι εφημερίδες 

της εποχής4 , στην Κύπρο έγιναν έρανοι 

για να βοηθηθούν οι χιλιάδες τραυματίες 

και άστεγοι της χώρας. Από τις πιο βαριά 

πληγείσες περιοχές ήταν και η ελληνό

φωνη Καλαβρία, γεγονός που ευαισθη

τοποίησε ιδιαίτερα τους Κυπρίους. Ο 

τότε διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνα

σίου και μετέπειτα καθηγητής Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχαήλ Βο

λονάκης (1875-1950), ο οποίος καταγό
ταν από τη Σύμη της Δωδεκανήσου, 

έδωσε διάλεξη στις 11 Ιανουαρίου 1909 
στον «Κυπριακό Σύλλογο» με θέμα «Ο εν 

Ιταλία Ελληνικσμός» και πρωτοστάτησε 

σε διαφώτιση του πληθυσμού του νησιού 

για τα δεινά που έπληξαν τους Ελληνό

φωνους της «Μεγάλης Ελλάδας». Τη 

διάλεξη αυτή δημοσίευσε σε εφημερίδες 

διαφόρων πόλεων της Κύπρου, ώστε το 

θέμα να γίνει ευρύτερα γνωστό5 . Τόνιζε 
στην ομιλία του ο μεγάλος αυτός ιστορι

κός: 

«Ο ΡωμαΊκός βίος μετά της λατινι

κής γλώσσης εισήλαυνον εις τας πρώην 

ακμαιας Ελληνικός πολιτείας. Αλλ' αν 

εξεβάλλετο η Ελληνική γλώσσα βαθμη

δόν, αν κατελύετο η ελευθερία των Ελ

ληνικών πόλεων, δεν συνεξέλειπον εν 

πάσι τα ήθη, τα ονόματα και αι εθνικοί πα

ραδόσεις του εν τη Ελληνική Σικελία και 

τη Μεγάλη Ελλάδι ανδρωθέντος Ελλη

νισμού. Ούτος είχε βάλει βαθείας τας ρί

ζας αυτού διό και ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι 

Λομβαρδοί ούτε οι Άραβες ούτε οι Νορ

μανδοί ηδυνήθησαν να αφανίσωσιν τέ

λεον αυτόν. Μέχρι δε της 14ης εκατο

νταετηρίδας μ.χ. αυτό τα δημόσια έγ

γραφα, λέγει ο εθνικός ημών ιστορικός, 
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πολλάκις έτι Ελληνιστί, ενταύθα συνε

τάσσοντο. Και μέχρι δε της σήμερον τα 

ήθη, η γλώσσα,ονόματα τόπων, και η μορ

φή των κατοίκων της Σικελίας κω Καλα

βρίας ελληνίζουσιν. Ελληνική ν λοιπόν την 

καταγωγήν και το όνομα έχουσιν αι προ 

μικρού αγριώτατα συσθείσαι και εις ερείπια 

μεταβληθείσαι πόλεις ... και κατέληγε με τα 
ακόλουθα .. Και η ημετέρα λοιπόν Ελληνική 
Κύπρος δεν θα υπολειφθεί πόντων. Διό 

των εράνων, ους απεδεχόμεθα γενναί

ους,θακαταδείξειότιδιατελείμνήμωντων 

μεγάλων αυτής παραδόσεων και ζει εν τω 

πνεύματι της εθνικής αλληλεγγύης .... , 

Ο λαός κινητοποιήθηκε αμέσως και 

με πρωτοβουλίες των τοπικών δημοτικών 

αρχών βοήθησε τόσο τους ομοεθνείς του 

όσο και τους υπολοίπους κατοίκους της 

Ιταλίας που πλήγηκαν από σεισμό. Οι 

εφημερίδες της εποχής φιλοξένησαν αρ

κετά κείμενα ώστε να κρατήσουν από το 

σεισμό. Οι εφημερίδες της εποχής φιλο

ξένησαν αρκετά κείμενα ώστε να κρατή

σουν το θέμα στην επικαιρότητα και να 

. συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του 
λαού. Ανάμεσα τους και μερικά που αvα

δημοσιεύθηκαν από ελληνικές εφημερί

δες και περιοδικά όπως του Ελλαδίτη λο

γοτέχνη Παύλου Νιρβάνα (1866-1937) 
που είχε τίτλο «Καταστροφή»6 . Σημαντι
κή δραστηριότητα για τη συλλογή βοή

θειας επέδειξε και η μικρή καθολική κοινό

τητα των Λατίνων που κάτω από την κα

θοδήγηση του ηγουμένου της Μονής 

Τέρρα Σάντα της Λευκωσίας εργάστηκε 

για μεγάλο χρονικό διάστημα για το σκοπό 

αυτό7 . Σε αρκετές πόλεις όπως στη Λευ
κωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα έγιναν 

συναυλίες και διοργανώθηκαν εσπερίδες 

και τα χρήματα που εισπράχθηκαν διατέ

θηκαν για τους σεισμοπλήκτουςΒ. 
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70 χρόνια αργότερα όταν η Κύπρος 
δέχθηκε την επίθεση του Τούρκου ει

σβολέα οι Ελληνόφωνοι της Κάτω Ιτα

λίας aνταπέδωσαν τη βοήθεια που είχαν 

πάρει. Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 

1974 είκοσι Ελληνόφωνα παιδιά φιλοξε
νούνταν σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα 

από το Σύνδεσμο Φίλων Ελληνοφώνων 

Εξωτερικού, όταν έγινε το πραξικόπημα 

της 15ης Ιουλίου και <?'τη συνέχεια η 

Τουρκική εισβολή. Παρά το δικαιολογη

μένο φόβο που προκαλείται σε παρό

μοιες περιπτώσεις, οι γονείς τους δεν 

έσπευσαν να τα πάρουν κοντά τους. 

Δείχνοντας δε ολοκάθαρα το πόσο 

έντονη είναι η ελληνική τους συνείδηση 

μάζεψαν σκηνές και τρόφιμα και τα 

έστειλαν όπως έγραψαν στα συνοδευτι

κά τους γράμματα για να δοθούν «στα 

αδέλφια μας που κοιμούνται κάτω από τα 

δένδρα9». Μια πράξη που έχει τεράστια 
σημασία αν αναλογιστούμε τις πολύ δύ

σκολες την περίοδο αυτή οικονομικές 

συνθήκες των «Γκρεκάνων», και που φα

νερώνει την συνεκτικότητα των δεσμών 

των όπου γης Ελλήνων. 

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολι

τισμό των Ελληνοφώνων της Νότιας 

Ιταλίας υπήρξε αρκετό έντονα. Από Κυ

πρίους είχαν γραφεί και παλαιότερα κά

ποια σχετικά κείμενα που είτε εκδόθηκαν 

σε αυτοτελή τεύχη είτε δημοσιεύτηκαν 

σε περιοδικά και εφημερίδες της εποχής. 

Πιο χαρακτηριστικές ήταν οι ταξιδιωτικές 

εντυπώσεις του Αρχιμανδρίτη Ιερόθεου 

Κυκκώτη από τη Σικελίαω και οι αναφο
ρές του Δρα Κυριάκου Χατζηϊωάννου για 

τη διάλεκτο των Ελληνοφώνων11 . Κεί
μενα σχετικά με το θέμα δημοσιεύτηκαν 

σε πολλά περιοδικό του νησιού, όπως στα 
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Αστυνομικό Χρονικό1 2, στο «Η Κύπρος 
μας 1 3,., στην Ορθόδοξη Μαρτυρία14 » και 
στην «Πνευματική Κύπρο1 5,. από αρκε
τούς συγγραφείς, καθώς και στον Ημερή

σιο Τύπο 16. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το 
γεγονός ότι στο Δεύτερο Διεθνές Κυπρο

λογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 

στη Λευκωσία το 1982 περιελήφθη και 
ανακοίνωση του Paolo Stemeo με θέμα τη 
σύγκριση των Γκρεγκλσαλεντίνικων με τη 

Νεοελληνική κοινή και σαφείς αναφορές 

σε ιδιωματικές Κυπριακές λέξεις17 . Αξίζει 
να αναφερθεί επίσης ότι στην Κύπρο βρέ

θηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο ο Ιταλός 

Ελληνιστής Michell lannelli όσο και ο Ελ
ληνόφωνος παιδίατρος τito Squillatsi που 
έδωσαν σειρά διαλέξεων για την Ελληνο

φωνία στις περιοχές της Καλαβρίας και 

της Απουλίας. Ο μεν Jannelli έδωσε δύο 
διαλέξεις τον Οκτώβριο του 1990 στη 
Λευκωσία και στην Πάφο οι οποίες δημο

σιεύτηκαν στη Φιλολογική Κύπρο1 Β, ο δε 
Squillatsi ως προσκαλεσμένος του Λa·ικού 
Πανεπιστημίου μίλησε στην Πύλη Αμμο

χώστου τον Οκτώβριο του 1994. Αξίζει να 
αναφερθεί επίσης ότι ο ραδιοτηλεοπτικός 

σταθμός «Λόγος» πρόβαλλε τον Φε

βρουάριο του 1994 δύο ντοκυμανταίρ με 
θέμα τη σύγχρονη όψη της ζωής των Ελ

ληνοφώνων που κινηματογραφήθηκαν σε 

ειδική αποστολή του σταθμού τον Δεκέμ
βριο του 1993. 

Η αξιοποίηση των πολλών δυνατο

τήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα ρα

διοτηλεοπτικά μέσα σε συνδυασμό με το 

μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και από 

τις δύο πλευρές για διεύρυνση των πολι

τιστικών τους σχέσεων αναμένεται ότι 

μελλοντικά θα βοηθήσει στην ενίσχυση 

των δεσμών τους και θα πολλαπλασιάσει 

τις μεταξύ τους σχέσεις. 
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