
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πέντε χρόνια «Ταξίδι στα γράμματα με τη SUPERFAST FERRIES» 

Η SUPERFAST FERRIES, στο πλαίσιο του προγράμματος Υπευθυνότητας του Ομίλου ATTICA 

GROUP και συγκεκριμένα της πρωτοβουλίας «Ελληνικές Κοινότητες Ιταλίας - Ένα ταξίδι στα 

γράμματα με την SUPERFAST FERRIES» συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια κοινωνικής αρωγής 

προς τις ελληνικές κοινότητες της Κάτω Ιταλίας. Έχοντας ξεκινήσει το 2018 από την Ελληνική 

Κοινότητα Εμίλια Ρομάνα στην Μπολόνια και την Πάρμα, η δράση συνεχίζει στις περιοχές της 

Καλαβρίας και της Μεσσήνας στη Σικελία. Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η διατήρηση 

της «ενότητας» των δύο λαών μέσα από τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Μια ενότητα που 

παραμένει ζωντανή από τις απαρχές του ελληνικού αποικισμού όταν μετά το τέλος του Τρωικού 

πολέμου δημιουργήθηκε η Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia), σύμφωνα με τον Έλληνα γεωγράφο, 

φιλόσοφο και ιστορικό Στράβωνα. 

Από την αρχή αυτής της πρωτοβουλίας έως και το 2022, η SUPERFAST FERRIES, 

συνεργάστηκε με την Ελληνική Κοινότητα του Στενού στην Μεσσήνα Σικελίας και στην 

Καλαβρία, με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ στο 

Ρήγιο/Ρέτζιο, με τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΔΕΛΙΑ» στην Μπόβα Μαρίνα και με το 

Σχολείο της γλώσσας γρέκα του Βούα «G.Α.Grupi» στην Μπόβα. 

Μαθητές και μαθήτριες κλασικών λυκείων, έφηβοι και ενήλικες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ελληνικών και να λάβουν, την πιστοποίηση επάρκειας της 

ελληνομάθειας. 

Πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση της δανειστικής παιδικής και νεανικής βιβλιοθήκης «Άλκη Ζέη-

Ταξίδι στα γράμματα» που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Κοινότητα του Στενού, η αγορά 

διαδραστικών πινάκων προς τις ανωτέρω κοινότητες, η προσφορά σύγχρονων εκπαιδευτικών και 

λογοτεχνικών βιβλίων σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, η διοργάνωση ημερίδων με 

θέματα που άπτονται της ελληνικής γλώσσας και η διοργάνωση εικαστικών και βιωματικών 

εργαστηρίων συνέβαλλαν αποτελεσματικά στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 

πολιτισμού. 

Παράλληλα η SUPERFAST FERRIES συμμετείχε στην έκδοση του δίγλωσσου (ελληνικά/ιταλικά) 

βιβλίου «Φόρος τιμής στον Σολωμό» το οποίο απέστειλε σε συνολικά 90 βιβλιοθήκες στην 

Ελλάδα και στην Ιταλία. Το βιβλίο κυκλοφόρησε και σε 2η έκδοση με την υποστήριξη της εταιρείας. 

Η Ελληνική Κοινότητα του Στενού το 2022 θέλοντας να τιμήσει τη SUPERFAST FERRIES για τη 

συνολική της δράση, της απένειμε το 9ο βραβείο «Δημήτρης Μπισμπίκης», βραβείο με το οποίο 

τιμώνται πρόσωπα ή φορείς που προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. 



Το Πρόγραμμα «Ελληνικές Κοινότητες Ιταλίας - Ένα ταξίδι στα γράμματα με τη SUPERFAST 

FERRIES» επιμελείται η συνεργάτης της εταιρείας Μαίρη Κρητικού, συντονίστρια εκδηλώσεων, 

ειδική σε θέματα παιδικής λογοτεχνίας. 

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, 

BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 

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 74 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 

400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως. 
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