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Οἱ Ἑλληνικὲς ἀποικίες διετηρήθησαν ζωντανὲς πολλοὺς αἰῶνες. Στὰ 

χρόνια τοῦ Στράβωνος (67π.Χ. – 23μ.Χ.) ἐσώζοντο ἀκόμη ὁ Τάρας, τὸ 

Ρήγιον καὶ ἡ Νεάπολις μὲ τὴν ἑλληνική τους ὑπόστασι, ὅπως φαίνεται 

στὰ «Γεωγραφικά» αὐτοῦ. Οἱ Λατῖνοι ἐπίσης συγγραφεῖς Τάκιτος, 

Ἀπουλήϊος κ. ἄ., μᾶς βεβαιώνουν γιὰ τὴν ὕπαρξι τῶν Ἑλλήνων στὴν 

Ἰταλία(1).  

Ἀφοῦ ἡ ἕδρα τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους μετεφέρθη στὴν πόλι Βυζάντιο, ἐν 

μέσῳ ἑνὸς καθαροαίμου ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὅπως οἱ Θρᾶκες, ἦταν 

ἑπόμενον ὁλόκληρος ἡ Ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ νὰ ἀναζήσει, ἐνῶ ἡ Ρώμη –καὶ 

μαζί της ὁ δυτικὸς κόσμος, νὰ χάσει ἕνα μέρος τῆς αἴγλης καὶ τῆς 

ζωτικότητος ποὺ εἶχε. Μὲ τὴν διανομὴ τῶν ἐδαφῶν τῆς αὐτοκρατορίας 

ποὺ ἔκαναν οἱ διάδοχοι τοῦ Μ. Κωνσταντίνου προεκλήθη μεγάλη 

ἀνωμαλία. Ὁ ἐσωτερικὸς πόλεμος κυριάρχησε καὶ συνεχίσθη ἐπὶ 

Ἰουλιανοῦ τοῦ «Παραβάτου». Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Θεοδοσίου τοῦ 

«Μεγάλου» (395) οἱ διάδοχοί του μοιράσθηκαν τὸ Κράτος τὸ ὁποῖο ἔτσι 

ἐχωρίσθη σὲ δύο τμήματα : τὸ δυτικόν, μὲ ἕδρα τὴ Ρώμη (ποὺ ἔλαβε ὁ 

Ὀνώριος) καὶ τὸ ἀνατολικὸν μὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν (ποὺ ἐκράτησε ὁ 

Ἀρκάδιος). Τὸ 476 τὸ δυτικὸν κράτος περιῆλθε στοὺς Γερμανούς(2).  

Τὸ Ἀνατολικὸν Κράτος –καὶ πέραν τῆς πρωτευούσης του 

Κωνσταντινουπόλεως, ἐξαρχῆς ἑδράζετο κυρίως ἐπὶ τῶν ἑλληνικῶν 

χώρων καὶ πληθυσμῶν στὶς χερσονήσους τοῦ Αἵμου καὶ τῆς Μικρᾶς 

Ἀσίας. Καὶ οἱ χῶροι αὐτοὶ ἀνῆκαν σὲ μία Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ποὺ ἔζη μὲ 

τὸν πολιτισμὸν τοῦ προσφάτου ἑλληνιστικοῦ της παρελθόντος. Δὲν ἦταν 

λιγώτερες οἱ περιπέτειες ποὺ πέρασε τὸ Ἀνατολικὸν Κράτος ἐξ ἐκείνων 

ποὺ δοκίμασε τὸ Δυτικόν. Οὔτε οἱ ἐχθροί ποὺ τὸ ἀπείλησαν ἦταν λιγώτερο 

φοβεροὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κατέλυσαν τὴν ἐξουσίαν τῆς ἀρχαίας Ρώμης. 

Στὴν Ἀνατολή, ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐξουσία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Κόσμος 

συνεζεύχθησαν καὶ ἐπροστάτευσαν ἀλλήλους. Ἔτσι ἡ Ἀνατολικὴ 

αὐτοκρατορία ποὺ εἶναι ἀπὸ ἐκείνους τοὺς καιροὺς Ἑλληνικὴ στὴν οὐσία 

καὶ στὸ πνεῦμα, ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ρωμαϊκὴ στὴν παράδοσι καὶ δὲν 

παύει νὰ διεκδικεῖ τὴν Ρώμη, τὴν γηραιὰν πρωτεύουσα τῆς 

Αὐτοκρατορίας καὶ μαζὶ μ’ αὐτήν, τὴν Δύσιν καὶ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς 

ἑνότητος τοῦ Ρωμαϊκοῦ κόσμου, ὅπως δηλ. ἦταν.. στοὺς «παλαιοὺς καλοὺς 

καιρούς».  

_____________________________  

1. Βλ. Στράβωνος ΣΤ΄, C. 254, ἔκδ. Meineke (Teubner) Λειψίας 1853, σελ. 

348, καθὼς καὶ Ἀπουληΐου Metamorphoses, XI, ἔκδ. Helm (Teubner) 

Λειψίας 1931.  

 

2. Τοῦ δυτικοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους τελευταῖος αὐτοκράτωρ εἶναι ὁ Ρωμύλος 

Αὐγουστύ-λος (475) τὸν ὁποῖο καθαιρεῖ ὁ ἀρχηγὸς τῶν γερμανικῶν 
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μισθοφορικῶν στρατευμά-των Ὀδόακρος. Τὸ 493 τὴν ἐξουσία ἐπὶ τῆς 

Ἰταλίας ἔχουν οἱ Ὀστρογότθοι. 

 

 

Ὁ Βυζαντινὸς στρατηγὸς Βελισάριος 

Il Conte Velissarios che ha ottenuto tenere a breve l' Italia Meridionale 

sotto il dominio di Constantinopoli.  

Τὸ 535 (ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ) ὁ στρατηγὸς Βελισάριος ἀποβιβάστηκε στὴ 

Σικελία καὶ ἀγωνιζόμενος κατέκτησε τὴν Ἰταλία. Τὸ ἔργο τοῦ Βελισαρίου 

συνέχισε ὁ Ναρσῆς, ἀξιωματοῦχος τῆς Αὐλῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Τότε 

ἱδρύθη τὸ Ἐξαρχᾶτον τῆς Ραβέννης ὅπου σώζονται τὰ λαμπρὰ ψηφιδωτά 

ποὺ είκονίζουν τὸν Ἰουστινιανόν καὶ τὴ Θεοδώρα μὲ πρόσωπα τῆς 

Αὐτοκρατορικῆς τους Αὐλῆς .  

Ὁ Ἰουστινιανὸς ὑπῆρξεν ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ μὲ πίστιν στὴν 

ἀναβίωσι τῆς ἀρχαίας «Ρωμαϊκῆς Δόξης». Ἐπέτυχε νὰ ἐπαναφέρει τὸ 

Κράτος στὴν παλαιάν του αἴγλην καὶ ἡ Μεσόγειος ἔγινε πάλι «Ρωμαϊκὴ 

λίμνη». Τὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας ἄρχιζαν ἀπὸ τὶς Ἡράκλειες στῆλες 

καὶ τελείωναν στὶς μακρυνὲς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, ἐκεῖ ποὺ χύνεται ὁ 

Εὐφράτης καὶ ὁ Τίγρης.  

Ἡ ἀναβίωσις ὅμως αὐτὴ τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους ἦταν καὶ τὸ κύκνειον 

ἆσμα του, γιατὶ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἰουστινιανοῦ οἱ Λογγοβάρδοι, λαὸς 
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γερμανικός, ὅπως οἱ Φράγκοι καὶ οἱ Βουργούνδιοι, εἰσέβαλαν καὶ 

κατέκτησαν ὅλην τὴν βόρειον Ἰταλία (569). Σιγὰ-σιγὰ οἱ Λογγοβάρδοι 

προχώρησαν στὴ μέση Ἰταλία καὶ ἔφθασαν μέχρι τὸν κόλπον τοῦ 

Τάραντος(1). Οἱ Βυζαντινοὶ κατώρθωσαν νὰ διατηρήσουν ἐπ’ ὀλίγον τὴν 

Ραβέννα μὲ τὴν περιοχή της, τὴν Πεντάπολι καὶ Ρώμη` καὶ μονιμώτερα τὴ 

Νεάπολι, καθὼς καὶ τὶς γειτονικὲς περιοχὲς τοῦ Ἀμάλφι καὶ Γαέτας, δηλ. 

διάφορα τμήματα τῆς Ἰταλίας ἐντελῶς κομματιασμένα καὶ δίχως 

συνέχεια, οὔτε μὲ συγκοινωνία μεταξύ τους ἄλλη ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 

θάλασσα(2). Ὅμως οἱ Βυζαντινοὶ διατήρησαν σταθερὰ καὶ γιὰ πολλοὺς 

αἰῶνες τὴν Σικελία καὶ ἕνα μέρος ἀρκετὰ σημαντικὸν τῆς κάτω Ἰταλίας, 

ἰδίως τὴν Καλαβρία καὶ μερικὰ μέρη ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ὑδροῦντος. Τὰ 

κομμάτια αὐτὰ τῆς Ν. Ἰταλίας κατώρθωσαν οἱ Βυζαντινοὶ νὰ τὰ 

κρατήσουν περισσότερον – καὶ μάλιστα νὰ τὰ αὐξήσουν ἀργότερον, ἀφ’ 

ὅτου ἀπώλεσαν τὴν Σικελία.  

Στὰ μέρη αὐτά, ὅπου ἐγκατεστάθησαν μονίμως οἱ Βυζαντινοί. εὑρῆκαν 

πολλὰ καὶ σημαντικὰ λείψανα ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῶν ἀρχαίων 

ἀποικιῶν τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ἀκριβέστερα: βρῆκαν τὸν ἑλληνικὸν 

πληθυσμόν ( ποὺ στὴν Σικελία - ὅπως εἴπαμε, ὑπερέβαινε τὸ 1/3 τοῦ 

συνολικοῦ της). Ἀποδεδειγμένα μάλιστα, κατὰ τὰ τέλη τῆς Ρωμαϊκῆς 

αὐτοκρατορίας ἡ Ἑλληνικὴ ἦταν ἡ μητρικὴ γλῶσσα αὐτοῦ τοῦ 

σημαντικοῦ μέρους τῶν κατοίκων καὶ διάφορα ἄλλα στοιχεῖα, ὅπως π.χ. οἱ 

ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς χριστιανικῶν τάφων στὶς κατακόμβες τῶν 

Συρακουσῶν, καθὼς καὶ κατάλογοι χωρικῶν μὲ ἑλληνικὰ ὀνόματα 

ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἑλληνικότητα τοῦ μεγάλου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ 

τῆς νήσου. Στὰ λείψανα τῶν ἀρχαίων ἀποικιῶν τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος 

προσετέθησαν ὄχι μόνον οἱ Βυζαντινοὶ ὑπάλληλοι στρατιωτικοὶ καὶ 

πολιτικοὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ἀλλ’ ἀκόμη καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς 

Κυρηναϊκῆς καὶ γενικῶς τῆς Ἀφρικῆς, οἱ ὁποῖοι, μετὰ τὴν ἅλωσι τῆς 

Καρχηδόνος (τὸ 697) καὶ τὴν πλήρη κατάληψι τῶν  

_________________________  

1. Περὶ τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν Λογγοβάρδων στὴν Ἰταλία βλ. Histoire 

générale τῶν Lavisse καὶ Rambaud, τόμ. α΄, σελ. 220 ἑξ., καθὼς καὶ σελ. 227 

περὶ ἁλώσεως τοῦ Τάραντος ἀπὸ τοὺς Λογγοβάρδους καὶ τῆς 

κατακτήσεως τῆς Σαλεντινῆς περιοχῆς ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς. 

 



5 

 

 

Ψηφιδωτό τῆς Ραβέννας :  ὁ Ἰουστινιανὸς ( λεπτ.). 
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Ψηφιδωτό τῆς Ραβέννας : ἡ Μεγάλη Θεοδώρα μὲ τοὺς Αὐλικούς της. 

 

 

                               Βυζαντινό νόμισμα από το Καργκέζε.  

Αυτοκράτωρ Φωκάς 

Moneta bizantina dal Carghese 
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Cripta ipogea-Salento, Carpignano salentino 

 

 

Ἀφρικανικῶν κτήσεων τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοὺς Ἄραβες, ἦλθαν ὅλοι 

πρόσφυγες στὴν Σικελία (1). Ἔτσι οἱ Ἕλληνες τῆς Σικελίας ἐπλήθυναν 

πάρα πολὺ καὶ ἡ μεγαλόνησος ἔγινε ἀκόμη μίαν φορὰν σπουδαῖον 

κέντρον Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἦταν καὶ στοὺς χρόνους τῆς κλασικῆς 

ἀρχαιότητος.  
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Ἀλλ’ ἡ Βυζαντινὴ παρουσία στὴν Σικελία δὲν κράτησε ὅσον ἐπὶ τῆς 

μεσημβρινῆς ἰταλικῆς χερσονήσου (δηλ. τῆς Καλαβρίας), γιατὶ οἱ Ἄραβες 

πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὴν Σικελία (τὸ 827), καὶ σιγὰ-σιγὰ κυρίευσαν 

ὅλην τὴ νῆσο (2). Τότε τὸ πλέον σημαντικὸν μέρος τῶν ἑλληνικῶν 

πληθυσμῶν τῆς Σικελίας ἠναγκάσθη νὰ τὴν ἐγκαταλείψει 

καταφεύγοντας στὴν Καλαβρία. Συνέβη λοιπὸν καὶ στὴν ἠπειρωτικὴ 

Ἰταλία ὅ,τι προηγουμένως στὴν Σικελία` κοντὰ στοὺς ἑλληνικοὺς 

πληθυσμούς, ποὺ ὑπῆρχαν ἀπὸ παλαιότερα, προσετέθησαν οἱ Ἕλληνες 

πρόσφυγες τῆς Σικελίας. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτούς , ἔφθασαν στὴν Ἰταλία καὶ 

Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς, μετὰ τοὺς διωγμοὺς 

στοὺς χρόνους τῆς εἰκονομαχίας (726 – 843). Ἐκεῖ κάτω στὴ Ν. Ἰταλία, οἱ 

Ἕλληνες αὐτοὶ βρῆκαν ἐπιτέλους τὴν ἡσυχία τους μακρὰν τοῦ αὐστηροῦ 

ἐλέγχου τῶν Ἰουδαιοφρόνων δυναστῶν καὶ μποροῦσαν ἀπρόσκοπτα νὰ 

τηροῦν τὰ καθιερωμένα τῆς λατρείας τῶν ἁγίων εἰκόνων. Πολλοὶ ἐξ 

αὐτῶν ἦταν ἱερω-μένοι, καὶ ἄλλοι – ὕστερα ἀπὸ τὸν ἄδικον καὶ φοβερὸν 

κατατρεγμὸν ποὺ ὑπέστησαν, ἔγιναν μοναχοί(3). Καὶ ἀκριβῶς ἀπὸ τότε 

κυρίως χρονολογοῦνται τὰ ἀμέτρητα ἐρημητήρια, οἱ κρῦπτες, οἱ λαῦρες 

καὶ τὰ μοναστήρια τῆς Ν. Ἰταλίας, ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἱστορία, καὶ 

τῶν ὁποίων πολλὰ καὶ ἀξιόλογα λείψανα ἔχουν διασωθεῖ μέχρι τῶν 

ἡμερῶν μας.  

 

Ἐν τῶ μεταξὺ οἱ Ἄραβες ἔκαναν προόδους. Ματαίως οἱ Βυζαντινοὶ τοὺς 

κατεπολέμουν καὶ μάταιες οἱ ἐπιτυχίες ὡς τὴν τελευταία στιγμὴ μὲ τὸν 

στρατηγὸν Μανιάκη (1030). Κύριοι τῆς Σικελίας οἱ Ἄραβες ἀπείλησαν καὶ 

τὴν ἄλλην Ἰταλία, ἀκόμη καὶ τὴν Ρώμη καὶ τὴν Βενετία, οἱ δὲ στόλοι τῶν 

Σαρακηνῶν κυριάρχησαν σὲ ὁλόκληρη τὴν Μεσόγειον καὶ κατετρόμαξαν 

τοὺς πληθυσμοὺς τῆς Ἰταλίας.  

Παρὰ τὴν ἀραβικὴν πίεσι οἱ Βυζαντινοὶ κατόρθωσαν νὰ κρατηθοῦν στὴν 

Καλαβρία καὶ στὴν Ἀπουλία καὶ μάλιστα ηὔξησαν τὸ ἔδαφος τῶν 

κτήσεών τους παίρνοντας τὸν Τάραντα καὶ τὸ Μπάρι μὲ τὶς γύρω 

περιοχές. Ἔτσι ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Λέοντος ΣΤ  ́τοῦ Σοφοῦ (886 – 912) οἱ 

βυζαντινὲς κτήσεις στὴν Ν. Ἰταλία ἀποτελοῦντο ἀπὸ δύο γενικὲς 

διοικήσεις, ἢ θέματα : α΄) τὸ θέμα τῆς Λογγοβαρδίας, ποὺ πῆρε τὸ ὄνομα 

του ἀπὸ τοὺς πρώτους του κατόχους, μὲ πρωτεύουσα τὸ Μπάρι καὶ μὲ 

ἔκτασι τὴν πέριξ περιοχὴν μέχρι τοῦ Τάραντος, δηλ. τὴν Ἀπουλίαν, τὴν 

Λουκανίαν καὶ τὴν Σαλεντινὴν χερσόνησο, καὶ β΄) τὴν Καλαβρία, ἤτοι τὴν 

περιοχὴν τοῦ Ρηγίου (Reggio Calabria) μέχρι τοῦ κόλπου τοῦ Τάραντος. Ἡ 

Καλαβρία ἀνῆκε διοικητικῶς στὸ θέμα Σικελίας, μετὰ ὅμως τὴν ἀραβικὴν 

εἰσβολήν, ὁ στρατηγὸς διοικητὴς τῆς Σικελίας μετέφερε τὴν πρωτεύουσά 

του στὸ Ρήγιον περιμένοντας ματαίως τὴν ἀνάκτησιν τῆς μεγαλο-

νήσου(1). Στὰ 1016 πρωτοεμφανίζονται στὴν Σικελία οἱ Νορμαννοὶ καὶ 
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στὰ 1040 οἱ υἱοὶ τοῦ Νορμαννοῦ ἱππότου Τανκρέδου ντ’ Ὡτεβὶλ 

ἐγκαθίστανται ὁριστικῶς στὴ νῆσο καὶ ἀρχίζουν πόλεμον κατὰ τῶν 

Ἀράβων. Ἀπὸ τυχοδιῶκτες καὶ μισθοφόροι τῶν Βυζαντινῶν οἱ Νορμαννοὶ 

δὲν ἀργοῦν νὰ γίνουν οἱ κύριοι τοῦ τόπου(1060). Ἔτσι ὁ μικρότερος ἀπὸ 

τοὺς δύο ἀδελφούς, ὁ Ρογῆρος Ὡτεβὶλ κατακτᾶ ἀπὸ τοὺς Ἄραβες τὴν 

Σικελία, τῆς ὁποίας γίνεται μέγας κόμης μὲ τὸν τίτλο Ρογῆρος ὁ Α΄ καὶ 

ταυτοχρόνως ἱδρυτὴς τοῦ Σικελονορμαννικοῦ κράτους, ποὺ ἔλαμψε στὴν 

ἐποχὴ ἐκείνη καὶ ἄφησε μέχρι σήμερον σπουδαῖα μνημεῖα τέχνης. Ὁ 

Ροβέρτος – ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ρογήρου, (ὁ ἐπιλεγόμενος Γυϊσκάρδος), 

κατέκτησε τὰ ἄλλα μέρη τῆς κάτω Ἰταλίας, γίνεται δούκας τῆς Καλαβρίας 

– τὴν ὁποίαν ἀποσπᾶ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς, καὶ διεκδικεῖ ὄχι μόνον τὶς 

ὑπόλοιπες Βυζαντινὲς κτήσεις, δηλ. τὸ θέμα τῆς Λογγοβαρδίας, ἀλλὰ καὶ 

ὅλην τὴν Βυζαντινὴν αὐτοκρατορία, μὲ τὴν ὁποία εὑρίσκεται σὲ διαρκῆ 

πόλεμον. 

 

1.Βλ. Diehl, Histoire de l’ empire byzantin, σελ 62.  

 

2.Περὶ τῆς εἰσβολῆς τῶν Ἀράβων στὴν Σικελία καὶ τῆς κατακτήσεως τῆς 

νήσου βλ. τὴν Βυζαντινὴν Ἱστορίαν τοῦ Vasiliev.  

 

3. Ἡ εἰκονομαχία, ὅπως καὶ ἡ ἀραβικὴ ἐξάπλωσι στὶς μεσημβρινὲς ἀκτὲς 

τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης εἶναι δύο μεγάλα γεγονότα 

 

Ἡ ἐγκατάστασις τῶν Νορμαννῶν στὴ Σικελία καὶ στὴν κάτω Ἰταλία εἶναι 

ἔνα ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ γεγονότα τῆς Ἰταλικῆς χερσονήσου κατὰ 

τὴν μεσαιωνικὴ περίοδον καὶ γίνεται ἀφορμὴ νὰ ἱδρυθῆ τὸ βασίλειον τῶν 

δύο Σικελιῶν ἢ τῆς Νεαπόλεως, ποὺ περιῆλθεν ὕστερα στοὺς Γερμανοὺς 

Hohenstaufen καὶ κατόπιν σὲ διαφόρους ἄλλους δυνάστες Ἀνδεγαυούς, 

Ἀραγονέζους, Αὐστριακούς, Βουρβόνους κλπ., μέχρις ὅτου τελευταία 

ἑνώθηκε καὶ ἡ περιοχὴ αὐτὴ μὲ τὸ Σαρδικὸ βασίλειο καὶ ἔτσι ἔγινε τὸ 

σημερινὸ Ἰταλικὸν κράτος. Αὐτὰ ὅλα ὅμως, εἶναι μεταγενέστερα. 

Γυρίζοντας πίσω στὴ μεσαιωνικὴ περίοδο, βλέπομε ὅτι μὲ τὴν 

ἐγκατάστασι τῶν Νορμαννῶν στὴ Ν. Ἰταλία οἱ Βυζαντινοὶ περιωρίσθηκαν 

ἀρχικῶς σὲ κάτι ἄκρες γύρω στὸ Μπρίντεζι καὶ τὸ Μπάρι, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ 

τὰ μέρη τὰ ἔχασαν τὸ 1071(1). Οἱ βασιλεῖς τοῦ Βυζαντίου κατέβαλαν κάθε 

προσπάθεια προκειμένου νὰ ἐπανακτήσουν τὰ ἐδάφη τῆς Μεγάλης 
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Ἑλλάδος, ἰδίως ὁ Μανουὴλ Α΄ Κομνηνός (1143– 1180)(2). Ἔπειτα ἀπὸ τὴν 

βασιλεία ἐκείνου, ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία διέκοψεν ὁριστικὰ καὶ 

ἀμετάκλητα κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν ἰταλικὴ χερσόνησο. Ἄφησε ὅμως ἐκεῖ 

κάτω ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη της μὲ τὰ διάφορα μνημεῖα τέχνης καὶ 

πολιτισμοῦ καὶ πρὸ παντὸς τοὺς ἑλληνοφώνους πληθυσμούς, ποὺ 

ἀποτελοῦν τὴν κυριωτέραν καὶ ζῶσαν μαρτυρίαν τῆς διαβάσεώς της. 

Μετὰ τὴν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453, τὸ 

ρεῦμα τῶν Ἑλλήνων προσφύγων πρὸς τὴν Ἰταλία προσέλαβε νέαν 

ἔντασιν ἰδίως ἐπὶ Βησσαρίωνος, καθὼς καὶ νέες κατευθύνσεις. Πολλοὶ 

Ἕλληνες ἰδίως λόγιοι καὶ ἀστοί, ἀλλ’ ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ 

κατέφυγαν σὲ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα ὡς ἡ Ρώμη, ἡ Βενετία, ἢ τὸ Λιβόρνο, 

ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκεῖνα τοῦ ἰταλικοῦ Νότου ὅπως ἡ Μεσσήνη, ἡ περιοχὴ τῆς 

Καλαβρίας, ἡ Πούλια καὶ γενικώτερον τὸ βασίλειον τῆς Νεαπόλεως. 

Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν Πελοποννήσιοι. 

 

1. Βλ. Vasiliev Bυζαντινὴ Ἱστορία, τόμ. α΄, σελ. 474  

 

2. Βλ. Vasiliev Βυζαντινὴ Ἱστορία, τόμ. β΄, σελ. 65 ἑξ. 

 

Ἀφ’ ὅτου ἐξέλειπε ἡ βυζαντινὴ κυριαρχία ἐπὶ τῆς Ἰταλικῆς χερσνήσου καὶ 

ἰδίως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ Νορμαννοὶ συνεβιβάσθησαν μὲ τὴ Ρώμη, 

ὑπῆρξε καὶ μεταβολὴ στὰ θρησκευτικὰ πράγματα καθὼς ἄρχισε ἡ 

ἀπορρόφησις τῶν Ἰταλιωτῶν στὸ Ρωμαιο-καθολικὸ Δόγμα. Ἤδη ἀπὸ 

τὸν13ον αἰῶνα τὸ Βατικανὸ - ποὺ μέχρι τότε δὲν ἀσχολεῖ-το μὲ τοὺς 

ἑλληνικοὺς πληθυσμούς, ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ σχέδιο συστηματικοῦ 

προσηλυτισμοῦ τους ἀπὸ ἕνα νέον κλῆρον ἑλληνοφώνων 

προπαγανδιστῶν ποὺ προηγουμένως ἐδημιούργησε. Ἔτσι οἱ παντελῶς 

ἀφημένες στὴν τύχη τους - ἐπὶ δύο αἰῶνες - ἑλληνικὲς μᾶζες, πέρασαν σὲ 

θρησκευτικὸ ἐκλατινισμὸ ποὺ ἔφερε τὸν ἐξιταλισμό τους. Μολαταῦτα οἱ 

συνειδητοὶ Ἕλληνες δὲν ἦταν ὀλίγοι - ἰδίως μέσα στοὺς πληθυσμοὺς τῆς 

Μεσημβρινῆς Καλαβρίας καὶ τῆς Σαλεντινῆς. Αὐτοὶ ἄντεξαν μέχρι τὸν 

17ον αἰῶνα ὡς Ἑλληνόρρυθμοι καθολικοί, δηλ. διατήρησαν τὸ τυπικὸν τῆς 

Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Ἀρβανῖτες –πάλιν, φυγάδες ἀπὸ τοὺς 

Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ἰταλία ἦταν καὶ αὐτοὶ 

ὀρθόδοξοι ἀρχικῶς, ὑπαγόμενοι στὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμ. 
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Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στὶς δικές τους κοινότητες ἔφθαναν 

πολλοὶ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ποὺ χειροτονοῦσαν ἐντοπίους ἱερεῖς καὶ 

ξαναβάπτιζαν ὡς Ὀρθόδοξα τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ προηγουμένως εἶχαν 

βαπτίσει στὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Δόγμα οἱ λατῖνοι ἱερεῖς ! Ἔτσι 

συνεμείχθησαν οἱ ἑλληνόφωνοι μὲ τοὺς ἀρβανιτόφωνους Ὀρθοδόξους.. 

Ὅμως οἱ νεοφερμένοι «Ἀλβανῖτες» προκειμένου νὰ τύχουν ἀσύλου καὶ 

ἀδείας παραμονῆς στὴν Ἰταλία ἀπὸ μέρους τῶν βασιλέων τῆς Νεαπόλεως, 

ὤφειλαν ἐκκλησιαστικὴν συμμόρφωσιν πρὸς τὸ Πρωτόκολλον τῆς 

Φλωρεντίας. Ἔτσι ἀπὸ Ὀρθόδοξοι ἔγιναν Καθολικοὶ Ἑλληνόρρυθμοι. 

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ ἱστορία τῶν Ἑλληναλβανῶν τῆς κοινότητος 

Badessa. Ἦταν οἱ μόνοι στὴν Ἰταλία ποὺ ἔμειναν Ὀρθόδοξοι καὶ ἔγιναν 

Καθολικοὶ Ἑλληνόρυθμοι μόλις τὸν περασμένο αἰῶνα. Μέρος ἀπὸ τοὺς 

Ἑλληναλβανοὺς αὐτοὺς – καμμιὰ εἰκοσαριὰ οἰκογένειες – ζήτησαν καὶ 

ἦλθαν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἑλλάδα τὸ 1875. Ἐψηφίσθη μάλιστα τότε 

καὶ ἰδιαίτερος νόμος, ὁ «Περὶ συνοικισμοῦ ἐν τῶ δήμῳ Βουπρασίων τῆς 

Ἠλείας Ἑλληναλβανικῶν ἐξ Ἰταλίας ἀφιχθεισῶν οἰκογενειῶν», δυνάμει 

τοῦ ὁποίου παρεχωροῦντο 30 στρέμμ. γῆς καὶ 400 δρχ. σὲ κάθε οἰκογένεια. 

(βλ. καὶ τὴν παλαιὰ Enciclop. Italiana, 1935, τόμ. V, σελ 835). Περὶ τῆς 

γλώσσης καὶ τῶν ἀσμάτων τῶν Ἀλβανῶν, καθὼς καὶ τῶν δεσμῶν τους μὲ 

τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος βλ. J. G. Hahn, Albanesische Studien, Ἰένα 1854 καὶ 

Κωνσταντῖνον Σάθαν Μνημεῖα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, τόμ. Δ΄, σελ. LIII–LIV 

καὶ LXXIV. Ἀκόμη τοῦ ἰδίου: Ἑλληνικὰ ἀνέκδοτα, Ἀθῆναι 1867, τόμ. α΄, 

σελ. ιβ΄ ἑξ. (Εἰσαγωγή).  

 

Χαρακτηριστικὸν εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀλβανόφωνοι Ἕλληνες τῆς 

Ν. Ἰταλίας ἔλεγαν γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς: «οἱ Φράγκοι». Τὸ ἴδιο οἱ 

Ἑλληνόφωνοι` ἔλεγαν: «οἱ Λατῖνοι». Ὑπάρχει μάλιστα καὶ ἕνα λαϊκὸ 

σονέττο στὴν Ἑλληνοσαλεντινὴ γλῶσσα ποὺ ἀρχίζει ἔτσι:  

 

 

Ἤθελα νὰ σοῦ μάθω ἕνα σονέττο  

Γρῆκο, νὰ μὴ τό φσέρουν οἱ Λατῖνοι.  

 

Οἱ Ἀλβανόφωνοι τῆς Καλαβρίας λέγουν καὶ μερικὰ παραδοσιακὰ 

τραγούδια τους στὴν Ἑλληνική. Τὸ πλέον γνωστὸ ἀπὸ αὐτά, εἶναι :  

 

Μάννα μου μαννούλα μου  

τὸν Τοῦρκο δὲν τὸν παίρνω.  

Περδικούλα γίνομαι  

καὶ στὶς πλαγιὲς πηγαίνω. (3) 
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ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΑ  

Ώρια μου πιτσουλίνα τσε (γ)καλάντα            Ὡραία καὶ χαριτωμένη 

μου μικρούλα  

χαιρούμενη που πάντα                                     ποὺ πάντα εἶσαι χαρούμενη  

Ε πάει γελώντα,                                                 Καὶ πᾶς γελώντας,  

χαιρούμενη που πάντα                                     ποὺ πάντα εἶσαι χαρούμενη  
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πάει γελώντα νινέλλα!                                      πᾶς γελώντας μικρή μου!  

Εμμοιάτζει το καρόφεddο τη κιάντα                Μοιάζεις μὲ τὸ 

γαρύφαλλο τὸ φυντάνι,  

πουddάι τη πριμαβέρα                                      ( μὲ) πουλάκι τῆς ἄνοιξης  

- Ε πάει πετώντα, -                                            Καὶ πᾶς πετώντας,  

πάει πετώντα νινέλλα!                                      πᾶς πετώντας μικρή μου!  

Εβώ σε κάνω ντέκα κρόνου πάντα           Ἐγὼ σ’ ἐπιθυμῶ συνέχεια δέκα 

χρόνους  

τσε ντε σατσιάμου μάι                               καὶ δὲν σὲ χορταίνω ποτέ  

- Σε κανονώντα, -                                       Κοιτάζοντάς σε,  

- τσε ντε σατσιάμου μάι -                          καὶ δὲν σὲ χορταίνω ποτέ  

σε κανονώντα νινέλλα!                                  κοιτάζοντάς σε μικρή μου! 

 

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ 

 

Τιτί – τιτί – τιτί                                    Τιτί – τιτί – τιτί  

ντε τ’ εν ώριο είττο παιντί.                δὲς πόσο ὡραῖο εἶν’ αὐτὸ τὸ παιδί.  

Εν ώριο εμίσσεια μέρα                       Εἶν’ ὄμορφο τὸ μεσημέρι  

τσ’ έναι ώριο όλη εμέρα.                    κι εἶν΄ ὄμορφο ὅλη τὴ μέρα.  

Τοτό – τοτό – τοτό                             Τοτό – τοτό – τοτό  

πόσο πάει τσε σε πελεκῶ,                  λίγο ἀκόμα καὶ θὰ σὲ δείρω,  

τσέ ντόπου σε πελεκήσω                   καὶ ἀφοῦ σὲ δείρω,  

μένα γκίζει να σε μουττήσω              θὰ σὲ κάμω νὰ σωπάσεις.  

Να – να – να                                        Να – να – να  

 

Να – να – να                                        Να – να – να  

ε κιατέρα μου τρώει τ’ αγκουά,         ἡ θυγατέρα μου τρώει τ’ αὐγά,  

ε μάνα της τὰ φτήννει                        κι ἡ μάνα της τὰ ψήνει  

τσε κιατέρα μου τα ρουφά.                κι ἡ θυγατέρα μου τὰ ρουφᾶ.  

Τόνι – τόνι – τόνι                                 Τόνι – τόνι – τόνι  

ε μάνα του το πλώννει                        ἡ μάνα του τὸ βάζει νὰ κοιμηθεῖ.  

Μα τίνο κάνει νάννα;                          Μὲ ποιὸν θὰ κάνει νάνι;  

Μα το τσιούρη τσε μ’ η μάνα.              Μὲ τὸν κύρη καὶ μὲ τὴ μάνα. 

 

Νινέddα – νινέddα – νινέdda              Νινέλα – νινέλα – νινέλα  

όττ’ ε μάλη φαίνει κουτέddα,             όταν θὰ μεγαλώσει θὰ ὑφαίνει,  

τσέ φαίνει το παννί                             θὰ ὑφαίνει τὸ πανὶ  
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να κά(ν)ει τ’ αμμάι του τάτα τη.        νὰ κάνει τὸ πουκάμισο τοῦ τάτα 

της  

                                                                                            (τοῦ πατέρα της). 

Νινάνου τσε νινάνου                                          Νινάνου καὶ νινάνου  

τούο ε’ να φιούρο απού σταίη απάνου,            αὐτὸ εἶν’ ἕνα λουλούδι 

ἀνθισμένο,  

(α) σ’ όλη την γκετονία                                      σ’ ὅλη τὴ γειτονιά  

σεκούντου η κέτσα μου εν έχει καμμία.           σὰν τὴ μικρή μου δὲν εἶν’ 

καμιά.  

Τόμπι – τόμπι – τόμπι                                         Τόμπι – τόμπι – τόμπι  

κανονώντα μου κορντώνει,                                κοιτάζοντάς μου 

χορταίνει.  

μου κορντώνει ντόπου π(ι)εί                              Μοῦ χορταίνει ἀφοῦ πιεῖ, 

κανονώντα το γυαλί,                                          κοιτάζοντας τὸν καθρέφτη.  

κορντώνει ντόπου φάει                                     Μοῦ χορταίνει ἀφοῦ φάει  

κανονώντα το γυαλάι,                                        κοιτάζοντας τὸ 

καθρεφτάκι. 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΕΜΙΓΚΡΑΝΤΟΥ/ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΟΥ  

 

Ώρια μου ροντινέdda                     Ὡραῖο μου χελιδόνι  

a πούτε στε τσε στάζει,                  ἀπὸ ποῦθε ἔρχεσαι καὶ φτάνεις, 

πλέα τάλασσα σ’ αγκουάddει         ποιὰ θάλασσα σὲ βγάζει  

με τούτο καλό καιρό;                      μὲ τοῦτο τὸν καλὸ καιρό;  

Άσπρο βαστά το πέττο                    Ἔχεις ἄσπρο τὸ στῆθος,  

μαύρε βαστά τες άλε,                      μαῦρα τὰ φτερά,  

ο σταυρί κολόρ ντι μάρε                 τὴ ράχη στὸ χρῶμα τῆς θάλασσας  

με τη κούντα λιο νοιττή.                 καὶ τὴν οὐρὰ λίγο ἀνοιχτή.  

Αρώτησα τη μάνα μου                     Ρώτησα γιὰ τὴ μάνα μου  

την πλέον αγαπημένη                      τὴν πολυαγαπημένη,  

έχει τόσο κα με μένει                       ἔχει τόσο καιρὸ ποὺ μὲ περιμένει  

πούρου νάχει να με δει.                   κι ἄλλο τόσο νὰ μὲ δεῖ.  

Αρώτησα το τσιούρη μου                Ρώτησα γιὰ τὸν κύρη μου  

τσε σ’ όλη τη γκετονία                     κι ὅλη τὴ γειτονιά,  
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τσε αν είχε ομιλία                             καὶ ἂν εἶχες ὁμιλία  

πόσα είχε να μου πει!                       πόσα θά’χες νὰ μοῦ πεῖς!  

Καΐτζ’ αμπρό στη τάλασσα              Κάθομαι μπρὸς στὴ θάλασσα  

πάντα σένα κανονώ,                        καὶ πάντα σένα κοιτάζω,  

λίον γκέρνει, λίο καλέει,                  λίγο γέρνεις, λίγο κατεβαίνεις,  

λιον εγκίτζει το νερό.                       λίγο ἀγγίζεις τὸ νερό.  

[Μα σου τίπο μου λέει,                     [Μὰ τίποτα δὲν ἀποκρίνεσαι  

για πόσα σε ρωτώ,                            σ’ ὅλα αὐτὰ ποὺ σὲ ρωτάω,  

λίον γκέρνει, λίο καλέει,                   λίγο γέρνεις, λίγο κατεβαίνεις,  

λίον εγκίτζει                                      λίγο ἀγγίζεις τὸ νερό.  

[Μα σου τίπο μου λέει,                     [Μὰ τίποτα δὲν ἀποκρίνεσαι  

για πόσα σε ρωτώ,                            σ’ ὅλα αὐτὰ ποὺ σὲ ρωτάω,  

λίον γκέρνει, λίο καλέει,                   λίγο γέρνεις, λίγο κατεβαίνεις,  

λίον εγκίτζει το νερό.]                        λίγο ἀγκίζεις τὸ νερό.] 

 

“ZENI ESU' EN ISE ETTU' ‘S TI KALIMERA”                                                           

(ξένη εσύ δεν είσαι εδώ στη Καλημέρα),  Kalimera, Salento 

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ  

 

Ὥρηα γλῶσσα, ποὺ σημαίνει  

 

σὰν τραβούδιν εἰς τ’ αὐτί,  

 

ἀφτωχή, λησμονημένη  
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κακοσύρνεις τὴ ζωή.  

 

Σχόλαι ἔν ἔχεις, δὲ βιβλία  

 

τῶν παλαίω, τῶν καιρῶ,  

 

μόνη σοῦ ’μεινε δροσία  

 

τ’ ἅγιο γάλα τῶν μαννῶ.  

 

Ὥρηα γλῶσσα, ποὺ σημαίνεις  

 

εἰς τ’ αὐτία μου σὰν ἀχό,  

 

τῆς μανέλλα ἀγαπημένη,  

 

ποὺ μὲ κούνιζε μικρό.  

 

Στὴν ξενία ποὺ μὲ κραταίνει  

 

ἡ κλωστέλλα μου εἶσαι σοὺ  

 

καὶ μὲ δένει καὶ μὲ δένει  

 

στὴν Γρηκία(1)τοῦ Δερεντοῦ(2).  

 

 

D. Tondi (3) 

 

(1) Γρηκία = ἡ περιοχὴ τοῦ Σαλέντου 

(2) Δερεντοῦ= τοῦ Ὑδροῦντος (τοῦ Ὄτραντο. στὴ Σαλεντινὴ διάλεκτο) 

(3) Domenicano Tondi, Glossa (La lingua greca del Salento), σελ. 126 
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