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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η εμπειρία που έχει κωδικοποιηθεί μέσω του Δικτύου Magna Graecia – Μεγάλη Ελλάς μέχρι
τώρα ήταν συναρπαστική! Εκατοντάδες νέοι από τις δύο χώρες είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν στις πολιτιστικές ανταλλαγές, να κάνουν φίλους, να εμβαθύνουν τη γνώση
των πρακτικών μέσα στο σχολείο με άμεσο, πρωτότυπο, καινοτόμο τρόπο, να συμβαδίσουν
με την ψηφιακή εποχή για τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, θα ενισχύσουν τη
δημιουργικότητα, να προτείνουν νέους δρόμους για την διερεύνηση της συνείδησης των
πολιτών, ριζωμένοι στη χώρα καταγωγής τους, από εκεί που ανήκουν, έως την μεγάλη
οικογένεια των εθνών στη συνέχεια, μέσα από τη σύγκριση της συνείδησης των κοινοτήτων
ότι όλοι μας είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες ενώ τελικά ανακαλύπτουν και γνωρίζουν εμπειρικά
πλέον ότι τα σύνορα της ιδιότητας του πολίτη, είναι ο κόσμος.

Η δεύτερη έκδοση του Συμποσίου θα εορταστεί στην αριστοκρατική πόλη της Σύβαρης,
κατά τις ημέρες Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Απριλίου 2010. Πάνω στα ερείπια της
αρχαίας πόλης, που δεν απέχει από τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Σύβαρις, σε
μια μεγάλη τουριστική υποδομή που διαθέτει ευρύχωρους και τεχνολογικά εξολπισμένους
συνεδριακούς τόπους, εντυπωσιακά τοπία, δίπλα στις λίμνες και στους ορυζώνες της
Σύβαρης, θα ζήσουν μια γιορτή πολλές εκατοντάδες μαθηητές που θα συναντηθούν μαζί
εδώ, προερχόμενοι από όλη την Μεγάλη Ελλάδα και την Ελλάδα. Φέτος η ελληνική
συμμετοχή διπλασιάζεται σε σχέση με πέρυσι, ανεβαίνει στα διακόσια άτομα, μαθητικές
αντιπροσωπίες από 6 σχολεία όλης της επικράτειας, ενώ η ιταλική πλευρά θα συμμετάσχει
με περίπου 800 μαθητές από 40 σχολεία της Νότιας Ιταλίας που ανήκουν ως μέλη στο
σχολικό Δίκτυο. Σκοπός της φετινής συνάντησης και θέμα της στρογγυλής τραπέζης που
θα διεξαχθεί το απόγευμα είναι: «Στην αναζήτηση των κοινών μας ριζών: πραγματικότητα
και προοπτικές του Σχολικού Δικτύου «Magna Graecia – Μεγάλη Ελλάς” Τις εργασίες θα
προεδρεύουν οι καθ. Carlo Rango e Luigi Macrì και το συντονισμό στο μικρόφωνο θα έχει ο
Ευάγγελος Αλεξανδρής, ώστε να μεταγγιθεί στην ελληνική πλευρά η ιταλική εμπειρία και
να δημιουργηθεί αντίστοιχο ελληνικό σχολικό δίκτυο για την οριζόντια, στενή εκπαιδευτική
συνεργασία των σχολείων μελών του που εμπνέονται στις κοινές ιστορικές και
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πολιτισμικές καταγωγές από διαχρονικές σχέσεις μητρόπολης και αποικίας. Στο δεύτερο
αυτό διεθνές μαθητικό συμπόσιο θα συμμετέχουν οι κυβερνητικές αρχές της Ιταλίας, της
Περιφέρειας Καλαυρίας, της Νομαρχίας Κοζέντζα, των Δήμων Κασσάνο Ιόνικο που
φιλοξενεί την ημερίδα σε χώρο του και των όμορων Δήμων, σχολικών και θρησκευτικών
εκπροσώπων της ευρύτερης περιοχής.
Κάθε σχολείο στη διακοπή γεύματος των εργασιών θα προτείνει ένα δικό του εκθεσιακό
χώρο γευσιγνωσίας με παραδοσιακά τυπικά προϊόντα της περιοχής του. Θα έχει στη
διάθεσή του ένα τραπέζι σε κατάλληλα διαμορφομένο χώρο, χωρίς όμως μαχαιροπήρουνα.
Κάθε τραπέζι μπορεί να έχει εκτός φαγητών, ποτών, γλυκυσμάτων και έντυπα προβολής
του τόπου καταγωγής του εκθέτη-σχολείου.
Με σκοπό να αναγνωρίζονται οι αντιπροσωπίες, έστω και συναισθηματικά, οι τοποθεσίες
προέλευσης των μαθητών, θα είναι ντυμένοι μερικοί με παραδοσιακές φορεσιές και θα
παρουσιάσουν έναν τοπικό χορό, θα υπάρξουν μουσικοχορευτικά θεάματα και θα
προβληθούν στιγμιότυπα και ειδήσεις στον τύπο, σε πανιταλικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης στην Ιταλία της ελληνικής αντιπροσωπίας θα δημοσιεύονται καθημερινά
κείμενα, φωτογραφίες, ειδήσεις, δελτία τύπου κλπ από τον ίδιο το συνεδριακό χώρο σε
άμεση σύνδεση, ακόμα και σε μορφή τηλεδιάσκεψης: http://www.grecia.it/el/2010/02/2-simpo
sio-magna-grecia-sibari-16-apr-2010.html
________________________________________
ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΤΗ 13 Απριλίου Αναχώρηση με υπερσύγχρονο λεωφορείο 50 θέσεων από την έδρα του
σχολείου, επιβίβαση Πάτρα σε πλοίο της γραμμής ώρα 16, Ηγουμενίτσα ώρα 20,
διανυκτέρευση σε τετράκλινες καμπίνες οι μαθητές, δίκλινες οι συνοδοί. Διασκέδαση στη
ντίσκο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Απριλίου 10 άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντεζι και Μπάρι, επίσκεψη στα
ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας, Καλημέρα, Στερνατία, απόγευμα στο Λέτσε, τη
Φλωρεντία του Νότου. Το βράδυ άφιξη στο ξενοδοχείο στη Σύβαρη, http://www.sybarishotel.
com
(διαμονή σε
τετράκλινα οι μαθητές και δίκλινα δωμάτια οι συνοδοί με πρωινό και βραδινό) δείπνο και
διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15 Απριλίου Ωρα 9,00 Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο, τουριστικά αξιοθέατα και λίμνες της Σύβαρης και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο
και αξιοθέατα του J. Cassano και της γύρω περιοχής. Ώρα 18,00 συνάντηση μεταξύ των
σχολικών αντιπροσωπειών στο ξενοδοχείο. 21 ώρα δείπνο, ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ
μουσικοχορευτική βραδιά και διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Απριλίου 10 ώρα αρχή Συμποσίου και σύντομες παρουσιάσεις με
παραδοσιακές στολές και έναν χορό 13 μεσημεριανό διάλειμμα, μπουφές από τις τοπικές
κουζίνες των σχολείων, παραδοσιακή μουσική και χοροί 15 Επανάληψη των εργασιών,
περιήγηση των μαθητών σε αξιοθέατα με τη φροντίδα του Δήμου Σύβαρης, στογγυλή
τράπεζα για τους καθηγητές 16 Χαιρετισμοί από τις αρχές 17 Συνέντευξη Τύπου 18 Τελικές
παρατηρήσεις, ολοκλήρωση 21 ώρα, δείπνο και διανυκτέρευση
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 Απριλίου Ώρα 8,00 πρωινό και αναχώρηση προς Μεταπόντο, Τάραντο,
Αλμπερομπέλλο και το απόγευμα στο Μπρίντεζι και Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο κι
επιστροφή προς Ηγουμενίτσα και Πάτρα
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Απριλίου Άφιξη πριν τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα, το πρωί στην Πάτρα
το μεσημέρι και συνέχεια προς τις έδρες των σχολείων
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Evangelos Alexandris, President

ΑΘΗΝΑ: 00302118505811 (αστική χρέωση)
ROMA: 00390695557499 (costo chiamata urbana)
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