
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ένα ταξίδι στα γράμματα με τη SUPERFAST FERRIES 
 

Η SUPERFAST FERRIES στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
του Ομίλου Attica Group, προάγει τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού 
πολιτισμού, εγκαινιάζοντας την πρωτοβουλία «Ελληνικές Κοινότητες Ιταλίας». Ένα 
ταξίδι στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τους χορούς, τη ψυχή της πατρίδας 
μας, με αφετηρία τις Ελληνικές Κοινότητες της Ιταλίας, εκεί όπου ακόμα και σήμερα 
χτυπά ολοζώντανη η καρδιά μιας άλλης Ελλάδας. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε 
το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018 σε Συλλόγους και Σχολεία της Ιταλίας, σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνομάθεια, τις Ελληνικές Κοινότητες Εμίλια Ρομάνια και 
Μάρκε καθώς και το Ευρωπαϊκό Σχολείο-Ελληνικό Τμήμα της Πάρμα. Μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και ενήλικες, είχαν την ευκαιρία να μάθουν 
Ελληνικά, να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, να γευτούν Ελληνικά 
παραδοσιακά πιάτα, να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να διαβάσουν ελληνικά 
λογοτεχνικά βιβλία. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε η συνεργάτης της εταιρίας Κα. Μαίρη 
Κρητικού. 
 
Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία περιλάμβανε τις παρακάτω δράσεις: 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ - "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" - ΡΕΤΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΦΟΥΡΙ 
ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 
Σε συνεργασία με το Κέντρο ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ και την καθηγήτρια Βασιλική Βούρδα 
πραγματοποιήθηκε ο Α’ Κύκλος μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού "Ταξίδι 
στην Ελλάδα" στο Ρήγιο και στο Κοντοφούρι 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 
έθιμα, τις γιορτές, τους χορούς, τα τραγούδια και τις γεύσεις της Ελλάδας. Επιπλέον 
παρακολούθησαν δύο ελληνικές ταινίες και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Μεγάλης 
Ελλάδας στο Ρήγιο/Ρέτζιο. Στο τέλος του Κύκλου, 28 συμμετέχοντες παρέλαβαν 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑ 
Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς συνάντησε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, 
τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια 
στην Μπολόνια. Με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του «Ιστορίες με 
Καλικάντζαρους» τους μίλησε για το έθιμο, ανάγνωσε το βιβλίο και δραματοποίησε μαζί 
τους την ιστορία. Στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής, οι μεγαλύτεροι μαθητές/τριες 
έγραψαν τις δικές τους ιστορίες με χιούμορ και φαντασία, χρησιμοποιώντας λέξεις 
«κλειδιά»! 
 
 



ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗN ΕΥΡΩΠΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ /ΠΑΡΜΑ 
Παράλληλα, ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς πραγματοποίησε δύο ακόμη 
συναντήσεις με τους μαθητές/τριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου του Ελληνικού 
Τμήματος του Σχολείου για την Ευρώπη στην Πάρμα. Ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη 
έδωσε την αφορμή στα παιδιά να υποδυθούν τους ρόλους της Πυθίας, του Χρεμύλου, 
του Δία… και να «ξαναγράψουν» την ιστορία με δικά τους λόγια. Στο εργαστήρι 
δημιουργικής γραφής οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου έμαθαν νέους τρόπους έκφρασης 
και κλήθηκαν να γράψουν τις δικές τους ιστορίες με αφορμή τις «Αλλόκοτες ιστορίες» 
του συγγραφέα. 
Επιπλέον, ενισχύθηκε η βιβλιοθήκη του Τμήματος με βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας και 
ποίησης, ενώ προσφέρθηκε σε όλα τα παιδιά του Γυμνασίου το βιβλίο «Μίλα μη 
φοβάσαι». 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΕ 
Στην Ελληνική Κοινότητα Μάρκε, η SUPERFAST FERRIES εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη 
των παιδιών με βιβλία σημαντικών και αγαπημένων συγγραφέων, όπως είναι οι: 
Πηνελόπη Δέλτα, Άλκη Ζέη, Ευγένιος Τριβιζάς, Μενέλαος Λουντέμης, Ζωρζ Σαρή, 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Νικόλας Ανδρικόπουλος, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Βάσω 
Ψαράκη, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον Κόσμο της γνώσης και της φαντασίας. 
 
H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των εταιριών 
SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA 
MOROCCO LINKS με συνολικά 30 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού 
επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου 
της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 59 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια. 
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