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Περίληψη 
Η εργασία αυτή «Encardia: Η γλώσσα και η μουσική παράδοση των Ελλήνων 

της Κάτω Ιταλίας» αναφέρεται στη γλώσσα και τον μουσικό πολιτισμό της Κάτω 

Ιταλίας. Δομείται σε τρία κεφάλαια, καθένα από τα οποία εγγίζει διαφορετική 

θεματική. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Κατωιταλική διάλεκτο και περιγράφει 

τις θεωρίες σχετικά με την εμφάνιση και την ανακάλυψή της. Ακόμα, γίνεται λόγος για 

τη γεωγραφική τοποθέτηση όσων την μιλούν, κάτι το οποίο διαφέρει από εποχή σε 

εποχή, καθώς και τα χαρακτηριστικά της. Επρόκειτο για μία ελληνική διάλεκτο με 

ποικίλα αρχαϊκά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με την μουσική 

παράδοση του πολιτισμού, η οποία έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στη διατήρησή της, με τον 

δικό της τρόπο φυσικά. Το συγκρότημα Encardia, για παράδειγμα, αποτελεί μία πτυχή 

που μεταφέρει εδώ και χρόνια τον πολιτισμό εκείνης της περιοχής στα ελληνικά μέρη 

και όχι μόνο. Είναι ένα συγκρότημα από Αθήνα που αγωνίζεται με μεράκι για τη 

διατήρηση αυτής της διαλέκτου, χωρίς να αισθάνεται ότι κάνει κάτι τέτοιο. Στο 

κεφάλαιο αυτό έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα από την συνέντευξη που πάρθηκε 

σ’ αυτό, η οποία δε θα μπορούσε άλλωστε να λείπει από την παρούσα εργασία.  Τέλος, 

στο τρίτο κεφάλαιο κατατίθεται μία ενδεικτική διδασκαλία του θέματος για τον 

σχολικό χώρο, βασισμένη στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που στηρίζονται στα 

πλαίσια του κονστρουκτιβισμού. Το επίκεντρο στη μάθηση οφείλει να είναι ο μαθητής 

και όχι ο δάσκαλος, όπως συνέβαινε για αρκετά χρόνια. Πριν την παραπάνω πρόταση 

της συγγραφέως, ωστόσο, γίνεται μια επιφανειακή αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες 

της αγωγής, πάνω στις οποίες στηρίζεται και η αναφερόμενη ενδεικτική διδασκαλία. 

Στο τέλος της εργασίας ακολουθεί παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει σύγκριση 

χαρτών με τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας κατά καιρούς, καθώς και τα 

τραγούδια της Κατωιταλικής διαλέκτου του συγκροτήματος Encardia. 

 

Abstract 
 This work “Encardia: The language and the musical tradition of the Greeks of 

Southern Italy” refers to the language and musical culture of Southern Italy. It is 

structured in three chapters, each one with a different theme. The first chapter refers to 

the Greek Southern Italy dialect and describes the theories about its appearance and 

discovery. There is a subject about the geographical positioning of those who speak it, 

which is different from season to age, as well as its characteristics. It is about a Greek 

dialect with a variety of archaic features. The second chapter has to do with the musical 

tradition of culture, which has helped especially to preserve it, in its own way of course. 

For example, the Encardia band, is an aspect that has for years conveyed the culture of 

that region to Greek parties and beyond. It is a band from Athens that struggles with 

passion for preserving this dialect, without feeling that it does. On this chapter, there 

are records of the results of the interview that took place in this chapter, which could 

not be missed by the present work. Finally, in the third chapter is presented an indicative 

teaching of the subject for the school environment, based on modern teaching methods 

based on constructivism. The focus on learning is to be the pupil rather than the teacher, 
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as it has been for several years. Before the writer's above-mentioned proposal, however, 

a superficial reference is made to the modern theories of the education, on which the 

mentioned indicative teaching is based. At the end of the work follows an appendix, 

which includes a comparison of maps with the Greek-speaking villages of Southern 

Italy at times, as well as the songs of the Southern Italy Encardia band's dialect. 

 

Λέξεις κλειδιά 
Κατωιταλική διάλεκτος, γλώσσα, μουσική, πολιτισμός, Encardia, 

μαθητοκεντρική διδασκαλία. 

 

Key Words 
Greek Southern Italy dialect, language, music, culture, Encardia, student-centered 

teaching. 

 

Πρόλογος 
Πριν την έναρξη της συγγραφής μου είναι πρέπον να αναφερθώ στους λόγους 

που με οδήγησαν στην ενασχόληση με αυτή την εργασία. Η επιθυμία μου αυτή προήλθε 

από την αγάπη μου προς τη γλωσσολογία, καθώς και την τάση για περαιτέρω 

αναζήτηση και εμβάθυνση της μητρικής μου γλώσσας. Το θέμα «Encardia: Η γλώσσα 

και η μουσική παράδοση των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας» προσέλκυσε από την πρώτη 

στιγμή το ενδιαφέρον μου και θέλησα με μόχθο να ασχοληθώ για την αναζήτηση και 

την καταγραφή των στοιχείων γύρω από αυτό. Δε θα τα είχα καταφέρει, βέβαια, χωρίς 

τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα μου και με υπομονή και σύνεση 

συνέβαλαν ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας.  

Οφείλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή μου κ. Καμαρούδη, 

ο οποίος με βοήθησε στη διαμόρφωση της πτυχιακής μου και την εύρεση 

βιβλιογραφίας όποτε αυτό ήταν απαραίτητο, καθώς και τον κ. Κωσταντάτο που με 

βοήθησε, χωρίς καμία υποχρέωση, τόσο δίνοντας τη συνέντευξη, όσο και με τη συνεχή 

συνεργασία του στα διάφορα θέματα που προ έκυπταν, πάντα με ευγένεια και 

προθυμία. Οι αναφερόμενοι συνέβαλαν άμεσα στην διεκπεραίωση της εργασίας μου. 

Θα ήθελα, ωστόσο, να ευχαριστήσω και τον Πέτρο Σταμένη και Κατερίνα Ραμπούση 

που συνέβαλαν έμμεσα στην διεκπεραίωσή της, αφού φρόντισαν για τη μεταφορά και 

τη διαμονή μου στην Αθήνα, από όπου πήρα την συνέντευξη από τον κ. Κωσταντάτο. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου που κατά τη διάρκεια των 
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ακαδημαϊκών μου σπουδών μου έδωσαν τις βάσεις και όχι μόνο, για να κατορθώσω να 

φτάσω σε αυτό το σημείο και να δημιουργήσω τελικά τη δική μου πτυχιακή εργασία. 

 

Εισαγωγή 
Ο κλάδος της γλωσσολογίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γλώσσα 

και τον πολιτισμό κάθε περιοχής. Οι ελληνικές αποικίες δεν τοποθετούνταν ανέκαθεν 

στα σημερινά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Ελληνικό πληθυσμό συναντάμε και στη 

νότια Ιταλία, ο οποίος ενσωματώθηκε μεν με τον ιταλικό, δεν ξέχασε όμως ποτέ την 

καταγωγή του. «Δεν έχουν αυτονομιστικές αξιώσεις και επιθυμούν απλώς να 

διαφυλάξουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, που τους διαφοροποιούν από τους 

υπόλοιπους Ιταλούς και τους φέρνουν πιο κοντά στους Έλληνες – χωρίς ωστόσο να 

ταυτίζονται με τους τελευταίους, καθώς η νέα ελληνική απέχει πολύ από το γλωσσικό 

τους σύστημα» (Προφίλη, 1999, σελ. 31). Ο κλάδος της διαλεκτολογίας ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα με τις περιοχές της Απουλίας και της Καλαβρίας, όπου συναντάται μια 

ελληνική διάλεκτος, γνωστή ως «Κατωιταλική διάλεκτος».  

Σύμφωνα με την Όλγα Προφίλη στο βιβλίο «Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής 

γλώσσας» το 1861 μιλιούνταν δύο διαφορετικές γλώσσες στην περιοχή εκείνη, μία 

ελληνική «grecanico στην Bovesia και grico στην Grecìa Salentina», όπως αναφέρει, 

και μία ρομανική διάλεκτος «καλαβρέζικη ή σαλεντινή». «Οι ομιλητές της ελληνικής 

διαλέκτου σπάνια χρησιμοποιούσαν τη ρομανική, δεδομένου ότι ζούσαν σε μια κλειστή 

κοινωνία» (Προφίλη, 1999, σελ. 32). Με το πέρασμα του χρόνου, οι ελληνόφωνοι 

αναμείχθηκαν και έτσι οι διαφορές καταλάγιασαν. Ελάχιστες είναι ακόμα υπαρκτές.   

Στην Ελλάδα έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τον πλούτο που παρουσιάζει ο 

μουσικός της πολιτισμός. Δεδομένου ότι προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ενασχόληση 

με αυτόν, πολλοί θέλησαν να την καλλιεργήσουν και να τη μεταδώσουν από γενιά σε 

γενιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το συγκρότημα Encardia. Μία επίσκεψη 

ήταν αρκετή για να κερδίσει το ενδιαφέρον των δημιουργών του και να τους 

παρακινήσει να ασχοληθούν πιο εντατικά με αυτή. Μπορεί να μην ήξεραν να τη 

μιλούν, αυτή η σωματική και ψυχική διέγερση που δημιουργούσε η μελωδία της 

ταραντέλας, όμως, αρκούσε για να τους συνεπάρει.  

Πολλοί άνθρωποι δείχνουν αδιαφορία προς το διαφορετικό ή πολλές φορές 

παρουσιάζουν και συναισθήματα χλευασμού και κατωτερότητας. Δεν εγκρίνουν τη 

διατήρηση μιας διαλέκτου, αλλά πυροδοτούν την αφομοίωση της νέας ελληνικής 

γλώσσας και μόνο αυτή. Το σύνηθες, πλέον,  είναι να χρησιμοποιούνται μόνο από τις 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες βέβαια δεν επιθυμούν να τις μεταφέρουν στα 

παιδιά τους, αφού αποτελεί ένα στοιχείο που τους στιγματίζει. Όλα αυτά αποτελούν 

μια λανθασμένη αντίληψη που το μόνο που επιδιώκει είναι την καταρράκωση του 

ελληνικού πολιτισμού. Γιατί αυτό είναι μία διάλεκτος, ένα στοιχείο του ελληνικού 

πολιτισμού, ένα γλωσσικό στοιχείο, το οποίο όχι μόνο δεν πρέπει να χαθεί, αλλά να 

διατηρηθεί και να διαιωνίζεται στο χρόνο. Μόνο έτσι θα παραμείνει δυνατός και 

ακλόνητος, όπως συμβαίνει τόσα χρόνια.   
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Σκοπός της παρούσας εργασίας, λοιπόν, είναι να συλλέξουμε πληροφορίες 

σχετικά με αυτή τη διάλεκτο, καθώς και τον πολιτισμό της Κάτω Ιταλίας και να 

συμβάλλουμε στη διατήρησή της. Δεν είναι λίγοι οι γλωσσολόγοι που έχουν ασχοληθεί 

με την έρευνα αυτού του θέματος τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τη διατήρησή της, 

εύκολα μπορεί να συμβεί μέσα από το σχολικό χώρο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αποτελούν 

κάτι ξένο, είναι Έλληνες, όπως και εμείς. Οι μαθητές είναι πρέπον να έρχονται σε 

επαφή με διάφορους πολιτισμούς, όχι μόνο της περιοχής τους. Είναι πρέπον να 

προωθείται η διεθνικότητα και όχι η εθνοκεντρικότητα. Ακόμα και για όσους το 

αμφισβητούν όμως, ο πολιτισμός αυτός δεν παύει να είναι ελληνικός και να αποτελεί 

κομμάτι του εαυτού τους. Κρίνεται απαραίτητο να ασχοληθούν με την ιστορία της 

περιοχής τους, και ιστορία δεν αποτελούν μόνο οι πόλεμοι και οι κατακτήσεις των 

χωρών. Μιλώντας για ενασχόληση με αυτό, δεν νοείται αποκλειστικά η εκμάθηση 

αυτής της διαλέκτου, αλλά η επιμόρφωση σχετικά με την ύπαρξή της, καθώς και 

κάποιων χαρακτηριστικών της. Στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνεται μία ενδεικτική 

διδασκαλία, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στον σχολικό χώρο, η οποία βέβαια 

στηρίζεται στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και έχει ως επίκεντρο τους μαθητές 

(μαθητοκεντρική διδασκαλία) και όχι το δάσκαλο (δασκαλοκεντρική διδασκαλία).  

Η καταγραφή της συνέντευξης που τοποθετείται στο δεύτερο κεφάλαιο 

αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πάρθηκε από έναν άνθρωπο που βρέθηκε σε 

εκείνο το μέρος πολλές φορές (κ. Κωσταντάτο), ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με αυτό 

το θέμα χρόνια. Θα ήταν ενδιαφέρουσα η επικοινωνία με τους ελληνόφωνους εκείνης 

της περιοχής. Δυστυχώς, η συγγραφέας δεν έχει προσωπική εμπειρία και η επικοινωνία 

με κάποιον που το έχει κάνει υφίσταται πολύτιμη. Αφήνοντας το περιεχόμενο και 

περνώντας στον τρόπο δόμησης της εργασίας πρέπει να αναφερθεί πως δεν υπάρχει 

προσωπική παρέμβαση στα αποσπάσματα κειμένων άλλων. Παράδειγμα αποτελεί η 

εναλλαγή αρχαίας και νέας ελληνικής. Στο μόνο σημείο που παρενέβει η συγγραφέας 

είναι ο τονισμός. Δεν έχουν τοποθετηθεί οι αρχαίοι τόνοι (περισπωμένη, δασεία, ψηλή) 

στα αποσπάσματα που αποτελούν τμήματα άλλων.      



 
7 

 

 

 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η γλώσσα των Ελλήνων της Κάτω 

Ιταλίας 

 

 

 

 

 

Επιγραφή από τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας 
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Αρχαίες και νέες ελληνικές διάλεκτοι 
 

Περί διαλέκτων 

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς 

πως ο ελληνικός πολιτισμός δεν ολοκληρώνεται στις περιοχές του σύγχρονου 

ελληνικού κράτους. Ήδη από την αρχαιότητα συναντούμε ελληνικό πληθυσμό και σε 

περιοχές όπως η Μεγάλη Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιωνία, ενώ διάσπαρτους μπορούμε να 

βρούμε σε ελληνικές αποικίες από τις ακτές της Μεσογείου μέχρι και τον Εύξεινο 

Πόντο.  

Δεδομένου ότι οι Έλληνες δεν αποτελούσαν ένα συμπαγή πληθυσμό, αλλά ήταν 

διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη, τα ελληνικά που αξιοποιούσαν σε καθένα από αυτά 

είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Έτσι, παρατηρούμε κατά καιρούς τη δημιουργία 

διάφορων ελληνικών διαλέκτων. «Ήταν φυσικό να είναι νεοφερμένοι και ανάμεικτα 

διαλεκτικοί» (Τσοπανάκης, 1994, σελ. 61). Οι πιο πρόσφατες, αυτές που εμφανίζονται 

ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με τον Σ. Καμαρούδη στο βιβλίο του Γλωσσών 

περιήγησις, είναι η Καππαδοκική, η Κατωιταλική, η Κρητική, η Κυπριακή, η Ποντιακή 

και η Τσακωνική. 

Πριν αναφερθούμε στις διάφορες διαλέκτους, ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε 

τη σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία διαφαίνεται ήδη από τα αρχαία 

χρόνια. Δε γνωρίζουμε την ποσότητα και τη μορφή των γλωσσών που μιλούσαν οι λαοί 

της Ευρώπης τότε. Αυτές που είναι πιο γνωστές σε εμάς είναι η Ελληνική και η 

Λατινική. Σε περιοχές μάλιστα που δεν έφτασε ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός πληθυσμός 

κατά την αρχαιότητα, οι γνώσεις μας σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν είναι 

ελάχιστες. Το γεγονός ότι οι αρχαιότερες μαρτυρίες σχετικά με την ελληνική γλώσσα, 

όπως αναφέρει ο Κοντοσόπουλος, ανάγονται στη Β΄ χιλιετία ή και παλαιότερα, ενώ 

συνεχίζει να μιλιέται ακόμα και σήμερα σε μια εξελιγμένη μορφή της, μαρτυρά την 

ανθεκτικότητα και τη μακροβιότητά της. Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε και το 

γεγονός ότι «υπήρξε κάποτε η κοινή γλώσσα του εμπορίου και του πολιτισμού της 

κεντρικής και της ανατολικής Μεσογείου, όλης σχεδόν της Μ. Ασίας και της Αιγύπτου, η 

γλώσσα των ελληνικών αποικιών που ευρίσκοντο στις ακτές της Ισπανίας, της νοτ. 

Γαλατίας, της νοτ. Ιταλίας και της Σικελίας καθώς και στις όχθες της Μαύρης 

Θάλασσας» (Κοντοσόπουλος, 1998, σελ. 58). 

 

Ορισμός γλώσσας 

Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός γι’ αυτήν που να 

συμφωνούν όλοι οι γλωσσολόγοι. Πληρέστερος, ωστόσο, με βάση τον Σ. Καμαρούδη, 

θεωρείται αυτός του Γάλλου Andrè Martinet. Κατά τον ορισμό αυτόν: 

«Γλώσσα είναι ένα όργανο επικοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη 

εμπειρία αναλύεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κοινότητα, σε μονάδες προικισμένες 

με ένα σημασιολογικό περιεχόμενο και με μια φωνητική έκφραση, τα μονήματα. Αυτή η 
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φωνητική έκφραση αρθρώνεται με τη σειρά της σε διακριτικές και διαδοχικές μονάδες, 

τα φωνήματα, καθορισμένου αριθμού σε κάθε γλώσσα, των οποίων η φύση και οι 

αμοιβαίες σχέσεις διαφέρουν επίσης από γλώσσα σε γλώσσα». 

(Αναφερόμενος στο Καμαρούδης, 2015, σελ. 18-19) 

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί και η ετυμολογία της λέξης, η οποία 

προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις «γλωχίν» και «γλώξ». Η σημασία τους συμβόλιζε 

κάτι το αιχμηρό, μυτερό και έδωσαν αυτό το όνομα, καθώς το σχήμα της γλώσσας 

αναπαριστούσε την ερμηνεία τους. «Το σχήμα της γλώσσας (ως ανατομικού οργάνου 

του στόματος) φαίνεται ότι οδήγησε στη σύνδεση (μεταφορική ή εκφραστική) με την 

έννοια της αιχμής, του άγανου (γένι του σταχυού), της αιχμής του βέλους κ.τ.ό.» 

(Καμαρούδης, 2015, σελ. 20) 

Ήδη από το 1500 π.Χ. καταγράφονται μορφές της ελληνικής γλώσσας, οι 

οποίες έχουν κατανεμηθεί σε χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 

τέσσερις περίοδοι κατά τις οποίες παρατηρούνται διαλεκτικές ομάδες. Πρώτα από όλα 

έχουμε τα αρχαία ελληνικά χρόνια (1500 π.Χ. – 323 π.Χ.), η ονομαζόμενη κλασική 

περίοδος, κατά την οποία συναντώνται τέσσερις σημαντικές διάλεκτοι. Η αττική, η 

ιωνική, η δωρική και η αιολική. Στη συνέχεια εμφανίζεται η Ελληνιστική / 

Αλεξανδρινή Κοινή (323 π.Χ. – 330 μ.Χ.), βάση της οποίας αποτελεί η αττική 

διάλεκτος. «Πρόκειται για την πρώτη «διεθνή γλώσσα» της ανθρωπότητας πριν από τα 

λατινικά, τα οποία κυριάρχησαν έως το τέλος του Μεσαίωνα, αργότερα τα γαλλικά, από 

τον 18ο αιώνα έως το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και, μεταπολεμικά, τα αγγλικά» 

(Καμαρούδης, 2015, σελ. 55). Το 330 μ.Χ. ξεκινά η Μεσαιωνική περίοδος, η οποία 

διαρκεί έως το 1000 μ.Χ. «Παλαιότερα κάποιοι ερευνητές θεωρούσαν ότι τα χρονικά 

όρια αυτής της φάσεως θα έπρεπε να επεκταθούν έως και το 1453 μ.Χ. την αποφράδα 

ημερομηνία της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως» (Καμαρούδης, όπ. παρ.). «Όσο 

όμως και εάν το ορόσημο αυτό αποτελεί σημαντικότατη τομή στην Ευρωπαϊκή αλλά και 

την Παγκόσμια ιστορία, από γλωσσική καθαρά σκοπιά εξεταζόμενο είναι δευτερεύον, 

καθώς η νέα ελληνική έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται κατά την υστεροβυζαντινή 

περίοδο» (Καμαρούδης, οπ. παρ.). Τέλος, εμφανίζεται η Νέα Ελληνική, η οποία 

κυριαρχεί ως σήμερα.1 

Επιστρέφοντας λοιπόν στις σύγχρονες ελληνικές διαλέκτους, έχουμε να 

παρατηρήσουμε κάποιες διαφορές. Αυτές που αναφέραμε παραπάνω είναι αυτές που 

δημιουργήθηκαν, τοποθετημένες γεωγραφικά σε μεγαλύτερη απόσταση από την 

Ελλάδα, έχοντας ως αποτέλεσμα την περιορισμένη επίδραση της κοινής πάνω σε αυτές.  

Υπάρχουν και άλλες, εντός Ελλάδας, οι οποίες παρουσιάζουν λιγότερες διαφορές από 

την πρότυπη. Γι’ αυτό το λόγο οι γλωσσολόγοι τις ονομάζουν «ιδιώματα» και όχι 

«διαλέκτους». Πιο αναλυτικά, οι ορισμοί των παραπάνω δύο όρων αναφέρονται στο 

βιβλίο του Σ. Καμαρούδη ως εξής: 

                                                 

1 Παρόλο που οι γλώσσες χωρίζονται σε χρονικές περιόδους, δε λήγουν κάθε φορά στα συγκεκριμένα 

χρονικά όρια που καταγράφονται. Σύμφωνα με τον Σ. Καμαρούδη στο βιβλίο του «Γλωσσών 

περιήγησις»: «Στην πραγματικότητα όμως μια περίοδος «επωάζεται» επί μακρόν και η προηγούμενη 

συνεχίζεται επίσης για αρκετό χρονικό διάστημα» (Καμαρούδης, οπ. παρ.). 
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 «Διάλεκτος, -η: η μορφή εκείνη της γλώσσας που απομακρύνεται αρκετά από τον 

κοινό γλωσσικό τύπο και ομιλείται από σημαντικό αριθμό ομιλητών συνήθως σε 

σχετικά ευρεία γεωγραφική έκταση.»  

 «Ιδίωμα, το: πρόκειται για μικρή σχετικά πληθυσμιακά και γεωγραφικά 

παραλλαγή της γλώσσας.»  

 (Καμαρούδης, 2015, σελ.21)  

Δυστυχώς, η επικράτηση της κοινής δε συμβάλλει στην ανάπτυξη και 

διατήρηση αυτών των διαλέκτων, αλλά στη σταδιακή εξαφάνισή τους. Τα σχολεία δε 

συμβάλλουν στην καλλιέργειά τους, αντίθετα οδηγούν στην περιθωριοποίηση όσων 

κάνουν χρήση τους. Ενώ πολλά παιδιά έρχονται ως μονόγλωσσα, γνωρίζοντας τη 

διάλεκτο που μιλούσαν οι γονείς τους στο σπίτι, μετατρέπονται σε δίγλωσσα με την 

εκμάθηση της κοινής και τελικά καταλήγουν και πάλι σε μονόγλωσσα, αφού 

αναγκάζονται να ξεχάσουν την πρώτη. Τα διάφορα ιδιώματα και οι διάλεκτοι συνεπώς, 

συναντώνται κυρίως στην επαρχία, ενώ στα αστικά κέντρα έχει επικρατήσει η κοινή.  

Τα παραπάνω δεν αποτελούν λόγο για να περιθωριοποιήσουμε τις διαλέκτους. 

«Αν οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας ή διαλέκτου λιγοστεύουν, τίποτε δεν μας εμποδίζει 

να μεταγγίσουμε «νέο αίμα» με τη δυναμική νέων ομιλητών, όχι μόνον Ελλήνων και 

ξένων μελετητών αλλά και νηπίων, μαθητών, φοιτητών» (Καμαρούδης, 2017, σελ. 160). 

«Στις διαλέκτους άλλωστε της γλώσσας μας στηρίζεται η Κοινή, αναφέρει και ο μεγάλος 

μας γλωσσολόγος Μανόλης Τριανταφυλλίδης» (Καμαρούδης, 2017, σελ.161). 

 

Κατωιταλική διάλεκτος 
Ας εστιάσουμε την έρευνά μας όμως σε μία από τις υπάρχουσες ελληνικές 

διαλέκτους, καθώς αυτή θα αναλύσουμε στο παρόν κείμενο. Αυτή είναι η Κατωιταλική 

διάλεκτος. Υπάρχουν δύο εκδοχές ως προς τη δημιουργία της. Σύμφωνα με την πρώτη 

(1870-1922), υποστηρικτής της οποίας υπήρξε ο Ιταλός Giuseppe Morosi, είναι 

απόρροια των βυζαντινών χρόνων. Σύμφωνα με τη δεύτερη, υποστηρικτής της οποίας 

υπήρξε πρώτα ο Γ. Χατζιδάκις (1892) και πολύ σύντομα και ο Γερμανός γλωσσολόγος 

G. Rohlfs (1922), η διάλεκτος αυτή δημιουργήθηκε ήδη από τα αρχαία χρόνια, που 

όπως αναφέραμε συναντάμε ελληνικό πληθυσμό στη Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia). 

Ο Browning αναφέρει ότι «τον 8ο αιώνα ακούμε από τη διοίκηση των εικονομάχων 

αυτοκρατόρων για πρόσφυγες – ως επί το πλείστο μοναχούς και έτσι δεν είναι πιθανό ότι 

συνέβαλαν σταθερά στο δημογραφικό σχήμα – όπως και για φυγάδες από τη δυτική 

Πελοπόννησο και από αλλού στη διάρκεια των αβαρικών και σλαβικών εισβολών στο 

τέλος του 6ου και τον 7ο αιώνα»2. «Και κατά τη βυζαντινή ανάκτηση στα τέλη του 9ου και 

τον 10ο αιώνα έγιναν αρκετές εγκαταστάσεις Ελλήνων από άλλες περιοχές της 

αυτοκρατορίας σε περιοχές που πάρθηκαν από τους Άραβες, ή μερικές φορές από τους 

Λομβαρδούς» (Browning, 1991, σελ. 173).  

                                                 
2 Σύμφωνα με τον Rocco Aprile «Τα σπήλαια και υπόγειες κρύπτες των μοναχών, τοποθετημένες πάντα 

στο κέντρο του οικισμού, υπάρχουν ακόμη στην περιοχή του Σαλέντο, όπως στο Carpignano, Soleto, 

Corigliano, Sternatia και σε άλλα χωριά» (Aprile, 1998, σελ. 20). 
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Συνεπώς, πολλοί ισχυρίζονται ότι η Κατωιταλική διάλεκτος, με τη σημερινή 

μορφή της, σχηματίστηκε στη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. Είναι γνωστή η 

επιρροή που ασκούσε η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός εκείνα τα χρόνια. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι των εδαφών της αυτοκρατορίας μιλούσαν μια μορφή της 

ελληνικής, επηρεασμένης από τη λατινική γλώσσα. Οι Ρωμαίοι θαύμαζαν τον πλούτο 

του ελληνικού λεξιλογίου, την τέχνη και τη φιλοσοφία των Ελλήνων. Αυτό συνέβαλε 

θετικά στην εδραίωσή της ολοένα και περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άρχουσα 

τάξη εκείνης της εποχής ενστερνιζόταν την ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, «είναι τώρα 

σαφές, ιδίως από τις έρευνες των Rohlfs και Caratzas, ότι η γλώσσα των θυλάκων αυτών 

είναι ο απόγονος, όχι της γλώσσας των βυζαντινών μεταναστών, αλλά των Ελλήνων 

αποίκων της Μεγάλης Ελλάδας» (Browning, 1991, σελ. 173).  

Δεδομένου ότι στη διάλεκτο παρουσιάζονται πολλά αρχαϊκά χαρακτηριστικά, 

οι γλωσσολόγοι αδυνατούν να υποστηρίξουν την εκδοχή να δημιουργήθηκε εξ’ 

ολοκλήρου στη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. «Θεωρητικά, οι διάλεκτοι δεν 

χάνονται ποτέ, και η προσεκτική έρευνα μπορεί να ανιχνεύση ακόμα και σήμερα 

αρχαιότατα φωνητικά, μορφολογικά και λεξιλογικά στοιχεία και μέσα στις σημερινές 

διαλέκτους και ιδιώματα» (Τσοπανάκης, 1994, σελ. 62). Έτσι καταλήγουν πως η 

διάλεκτος αυτή προϋπήρχε, δεν έσβησε ποτέ, αλλά επηρεάστηκε κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους. «Όταν έφτασαν οι βυζαντινοί μετανάστες βρήκαν 

ελληνόγλωσσους χωρικούς που σε μερικές περιοχές ήταν ακόμη εγκατεστημένοι στη γη, 

η γλώσσα των οποίων ήταν μια ανεξάρτητη ανάπτυξη του ιδιώματος της Μεγάλης 

Ελλάδας στην ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και αναμφίβολα μια επαρχιακή ποικιλία 

της κοινής με έναν έντονο διαλεκτικό χρωματισμό» (Browning, 1991, σελ. 173).  

Εξάλλου, καμία από τις υπάρχουσες γλώσσες δεν ήταν πάντοτε η ίδια. Καθεμία 

πλάθει τη μορφή της στη διάρκεια των χρόνων. «Οι παλιές αρχικές λέξεις, εκτός από 

όσες παραμερίστηκαν από στοιχεία της ίδιας αυτής γλωσσικής κληρονομιάς, 

αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν κατά καιρούς από άλλες είτε ελληνικές λόγιες είτε 

ξένης καταγωγής» (Τριανταφυλλίδης, 2000, σελ. 90). Ανάλογα με την Ελληνική, όπως 

αναφέρει ο Μ. Τριανταφυλλίδης, συμβαίνει και με την Κατωιταλική Διάλεκτο. 

«Πολλές λέξεις παρέμειναν ίδιες, ενώ άλλες αντικαταστάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου 

από άλλες, ξενικές. Είναι αυτή, στη γραμματική της υφή, η αρχαία γλώσσα, που μιλημένη 

αδιάκοπα από χείλη Ελλήνων για τρεις και τέσσερεις χιλιάδες χρόνια άλλαξε από χείλη 

σε χείλη και από πατέρα σε παιδί, για να καταλήξη στη σημερινή της μορφή» 

(Τριανταφυλλίδης, 2000, σελ. 1). 
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Γεωγραφική τοποθέτηση 

Ακόμα και στην περιοχή της Ιταλίας, ο ελληνικός 

πληθυσμός που συναντάμε δεν είναι ενωμένος. 

Παρατηρούμε ελληνική μειονότητα σε δύο περιοχές της 

νότιας Ιταλίας, στην Καλαβρία και στο Σαλέντο, που 

βρίσκεται στη χερσόνησο της Απουλίας. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον Ανδριώτη, «στη χερσόνησο Απουλία 

σώζονταν κατά τον 15ον αιώνα 20 ελληνόφωνα χωριά. Στα 

1820 μαρτυρούνται μόλις 14 και σήμερα μόνον 8: Καλημέρα, 

Καστρινιάνο, Κοριλιάνο, Τσολλίνο, Σολέτο, Στερνάτια, 

Μαρτινιάνο, Μελπινιάνο. Στη χερσόνησο Καλαβρία στα 

1720 αναφέρονται πάρα πολλά χωριά ελληνόγλωσσα, στα 

1820 μόλις 14 και σήμερα μόνον 6: Ροκαφόρτε, Αμεντόλεα, 

Ροχούδι, Κοντοφούρι, Μπόβα, και Μπόβα Μαρίνα» (Ανδριώτης, 1995, σελ. 110). 

Κατά την περίοδο των ρωμαϊκών κατακτήσεων, οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύο επιλογές, να γίνουν σκλάβοι ή να αναζητήσουν την τύχη 

τους απομακρυσμένοι από την άρχουσα τάξη. Έτσι ανέβηκαν στα βουνά, ώστε να 

διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα και να μη γίνουν υποχείρια των Ρωμαίων. «Το 

ότι ανέβηκαν στα βουνά πριν από τον ΙΧ αιώνα το βλέπουμε στα Πρακτικά της ΙΙ 

Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, όπου το 737 ήταν επίσκοπος ο Χριστόφορος της 

Αγίας Κυριακής, όπως λεγόταν τότε το Τζεράτσε, και στα πρακτικά της VI Οικουμενικής 

Συνόδου το 680 της Κωνσταντινούπολης, όπου επίσκοπος αναφέρεται ο Στέφανος των 

Λοκρών» (Βογασάρη - Μεργιανού, 1989, σελ. 12).   

Όταν η νότια Ιταλία προσαρτήθηκε στο Βυζάντιο, η διάλεκτος αυτή άρχισε να 

ανθίζει και πάλι. Μέχρι τότε οι άνθρωποι αυτοί ήταν απομονωμένοι στις δύο περιοχές 

και δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. Η γη στην οποία ζούσαν δε φημιζόταν για την 

ευπρεπή κατάστασή της, αφού όπως την χαρακτηρίζει η Μεργιανού στο βιβλίο της 

Λαογραφικά των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας, στην περιοχή της Καλαβρίας ζούσαν στο 

«πιο άγριο βουνό», ενώ σε αυτή της Απουλίας «σ’ ένα γεμάτο πέτρες και σκληρό χώμα». 

«Στην Καλαβρία ήταν πιο μεγάλη η απομόνωση. Μόνο με ζώο μπορούσες να φτάσεις 

κοντά στα χωριά ανάμεσα από επικίνδυνα μονοπάτια» (Βογασάρη - Μεργιανού, 1989, 

σελ. 13). 

Οι δυσκολίες αυτών των ανθρώπων δε σταμάτησαν με την έναρξη του 

Βυζαντίου. Η κοινωνική τους ζωή συνέχισε να αποτελεί πρόβλημα μείζονος σημασίας. 

Οι Ιταλοί τους αντιμετώπιζαν ως διαφορετικούς, παράξενους. Δε λάμβαναν υπόψη 

τους τις απόψεις αυτών των ανθρώπων, καθώς τους χαρακτήριζαν, όπως αναφέρει η 

Μεργιανού: «ανάξιους για κάθε πολιτιστική πρωτοβουλία». Ωστόσο, σήμερα, η Ιταλική 

βουλή έχει αναγνωρίσει την κοινότητα του Σαλέντο ως «εθνική και γλωσσική 

μειονότητα»3. 

Από το 1960, παρατηρούμε κινητοποίηση των κατοίκων για τη διάσωση της 

διαλέκτου τους. Μέχρι την επίσημη αναγνώριση της εθνικής τους ταυτότητας, 

                                                 
3 Δεν έγινε γνωστή από τη συγγραφέα της παρούσας εργασίας η ακριβής ημερομηνία 

αναγνώρισης της κοινότητας του Σαλέντο. 

Χάρτης  Κάτω Ιταλίας 
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αντιμετωπίζονταν ως κοινωνικά στιγματισμένοι, με αποτέλεσμα πολλοί να μην ήθελαν 

να συνεχίσουν τη μετάδοση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς στις επόμενες γενεές. 

Η αναγνώριση αυτή υπήρξε το έναυσμα για μια καινούρια αρχή, η οποία θα 

περιλαμβάνει το μοναδικό αυτό στοιχείο που τους κρατούσε ενωμένους τόσο καιρό. 

«Και έτσι άρχισαν μετά το 1960 να κάνουν πολιτιστικούς συλλόγους με πρώτον την 

ΙΟΝΙΚΑ των Ελλήνων της ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ (Ionica dei Greci di Calabria) και να ζητούν 

την αξιοποίηση του άρθρου 6 του Ιταλικού Συντάγματος και του 56,R της τοπικής 

αυτοδιοίκησης της Καλαβρίας, που αναγνωρίζουν την Ελληνική μειονότητα και 

παρέχουν το δικαίωμα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας» (Βογασάρη - 

Μεργιανού, 1989, σελ. 16). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρούμε και από τους νέους των περιοχών αυτών, οι 

οποίοι αγωνίζονται για τη διάσωση της γλώσσας τους και τη μεταβίβασή της στις 

επόμενες γενεές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή του Σαλέντο, παρά το γεγονός 

ότι είναι πολύ κοντά σε κατοικούμενες περιοχές από Ιταλούς, διατήρησαν την 

πολιτισμική τους κληρονομιά. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τη διαφορά ανάμεσα τους, 

παρόλο που οι Ιταλοί σε εκείνες τις περιοχές αφομοίωσαν πολλά χαρακτηριστικά του 

ελληνικού πολιτισμού. Το 1972 ξεκίνησε κιόλας η διδασκαλία της Γκρεκοσαλεντίνικης 

γλώσσας στα σχολεία της Καλαβρίας, όπως προέβλεπε ο νόμος 820 - 71. «Από το 1983-

84 η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε συνδυασμό με την προσφορά των γονέων και 

την οικονομική βοήθεια των δήμων βρίσκεται σ’ όλα τα δημοτικά σχολεία και τα παιδιά 

δεν ντρέπονται πια να μιλάνε τη γλώσσα του τσιούρη τους, αλλά χαίρονται να 

προσφέρουν ότι μπορούν για να προχωρήσουν στο καλύτερο» (Βογασάρη - Μεργιανού, 

1989, σελ. 18)4. 

 

Χαρακτηριστικά της διαλέκτου 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τραγούδι που αφορά τη διάλεκτο αυτή. 

Το ποίημα αυτό δημιούργησε ο Giuseppe Lefons (1891 – 1964), από το χωριό 

Καλημέρα. Τα παρακάτω αποτελούν απόσπασμα του Rocco Aprile, από το βιβλίο του 

«Τραγούδια αγάπης της Ελλάδας του Σαλέντο»: 

                                                 
4 Σύμφωνα με τον Rocco Aprile, στο παρελθόν είχε ξανά γίνει προσπάθεια για τη διδασκαλία 

της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, στην περίοδο βασιλείας του Νορμανδού Ruggero A΄, μπορούσε 

όποιος ήθελε να λάβει δωρεάν εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στο μοναστήρι Κάσολε κοντά στο 

Οτράντο. Η ελληνική λειτουργία συνέχισε μέχρι και τον 16ο αιώνα «χάρις στο μεγάλο κουράγιο και ζήλο 

των Ελλήνων ιερέων. Μετά χάθηκε σιγά σιγά και τον 18ο αιώνα εξαφανίστηκε εντελώς.» (Aprile, 1998, 

σελ. 24, 26) 

E glossa ti mas pai 
San mbropalèa alizza 

Fse chronu fortomeni, 

Mia fforà ndimeni 

Ma fronza mali pivnì 

 

Pu ìddhie ja ti nnifta 

Riparo ‘u pikulai 

Ce ascio stin ora fai 

Ε γλώσσα τι μας πάει 
Σαν μπροπαλέα αλίτσα 

Φσε χρόνου φορτωμένη, 

Μία φορά ντυμένη 

Μα φρόντσα μάλη πυβνή 

 

Που ίδδιε για τη νύφτα 

Ριπάρο ‘ου πικουλάι 

Τσαι άσιο στην ώρα φάι 

Η γλώσσα που χάνεται 
Σαν αιωνόβια βελανιδιά 

Από χρόνια φορτωμένη, 

Μια φορά ντυμένη 

Με μεγάλο πυκνό φύλλωμα 

 

Που δώριζε για την νύχτα 

Καταφύγιο στο πουλάκι 

Και σκιά την ώρα του γεύματος 
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Το παραπάνω ποίημα εντάσσει ήδη τον αναγνώστη σε μια πρώτη επαφή με την 

αναφερόμενη διάλεκτο. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επανεμφάνιση και διατήρησή 

της έπαιξε ο Γερμανός γλωσσολόγος G. Rohlfs, ο οποίος έχει δημιουργήσει λεξικά και 

γραμματικές που συμβάλουν στην ανάλυση και τη μεταβίβασή της από γενιά σε γενιά. 

Στο βιβλίο του Κωσταντίνου Μηνά «Μελέτες νεοελληνικής διαλεκτολογίας» 

συναντώνται πολλά από τα στοιχεία που έχει καταγράψει και τα οποία παρουσιάζουν 

διαφορές ακόμα και ανάμεσα στις δύο περιοχές (Απουλία, Καλαβρία). Δεδομένου ότι 

έζησαν απομακρυσμένοι για πολύ καιρό, δίχως επικοινωνία μεταξύ τους, είναι 

φυσιολογικό να παρουσιάζουν διαφορές ακόμα και στο γλωσσικό στοιχείο, ανάλογα 

με την περιοχή.  

Cinù pu polemà, 

 

Ce arte mas pai dìftonta 

Ta klari puddhimena 

Ja fiddha p’ ei chamena 

P’ is ‘pèsane fserà. 

 

Jus ise òria glòssa-mu, 

Proi tosso milimmeni, 

A ttu cciuri-mma permeni, 

Ftammeni ros emà. 

 

Pai chànnonta quai meri 

Jènete pleo ftechì, 

Mas finni lì ce lì 

Sbìnnete mo cerò. 

 

Pai ce saftì perni 

Ta traùdia glicea, 

Ta loja ‘u tata mmea 

Fse agapi treferà. 

 

Pai ce I kkulusà 

Mira atti fsichì 

Ce lio kkardìa, jatì, 

Ma cini I pronì fforà 

 

Dòkamo to klama 

P’ ìchamo sto jennisi, 

Ma ‘cini sto nastisi, 

Ìmasto kecci emì. 

 

M’ itti glossa glicea 

Mas èplonne filonta, 

Siontà ma, kantalonta, 

E mana ma treferì. 

 

Τσινού που πολεμά, 

 

Τσαι άρτε μας πάει ντείφτοντα 

Τα κλάρι πουδδιμένα 

Για φίδδα π’ έι χαμένα 

Π’ ης πέσανε φσερά. 

 

Γιούς είσαι ώρια γλώσσα μου, 

Πρόι τόσο μιλημμένη, 

Απ’ του τσιούρι μα περμένη, 

Φταμμένη ρος εμά. 

 

Πάει χάννοντα κουάι μέρι 

Γένεται πλέο φτεχή, 

Μας φήννει λι τσε λι 

Σμπίννεται μο τσερό. 

 

Πάει τσαι σ’ αυτή παίρνει 

Τα τραγούδια γκλυτσέα, 

Τα λόγια ου τάτα μέα 

Φσε αγάπη τρεφερά. 

 

Πάει τσαι η κουλουσά 

Μίρα απ’ τη φσυχή 

Τσαι λίο καρδία, γιατί, 

Μα τσείνη η πρωνή φορά 

 

Ντώκαμο το κλάμα 

Π’ είχαμο στο γεννήση, 

Μα τσείνη στο ναστήσει, 

Είμαστο κέτσι εμεί. 

 

Μ’ ίττη γλώσσα γκλυτσέα 

Μας έπλοννε φιλόντα, 

Σείοντά-μα, κανταλόντα, 

Ε μάνα μα τρεφερή. 

Εκείνου που εργάζεται, 

 

Και τώρα μας δείχνει 

Τα κλαδιά γυμνωμένα 

Από τα φύλλα που έχει χάσει 

Που πέσανε ξερά. 

 

Έτσι είσαι όμορφή μου γλώσσα, 

Πριν τόσο μιλημένη, 

Απ’ τους προγόνους φερμένη, 

Φτασμένη ως εμάς. 

 

Πάει, χάνεται κάθε μέρα 

Γίνεται πιο φτωχή, 

Μας αφήνει σιγά σιγά 

Σβήνεται με τον καιρό. 

 

Πάει και μαζί της παίρνει 

Τα τραγούδια τα γλυκά, 

Τα λόγια των προγόνων μας 

Από αγάπη τρυφερά. 

 

Πάει και την ακολουθεί 

Κομμάτι από την ψυχή 

Και λίγο απ’ την καρδιά 

Γιατί με εκείνη τη γλώσσα 

 

Δώσαμε το κλάμα 

Που είχαμε στη γέννηση, 

Με κείνη μας ανάτρεφαν 

Και είμαστε μικρά εμείς. 

 

Μ’ αυτή την ωραία γλώσσα 

Μας αποκοίμιζε φιλώντας μας, 

Κουνώντας μας, τραγουδώντας, 

Η μάνα μας η τρυφερή. 

(Aprile, 1998, σελ. 26,28) 
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Όπως έχει προαναφερθεί, εκτός από τα χαρακτηριστικά που ήδη κατείχε, η 

διάλεκτος αυτή έχει δεχθεί διάφορες επιρροές στο πέρασμα του χρόνου. Είναι πρέπον, 

λοιπόν, να αναφερθούμε σε κάποιες από αυτές, ώστε να προσδώσουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών της. Τα αρχαϊκά στοιχεία που 

παρατηρούνται, σύμφωνα με τον Ν. Π. Ανδριώτη, είναι: 

 Η σποραδική διατήρηση του δωρικού μακρού «α» αντί «η». Π.χ. 

o άσημο => άσαμο (ασημάδευτος) 

o νασίς => νασίδα (νησίδα) 

 

 Τα ασυνίζητα συμπλέγματα –ία, -έα, -ίο, -έο. 

o καρdία  

o τα παιdία 

o φωλέα 

o παλαίο 

 

 Η διατήρηση και επέκταση των διπλών όμοιων συμφώνων: 

o άρ - ρουστο 

o κρυών - νω 

o σβήν - νω 

 

 Η αρχαία προφορά του ζ ως τζ: 

o χοράτζω (αγοράζω) 

o σώτζω 

 

 Η κατάληξη του 3ου πληθυντικού –ουσι: 

o έχουσι 

o βλέπουσι 

 

 Οι καταλήξεις του παρατατικού 

o εγράφ -εσο, εγράφ –ετο, εγράφ –οντο 

 

 Η κατάληξη της ενεργητικής προστακτικής –σο: 

o αγάπη -σο 

o κράτη –σο 

o φίλη –σο 

 

 Η περιορισμένη διατήρηση των απαρεμφάτων: 

o ε σώτζω μιλήσω (δεν μπορώ να μιλήσω) 

o όλοι τέλουνε τζήσει (όλοι θα ζήσουν) 

 

 Το λεξιλόγιο από μόνο του είναι πλούσιο σε αρχαϊσμούς: 

o αιγωλιός => αgωλέο (κουκουβάγια) 

o βουθήλεια => βουθηλεία (αγελάδα) 

o ισχάδιον => σκάδι (ξερό σύκο) 
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Ενώ οι νεωτερισμοί είναι οι εξής: 

 Η προφορά των «γ» και «δ» ως «g» και «d» αντίστοιχα (προφανώς από 

επίδραση της Ιταλικής): 

o αgάπη 

o καρdία 

o αμυgdαλέα 

 

 Η αποσιώπηση του τελικού –ς: 

o ο άντρα 

o ο χειμώνα 

o το κρέα 

 

 Η τροπή του «λ» σε «dd» ανάμεσα σε φωνήεντα και του «νθ» σε «ττ»: 

o ποddύ 

o απρίddης 

o ρουβίττι 

o σπίττα 

 

 Η τροπή των συμπλεγμάτων «κτ», «χθ» και «πτ» σε «στ»: 

o νύκτα => νύστα 

o επτά => εστά 

o προχθές => προστέ 

 

 Η τροπή του «σφ» σε «σπ»: 

o σφάξετε => σπάτσετε 

o σφιχτός => σπιστό 

 

 Η τροπή του «ξ» σε «ψ» και «τσ»: 

o ξύλο => τσύλο 

o ψωμί => τσωμί 

o ψαλίδι => τσαλίδι 

 

 Ενώ στην Απουλία ως «φσ»: 

o ξέρω => φσέρω 

o υψηλός => αφσηλό 

 

Διαφορές μεταξύ της διαλέκτου της Καλαβρίας και της Απουλίας, σύμφωνα με 

τον Κωσταντίνο Μηνά, παρατηρούνται σε: 

 Την τροπή «θ» σε «τ»: 
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Ενώ στην Καλαβρία το «θ» διατηρείται, στην Απουλία έγινε «τ» στην αρχή 

των λέξεων και «σ» μεταξύ φωνηέντων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές 

Sternatia και Martignano, όπου και μέσα στη λέξη έγινε «τ».5 

Ο Κων/νος Μηνάς αποδίδει το παραπάνω στο γεγονός ότι δεν είναι ανεκτά 

δύο όμοια σύμφωνα στην αρχή των λέξεων της Ελληνικής. «Κατά τη γνώμη 

μου δηλαδή, το φαινόμενο αυτό της απουλικής Ελληνικής θα πρέπει να 

σχετιστεί με το φαινόμενο της αφομοίωσης του –ν προς το επόμενο κλειστό –

το t εδώ-, που χαρακτηρίζει επίσης την Ελληνική της Απουλίας» (Μηνάς, 

2004, σελ. 554). 

 

 Την τροπή του συμπλέγματος «ρν»: 

Στην Καλαβρία το «ρν» έχει μετατραπεί σε «ρρ», έχει αφομοιωθεί δηλαδή 

το «ν». Στην Απουλία, ωστόσο, το σύμπλεγμα μένει αμετάβλητο. Ο 

Κων/νος Μηνάς υποστηρίζει πως «η αφομοίωση αυτή θα πρέπει να εννοηθεί 

ως ευκολία στην προφορά, ως αδράνεια της γλώσσας, “απροθυμία” της να 

στρέψει προς τα πάνω και να ακουμπήσει στον ουρανίσκο το άκρο της 

κατευθύνοντας τον αέρα στη ρινική κοιλότητα, όπως απαιτεί η προφορά του 

ν» (Μηνάς, 2004, σελ. 555).  

 

 Τα θηλυκά σε –έα:  

Τόσο στο Σαλέντο, όσο και στην Καλαβρία υπάρχουν θηλυκά σε –έα, τα 

οποία όμως στην Καλαβρία σχηματίζονται συνήθως με την κατάληξη –ία. 

Ο Κων/νος Μηνάς στο βιβλίο του αναφέρει:  

«Πρέπει να προσέξουμε ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται μόνο στην 

κατάλ. –έα των ουσιαστικών –που κυρίως δηλώνουν δέντρο ή χτύπημα- και 

δεν απαντά ευρύτερα ως στένωση του eσεi πριν από ισχυρό φωνήεν μέσα στο 

θέμα των λέξεων μετά την αποβολή ενδιάμεσου συμφώνου… Η στένωση του 

ε στην κατάλ., -έα των ουσιαστικών δεν είναι επομένως φαινόμενο φωνητικό, 

είναι φαινόμενο μορφολογικό που, κατά τον Γ. Χατζιδάκι, οφείλεται στην 

αναλογία προς τα αρχαιότερα ουσιαστικά σε –ία, π.χ. κερασία, κυδωνία. Και 

ο G. Rohlfs… πιστεύει πως στα ονόματα σε –ία της Καλαβρίας έχουμε αλλαγή 

της κατάλ. –έα, δηλαδή μια νέα παραγωγή» (Μηνάς, 2004, σελ. 564-565). 

 

 Τους τύπους του αρσενικού και ουδέτερου γένους επιθέτων σε –ύς:  

Στην Καλαβρία το ουδέτερο γένος δημιουργείται αναλογικά με το θηλυκό 

γένος, π.χ. Η παχεία => Το παχείο. Στην Απουλία, αντίθετα, το ουδέτερο 

γένος των ίδιων επιθέτων είναι σχηματισμένο αναλογικά με τις πτώσεις που 

είχαν «ε» στην παραλήγουσα, π.χ. Το παχέο. 

 

                                                 
5 Ο Κων/νος Μηνάς αναφέρει: «Η αρθωτική συγγένεια των θ και σ είναι μεγάλη: και τα δύο είναι άηχα, 

οδοντικά: το θ μεσοδοντικό, το σ γλωσσοδοντικό. Στην παιδική γλώσσα, όπου συχνά συγχέονται τα όρια 

των ζωνών άρθρωσης των συγγενικών φωνημάτων, ακούει κανείς την τροπή του θ > σ, π.χ. σάλασσα, 

σεία, σεός, σέλω, και την αντίστροφη τροπή σ > θ, π.χ. είθαι < είσαι, μαμά θου» (Μηνάς, 2004, σελ. 553). 

 



 
18 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει παραδείγματα των προαναφερθέντων: 

 Καλαβρία Απουλία 

Τροπή του θ σε t Thanato 

Thalassa 

Krithari 

Ornitha 

Tanato 

Talassa 

Krisari (Kritari) 

Ornisa (Ornita) 

Τροπή του συμπλέγματος 

ρν σε ρρ 

Purro 

Furro 

Afurristo 

Porno (Πουρνό) 

Furno (Φούρνος) 

Afurnisto(Αφούρνιστο) 

Θηλυκά σε -έα Liθia 

Δondia 

Grottia 

Liθea (πετριά) 

Δondea (δοντιά) 

Grottea (γροθιά) 

Τύποι του αρσενικού και 

ουδέτερου γένους επιθέτων 

σε –ύς 

Το μακρείο 

Το γλυκείο 

Το βαρείο 

Το μακρέο 

Το γλυκέο 

Το βαρέο 

(Βασισμένο στο κείμενο του Μηνά Κ.) 

Για την κατανόηση της Κατωιταλικής διαλέκτου και την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών που κατέχει σήμερα, έγινε πρώτα έρευνα σε παλαιότερα κείμενα, 

όπου η χρήση της Ελληνικής ήταν πολύ πιο σωστή. «Όσο προχωρούμε χρονικά, τόσο 

και πιο αισθητή γίνεται η φθορά της Ελληνικής» (Μηνάς, 2004, σελ. 570). Η διάβρωσή 

οφείλεται, τόσο στην ανάμειξη του πληθυσμού (Ιταλών και Ελλήνων κατοίκων της 

Ιταλίας) στις περιοχές, όσο και στην αποκοπή των κατοίκων αυτών από την Ελλάδα 

και την έλλειψη εκπαίδευσης σχετικά με τον πολιτισμό τους. «Είμαι της γνώμης ότι η 

γλώσσα των εγγράφων δεν αποδίδει ούτε καν τη γλώσσα ενός κέντρου, πολύ περισσότερο 

δεν αποδίδει πράγματι ούτε τη μεσαιωνική Ελληνική της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας 

ούτε τη σημερινή κατωιταλική διάλεκτο, που διαθέτει θαυμαστήν τάξη σε όλα της τα 

επίπεδα και άρα πλήρη επικοινωνιακή επάρκεια» (Μηνάς, 2004, σελ. 571). 

Τα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν από τη μελέτη αυτών των κειμένων ήταν 

τα εξής:  

 

«Α΄ Φωνητικά γνωρίσματα 

1. Διατήρηση του δωρικού α στις λέξεις λανός, νασίδα, μεσαμβρία. 

2. Συγχώνευση όμοιων φωνηέντων: εποίσαν, συγκλεί. 

3. Έκκρουση του ασθενέστερου φωνήεντος στη συναλοιφή: Νικόλας, χρωστώ, 

στάμενον. 

4. Συνίζηση του ε, π.χ. καλαμιώνες, γιοφύριν, ρούσιος, και του ι, π.χ. Γιάκωβος, 

Γιορδάνος, Γιερώνυμος. 

5. Στένωση του ε πριν από α της κατάληξης των ονομάτων δέντρων, π.χ. 

καρυδία, καστανία, συκία, δαμασκηνία, κιτρία, μορία, αλλά και άλλων 

ονομάτων κοινών, π.χ. μερία, χρονία, και επωνύμων, π.χ. Γυψίας, Κουρίας, 

Χαλκίας, και του βαπτιστικού Ανδρίας. 

6. Τροπή του iσε ε κοντά σε υγρά, π.χ. αλεθινή, καματερός, κερίν, ξεροπόταμον, 

υπερεσία, Ερήνη. 

7. Τροπή του ο σε ου, π.χ. πουλώ, Κουφός, μουσχάριν, γουμάριν, σκουλαρίκιον. 
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8. Συγκοπή φωνήεντος, π.χ. αρκλίν, σίτλα, κορφή, δόμνος, σίγλον < σιγίλλιον. 

9. Τσιτακισμός του τ της συλλαβής τι, π.χ. οσπίτζιον, Πετρίτζης, Σπαθίτζης, 

Ασκημίτζης. 

10. Τροπή του πτ σε φτ στα εφτελέα, απαράτρεφτα, λεφτομερώς. 

11. Τροπή του σθ σε στ στα διεχωρίστη, κατεδικάστη, διοικείστε, ίνα γνωστή, 

έμπροστεν. 

12. Τροπή του σχ σε σκ στα σκίνος, ισκύς. 

13. Τροπή του φθ σε φτ στο εγκατελήφτην. 

14. Αφομοίωση του ερρίνου στα συμπλέγματα γκ, μπ, ντ, π.χ. Φλακιανός, ανάκκη, 

Πάκαλλος, Ροπέρτος, απέλλιον, Αλπέρτος, μαθότες, καταζητώτα. 

15. Παρουσία δευτερογενών δίδυμων συμφώνων, π.χ. βλαστάννω, τυχάννει, 

αφιερώννω, διπλώννω, αξώννω, κατεβαίννει, ανεβαίννει, χύνει.» 

(Αναφερόμενα στο Μηνάς, 2004, σελ. 572) 

 

Ανάλογα καταγράφονται και μορφολογικά και λεξιλογικά φαινόμενα, στα 

οποία δε θα επικεντρωθούμε στην παρούσα εργασία, αφού η έρευνά μας αφορά την 

κατωιταλική διάλεκτο με τη σημερινή μορφή της. Συγκρίνοντας τα αναφερόμενα 

στοιχεία, εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς πολλά χαρακτηριστικά που δεν έχουν 

μεταβληθεί με το πέρασμα του χρόνου. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Encardia:  

Η μουσική παράδοση των Ελλήνων 

της Κάτω Ιταλίας 

 

  

Συγκρότημα “Encardia” 
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Η μουσική της Κάτω Ιταλίας 
Όπως προαναφέρθηκε, από την περίοδο της επίσημης αναγνώρισης της εθνικής 

τους ταυτότητας από την Ιταλική κοινότητα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη 

διατήρηση της διαλέκτου. Θεωρήθηκε πρέπον, λοιπόν, να ληφθεί και καταγραφεί μία 

συνέντευξη από τα άτομα αυτά, που έχουν θέσει σαν στόχο να συμβάλλουν ενεργά σε 

αυτή την προσπάθεια. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να επιλεγούν, 

ωστόσο, υφίσταται να γίνει αναφορά και στο μουσικό περιεχόμενο της περιοχής, το 

οποίο προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και έτσι η προσοχή μας στράφηκε σε μουσικά 

συγκροτήματα. Εξάλλου η μουσική δεν αποτελεί ένα ασήμαντο γεγονός, αλλά 

συμβάλλει ενεργά στην εναρμόνιση του σώματος και του πνεύματος. Σύμφωνα με την 

κ. Θεοδωράκη «Κατά τον Αριστοτέλη η μουσική ήταν ύψιστη παιδεία και συγχρόνως ένα 

πολύπλοκο παιχνίδι γεμάτο εκπλήξεις, ενώ ο Αριστείδης ο Κοϊντιλιανός έλεγε πως “δεν 

υπάρχει ανθρώπινη πράξη η οποία να τελείται χωρίς την μουσική”» (Τσαχουρίδης, 

2016). 

Εκτός από τους πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και τους αρμόδιους 

ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με την επεξεργασία και την εμβάθυνση σε αυτό το 

θέμα, υπάρχουν και άλλου είδους σύλλογοι που συμβάλλουν στη διατήρησή της. Ένας 

από αυτούς είναι τα μουσικά συγκροτήματα. Στην παρούσα εργασία θα γίνει λόγος για 

τη συνέντευξη που πάρθηκε από ένα συγκρότημα της Αθήνας «Encardia», το οποίο 

συμβάλλει θετικά, τόσο στη διατήρηση της διαλέκτου, αφού τραγουδάει πολλά 

τραγούδια της Κατωιταλικής διαλέκτου, αλλά και στη γνωριμία και μεταβίβαση της σε 

πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μέχρι τότε δεν τη γνώριζαν καν.  

 

 

Πριν από αυτό, όμως, είναι πρέπον να διατυπωθούν λίγα λόγια για τη μουσική 

της Κάτω Ιταλίας, η οποία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Το περιεχόμενό τους είναι 

συνήθως ερωτικό, αφορά τραγούδια της δουλειάς ή και τον πόλεμο και την προσφυγιά. 

Όπως έχει προαναφερθεί, συναντώνται δύο περιοχές με ελληνόφωνους κατοίκους, 

αυτή της Απουλίας και αυτή της Καλαβρίας. Σύμφωνα με την Βογασάρη- Μεργιανού, 

στις ορεινές περιοχές, δηλαδή σε αυτές της Καλαβρίας, συναντούμε κυρίως όργανα 

όπως το σουλαύρι (σουραύλι των βουνών της Ελλάδας), η φλογέρα των βοσκών και η 

Encardia Band 
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τσαμπούνα (ο αρχαίος άσκαυλος των Ελλήνων), ο δίαυλος (διπλός αυλός), το οργανέττο 

(μικρό ακορντεόν), το ταμπουρέντο (ταμπούρλο), η φυσαρμόνικα και η κιθάρα. Στις 

πεδινές περιοχές, δηλαδή σε αυτές του Σαλέντο, συναντούμε όργανα όπως τη 

φυσαρμόνικα, την κιθάρα, το ταμπουρέντο και το μαντολίνο.  

Είναι πρέπον να μεταφέρουμε τα λόγια της συγγραφέως που αναφέρονται στη 

δημιουργία μουσικών οργάνων από τα παιδιά, καθώς η εργασία αυτή επικεντρώνεται 

στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του θέματος. Η Βογασάρη – Μεργιανού, λοιπόν, στο 

βιβλίο της Λαογραφικά των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας καταγράφει: 

«Είναι απίστευτο με τι ευκολία φτιάχνουν αυλούς τα παιδιά των χωρικών με 

καλάμι φρέσκο για να διασκεδάσουν. Φτιάχνουν φλογέρες μονές, διπλές, με πέντε οπές 

και στόμιο από πικροδάφνη. Παίζουν διάφορους σκοπούς και πολλές φορές τελειώνουν 

το καλάμι σαν πίπα, που το γεμίζουν με νερό και φυσώντας δημιουργούν παράξενους 

ήχους, ικανοποιώντας έτσι το πρωτόγονο μουσικό τους ένστικτο. Πολλές φορές κόβουν 

ένα παχύ καλάμι, που το κόβουν στη μέση και το χωρίζουν σε 4-5 μέρη με μπάλες από 

κερί που τις διαμορφώνουν έτσι ώστε να δημιουργούνται πέντε στόμια στα οποία παίζουν 

πολυφωνικά σα στον αυλό του Πάνα, που τον είδαν στα ευρήματα της αρχαιολογικής 

εταιρείας κοντά στους τόπους τους. Άλλοτε πάλι μέσα στην κοιλότητα του καλαμιού 

βάζουν ένα ξύλο ή ένα σπάγγο που εξέχει από κάτω και το ανεβοκατεβάζουν με το χέρι 

τους ποικίλλοντας έτσι τον ήχο, ακομπανιάροντας τη φλογέρα του μεγαλύτερου 

αδερφού.» 

(Βογασάρη – Μεργιανού, 1989, σελ. 379) 

Ο χορός που δεσπόζει στα μέρη εκείνα της Κάτω Ιταλίας είναι οι ταραντέλες. 

Επρόκειτο για έναν γρήγορο χορό, συνήθως 6/8 και συνοδεύεται από ντέφια. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Βογασάρη - Μεργιανού, «όταν χορεύει στον Ιταλικό 

νότο, προπάντων στην Καλαβρία ο Έλληνας, νομίζεις πως θέλει να φύγει από το δέρμα 

του, που νιώθει ασφυξία μέσα του.» (Βογασάρη – Μεργιανού, 1989, σελ. 384). 

Προέκυψε από μια αρχαία δεισιδαιμονία, σύμφωνα με την οποία υπήρχε μια αράχνη, 

εν ονόματι ταραντούλα, που τσιμπούσε τους ανθρώπους και τους μετέδιδε το 

δηλητήριο της. Αυτό τους μετέφερε σε μια υστερική κατάσταση, που ονομαζόταν 

ταραντισμός. Για να θεραπευτούν από αυτόν, όφειλαν να πραγματοποιήσουν έναν 

μουσικό εξορκισμό. Έτσι, έρχονταν μουσικοί να παίξουν σε ένα ξέφρενο ρυθμό και να 

παρασύρουν αυτόν που είχε τσιμπηθεί. Ο χορός αυτός ονομάστηκε ταραντέλα. 

Συγκεκριμένα ο R. Aprile αναφέρει: «Μετά από αρκετές ώρες ξέφρενου χορού, κατά τις 

οποίες η γυναίκα ξερίζωνε τα μαλλιά της, κουλουριαζόταν και κυλιόταν στη γη, έσκιζε 

μαντήλια από τους έντονους πόνους, γρατσουνούσε κάποιον κακότυχο, ουρλιάζοντας 

από την έκσταση έπεφτε εξουθενωμένη στη γη και τέλος κοιμόταν για πολλές ώρες, 

επιτέλους γιατρεμένη» (Aprile, 1998, σελ. 34, 36).  

Την εποχή εκείνη έλεγαν πως το δηλητήριο θα αποβληθεί από τον οργανισμό 

με τον ιδρώτα. Στις μέρες μας δεν πιστεύεται η ύπαρξη αράχνης. Θεωρείται πως 

χρησιμοποιούσαν την έννοια της αράχνης για να συμβολίσουν το κακό. Έτσι, με τη 

διαδικασία του μουσικού εξορκισμού επιχειρούσαν να ξορκίσουν το κακό από το σώμα 

του ατόμου. Ο χορός αυτός βοηθά τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα προβλήματά 

τους. Έχουν καταγραφεί ακόμα και ταραντέλες «ηφαίστειο», τις οποίες χόρευαν εχθροί. 
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Παρά το μίσος που έβγαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια, στο τέλος κατέληγαν σε μια άνευ 

κακίας και πονηριάς αγκαλιά, που οδηγούσε στη συμφιλίωσή τους. 

Όπως με τη μουσική, έτσι και με τον χορό, υπάρχουν διάφορα είδη ταραντέλων, 

ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν. Για παράδειγμα, στην περιοχή του 

Σαλέντο της Απουλίας κυριαρχεί η πίτσικα (pizzica). Στην περιοχή της Καλαβρίας η 

ταραντέλα Καλαβρίας, κ.ά. Άλλους από αυτούς χορεύονται σε δυάδες, ενώ άλλοι σόλο. 

Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται κυρίως οι ερωτικές ταραντέλες, ενώ στη δεύτερη 

οι ταραντέλες που χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικό μέσο. Στην περίπτωση χορού σε 

δυάδες διακρίνουμε και τη διατήρηση των εθίμων και προτύπων ηθικών αξιών από το 

παρελθόν. Η γυναίκα επιτρέπεται να χορεύει μόνο με τον αδερφό της ή τον σύζυγό της. 

Έτσι, παρόλο που πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, δε χορεύουν πάντα ένας άντρας 

με μια γυναίκα. Πολλές φορές βλέπουμε να αναπαριστά τη γυναίκα ένας άντρας, το 

κάνει όμως με τόση παραστατικότητα, που εύκολα γίνεται κατανοητή η διάκριση των 

ρόλων.  

 

Συγκρότημα Encardia 
Οι «Encardia» είναι, όπως προαναφέρθηκε, ένα μουσικό συγκρότημα της 

Αθήνας. Αποτελείται από εννιά μέλη, καθένα από τα οποία έχει το δικό του ρόλο. Ο 

Κώστας Κωσταντάτος, από τον οποίο πάρθηκε και η συνέντευξη, αποτελεί ένα από τα 

ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος. Οι άλλοι δύο που αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα 

των «Encardia» ήταν ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου και η Αναστασία Δουλφή. Τα υπόλοιπα 

μέλη είναι ο Μιχάλης Κονταξάκης, η Ναταλία Κωτσάνη, ο Δημήτρης Τσεκούρας, ο 

Πασχάλης Κολέντσης, η Ιωάννα Χαμαλέλη και η Κωσταντίνα Καλκάνη. Ιδρύθηκαν το 

2004 και παρουσιάζουν μουσικές και τραγούδια μέσα από την πλούσια μουσική 

παράδοση της Κάτω Ιταλίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. 

 

 

Αναστασία Δουλφή Βαγγέλης Παπαγεωργίου Κωσταντίνος Κωσταντάτος 
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Η συνέντευξη πάρθηκε από ένα μέλος του συγκροτήματος στις 23 Οκτωβρίου 

2017, τον κ. Κωσταντάτο και διήρκησε περίπου 1:00 – 1:30 ώρα με διάλειμμα. Ο χώρος 

στον οποίο πραγματοποιήθηκε ήταν στην Αθήνα στην περιοχή της Πεντέλης, από όπου 

κατάγεται. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ένα είδος ποιοτικής και όχι ποσοτικής 

έρευνας. Έτσι, για την επίτευξη της ορθής καταγραφής των δεδομένων, αλλά και την 

εξοικονόμηση χρόνου, αξιοποιήθηκε το μέσο της μαγνητοφώνησης.  

 

Δομήθηκε σε έξι άξονες, οι οποίοι ήταν οι εξής: 

1. Προσωπικές πληροφορίες και η ιδέα του συγκροτήματος. 

2. Ο αγώνας για τη διατήρηση της Κατωιταλικής διαλέκτου. 

3. Πληροφορίες για το συγκρότημα (δίσκοι, περιοδείες, κ.ά). 

4. Περιεχόμενο και δομή τραγουδιών. 

Κωσταντίνα Καλκάνη Ιωάννα Χαμαλέλη Πασχάλης Κολέντσης 

Δημήτρης Τσεκούρας Ναταλία Κωτσάνη Μιχάλης Κονταξάκης 
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5. Μουσικά θέματα (μελωδία, ρυθμός). 

6. Κινηματογραφικές ταινίες. 

 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν σε κάθε άξονα ήταν: 

1. Προσωπικές πληροφορίες και η ιδέα του συγκροτήματος. 

 Πείτε μας κάποια πράγματα για τον εαυτό σας. Ποια είναι η καταγωγή 

σας; Των υπόλοιπων μελών; 

 Τι έχετε σπουδάσει; Τα υπόλοιπα μέλη; 

 Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σας για την ενασχόληση με την 

Κατωιταλική διάλεκτο; 

 Πώς ξεκίνησε η ιδέα του συγκροτήματος; 

 Πώς προέκυψε το όνομα «Encardia Miterra»; Ποια είναι η εννοιολογική 

του τοποθέτηση; 

 

2. Ο αγώνας για τη διατήρηση της Κατωιταλικής διαλέκτου. 

 Πως αντιμετωπίζουν οι Γρίκο, όπως ονομάζονται, τη συμβολή σας στη 

διατήρηση της Κατωιταλικής διαλέκτου; 

 Έχουν γίνει αποδεκτοί από τους Ιταλούς ή εξακολουθεί να λειτουργεί 

ως κοινωνικό στίγμα η Ελληνική τους καταγωγή, όπως συνέβαινε 

κάποτε; 

 Αγωνίζονται για τη διατήρηση της διαλέκτου; Αν ναι ποιοι; 

Παρουσιάζεται ενδιαφέρον μόνο από ηλικιωμένους ή και από τους 

νεότερους;  

 Η περιοχή της Κάτω Ιταλίας έχει στοιχεία που να θυμίζουν Ελλάδα; 

Εκτός από τους κατοίκους που μιλούν την Κατωιταλική διάλεκτο φυσικά. 

 

3. Πληροφορίες για το συγκρότημα (δίσκοι, περιοδείες, κ.ά). 

 Πόσους και ποιους δίσκους έχετε βγάλει; Πείτε μας λίγα λόγια για 

καθέναν από αυτούς… Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;  

 Πότε ξεκινήσατε τις περιοδείες σας; Που πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συναυλία σας και πότε; 

 Σε ποιες περιοχές βρίσκεστε πιο συχνά; Σε ποια γλώσσα τραγουδάτε πιο 

συχνά; 
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4. Περιεχόμενο και δομή τραγουδιών. 

 Ποιο είναι το περιεχόμενο των τραγουδιών σας;  

 Εσείς συνθέτετε τα τραγούδια; 

 Από που αντλείτε στοιχεία για τη σύνθεση των τραγουδιών σας; 

 Χρησιμοποιείτε μια σταθερή δομή για όλα σας τα τραγούδια; 

 

5. Μουσικά θέματα (μελωδία, ρυθμός). 

 Ο ρυθμός των τραγουδιών σας ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο; 

 Τι έχετε να πείτε ως προς τη μελωδία; 

 Ποιο είναι το μουσικό μέτρο που χρησιμοποιείτε; 

 

6. Κινηματογραφικές ταινίες. 

 Πόσες και ποιες ταινίες έχετε δημιουργήσει; Τι είδους είναι; 

 Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;  

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Προσωπικές πληροφορίες και η ιδέα του 

συγκροτήματος 

Πείτε μας κάποια πράγματα για τον εαυτό σας. Ποια είναι η καταγωγή σας; 

Των υπόλοιπων μελών; 

Στον άξονα αυτό ο κ. Κωσταντάτος επικεντρώθηκε στα δικά του προσωπικά 

στοιχεία. Δε θα μπορούσε άλλωστε να διηγηθεί την ιστορία όλων των μελών, όπως τη 

δική του. Έτσι, η αναφορά στα υπόλοιπα μέλη θα είναι επιφανειακή. Σύμφωνα με όσα 

είπε, λοιπόν, γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα μέλη, 

παρουσιάζοντας διαφορά στις χρονιές φυσικά. Αφού έφυγαν για σπουδές, τελικά 

κατέληξαν και πάλι εκεί, όπου και δημιούργησαν το συγκρότημα για το οποίο θα γίνει 

λόγος. 

«Ο καθένας έχει μια δική του ιστορία… είναι μουσικοί.» 

 

Τι έχετε σπουδάσει; Τα υπόλοιπα μέλη; 
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Ο κ. Κωσταντάτος σπούδασε οικονομικά στο Αμερικανικό Κολλέγιο της 

Ελλάδας. Παρά τις σπουδές του, εμφάνιζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική. 

Έτσι, από το 1987 μέχρι το 1997 δούλεψε για αρκετά χρόνια ως αγιογράφος. Με αυτή 

την ιδιότητα βρέθηκε και το 1992 στην Ιταλία για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, κλήθηκε 

να ζωγραφίσει στους τοίχους ενός 

μοναστηριού, στο Stilo της Καλαβρίας, 

του Αγίου Ιωάννη του Θεριστή. Πριν την 

ενασχόλησή του με τη ζωγραφική, έκανε 

μαθήματα κιθάρας, ενώ το 1997 

(παράλληλα με τη ζωγραφική) ασχολείται 

και με τα κρουστά και το βιολί. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει για τις 

ανατολικές μουσικές. Με την ίδρυση του 

συγκροτήματος, αρχίζει να παίζει και 

μαντολίνο και κρουστά της κάτω Ιταλίας, 

καθώς και να τραγουδά.  

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέλη, ο 

Βαγγέλης Παπαγεωργίου σπούδασε μουσικολογία στο Α.Π.Θ, ακορντεόν στην 

Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Θεάτρου στο Ανόβερο της Γερμανίας και Ανώτερα 

Θεωρητικά. Ο Μιχάλης ο Κονταξάκης ξεκίνησε τις σπουδές του σε ηλικία 7 ετών. 

Σπούδασε κλασική κιθάρα στο Εθνικό Ωδείο και στο Δημοτικό Ωδείο Πειραιά. Στη 

συνέχεια έκανε μεταδιπλωματικό κύκλο σπουδών στο Δημοτικό Ωδείο της 

Καλαμάτας, ενώ ταυτόχρονα σπούδαζε στο πανεπιστήμιο «Robert Schumann» στο 

Dusseldorf. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2004 και αποτελεί πλέον έναν από τους 

καλύτερους κιθαριστές που έχουμε στην Ελλάδα.  

«Ο Μιχάλης ο Κονταξάκης είναι κιθαριστής και είναι κλασικός κιθαριστής από τους 

καλύτερους που έχουμε στην Ελλάδα… έχει παίξει και με μεγάλους παίχτες και στο 

εξωτερικό.» 

Η Ναταλία Κωτσάνη αποτελεί το νεότερο μέλος του συγκροτήματος. Σε ηλικία 

6 χρονών ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα πιάνου, το οποίο και τελικά σπούδασε στο 

Εθνικό Ωδείο της Αθήνας. Ασχολείται τόσο με το κλασικό, όσο και με το μοντέρνο 

τραγούδι. Το 2011 ηχογράφησε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά. Σπουδάζει 

ακόμα στο Πολυτεχνείο, υλοποιώντας το μεταπτυχιακό της στον τομέα των 

εφαρμοσμένων μαθηματικών. Ο Δημήτρης Τσεκούρας παρουσιάζει μια διαφορετική 

ιστορία. Το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην 

ενασχόλησή του με τη μουσική. Ο πατέρας του ήταν μουσικός και η μητέρα του 

καθηγήτρια χορού. Έτσι, ο ίδιος ξεκίνησε βιολί στην ηλικία των 3 ετών. Στην εφηβεία 

ασχολήθηκε με την κιθάρα, τα ντραμς και το ηλεκτρικό μπάσο, ενώ τελικά πέρασε στο 

ΤΕΙ φωτογραφίας στο Αιγάλεω. Τέλος, παίζει επαγγελματικά κοντραμπάσο από τα 18. 

Η Αναστασία Δουλφή σπούδασε νηπιαγωγός και παράλληλα τραγούδι στο 

Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ασχολήθηκε με την Ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, 

ενώ πάντα τραγουδούσε στα μικρά παιδιά. Ο Πασχάλης Κολέντσης είναι ηχολήπτης 

συναυλιών και studio, εκπαιδευτής σε σχολές ηχοληψίας – μουσικής τεχνολογίας και 

μουσικός. Η Ιωάννα Χαμαλέλη ασχολείται με τον χορό, και συγκεκριμένα με το 

Μοναστήρι της Καλαβρίας 

Stilo 
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μπαλέτο και τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Από το 2001 διδάσκει 

παραδοσιακούς χορούς και λαογραφία στα τμήματα ενηλίκων και παιδιών του 

παραρτήματος Νέας Πεντέλης του Εθνομουσικολογικού Ιδρύματος Π. Ζήση. 

Παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με άλλα είδη χορού, όπως latin, oriental, σύγχρονους 

και ευρωπαϊκούς. Το 2005 μυήθηκε στο μουσικό ρυθμό της ταραντέλλας και 

εντάχθηκε στο συγκρότημα.  

Τέλος, η Κωσταντίνα Καλκάνη ασχολείται επίσης με το χορό από την ηλικία 

των 12 ετών. Το 2000 γίνεται η ίδια δασκάλα παραδοσιακών χορών. Αποφοιτά από το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο με δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία. Από το 2004 

ασχολείται με τον πολιτισμό και τη λαογραφία της νότιας Ιταλίας με επίκεντρο τα 

ελληνόφωνα χωριά. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει χορούς της νότιας Ιταλίας και 

διοργανώνει παιδικές παραστάσεις και σεμινάρια με θέμα τον ιταλικό νότο και το χορό 

ταραντέλλα. 

«Είναι δασκάλες παραδοσιακών χορών και τώρα έχουν ειδικευτεί πολύ στην ταραντέλα 

και διδάσκουν, κάνουν μαθήματα ταραντέλας» 

Πέραν των βασικών, υπάρχουν και οι ειδικοί συνεργάτες, οι οποίοι είναι ο 

Κώστας Μπουρόπουλος, η Άννα Θεοδωρίδου, η Άννα Αναστασιάδου και η Ιωάννα 

Μήτσικα. Καθένας έχει διαφορετικό ρόλο και συμβάλλει με έναν μοναδικό τρόπο για 

τη δημιουργία του τελικού έργου. 

 

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σας για την ενασχόληση με την Κατωιταλική 

Διάλεκτο; / Πώς ξεκίνησε η ιδέα του συγκροτήματος; 

Όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Κωσταντάτος βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία 

λόγω της έντονης επιθυμίας που κατείχε για την ενασχόληση με την αγιογραφία. Με 

αφορμή το ταξίδι του αυτό, ήρθε σε επαφή με τον πολιτισμό και τη μουσική κουλτούρα 

εκείνου του τόπου. Από την πρώτη στιγμή του κίνησε το ενδιαφέρον και έτσι 

καθιέρωσε το ταξίδι του. Για 12 χρόνια κάθε Πάσχα πήγαινε με τη γυναίκα του και 

διασκέδαζε, τόσο ακούγοντας και χορεύοντας τα μουσικά κομμάτια του τόπου, όσο και 

παίζοντας ελληνική μουσική. Όλα αυτά τα έντονα θετικά συναισθήματα που του 

γεννιόντουσαν με την επίσκεψη αυτού του τόπου, δημιούργησαν την ιδέα για ένα 

μουσικό συγκρότημα στην Ελλάδα, το οποίο θα ασχολείται με τα τραγούδια αυτού του 

τόπου.  

«Νομίζω το 1980 ή 82 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένας δίσκος «Ελληνόφωνη μουσική 

παράδοση της Κάτω Ιταλίας». Είναι η πρώτη επαφή που είχαμε όλοι με τη μουσική 

αυτή.» 

Το 2004, λοιπόν, ξεκίνησε το συγκρότημα με τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου και 

την Αναστασία Δουλφή. Τα υπόλοιπα μέλη εντάχθηκαν σιγά – σιγά. Τραγουδούν και 

χορεύουν τραγούδια της Κατωιταλικής διαλέκτου, ωστόσο, δε γνωρίζουν οι ίδιοι τη 

γλώσσα, παρά μόνο στοιχειωδώς. Συνεπώς, οι ίδιοι συνθέτουν μόνο ελληνικά 

τραγούδια, ενώ τα υπόλοιπα είναι ήδη υπάρχοντα, τα οποία έχουν επεξεργαστεί και 

μελοποιήσει, ώστε να τους προσδώσουν το δικό τους μοναδικό στίγμα. 
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«Για να ασχοληθεί κανείς με τη γλώσσα, με τα τραγούδια μιας γλώσσας… δε χρειάζεται 

να ξέρει και τη γλώσσα. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε τα νοήματα, τι λένε, αλλά 

δε χρειάζεται να μάθουμε τα γραικάνικα. Απλά έχουμε μια καλή σχέση με τα γραικάνικα, 

τα αναγνωρίζουμε, τα κατανοούμε σε ένα μεγάλο βαθμό, τα αγαπάμε, αλλά αν μου 

βάλλεις να μιλήσω γραικάνικα δεν μπορώ να το κάνω.» 

Στην πραγματικότητα, δε ξεκίνησαν με στόχο να συμβάλλουν στη διατήρηση 

της Κατωιταλικής διαλέκτου. Απλά γνώρισαν κάποιους ανθρώπους και τον πολιτισμό 

τους, ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα τους, τους άρεσε και θέλησαν να ασχοληθούν 

και οι ίδιοι με αυτήν. Μέσα από την πρόκληση αυτού του ενδιαφέροντος, όμως, 

συνέβαλαν και συμβάλλουν ακόμα στη μεταβίβαση της γλώσσας από γενιά σε γενιά, 

καθώς και την παρουσίασή της στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγες οι περιοχές που 

διοργανώνουν συναυλίες, είτε είναι ελληνικές είτε όχι. 

«Εμείς κάνουμε αυτό που μας αρέσει και βέβαια αυτό είναι ευχάριστο στους ανθρώπους 

εκεί» 

 

Πώς προέκυψε το όνομα «Encardia Miterra»; Ποια είναι η εννοιολογική 

του τοποθέτηση; 

Σκεπτόμενοι την ονομασία που θα μπορούσαν να δώσουν στο συγκρότημα, 

αποφάσισαν να κοιτάξουν το λατινικό λεξικό. Το βλέμμα τους στράφηκε στη λέξη 

“Encardia”. Με μια πρώτη ματιά και μη γνωρίζοντας την ακριβή ερμηνεία, το μυαλό 

του Έλληνα πηγαίνει στη λέξη «καρδιά». Τόσο η χροιά που εκπέμπει η λέξη, όσο και 

η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί, παρακίνησαν τους οργανωτές του. Ακόμα, στα 

Γραικάνικα η λέξη «καρδιά» λέγεται “Kardia”. Στα λατινικά, ωστόσο, η ερμηνεία της 

δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη λέξη. Σημαίνει «Μία άγνωστη πέτρα». Η αντίφαση 

αυτή, ανάμεσα στην πρώτη εντύπωση και την πραγματική ερμηνεία, ενθουσίασε τους 

συνεργάτες και τελικά οδήγησε στην υιοθέτησή της.  

«Σημαίνει άγνωστη πέτρα και σε σχήμα καρδιάς, οπότε νομίζω ήταν μια ωραία επιλογή 

αυτή!» 

 

Ο αγώνας για τη διατήρηση της Κατωιταλικής 

διαλέκτου 

Πως αντιμετωπίζουν οι Γρίκο, όπως ονομάζονται, τη συμβολή σας στη 

διατήρηση της Κατωιταλικής διαλέκτου; 

Η ενασχόληση πολλών ανθρώπων με τη διάλεκτο αυτή συγκινεί τους κατοίκους 

αυτού του τόπου. Το συγκρότημα, βέβαια, θεωρεί πως δε συμβάλλει ενεργά στη 

διατήρηση της διαλέκτου, αφού υπάρχουν άλλοι, γλωσσολόγοι και ιστορικοί, οι οποίοι 

ασχολούνται πολύ περισσότερο με τη γλώσσα. Ωστόσο, αυτό που κάνουν οι ίδιοι 
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χαροποιεί τους κατοίκους εκεί και δημιουργεί θετικά συναισθήματα και μια «θερμή» 

αποδοχή από μέρους τους.  

«Και φυσικά όσοι ασχολούνται με τη γλώσσα και είναι ελληνόφωνοι, συγκινούνται όταν 

βλέπουν ένα ελληνικό group να τραγουδάει στα grico, άρα έχουμε πολύ καλή αποδοχή.» 

 

Έχουν γίνει αποδεκτοί από τους Ιταλούς ή εξακολουθεί να λειτουργεί ως 

κοινωνικό στίγμα η Ελληνική τους καταγωγή, όπως συνέβαινε κάποτε; 

Σύμφωνα με τον κ. Κωσταντάτο και όπως έχει προαναφερθεί και στην παρούσα 

εργασία, δεν ήταν ανέκαθεν αποδεκτή αυτή η διάλεκτος. Οι άνθρωποι που τη μιλούσαν 

περιθωριοποιούνταν από το σύνολο και αυτό συνέβαλε στην αποποίηση και σταδιακά 

στην εξαφάνισή της.  

«Ο Μουσολίνι ας πούμε έλεγε ότι αυτή ήταν η γλώσσα των γαϊδάρων.»  

«Και οι ίδιοι οι άνθρωποι αισθανόντουσαν μειονεκτικά να μιλούν αυτή τη γλώσσα που 

πρόδιδε μια καταγωγή… απ’ τα άγραφα θα λέγαμε.» 

Το πρόβλημα ελαττώθηκε με την επίσημη αποδοχή της διαφορετικότητας, 

ωστόσο, δεν εξαλείφθηκε πλήρως, καθώς αυτό αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία 

που δεν μπορεί να μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη. Σίγουρα πάντως η αποδοχή 

λειτούργησε ευνοϊκά για την επανεμφάνιση και την ανάπτυξη της διαλέκτου. Οι 

άνθρωποι δεν ντρέπονταν πλέον να την χρησιμοποιούν, καθώς η χρήση της δεν 

οδηγούσε στην απομόνωσή τους. Αντίθετα, προσπαθούσαν να αγωνιστούν για τη 

διατήρησή της και να τη μεταβιβάσουν από γενιά σε γενιά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

έδειξε και η παρατήρηση της προθυμίας πολλών επιστημόνων και μη να την κρατήσουν 

ζωντανή. 

«Αλλά όμως η προκατάληψη για τη γλώσσα αυτή άργησε πολύ να φύγει, δηλαδή από το 

60 και μετά άρχισαν να παίρνουν τα πάνω τους και να καυχιούνται ότι είναι ελληνικής 

καταγωγής.»  

Σε πολλά σημεία, αναγράφεται πως οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνταν άγριοι. Η 

συμπεριφορά αυτή αιτιολογείται με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να γίνουν 

αποδεκτοί, έφεραν το κοινωνικό στίγμα. Σήμερα, όμως, δεν αντιμετωπίζουν τέτοια 

προβλήματα. Έχουν γίνει αποδεκτοί και λειτουργούν όπως όλοι οι υπόλοιποι 

άνθρωποι.  

«Δεν είναι άγριοι…. Όσο άγριος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κατάγεται από τη 

Λαμία ή από τη Λάρισα ή από τη ξέρω γω Καβάλα μπορεί να είναι…» 

Υπάρχουν, βέβαια, ακόμα συμπτώματα διάκρισης μεταξύ των δύο, 

εμφανίζονται όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό και σχεδόν δεν πτοούν τους 

ελληνόφωνους κατοίκους, αφού παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον σχετικά με την 

περίπτωσή τους από χιλιάδες ανθρώπους, που πολλές φορές δεν αποτελούν καν 

κατοίκους εκείνης της περιοχής.  
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«Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ βόρειας και νότιας Ιταλίας, δηλαδή οι βόρειοι θεωρούν 

τους εαυτούς τους ευρωπαίους και τους νότιους ότι είναι παρακατιανοί…. Δηλαδή τώρα 

δεν είναι τόσο έντονο αυτό, όσο ξέρω γω πριν από δύο δεκαετίες» 

 

Αγωνίζονται για τη διατήρηση της διαλέκτου; Αν ναι ποιοι; Παρουσιάζεται 

ενδιαφέρον μόνο από ηλικιωμένους ή και από τους νεότερους; 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε από το ευρύ κοινό 

η ύπαρξη ελληνικής διαλέκτου στην Ιταλία γίνονται προσπάθειες για την 

επανεμφάνιση και τη διατήρησή της. Οι προσπάθειες αυτές στηρίζονται κυρίως σε 

ειδικούς επιστήμονες, καθώς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δημιουργηθεί. 

Για την επιβίωση μιας γλώσσας, όμως, σημαντικό ρόλο φέρει και η χρήση της από τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Σύμφωνα με τον κ. Κωσταντάτο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διατήρησή της παρουσιάζουν όχι τόσο οι ηλικιωμένοι, όσο οι νεότεροι κάτοικοι. 

Αναφέρει παραδείγματα, όπου τα παιδιά πιέζουν τους γονείς τους να μιλούν σε αυτή 

τη διάλεκτο, ενώ οι ίδιοι το έχουν παραμελήσει. Έτσι, τα ίδια τα παιδιά ενδιαφέρονται 

να μάθουν τη διάλεκτο, να συμβάλλουν στη συνέχεια του πολιτισμού τους και μάλιστα 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τους ηλικιωμένους.  

«Μάλιστα είναι και μια κοπέλα καταπληκτική που έχει σπουδάσει ελληνικά… και αυτή 

έχει βάλλει τους γονείς της να μιλάνε ας πούμε στο σπίτι grico, με το ζόρι όμως. Και 

επειδή κάποιες λέξεις τις είχανε ξεχάσει αυτοί τους τις θύμιζε αυτή.» 

Αυτό αιτιολογείται, δεδομένου ότι οι παλαιότεροι έζησαν πιο έντονα τα 

συναισθήματα παραγκωνισμού εξαιτίας της καταγωγής τους. Έτσι, τελικά οι 

πεποιθήσεις που είχαν οι άλλοι γι’ αυτούς πέρασαν και στους ίδιους, έχοντας ως 

αποτέλεσμα να μην προσπαθούν για τη συνέχεια της πολιτισμικής τους κληρονομιάς, 

αφού αυτή φέρει στη μνήμη τους άσχημα συναισθήματα και τις δύσκολες καταστάσεις 

που βίωσαν. 

«Στην πραγματικότητα λοιπόν οι μεγάλοι ηλικιωμένοι, αυτοί οι οποίοι άφησαν τη 

γλώσσα έτσι να χαθεί, την είχανε παραγκωνίσει και την είχανε υποτιμήσει οι ίδιοι. Είχανε 

πιστέψει δηλαδή το παραμύθι που τους είχανε πει ότι αυτή είναι η γλώσσα της επαρχίας 

ας πούμε.» 

Συνεπώς, η πλειονότητα των ηλικιωμένων δε μιλούν grico από μόνοι τους, 

εκτός αν τους ζητηθεί να το κάνουν. Αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο που λειτουργεί 

αρνητικά για τη διατήρηση μιας γλώσσας. Αντίθετα, με την πρακτική αυτή τείνει όλο 

και περισσότερο να ξεχαστεί και τελικά να εξαφανιστεί. 

«Αλλά αν η γλώσσα δε χρησιμοποιείται μέσα σε ένα σπίτι, να πας και να ακούσεις grico, 

σημαίνει ότι δεν έχει πολύ να ζήσει, αυτή είναι η γνώμη μου.» 
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Η περιοχή της Κάτω Ιταλίας έχει στοιχεία που να θυμίζουν Ελλάδα; Εκτός 

από τους κατοίκους που μιλούν την Κατωιταλική Διάλεκτο φυσικά… 

Σύμφωνα με τον κ. Κωσταντάτο, η νοοτροπία των ανθρώπων εκεί είναι από 

μόνη της ένα στοιχείο που σίγουρα δημιουργεί ένα ελληνικό κλίμα. Ακόμα και οι 

τοποθεσίες, όμως, φέρουν στοιχεία της ελληνικής γης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως 

η Απουλία θυμίζει αρκετά την Πελοπόννησο. Κάθε τι που συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της, τα χρώματα, οι ελιές, μας φέρνουν στην μνήμη την αξιοθαύμαστη πατρίδα μας. 

Από τον Rocco Aprile, ακόμα, γνωρίζουμε ότι «Στη Σικελία και στην Καλαβρία 

βρίσκονται ακόμα μεγάλα κτίρια, λείψανα της αρχαίας θρησκείας, που στην Ελλάδα δεν 

διασώθηκαν ολόκληρα, γιατί τα κατέστρεψαν οι σεισμοί και οι βαρβαρικές επιδρομές» 

(Aprile, 1998, σελ. 18).  

«Έτσι πιο πολύ η Απουλία θα μας θύμιζε Πελοπόννησο… έχει ένα δικό της χρώμα 

οπωσδήποτε, … ελιές πολλές!!» 

Αναφέρεται συγκεκριμένα στην Απουλία, καθώς όπως προαναφέρθηκε η 

Απουλία και η Καλαβρία δε μοιάζουν μεταξύ τους. Η Απουλία είναι μια πεδινή περιοχή 

και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή πιο κοινωνικοποιημένοι, αντίθετα η Καλαβρία είναι 

πιο ορεινή, είναι μια πιο απομακρυσμένη περιοχή και προφανώς και οι άνθρωποι πιο 

περιθωριοποιημένοι από τους άλλους. 

 

Πληροφορίες για το συγκρότημα 

(δίσκοι, περιοδείες, κ.ά) 

Πόσους και ποιους δίσκους έχετε βγάλει; Πείτε μας λίγα λόγια για καθέναν 

από αυτούς… Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;  

Το συγκρότημα Encardia έχει βγάλει μέχρι στιγμής 5 δίσκους, ενώ ετοιμάζει 

έναν ακόμα. Στο σύνολό τους αυτοί είναι οι εξής: 

1. Agapi mou fidella (Πιστή μου αγάπη) 

2. Το παραμύθι της ταραντούλας 

3. Kalos irtate  

4. ΜηTerra 

5. Γυναίκες της πέτρας 

6. Emigranti 

 

Αναλυτικότερα:  
Ο πρώτος δίσκος κυκλοφόρησε το 2005 και ήταν το “Agapi mou fidella”. 

Αξίζει να αναφερθεί πως στο δίσκο αυτό συμμετείχε και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο 

οποίος τραγούδησε το πρώτο τραγούδι, καθώς και ο Αργύρης Μπακιρτζής από τους 

χειμερινούς κολυμβητές, ο οποίος τραγούδησε ένα τραγούδι από τη βόρεια Ιταλία. 

Ακόμα, συμμετείχε ένας Ιταλός, ο οποίος έπαιζε καλαβρέζικη λύρα, η σημερινή 

καστάνια. 
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Ο δεύτερος δίσκος κυκλοφόρησε το 2007 και ήταν «Το παραμύθι της 

ταραντούλας». Σε αυτόν συμμετείχαν Ιταλοί μουσικοί, αλλά και Κατωιταλοί. Ένας από 

αυτούς ήταν ο Roberto Licci από το συγκρότημα “Ghetonia”, καθώς και ένας παππούς 

που σήμερα είναι 94 χρονών. 

«Συμμετείχε και αυτός με ένα τραγούδι στον δίσκο μας, μεγάλη μας τιμή!!»  

Ο τρίτος δίσκος κυκλοφόρησε το 2008 και το όνομά του είναι “Kalos irtate”. Ο 

δίσκος αυτός αποτελείται από ζωντανές συναυλίες που είχαν πραγματοποιηθεί το 1998 

με Ιταλούς που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Έπειτα, κυκλοφόρησε άλλος ένας δίσκος, ο 

οποίος αποτελούταν από κάλαντα της νότιας Ιταλίας, αλλά και δικά τους. 

«Δύο κάλαντα είχε μέσα, ένα από τη νότια Ιταλία και ένα που το γράψαμε εμείς, δικό 

μας.» 

Ο τέταρτος δίσκος κυκλοφόρησε το 2010 και ήταν το «ΜηTerra». Το όνομα 

προέρχεται από το στερητικό μη και το terra, που σημαίνει γη. Στην ακριβή σημασία 

της «Όχι γη», η οποία χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει μια ουτοπία. Στον δίσκο 

αυτό συμμετέχει και ο Franco Corliano, ο οποίος έγραψε το “antra mou paei”, καθώς 

και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Σημαντική αποτέλεσε και η συμμετοχή του Ηλία του 

Λογοθέτη, ενός Έλληνα ηθοποιού. 

Ο πέμπτος δίσκος κυκλοφόρησε πρόσφατα και ονομάζεται «Γυναίκες της 

πέτρας». Στο δίσκο αυτό συμμετείχε και το συγκρότημα «Πλειάδες», ένα γυναικείο 

φωνητικό σύνολο από Θεσσαλονίκη.  

«Ήτανε η ζωντανή παράσταση από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, μαζί με τις 

Πλειάδες, ένα φοβερό group από Θεσσαλονίκη, γυναικείο.» 

Τέλος, στο διάστημα αυτό γίνεται επεξεργασία του τελευταίου δίσκου, ο οποίος 

θα έχει το όνομα «Εmigranti». Τα τραγούδια αυτού του δίσκου θα είναι αφιερωμένα 

στον πόλεμο και στη μετανάστευση. Η ξενιτιά και η προσφυγιά αποτελούν δύσκολα 

φαινόμενα. Η μουσική έρχεται να ηρεμήσει και να γαληνέψει τις ψυχές των ανθρώπων, 

καθώς και να καλλιεργήσει αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας. 

 

Πότε ξεκινήσατε τις περιοδείες σας; Που πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

συναυλία σας και πότε; 

Το συγκρότημα ξεκίνησε τις περιοδείες του το 2004 και έχει πραγματοποιήσει 

πάνω από 2000 εμφανίσεις μέχρι σήμερα. Η πρώτη τοποθετείται στην Αθήνα, αφού 

από εκεί κατάγεται, δεν άργησε ωστόσο να παρευρεθεί και στην Ιταλία. Πέραν αυτών 

των δύο περιοχών, έχει πραγματοποιήσει περιοδείες και στη Νότια Γαλλία, Γερμανία, 

Αλγερία, Ελβετία και Κύπρο.  

 

Σε ποιες περιοχές βρίσκεστε πιο συχνά; Σε ποια γλώσσα τραγουδάτε 

πιο συχνά;  
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Η πλειονότητα των εμφανίσεων που έχουν πραγματοποιήσει τοποθετούνται 

στην Ελλάδα και η γλώσσα που χρησιμοποιούν περισσότερο η ελληνική. Τραγουδούν, 

ωστόσο, και στην Αρβανίτικη και την Κατωιταλική.   

«Πιο συχνά σε όλη την Ελλάδα…. Δηλαδή από τις 2000 συναυλίες, στο εξωτερικό να 

έχουμε κάνει τις 50.» 

 

Περιεχόμενο και δομή τραγουδιών 

Ποιο είναι το περιεχόμενο των τραγουδιών σας; 

Το ενδιαφέρον του συγκροτήματος στρέφεται στη λαϊκή μουσική. Λαϊκή 

μουσική, σύμφωνα με τον κ. Κωσταντάτο, είναι αυτή που συμπεριλαμβάνει τις 

καταστάσεις της ζωής και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Οι καταστάσεις αυτές είναι 

άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. Έτσι υπάρχουν τραγούδια που αναφέρονται 

στον έρωτα, το γάμο, στα παιδιά, υπάρχουν όμως και άλλα που αναφέρονται στο 

θάνατο, στις δύσκολες συνθήκες εργασίας, καθώς και στην προσφυγιά, ένα πολύ 

επίκαιρο φαινόμενο. Λαϊκά, λοιπόν, θεωρούνται τα τραγούδια που αναφέρονται στην 

καθημερινότητα, όποια μορφή και αν αυτή έχει, και μας δημιουργούν ποικίλα 

συναισθήματα, χαρά, λύπη, πόνο, νοσταλγία, κ.ά.  

«Τραγουδούσαν οι άνθρωποι όταν δούλευαν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι 

ξεπερνούσαν τις δυσκολίες εύκολα, πέρναγε ο χρόνος καλύτερα… είχανε καλύτερο ρυθμό 

για να δουλεύουν!!» 

Όπως έχει προαναφερθεί, η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη ψυχική 

και σωματική ηρεμία του ανθρώπου. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αξιοποιηθεί ως 

μέσο θεραπείας σε διάφορες ψυχικές ασθένειες. Άνθρωποι που για χρόνια ήταν σε 

κόμμα, βοηθήθηκαν τελικά από το άκουσμα μουσικών ρυθμών. Δε χρειάζεται, ωστόσο, 

να φτάσεις σε αυτό το σημείο για να αναδείξει υποστηρικτικό ρόλο. Η καθημερινότητά 

μας γίνεται πιο εύκολη και ελπιδοφόρα με το άκουσμα και το τραγούδι των ανάλογων 

σε κάθε περίπτωση μουσικών κομματιών.  

«Άρα, τραγούδια που είναι μέσα απ’ την ώρα της δουλειάς, τραγούδια που έχουν να 

κάνουν με τη σχέση του άντρα και της γυναίκας…. Ερωτικά τραγούδια που υπάρχουν 

πάντα σε όλους τους πολιτισμούς, τραγούδια που έχουν να κάνουν με το θάνατο, τα 

μοιρολόγια, τραγούδια για το παιδί, τα νανουρίσματα, τα ταχταρίσματα, τραγούδια που 

μας συντροφεύουν στις χαρούμενες στιγμές, που έχουμε ένα γλέντι, μια γιορτή, ένα γάμο. 

Αυτά τα τραγούδια… είναι που εμένα με συγκινούν πολύ!! Και όλους σαν Encardia μας 

ενδιαφέρει να παίζουμε τραγούδια που αφορούν τους ανθρώπους σήμερα και μιλάνε και 

για τη ζωή τους και για τα προβλήματά τους.» 

Το περιεχόμενο, λοιπόν, των τραγουδιών τους είναι κοινωνικό, ερωτικό και 

ταραντέλες. Ο όρος «ταραντέλες» έχει αποσαφηνιστεί ήδη παραπάνω. Στα στοιχεία 

αυτά στηρίχθηκε και ο κ. Κωσταντάτος, ο οποίος επιπλέον ανέφερε: 

 «Λοιπόν αυτό φαίνεται ότι έχει πολύ αρχαία ρίζα και πάει πολύ για διονυσιακή ας πούμε 

διαδικασία.» 
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«Βλέπουμε ακόμα και σε αγγεία κάποιες σκηνές, ανάλογες με αυτές που ξέρουνε σήμερα 

γύρω από αυτή την ταραντέλα.» 

Στην παρούσα φάση, είναι πρέπον να γίνει ενδεικτικός σχολιασμός σχετικά με 

το περιεχόμενο των τραγουδιών σε κάθε δίσκο.  

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος δίσκος «Agapi mou fidella» δεν είχε ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Πήρε το όνομα του από το ομώνυμο τραγούδι που είχε 

τραγουδήσει ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο δεύτερος δίσκος «Το παραμύθι της 

ταραντούλας» πήρε το όνομα του από μια παράσταση που προετοιμαζόταν, στην οποία 

οι άνθρωποι βασανίζονταν από το δάγκωμα της ταραντούλας. Το δηλητήριο της ήταν 

που δημιουργούσε τον ταραντισμό, τον οποίο μπορούσαν να ξεπεράσουν μόνο με ένα 

είδος μουσικού εξορκισμού (Ταραντέλα).     

Το ΜηTerra πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι «ΜηTerra», το οποίο 

αποτελεί δική τους σύνθεση. Ασχολείται με την ιστορία του ταραντισμού, δηλαδή το 

τσίμπημα της αράχνης και τη θεραπεία του.  

«Το τσίμπημα όπως έχουμε πει έτσι πολλές φορές είναι το… όνομα που δίνανε οι 

άνθρωποι στο κακό, δεν υπήρχε αράχνη στην πραγματικότητα και επειδή οι γυναίκες 

ήταν αυτές που υπέφεραν πάντα… αφιερώσαμε έναν δίσκο εκεί, στις γυναίκες της 

πέτρας.» 

Στον δίσκο με όνομα «Γυναίκες της πέτρας», λοιπόν, αναφέρθηκαν στις 

δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η γυναίκα. Παρά την υποβαθμισμένη θέση της στην 

κοινωνία, ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη των παιδιών, έπρεπε να εργάζεται στα 

χωράφια, στον πόλεμο έμενε πίσω και έπρεπε να τα βγάλει πέρα μόνη της, ενώ πολλές 

φορές δεχόταν και βίαιες συμπεριφορές στις περιπτώσεις πατριαρχικών οικογενειών. 

Το βάρος που κουβαλούσε δεν άρμοζε με τη θέση που κατείχε στην κοινωνία. 

«Δώσαμε αυτόν τον τίτλο, δηλαδή σαν να είναι καμωμένες από πέτρα, δηλαδή να 

αντέχουν οι γυναίκες.» 

Πιο στοχευμένος υπήρξε ο τελευταίος δίσκος, ο οποίος αναφέρεται στην 

προσφυγιά. Περιλαμβάνει τόσο ιταλικές μελωδίες, όσο και ελληνικές συνθέσεις του 

συγκροτήματος. Τα τραγούδια κάνουν λόγο για τις δύσκολες αυτές καταστάσεις, που 

οδηγούν τους ανθρώπους στον ξενιτεμό και στην μετανάστευση.  

 

Εσείς συνθέτετε τα τραγούδια; 

Ορισμένα από τα τραγούδια έχουν συντεθεί από τους ίδιους, ενώ άλλα έχουν 

παρθεί, επεξεργαστεί και μελοποιηθεί, ώστε να αρμόζουν στο δικό τους μουσικό 

στίγμα. Τα ελληνικά κυρίως τραγούδια αποτελούν συνθέσεις δικές τους. Ο κ. 

Κωσταντάτος, ο οποίος αποτελεί το στιχουργό πολλών από αυτά, έχει γράψει του 

στίχους και για το τραγούδι «Santu Paulu», το οποίο δημιουργεί τεράστιο ενδιαφέρον, 

αφού αποτελεί κράμα τριών γλωσσών / διαλέκτων (Γραικική, Ρωμανική, Ελληνική).  

«Τους πιο πολλούς στίχους εγώ τους γράφω, βέβαια Γραικάνικους μόνο αυτούς (Santu 

Paulu) δεν έχω γράψει άλλους. Αλλά τους ελληνικούς στίχους τους έχω γράψει εγώ, εκτός 
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από έναν που μας έχει φτιάξει στίχους ένας φίλος από τη Ζάκυνθο και άλλο ένα, το 

μηterra, που το έχει φτιάξει η Άννα η Θεοδωρίδου, από ελληνικούς στίχους από τα 

καινούρια. Στα γραικάνικα μόνο εγώ έχω γράψει, δεν έχει γράψει άλλος. Οι υπόλοιποι 

είναι παραδοσιακοί, είναι παλιά ποίηση δηλαδή και μελοποιημένα πολλά κομμάτια, τα 

οποία εμείς έχουμε διασκευάσει όμως.» 

«Το Santu Paulu είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί αυτό είναι σε 3 γλώσσες, δηλαδή 

είναι στα grico, τα οποία όμως αυτά τα grico τα έχουμε γράψει εμείς τα στιχάκια, είναι 

πολύ απλό… γιατί δε ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη γλώσσα. Μετά έχει τη ρομανική τη 

γλώσσα, ένα ρεφρέν το έχουμε πάρει ατόφιο που λέει «Σάντου Πάουλου ντε λε 

ταράντε…», αυτό είναι ιταλικό από τη ρομανική… και μετά έχουμε και ελληνικά εκεί που 

λέει «Αράχνες ταξιδεύουν νύχτα μέρα» ».   

 

Παρακάτω παρατίθενται οι στίχοι του τραγουδιού: 

Στο μέρο του πωρνού κούω τη καμπάνα (2)  

Εβώ σε κανονώ εβώ σε κανονώ 

Ες ύπουνο καλέντα τσε λέω πρεγκιέρα 

Σάντου Πάουλου ντε λε ταράντε 

Φά με ‘να γκράτσια α μια 

ε α τούτε κουάντε… 

              

Τσινώ τσε πολεμώ στο κχωραφάι (2) 

επιάνω μαντηλάι 

το φένγκο να σουνγκίσω α το μουζάι 

Σάντου Πάουλου ντε λε ταράντε… 

 

Εβώ σε κανονώ στο κχωραφάι (2) 

σεκούντου ο φεγγάρι 

ε στιν ανγκέρα ώριο, παρεφτό… 

Σάντου Πάουλου ντε λε ταράντε… 

 

Αράχνες ταξιδεύουν νύχτα μέρα (2) 

Όνειρα λύνουν δένουνε 

Κεντούν τσιμπούν και μένουνε  



 
37 

 

Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα 

Νύχτα και μέρα (2) 

Τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα 

Σάντου Πάουλου ντε λε ταράντε… 

 

Από που αντλείτε στοιχεία για τη σύνθεση των τραγουδιών σας; 

Κάθε λαϊκή δημιουργία κοσμείται από στοιχεία του παρελθόντος, όσο μακρινό 

και αν είναι αυτό. Ένα μουσικό σύνολο δημιουργείται ως έχει, με βάση τις διάφορες 

επιρροές που δέχεται κατά καιρούς.  

«Βλέπεις στοιχεία της βυζαντινής μουσικής μέσα στα δικά μας ελληνικά τραγούδια 

παραδοσιακά» 

«Έτσι και στην Κάτω Ιταλία… οι μουσικές αυτές βασίζονται σε παλαιότερες φόρμες, είτε 

ρυθμικές, είτε μελωδικές, είτε και στιχουργικές, δηλαδή και σε παλιά κείμενα, δηλαδή 

σίγουρα υπάρχουν στοιχεία παλαιά που διατηρούνται και παραδίδονται από γενιά σε 

γενιά.» 

Τα τραγούδια του συγκροτήματος Encardia, λοιπόν, περιέχουν μουσικά 

στοιχεία του παρελθόντος, άλλα από τα οποία έχουν αφομοιώσει και άλλα 

επεξεργαστεί και διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσουν ένα δικό τους, 

όπως αναφέρει και ο κ. Κωσταντάτος, «μουσικό σύμπαν».  

«Το Santu Paulu…. Άμα προσέξει κανείς διακρίνει μέσα ακόμα και στοιχεία ηπειρώτικης 

μουσικής, όσον αφορά την πενταφωνία και την πεντατονία.» 

 

Χρησιμοποιείτε μια σταθερή δομή για όλα σας τα τραγούδια; 

Το συγκρότημα θεωρεί πως αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ του πολιτισμού της 

Νότιας Ιταλίας και της Ελλάδας. Όπως έχει προαναφερθεί, τα τραγούδια της Κάτω 

Ιταλίας δεν έχουν γραφτεί από τους ίδιους, έτσι αυτά από μόνα τους φέρουν ένα δικό 

τους πολιτισμικό στοιχείο. 

«Όσον αφορά…. τα grico έχω κάνει μόνο ένα… που είναι το Santu Paulu, άρα δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτό, δηλαδή… δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε γράψει.» 

Τα ελληνικά τραγούδια, ωστόσο, έχουν παραχθεί από τους ίδιους και τείνουν 

προς τη σύγχρονη νεοελληνική στιχουργική. Όλα μαζί, όμως, έχουν επεξεργαστεί και 

διασκευαστεί έτσι, ώστε να ταιριάζουν στο δικό τους μουσικό σύμπαν.  

«Δηλαδή να ας πούμε το παράδειγμα, έχουμε ένα τραγούδι, το Barbarosa που είναι 

κάπως μιλητό… αυτό έχει έναν έντονο ρυθμό και… λέει “μια ιστορία θα σας πω για 

κάποιον Barbarosa, που ζούσε κάπου απέναντι στην άκρη στο χωριό”» 

Τα περισσότερα τραγούδια έχουν τη μορφή ποιημάτων και είναι σε 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Ωστόσο, η παραπάνω δομή δε χαρακτηρίζει το σύνολο. Οι 
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γλώσσες / διάλεκτοι που αξιοποιούνται είναι, όπως προαναφέραμε, ποικίλες. Βασική 

υφίσταται η Κατωιταλική διάλεκτος, αφού αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη του 

συγκροτήματος. 

«Τα grico είναι η βασική γλώσσα και ο βασικός λόγος που ξεκινήσαμε να ασχοληθούμε 

με αυτό το ρεπερτόριο και αυτόν τον πολιτισμό, δηλαδή η νοσταλγία αυτής της Ελλάδας 

μέσα από μια παλιά γλώσσα που έχει αρχαία ρωμαϊκά στοιχεία και λατινικά.» 

 

Άλλες διάλεκτοι είναι η ρομανική και τα αρβανίτικα της Νότιας Ιταλίας. 

«Έχουμε πει και ένα τραγούδι στον πρώτο μας δίσκο που είναι στα αρβανίτικα της Νότιας 

Ιταλίας, γιατί υπάρχουν Αρβανίτες στη Νότια Ιταλία όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα. 

Έχουμε επίσης κάποια τραγούδια σε κάποια διάλεκτο από τη Βόρεια Ιταλία και φυσικά 

υπάρχουν και πολλά τραγούδια στα Ελληνικά.» 

«Οι Encardia φτιάχνουν και καινούρια μουσική, φτιάχνουν καινούρια τραγούδια, τα 

οποία όμως ο ήχος τους… έχει χτιστεί μέσα από… το πολιτισμικό περιβάλλον της 

περιοχής αυτής, της Νότιας Ιταλίας, που έχει κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά το 

ρυθμό, τις φωνές, που οι φωνές πρέπει να είναι δυνατά όλες, δεν υπάρχει πρώτη, δεύτερη, 

τρίτη. Μπορεί να υπάρχουν 5 φωνές που να είναι ισοδύναμες και να είναι έτσι πολύ 

κοφτές και σκληρές φωνές, κάποια ιδιώματα ας πούμε μουσικά.» 

 

Μουσικά θέματα (μελωδία, ρυθμός) 

Ο ρυθμός των τραγουδιών σας ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο; 

Ο ρυθμός των τραγουδιών τους ποικίλει, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί 

σταθερός. Κάποιες φορές είναι πολύ έντονος, ενώ άλλες πολύ απαλός και ήρεμος, 

εξαρτάται από το περιεχόμενό του. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν, όπως 

προαναφέρθηκε, να διεισδύσουν και να προκαλέσουν όλα τα συναισθήματα, είτε αυτά 

είναι χαρμόσυνα, είτε όχι. 

«Δηλαδή μας αρέσει ένα πρόγραμμα να περνάει όπως είπαμε από όλα τα συναισθήματα, 

από την αγάπη, τη νοσταλγία, την ανάμνηση, ακόμα και πολλές φορές από το θυμό να 

βγει τη χαρά, τη λύτρωση.» 

 

Τι έχετε να πείτε ως προς τη μελωδία; 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει η ατμόσφαιρα μελωδιών του Ιταλικού Νότου, 

υπάρχει όμως έντονο και το ελληνικό στοιχείο.  

«Απηχούν κάτι μεταξύ της δικής μας κουλτούρας εδώ και της κουλτούρας εκεί, δηλαδή 

θα έλεγα ότι οι Encardia είναι μια γέφυρα πολιτιστική μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας.» 

 

Ποιο είναι το μουσικό μέτρο που χρησιμοποιείτε; 
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Για τις ταραντέλες χρησιμοποιείται το μέτρο 6/8 ή 12/8. Αυτό είναι και το μέτρο 

που χρησιμοποιεί το συγκρότημα για τη δημιουργία των δικών τους μελωδιών. 

 

Κινηματογραφικές ταινίες 

Πόσες και ποιες ταινίες έχετε δημιουργήσει; Τι είδους είναι; 

Οι Encardia έχουν δημιουργήσει μια ταινία με τίτλο «Η πέτρα που χορεύει». Η 

ταινία αυτή αποτελεί ένα ντοκιμαντέρ που συμβάλλει στη γνωριμία με την Κάτω Ιταλία 

και τον πολιτισμό της, καθώς και στην επαφή με την Κατωιταλική διάλεκτο. Η ιδέα 

ανήκει στον Γιώργο Κουλίδη και τον σκηνοθέτη Άγγελο Κοβότσου, καθώς και η 

παραγωγή της. Η υπόθεση αφορά ένα ταξίδι του συγκροτήματος στα μέρη εκείνα, στα 

οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν συναυλίες, γλέντια, κουβέντες με ανθρώπους, 

κ.ά. Το 2012 απέσπασε το βραβείο κοινού στο 14ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης. 

«Η ιδέα ήταν να πάει το συγκρότημα εκεί, να κάνει ένα ταξίδι, απ’ αυτά που κάνουμε 

πάντα, αλλά αυτή τη φορά να έχουμε και κάμερες μαζί μας και πραγματικά οργανώσαμε 

ένα ταξίδι 10 ημερών με συναυλίες, με πρόβες, με γλέντια, με κουβέντες με ανθρώπους 

και αυτό καταγράφηκε.» 

 

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Είναι πρέπον να αναφέρουμε κάποια από τα τραγούδια της Κατωιταλικής 

διαλέκτου, παραδοσιακά που τα τραγουδάει το συγκρότημα, δεδομένου ότι αφορά το 

θέμα της παρούσας εργασίας. Τα τραγούδια αυτά, σύμφωνα με τον κ. Κωσταντάτο, 

είναι: 

 Agapi mou fidella (Πιστή μου αγάπη) 

 Is oria mu (Είσαι ωραία μου) 

 Santu Paulu (Άγιος Παύλος) 

 Antra mou paei (Άντρα μου πάει) 

 Kalinifta (Καληνύχτα) 

 Àremu, rindineddha (Ποιος ξέρει, χελιδονάκι) 

 

«Ο Franco Corliano… έχει γράψει το τραγούδι “Antra mou paei”. Γράφτηκε το ‘72 και 

ο άνθρωπος ζούσε και τον γνωρίσαμε, τώρα δε ζει πια.» 

«Kalinifta, αυτό στο δίσκο μας το έχει τραγουδήσει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, αλλά θα δεις 

και διάφορα βίντεο που το λέμε μόνοι σε συναυλίες ως Encardia.» 

«Το “Are mou rindineddha” που είναι ένα ιστορικό τραγούδι, τραγούδι της ξενιτιάς» 
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Σχέση του συγκροτήματος “Encardia” με τον σχολικό 

χώρο 

Οι “Encardia”, εκτός από όσα προαναφέρθηκαν, ασχολούνται και με την αγωγή 

των παιδιών. Θεωρούν πρέπον να μεταδώσουν στη νέα γενιά τον πολιτισμό εκείνης της 

περιοχής που τείνει ολοένα και περισσότερο να εξαφανιστεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η εκμάθηση του χορού της ταραντέλας, αλλά και των μουσικών οργάνων 

που αυτοί χρησιμοποιούνε. Αυτά είναι: 

 ακορντεόν  

 κιθάρα  

 μαντολίνο  

 βιολί  

 παραδοσιακά ταμπορέλλα  

 καστανιέτες  

 νταούλι κ.α. 

 

Όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους: 

«Πάνω από δώδεκα χρόνια τώρα οι Εncardia αναπνέουν τον αέρα της πεδιάδας του 

Σαλέντο, της Καλαβρίας και της Σικελίας και ατόφια η έμπνευση στη μέχρι τώρα πορεία 

και δημιουργία τους πηγάζει από εκεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρωστούσαμε στα παιδιά, 

τους γονείς και τους δασκάλους μία βιωματική παράσταση σαν αυτή.» 

  

Εικόνες από την 

ιστοσελίδα του 

συγκροτήματος 

«Encardia for Kids» 

http://www.encardia.gr/index.php#home
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Παιδαγωγική διάσταση  

του θέματος 

 

  

Εικόνα από την ιστοσελίδα της εφημερίδας 

«Η Ροδιακή» 
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Διδακτική Διαλεκτολογία  
Όπως έχει προαναφερθεί, η παραμέληση των διαλέκτων από τους ομιλητές της 

δε σημαίνει απαραίτητα και την περιθωριοποίηση και τη σταδιακή εξαφάνισή τους. Το 

σχολείο μπορεί να συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση και τη μεταβίβασή τους από γενιά 

σε γενιά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια παιγνιώδη και δημιουργική 

διαδικασία και να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση, καθώς και στην αφομοίωση της 

διαλέκτου από τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Σ. Ε. Καμαρούδη στο βιβλίο του 

Γλωσσών περιήγησις προτείνεται ένα διδακτικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει 

διαφορετικές τις καταστάσεις της διγλωσσίας / πολυγλωσσίας, τη κλεψύδρα. 

Παρατηρείται ότι οδηγείται από την απόλυτη απαγόρευση στην υποχρεωτική ή 

προαιρετική εκμάθηση άλλων γλωσσών ή διαλέκτων στην κοινωνία. «Το ονομάσαμε 

Κλεψύδρα, ακριβώς γιατί αντιστοιχεί σε εκείνο το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε: από 

μια απόλυτη αρνητική αντιμετώπιση σε μια βαθμιαία θετική παιδαγωγική αξιοποίηση του 

φαινομένου της γλωσσικής διαφοράς» (Καμαρούδης, 2015, σελ. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Καμαρούδης, 2015, σελ. 84) 



 
43 

 

Κατά τον 19ο αιώνα η διγλωσσία θεωρούταν επικίνδυνη για το κράτος και ήταν 

απαγορευμένη. Σε αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα και το σχολείο, αφού τιμωρούσε και 

εξευτέλιζε όσους μιλούσαν διαφορετικά. Οι ποινές, μάλιστα, δεν είχαν τη σημερινή 

μορφή. Στα χρόνια εκείνα αξιοποιούσαν ιδιαίτερα τη βία, αφού θεωρούταν 

παιδαγωγικό μέσο, κάτι που δεν ισχύει στις μέρες μας. Καθώς περνούσε ο καιρός, η 

οργή προς το διαφορετικό άρχισε να καταλαγιάζει. Οι δάσκαλοι δεν ασκούσαν πλέον 

βία προς τους μαθητές, αλλά έδειχναν αδιαφορία ή και κατωτερότητα προς το 

αναφερόμενο. Τα χρόνια αυτά λειτουργούσε, όπως αναφέρεται και στην Κλεψύδρα, ως 

«αόρατη» γλώσσα.  

Με το πέρασμα του χρόνου επέρχεται η αρχή της ανεκτικότητας. Οι μαθητές 

μπορούν να μιλήσουν τη διαφορετική γλώσσα / διάλεκτο στο διάλειμμα, ενώ αργότερα 

εντάσσονται και παιχνίδια κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. «Στην περίπτωση αυτή, 

ο δάσκαλος χρησιμοποιεί λέξεις ή εκφράσεις της τοπικής γλώσσας ή διαλέκτου» 

(Καμαρούδης, 2015, σελ. 88). «Άλλοτε πάλι ζητά από κάποιους δίγλωσσους μαθητές να 

αναφέρουν τον όρο και στη γλώσσα τους» (Καμαρούδης, όπ. παρ.). Αφού φτάσαμε στο 

στάδιο της αποδοχής, η κοινωνία περνά σιγά-σιγά στο κάτω μέρος της Κλεψύδρας, που 

αφορά την αφύπνιση πλέον των μαθητών σχετικά με το διαφορετικό. «Και εδώ ακόμη 

διατηρείται ο παιγνιώδης χαρακτήρας, αλλά πλέον το πρόσημο, κατά τη μαθηματική 

ορολογία, μετατρέπεται από αρνητικό σε θετικό» (Καμαρούδης, όπ. παρ.). 

Πλέον, τίθενται στόχοι με σκοπό την ενσωμάτωση του διαφορετικού και την 

πολιτισμική ευαισθητοποίηση των νέων. Αυτοί, σύμφωνα με τον Σ. Ε. Καμαρούδη, 

είναι οι εξής: 

 «Δημιουργία θετικών αναπαραστάσεων και στάσεων αποδοχής με 

ευρύ πνεύμα της γλωσσικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 

Συνακόλουθα, τη δημιουργία κινήτρων για την προσέγγιση αρχικά και 

την εκμάθηση αργότερα μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, σε 

διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας. Το τελευταίο βέβαια θα εξαρτηθεί 

και από την προσωπική και επαγγελματική διαδρομή κάθε μαθητή είτε 

με τα ευρωπαϊκά προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας (Socrates / 

Erasmus, Leonardo κ.ά.) είτε με εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, 

δημιουργία διεθνικής οικογένειας κ.ο.κ. 

 Ανάπτυξη μεταγλωσσικών και μεταεπικοινωνιακών ικανοτήτων 

(παρατήρησης και συλλογισμού), καθώς και καλλιέργειας γνωστικών 

δεξιοτήτων, που θα διευκολύνουν την εκμάθηση γλωσσών είτε 

πρόκειται για την επίσημη ή τις γλώσσες του σχολείου, μητρική (-ές), 

πατρική (-ές) … 

 Δημιουργία μιας ευρύτερης γλωσσικής κουλτούρας: οι γνώσεις 

σχετικά με τις γλώσσες και τους πολιτισμούς αποτελούν κλειδί για την 

βαθύτερη κατανόηση του σύγχρονου πολύπλοκου γλωσσικά και 

πολιτισμικά κόσμου μας. Σ’ αυτόν, άλλωστε καλούνται να ζήσουν οι 

μαθητές μας αλλά και οι επόμενες γενεές.» 
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(Καμαρούδης, 2015, σελ. 89 – 90) 

Έτσι οι δάσκαλοι, παίρνοντας αφορμές από την καθημερινότητά τους, είναι σε 

θέση πλέον να οργανώνουν διάφορες ερευνητικές εργασίες (project), όπου τα παιδιά 

θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα. Μέσα από τη 

διαδικασία αυτή, θα ευαισθητοποιηθούν και θα εξοικειωθούν με τη διαφορετικότητα, 

την εξάλειψη του ρατσισμού και την εμφάνιση στοιχείων σχολικού εκφοβισμού σε 

μαθητές που έχουν στιγματιστεί για τον α ή β λόγο, εξαιτίας της καταγωγής τους. Τα 

αναφερόμενα σχέδια εργασίας μπορεί να αφορούν μία συγκεκριμένη τάξη ή και 

ολόκληρο το σχολείο, το οποίο αφού εργαστεί και συγκεντρώσει αρκετό υλικό, μπορεί 

να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση κατά την οποία θα το παρουσιάσει. «Από το 

μονόγλωσσο σχολείο περάσαμε σε λίγα χρόνια στο πολύγλωσσο, που αντανακλά τόσο την 

πολυπολιτισμική κοινωνία μας όσο και τα αιτήματα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκά 

προσανατολισμένης εκπαίδευσης» (Καμαρούδης, 2015, σελ. 98). 

 

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις 

Η ενασχόληση με τα παραπάνω δεν αποτελεί μια δασκαλοκεντρική διδασκαλία, 

αλλά αφορά τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού. Σύμφωνα με την αναφερόμενη, ο 

μαθητής θα πρέπει να συμβάλλει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να 

αλληλεπιδρά με άλλα άτομα, να κοινωνικοποιείται, να ερευνά και τελικά να καταλήγει 

στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Το να μαθαίνει ο μαθητής το μάθημά του «απ’ έξω» δε 

συνιστά μάθηση αλλά τη μέθοδο του φωνογράφου: ο δάσκαλος εγγράφει την πληροφορία 

σε κενούς δίσκους φωνογράφου, για να ξανά παιχθούν αργότερα» (Φρυδάκη, 2009, σελ. 

247).  

Εμβαθύνοντας σε μικρό βαθμό, είναι πρέπον να αναφερθεί πως ασχολήθηκαν 

διάφοροι μελετητές με τη θεωρία αυτή κατά καιρούς. Ο J. Piaget επικεντρώθηκε στην 

ατομική ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Φρυδάκη, οι μαθητές 

«Αφομοιώνουν τη νέα πληροφορία σε πιο απλές, προϋπάρχουσες έννοιες, ιδέες και 

γνώσεις, και τροποποιούν την κατανόησή τους στο φως νέων δεδομένων» (Φρυδάκη, 

2009, σελ. 249). Πολύ σημαντική υπήρξε και η θεωρία του L. Vygotsky, ο οποίος 

επικεντρώθηκε στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό. Ο αναφερόμενος ήρθε αργότερα 

και αμφισβήτησε τις προηγούμενες θεωρίες που αφορούσαν την ατομική ανάπτυξη του 

ατόμου. «Ένα θεμελιώδες αξίωμα της προσέγγισης του Vygotsky στην ανθρώπινη 

διανοητική λειτουργία είναι ότι η γλώσσα είναι πρώτα δια-προσωπική, ανάμεσα στο 

παιδί και στον εξωτερικό κόσμο, και μετά γίνεται ενδο-προσωπική» (Φρυδάκη, 2009, 

σελ. 253). Συνεπώς, το παιδί αναπτύσσει τη μάθηση μέσα από την κοινωνική του 

αλληλεπίδραση, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που βίωσε από το εξωτερικό του 

περιβάλλον. «Οι συνέπειες αυτής της θέσης στη διδακτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές: η γνώση, η μάθηση των μαθητών προβάλλεται ως κοινό επίτευγμα» 

(Φρυδάκη, 2009, σελ. 254). 
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Δε θα γίνει περεταίρω ανάλυση των θεωριών, όσα αναφέρθηκαν, ωστόσο, 

αποτελούν τη βάση στην οποία επρόκειτο να στηριχθούν οι μέθοδοι και οι μορφές 

διδασκαλίας ενός τέτοιου θέματος. Δε θα ήταν ενδιαφέρον και καθόλου πολύτιμο να 

υποβάλλουμε τους μαθητές στη διαδικασία αποστήθισης γνώσεων που αφορούν έναν 

άλλον πολιτισμό. Το αναφερόμενο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα με ποικίλα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλει κάθε εκπαιδευτικός να εκμεταλλευτεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αφυπνίσει τους νέους στην ενασχόλησή τους με 

αυτό και τελικά την αποδοχή του διαφορετικού, απαλλαγμένοι από κάθε είδους 

ρατσιστικές αντιλήψεις. 

Είναι σαφές πως δε μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Μέσα στην 

ίδια τάξη, κάθε μαθητής μπορεί να αποκομίσει σε διαφορετικό βαθμό και με 

διαφορετικό τρόπο το γνωστικό αντικείμενο, παρόλο που αυτό είναι κοινό. Οι 

παράγοντες μάθησης του καθενός, σύμφωνα με τους Κασσωτάκης και Φλουρής, 

αφορούν τη φυσική του κατάσταση, το φύλο, την αντίληψη, τη συναισθηματική και 

πολλαπλή νοημοσύνη, την ανησυχία και το άγχος, τα γνωστικά και κοινωνικά κίνητρα 

και πολλοί άλλοι. Είναι δεδομένο, λοιπόν, πως δεν είναι εφικτό να καταγραφεί μια 

διδασκαλία, η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σχολική τάξη. Συνεπώς, θα 

προταθεί μια ενδεικτική διδασκαλία, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, καθώς και τις ιδιαίτερες ικανότητες και 

δυνατότητες των μαθητών.  

Είναι πρέπον να αναφερθεί η ταξινομία των διδακτικών στόχων του Bloom και 

των συνεργατών του κατά τη διδακτική πράξη, αφού υπήρξε πολύ σημαντική κατά 

καιρούς και πάνω σε αυτή θα δομηθεί και η αναφερόμενη ενδεικτική διδασκαλία. 

«Μεταφράστηκε σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες και βρήκε εφαρμογές στην 

εκπαίδευση πολλών χωρών» (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013, σελ. 293). «Σύμφωνα με 

την ταξινομία αυτή, οι στόχοι έχουν καταταχθεί σε έξι γενικές κατηγορίες, ιεραρχικά 

διαβαθμισμένες» (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013, σελ. 279). 

 Γνώση 

 Κατανόηση 

 Εφαρμογή 

 Ανάλυση 

 Σύνθεση 

 Αξιολόγηση 

 

Η ταξινομία αυτή δέχθηκε αρκετές κριτικές, ωστόσο, όντας πολύ σημαντική, 

δεν καταργήθηκε, αλλά συμπληρώθηκε και αναθεωρήθηκε, ώστε να αρμόζει στις 

σημερινές πεποιθήσεις της διδακτικής πράξης. Η αναφερόμενη χωρίστηκε σε δύο 

κατηγορίες, η πρώτη αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας, ενώ η δεύτερη τη 

διαδικασία. Αυτές, σύμφωνα με τους Κασσωτάκης & Φλουρής, είναι: 
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Περιεχόμενο της διδασκαλίας: 

 Γνώση γεγονότων και στοιχείων 

 Γνώση εννοιών 

 Διαδικαστική γνώση 

 Μεταγνώση 

 

Η απόκτηση μεταγνώσης, δηλαδή η ικανότητα κατανόησης του τρόπου 

μάθησης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό και έχει βαρύνουσα 

σημασία στην ικανότητα μάθησης. Ο μαθητής γνωρίζεται με τον εαυτό του και τις 

ανάγκες του και έτσι προσαρμόζει τον τρόπο μάθησης, έτσι ώστε να μπορεί να 

ανταποκρίνεται σε αυτό. 

 

Διαδικασία: 

 Ανακαλώ στη μνήμη 

 Κατανοώ 

 Εφαρμόζω 

 Αναλύω 

 Αξιολογώ 

 Δημιουργώ 

 

Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας: 

(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013, σελ. 296). 
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Παρακάτω καταγράφεται μια ενδεικτική διδασκαλία, η οποία θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για τη διδακτική του παρόντος θέματος. Η ιδέα αποτελεί δημιούργημα της 

συγγραφέως της παρούσας εργασίας και στηρίζεται σε υποθετικές πτυχές, καθώς δεν 

έχει εφαρμοστεί στον σχολικό χώρο.  

  

Ενδεικτική διδασκαλία 
Η παρούσα διδασκαλία επρόκειτο να δομηθεί, όπως προτείνουν οι Γρίβα Ε. & 

Σέμογλου Κ. στο βιβλίο τους Ξένη γλώσσα και παιχνίδι, σε 3 στάδια, το προστάδιο, το 

κύριο στάδιο και το μεταστάδιο. Δεν έχει ως στόχο να επιτύχει μόνο την ανάπτυξη του 

γνωστικού περιεχομένου, αλλά και τις κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών, καθώς και την ηθική διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Σκοπός της 

σύγχρονης αγωγής είναι να αναπτύξει σε ένα πολυεπίπεδο, πολυαισθητηριακό και 

πολυμεσικό χώρο τους νέους, εντάσσοντας τους στο νέο γνωστικό αντικείμενο με 

ελκυστική και παιγνιώδη μορφή, έτσι ώστε να μην αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της 

μάθησης.  

Η αναφερόμενη διδασκαλία αφορά τέσσερις σχολικές τάξεις και μπορεί να 

εφαρμοστεί στη διάρκεια 12 - 15 διδακτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένου και μιας 

σχολικής εκδρομής. Προτείνεται να εφαρμοστεί στις τάξεις της Πέμπτης και Έκτης 

Δημοτικού, δεδομένου ότι αποτελεί ένα περίπλοκο θέμα και οι μικρότερες τάξεις θα 

παρουσίαζαν πολλές δυσκολίες ή και αδυναμίες ως προς την επίτευξή της. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι θα ήταν πιο εύκολο να εφαρμοστεί σε ένα μουσικό σχολείο, ωστόσο, δεν 

κρίνεται αδύνατη η εφαρμογή του και στους υπόλοιπους τύπους σχολείων. 

Βάση της διδασκαλίας αποτελεί η επαφή των νέων με την τεχνολογία και τις 

δυνατότητες που προσφέρει. Έχει αποδειχθεί πως διασκεδάζουν περισσότερο 

αξιοποιώντας την, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν πολύ περισσότερα από ότι με την 

παραδοσιακή μέθοδο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά δραστηριοποιούνται, 

σκέφτονται, προβληματίζονται και γενικά αξιοποιούν όλες τους τις αισθήσεις και όχι 

απλά την ακοή και την όραση. 

 

Διάγραμμα ροής ερευνητικής εργασίας 

Φάσεις Διδακτικές ώρες Μάθημα Δραστηριότητες 

1ο Μέρος 

Προστάδιο 

 

40 λεπτά Γλώσσα 

Παντομίμα 

Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν 

τη σημασία της γλώσσας και τις 

δυσκολίες που φέρει η πιθανή 

εξαφάνισή της 
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1ο Μέρος 

Κύριο στάδιο 

3 – 4 διδακτικές 

ώρες και δουλειά στο 

σπίτι 

Πληροφορική 

Παρακολούθηση ταινίας  

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα 

απόσπασμα από την ταινία Encardia, 

ώστε να εισαχθούν στη θεματική με 

την οποία επρόκειτο να ασχοληθούν. 

 

Ανάνγωση άρθρου και έρευνα 

Οι μαθητές διαβάζουν το άρθρο που 

δημιούργησε ο εκπαιδευτικός και 

αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες 

σχετικά με αυτό στα βιβλία που τους 

δίνεται. Ο εκπαιδευτικός καθορίζει τα 

βιβλία που θα αναλάβει κάθε ομάδα. 

 

Πραγματοποίηση συνάντησης στη 

βιβλιοθήκη του σχολείου ή τη 

βιβλιοθήκη της περιοχής 

Οι μαθητές επρόκειτο να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τη βιβλιογραφία για να 

βρίσκουν τα βιβλία και να λαμβάνουν 

τις πληροφορίες που θέλουν. 

 

Παρουσίαση εργασιών 

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες 

που έκαναν. Ταυτόχρονα, ελέγχεται και 

η ικανότητα των μαθητών να 

χρησιμοποιούν το πρόγραμμα 

powerpoint, για να παρουσιάζουν τις 

εργασίες τους. 

(Αυτό προϋποθέτει πως οι μαθητές 

έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το 

πρόγραμμα, διαφορετικά προστίθεται 1 

ακόμη διδακτική ώρα για τη 

διδασκαλία του)  

1ο Μέρος 5 - 10 λεπτά Πληροφορική Εφαρμογή test  
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Μεταστάδιο Οι μαθητές αξιολογούνται σχετικά με 

όσα έμαθαν. 

2ο Μέρος 

Προστάδιο 
2 διδακτικές ώρες Γλώσσα 

Οργάνωση ερωτήσεων 

Οι μαθητές διδάσκονται τον όρο 

συνέντευξη και τις ιδιότητές του, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργούν τις ερωτήσεις 

που θέλουν να υποβάλλουν κατά τη 

διάρκεια αυτής. 

 

Πραγματοποίηση συνέντευξης  

Οι μαθητές πραγματοποιούν μέσω 

skype τη συνέντευξη με το συγκρότημα 

Encardia.  

2ο Μέρος  

Κύριο στάδιο 

5 – 6 διδακτικές 

ώρες 

Μουσική 

Θεατρική αγωγή 

Γυμναστική 

Πληροφορική 

Μέχρι τώρα το πρόγραμμα ήταν κοινό 

για όλες τις τάξεις. Στη φάση αυτή κάθε 

τάξη αναλαμβάνει το δικό της θέμα, το 

οποίο θα κληθεί να επεξεργαστεί και να 

παρουσιάσει στο τέλος στο υπόλοιπο 

σχολείο. Τα θέματα που προτείνονται 

είναι τα εξής: 

 Τραγούδια της Κάτω Ιταλίας 

Οι μαθητές μπορούν να ψάξουν τα 

τραγούδια του συγκροτήματος 

Encardia ή και άλλα, που βρίσκονται 

στη Κατωιταλική διάλεκτο, να τα 

επεξεργαστούν και να δημιουργήσουν 

μια δική τους χορωδία. 

 Όργανα της Κάτω Ιταλίας 

Οι μαθητές μπορούν να ψάξουν τα 

όργανα της Κάτω Ιταλίας και να τα 

παρουσιάσουν μέσα από το πρόγραμμα 

powerpoint. Εάν είναι εφικτό θα ήταν 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μάθουν να 

παίζουν κάποια από αυτά και να 

συνεργαστούν με την τάξη που έχει 

αναλάβει τη χορωδία. 
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 Θεατρικό με το μύθο της 

Ταραντέλας 

Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν 

πληροφορίες σχετικά με το μύθο και να 

τον αναπαραστήσουν μέσα από ένα 

θεατρικό.   

 

 Χορός της Κάτω Ιταλίας 
Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν 

πληροφορίες σχετικά με τους χορούς 

της Κάτω Ιταλίας (Ταραντέλες). Αφού 

συλλέξουν όσα χρειάζονται μπορούν να 

δημιουργήσουν μια παρουσίαση 

powerpoint για να αναδείξουν το έργο 

τους στο τέλος. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

θα ήταν και η εκμάθηση κάποιων από 

αυτούς, εάν υπάρχουν οι κατάλληλες 

υποδομές φυσικά. 

 

Εκδήλωση 

Οι μαθητές κάθε τάξης θα 

παρουσιάσουν όσα έμαθαν και 

ετοίμασαν στο υπόλοιπο σχολείο. 

2ο Μέρος 

Μεταστάδιο 
4 - 5 μέρες - 

Εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή 

της Κάτω Ιταλίας  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν από κοντά 

όσα έμαθαν και όσα δεν έμαθαν 

ακόμα, ενώ ταυτόχρονα θα 

πραγματοποιήσουν και στα μέρη 

εκείνα την εκδήλωσή που 

δημιούργησαν. 

 

Αναλυτικότερα: 

1ο Μέρος 

Προστάδιο 

Οι μαθητές κάθε τάξης χωρίζονται σε ομάδες, όπως έχει ορίσει ο διδάσκων. 

Είναι σημαντικό οι ομάδες να δημιουργηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να εμπλέκονται 

οι δυνατοί με τους λιγότερο δυνατούς μαθητές, καθώς και οι κοινωνικοί με τους 

λιγότερο κοινωνικούς, ώστε να υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη και κινητοποίηση 

όλων των μαθητών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δυνατότεροι μαθητές θα τελειώνουν 

πιο γρήγορα και θα βαριούνται, ενώ οι λιγότερο δυνατοί θα αδυνατούν να 
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ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια ή και στο επίπεδο των 

δραστηριοτήτων και τελικά θα εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια. Ανάλογα συμβαίνει 

και με τους κοινωνικούς και τους λιγότερο κοινωνικούς μαθητές.  

Στη δραστηριότητα αυτή, λοιπόν, καλούνται να ανακαλύψουν τη σημασία 

ύπαρξης της γλώσσας με μια εισαγωγική δραστηριότητα. Οι ομάδες τίθενται να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους μόνο με τη χρήση παντομίμας, χωρίς την αξιοποίηση 

λέξεων. Το θέμα δεν είναι ελεύθερο, αλλά το ορίζει ο διδάσκων, με βάση την περίοδο 

την οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία, καθώς και τις περιστάσεις τις 

οποίες βιώνουν στον συγκεκριμένο σχολικό χώρο. Για παράδειγμα, μπορούν να 

συζητήσουν σχετικά με το τι δώρο θα ζητήσουν «Τι δώρο θέλετε;» (από τον Άη Βασίλη 

τα Χριστούγεννα ή το νονό / νονά τους το Πάσχα). Διαφορετικά, μπορούν να 

συζητήσουν για τα πράγματα που πρέπει να πάρουν μαζί τους στην εκδρομή που 

προγραμματίζεται ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Όλα τα παιδιά επρόκειτο να μιλήσουν 

με τη σειρά, ενώ υπάρχει ένας γραμματέας που καταγράφει τις απαντήσεις. Η 

διαδικασία θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον αριθμό 

των παιδιών στην ομάδα, και νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί αυτή που θα έχει 

καταγράψει τις απαντήσεις των περισσότερων παιχτών της ομάδας.  

Με τη λήξη της δραστηριότητας θα γίνει συζήτηση σχετικά με την ευκολία ή 

τη δυσκολία επικοινωνίας, χωρίς την ύπαρξη της γλώσσας. Θα γίνει αναφορά στη 

χρησιμότητα αυτής στη ζωή μας, καθώς και στην πιθανότητα εξαφάνισής της (αναφορά 

στις επιπτώσεις, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, κ.ά.). 

 

Κύριο στάδιο  

Στη σύγχρονη εποχή, όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα χρήσιμη αποβαίνει η 

χρήση τεχνολογίας. Οι μαθητές μπορούν εύκολα και δημιουργικά να αναζητήσουν 

θέματα και να ασχοληθούν με εργασίες, δίχως να κωλυσιεργούν. Η σωστή χρήση της 

τεχνολογίας προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και την ύπαρξη δυνατοτήτων 

που προ ύπαρξης της δεν παρείχαμε. Παράδειγμα αποτελεί η επικοινωνία με ειδικούς, 

οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής των παιδιών. Το κυρίως 

στάδιο, λοιπόν, θα επιτευχθεί μέσα από τη χρήση της εφαρμογής «Lessonpaths», την 

οποία ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει κατάλληλα, ώστε να παροτρύνει τους μαθητές 

να αναζητήσουν περί του θέματος.  

Επρόκειτο να δημιουργήσει ένα πλάνο με τη χρήση του προγράμματος, το 

οποίο θα καθοδηγεί τους μαθητές σε κάθε βήμα. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την 

προσθήκη συνδέσμου, το ανέβασμα αρχείου, την καταγραφή άρθρου, καθώς και τη 

δημιουργία ενός κουίζ. Έτσι ο διδάσκων έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει μέσα από 

αυτό τα παρακάτω. 

A. Για να εισαχθούν στο νέο διδακτικό αντικείμενο, σαν πρώτο στάδιο, θα 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα απόσπασμα από την ταινία των 

http://www.lessonpaths.com/
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Encardia. Οι μαθητές θα κληθούν να αναγνωρίσουν τι είναι αυτό που 

παρακολουθούν, καθώς και σε τι αναφέρεται. Έτσι, θα έρθουν σε μια 

πρώτη επαφή με τη διάλεκτο, καθώς και τον πολιτισμό εκείνης της 

περιοχής.  

B. Αφού εισαχθούν στο θέμα, επρόκειτο να αρχίσουν να το αναζητούν 

ευρύτερα. Δεν είναι εύκολο να προτρέψουμε τους μαθητές να 

αναζητήσουν περί του θέματος μόνοι τους στο διαδικτυακό χώρο, χωρίς 

καθοδήγηση, καθώς δεν έχουν μάθει να δουλεύουν με αυτό τον τρόπο. 

Έτσι, η διδάσκουσα θα δημιουργήσει ένα άρθρο, το οποίο επρόκειτο να 

μελετήσουν. Το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνει ποικίλες πληροφορίες, 

τόσο όσον αφορά τη διάλεκτο, όσο και ως προς τον πολιτισμό και τις 

συνήθειες των ανθρώπων. Δε θα είναι, ωστόσο, ολοκληρωμένο. Θα 

περιλαμβάνει κάποιες πληροφορίες, κάτω από κάθε τι όμως θα υπάρχει 

βιβλιογραφία από ένα – δύο βιβλία, στα οποία οι μαθητές θα κληθούν 

να ανατρέξουν. Έτσι, θα αποκτήσουν και την ικανότητα χρήσης της 

βιβλιογραφίας, για την οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί κατάλληλη 

συνάντηση στη βιβλιοθήκη του σχολείου.  

Η παραπάνω διαδικασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε ομάδες. Ο 

διδάσκων θα ζητήσει από όλα τα παιδιά να κάνουν ανάγνωση του 

κειμένου που έχει δημιουργήσει και έπειτα θα μοιράσει τα κομμάτια σε 

καθεμία από αυτές, ώστε να ασχολούνται με διαφορετικό θέμα. Το 

χρονικό διάστημα που θα δοθεί για το παρόν στάδιο είναι 2-3 βδομάδες. 

Οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν τις πληροφορίες που 

συγκέντρωσαν και να δημιουργήσουν μια εργασία, την οποία θα 

παρουσιάσουν στην τάξη. Η εργασία θα επιτευχθεί κατ’ οίκον, ενώ στο 

σχολείο θα γίνεται προετοιμασία και εκμάθηση των μεθόδων εύρεσης 

και καταγραφής της εργασίας. 

 

Μεταστάδιο    

Αφού γίνει η παρουσίαση και όλοι οι μαθητές θεωρούνται γνώστες πλέον του 

θέματος, θα αξιολογηθούν μέσα από το κουίζ που έχει δημιουργήσει ο διδάσκων στο 

αναφερόμενο πρόγραμμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα επιτευχθεί τόσο η τελική 

αξιολόγηση των μαθητών, όσο και η αυτοαξιολόγηση και ο αναστοχασμός του 

διδάσκοντα. Ο τελευταίος, βέβαια, δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτό το 

στάδιο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια, εφαρμόζοντας τη γνωστή ως «διαμορφωτική 

αξιολόγηση».  

 

2ο Μέρος 

Προστάδιο 
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Έχοντας λάβει την απαραίτητη γνώση, είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσουν 

με κάποιον ειδικό. Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική 

επικοινωνία με το συγκρότημα Encardia, για το οποίο έχει γίνει λόγος παραπάνω. 

Μέσα από την επικοινωνία αυτή οι μαθητές μπορούν να ρωτήσουν διάφορα πράγματα 

και να λύσουν απορίες που πιθανόν έχουν. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω του προγράμματος skype, ωστόσο, δε θα ήταν άσχημο να προγραμματιστεί και 

μια συνάντηση από κοντά.  

 

Κύριο στάδιο  

Στο στάδιο αυτό, κάθε τάξη θα μπορούσε να ασχοληθεί με διαφορετικά θέματα 

που αφορούν το συγκρότημα. Για παράδειγμα, άλλοι μπορούν να ασχοληθούν με τα 

όργανα που χρησιμοποιούν, άλλοι με τα τραγούδια τους, ενώ άλλοι με τους χορούς. Τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν εμπλουτίσει μέσα από την επικοινωνία με το 

συγκρότημα. Πιο συγκεκριμένα: 

A. Μία τάξη μπορεί να μάθει κάποια από τα τραγούδια του συγκροτήματος 

που είναι στην Κατωιταλική διάλεκτο και να δημιουργήσει μια δική της 

χορωδία (βλ. παράρτημα).  

B. Άλλη μπορεί να ασχοληθεί με τη δημιουργία ενός θεατρικού, το οποίο 

θα αναπαριστά το μύθο που έχει κυριαρχήσει και το λόγο δημιουργίας 

αυτού του είδους χορού, της ταραντέλας. 

C. Η τάξη που θα ασχοληθεί με τα όργανα της Κάτω Ιταλίας, θα μπορούσε 

να δημιουργήσει μια παρουσίαση Power - Point, στην οποία θα 

παρουσίαζε τα όργανα και τον τρόπο χρήσης τους. Εάν υπάρχουν 

μαθητές που ξέρουν να παίζουν μουσικά όργανα, μπορούν να μάθουν 

να παίζουν κάποια από αυτά και να λάβουν μέρος στη χορωδία 

αξιοποιώντας τα.   

D. Τέλος, μία τάξη επρόκειτο να ασχοληθεί με τον χορό «ταραντέλα». Θα 

μάθει τα είδη των χορών αυτών και τα χαρακτηριστικά τους και θα τα 

οργανώσει, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει επίσης μια παρουσίαση 

Power - Point και να εκθέσει το έργο τους. Εάν υπάρχει δυνατότητα, θα 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μάθει να χορεύει κιόλας κάποιες από 

αυτές. 

Όλα τα παραπάνω θα κληθούν να τα παρουσιάσουν σε όλο το σχολείο, 

πραγματοποιώντας μια εκδήλωση με θέμα «Encardia: Η γλώσσα και η μουσική 

παράδοση των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας». Είναι πρέπον να αναφερθεί πως η 

διδασκαλία είναι κοινή για όλες τις τάξεις ως ένα σημείο, στο δεύτερο μέρος όμως 

διαχωρίζει τη θεματική της, ώστε να πιάσουν πολύπλευρα το θέμα και να 

δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και καθόλου κουραστική εκδήλωση. 

Ταυτόχρονα, η τακτική αυτή προσφέρει πολύπλευρη μάθηση και στους μαθητές και 

δεν τους εγκλωβίζει μέσα σε συγκεκριμένα όρια. 
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Η παρούσα διερευνητική εργασία διακρίνεται από τη διαθεματικότητα και τη 

ποικιλομορφία ως προς τις μεθόδους και τις μορφές διδασκαλίας. Δεν μπορούμε, 

λοιπόν, να υποστηρίξουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου 

μαθήματος. Εντάσσεται, ωστόσο, ενεργά στο αναλυτικό πρόγραμμα όπως είναι ήδη 

διαμορφωμένο, παραλλάσσοντας μόνο τη θεματική.  

 

Μεταστάδιο 

  Μετά την επίτευξη της αναφερόμενης εκδήλωσης, είναι θεμιτό να 

προγραμματιστεί μια σχολική εκδρομή στους τόπους εκείνους, με τους οποίους οι 

μαθητές ασχολήθηκαν τόσο καιρό. Ιδιαίτερα εποικοδομητική παρουσιάζεται η 

απόκτηση βιωματικών εμπειριών, αφού αυτές είναι που θα «χαραχθούν» στο μυαλό 

των παιδιών και όχι όσα θα ακούσουν ή θα αναζητήσουν από μόνοι τους. Δεν είναι 

κακό να πραγματοποιήσουν κιόλας την παράστασή τους στα μέρη εκείνα, μία πράξη 

που μόνο χαρά και συγκίνηση μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους αυτού του τόπου. 

Συναισθήματα που έχουν ανάγκη να νιώσουν, ενώ και η πράξη αυτή καθαυτή μπορεί 

να λειτουργήσει ως αφορμή για την ενεργή ενασχόληση και των ίδιων και να μειώσει 

σε σημαντικό βαθμό τα ποσοστά τάσης προς εξαφάνιση. 

 

Η διγλωσσία στην εκπαίδευση 
Αναφερόμενοι στη διατήρηση μιας διαλέκτου και τη σημασία ενασχόλησης με 

αυτή, είναι πρέπον να αναφερθούμε και στη σημασία της διγλωσσίας στην εκπαίδευση. 

Πολλοί ισχυρίζονται πως η διγλωσσία αποτελεί τροχοπέδη για την γνωστική ανάπτυξη 

των ανθρώπων, πράγμα που έχει αποδειχθεί πως επρόκειτο για μια εσφαλμένη 

αντίληψη. Αξιοποιώντας μία προσωπική ποιοτική έρευνα σχετικά με το θέμα, η οποία 

στηρίζεται στις απόψεις 10 δασκάλων του νομού Φλώρινας με 10 – 34 χρόνια εμπειρία, 

καταγράφηκαν κάποια συμπεράσματα. Η εργασία αυτή διεκπεραιώθηκε στο μάθημα 

«Εισαγωγή στη διγλωσσία: Διγλωσσία και Εκπαίδευση» που παρακολούθησα στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Αναφέρεται 

στις αντιλήψεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προς τους 

δίγλωσσους μαθητές, οι οποίοι συνήθως είναι μετανάστες ή πρόσφυγες, καθώς και στη 

σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών.  

Οι περισσότεροι δάσκαλοι δήλωσαν πως τα δίγλωσσα άτομα δεν έχουν υψηλές 

προοπτικές και πως στην πλειονότητά τους δεν τα καταφέρνουν ικανοποιητικά στο 

σχολείο. Στην πραγματικότητα, όμως, η διγλωσσία δεν αποτελεί ένα μειονέκτημα που 

δυστυχώς κάποιοι απέκτησαν,  αντιθέτως είναι ένα προτέρημα των ανθρώπων που τους 

βοηθάει να σκέφτονται από διάφορες οπτικές, αξιοποιώντας πολλαπλές στρατηγικές. 

Τα άτομα που την κατέχουν μπορούν να αναδειχθούν πνευματικά, αρκεί να λάβουν την 

κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και ερεθίσματα από το περιβάλλον. Οι χαμηλές επιδόσεις 

αυτών των παιδιών δεν οφείλονται στον παράγοντα της διγλωσσίας, αλλά στα διάφορα 
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εξωτερικά ερεθίσματα που επηρεάζουν τη ψυχολογία τους και κατ’ επέκταση την 

αυτοεικόνα τους. Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού για παράδειγμα καθορίζουν πολλές 

φορές την πρόοδο τους (αυτοεκπληρούμενη προφητεία). Ακόμη, το 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της οικογένειας ή και η χώρα από την οποία κατάγονται 

και η αξία που της δίνει η χώρα υποδοχής. Πολλές φορές τα παιδιά αυτά νιώθουν 

κατώτερα, ανίκανα να φτάσουν το επίπεδο των γηγενών εξαιτίας των ρατσιστικών 

σχολίων που δέχονται. Τελικά εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια για να μην 

απογοητεύονται διαρκώς. 

Όλα αυτά μπορούν να μετατραπούν εάν υπάρξει ενημέρωση των άμεσα 

ενδιαφερόμενων σχετικά με τη διαχείριση του θέματος. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν μόνο 

με βάση την εμπειρία που είχαν και πιστεύουν πως αυτό αρκεί. Στην πραγματικότητα 

όμως η εμπειρία τους έγκειται σε μεμονωμένες περιστάσεις, που δεν τους βοηθούν να 

βγάλουν συγκεκριμένα συμπεράσματα και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες μεθόδους 

που θα βοηθήσουν τελικά αυτά τα άτομα. Όλα τα παιδιά έχουν προοπτικές και εμείς 

οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να τις αναδείξουν. 

Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, δεν έχουμε να κάνουμε με αλλόγλωσσους 

και γηγενείς μαθητές. Η ενασχόληση και εκμάθηση μιας νέας διαλέκτου από τους 

ίδιους τους μαθητές, ωστόσο, σίγουρα δεν αποτελεί τροχοπέδη για την ολοκληρωμένη 

γνωστική τους ανάπτυξη. Αντιθέτως, η ενασχόληση με μια άλλη γλώσσα / διάλεκτο 

διευκολύνει την περαιτέρω εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας, άρα και στην 

καλύτερη σχολική επίδοση, αφού οδηγεί σε έναν μηχανισμό σύγκρισης μεταξύ των 

δύο. «Συγκεκριμένα, τα δίγλωσσα παιδιά, που έχουν αναπτύξει επαρκώς και τους δύο 

κώδικες, έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της επεξεργασίας της γλώσσας, είναι πιο ευαίσθητα 

σε γλωσσικές μορφές και λειτουργίες (Bialystok 1991) και επιδεικνύουν μεγαλύτερη 

επικοινωνιακή ευαισθησία σε διαφορετικά περιβάλλοντα επικοινωνίας» (Γρίβα & 

Στάμου, 2014, σελ. 61, 62).  

Με βάση τα παραπάνω απορρίπτεται κάθε αρνητικός σχολιασμός σχετικά με 

την ενασχόληση με την Κατωιταλική διάλεκτο. Αντιθέτως, η ενεργή συμμετοχή σε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να αναπτύξει το μορφωτικό, γνωστικό, κοινωνικό και ηθικό 

χαρακτήρα των παιδιών και να συμβάλλει ενεργά στην δημιουργία ενσυνείδητων 

πολιτών. Η συμμετοχή στην αναφερόμενη ερευνητική εργασία ανοίγει τους ορίζοντές 

τους, αναπτύσσει την κριτική σκέψη και συνεισφέρει στην πνευματική καλλιέργεια.  
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Παράρτημα χαρτών 
 

Οι παρακάτω χάρτες αποτελούν αποσπάσματα από το βιβλίο του 

Rocco Aprile. 

 

 

 

 

Οι ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας ήταν περισσότερες στο παρελθόν, 

ενώ με την πάροδο του χρόνου ολοένα και μειώνονταν. Στους παρακάτω χάρτες θα 

παρατηρήσουμε τις περιοχές της Απουλίας, παλαιότερα και σήμερα, με σκοπό να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και να κατανοήσουμε τη διαφορά στην οποία 

αναφερόμαστε.  

Καλαβρία 

(Aprile, 1998, σελ. 42) 



 
57 

 

 

(Aprile, 1998, σελ. 43) 

(Aprile, 1998, σελ. 45) 
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Χάρτης σύγκρισης των παραπάνω δεδομένων. Η χρωματισμένη περιοχή 

απεικονίζει τα σημερινά δεδομένα. 

  

(Aprile, 1998, σελ. 46) 
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Παράρτημα τραγουδιών 
 

Τα τραγούδια που ακολουθούν παραχωρήθηκαν από τον κ. Κωσταντάτο και 

αποτελούν τραγούδια της Κατωιταλικής διαλέκτου του συγκροτήματος Encardia. 

 

Agapi mu fidella / Πιστή μου αγάπη 

Sto korafàissu ssiàno nna linari (2) 

Ce ’derlampise me, oue oli oue ola 

Ce ’derlampise mesa sto chloro,(2) 

 

Sekundu motti skonnete o fengari (2) 

Atto krovàttitu, oue oli oue ola,  

Atto krovàttitu `orio parefto.(2) 

 

Agàpimu fidela protini (2) 

Puru ti nifta issi oue oli oue ola 

Puru ti nifta issinnu se torô; (2) 

 

Ivo fsunnontas ’e se vrisko ’ci (2) 

Ce is ta mâla klà, oue oli oue ola 

Ce is ta mâla klàmata arcino.(2) 

 

Tin agàpimu vale sti fsichi (2) 

Sekundu sti kardia oue oli oue ola 

Sekundu sti kardia mmu tin vasto (2) 

 

Ius panta sto kosmo pai ’to zisi (2) 

Sekundu s’agapu oue oli oue ola 

Sekundu s’agapune n’ agapisi.(3) 

Στο κοραφάι6 σου σιάνω7 ‘να λινάρι (2) 

Τσε ντελαμπίσε8 μέ…ουέ ολί ουέ ολά  

Τσε ντελαμπίσε μέσα στο κλωρό9 (2) 

 

Σεκούντου μόττι σκώνεται10 ο Φεγγάρι (2) 

Α το κροββάτι11 του, ουέ ολί ουέ ολά  

α το κροββάτι του όριο παρευτό12 (2) 

 

Αγκάπη μου φιντέλλα πρωτινή13 (2) 

Πουρού τη νύφτα ισσί…ουέ ολί ουέ ολά  

Πουρού τη νύφτα ισσ’ ίνου σε τορώ14 (2) 

  

Ιβώ φσουνώντας15 ε΄σε βρίσκω ‘τσί (2) 

Τσε εις τα μάλα κλά…ουέ ολί ουέ ολά 

Τσε εις τα μάλα κλάματα αρτσινώ16 (2) 

 

Την αγκάπη μου βάλε στη φσυχή17 (2) 

Σεκούντου στην Καρντία ουέ ολί ουέ ολά  

Σεκούντου στην Καρντία μου τη βαστώ (2) 

 

Γιούς πάντα στον κόσμο πάει το τζίσι18 (2) 

Σεκούντου σ΄αγκαπού…ουέ ολί ουέ ολά  

Σεκούντου σ΄αγκαπούνε ν’ αγκαπήσει19 (3) 

 

 

                                                 
6 χωραφάκι 
7 μάζευα 
8 άστραψε 
9 πράσινο 
10 σηκώνεται 
11 κρεβάτι 
12 λαμπρό 
13 πρώτη 
14 βλέπω 
15 ξυπνώντας  
16 αρχίζω 
17 ψυχή 
18 η ζωή 
19 αγαπήσεις 
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Kalinifta / Καληνύχτα 

Ti en glicea tusi nifta ti en òria   

C'evò e'pplonno penséonta 'ss esena 

C'ettù-mpi 's ti ffenéstra-ssu, agàpi-mu, 

Tis kardìa-mmu su nifto ti ppena. 

 

Evò panta ss' esena penseo,   

Jatì 'sena, fsichi-mmu, 'gapò   

Ce pu pao, pu simo, pu steo   

'Sti kkardìa panta seria vastò. 

C'esù mai de' m'egàpise, òria-mu   

'E ssu pònise mai pu sse mena; 

Mai citt'oria chìli-su 'en énifse,   

Na mu pì loja agapi vloimena! 

 

T'asteràcia pu panu me vlùpune   

Ce m'o fengo krifizzu nnomena   

Ce jelù ce mu lèune: 's ton ànemo   

Ta traùdia pelìs, ì chamena. 

 

Kalì nifta! se finno ce feo   

Plaia 'su ti 'vo pirta prikò   

Ma pu pao, pu simo, pu steo   

'Sti kkardìa panta sena vastò. 

Τι έν’ γλυτσέα20 τούσ’ η νύφτα τι έν’ ώρια 

Τσ’ εβώ πλώνω πενσέοντα21 σε σένα 

Τσε του μπεί ες τη φενέστρα22 σου αγκάπη μου 

της καρντία μου σου νίφτω23 την πέννα24 

 

Εβώ25 πάντα σ’ εσένα πενσέω 

γιατί σένα φσυχή μου ‘γκαπώ 

Τσε που πάω, που σύρνω26, που στέω27 

Στη καρντία μου πάντα εσένα βαστώ 
 

Τσ’ εσού μάι ντε μ’ αγκάπησε ώρια μου 

Τσ’ εσού πόνισε μάι που σε μένα 

Μάι τσι τ’ ώρια κχείλη σου εν ένοιφσε 

να μου πεί λόγια αγκάπη βλοημένα 

 

Τ’ αστεράτσα28 που πάνου29 με βλέπουνε 

τσε μο φένγγο κρυφίτζου30 ‘ νωμένα31 

Τσε γελού τσε μου λέουνε εσ’ τον άνεμο 

τα τραβούντια32 πελείς33 εί κχαμένα34 

   

Καλή νύφτα σε ‘ φήνω τσε φέω 

πλάια35 εσού τι ‘εβώ πήρτα πρικώ36 

μα που πάω, που σύρνω, που στέω 

Στη καρντία μου πάντα εσένα βαστώ 

 

 

                                                 
20 γλυκιά 
21 σκέφτομαι 
22 παράθυρο 
23 βγάζω 
24 πόνο 
25 Εγώ 
26 φεύγω 
27 στέκομαι 
28 αστεράκια 
29 πάνω 
30 κρυφά 
31 μιλούνε 
32 τραγούδια 
33 πετάς 
34 χαμένα 
35 κοιμήσου 
36 θλιμμένος 
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Klama (Andra mu pai) / Κλάμα (Ο άντρας μου 

πάει) 

Telo na mbriakefto…na mi pensefso, 

Na klafso ce na  jelaso telo arte vrai !! 

Ma mali rraggia evo e na kantaliso, 

Sto fengo e na fonaso : o andramu pai! 

o andramu pai. o andramu pai. 

E antropi ste mas pane , ste tarassune 

N’arti kali us torume ettu s’ena  chrono! 

E tui e zoi  mma ..E tui zoi ,Kriste mu! 

Mas pa  ci sti Germania kleonda ma  

pono!!  

Tata jati e’ na pai? Pemma jati? 

Jati tui ene e zoi mara pedia 

O ttechuddhi polema ce tronni 

Na lipariasi us patrunu m’utti fatia! 

 

Ste kuo ti banda ce  ste kuo itto sono, 

Steo ettu ma sa ce  ste  penseo  sto  treno 

Penseo sto skotino citti miniera 

Pu polemonta eci peseni o jeno 

 

Τέλω να μπριακεφτώ37 να μη πενσέφσω 

να κλάφσω τσε να γκελάσω τέλω αρτεβράι. 

 Μα μάλι’ αράτζια38 έβο ε’ να κανταλίσω39  

στο φέγγο ε’ να φωνάσω ο άντρα μου πάει. 

Ο άντρα μου πάει. Ο αντρα μου πάει. 

Τσ’ ε οι αντρώποι40 στε, μας πάνε τσε ταράσσουνε41 

ντ’ άρτει καλοί ους42 τορούμε43 του σ’ ένα κρόνο44 

 ’Ετο ε  τζοΐ45 μα ε του, ε τζοΐ  Κριστέ μου; 

Μα πα τσι στη Τζερμάνια46 κλαίοντα μα πόνο. 

Κλαίοντα μα πόνο Κλαίοντα μα πόνο. 

Τάτα47 γιατί εν να πάει, πέ μα γιατί; 

Γιατί έτο έν’ ναι τζοΐ μαρά παιντία48 

ο τεκούντη49 πολεμά50 τσ’ ιδρώνει  

να λιπαριάσει51 ου σινιούρου52 μου τη φατία53. 

Μου τη φατία Μου τη φατία. 

Στέκω54 τη μπάντα τσε στέκω εντώ σόνο55. 

Στέω πουμμα σαν τσε στε, πένσεο στο τρένο.  

Πένσεο στο σκοτεινό τσε στη μινιέρα56  

Που πολεμώντα ετσί πεσαίνει57 ο γένο58. 

Πεσαίνει ο γένο Πεσαίνει ο γένο. 

 

 

 

                                                 
37 μεθύσω 
38 πολλή οργή 
39 τραγουδήσω 
40 άντρες 
41 φεύγουν 
42 αν όλα παν καλά 
43 ιδωθούμε 
44 χρόνο 
45 ζωή 
46 Γερμανία 
47 μπαμπά 
48 καημένα παιδάκια 
49 φτωχός 
50 δουλεύει 
51 παχύνει 
52 αφεντικά 
53 δουλειά 
54 ακούω 
55 μουσική 
56 ορυχείο 
57 πεθαίνει 
58 κόσμος 
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Travoudi tis douleias / Τραγούδι της δουλειάς 

Ce itela na΄  ccero p΄u teritzi 

na s’ ambiezzo c’ énan orio maccalouri 

na soungissi tes idrote p΄u ritti 

 e-ce pa-sso phi-zzo na-chi ena travoudi 

  

Orria p΄une ta spiddhia fabrika΄ ta 

c’ ories i porte m’ ola ta΄  klidia 

Itela na s΄u p΄o ce m’ abastéi 

na pa’ n’ is pi tis mannas su na s’ armasi. 

  

Ise micedda ce ma su duléi 

 

igenese mali ce korasi meni. 

Kαι ήθελα να ξέρω πού θερίζεις 

να σου στείλω ένα όμορφο μαντίλι, 

να σφουγγίσεις τον ιδρώτα που χύνεις 

και κάθε σταγόνα νάχει ένα τραγούδι. 

  

Όμορφα πούναι χτισμένα τα σπίτια 

κι όμορφες οι πόρτες μ’ όλα τα κλειδιά! 

Ήθελα να σου πω και δεν τολμάω 

να πας να πεις της μάννας σου να σε παντρέψει. 

 

Eίσαι μικρούλα κι αν δεν επωφεληθείς  

(από τα νιάτα σου) 

θα μεγαλώσεις και θα μείνεις έτσι (ανύπαντρη). 

 

 

Is oria mou / Στην ωραία μου 

Ε μου σύρνει59 η καρντία να σου μιλήσω 

Φσέ τσεί που εβώ κραταίνω60 στη Φσυχή 

Μα σου κανόσιω61 φύσα62 μέσ’ τα μάδια63 μου 

Κα όλο το πενσιέρι μου τωρεί 

 

Ελέου64 τα μάδια μου κα’ σαι Ρετζίνα 

Στο πέττο65 μου γκραμμένη66 σε βαστώ 

Τσέ πάσσιο νύφτα το μουζάι67 σου τ’ ώριο 

Ες ύπουνο68 τζελώντα69 το τωρώ 

  

                                                 
59 θέλει 
60 κρατάει 
61 κοιτάς 
62 μέσα 
63 μάτια 
64 λένε 
65 στήθος 
66 βασίλισσα 
67 μορφή 
68 όνειρο 
69 χαρούμενο 
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Καμ’ πίτσικα70 τα φύντα71 τις καρντία 

Κα τέρμασι72 στο γιέμα73 μου βαστώ 

Μία σύκα κα μου φέι τιν αμιλία74  

Στέ μου σκουριάτζει75 α μμάδια που ε τωρώ 

 

Τσέ η τέρμαση τσέ η σύκα τσέ η λουμέρα 

Μου σώτζειν γιάνει76 εσού μανεχό77 

Τσε γκουάι μομέντο  φσέ σου πάω ρωτώντα  

Σα μπακάω φιούρο που γιουρέει νερό 

 

Oria mu fenese / Ωραία μου φαίνεσαι 

Λίο λα, ο  λίο λα, λιο, λιο, λα… 

 

Ώρια μου φαίνεσαι μα πάς μανέρα78 

ότι είσαι μόνεκα79, ότι είσαι κοράσι 

τώα80 που σ’ είντα μα μαντία81 γκερμένα82 

Κουλουρίτα83 μου εφάνει σα τσεράσι84 

 

Λίο λα, ο  λίο λα, λιο, λιο, λα… 

 

Έκαμε σα πουντί85 της πριμαβέρα86 

                                                 
70 τρέμουνε 
71 φύλλα 
72 πυρετός 
73 αίμα 
74 μιλιά 
75 σκοτείνιασαν 
76 ως μου 
77 μόνο εσύ 
78 όπως δείχνεις 
79 μοναχή 
80 τότε 
81 μαλλιά 
82 πιασμένα 
83 χρωματιστή 
84 κεράσι 
85 πουλί 
86 άνοιξης 
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κουμπάρετσε ντιού μέρε87 τσε πόι88 να κχάσει89 

μα ντε τι ε κάιο μόνεκα90 να πάει 

που να γκύρει91 α μαντία  

πουρνό92 τσε βράι93 

 

Λίο λα, ο  λίο λα, λιο, λιο, λα… 

  

                                                 
87 μέρες 
88 μετά 
89 χάθηκες 
90 καλόγρια 
91 πιάνεις 
92 πρωί 
93 βράδυ 
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