
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το “ταξίδι στα γράμματα με τη SUPERFAST FERRIES” συνεχίζεται για 2η χρονιά 
 

 
Η SUPERFAST FERRIES στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
του Ομίλου Attica Group και συγκεκριμένα της πρωτοβουλίας “Ελληνικές Κοινότητες 
Ιταλίας - Ένα ταξίδι στα γράμματα με τη SUPERFAST FERRIES”, ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τρεις ακόμη ενέργειες σε ελληνικές κοινότητες και σχολεία της Ιταλίας, εκεί όπου 
συνεχίζει αδιάκοπα εδώ και τρεις χιλιετίες να χτυπά ολοζώντανη η καρδιά μιας άλλης 
Ελλάδας. 
Το «ταξίδι» με στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, 
των παραδόσεων, των χορών και της ψυχής της πατρίδας μας, ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2018 με 4 ενέργειες στο Ρήγιο (Ρέτζιο) & στο Κοντοφούρι Καλαβρίας, στην 
Μπολόνια, στην Πάρμα και στην Ανκόνα και συνεχίστηκε το διάστημα Φεβρουάριος-
Μάιος 2019  στο Ρήγιο και στην Μπόβα Μαρίνα της Καλαβρίας, καθώς και στη Μεσσήνα 
της Σικελίας. 
  

Σε συνεργασία με το Κέντρο ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ, την Ελληνική Κοινότητα του Στενού, την 

Ελληνική Κοινότητα Εμίλια Ρομάνια, τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ντέλια καθώς και 
το Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου της Πάρμα, μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και ενήλικες, είχαν την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα 
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, να συμμετάσχουν σε βιωματικά/εικαστικά 
εργαστήρια, να γευτούν Ελληνικά παραδοσιακά πιάτα (εδέσματα), να χορέψουν, να 
τραγουδήσουν και να διαβάσουν ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία. 
Παράλληλα, ενισχύθηκαν βιβλιοθήκες Ελληνικών Κοινοτήτων και σχολείων ενώ 
προσφέρθηκαν βιβλία σε μαθητές. 
 
Αναλυτικά, για το διάστημα Φεβρουάριος-Αύγουστος 2019, πραγματοποιήθηκαν οι 
παρακάτω δράσεις: 
 
Ρήγιο (Ρέτζιο) Καλαβρίας: Μαθήματα Ελληνικών - Β΄ κύκλος 
 
Σε συνεργασία με το Κέντρο ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ και την καθηγήτρια Βασιλική Βούρδα 
πραγματοποιήθηκε ο B΄ Κύκλος μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού "Ταξίδι 
στην Ελλάδα" στο Ρήγιο (Ρέτζιο)  της ελληνόφωνης Καλαβρίας. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουν μαθήματα ελληνικών αλλά και 
να γνωρίσουν την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τον νεοελληνικό πολιτισμό, τα ήθη και 
έθιμα, τις γιορτές, τους χορούς, τα τραγούδια και τις γεύσεις της Ελλάδας. 
 



Μεσσήνα Σικελίας: Βιωματικά/εικαστικά εργαστήρια με τη συγγραφέα-
εικονογράφο Βάσω Ψαράκη - Ημερίδα 
 
Σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα του Στενού πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια 
με μαθητές του Νηπιαγωγείου,  Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού καθώς και με μαθητές δύο 
Λυκείων. Με αφορμή τα βιβλία της Βάσως Ψαράκη, τα παιδιά άκουσαν τις ιστορίες, 
ζωγράφισαν τους ήρωες, έφτιαξαν χειροτεχνίες μαζί με τη δημιουργό, έμαθαν ελληνικές 
λέξεις, χόρεψαν και άκουσαν τραγούδια από το cd της «Ξέρω τραγούδια να σας πω»! 
 
Παράλληλα, στην Κοινότητα, διοργανώθηκε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα 
«Εκμάθηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» με σημαντικούς Έλληνες και Ιταλούς 
ομιλητές. Η συμμετοχή του κοινού ήταν αθρόα. 
 
Μεσσήνα - Ελληνική Κοινότητα του Στενού - Έκδοση βιβλίου για τον Δ. Σολωμό 
 
Σε συνεργασία με τον καθηγητή και Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του Στενού κ. 
Δανιήλ Μακρή, η SUPERFAST FERRIES στήριξε την έκδοση του δίγλωσσου βιβλίου 
«Φόρος τιμής στον Σολωμό», Εκδόσεις Κοροντζή, αφιερωμένο σε άγνωστες πτυχές 
της ζωής του Εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του 
βιβλίου ανέλαβε η βραβευμένη εικονογράφος κα Διατσέντα Παρίση. 
Το βιβλίο «Φόρος Τιμής στον Σολωμό» εστάλη σε συνολικά 90 βιβλιοθήκες σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, καθώς και σε ελληνικούς συλλόγους, ελληνικά σχολεία, 
πανεπιστήμια και σχολικές/κοινοτικές/περιφερειακές βιβλιοθήκες της Ιταλίας. 
 
Μπόβα Μαρίνα, Καλαβρία: Αγορά διαδραστικού πίνακα 
 
Η SUPERFAST FERRIES ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ελληνικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου CIRCOLO CULTURALE GRECO “DELIA” στην Μπόβα Μαρίνα, προσέφερε  
έναν διαδραστικό πίνακα για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητές τους. 
 
Τα προγράμματα επιμελήθηκε και συντόνισε η συνεργάτης της SUPERFAST FERRIES 
κα Μαίρη Κρητικού. 
 
H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST 
FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO 
LINK με συνολικά 31 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές 
υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 
χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας 
πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα 
ετησίως. 
 

Καλλιθέα, 3 Οκτωβρίου 2019 
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