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ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Προς τους αναγνώστες των περιοδικών μας, καθώς και 
προς όλους τους φίλους της συντελουμένης Ιεραποστολικής Προσπάθειας.

Σας παρακαλούμε θερμώς να συνδράμετε οικονομικά, όσο μπορείτε, για 
την έκδοση των περιοδικών και για τη συνέχεια της λειτουργίας του Εκπαι-
δευτηρίου μας. 

Σημειώσατε ότι όλο το έργο αντιμετωπίζει οικονομική κρίση. Εμείς σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας, ζητώντας συγγνώμη 
για την ενόχληση.
     Από τη Διεύθυνση του Συλλόγου

          Νοέμβριος 2012
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Το τεύχος μας 
αφιερώνεται

με θερμή αγάπη 

από τους Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς 

της Σχολικής μας Κοινότητας «Απόστολος Παύλος»

στους Αδελφούς μας, ήρωες ακρίτες, 

που αποκομμένοι ζουν στις κωμοπόλεις 

της Magna Grecia – ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Απουλία και Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας) 

και που νιώθουν μέσα στο βάθος 

της ψυχής τους ότι έχουν 

καταγωγή και ρίζες ελληνικές. 
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Αναχωρούμε για το ταξίδι μας 

στη Μεγάλη Ελλάδα.

Επιστροφή. Αποχαιρετώντας τη Magna Grecia.



O Π υ ρ σ ό ς 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2196

Φίλες και Φίλοι,

Ιδιαίτερη ευλογία χάρισε ο Θεός 
στην Εκπαιδευτική μας Κοινότητα 

να πραγματοποιήσει φέτος, από τις 
αρχές της Σχολικής Περιόδου, με-
γάλη προσκυνηματική εκδρομή στα 
ιερά χώματα της Μαgna Grecia. 
Για την ενημέρωση και κατατόπιση 

του αναγνωστικού Κοινού του «Πυρ-
σού» μπαίνουμε αμέσως στη «ΜΕΓΑ-
ΛΗ ΕΛΛΑΔΑ» με το Εισοδικό μας.
Η Grecia Salentina φιλοξενεί τα χωριά 

της Απουλίας, νότια της πόλης Λέ-
τσε μέχρι το λιμάνι του Ότραντο. Οι 
Ελληνόφωνες Κοινότητες της Απου-
λίας είναι σήμερα εννέα (ονομασίες: 
Καλημέρα, Καστρινιάνο ντέι Γκρέ-
τσι, Κοριλιάνο, Μαρτάνο, Μαρτινιά-
νο, Μελπινιάνο, Σολέτο, Στερνατία, 
Τζολίνο). Επίσης και οι ελληνόφωνες 
Κοινότητες της Καλαβρίας είναι εν-
νέα (ονομασίες: Βούα, Γιαλό του Βούα, 
Ροχούδι, Χωρίο Ροχούδι, Βουνί, Χωρίο 
Βουνίου, Γκαλλιτσανό, Κοντοφούρι 
και Αμυνταλία ή Αμεντολέα). 
Στην πόλη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ο τελευ-

ταίος Έλληνας επίσκοπος δολοφο-
νήθηκε από τους Λατίνους. Και έτσι, 
εξέλιπε η Ορθόδοξη λατρεία. Κάη-
καν μνήμες και πολλά ντοκουμέντα. 
Έκτοτε, δυστυχώς, η Ορθόδοξος Εκ-
κλησία πέρασε από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως στο Λατίνο 

Αρχιεπίσκοπο του Ότραντο. 
Οι Εκκλησίες και οι ι. Μονές άρχι-

σαν να ερημώνονται ενώ οι Ελληνικές 
Κοινότητες αντιμετωπίζουν πλέον οι-
κονομικό μαρασμό. Μόνο η ελληνική 
παράδοση με τα έθιμα, τα τραγούδια, 
τα μοιρολόγια σ’ αυτό το ανεκτίμητο 
γλωσσικό ιδίωμα, παραμένουν μέχρι 
σήμερα ζωντανά στις περιοχές της 
Καλαβρίας και της Απουλίας. Ας θυ-
μηθούμε τον Καβάφη:  «... Τό μόνο 
πού τούς ἒμενε προγονικό / ἦταν 
μιά ἑλληνική γιορτή μέ τελετές 
ὡραῖες, / μέ λύρες καί μέ αὐλούς, 
/ με ἀγῶνας καί στεφάνους. / Κι 
εἶχαν συνήθειο πρός τό τέλος τῆς 
γιορτῆς / τά παλαιά τους ἒθιμα 
νά διηγοῦνται / καί τά ἑλληνικά 
ὀνόματα νά ξαναλένε, / πού μό-
λις πιά τά καταλάμβαναν ὀλίγοι. 
/ Καί πάντα μελαγχολικά τελείων' 
ἡ γιορτή τους. / Γιατί θυμοῦνταν 
πού κι αὐτοί ἦσαν Ἓλληνες  / Ἰτα-
λιῶται ἓναν καιρό κι αὐτοί / καί 
τώρα πῶς ἐξέπεσαν, πῶς ἒγιναν, / 
νά ζοῦν καί νά ὁμιλοῦν βαρβαρι-
κά / βγαλμένοι - ὦ συμφορά! - ἀπ' 
τόν ἑλληνισμό».
Πρώτος ο έλληνας γλωσσολόγος 

Γ. Χατζηδάκις υποστηρίζει τη συνέ-
χεια της ελληνικής γλωσσικής πα-
ράδοσης στην Κάτω Ιταλία από τους 
χρόνους της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(8ος π.Χ. αιώνας) μέχρι σήμερα. Η 
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Με τους μαθητές μας

Ε ι σ ο δ ι κ ό  σ τ η                   M a g n a  G r e c i a
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επιβίωσή της για τρεις χιλιάδες χρό-
νια  περίπου οφείλεται κυρίως στην 
απομόνωση των ελληνόφωνων πλη-
θυσμών μέχρι τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο. 
Με τη θεωρία του 
Γ. Χατζηδάκη συ-
ντάσσεται, ανάμε-
σα σε άλλους, και 
ο Αναστάσιος Κα-
ραναστάσης, στον 
οποίο οφείλονται 
και οι έρευνες για 
τη σύνταξη Ιστο-
ρικού Λεξικού των 
Ελληνικών Ιδιωμάτων 
της Κάτω Ιταλίας που 
εκδόθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο 
το 1992.
Στην πατρίδα μας υπάρχουν ευ-

τυχώς Σύλλογοι που ασχολούνται 
με την υπόθεση ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ 
(Magna Grecia) της Ιταλίας και μά-
λιστα με σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Ιδιαίτερα πρέπει εδώ να επισημανθεί 
και η συμβολή των Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων Ιωαννίνων, Θεσσαλονί-

κης και Πάτρας. 
Νομίζουμε ότι 
το πιο σημαντι-
κό είναι η προ-
σπάθεια της 
διαιώνισης του 
ε λ λη ν ό φ ω ν ο υ 
ιδιώματος. Δι-
ότι, αν οι εκεί 
ε λ λ η ν ό φ ω ν ο ι  
χάσουν το γλωσ-
σικό τους ιδίωμα, 

ακόμη κι αν ομι-
λούν τη νεοελληνι-

κή, θα βρίσκονται χωρίς ρίζες, χωρίς 
ιστορία, χωρίς παρελθόν και χωρίς 
μέλλον. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
  
 Χ.Γ.Κ.

Ακράγαντας. Ναός της Ήρας.
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Κάθε μήνα

Ἡ θεόπνους γλῶσσα σου δαβιτικῶς ἀνεδείχθη ὀξυγράφου κάλαμος τῇ 

θεϊκῇ ἐπιπνοίᾳ, ἂθλους μέν τούς τῶν Ἁγίων ὑμνολογοῦσα, χάριν δέ τήν 

ἐξ ἀγώνων καλλιγραφοῦσα.

ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ, 

τόν πολυγραφότατον ποιητήν ἐκ Σικελίας

Ε ι σ ο δ ι κ ό  σ τ η                   M a g n a  G r e c i a
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Βαρύνουσα σημασία στη συγκρό-
τηση ενός έθνους έχει η συνείδηση 

που περιλαμβάνει τον φορέα του έθνους 
και φέρνει γεύση κοινής καταγωγής. Οι 
Έλληνες αποτελούν έθνος με κοινή κα-
ταγωγή. Εμφανίστηκαν πριν από πολλές 
εκατοντάδες χρόνια στον συγκεκριμένο 
γεωγραφικό χώρο. Άντεξαν σ’ όλες τις 
επιδρομές που υπέστησαν. Έτσι το Ελ-
ληνικό Έθνος βαρύνεται με μια ιστορία 
που το μέγεθός της, 
το βιωματικό και το 
πνευματικό, είναι μο-
ναδικό. Η συνείδηση 
της κοινής καταγωγής 
είναι φορτισμένη με το 
αίσθημα της αδελφο-
σύνης. Όταν, όμως, η 
συνείδηση της ιστο-
ρίας ναρκώνεται, η 
αντοχή του Έθνους 
ελαχιστοποιείται και τε-
λικά εκμηδενίζεται. 
Η Γλώσσα αποτελεί 

το κυριότερο στοιχείο 
του Έθνους. Όσο το 
έθνος κατακτά και 
ελέγχει στη ζωή τα 
πράγματα, τις σχέσεις 
και τις έννοιές τους, 
τόσο και πιο σφιχτά 
δένει. Η Γλώσσα μέσα στη συνείδησή 
του βρίσκεται σε αδιάκοπη διεργασία. 
Δαμάζει την πραγματικότητα, τη γνωρίζει 
και τη φωτίζει. 

Η Ελληνική Γλώσσα είναι πλούσια και 
δυνατή. Στο βάθος της βρίσκεται το 
ύφος και η έκφραση που παρουσίασαν 
ο Όμηρος, οι Αρχαίοι Τραγικοί, ο Πλά-
τωνας και ο Αριστοτέλης, οι Βυζαντινοί, 
ο στοχασμός και η ποίηση του Σολωμού 
και του δημοτικού τραγουδιού. Όλες 
αυτές οι εξελίξεις αποτελούν την προί-
κα της γλώσσας η οποία γράφει ιστορία 
αδιάκοπης ανανέωσης.

Ένα έθνος χωρίς ευ-
κίνητη γλώσσα είναι 
έθνος που υποφέρει 
από απραξία μπροστά 
στη δυναμική παρουσία 
της ζωής. Ο Έλληνας δεν 
πρέπει ποτέ να αγνοεί, 
πως η ελληνική γλώσσα 
είναι μοναχική, δεν έχει 
αδελφές. Και αυτό είναι 
ένα δείγμα που δηλώνει 
ότι το έθνος μας αντέχει 
ακόμη και στην πίεση εξω-
τερικών δυνάμεων. 
Αλλά, έθνος χωρίς γεω-

γραφικό χώρο είναι σχε-
δόν αδύνατο να επιβιώσει. 
Όταν υπάρχει ο γεωγρα-
φικός χώρος, τότε μπο-
ρούν ακόμη και άνθρωποι 
σκορπισμένοι στα πέρατα 

του κόσμου να συμμετέχουν στη ζωή 
του με ζωντανή τη συνείδηση της κοινής 
καταγωγής και γλώσσας τους. 
Ο χώρος του ελληνικού έθνους δεν εί-
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Απουλία, Στερνατία. 
Ελληνόφωνος Σύλλογος «Η Χώρα μας». 

Π ε ρ ι δ ι α β α ί ν ο ν τ α ς           σ τ η  Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ ά δ α
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ναι μονάχα χώρος υλικός. Είναι και ένα 
ορμητήριο για παλαίσματα ώστε να δια-
μορφώνεται η ζωή σύμφωνα με τα ιδα-
νικά του. 
Η ιστορία, αδελφωμένη με τον χώρο, 

μόρφωσε στο λαό 
μας υπέροχες 
αρετές όπως το 
φιλότιμο, την αξι-
οπρέπεια, τη λεβε-
ντιά. Ειδικά για τον 
Έλληνα, ακόμη και 
ο θάνατος εκλαμ-
βάνεται σαν ένα 
πνευματικό γεγο-
νός της ζωής, που 
χάρη στις ιδέες 
πήρε και ομορφιά 
μέσα στην ψυχή 
του Έθνους. Πέρα, όμως, από την καύ-
χηση για τους προγόνους και τα έργα 
τους, πέρα από τους κενούς πανηγυρι-
σμούς, το Έθνος μας έχει, σχεδόν, χάσει 
την ισορροπία του, σε σχέση με το πα-
ρελθόν του.

Όταν ένας αληθινός Έλληνας επισκέπτε-
ται την Ιταλία, μαγνητίζεται περισσότερο 
από τον ιταλικό νότο, εκεί δηλαδή που 
25 αιώνες πριν ήταν η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
Τα αρχαία στοιχεία ενωμένα με νεότερα 
βυζαντινά είναι υπολείμματα της ελληνι-
κής γενιάς, αυτής που πριν από αιώνες 
εγκαταστάθηκε εκεί. Ο Ιταλός καθηγητής 

G. Morosi, προσπαθώντας να λύσει το 
πρόβλημα της καταγωγής των κατοίκων, 
έζησε ανάμεσα στους ελληνόφωνους 
του Σαλέντο. Συγκέντρωσε ιστορίες, ποι-
ήματα, θρύλους από τα στόματα των 

γερόντων, μια και 
η ελληνική γραφή 
είχε χαθεί, όταν οι 
Δυτικοί είχαν κάψει 
τις εκκλησίες στην 
προσπάθειά τους 
να αφανίσουν την 
Ορθόδοξη παρου-
σία. Στο υλικό που 
παρουσίασε από 
το 1870, οι Έλληνες 
λογαριάζονται ως 
υπολείμματα της 
Βυζαντινής περιό-

δου. Τότε η Νότια Ιταλία ήταν ο προμα-
χώνας του Βυζαντίου για τους εχθρούς 
της Δύσης. 
Οι γλωσσολόγοι Γ. Χατζιδάκις και Γ. 

Ρολφς (γερμανός), υποστήριξαν πως 
αυτοί οι Έλληνες δεν έχουν την κατα-
γωγή τους από τα Βυζαντινά χρόνια και 
είναι απόγονοι της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Μάλιστα ο γερμανός Ρολφς, κάνοντας 
γλωσσικές έρευνες, στη θεωρία του για 
την καταγωγή των κατοίκων τούς πα-
ρουσίασε ως διαδόχους της ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ. Η γνώμη του αυτή έγινε σχε-
δόν παγκόσμια παραδεκτή.
 Εξάλλου, ο καθηγητής Άντζελο Κοτάρ-

ντο, αγωνίστηκε για να μη χαθεί η γλώσ-

199
O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2

Επιγραφή στην αίθουσα του Συλλόγου «Η Χώρα μας». 

Π ε ρ ι δ ι α β α ί ν ο ν τ α ς           σ τ η  Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ ά δ α



σα του τόπου του, 
της μικρής Σαλε-
ντιανής Ελλάδας, 
όπως τη λέει. Φιλέλ-
ληνας και λάτρης 
της γλώσσας του, 
έγραψε γραμματική 
και άλλα βοηθητικά 
βιβλία. Η δε δασκά-
λα της Καλαβρίας 
Μίμα Νουτσέρα, 
επιδίωξε να πετύχει 
τον ίδιο στόχο με 
τα ποιήματά της. Σε 
ένα απ’ αυτά, το «Ὁ παποῦ μου βιάτα 
μοῦ λέγκει...» (το παραθέτουμε μετα-
γλωττισμένο), ικετεύει: 

«Ὁ παππούς μου πάντα μοῦ λέει 
/ πώς στά χρόνια τά δικά του / ἡ 
γλώσσα πού μιλοῦσαν / ἦταν πάντα 
ἡ Ἑλληνική. / Καί 
τώρα ἐγώ λέω / 
γιατί θέλουν νά 
χαθεῖ / ἡ γλώσσα 
τῶν Γραικῶν; / 
Βοηθῆστε μας 
ἐσεῖς, / καλοί 
ἂνθρωποι,/ πού 
εἶστε ἐδῶ μα-
ζεμένοι / γιά 
νά στείλουμε 
στήν ἂλλη 
γενιά / τή 
γλώσσα καί τίς συνή-
θειες τοῦ παπποῦ μας.»

(Βλ. και το έργο του εγνωσμένου γλωσ-

σολόγου κ. Ν. Γ. 
Κοντοσοπούλου , 
δ.Φ., «Διάλεκτοι καί 
ἰδιώματα τῆς Νέας 
Ἑλληνικῆς», Αθήνα 
2001, σελ. 145, σχετι-
κά με το ιδίωμα της 
Καλαβρίας).
Από το Lecce, 
πόλη της  Απουλί-
ας (Puglia, κάτοι-
κοι: 4.087.697,)  μέ-
χρι τη Βυζαντινή 

Καλλίπολη και το σημερινό 
Ότραντο, δηλαδή τη φημισμένη Υδρού-
ντα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέσα στο 
γεωγραφικά σχηματιζόμενο τρίγωνο, 
βρίσκονται οι εννέα Ελληνικοί δήμοι της 
Γκρέτσια Σαλεντίνα. 
Ο γεωγράφος και ιστορικός Στράβων 

(στο αρχαιότερο βιβλίο της γεωγραφίας) 
κάνει αναφορά στο Σαλέντο. Ο ιστο-

ρικός Ηρόδοτος, 
πάλι, μας μιλάει για 
την πόλη Υδρίη (την 
Υδρούντα) στη χώρα 
των Σαλεντίνων. 
Ο πρώτος τραγικός 

ποιητής της Ιταλίας 
Λίβιος Ανδρόνικος 
(248 – 204 π.Χ.) είχε την 
καταγωγή του από τη 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ. Επί-
σης, από τη ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ήταν και ο 

πατέρας της ρωμαϊκής λογοτεχνίας Κό-
ιντος Έννιος. 
Η Ελληνική Γλώσσα μέχρι τον 15ο αι-

Απουλία, Στερνατία. Ο Ελληνόφωνος Σύλλογος «Η Χώρα μας». 
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Συρακούσες. 

Στην κρύπτη των Κατακομβών του Αγ. Ιωάννη. 



ώνα ήταν η γλώσσα της διοίκησης, του 
στρατού, των δημοσίων σχέσεων, της 
Εκκλησίας και του λαού, μέχρις ότου η 
λατινική με την πολιτική της συνοχή έγινε 
παγκόσμια. Τότε, στη Ν ό τ ι α 
Ιταλία, η Ελληνική 
Γλώσσα έμεινε ως η 
γλώσσα του λαού, 
των κατωτέρων τά-
ξεων, που μαζεύτη-
καν σε δυο γωνιές 
της χερσονήσου 
και άρχισαν αγώ-
να άνισο για να 
μην καταποντι-
στούν… Όμως, το 
ελληνικό πνεύμα 
ρίζωσε στο Σαλέντο και στην Καλαβρία 
και κατόρθωσε να ζήσει μέχρι σήμερα, 
συνιστώντας για τους επιστήμονες που 
ασχολήθηκαν με αυτούς τους Έλληνες 
ένα γλωσσολογικό φαινόμενο αντοχής. 

Αν θα ήθελε κάποιος ν’ αναζητήσει τους 
ανθρώπους που επιζητούσαν να δουν 
αν τη γλώσσα τους μπορούσαν να την 
καταλάβουν οι Έλληνες, τότε θα άκουγε 
την κραυγή τους: «Δε θέλουμε πια να 

’μαστε νεκρά στοιχεία 
για βιβλιοθήκες και 
μνημεία για μουσεία. 
Είμαστε άνθρωποι 
ζωντανοί και θέλουμε 
να μας γνωρίζουν οι 
Χριστιανοί. Θέλουμε να 
μας καταλαβαίνει ο κό-
σμος, γιατί είμαστε από-
γονοι εκείνων που δίδα-
ξαν τον πολιτισμό».
Οι Έλληνες του Σαλέ-

ντο, μετά τον πόλεμο, 
ζήτησαν να έχουν πνευματικές επαφές 
με την Ελλάδα, όπως είχαν και οι πρόγο-
νοί τους. Οι νεώτεροι άρχισαν να μελε-
τούν την ιστορία τους και έδιωξαν από 
πάνω τους το συναίσθημα της κατωτε-
ρότητας. Ακολουθώντας το παράδειγμα 
των μορφωμένων συμπατριωτών τους 
αγωνίστηκαν να μην πεθάνει η γλώσσα 
τους. Μόνοι τους σκάβουν για να ανα-
καλύψουν κρύπτες βυζαντινές, που να 
αποδεικνύουν τον ελληνισμό τους. Ζη-
τάνε, ακόμη, να προστατέψουν τις γρα-
φικές αυλές τους και τα σπίτια τους, που 
αποτελούν σχεδόν απομίμηση των πα-
λαιών. Και τούτο γιατί πιστεύουν πως, αν 
μελετήσουν βαθιά κάθε τι που κρατούν 
από τα παλιά, μπορούν ν’ αποδεικνύουν 
την από τη «Μεγάλη Ελλάδα» καταγωγή 
τους και έτσι να φτιάχνουν την ιστορία 
τους. 

Συρακούσες. Στο νησί της Ορτυγίας. 

Απουλία, Ότραντο. 
Μπροστά στην είσοδο της Παναγίας των Μαρτύρων. 

Χ.Κ.
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Η παράδοση λέει πως το όνομά της 
η πόλη αυτή το πήρε από τους Έλ-

ληνες, που, μόλις 
ανακάλυψαν την 
ωραία αυτή το-
ποθεσία, είπαν 
«Καλό μέρος», 
που σιγά σιγά 
έγινε «Καλημέ-
ρα».
Αλλά, και η 

ιστορία μαρτυρεί 
πως η πόλη αυτή 
που θεωρείται η 
πιο ελληνική πόλη 
της Σαλεντίνι-
κης γης, χτί-
στηκε στα Βυ-
ζαντινά χρόνια 
ανάμεσα στον 
6ο και 9ο μ.Χ. 
αιώνα. Χτίστη-
κε εκεί που πα-
λιά είχαν χτίσει 
πόλη οι πρώτοι 
Έλληνες και την 
κατέστρεψε ο 
Πύρρος. Κράτησε 
μέχρι σήμερα αφ’ 
ενός το ελληνικό και χαρούμενο όνομά 
της και αφ’ ετέρου τη γλώσσα την ελλη-
νική, που μιλάνε οι κάτοικοί της, και τις 

παραδόσεις της, ώστε να μαρτυρούν τη 
δύναμη και την επίδραση που είχαν οι 

Έλληνες στην περιοχή 
της Κάτω Ιταλίας.
Η ΚΑΛΗΜΕΡΑ έχει πε-

ρίπου 6.000 κατοίκους 
και απέχει 16 χλμ. από 
το Lecce. Όπως όλη 
η Νότια Ιταλία έγινε 
και αυτή πολλές φο-
ρές λεία των βαρβά-
ρων λαών της Δύσης. 

Το ίδιο έγινε και στο 
Σαλέντο. Με την κα-
τάργηση όμως του 
φεουδαρχισμού, 

το λάδι, το κρασί, 
ο καπνός άρχισαν 
να δίνουν κέρδη σ’ 
αυτούς που τα δού-
λεψαν με αγάπη. Οι 
γυναίκες ξανάπια-
σαν τον αργαλειό 
τους, η λαϊκή τέχνη 
προόδευσε με τις 
πρώτες μικρές βι-
ομηχανίες. Όταν ο 
τόπος βρίσκεται σε 

οικονομική άνθηση είναι φυσικό και 
το πνεύμα να πετάξει σε ψηλότερα επί-
πεδα. Τα ντοκουμέντα από την Εκκλησία 
του Ότραντο μαρτυρούν, πως το 1552 

 Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α ,               

Σικελία, Ακράγαντας. Ο Ναός της Ομόνοιας. 

Με τον Δήμαρχο και Δημοτ. Συμβούλους 
της πόλης Καλημέρα. 

η  ι σ τ ο ρ ι κ ή  π ό λ η
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η ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
είχε μετατρέψει 
σε Πανεπιστήμιο 
την Μητρόπολη, 
με την άδεια του 
Αρχιεπισκόπου. 
Και από τότε 
πολλοί σπου-
δαίοι άνδρες 
που γεννήθηκαν 
στην πόλη αυτή 
πρόσφεραν πολ-
λά στα γράμματα 
και τις τέχνες. Τελευταία, έδωσε η ΚΑΛΗ-
ΜΕΡΑ διανοούμενους όπως τον Παλού-
μπο, τον Γκαμπριέλι, τους Λέφονς, τον 
Ντε Σάντις, που οι προτομές τους βρί-
σκονται στον Εθνικό Κήπο της πόλης και 
μέχρι σήμερα απόγονοί τους βρίσκονται 
στις Ακαδημίες της Ρώμης.
Οι παραδόσεις και τα τραγούδια της 

ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ την έδεσαν αδελφικά με 
την Ελλάδα. Από το 1960 μια μαρμάρινη 
στήλη βρίσκε-
ται στον κήπο 
της, χαρισμένη 
από το Δήμο 
Αθηναίων. Η 
αθηναία κόρη 
της στήλης 
του 4ου π.Χ. 
αιώνα απλώ-
νει το χέρι της 
σε φιλικό χαι-
ρετισμό σ’ 
αυτούς που 
της έγραψαν 
πάνω στο 
μάρμαρο: «Ξένη εσύ δεν είσαι εδώ στην 

Καλημέρα». Και απαντά: 
«Καλημέρα πάντα, στο 
χθες, στο σήμερα, στο 
αύριο με τα τραγούδια 
που ο Βίτο Παλούμπο 
έστειλε στο ΓΕΝΟΣ. Κι 
εκείνοι της στέλνουν 
εκεί όσους θαυμάζουν 
το φαινόμενο αυτό της 

αντοχής στη γλώσσα 
και στην παράδοση: 

«Σύρετε τραβουντάτσα μου
τέ πᾶτε μές στό γκένο (γένος).
Πᾶτε, σᾶς φήνω λόγια σα
νά εἶναι γιά καλό.
Πᾶτε τσέ καλό κάμετε 
νά σᾶς ἒν βλοημένο...».

Η ΚΑΛΗΜΕΡΑ είναι χρέος όλων ν’ 
αναγνωρισθεί ως η πόλη που γέννησε 
ποιητές και λογίους οι οποίοι είχαν τη 
δύναμη να εκτιμήσουν τα παλιά και να 

τα παραδώσουν στους 
νέους δημιουργώντας τη 
μοναδική Σαλεντίνικη λο-
γοτεχνία.
Η Άντζελα Κολλέλα εί-

ναι μια νεαρή ποιήτρια, 
που εκφράζει σήμερα με 
το ποίημά της την αγάπη 
της για την ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Το 
ποίημα αυτό το παραθέ-
τουμε μεταγλωττισμένο 
για να γίνει πιο κατανο-
ητό το νόημα και η ση-
μασία του: 

 Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α ,               

Καλαβρία, Γιαλός του Βούα. 
Ινστιτούτο Ελληνόφωνων Σπουδών. 

Μεταπόντιο. Ο Ναός της Ήρας. 

η  ι σ τ ο ρ ι κ ή  π ό λ η
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Καλημέρα^ τώρα που λέω  

αυτό το λόγο  

δεν ξέρω αν εσύ  

με χαιρετάς  

ή είμαι εγώ  

που εσένα χαιρετώ. 

Είσαι γιομάτη  

από λάμψη και χαρά . 

Ο ήλιος δε σε θερμαίνει  

μοναχά, σε ντύνει από χρυσάφι,  

σε φιλεί.  

Σήμερα ήθελα «αστέρι» να σε πω^  

«μπουμπούκι από ρόδο»

δε μου φτάνει.  

Ήλιος στην πλατεία, 

στα σπίτια, παντού  

σπαρμένος για μας 

σ’ όλα τα μέρη… 

Να ’χεις γεννηθεί στην Καλημέρα 

είναι ένα πράγμα  

που σ’ ανοίγει την καρδιά. 
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Έξω από Ορθόδοξο ναό της Κάτω Ιταλίας

Μέγαρα. 

Η αποικία των Μεγαρέων στη Σικελία.

Χ.Γ.Κ.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
• «Ζεφύρια οδός», Άρτεμις Μερτάνη - Λίζα, Εταιρία Φιλοσοφικών Μελετών "Κλειώ", 

Πάτρα, 2010.
• «Ταξιδεύοντας στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας», Ανζέλ Μεργιανού, εκδ. 

Ακρίτας.
• «Κάτω Ιταλία ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ», Roberto Aprile, εκδ. "Ινφογνώμων" Σειρά: Ταξι-

διωτικοί οδηγοί/4, Αθήνα, 2003.
• «Τα Ελληνόφωνα Χωριά της Κάτω Ιταλίας», Ημερολόγιο, εκδ. Αντίκτυπος, 1999.
• «Ἡ Ἑλλάδα ὡς πρόβλημα», Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι, 1965.
• «Διάλεκτοι καί ἰδιώματα τῆς Νέας Ἑλληνικῆς», Νικ. Γ. Κοντοσοπούλου, ἐκδ. Γρη-

γόρη, Ἀθήνα, 2001.
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 ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.

Οι εκδρομείς μαθητές με την παρότρυνση των Καθηγητών τους γράφουν με ενθουσιασμό:

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012. Το ταξίδι μας άρχισε με ηθικό ακμαίο και διά-
θεση στα ύψη. Φτάσαμε με λεωφορείο στην Πάτρα κι επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. 
Τακτοποιηθήκαμε στις πολύ καθαρές και περιποιημένες καμπίνες μας. Μετά από 
λίγο ανεβήκαμε στο κατάστρωμα. Πλέοντας στο Ιόνιο, τραγουδούσαμε τραγούδια 
αποχαιρετώντας την πατρίδα μας. Το βράδυ οργανώσαμε μουσική βραδιά. Μα-
ζευτήκαμε όλοι στο σαλόνι του πλοίου και με κέφι τραγουδήσαμε μελωδικά με τη 
συνοδεία της κιθάρας της κ. Κατερίνας. Στην ορισμένη ώρα αποσυρθήκαμε στις 
καμπίνες μας για να ξεκουραστούμε. 

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012. Ξυπνήσαμε 
στο Μπάρι μέσα στο πλοίο. Πήραμε πρωινό 
και κατεβήκαμε στο λιμάνι. Σε λίγο, είχαμε τη 
δυνατότητα να θαυμάσουμε από κοντά τους 
γραφικούς τρούλους των σπιτιών της «παρα-
μυθένιας» κωμόπολης Albero Bello. Αργότερα 
κατευθυνθήκαμε προς τον Τάραντα, πρωτεύου-
σα της Απουλίας και αποικία των Σπαρτιατών. Ο 
δρόμος για τη Σικελία ήταν αρκετά μακρύς, τον 
κάναμε όμως με κέφι, καθώς οι καθηγητές μας εί-
χαν σκαρφιστεί διάφορα ωραία παιχνίδια κι είχαν ετοιμάσει πολλούς διαγωνισμούς 
με εκπλήξεις. Στη συνέχεια βρεθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο του Μεταποντίου. 
Μπροστά μας υψωνόταν ο μεγάλος ναός της Ήρας. Οδεύσαμε από την αρχαία ελ-
ληνική αποικία Ηράκλεια, στο μουσείο της οποίας είδαμε υπερμεγέθη μελανόμορ-
φα αγγεία σε άριστη κατάσταση, καθώς και από τη Σύβαρη και τη Μεσσήνα. 

Διανυκτερεύσαμε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Κατάνης της Σικελίας, όπου δει-
πνήσαμε αριστοκρατικά και κλείσαμε την ημέρα μας με δοξολογία προς τον Θεό. 

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012. Ξυπνήσαμε στην Κατάνη πολύ ευδιάθετοι και, μετά 
από ένα πλούσιο ιταλικό πρωινό, αναχωρήσαμε για τις περίφημες Συρακούσες. Η 

Στην κωμόπολη του Albero Bello
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διαδρομή περνούσε μέσα από ένα αξιοθαύμαστο τοπίο. Είχα-
με μαζί μας μια υπέροχη ντόπια ξεναγό, την κ. Αλεξάνδρα (με 
οικογενειακές ρίζες από τη Μ. Ασία). Πρώτα επισκεφθήκαμε 
τις πρωτοχριστινιακές κατακόμβες του Αγίου Ιωάννη, έναν 
τεράστιο λαβύρινθο, που σου προκαλεί δέος. Σίγουρα χωρίς 
ξεναγό δεν τολμάς να περπατήσεις μέσα σ’ αυτές! Απλώ-
νονται σε τρεις υπόγειους ορόφους και μεγάλο μέρος τους 
είναι μέχρι σήμερα ανεξερεύνητο. Στους ατέλειωτους δια-
δρόμους βρίσκονται σκαλισμένοι τάφοι αμέτρητων μαρτύρων 
του Χριστού. Στους τοίχους σώζονται πολλές τοιχογραφίες. 
Ήταν πολύ συγκινητικό να βαδίζεις στους διαδρόμους της 
κατακόμβης. Εκεί κάποτε σημείωσαν την παρουσία τους 
πολλοί άγιοι μάρτυρες. Όλοι μαζί ψάλαμε κατανυκτικά το 
«Χριστός ανέστη».

Στη συνέχεια φθάσαμε στο νησί της Ορτυγίας. Χαρήκαμε τα παλιά αριστοκρατικά 
κτίρια, τα όμορφα στενά δρομάκια, τις περίλαμπρες εκκλησίες, όπως και τον κα-
θεδρικό ναό της Αγίας Λουκίας. Φάγαμε το ωραίο gelato (παγωτό) στην πατρίδα 
του. Θαυμάσαμε τους μεγάλους ναούς της Αθηνάς και του Απόλλωνα. Εντύπω-
ση μας έκανε ένα θαυμαστό τοπικό φαινόμενο: η πηγή της Αρετούσας, η 
οποία, αν και βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, έχει 
γλυκό νερό! Αμέσως αναχωρήσαμε για τον Ακρά-
γαντα, την «πιο όμορφη πόλη των θνητών» κατά 
τον Πίνδαρο, το σημερινό Agrigento, που πραγ-
ματικά μας ενθουσίασε. Στην Κοιλάδα των Ναών 
θαυμάσαμε τους μεγαλόπρεπους και πολύ καλά 
σωζόμενους ναούς της Ομόνοιας, της Ήρας και 
του Ηρακλή, την ώρα μάλιστα του ηλιοβασιλέ-
ματος. Πρόκειται για τεράστιους ναούς που μέ-
νουν, λες, ακατάλυτοι στο χρόνο. Ο θαυμασμός 
μας ήταν απερίγραπτος. Όσα είδαμε και ακού-
σαμε μας έκαναν να νιώθουμε ότι ήμασταν στην Ελλάδα. Κάθε πέτρα 
από αυτά τα αριστουργήματα έκραζε πως και στη γη αυτή έζησαν Έλληνες που 
ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό, διέδωσαν τη γλώσσα τους και επηρέασαν θετικά 
τους άλλους κατοίκους. Ενθουσιασμένοι και γεμάτοι από τις εντυπώσεις της ημέ-
ρας φτάσαμε το βράδυ στην Κατάνη, όπου διανυκτερεύσαμε.
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Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

Στις κατακόμβες του 

Αγίου Ιωάννου.



207
O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012. Νωρίς ξεκι-
νήσαμε για το Ρήγιο της Καλαβρίας (Reggio di 
Calavria). Πανοραμική η θέα που είχαμε, με το 
πολύχρωμο ηφαίστειο της Αίτνας να καπνίζει στο 
βάθος και την Ταορμίνα. Στο Ρήγιο είχαμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά τα υπέροχα 
μπρούτζινα αγάλματα του Ριάτσε, δημιουργήμα-
τα του γλύπτη που πιστεύεται ότι υπήρξε ο δά-
σκαλος του Φειδία. Περιηγηθήκαμε στον Γιαλό 
του Βούα (Μπόβα Μαρίνα). Γνωρίσαμε τον κ. 
Τίτο Σκουιλάτσι, ντόπιο γιατρό, γραμματέα των 
Ελληνοφώνων της Καλαβρίας. Μας υποδέχτηκε 
με θέρμη και μας είπε με τα ωραία ελληνικά του 

πως έχει πάντα μες στην καρδιά του την Ελλάδα, πράγμα που μεταδίδει και στα 
παιδιά του. Μας μίλησε για τη θέση της ελληνικής γλώσσας στην περιοχή και 
γενικότερα στη Μεγάλη Ελλάδα. Πραγματικά συγκινηθήκαμε ακούγοντας ότι οι 
κάτοικοι με αγώνες κατάφεραν να διατηρήσουν τη γλώσσα τους τόσους αιώνες. 
Η διάθεση των «Γκρικάνων», ο τρόπος σκέψης, η ψυχή τους, το είναι τους είναι 
ελληνικά. 

Το βράδυ απολαύσαμε τη διανυκτέρευση σε πολυτελές ξενοδοχείο στην περι-
οχή της Γαλατίνας (Galatina), κοντά στο Λέτσε, όπου μας επεφύλαξε πολύ ζεστή 
υποδοχή, παρά την περασμένη ώρα, ο ελληνόφωνος δάσκαλος Georgio Filieri. 

 
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012. Είμαστε πια στα ελ-

ληνόφωνα χωριά της Απουλίας (Grecia Salentina). 
Ξεκινήσαμε για τη Στερνατία (Χώρα), όπου είχα-
με την τιμή να μας υποδεχτούν με παραδοσια-
κά τραγούδια και ντόπια προϊόντα ο Πρόεδρος 
και κάποια από τα μέλη του συλλόγου «Η Χώρα 
μας» («Chora Ma»). Ο κ. Georgio Filieri μας 
μίλησε για την διάλεκτό τους, τα γκρικάνικα 
(grico), και μάλιστα σ΄ αυτήν μας τραγούδησαν 
και μας απήγγειλαν ποιήματα. Μας ενημέρωσαν 
επίσης για τον κίνδυνο που διατρέχει να σβήσει 

Καλαβρία, Γιαλός του Βούα. 

Με τον γραμματέα των Ελληνοφώνων 

Καλαβρίας.

Ότραντο.
Η Παναγία των Μαρτύρων, όπου φυλάσσο-νται 400 λείψανα χριστιανών μαρτύρων.



O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2208
O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2208

και για την προσπάθεια των μεσηλίκων να τη δι-
ατηρήσουν. Μετά αναχωρήσαμε για το Ότραντο 
(την αρχαία Υδρούντα), όπου επισκεφτήκαμε την 
Παναγία των Μαρτύρων, τον καθολικό καθεδρι-
κό ναό, που διαθέτει το μεγαλύτερο ψηφιδωτό 
δάπεδο της Ευρώπης αλλά και τα λείψανα των 
400 από τους 800 μάρτυρες που αντιστάθηκαν 
στον εξισλαμισμό των Οθωμανών. 

Έπειτα προχωρήσαμε προς το χωριό Καλη-
μέρα. Στην αίθου-
σα τελετών του 

Δημαρχείου γνωρίσαμε τον 
δήμαρχο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ύστερα επισκεφτήκαμε το πάρκο όπου εκτίθεται η ανα-
μνηστική μαρμάρινη στήλη που έστειλε στην Καλημέρα 
ο Δήμος Αθηναίων. Περάσαμε επίσης και από τα ελλη-
νόφωνα χωριά Μαρτάνο και Κοριλιάνο. Οι εντυπώ-
σεις ήταν πολύ έντονες, μοναδικές. 

Φτάσαμε και πάλι στο Μπάρι. Κάναμε στάση για 
φαγητό και μπήκαμε στο πλοίο για την Ελλάδα μας 
μαγεμένοι από όσα ζήσαμε, στενοχωρημένοι όμως που φεύγαμε.

Αυτό που μάθαμε από την εκδρομή και που θα το θυμόμαστε για πάντα είναι 
ότι υπάρχουν άνθρωποι σε πολλές περιοχές εκτός Ελλάδας που νιώθουν 

Έλληνες και που έχουν αγωνιστεί με πολλές θυσίες για να κρατήσουν την ελλη-
νική τους ταυτότητα. Τα κράτη όπου ζουν τους θεωρούν μειονότητα και τις πε-
ρισσότερες φορές τους πολεμάνε. Το ελληνικό κράτος τους έχει ξεχασμένους. 
Γι'αυτό, όταν τους επισκέπτεσαι, νιώθεις μια λύπη αλλά και μια νοσταλγία να ξα-
ναγυρίσεις. Νιώσαμε ότι στη Μεγάλη Ελλάδα γνωρίσαμε ένα κομμάτι δικό μας, 
ένα κομμάτι του εαυτού μας, που γεννήθηκε 2.500 περίπου χρόνια πριν, αλλά που 
συνεχίζει να ζει ακόμα! 

Ευγνωμονούμε τον Θεό που μας αξίωσε να κάνουμε ένα ακόμα αξέχαστο προ-
σκύνημα σε έναν τόπο τόσο σημαντικό για την Πατρίδα μας. Και η φετινή εμπειρία 
πήρε τη θέση της στη σειρά των μοναδικών εκδρομών που οργανώνει το Σχολείο 
μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! 

 Κακούρη Μυρτώ, Τσουρουφλή Αδ., Ανυφαντή Χρ., 
  Κουρκουλιώτη Παν., Τσιμπίκου Κατ., μαθήτριες Γυμνασίου & Λυκείου 

Το λιμάνι του Μπάρι.
Αναχώρηση για την επιστροφή.

Απουλία, Ότραντο. 

Μπροστά στο αραγωνέζικο κάστρο. 
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Ὁ ἃγιος Ἰωσήφ 
εἶναι ὁ πολυγρα-
φότερος ἀπό τούς 
ἐκκλησιαστικούς  
ὑμνογράφους τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἒχει 
ἀποκληθεῖ μέ τήν 
προσωνυμία  «καλ-
λικέλαδος ἀηδών». 

Γεννήθηκε στή Σικελία καί ἀνατρά-
φηκε μέ εὐσέβεια ἀπό τούς γονεῖς του. 
Διψώντας γιά μάθηση μορφώθηκε 
ἂριστα καί διακρίθηκε γιά τήν ἀσκητι-
κή ἀρετή καί τήν ἁγιότητά του. 

Ταξιδεύοντας ἀπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη γιά τή Ρώμη συνελήφθη ἀπό 
πειρατές καί αἰχμάλωτος ὁδηγήθηκε 
στήν Κρήτη. Κλείστηκε στή φυλακή, 
ἀλλά καί μέσα σ’ αὐτήν δέν ἒπαυσε 
νά συντάσσει ἱ. Κανόνες καί ἱ. Ἀκο-
λουθίες, γιά τίς ὁποῖες εἶχε ἒμφυτη καί 
θαυμαστή εὐχέρεια. Ὃταν ἐλευθερώ-
θηκε, ἐγκαταστάθηκε στήν Κωνστα-
ντινούπολη καί ἀπό τότε ἐπιδόθηκε 
συστηματικά στήν ὑμνογραφία. Ἀπό 
τόν Μέγα Φώτιο ἀπολάμβανε μεγάλη 
τιμή καί σεβασμό, τόσο γιά τήν ἀρετή 
του ὃσο καί για τήν παιδεία του. Ἐξε-
δήμησε τό 886 καί κατετάγη μεταξύ 
τῶν ἁγίων.

Ἡ ποίηση τοῦ Ἰωσήφ περικλείει ποι-
κιλία ἐκφράσεως, χάρη καί εὐρυθμία. 

Ὁ ἃγιος Λέων 
ἑορτάζεται στίς 20 
Φεβρουαρίου. Κα-
ταγόταν ἀπό τή Ρα-
βέννα τῆς Ἰταλίας 
ἀπό εὐγενεῖς καί 
εὐσεβεῖς γονεῖς. Γιά 
τήν λαμπρότητα 
τῆς ζωῆς του ἐξε-
λέγη ἐπίσκοπος 

Κατάνης τῆς Σικελίας. Ἒδειξε με-
γάλο ζῆλο, κυρίως ὡς προστάτης τῶν 
ὀρφανῶν καί τῶν χηρῶν. Ἒκτισε τόν 
περίλαμπρο ναό τῆς ἁγίας μάρτυρος 
Λουκίας (πού καί αὐτή καταγόταν 
ἀπό τή Σικελία, μαζί μέ τήν ἁγία 
Ἀγάθη).

Ἀπό τόν αὐτοκράτορα Λέοντα τόν 
Σοφό (886 – 911) ἀξιώθηκε μεγάλων 
τιμῶν. Ἒζησε τή ζωή του μέ ἁγιότητα 
καί ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ.

iΩΣΗΦ o yΜΝΟΓρΑΦΟΣ
(3 AΠρΙΛΙΟΥ)

ΛέΩΝ έΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΗΣ
(20 ΦέβρΟΥΑρΙΟΥ)

Από  τ ο  Αγ ι ο λ όγ ι ο

Ὓμνος πρός τιμήν του

Ἂσμασιν εὐθυμῶν σε
προθυμούμενος, πάτερ,

Ἀπολυτίκιο
Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος, 

ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σε τῇ 
ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια^ διά 
τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ 
πτωχείᾳ τά πλούσια^ πάτερ ἱεράρχα Λέο-
ντα, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς 
ψυχάς ἡμῶν. 

τ η ς  «Μ ε γάλ η ς  Ε λ λά δ ο ς»

τήν σήν ἐξ οὐρανοῦ μοι πεμφθῆναι
θείαν χάριν αἰτῶ δαψιλῶς, 

ὑμνογράφε σοφέ, θεόφθογγον ὂργανον,
ἳνα ᾂσω τούς ἐνθέους σου ἐπαίνους…
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Calocèri tu 1964 o 65, den mu sinèrkete 
calà. Immo mbèonda stu pprevìteru ja na pao 
ambrò me tin scolà. Ίmmaston ecì san mia 
vradìa, pos epèzame oscìu, irthe ena ffilo ce 
ghèlonda mu ipe: -Έgua addin addin merìa ti 
se thèlusi. Liga macrìa asc’emmèna iche enan 
pedì giùveno. San ejàna ecì condà ipe: -Esù 
isso o Salvatore, Turi o Turiddu? Egò cràzome 
Giorgio Baròne ce immo ando Righi. Salvino 
esù isso ando richùdi, en alίthia ? -De! Egò 
immo ando Chorìo tu Richudìu. -Ce den ene 
to stesso chorìo? -De! tu apàndia me fonì stenì. 
-Pu steki ì differenza? Scèrise na mu ta ìpise? 
-Echi megàli differenza, ma den scèro na sas 
te ipo. -Sto chorìosu platèite greca. Tuto en 
alίthìa? ejài ambrò o Giorgio. -Alίthìa. I megàli, 
ì jèri, spithìa methèsto platèusi greca. -Esù den 
to platèise? mu aròtie o Giòrgio. -De, egò den 
to platèo. -Jatì den to platèise? ècame apìstefto 
o àddose. -Jati den to scero. Den scero na νalo 
ismìa ta loghìa. -Allora to capèise olo! -Capèo 
tossa pràmmata ma den olo. 

O Giorgio mu aròtie acomì: -Sto spìtisu den 
platèise greca? Platèlatèi canènà greco? -Den 
ambròmmu. -I mànasu ce o pàtrisu to scèrusi! 
-Pistèguo ti to scèrusi. Cathe tosso cunno ti 
platèusi me tus addu pu to platèggu càgghίo 
para tu dialèttu. -C’esù pos’ècamese na 
mathèise na to capèspise? -San immo plecèddi 
i nònnamu mana tu pàtrimu pu èsteke ismìa 
methèma sto spit, san tin ècanna na lίssèthi 
mu èthreche apìssu ce eplàtevvje panda 
greca. Den ene otu manachò ti èmatha na to 
capèspo ma àcunna òsciu ando spiti ecìni pu 
to platègguai.

San etègghioa o Giorgio ejai ambrò otu: 
-To scerise tί i glossa pu platèite sto chorìosu 
ce sce adda chorìa ene mia megàli glossa ce 
palei? -De, den to scero. O càgghio scero ligo 
asc’ecìno pu èmathas, san arte, aρànu sta biblìa. 

Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από μία σύγχρονη ιστορία του S. Nucera, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Foro Ellenico”, anno VIII, n.5 (2005). Είναι στα γκρικάνικα κι ακο-
λουθείται από μεταγλώττιση στα νεότερα ελληνικά, που την επιχειρήσαμε, ώστε να γίνει πιο 
κατανοητή από τον αναγνώστη. 

Καλοκαίρι του 1964 ή ΄65, δε θυμάμαι 
καλά. Ήμουν μπαίνοντας στο ιεροδιδασκα-
λείο για να πάω εμπρός με το σχολείο. Ήμα-
σταν εκεί, όταν μια βραδιά, όταν παίζαμε 
έξω, ήρθε ένας φίλος και γελώντας μου 
είπε: “Έβγα απ’ την απέναντι μεριά που σε 
θέλουνε”. Λίγο μακριά από εμένα ήταν ένα 
παιδί νέο. Όταν πήγα εκεί κοντά, είπε: “Εσύ 
είσαι ο Salvatore, Turi Touriddu; Εγώ ονο-
μάζομαι Γιώργος Μπαρόνε και είμαι από 
το Righi. Salvino, εσύ είσαι από το Roghudi, 
είναι αλήθεια;”. “Όχι, εγώ είμαι από το 
Χωρίο του Roghudi”. “Και δεν είναι το ίδιο 
χωριό;”. “Όχι”, του απάντησα με φωνή άτο-
νη. “Πού στέκει η διαφορά; Ξέρεις να μου 
το πεις;”.“Έχει μεγάλη διαφορά, αλλά δεν 
ξέρω να σας το πω”. “Στο χωριό σου μιλά-
τε γκρίκο, αυτό είναι αλήθεια;” συνέχισε ο 
Γιώργος. “Αλήθεια. Οι μεγάλοι, οι γέροι, συ-
χνά μεταξύ τους μιλάνε γκρίκο”. “Εσύ δεν 
τα μιλάς;” με ρώτησε ο Γιώργος. “Όχι. Εγώ 
δεν τα μιλώ”. “Γιατί δεν τα μιλάς;” έκανε 
απίστευτος ο συνομιλητής. “Γιατί δεν τα 
ξέρω. Δεν ξέρω να βάλω μαζί τα λόγια.” 
“Αλλά, τα καταλαβαίνεις όλα!”. “Καταλα-
βαίνω τόσα πράγματα αλλά όχι όλα”. 

Ο Γιώργος με ρώτησε ακόμη: “Στο σπίτι 
σου δεν μιλάτε γκρίκο; Δεν μιλάει κανένας 
γκρίκο;”. “Όχι μπροστά μου”. “Η μάνα σου 
και ο πατέρας σου τα ξέρουνε!”. “Πιστεύω 
ότι τα ξέρουνε. Κάθε τόσο ακούω να μιλούν 
με τους άλλους που τα μιλούν καλύτερα”. 
“Κι εσύ πώς έκανες να μάθεις να τα κατα-
λαβαίνεις;”. “Όταν ήμουν παιδί η γιαγιά 
μου, μάνα του πατέρα μου, που έμενε μαζί 
μας στο σπίτι, όταν την έκανα να θυμώνει 
μου έτρεχε πίσω και μίλαγε πάντα γκρίκο. 
Δεν είναι ότι μονάχα έτσι τα έμαθα να τα 
καταλαβαίνω, μα άκουγα έξω από το σπίτι 
εκείνους που τα μιλούσαν”.

Όταν τελείωσα, ο Γιώργος συνέχισε: “Το 
ξέρεις ότι η γλώσσα που μιλιέται στο χωριό 
σου και σε άλλα χωριά είναι μια μεγάλη 
γλώσσα και παλαιά;”. “Όχι, δεν το ξέρω. Ή 
καλύτερα ξέρω λίγο από εκείνο που έμαθα 
μέχρι τώρα πάνω στα βιβλία”. “Είναι μια 

Platèise greca?
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Τό βιβλίο αὐτὸ, 
πού φέρει τὸν τίτλο 
«Ἕλληνες Ἅγιοι τῆς 
Κάτω Ἰταλίας» (Πά-
τρα, ἔκδ. 2006), ἀπο-
τελεῖ ἕνα Συναξάρι 
τῶν πολλῶν καὶ 
ἀγνώστων βυζα-
ντινῶν Ἁγίων, οἱ 

ὁποῖοι ἔζησαν κατὰ 
τὴν περίοδο τῶν  αἰώνων 9ου-12ου, στὴν 
περιοχὴ τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος.

Πρῶτα μία ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ κατα-
τοπίζει τὸν ἀναγνώστη γιὰ τὴ σχέση τῆς 
περιοχῆς αὐτῆς μὲ τὴ Βυζαντινὴ Αὐτο-
κρατορία, καθὼς καὶ γιὰ τὴν τύχη τῶν 
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Καλαβρίας 
καὶ τῆς Σικελίας μετὰ τὴ Φραγκοκρατία 
τοῦ 1204 μ.Χ. 

Ἓπονται, ἐν εἴδει συναξαρίων, οἱ σύ-
ντομοι Βίοι α) τριῶν Σικελῶν Ἁγίων, οἱ 
ὁποῖοι ἔζησαν καὶ ἔδρασαν στὴν Ἀνατο-
λή, δηλ. τοῦ ἁγίου Μεθοδίου πατριάρχου 
Κων/πόλεως, τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου ἐπι-
σκόπου Μεθώνης καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ 
τοῦ Ὑμνογράφου,  β) ἐννέα γνωστῶν 
μᾶλλον Ἰταλο-Ἑλλήνων Ἁγίων, ὅπως  
ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ Νέος, ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ 
Σπηλαιώτης, ὁ ὅσιος Νεῖλος ὁ Νέος, ὁ 
ὅσιος Φαντῖνος ὁ Νέος κ.ἄ. καὶ γ) δεκα-
πέντε ἀγνώστων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, 
Καλαβρο-Σικελῶν Ἁγίων. 

Ὁ σκοπὸς τοῦ συγγραφέως εἶναι 
νὰ παρουσιάσει αὐτοὺς τοὺς Ἁγίους 
στὸν εὐρύτερο Ὀρθόδοξο χῶρο καὶ 
νὰ κάνει γνωστὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι 
εἶναι δικοί μας, ὅπως καὶ οἱ ἀντίστοι-
χοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς...».

« Έ λλην ε ς  Άγ ι ο ι  τ η ς  Κά τω  Ι τα λ ί α ς 
(Καλα β ρ ί α ς -Σ ι κ ε λ ί α ς )»

Γ ια  τ ο  α φ ι ε ρ ω μέ ν ο  τ εύχ ο ς  μα ς  σ χ ε τ ι κ ό  έ ρ γ ο :

τοῦ Παν. Μαρτίνη, Δρ. Θ. 

-Έne mia glossa tί en echί na chathì, echì na 
sicothì ston kerò pos’èkame nsina sìmera. Esù 
ce òla ta pedìa fola essèna ta pàite ambrò me ti 
scola èchete na ti mmathèite calà ja na sòite na 
tì mmathèite stus addu tin scèrusi. Έne megàli 
amartìa an chànnete. Arte egò echo na pao. 
Condofèrro adda vaggi c’esù èchise na mu 
mathèise onòmata ce lòghia otu pos te scèrise.

Econdòfere adda viàggi o Giorgio 
na platèspi methèmu. Oramai ìmmasto 
ghenastònda fili. Panda mu ròtinne pos ìpighe 
to grècomu, panda tu apàndegua: ”calà”. En 
ito alìthia; adda pràmata perànnai tote andin 
nuàmu, ta pramata olò tyo ppedìo. O Gioiìrgio 
sìmero, nuà ftinì, canni tossa pràmata. Poddì 
ton annozùsi pose “Patri Nilu” mònaco greco 
ti meni sto monastèro tu Bivòngi.

γλώσσα που δεν πρέπει να χαθεί, πρέπει να 
σωθεί στον καιρό όπως έκανε μέχρι σήμερα. 
Εσύ και όλα τα παιδιά όπως εσύ που πάτε 
εμπρός με το σχολείο πρέπει να την μάθετε 
καλά, για να τη μάθετε σε αυτούς που δεν 
την ξέρουν. Είναι μεγάλη αμαρτία αν χαθεί. 
Τώρα εγώ έχω να πάω. Όταν γυρίσω άλλες 
φορές, έχεις να μου μάθεις ονόματα και λό-
για έτσι όπως τα ξέρεις”.

Γύρισε πολλές φορές ο Γιώργος να μιλάει 
μαζί μου. Πλέον είχαμε γίνει φίλοι. Πάντα 
με ρωτούσε πώς πήγαιναν τα γκρίκο μου, 
πάντα του απαντούσα “καλά”. Δεν ήταν 
αλήθεια. Άλλα πράγματα περνούσαν τότε 
από το νου μου, τα πράγματα όλων των παι-
διών. Ο Γιώργος σήμερα, μυαλό λεπτό, κά-
νει τόσα πράγματα. Πολλοί τον γνωρίζουν 
σαν Πατήρ Νίλο, έλληνα μοναχό που μένει 
στη μονή του Bivongi.

 έλίζα Αναστασοπούλου, έκπ/κός

(συνέχεια από τη σελ. 209)
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣτΟ θ/Κ «Γ. ΑΒΕρΩΦ» ΓΙΟρτΑΣτηΚΕ η 
ΕΠΕτΕΙΟΣ τΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕ-
ΜΩΝ. Στις 4 Οκτωβρίου 2012 τελέστηκε επί 
του Θωρηκτού «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» εορταστική 
εκδήλωση για την επέτειο των 100 χρόνων 

από την έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέμων 
(4–10–1912). Παρου-
σία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, της 
πολιτικής και στρατι-
ωτικής ηγεσίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων και 
πολλών επισήμων, τελέστηκε επιμνημόσυνη 
δέηση για τους πεσόντες αξιωματικούς και 
οπλίτες των Βαλκανικών Πολέμων ΄12-΄13 
και εκφωνήθηκαν ομιλίες από τον Αρχηγό 
ΓΕΝ κ.ά. ομιλητές για την ουσιαστική συμ-
βολή του Πολεμικού Ναυτικού στη νικηφό-
ρα έκβαση του πολέμου. 

Η μορφή του εμψυχωτή του ναυτικού 
θριάμβου του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη δεν σκιαγραφήθηκε 
μόνο μέσα από τις ομιλίες και τους πανη-
γυρικούς λόγους, αλλά ήταν και άμεσα αι-
σθητή σε κάθε γωνία του ηρωικού πλοίου, 
αφού έχει πλέον ταυτιστεί με τα φτερά του 
θρύλου, με το αθάνατο Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», 
και ταξιδεύουν μαζί στην αιωνιότητα. 

ΞΥΠΝΑτΕ ΝΩρΙΣ. Την επόμενη φορά που 
θα μπείτε στον πειρα-
σμό να κλείσετε το 
ξυπνητήρι για να κοι-
μηθείτε λίγο ακόμα, 
αντισταθείτε. Μια νέα 
μελέτη υποδηλώνει 
πως όσοι ξυπνούν νω-

ρίς το πρωί είναι πιο αδύνατοι, πιο υγιείς και 
πιο ευτυχισμένοι από τους υπναράδες!

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του 
Rothampton επιστράτευσαν 1.100 άντρες 
και γυναίκες και κατέγραψαν τις συνήθειες 
ύπνου, την υγεία και τον τρόπο ζωής τους. 
Το 13% περίπου από αυτούς συνήθιζαν να 
ξυπνούν και να σηκώνονται καθημερινά από 

το κρεβάτι τους πριν από τις 7 το πρωί – και 
την συνήθεια αυτή δεν την άλλαζαν ούτε τα 
Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Όπως έδει-
ξε η ανάλυση στοιχείων, οι εθελοντές που 
ξυπνούσαν καθημερινά τα χαράματα είχαν 
λιγότερες ενδείξεις κατάθλιψης και άγχους 
και είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες 
να τρώνε πρωινό, το οποίο σε πολλές προ-
γενέστερες μελέτες έχει συσχετιστεί με 
το φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ο καλός 
ύπνος το βράδυ, όμως, έχει σχετιστεί δεκά-
δες φορές με την καλύτερη ψυχοσωματική 
υγεία, το υγιές σωματικό βάρος και το αί-
σθημα ικανοποίησης από τη ζωή. 

Στη δΥΣΚΟΛη ΠΕρΙΟδΟ ΠΟΥ δΙΑΝΥΕΙ 
η ΧΩρΑ ΜΑΣ, αναγεννούν την ελπίδα και 
χαλυβδώνουν τη θέληση τα ελληνικά νιά-
τα, οι μαθητές, με τις εκδηλώσεις εθνικής 
μνήμης και υπερηφάνειας. Εκδηλώσεις που 
έχουν σκοπό να εκφράσουν το θαυμασμό 

προς όλους εκείνους τους επώνυμους κι 
ανώνυμους ήρεως, που ένιωσαν κι έπρα-
ξαν ως χρέος τους τη θυσία για την ελευ-
θερία της πατρίδας. Και φέτος το σχολείο 
μας συμμετείχε στον εθνικό εορτασμό για 
να τιμήσει την επέτειο του ΟΧΙ, τόσο με την 
εμπνευσμένη και μεστή νοημάτων σχολική 
εορτή, όσο και με την συμμετοχή του στην 
παρέλαση μαθητών και μαθητριών στην Κό-
ρινθο. Όλα τα παιδιά με το νεανικό παλμό 
τους ενέπνευσαν αισθήματα ευθύνης και 
χρέους...
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α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

       Dear Editor, 

I read the article about school excursions in your newspaper yesterday, 

and I wish to express my disagreement with their potential abolition.

In my opinion, school excursions are an opportunity for students to 

have an enjoyable break during the school period. Moreover, students 

can visit new and different places where they have the chance to learn 

things about the history and the people of each place. Also, they have the 

opportunity to enlarge their educational knowledge by visiting libraries, 

museums and archaeological places. Another advantage that school 

excursions have, is that students get closer to their classmates and to 

their teachers.
For all the above mentioned reasons, I strongly believe that school 

excursions offer a unique experience that every student should not miss, 

and certainly, given all their advantages, they certainly should not be 

abolished.
Thank you for the opportunity to express my opinion; I would love to 

see my letter published.

Yours sincerely,
Christina Anifanti.

Αbout school excursions

Χρ. Ανυφαντή, Β΄ Γυμν.
Επιμέλεια: κ. Ελίζα Αναστασοπούλου, Εκπ/κός
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Περίληψη στα Ελληνικά

Κατά τη γνώμη μου οι σχολικές εκδρομές δεν πρέπει να καταργη-
θούν, γιατί είναι για τους μαθητές μια ευχάριστη ανάπαυλα κατά τη 
σχολική περίοδο. Μέσα απ΄ αυτές μπορούν να γνωρίσουν νέα μέρη, 
όπου έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την ιστορία και τους ανθρώ-
πους της περιοχής, και να επισκεφτούν βιβλιοθήκες, μουσεία και αρ-
χαιολογικούς χώρους, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους.  



Για πολλούς συμπολίτες η γλώσσα είναι 
ένα απλό όργανο που το χρησιμοποι-

ούν μόνο για να εκφράσουν τις σκέψεις τους 
και να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους 
κόσμο. Όμως η αλήθεια για τη σημασία της 
γλώσσας βρίσκεται ακόμη μακριά τους. Ας 
έχουμε υπ' όψιν μας πως το πρώτο δείγμα 
παρακμής μιας κοινωνίας είναι το ξέφτισμα 
τη γλώσσας. Η έννοια των λέξεων είναι δι-
αφορετική για πολλούς συνομιλητές και το 
αποτέλεσμα ενός συλλογισμού έχει διαφο-
ρετικό εννοιολογικό συμπέρασμα. Η γλώσ-
σα δεν είναι ποτέ ουδέτερη και η ίδια λέξη 
στα χείλη διαφορετικών ανθρώπων παίρνει 
κάποιο άλλο νόημα, παίρνει αρκετές φορές 
και προεκτάσεις απίθανες. Κάποτε και ο χα-
ρακτήρας του ανθρώπου και η προσωπικό-
τητά του αποτυπώνεται στη γλώσσα. 

Οι λέξεις πρέπει να συλλειτουργούν και 
να ταυτίζονται με τις έννοιες που εκφρά-
ζουν. Να αποτελούν κοινό όχημα αντίλη-
ψης, εξαγωγής συμπερασμάτων και νοημα-
τοδότησης των ατόμων της κοινωνίας που 
την αποτελούν. 

Η γλώσσα διαφθείρεται όταν χρησιμο-
ποιείται για να σκεπάζει την αλήθεια και να 
παραπλανά τους αποδέκτες συνομιλητές. 
Χάνει την ποιότητά της, όταν κάποιοι χρη-
σιμοποιούν τις έννοιές της διαστρέφοντάς 
τες συνειδητά. Απομακρύνεται από την 
αλήθεια, όταν γίνεται όργανο του ψεύδους 

και της απάτης. Το πρόβλημα παρουσιάζε-
ται συνήθως στους πολιτικούς με την ανα-
ξιότητα και την ανικανότητά τους κατά την 
επικοινωνία τους με το κοινό. Δεν είναι δυ-
νατόν να ακούει ο πολίτης απ' αυτούς την 
κάθε πολιτική ασυναρτησία, να της αλλάζει 
τελείως το καθαυτό νόημα και να ψηφίζει 
για «πλάκα». 

Έχει φθαρεί η γλώσσα μας, γιατί από όρ-
γανο ανθρώπινης ευγένειας χρησιμοποιείται 
ως όργανο που μεταφέρει τον ρύπο, την έλ-
λειψη αγωγής και τον κακό χαρακτήρα των 
ανθρώπων που την ομιλούν με εκφράσεις 
αδιάντροπες. Έτσι υποβιβάζεται σε πράξη 
εθνοκτόνα, αν εκλάβουμε πως η γλώσσα εί-
ναι βασικό στοιχείο του έθνους. 

Στον τομέα της δημοσιογραφίας είναι 
ακάθαρτη. Είναι γεμάτη από αδειανά νοή-
ματα, είναι γλώσσα κατάφορτη από φλυα-
ρία και ανευθυνότητα. Μέσα στη συνείδηση 
των πολλών και οι πιο ιερές και θεμελιώδεις 
έννοιές της έχουν υποστεί τρομερή καθίζη-
ση. 

Οι Έλληνες χρειαζόμαστε επιτακτικά μια 
σιωπή εθνικής περισυλλογής που ο χρόνος 
της να χρησιμεύσει στο να αναβαπτιστεί 
μέσα στην αλήθεια η πολύπαθη γλώσσα 
μας. 

Ο φίλος της Γλώσσας του Έθνους

Γλώσσας παρακμή

Παιδεία και Αναλφαβητισμός

Η καλλιέργεια των νοητικών, ψυχικών 
και σωματικών δυνάμεων των νέων 

μέσα από ένα γενικό και προκαθορισμένο 
σύστημα αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα 
μιας χώρας. Σκοπός ενός τέτοιου συστήμα-

τος είναι να παρέχει παιδεία, δηλ. γνώσεις 
και δεξιότητες που καλλιεργούνται με τη 
διδασκαλία και μεταφέρονται από γενιά σε 
γενιά. Συνεπώς, από την παιδεία εξαρτάται 
η ατομική ευτυχία και η κοινωνική ευημερία 
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του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρ-
τήτως φύλου, θρησκείας, φυλής, κοινωνικής 
ή οικονομικής κατάστασης, έχουν δικαίωμα 
στη μόρφωση. Ταυτόχρονα, η νομοθεσία 
πολλών κρατών διασφαλίζει το δικαίωμα 
αυτό απαγορεύοντας την παιδική εργασία 
και στηρίζοντας οικονομικά τις οικογένειες 
των ασθενέστερων μαθητών, ώστε να μην 
εγκαταλείψουν αναγκαστικά τις σπουδές 
τους. Για τα θέματα αυτά ενεργοποιούνται 
και οι διεθνείς οργανισμοί. 

Παρόλα αυτά, 115 εκατομμύρια παιδιά 
βρίσκονται σήμερα εκτός σχολείου, 100 
εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση 
σε βασική εκπαίδευση και 862 εκατομμύρια 
ενήλικοι δεν έχουν καμία μόρφωση, δηλ. εί-
ναι αναλφάβητοι (είτε οργανικά, δηλ. έχουν 
άγνοια της γραφής και της ανάγνωσης, είτε 
λειτουργικά, δηλ. έχουν ελλιπή γνώση της 
μητρικής τους γλώσσας, ώστε να μην μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν βασικές τους ανά-
γκες). 

Ως αιτίες του αναλφαβητισμού αναγνω-
ρίζονται: α) η ανάγκη για βιοπορισμό, η οι-
κονομική και κοινωνική καθυστέρηση, το 
χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η αδυναμία ίδρυ-
σης σχολείων (Τρίτος κόσμος), οι κοινωνι-

κές ανισότητες, η κοινωνική περιθωριοποίη-
ση, η μη αναγνώριση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση (γενικά – κοινωνικοπολιτικά 
αίτια), β) η απόσταση ανάμεσα στα αλφα-
βητικά συστήματα και στον προφορικό λόγο 
(εκπαιδευτικά – γλωσσικά) και γ) οι προ-
καταλήψεις, τα στερεότυπα, ο κοινωνικός 
και φυλετικός ρατσισμός, η μετανάστευση, 
η προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης και 
εκμετάλλευσης των αναλφάβητων από τα 
ανελεύθερα καθεστώτα (ρατσισμός – πολι-
τική).

Ο αναλφαβητισμός έχει ιδιαίτερα αρνη-
τικές συνέπειες. Ο αναλφάβητος αδυνατεί 
να βρει εργασία, βυθίζεται σε σκοτάδι αμά-
θειας, χειραγωγείται εύκολα, φανατίζεται, 
γίνεται πνευματικά ανελεύθερος, δεν μπο-
ρεί να σκεφθεί και να πράξει ορθά. Σε κρα-
τικό επίπεδο, ο αναλφαβητισμός διευρύνει 
το χάσμα ανάμεσα στις βιομηχανικά και τε-
χνολογικά ανεπτυγμένες χώρες με τις υπό 
ανάπτυξη, προκαλεί πολιτισμική απομόνωση 
και αποκλεισμό των κοινωνικών στρωμάτων 
που μειονεκτούν. 

Εβ. Αγγελή, Α΄ Λυκείου
(Αποσπάσματα από ερευνητική εργασία)

Η τέχνη ήδη από τα προϊστορικά χρό-
νια κατέχει σημαντική θέση στη ζωή 

των ανθρώπων. Καλλιεργεί και απελευθερώ-
νει το πνεύμα του, έχει τη δύναμη να επηρε-
άζει και να τροποποιεί αντιλήψεις, μπορεί 
να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά μεταξύ 
τους. Επιπλέον αποτελεί έναν ωραίο, πρό-
σφορο τρόπο έκφρασης και ψυχαγωγίας, 
αφού υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί τομείς, 
απ' τους οποίους μπορεί κάποιος να επιλέξει 
αυτόν που ταιριάζει και ικανοποιεί την ψυ-
χοσύνθεσή του.

Σήμερα, δυστυχώς, η τάση της εμπορευ-
ματοποίησης που κυριαρχεί στη σύγχρονη 
κοινωνία έχει παρενέργειες και στο χώρο 
της τέχνης. Παρεμβάλλει εμπόδια στην 
ελεύθερη έκφραση του καλλιτέχνη, καθώς 
τα καλλιτεχνικά έργα δεν γίνονται αποδεκτά 
αν δεν ακολουθούν τα συγκεκριμένα πρότυ-
πα που προβάλλονται στο κοινό μέσω των 
ΜΜΕ. Έτσι το κοινό στερείται την ποιοτική 
και γνήσια τέχνη. 

Χρυσ. Μαρκέτου, Γ΄ Λυκείου

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
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