
H Αγία του Θεού Σοφία –ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία 

Το ταξίδι μας με προορισμό τον ιταλικό νότο στα πλαίσια του πολιτιστικού 

προγράμματος με θέμα: «H Αγία του Θεού Σοφία –ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία», 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό να δούμε και να θαυμάσουμε από κοντά τα εξαιρετικά 

βυζαντινά μωσαικά της Νορμανδικής περιόδου στη Σικελία και συγχρόνως να 

επισκεφθούμε και να γνωρίσουμε την ελληνόφωνη κοινότητα της Καλαβρίας στη Ν.Ιταλία. 

 Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν στις 30 του Μάρτη στο Κρανίδι και από κει αναχωρήσαμε 

για την Πάτρα, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο και μετά από μία ολόκληρη νύχτα «εν  πλω», 

φτάσαμε στο Μπάρι την επομένη το πρωί, για να πάρουμε την εθνική οδό με προορισμό 

την Καλαβρία και το Ρήγιο για την πρώτη βραδιά. 

Ο παραλιακός δρόμος από το Μπάρι έως το Ρήγιο είναι σκέτη απόλαυση. Αριστερά 

εκτείνεται το Ιόνιο, φέρνοντας στα ρουθούνια σου τον ούριο πατρικό άνεμο της Ελλάδος, 

ενώ τα μάτια δε χορταίνουν να βλέπουν πόλεις και χωριά πάνω στις κορυφές των βουνών 

της Καλαβρίας που δε παύουν να σε καλούν για να σε φιλοξενήσουν. 

«Είστε πραγματικά τυχεροί. Δεν υπάρχει πιο μαγευτικό και 

ενδιαφέρον ταξίδι για τους Έλληνες όσο μία περιήγηση στα 

Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας». Με αυτά τα λόγια 

άρχισε την ξενάγησή του ο συνοδός της εκπαιδευτικής 

εκδρομής μας στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος και 

έμελε να επαληθευτεί λίγες ώρες αργότερα. Η Μεγάλη Ελλάδα 

(Magna Grecia) όπως αποκαλούν ακόμη την Κάτω Ιταλία και 

την Σικελία, πεδίο αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου 

ελληνισμού μας υποδεχόταν. 

Μια ιστορική αναδρομή στις ρίζες των ελληνοφώνων της Κάτω 

Ιταλίας βοηθά και στη διερεύνηση του προβλήματος της 

καταγωγής τους, καθώς και της εξέλιξης της γλώσσας τους. 

Κατά τον Ηρόδοτο οι πρώτοι Έλληνες έφθασαν στην Ιταλία από την Κρήτη, ενώ κατά τον 

Στράβωνα οι πρώτες εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τον 12
ο
 αιώνα π.Χ. Ο 

πραγματικός ελληνικός αποικισμός, ωστόσο, άρχισε τον 8
ο
 και κορυφώθηκε τον 6

ο
 και τον 5

ο
 

αιώνα π.Χ.  

 Στους χρόνους της Ρωμαιοκρατίας, όπως τεκμηριώνεται από αρχαιολογικές ανασκαφές, 

έγιναν μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών από τα παράλια προς την ενδοχώρα και την 

οροσειρά του Ασπρομόντε της Καλαβρίας, ενώ η ελληνική γλώσσα κατά την 

πρωτοχριστιανική περίοδο έγινε επίσημη γλώσσα της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να 

υποβαθμίζεται από τη λατινική. 

Αργότερα οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους σε ορισμένα 

τμήματα της Κάτω Ιταλίας (Καλαβρία, Οτράντο), ακόμη κι όταν έχασαν τη Σικελία από τους 

Άραβες (823 μ.Χ.).  

Από τον 5
ο
 έως τον 11

ο
 αιώνα μ.Χ. ο Ελληνισμός της Κάτω Ιταλίας κατόρθωσε όχι μόνο να 

επιβιώσει, αλλά κατά καιρούς να γνωρίσει μεγάλη ακμή λόγω των αλλεπάλληλων νέων 

εποικισμών από ελληνικούς πληθυσμούς, οι οποίοι μετακινήθηκαν από τον ελλαδικό χώρο, 

την Κωνσταντινούπολη, τη Μ. Ασία και τις βυζαντινές ανατολικές επαρχίες.  

Η απώλεια των βυζαντινών εδαφών της Ιταλίας από τους Νορμανδούς στο τέλος του, 11
ου

 

αιώνα και άλλες επιδρομές από τους Γάλλους, τους Ισπανούς κ.ά. προκάλεσαν την παρακμή 

του ελληνορθόδοξου στοιχείου, με μόνη εξαίρεση τις περιοχές της Καλαβρίας και της 

Απουλίας, όπου οι κατακτητές παραχώρησαν προνόμια στους Έλληνες, σχετικά με τις 



παραδόσεις και τη γλώσσα, για να τους κρατούν σε ισορροπία μαζί με τους Λατίνους και 

τους Άραβες. Η ελληνική παρουσία ενισχύθηκε τον 12
ο
 αιώνα με 15.000 Έλληνες τους 

οποίους μετέφερε ο Νορμανδός ηγεμόνας Ρογήρος Β’ για την ανάπτυξη της σηροτροφίας 

στην Καλαβρία και τη Σικελία. Η ελληνική γλώσσα, βέβαια, υπέστη μεγάλες προσμείξεις, 

αλλά επιβίωσε βοηθούμενη από τον κλήρο και το ελληνικό θρησκευτικό τελετουργικό. 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) και η σταδιακή τουρκική κατάκτηση του ελλαδικού 

χώρου προκάλεσαν ένα τελευταίο κύμα εποίκων προς την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, με 

αποτέλεσμα όχι μόνο να διασωθεί το ελληνικό στοιχείο από την εξαφάνιση, αλλά να 

ενισχυθεί και να ακμάσει επί δύο ακόμη αιώνες. 

 

 

 

Θαυμάζουμε τον εντυπωσιακό Πενταδάκτυλο, τον βράχο με τα 

πέντε δάκτυλα και το κάστρο απ’ όπου η θέα προς το ηφαίστειο 

της Αίτνας είναι μαγευτική καθώς μοιάζει να αιωρείται. Κλείνω 

τα μάτια μου για λίγο και όταν τα ξανανοίγω νιώθω ότι βρίσκομαι 

στην Αργολίδα, στην Ελλάδα. Τίποτα δε μου θυμίζει ότι 

βρίσκομαι στο «εξωτερικό». 

 

Ο κ. Τίτο έρχεται για να μας οδηγήσει στην Αμεντολέα ή 

Αμυγδαλέα. Όσο πλησιάζουμε η συγκίνηση κορυφώνεται. Η Ελληνόφωνη Καλαβρία….Η 

καρδιά της Ελλάδας χτυπάει δυνατά έξω από τα δικά της όρια. Μία άλλη Ελλάδα όπου οι 

κάτοικοί της μιλάνε μια αρχαία δωρική γλώσσα, τα γκρεκάνικα και πολεμάνε για να μη 

σβήσει η μεγάλη Ελλάδα που κυλάει στο αίμα τους. 

 

 

 

 

«Καλώς ήρτετε»: με αυτή τη φράση μας 

υποδέχονται  χαμογελαστοί. Τα συναισθήματα 

ανάμεικτα. Οι κάτοικοι λιγοστοί, άνθρωποι του 

μόχθου γεωργοί και κτηνοτρόφοι στην 

πλειονότητά  τους, περήφανοι για την καταγωγή 

τους. «Είμαστε Γκρέτσοι, γιατί έχομε το ίντιο 

αίμα τσε την ίδια γκλώσσα». Ποιος μπορεί να 

μείνει ασυγκίνητος σε μία τέτοια δήλωση; 

Σε τούτα τα μέρη, οι άνθρωποι μιλούν και τραγουδούν την γκρεκάνικη γλώσσα, 

προσπαθώντας να μείνουν συνδεδεμένοι αιώνια με την ελληνική καταγωγή τους. Τα 

γκρεκάνικα είναι μια αρχαία διάλεκτος με ιταλικές προσμείξεις. Η διάλεκτος αυτή είναι 

μετεξέλιξη της αρχαίας δωρικής διαλέκτου και διατηρεί ομηρικές λέξεις. Τα τραγούδια έχουν 

ιδιαίτερη θέση στην εκμάθηση της γλώσσας καθώς χάρη σε αυτά μεταφέρθηκε και έμεινε 

ζωντανή στους αιώνες. Δυστυχώς  η γκρεκάνικη γλώσσα αργοσβήνει σήμερα και αυτό δεν 

είναι υπόθεση μόνο των κατοίκων των Ελληνόφωνων χωριών, μας αφορά όλους καθώς οι 



γκρεκάνοι της Κάτω Ιταλίας αποτελούν ένα σπάνιο παράδειγμα επιβίωσης του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού.  

Καθώς είμαστε κρεμασμένοι από τα χείλη του συμπαθέστατου ηλικιωμένου που μας 

απαγγέλει ποιήματά του και των υπόλοιπων κατοίκων που μας μιλάνε για την Αμεντολέα 

νιώθω το Ελληνικό στοιχείο διάσπαρτο. Η συγκίνηση ξεχειλίζει στα μάτια των συνοδών 

καθηγητών και των μαθητών/τριών μας. 

Ακολουθεί δείπνο με τη συνοδεία μουσικής της ελληνόφωνης Καλαβρίας. Οι μουσικοί με τα 

παραδοσιακά τους όργανα δένουν το χθες με το σήμερα, η πανάρχαια γλώσσα γίνεται 

τραγούδι και μας ταξιδεύει. Τα πόδια ηλεκτρίζονται, η καρδιά πεταρίζει και σύντομα 

γινόμαστε όλοι μία παρέα και χορεύουμε στον αλέγκρο ρυθμό. 

Η ώρα κυλάει και κανένας δε θέλει να φύγει. Η επίσκεψη στην Αμυγδαλέα δεν είναι ένα 

ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό, μία ακόμη ανάμνηση, αλλά μία αξέχαστη εμπειρία που αξίζει 

κάποιος να ζήσει. 

 

Το επόμενο πρωί μετά από μια σύντομη γνωριμία με την πόλη του Ρηγίου και αφού 

αποχαιρετήσαμε τα εξαιρετικά γλυπτά « τους πολεμιστές του Ριάτστ» στο αρχαιολογικό 

μουσείο, περάσαμε απέναντι στη Μεσσήνα καρφώνοντας την προσοχή μας στα στενά και 

καλώντας τη φαντασία στα ανοιχτά στόματα των ομηρικών όντων, της Σκύλλας και της 

Χάρυβδης. 

Επόμενος σταθμός η πανέμορφη πόλη Κεφαλού. Ο αυτοκινητόδρομος από την 

Μεσσήνα έως την Κεφαλού είναι μία ατελείωτη σειρά από τούνελ και αερογέφυρες . Στην 

Κεφαλού  δε χορταίνει κανείς να περπατά στα στενά της σοκάκια, να φωτογραφίζει τα 

παλιά αραβικά πλυντήρια και τον υπερβλητικό καθεδρικό της νορμανδικό ναό με τους 

ογκώδης τρούλους και τα βυζαντινά μωσαικά. 

Ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος «SAN SALVATORE» είναι ένας από τους 

προορισμούς του προγράμματός μας για να θαυμάσουμε από κοντά τα εξαιρετικά 

ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης που κατασκευάστηκαν από βυζαντινούς καλλιτέχνες , ύστερα 

από πρόσκληση του Νορμανδού βασιλιά Ρογήρου του Β’ το 1131 μ.χ. 

Μετά την Κεφαλού συνεχίζουμε για την πόλη των Καρχηδονίων, κτισμένο στους 

πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνα με το πανέμορφο φυσικό λιμάνι του (εξού και η αρχική 

ονομασία Πάνορμο)  χρησιμοποιείτο από τους Φοίνικες και τους Έλληνες σαν σταθμός στα 

ταξίδια τους και κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, τους Νορμανδούς, τους Γάλλους, τους 

Ισπανούς και τους Άραβες. 

Σήμερα θεωρείται η πόλη των αντιθέσεων και των διαφόρων χαρακτήρων. Παλιό 

και νέο, καλοφτιαγμένο και ερειπωμένο, ζωντανό και κοιμισμένο, χριστιανικό και 

αλλόδοξο. Εκεί συναντάς τα πάντα εκτός από ελληνικές αρχαιότητες. Το νορμανδικό 

στοιχείο υπερισχύει αλλά και το μπαρόκ δε μένει πίσω. Παντού εκκλησίες με κομψά 

καμπαναριά και αγάλματα στις κεντρικές πύλες και στα περίτεχνα παράθυρα. 

Εδώ θα επισκεφτούμε τρεις εκκλησίες της νορμανδικής περιόδου (μέρος του 

προγράμματός μας) όπου θα θαυμάσουμε τα εξαιρετικά βυζαντινά μωσαικάπου όπως και 



στην Κεφαλού φιλοτεχνήθηκαν από βυζαντινούς καλλιτέχνες ύστερα από πρόσκληση, όπως 

είπαμε και παραπάνω, από τον Νορμανδό βασιλιά Ρογήρο τον Β’ και τον εγγονό του 

Γουλιέλμου του Β’ (Μοντρεάλε).  

Οι εκκλησίες αυτές είναι: H Mαρτοράνα ή αλλιώς «Παναγία του Ναυάρχου», το 

παρεκκλήσι «Καπέλα Παλατίνα» στο παλάτι των Νορμανδών και ο καθεδρικός ναός του 

Μοντρεάλε. 

«Μαρτοράνα» ή «Παναγία του Ναυάρχου».Ο ναός που οικοδόμησε ο ναύαρχος 

Γεώργιος από την Αντιόχεια κατ’ εντολήν του Ρογήρου  του Β’ το 1143 στο Παλέρμο, είναι 

βυζαντινός και στο αρχιτεκτονικό του σχέδια και στον τρόπο διακόσμησής του. Ξεχωρίζει η 

παράσταση της «Κοίμησης της Θεοτόκου» και η μορφή του Παντοκράτορα στον τρούλο 

όπου  απεικονίζεται  ένθρονος  με τους τέσσερις ευαγγελιστές ολόγυρα να τον προσκυνούν, 

μία εικαστική εκδοχή σπάνια για τον παντοκράτορα, διότι συνήθως απεικονίζεται  ως 

παρακολουθών και όχι ως λατρευόμενος. Άλλα δύο επίσης ενδιαφέροντα ψηφιδωτά είναι 

εκείνα που παριστάνουν το βασιλιά των Νορμανδών Ρογήρο τον Β’ να τον στέφει ο Χριστός 

και το άλλο τον κτήτορα να προσκυνάει τη Θεοτόκο. 

«Καπέλα Παλατίνα», το παρεκκλήσι του παλατιού των Νορμανδών (από το 1130 

έως 1143), έχει πολύ αξιόλογα βυζαντινά μωσαϊκά, όπως το δωδεκάορτο με 

χαρακτηριστική τη Γέννηση του Παντοκράτορα, την Πλατυτέρα και στο ιερό μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ελληνικές επιγραφές. Εδώ θα δούμε να δυτικίζουν εικόνες και αγάλματα, 

καθώς επίσης και δείγματα αραβικής τέχνης (αραβουργήματα) στο δάπεδο και στο μισό 

ύψος των τείχων καθώς και η οροφή που παριστάνει σταλακτίτες και είναι φτιαγμένη από 

κέδρους του Λιβάνου, όπως τα τζαμιά. 

Το «Μονρεάλε» μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα πάνω στο γειτονικό λόφο από όπου 

έχει κανείς μία φαντασμαγορική θέα του Παλέρμο και της βόρειας ακτής του νησιού. Ο  

καθεδρικός ναός ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Γουλιέλμο τον Νορμανδό το 1175 

επίσης από Βυζαντινούς καλλιτέχνες είναι ένας όχι μόνο θρησκευτικός αλλά και 

καλλιτεχνικός παράδεισος. Οι εσωτερικοί τοίχοι (6.340 τ.μ.) είναι καλυμμένοι με 

αριστουργηματικά επίχρυσα μωσαϊκά με σκηνές από όλη την Παλαιά και την Καινή 

Διαθήκη ( Η Δημιουργία του κόσμου, το προπατορικό αμάρτημα, η κιβωτός του Νώε, η 

Γέννησης, ο Μυστικός Δείπνος και άλλα πολλά κοσμούν τους τείχους όλου του ναού 

περιμετρικά. Και εδώ το δάπεδο και οι τοίχοι μέχρι τη μέση είναι δείγματα αραβικής 

τέχνης. Αισθάνεσαι μηδαμινός και φορτωμένος τύψεις φωτογραφίζοντας όλα αυτά τα 

αριστουργήματα κάτω από το βλέμμα του Παντοκράτορα. Δικαίως θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως η «Αγία Σοφία της Δύσης». 

Μετά το Παλέρμο επόμενοι σταθμοί η Κατάνη, οι Συρακούσες και η Ταορμίνα, το 

«μαργαριτάρι της Μεσογείου». 

Ο χρόνος που έχει απομείνει είναι ελάχιστος για τα τόσα πολλά που έχουν 

απομείνει να δούμε, γιαυτό μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Κατάνη θα 

αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στις Συρακούσες. 



Συρακούσες: Η μεγαλούπολη της αρχαιότητας διατηρεί ακόμη και σήμερα την 

παλιά της άιγλη. Το θέατρο με την πηγή της Αρέθουσας δίπλα στις στοές των λατομείων 

του Διονύσου είναι τεράστιο και ολόκληρο σκαλιστό στο βράχο. Η παλιά πόλη στη θέση 

«νησί Ορτυγία» της αρχαιότητας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Μετά τη γέφυρα 

εντυπωσιάζεσαι στην αρχή από τη μεγαλοπρέπεια του Ναού του Απόλλωνα, ενώ λίγο 

παρακάτω ο δεξιός τοίχος της Μητρόπολης στηρίζεται στους ακέραιους κίονες του Ναού 

της Αθηνάς. Στην Πλατεία του Αρχιμήδη ηχούν άθελα στα αυτιά σου τα τελευταία λόγια του 

μεγάλου επιστήμονα : «Μη μου τους κύκλους τάραττε». Πανέμορφα παλάτια το ένα δίπλα 

στο άλλο και στενά σοκάκια με θέα τη θάλασσα συμπληρώνουν τη γραφικότητα της πόλης 

που δύσκολα την εγκαταλείπεις αφού ρίχνεις μια ματιά και στη μοντέρνα αστεροειδή 

εκκλησία της «Παναγίας των δακρύων». 

Κατακόμβες: 

 

 

Μετά τις Συρακούσες στην Ταορμίνα «το μαργαριτάρι της Μεσογείου» όπως την 

ονομάζουν. Με μία σύντομη επίσκεψη στην Νάξιο, την πρώτη αποικία των ναξιωτών την 

σημερινή Ταορμίνα με θέα το ηφαίστειο της Αίτνας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στον 

Ιταλικό Νότο που μας γέμισε παραστάσεις και εντυπώσεις μοναδικές. 

Έτσι με κάποια μελαγχολία διάχυτη στην ατμόσφαιρα πήραμε το δρόμο της 

επιστροφής για το Μπάρι. 

Μάλλον αυτή τη μελαγχολία μας ένιωσε και η θάλασσα που ήταν ανταριασμένη 

μέχρι που φτάσαμε στην Πάτρα. 

 

 

 


