
 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 

Αγαπητές Συμπατριώτισσες, αγαπητοί  Συμπατριώτες της Διασποράς του 

Ελληνισμού, 

Με την ιδιότητα μου ως Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 

Ελληνισμού, απευθύνομαι σε σας με βαθιά και ειλικρινή συγκίνηση και 

συναισθήματα σύνθετα. Από τη μια μεριά με αισθήματα χαράς για την 

εμπιστοσύνη  που μου έδειξαν  ο Υπουργός Εξωτερικών  Νικόλαος Κοτζιάς αλλά και 

ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας τοποθετώντας με σε αυτή τη νευραλγική 

θέση και από την άλλη,  με ισχυρή αίσθηση καθήκοντος για τις βαρύτατες ευθύνες 

που επωμίζομαι σε μια τόσο κρίσιμη ώρα για την πατρίδα 

Σας ζητώ λοιπόν να με βοηθήσετε στα νέα μου καθήκοντα σε αυτόν τον 

επιτελικό φορέα, προσβλέποντας στην ενεργή υποστήριξή σας σε ένα πλαίσιο 

ισότιμης και αμφίδρομης συνεργασίας. 

Σε λίγες μέρες θα βρίσκομαι στην Ιταλία για να συμμετάσχω,  την 5η 

Ιουνίου,  σε μια σημαντική εκδήλωση της Ομογένειας και με την ευκαιρία αυτή να 

έλθω σε επαφή μαζί σας. 

Πρόκειται για τα εγκαίνια της Έκθεσης ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ, 500 

ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, που διοργανώνεται στη Νάπολη,  στο Μέγαρο των Αρχείων του 

Κράτους (Piazzetta Grande Archivio, 5, 80138 Napoli) η οποία θα διαρκέσει μέχρι 

τέλος Σεπτεμβρίου 2015  και περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από το 1500 μέχρι 

σήμερα, εν μέρει ανέκδοτο, σημαντικά βίντεο και πρόσφατα κειμήλια της 

Ομογένειας. 

Με τη συμμετοχή μου αυτή αλλά και με τις επαφές μου μαζί σας, θέλω  να 

αποτίσω φόρο τιμής στις ιστορικές εστίες της διασποράς στην Ιταλία, εκφράζοντας 

την ευγνωμοσύνη της Πατρίδας για την εθνική προσφορά όλων εκείνων  που, μετά 

την πτώση της Πόλης, κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες μικρές Ελλάδες στις χώρες 

που τους υποδέχτηκαν και να προετοιμάσουν την αναγέννηση της 

Ελλάδος. Η ελληνική διασπορά είναι ένα κλειδί για να κατανοήσουμε την ίδια την 

ιστορία της Ευρώπης. Οι εστίες των Ελλήνων όχι μόνο διέδωσαν την Ελληνική παιδεία 

αλλά και ευνόησαν πολιτιστικές και οικονομικές ανταλλαγές συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη των χωρών υποδοχής. 

Στη Νότια Ιταλία, από τα χρόνια 1532-1534, είχαν βρει φιλόξενη υποδοχή 

8.000 Έλληνες,  που ο Γενουάτης ναύαρχος Αντρέα Ντόρια, με διαταγή του Καρόλου 

του Ε΄, είχε εκκενώσει από τη Κορώνη, Μεθώνη και Πάτρα για να αποφύγουν τα 

αντίποινα των Τούρκων. Από αυτούς 5.000 κυρίως Κορωναίοι εγκαταστάθηκαν στη 

Νάπολη, άλλοι βρήκαν άσυλο και τύχη στη Μεσσήνη της Σικελίας, στη Μπαρλέττα της 

Απουλίας και σε άλλες περιοχές της Καλαβρίας. Όλοι αυτοί διέπρεψαν στις νέες τους 

πατρίδες και συνέβαλαν στην ανάπτυξή τους, χωρίς ποτέ να ξεχάσουν τις ρίζες, τα 

ήθη και τα έθιμά τους. Η πιο παλιά εκκλησία της διασποράς είναι η μνημειώδης 

εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Νάπολης, την οποία έκτισε 

το 1518 ο Θωμάς Ασάν Παλαιολόγος από το Μοριά. Αυτή είναι η εκκλησία 

των Κορωναίων που συγκρότησαν την ελληνική συνοικία γύρω από αυτήν στο κέντρο 

της πόλης, όταν έφτασαν λίγα χρόνια μετά. 



 Η Έκθεση αυτή διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων 

και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και την Ελληνική Κοινότητα  Νεαπόλεως και 

Καμπανίας (ΕΚΝΚ) σε συνεργασία  με  τοπικούς φορείς και Ιδρύματα. Πλαισιώνεται 

δε από  μια Επιστημονική Ημερίδα, την 26η Ιουνίου 2015, σε Μέγαρο του Δήμου 

Νεαπόλεως (Sala del Capitolo, Complesso San Domenico Maggiore), με τη συμμετοχή 

πολλών ερευνητών εγνωσμένου κύρους. Μετά τη λήξη της Ημερίδας θα ακολουθήσει 

συναυλία στο Ωδείο San Pietro a Majella με συνθέσεις επώνυμων Επτανήσιων 

μουσικών που είχαν σπουδάσει στα Ωδεία της Νάπολης από τα τέλη του 1700 μέχρι 

τις αρχές του 1900. Την επόμενη ημέρα ένα μουσικοχορευτικό συγκρότημα  από την 

Κορώνη με παραδοσιακές φορεσιές θα προσφέρει στην πόλη της Νάπολης ένα 

πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα στο Κάστρο Maschio Angioino. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και 

Αδελφοτήτων Ιταλίας  και μαζί της ο ελληνισμός της Ιταλίας,  πρωτοστατεί τα 

τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια ανάδειξης των διασπορικών ιστορικών 

κοινοτήτων και θυλάκων. Όπως εξαιρετικής σημασίας είναι και η ανάληψη εκ μέρους 

της, εδώ και δύο χρόνια,  της μεγάλης εκστρατείας καθιέρωσης της Παγκόσμιας 

Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού,  χαράζοντας πρώτη το 

δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των Ελλήνων στον 

παγκόσμιο πολιτισμό. Το μέλλον της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού 

Πολιτισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον του Ελληνισμού 

και  χρέος όλων μας είναι  να στηρίζουμε  και να τιμάμε  την Ελληνική Γλώσσα, 

ιδιαίτερα σήμερα με δεδομένη την τάση συρρίκνωσης και συμπίεσης 

των «μικρών» γλωσσών 

Αγαπητές Συμπατριώτισσες, αγαπητοί  Συμπατριώτες της Διασποράς του 

Ελληνισμού 

Η Ελλάδα μας καθημερινά βάλλεται, επειδή όρθωσε το ανάστημα της και 

διεκδίκησε δυναμικά την αποκατάσταση της εθνικής της κυριαρχίας, της 

αξιοπρέπειας των πολιτών της και της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα καλούμαστε όλοι 

μας να κάνουμε τις υπερβάσεις μας και να πρωτοστατήσουμε στην εθνική 

προσπάθεια. Ο ελληνισμός της διασποράς, μέρος του οποίου είστε και εσείς,  έχει 

αποδείξει στο παρελθόν και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ότι όταν γίνεται 

κοινωνός των οραμάτων, ομονοεί, πρωτοπορεί  και συνοδοιπορεί. 

Με χαρά  περιμένω να σας συναντήσω και να ανταλλάξω θέσεις και απόψεις 

μαζί σας   

Η Ελλάδα σας θέλει πάντα στο πλευρό της.  

Η Ελλάδα είναι κοντά σας.  

Προχωράμε μαζί! 

 

                                                                                                                                                              

Μιχάλης Κόκκινος 

  

 


