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Το www.inital.gr ήρθε σε επαφή με το Ελληνοιταλικό Σχολικό Δίκτυο Μεγάλη Ελλάδα.
Το έργο του Ελληνοιταλικού Σχολικού Δικτύου Μεγάλη Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό,

α/ στην διατήρηση της παράδοσης της Γκρεκάνικης διαλέκτου και των εθίμων της
αναγνωρισμένης Ελληνικής μειονότητας της Κάτω Ιταλίας που αριθμεί περίπου 40.000
κατοίκους.
β/ στην διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας στον πληθυσμό της Κάτω Ιταλίας ώστε οι
μαθητές εκτός απο την τοπική διάλεκτο να μαθαίνουν και τα Νέα Ελληνικά
γ/ στην διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας στην Ιταλία..
δ/ στην αδελφοποίηση Δήμων και Πόλεων της Κάτω Ιταλίας με Δήμους ή Πόλεις στην
Ελλάδα
ε/ στην αδελφοποίηση Σχολικών Μονάδων και στην σύσφιξη των σχέσεων των
μαθητών Ελλάδας και Κάτω Ιταλίας.
Το www.inital.gr έχει δημιουργήσει RSS feed για άμεση ενημέρωση των δραστηριοτήτων
του Σχολικού Δικτύου
http://www.inital.gr/news-feeds/4-2009-10-25-15-39-0
1
Έχει περιλάβει το link του site http://www.inital.gr/web-links/44-2009-12-18-12-51-37
Έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα για την
Μεγάλη Ελλάδα με άρθρα για τον πολιτισμό, την μουσική και την καθημερινότητα των
ανθρώπων στην Μεγάλη Ελλάδα.
ακολουθεί το email του Προέδρου του Ελληνοιταλικού Σχολικού Δικτύου Μεγάλη
Ελλάδα.
Ευχαριστούμε για την ένδειξη ενδιαφέροντος!

Μας τιμά η προσοχή σας και η διάθεση συνεργασίας, χαιρόμαστε που δημοσιεύσατε υλικό
μας στην ιστοσελίδα σας και πιστεύουμε ότι έχουμε κοινά σημεία δράσης που μας
καθιστούν πρακτικά σύμμαχους στην προσπάθεια διάδοσης των γλωσσών μας, την ελληνική
και ιταλική, στην Ευρώπη.
Παρακαλώ ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας, υπό συνεχή εμπλουτισμό, http://www.grecia.
it
και ειδικότερα
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http://www.grecia.it/it/2010/02/2-simposio-magna-grecia-sibari-16-apr-2010.html#more-926
όπου μπορείτε να αντλήσετε κάθε χρήσιμη πληροφορία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Βρίσκομαι στη Σικελία, όπως θα δείτε από την προσωπική μου σελίδα http://www.facebook.
com/Alexandris.Evangelos
και προχωρήσετε στην ανάγνωση άλλων δράσεων στην Τρινακρία μέσα από ομάδες
δουλειάς ιταλικών κι ελληνικών σχολείων σε τροχιά αδελφοποιήσεων.

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου συνεδριάζει στην πόλη Καταντζάρο της Καλαυρίας το
συντονιστικό όργανο του Δικτύου Μεγάλη Ελλάδα με την παρουσία μου ώστε να
αποφασιστούν οργανωτικές λεπτομέρειες για το δεύτερο συμπόσιο του σχολικού μας
δικτύου, προγραμματισμένο την 16 Απριλίου 2010 στη Σύβαρη, με το Δήμο, τη Νομαρχία,
την Περιφέρεια και την αιγίδα Κυβερνητικών οργάνων. Θα χαρώ να σας εξασφαλίσω μια
τηλεσυνεδρίαση μέσω ΣΚΥΠΕ με το συντονιστή καθ. Λουίτζι Μακρί και άλλους
πρωτεργάτες για την ιστοσελίδα σας.
Επίσης, υπολογίζω να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στο συμπόσιο με αντιπροσωπίες
Ελλήνων μαθητών ιταλικής γλώσσας με συνοδούς μέλη του Συλλόγου σας. Για κάθε
οργανωτική πρωτοβουλία συμμετοχής μη διστάσετε να ζητήσετε πληροφορίες, η
συμμετοχή είναι απλή κι εξασφαλισμένη η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Με εκτίμηση και διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας,

Evangelos Alexandris, President

ΑΘΗΝΑ: 00302118505811 (αστική χρέωση)
ROMA: 00390695557499 (costo chiamata urbana)
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EΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - LEGA ITALOELLENICA

Πολιτιστικός Σύλλογος - Associazione Culturale

ITALIA: Via Monte Rotondo, 4 - 67100 L'AQUILA (ΙΤ) Tel-Fax: 0039086261615
00393356797917
ΕΛΛΑΔΑ: Bella Vista, 8 - 21056 TOLO (GR) Tel-Fax: 00302752058025 00306973570912
www.grecia.it - info@grecia.it

SKYPE & MESSENGER: *www.grecia.it*

Al Presidente della Repubblica Ellenica Karolos Papulias

In qualità di Presidente della LEGA ITALOELLENICA inoltro il saluto del Presidente della
Repubblica Ellenica, in occasione delle festività di Natale e Capodanno 2010, non solo ai
cittadini Ellenici residenti in Italia ma anche agli Italiani filelleni.
Come peraltro il Presidente Papulias conosce benissimo dalla sua lunga permanenza all’estero,
l’Ellenismo non si compone dai soli cittadini Ellenici, bensì da cittadini di ogni origine che hanno
conosciuto la nostra cultura, le lettere, l’educazione clasica, si interessano del nostro paese, si
attivano per lo sviluppo delle relazioni dei loro paesi con la società Ellenica e i suoi cittadini,
Ellines.
Secondo il famoso detto di Isocrate “non sono Ellenici solo i cittadini nati all’interno dei suoi
confini, ma tutti quanti condividono la spiritualità Ellenica come propria,” è doveroso inoltrare il
saluto proprio a queste coscienze ovunque al mondo.

BUON NATALE, FELICE L’ANNO NUOVO
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SEMPRE DA ESEMPIO PER TUTTI GLI ELLINES

(Ελληνικά) Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια Ως πρόεδρος
του ΕλληνοΪταλικού Συνδέσμου, μεταβιβάζω στα μέλη του πολιτιστικού μας συλλόγου,
Έλληνες αλλά και φιλέλληνες Ιταλούς, το χαιρετισμό σας. Όπως άλλωστε ο κ. Πρόεδρος
της Ελληνική Δημοκρατίας γνωρίζει καλά από τις μνήμες του στο εξωτερικό, ο Ελληνισμός
δεν αποτελείται μόνο από τους Έλληνες υπηκόους απανταχού της γης, αλλά και από τους
αλλοδαπούς υπηκόους που γεύτηκαν το ελληνικό πνεύμα, τα γράμματα, την κλασική
παιδεία, ενδιαφέρονται για τη χώρα μας, δρουν για την ανάπτυξη σχέσεων των χωρών τους
με την Ελληνική Κοινωνία και τους πολίτες της. Σύμφωνα με το ξακουστό ρητό του
Ισοκράτη "δεν είναι Έλληνες μόνο όσοι γεννήθηκαν μέσα στα σύνορα της Ελλάδας αλλά και
όσοι μυήθηκαν στον πολιτισμό της" αξίζει ο χαιρετισμός αυτός του Προέδρου να
διοχευτετεί παντού όπου υπάρχουν Ελληνικές συνειδήσεις. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ,
ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!
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