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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΔΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 
           

Αγαπητά μου παιδιά, 

Με μεγάλη συγκίνηση απευθύνομαι σήμερα σ’ εσάς τα 

Ελληνόπουλα που είστε σκορπισμένα σ’ όλα τα μήκη 

και τα πλάτη του πλανήτη. Σε όλους και όλες εσάς, που 

μπορεί να ζείτε μακριά από τη χώρα των προγόνων 

σας, όμως είστε πολύ κοντά μας, μέσα στις καρδιές μας. 

Είστε εσείς που κρατάτε ζωντανή τη γλώσσα, τις 

συνήθειες, τις παραδόσεις μας στους ξένους τόπους, 

εσείς που μεταφέρετε το ελληνικό πνεύμα στις νέες σας 

πατρίδες. Και είναι σαν να γράφτηκε για σας η 

περίφημη φράση του εθνικού μας ποιητή, του 

Διονύσιου Σολωμού: «Κλείσε στην ψυχή σου την 

Ελλάδα και θα νιώσεις να λαχταρίζει μέσα σου κάθε 

είδος μεγαλείου – και θα’ σαι ευτυχισμένος». Είναι μια παραίνεση, που αξίζει να σας συνοδεύει σ’ 

όλη τη ζωή σας. 

Σήμερα, η Προεδρία της Δημοκρατίας, αντί άλλου χαιρετισμού για την ημέρα της εθνεγερσίας, τη 

μέρα που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες ενάντια στους Τούρκους και ξεκίνησαν τον αγώνα τους για την 

ελευθερία, θα σας κάνει ένα δώρο. Μια περιήγηση στο Στρατόπεδο Τζαβέλα, όπου εδρεύει η 

Προεδρική Φρουρά, για να συναντήσετε τους Εύζωνες, τους ακοίμητους φρουρούς του Προεδρικού 

Μεγάρου και του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα είναι σαν να γνωρίζετε από κοντά τους 

πολεμιστές του 1821 – γιατί σ’ αυτούς παραπέμπουν, με τη στολή τους, με τη λεβεντιά τους, με 

ακλόνητη την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την πατρίδα με όλα τα μέσα, όπου κι αν 

τους χρειαστεί. Συμβολίζουν τη συνέχεια του έθνους και της ιστορίας μας. Συνδέουν το παρελθόν 

με το παρόν και το μέλλον μας. Την ηρωική μας κληρονομιά και τη δυναμική μας πορεία προς το 

αύριο. 

Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται. 

Συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, που μας έδωσε την ελευθερία 

μας και μας έκανε ένα κράτος περήφανο και ανεξάρτητο. Γι’ αυτό και φέτος, η παρουσία των 

Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς βαραίνει διπλά. Κρατούν ζωντανή τη μνήμη όλων των 

Ελλήνων. Μας θυμίζουν, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, τις αξίες για τις οποίες πολεμήσαμε και τις 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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οποίες υπερασπιζόμαστε σε κάθε φάση της εθνικής μας διαδρομής: τις αξίες της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της εθνικής μας κυριαρχίας. 

Κι εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, τους καμαρώνουμε και τους τιμάμε. 

Χρόνια πολλά σε όλα τα Ελληνόπουλα, όπου κ αν βρίσκονται. 

 

Δείτε το video: https://www.youtube.com/watch?v=PvTGxft38VU&t=6s 

 

 

 

  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821, ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Η φετινή 200ή επέτειος από την Επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα 

σπουδαίο ορόσημο για να γνωρίσουμε βαθύτερα την πολυδιάστατη και 

συναρπαστική της ιστορία, τους πρωταγωνιστές της και τα οράματά τους, 

όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν στην οικοδόμηση μίας ελεύθερης, 

σύγχρονης και δημοκρατικής χώρας. 

Πρόκειται, πρωτίστως, για τον αγώνα της εθνικής απελευθέρωσης από 

τον οθωμανικό ζυγό ενός λαού που μάχεται για τη δημιουργία 

ανεξάρτητου κράτους, στο όνομα μιας διακριτής εθνικής ταυτότητας. 

Αλλά και για έναν αγώνα που υπερασπίζεται δημοκρατικές και 

φιλελεύθερες αξίες. Στα Συντάγματα της Επανάστασης αποτυπώνεται 

ξεκάθαρα η έγνοια και μέριμνα των αγωνιστών του ’21 για τα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Γι’ αυτό και τα Συντάγματα της Ελληνικής 

Επανάστασης θεωρούνται από τα πιο φιλελεύθερα της εποχής, αποτελώντας σαφή απόδειξη μιας 

κοινωνίας που, μαζί με την ελευθερία, διεκδικεί κι ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. 

 Συνιστά όμως και μια επανάσταση με ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν αποτελεί δηλαδή απλώς μια τοπική 

εξέγερση στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως πολλές άλλες στο παρελθόν, αλλά 

εξελίσσεται γρήγορα σε ένα μείζονος ενδιαφέροντος γεγονός που εμπλέκει άμεσα τις Μεγάλες 

Δυνάμεις διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Ένα πρωτόγνωρο και επιτυχημένο εν  τέλει 

εγχείρημα, που ενισχύει την άνοδο των εθνικών κρατών στην Ευρώπη. Οι επαναστατημένοι 

Έλληνες επιτυγχάνουν έτσι την αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830. 

Η ιστορία της Επανάστασης περιλαμβάνει πάμπολλα ηρωικά γεγονότα αυταπάρνησης και 

ανιδιοτελούς φιλοπατρίας, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι οι επαναστατημένοι πληθυσμοί, που είχαν 

απέναντί τους μια ολόκληρη αυτοκρατορία με στρατιωτική υπεροχή, ήταν πολύ λιγότεροι, με 

περιορισμένη στρατιωτική οργάνωση και με πενιχρά υλικά μέσα σε σχέση με το μέγεθος του 

εγχειρήματος. Περιλαμβάνει, παράλληλα, και εσωτερικές διενέξεις και διχασμούς. Αναμφίβολα, 

όμως, η Επανάσταση του 1821 συνιστά μια ιστορία επιτυχίας που συνεχίζεται έως και σήμερα με 

οδηγό τις αξίες που πρώτοι οραματίστηκαν και διεκδίκησαν οι τολμηροί μας πρόγονοι: της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πίστης στην ατομική προκοπή και 

στη συλλογική πρόοδο. 

Σήμερα, εμείς οι Έλληνες, σε καιρούς με μεγάλες αν και πολύ διαφορετικές δυσκολίες, διαθέτουμε 

την ωριμότητα να διδαχθούμε από το παρελθόν, αλλά και την αυτοπεποίθηση να αναμετρηθούμε 

με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και εμπνεόμαστε και αντλούμε δύναμη από το μεγαλειώδες 

παράδειγμα της Επανάστασης του 1821 που οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου και 

σύγχρονου ελληνικού κράτους, το οποίο εδραίωσε γρήγορα τον κοινοβουλευτισμό, μεγάλωσε 

εδαφικά και αναπτύχθηκε οικονομικά, καταφέρνοντας τελικά να ενταχθεί στα πιο προηγμένα και 

δημοκρατικά κράτη του κόσμου.  
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821  
 

Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα διπλής γιορτής και χαράς 

για τον Ελληνισμό. Είναι η ημέρα κατά την οποία 

γιορτάζουμε και τιμούμε τον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου και την έναρξη του Αγώνα για την 

απελευθέρωση της πατρίδας μας. Είναι από τη μια, η 

μέρα της αναγγελίας της έλευσης του Θεανθρώπου 

στη γη και από την άλλη η μέρα που συμβολικά 

ταυτίστηκε με την έναρξη της Επανάστασης του 

Έθνους μας για την απελευθέρωσή του από τον 

Οθωμανικό ζυγό. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί, όταν 

ξέσπασε η Επανάσταση, ορκίστηκαν στο όνομα της 

Αγίας Τριάδας και της Ελλάδας να πολεμήσουν μέχρις εσχάτων προκειμένου να αποτινάξουν τον 

Τουρκικό ζυγό, προτιμώντας διαφορετικά να πεθάνουν. 

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η Ελληνική Εθνική Παλιγγενεσία, όπως ονομάζεται το κίνημα των 

Ελλήνων, αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές στη μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού αλλά 

έχει και καταλυτική σημασία για την ιστορία της Ευρώπης, καθώς δημιούργησε τις ηθικές και 

πολιτικές εκείνες προϋποθέσεις, ώστε να εκδηλωθούν στη συνέχεια διάφορες εθνικές εξεγέρσεις σε 

όλη την Ευρώπη, σε σημείο που ο 19ος αιώνας να χαρακτηρίζεται ως αιώνας την εθνοτήτων, δηλαδή 

της «αποκαταστάσεως» των εθνικών κρατών. 

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 μάς μεταφέρει 200 χρόνια πίσω. Και γυρνά τη σκέψη μας 

στα Καλάβρυτα, στη Μονή της Αγίας Λαύρας, στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στο Βαλτέτσι, στην 

Τριπολιτσά, στη Χίο και τα Ψαρά, στα Δερβενάκια, στην Αράχοβα, στο Μεσολόγγι, σε όλους 

εκείνους τους ένδοξους και αιματοβαμμένους τόπους, όπου οι Έλληνες, ολιγάριθμοι, χωρίς 

οργανωμένο στρατό και με πενιχρά πολεμικά μέσα, εναντιώθηκαν στην πανίσχυρη τότε 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, που διέθετε όχι μόνο πολυάριθμα αλλά και άρτια οργανωμένα 

στρατεύματα. Ας μην αγνοείται, φυσικά, και το γεγονός πως οι Έλληνες ξεκίνησαν μόνοι τους τον 

Αγώνα, έχοντας να αντιμετωπίσουν παράλληλα και την εχθρική στάση της κραταιής τότε «Ιερής 

Συμμαχίας» των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, που αποσκοπούσε στην κατάπνιξη των απανταχού 

φιλελεύθερων και εθνικών κινημάτων. 

Σημαντική ήταν, βεβαίως, και η συνεισφορά των Ελλήνων Διαφωτιστών του εξωτερικού, της 

Φιλικής Εταιρείας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας -η οποία στάθηκε αληθινή «Κιβωτός» του Έθνους, 

συμβάλλοντας στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας του Γένους- των δασκάλων 

και των λογίων, με το παιδευτικό και συγγραφικό τους έργο, των εμπόρων και των ναυτικών, με 

την οικονομική τους βοήθεια, αλλά και του ανώνυμου λαού με τους ηρωισμούς και τις θυσίες του 

και τέλος, των ανώνυμων και επώνυμων Φιλελλήνων από το εξωτερικό.  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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Σε όλη τη διάρκεια όμως της Επανάστασης, από τη μάχη του Δραγατσανίου, τον Ιούνιο του 1821, 

με ηγέτη τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, μέχρι τη μάχη της Πέτρας, το Σεπτέμβριο του 1829, με στρατηγό 

τον Δημήτριο Υψηλάντη οι αρετές της φυλής μας - το φιλότιμο, ο πατριωτισμός, η λεβεντιά, η 

παλικαριά και η πίστη - ήταν αυτές που ώθησαν τους Έλληνες στο μετερίζι των θυσιών και εξηγούν 

το «θαύμα» που συντελέστηκε και σφραγίστηκε επίσημα με το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του 

1830. 

Με την αυτοθυσία τους οι πρόγονοί μας μάς δίδαξαν την αξία των ιδανικών και έδωσαν νόημα και 

ουσία στην ύπαρξή μας. Ας φανούμε, λοιπόν, αντάξιοι των προσδοκιών τους και ας κρατήσουμε 

ζωντανή την ιστορική μας συνείδηση, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη συλλογική μας μνήμη. 

Κρίνεται, επομένως, επιτακτική η ανάγκη να καλλιεργήσουμε τις μοναδικές πνευματικές και 

διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την 

ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την πίστη μας. Χρέος μας είναι επίσης να 

υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και, εν γένει, τα ατομικά και συλλογικά 

δικαιώματα του ανθρώπου. 

Φέτος, το 2021, που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821  είναι μια ευκαιρία 

να αναλογιστούμε τι έγινε και τι δεν έγινε αυτό το χρονικό διάστημα, προβάλλοντας παράλληλα 

και αναδεικνύοντας τα επιτεύγματά μας, αλλά και τη χώρα μας  ως ένα σύγχρονο και δημοκρατικό 

Ευρωπαϊκό κράτος. Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων, έχει να επιδείξει δυναμικά 

στοιχεία μέσα από τη δημιουργικότητα και τις δράσεις ατόμων, ομάδων, φορέων, πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, πολιτιστικών οργανισμών. Είναι αρκετοί οι  Έλληνες που 

άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια. Το 2021, λοιπόν, πέρα από σημείο 

αυτοκριτικής,  θα πρέπει να αποτελέσει το «παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος», έτσι ώστε να 

παρουσιαστούν και να αναδυθούν οι προοπτικές της χώρας μας για το μέλλον που οραματιζόμαστε  

και θέλουμε  να ζήσουμε. 
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MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE HELLENIC FEDERATION OF 

SOUTH AFRICA, MR J. SPYRIDIS

 
It is a privilege indeed for all Hellenes to be able to commemorate and 

celebrate this auspicious day, the Bicentennial of the start of the Greek 

Revolution. 

All our previous speakers have highlighted the plethora and significance 

of the rich Hellenic tapestry and the importance of the period of 1821. 

The Federation had asked its Lifelong Member and friend, Mrs. Anastasia 

Christalidis, to encapsulate 5 pillars of Hellenic ideals and expand on their 

influence and how it has sculptured this proud nation.  

These five values are profoundly appropriate and Mrs. Christalidis eloquent narrative illustrates 

the long deep seated history that influenced this nation in 1821. 

This was not a Eureka moment, but a culmination of Thousands of years of history which has 

shaped this nation and its soul. 

These five values are core to all Hellenes throughout its history. They have influenced all free 

nations. These are values that all aspirant free nations should endeavour to entrench and uphold. 

These are: 

Gnothi s afton   Know thyself  

Filopatria: Love thy nation 

Aftothysia: Self Sacrifice 

Filotimo: Respect thy Friend 

Democratia: The right might of rule by the nation 

 

These five values transcend a nation and a people. These are values that we have a responsibility to 

continue to entrench in our youth and remind some of our elders too. 

The many heroes prior to those of 1821, the heroes of 1821, and to those beyond, have held at least 

these 5 values. Our youth today face similar and many other challenges. The principle of a free 

society is central to humanity and should be vehemently guarded. The world will continue to 

produce many heroes. Today however we remember all those that have unconditionally stood up 

and fought for the Freedom we are privileged to enjoy today. 

Zito H Ellas, Zito to Ethnos 

John Spyridis 

PRESIDENT  
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MHNYMA TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΦΡΙΚΗΣ, Κ. ΣΠΥΡΙΔΗ  
 

Είναι αληθινά προνόμιο για τους ́ Ελληνες να μπορούν να μνημονεύσουν 

και να γιορτάσουν αυτή την ξεχωριστή ημέρα η οποία σημαδεύει τα 

διακόσια χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. 

´Ολοι οι προηγούμενοι ομιλητές τόνισαν την πληθώρα και την 

σπουδαιότητα της ελληνικής κληρονομιάς και την σημασία της περιόδου 

του 1821. 

Η Ομοσπονδία ζήτησε από το επίτιμο μέλος της και φίλη κ. Αναστασία 

Κρυσταλλίδου να ξεχωρίσει πέντε ελληνικές αξίες που είναι κίονες και να εξηγήσει πώς επηρέασαν 

και πώς λάξευσαν το υπερήφανο ελληνικό έθνος. 

Αυτές οι πέντε αξίες είναι ακλόνητα ριζωμένες μέσα μας και της κ. Κρυσταλλίδου η πίστη και 

συναισθηματισμός γι' αυτές αντικατοπτρίζουν πόσο βαθιά έχουν χαραχθεί στην ιστορία μας και 

πώς επηρέασαν το έθνος μας το 1821. 

Αυτή δεν ήταν μια ξαφνική ανακάλυψη, αλλά το κορύφωμα των χιλιάδων χρόνων της ιστορίας, η 

οποία διαμόρφωσε αυτό το έθνος και την ψυχή του. 

Αυτές οι πέντε αξίες είναι στην καρδιά όλων των Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους. 

´Εχουν επηρεάσει επίσης όλες τις ελεύθερες χώρες. Είναι αξίες που εμψυχώνουν ελεύθερους λαούς 

να πασχίζουν να περιχαρακώνουν και να κρατούν αυτό που τους ανήκει. 

Είναι: 

Το Γνώθι Σαυτόν 

Η Φιλοπατρία 

Η Αυτοθυσία 

Το Φιλότιμο 

Η Δημοκρατία 

Αυτές οι πέντε αξίες ξεπερνούν το έθνος μας και το λαό του. ´Εχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε να τις 

διδάσκουμε στους νέους μας και να τις υπενθυμίζουμε στους μεγαλύτερους μας επίσης. 

Οι άπειροι ήρωες πριν από αυτούς του 1821, οι ήρωες του 1821 και αυτοί μετά το 1821 είχαν 

ενσαρκώσει τουλάχιστον αυτές τις πέντε αξίες. Οι νέοι μας σήμερα αντιμετωπίζουν παρόμοιες και 

άλλες προκλήσεις. Η αρχή μιας ελεύθερης κοινωνίας έχει κέντρο την Ανθρωπιά, η οποία θα πρέπει 

δυνατά να περιφρουρείται. 

Ο κόσμος θα συνεχίσει να αναδεικνύει πολλούς ήρωες . Σήμερα ωστόσο θυμόμαστε αυτούς που με 

αυταπάρνηση σήκωσαν το κεφάλι ψηλά και πολέμησαν για την ελευθερία που έχουμε το προνόμιο 

να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα ". 

Ζήτω η Ελλάς - Ζήτω το ´Εθνος 

Ιωάννης Σπυρίδης - Πρόεδρος  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

 

Γράφει το μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ν. Αφρικής, κα Γιούλα Σωτηριανάκου Πανταζή 

«Να ´τανε το ’21!» λέει το γνωστό τραγούδι, και σαν μια προσευχή που ακούστηκε από τους 

ουρανούς, να και έφθασε το ’21… το 2021! Μια χρονιά σημαντική για τον Ελληνισμό σε κάθε γωνία 

της γης, αφού γιορτάζουμε φέτος 200 χρόνια από την αρχή της Επανάστασης του 1821.  

Το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο την Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Νοτίου Αφρικής, αποφάσισε από την 

ημέρα που εξελέγη, τον Νοέμβρη του 2020, ότι η φετινή 

γιορτή της 25ης Μαρτίου, θα έπρεπε να οργανωθεί με 

ιδιαίτερη προσπάθεια και να γιορταστεί με 

λαμπρότητα! Μετά από πολλές συνομιλίες, 

αποφασίστηκε, ότι η γιορτή θα αναμεταδιδόταν σε 

όλους τους Έλληνες του κόσμου, μέσω διαδυκτίου, και 

ότι οι δύο κύριες πρωτοβουλίες θα ήταν η Γιγαντιαία Ελληνική Σημαία, και ο «Χορός της 

Ελευθερίας».  

Η εκδήλωση έγινε στις 21α Μαρτίου στην Σχολή ΣΑΧΕΤΙ, με ειδική ομάδα ήχου και τεχνολογίας. Η 

Γιγαντιαία Σημαία της παροικίας μας είχε απλωθεί από την προηγούμενη ημέρα, ήταν το κεντρικό 

τεμάχιο της γιορτής, και όλα ήταν έτοιμα για να φωνάξουμε μαζί, σαν παροικία, ένα δυνατό 

«ΖΗΤΩ»! 

Η γιορτή ξεκίνησε με βίντεο-χαιρετισμούς από την Ελλάδα. 

Ακούσαμε χαιρετιστήρια μηνύματα από την πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 

τον Υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Απόδημου 

Ελληνισμού, κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, και τον Γενικό 

Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, κύριο Ιωάννη 

Χρυσουλάκη.  
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Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν τα βίντεο που είχαμε ετοιμάσει για τον «Χορό της Ελευθερίας» και 

την Γιγαντιαία Ελληνική σημαία. Πολλές ώρες δουλειάς αφιερώθηκαν στο να πραγματοποιηθούν 

αυτές οι πρωτοβουλίες, και τα βίντεο ήταν σημαντικά ένθετα των πρωτοβουλιών.  

Πρώτα παίχτηκε το βίντεο με τον «Χορό της Ελευθερίας». Η μουσική για τον «Χορό της 

Ελευθερίας» γράφτηκε από τον δεκατετράχρονο Θεοδωρή Πανταζή και διατάχθηκε από την κυρία 

Ελένη Λαδά. Τους παραδοσιακούς ήχους του μπουζουκιού πρόσθεσε ο κύριος Χαράλαμπος 

Παππάς και τον στίχο τον έγραψα εγώ. Με τα λόγια να ακούγονται δυνατά σε όλον τον Ελληνισμό, 

χόρευε το Συγκρότημα της κυρίας Μαίρης Βασιλείου με πάθος τα βήματα που χορογράφησε η κυρία 

Αλέκα Τόμπρας. 

 

Παρακολουθήστε το βίντεο στο: https://youtu.be/h5RnlS-d0rs 

Με μεγάλη περηφάνια παίχτηκε αμέσως μετά το βίντεο, όπου πρωταγωνίστρια ήταν η 

Γιγαντιαία μας Ελληνική σημαία. Με το ανατριχιαστικό  ποίημα του ποιητή Γ. Σημιριώτη να 

ακούγεται, και την δραματική μουσική του Θοδωρή Πανταζή, παρακολουθήσαμε πλάνα της 

Σημαίας να κυματίζει στα χέρια των παιδιών μας, και να υψώνεται από Ελληνόπουλα με 

ενθουσιασμό. Η Σημαία έγινε πραγματικότητα, με την αξιέπαινη δουλειά του κυρίου Χρήστου 

Γκενέ και της ομάδας του. Το βίντεο αυτό ταξίδεψε σε Έλληνες σε όλο τον κόσμο, και η παροικία 

μας φάνηκε στις ειδήσεις σε διάφορα κανάλια της Ελλάδος. Τα σχόλια από το κοινό, φαίνονται 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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ακόμα στο Greek Reporter, που έκανε ανάρτηση των βίντεο μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

της. Τα λόγια είναι συγκινητικά και δείχνουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε κάθε γωνιά του 

κόσμου.  

 

Παρακολουθήστε το βίντεο της Σημαίας στο: https://youtu.be/fTNrqwL0hes 

 

Το τραγούδι «40 Παλικάρια» ξεκίνησε το  επίσημο μέρος του προγράμματος, και ακολούθησε η 

παραλαβή της Φλόγας της Ελευθερίας από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νοτίου 

Αφρικής, κύριο Ιωάννη Σπυρίδη, και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιωαννοπόλεως και 

Πρετορίας, κύριο Δαμασκηνό. Η χορωδία του Ναού του ΣΑΧΕΤΙ τραγούδησε τον Ακάθιστο  Ύμνο. 

Τους Εθνικούς Ύμνους τραγούδησαν η χορωδία του ΣΑΧΕΤΙ. 

Το πρόγραμμα της γιορτής συνεχίστηκε με ομιλίες, από επίσημους καλεσμένους. Η πρώτη ομιλία 

ήταν της υφυπουργού από το γραφείο του προέδρου, για θέματα γυναικών, την κυριά Hlengiwe 

Mkhize. Η δεύτερη από τον επιτετραμμένο της Ελληνικής πρεσβείας στην Πρετόρια, τον κύριο 

Στέφανο Ιωαννίδη. Τρίτος μίλησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 

Γιοχάννεσμπουργκ, ο κύριος Ιωάννης Χατζαντωνάκης, και τέταρτος, ο εκπρόσωπος της Ύπατης 

αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, και πρόεδρος της Κυπριακής 

Αδελφότητας Νοτίου Αφρικής, κύριος Ανδρέας Δημητρίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Νοτίου Αφρικής, κύριος Ιωάννης Σπυρίδης, ολοκλήρωσε τις χαιρετιστήριες ομιλίες 

της εορτής.  
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Με εμβατήρια και σεβασμό, κατετέθηκαν μετά τις ομιλίες, στεφάνια στο μνημείο του Άγνωστου 

Στρατιώτη.  

 

Ακολούθησαν δυο τραγούδια από την σχολή ΣΑΧΕΤΙ: 

• Το πρώτο ήταν «Ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς», από τα παιδιά της Τετάρτης τάξης του  

Δημοτικού και το τμήμα μπουζουκιού.  

• Το «Τραγούδι της σημαίας» ήταν το δεύτερο τραγούδι, και μας το παρουσίασαν τα παιδιά 

από την Δεύτερη τάξη του Δημοτικού μαζί με το τμήμα μπουζουκιού.  
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Ένα ιδιαίτερο μέρος της γιορτής κάθε χρόνο, είναι οι παραδοσιακοί χοροί από το ασύγκριτο 

Συγκρότημα χορού της κυρίας Μαίρης Βασιλείου. Καμαρώσαμε τα νεαρά παιδιά της παροικίας 

μας, που χόρεψαν χορούς, φορώντας χρωματιστές, παραδοσιακές  στολές.  

Φινάλε της εορτής μας ήταν ο «Χορός της Ελευθερίας» που χορεύτηκε μπροστά στην Γιγαντιαία 

Ελληνική Σημαία, από το Συγκρότημα χορού της κυρίας Μαίρης Βασιλείου, αλλά και άλλα μέλη 

της παροικίας μας, που παρακολούθησαν την γιορτή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Νοτίου Αφρικής, με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπήκαν στον χορό, και έκλεισε η 

γιορτή με κέφι,  και όπως λέει και το τραγούδι του «Χορού της Ελευθερίας» … «της Αφρικής την 

λεβεντιά» να χορεύει για την Ελευθερία και την Ελλάδα!!  

Ζήτω η Επανάσταση! 

Ζήτω το Έθνος! 

Ζήτω η 25η Μαρτίου !! 

 

Παρακολουθήστε το βίντεο της γιορτής στο: https://youtu.be/tbb_Pk9lF_c 

 

 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://youtu.be/tbb_Pk9lF_c


 

14 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης - Γιοχάνεσμπουργκ 

Ενημερωτικό δελτίο 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΣΑΣΑΣ, 

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ

 

Γράφει ο διευθυντής των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων Kινσάσας, κ. Γεώργιος Λεργιός 
 

Η Ελληνική Κοινότητα και τα Ελληνικά Σχολεία, τηρώντας όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και σύμφωνα με τις 

οδηγίες της υπεύθυνης των Σχολείων, Ιατρού κας Παρασκευής 

Τριανταφύλλου, εόρτασαν με υπερηφάνεια τα 200 χρόνια από 

την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Οι Εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στον αύλειο χώρο της 

Ελληνικής Κοινότητας και κατόπιν πραγματοποιήθηκε η 

παρέλαση των μαθητών των Σχολείων. Στη συνέχεια 

προβλήθηκε το μήνυμα της Προέδρου της Ελληνικής 

Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς τους 

απόδημους Έλληνες. Ακολούθησαν οι ομιλίες της Πρέσβεως της 

Ελλάδας στην Κινσάσα κας Καλλιόπης Ντούτη, ο χαιρετισμός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 

κ.κ. Νικηφόρου και του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Κινσάσας κ. Γεράσιμου Ντούνη. 

Εκ μέρους των Σχολείων, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής των Σχολείων 

Μαθηματικός κ. Γεώργιος Λεργιός. Οι μαθητές των Σχολείων απήγγειλαν ποιήματα, χόρεψαν 

παραδοσιακούς χορούς και παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τη θεατρική παράσταση: «Παραμονές 

της Επανάστασης 1821». Τη Σχολική εορτή επιμελήθηκαν η φιλόλογος κ. Ευφροσύνη Μπούρα και 

ο Δάσκαλος κ. Νικόλαος Σαρρής. 

Ακολούθησε δείπνο, το οποίο προσέφερε η Ελληνική Κοινότητα Κινσάσας. 

 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον πανηγυρικό του εορτασμού των 200 ετών από την 

ελληνική επανάσταση από τον διευθυντή των εκπαιδευτηρίων Ελληνικής Κοινότητας 

Κινσάσας, κ. Γεώργιο Λεργιό 

https://www.slideshare.net/gsejohann/200-245416177   

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://www.slideshare.net/gsejohann/200-245416177
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ΤΑ ΣΧΟΛΕIΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠAΣΙ ΤΗΣ Λ.Δ. ΚΟΝΓΚO 

ΤIΜΗΣΑΝ ΤΑ 200 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΠΑΝAΣΤΑΣΗ 
 

Γράφει η διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου κα Αγγελική Κοτσωρίδη 

Φέτος, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η Ελληνική Κοινότητα Λουμπουμπάσι, δίνει 

δυναμικά το παρόν της και τιμά την Ένδοξη Επανάσταση. Στο ημερολόγιο δράσεων της επιτροπής 

«Ελλάδα 2021» για την εθνική επέτειο αναρτήσαμε την εκδήλωση των σχολείων της Ελληνικής 

Κοινότητας Λουμπουμπάσι. Αν μεταβείτε στο χάρτη και στη λίστα www.greece2021.gr  θα δείτε 

μαζί με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δράση των 

σχολείων Λουμπουμπάσι. 

Φορέας όλων των επετειακών εκδηλώσεων είναι η Ελληνική Κοινότητα με τον αξιότιμο Πρόεδρό 

της κ. Γεώργιο Ψαρομμάτη και το Διοικητικό συμβούλιο. 

Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 με την πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κατάνγκας κ. Μελέτιο στον Ιερό 

ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ακολούθησε Δοξολογία στην οποία παραβρέθηκαν ο 

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ.Ευάγγελος Μαργέτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Κοινότητας κ. Γεώργιος Ψαρομμάτης, ο Αντιπρόεδρος κ. Μανωλιάδης Πυθαγόρας και τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις παραδοσιακές τους στολές και με υψωμένα τα λάβαρα της 

Επανάστασης και τις Ελληνικές Σημαίες σκόρπισαν συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, όταν οι 

καμπάνες του Ιερού Ναού ήχησαν στην πόλη, στέλνοντας το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου και της έναρξης του Αγώνα για την ελευθερία από τον Τούρκο Δυνάστη. 

Ακολούθησαν οι εκδηλώσεις στο χώρο της Ελληνικής Κοινότητας με την εξής σειρά:  

Ανάκρουση των εθνικών ύμνων του Κονγκό και της Ελλάδας.Κατάθεση στεφάνου προς τιμή των 

Ένδοξων πεσόντων του Αγώνα του 1821 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας 

Λουμπουμπάσι κ. Ψαρομμάτη Γεώργιο. Με την παρέλαση όλων των βαθμίδων της Ελληνικής 

Κοινότητας ολοκληρώθηκε το Α’ μέρος των επετειακών εκδηλώσεων. 

Το Β΄ μέρος ξεκίνησε με την προσφώνηση της Διευθύντριας κ. Γερασιμίδου Βικτωρίας προς τους 

επίτιμους προσκεκλημένους και την σύντομη αναφορά της στην  επέτειο των 200 χρόνων. 

Στο βήμα πρώτος κλήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κατάνγκας κ. Μελέτιος διαβάζοντας το 

Πατριαρχικό εορταστικό μήνυμα του κ.Θεόδωρου Αλεξανδρείας. Δεύτερος κλήθηκε ο Επίτιμος 

Γενικός Πρόξενος κ. Ευάγγελος Μαργέτης, για να αποδώσει το εορταστικό μήνυμα της Προέδρου 

της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου προς τον Απόδημο Ελληνισμό. Στη συνέχεια ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κ. Ψαρομμάτης Γεώργιος εκφώνησε τον πανηγυρικό της 

επετείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Τα σχολεία παρουσίασαν στη συνέχεια τις δράσεις που οργάνωσαν για να τιμηθεί το Ένδοξο 

1821. 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
http://www.greece2021.gr/
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Αρχικά, προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο βίντεο από τα νήπια, τα οποία με τον αυθορμητισμό 

προκάλεσαν χαρά και χαμόγελα σε όλους τους Έλληνες παροίκους-προσκεκλημένους. 

Το Δημοτικό Σχολείο δίνοντας το δικό του εορταστικό μήνυμα παρουσίασε το Χρονικό της 

Ελληνικής Επανάστασης, διανθισμένο με αφήγηση, ποιήματα, βίντεο και δραματοποίηση των 

σημαντικότερων ιστορικών στιγμών του Αγώνα («Κρυφό Σχολειό», «Ο χορός του Ζαλόγγου», «Ο 

όρκος της Φιλικής Εταιρείας», «Ο Αθανάσιος Διάκος») και σκόρπισε συναισθήματα συγκίνησης, για 

τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των Ένδοξων Αγωνιστών του ξεσηκωμού. 

Στο τέλος το Γυμνάσιο-Λύκειο παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Βαβυλωνία», η οποία είναι 

για το θέατρο ότι είναι τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη για την πεζογραφία μας. 

Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν από τους 

Έλληνες της Παροικίας. Η Διευθύντρια του Σχολείου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

ευχαρίστησαν τους μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που ο καθένας χωριστά και όλοι 

μαζί κατόρθωσαν να προετοιμάσουν την όλη εκδήλωση.  

Οι επετειακές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τους παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές 

και μαθήτριες όλων των βαθμίδων. 

Η εθνική υπερηφάνεια, η συγκίνηση, η πεποίθηση του ότι όλοι εμείς οι Έλληνες δημιουργούμε 

ιστορία, όπου και αν βρεθούμε έδωσε περίτρανα το μήνυμα, ότι ενωμένοι μπορούμε να 

αντιπαλέψουμε τους όποιους κινδύνους. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι μαθητές έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο.   

Δείτε βίντεο με τις εκδηλώσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:  

 https://youtu.be/sDvEsL3Gvrs  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://youtu.be/sDvEsL3Gvrs
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ, ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ 
 

Γράφει η διευθύντρια του Γυμνασίου-Λυκείου Αντίς Αμπέμπα, κα Εξάρχου Μαρία 

Με μία λιτή, λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού, αλλά άκρως συγκινητική τελετή γιορτάστηκε 

την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 στην Εκκλησία του Αγίου Φρουμεντίου της Ελληνικής Κοινότητας 

Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία, η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

Συγκεκριμένα, μετά την δοξολογία και χοροστατούντος του Μητροπολίτου Αξώμης κ.κ. Δανιήλ 

τελέσθηκε επιμνημόσυνος δέηση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας παρουσία της Προξένου κας 

Όλγας Τζωρτζάτου, του Προέδρου της Κοινότητας κ. Δημητρίου Συκά, των σημαιοφόρων και 

παραστατών της Ζεκείου Δημοτικής Σχολής και του Μιχείου Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου, των 

εκπαιδευτικών και της Ομογένειας. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και από τους μαθητές, οι οποίοι με περίσσεια υπερηφάνεια που 

φορούσαν την παραδοσιακή στολή των παππούδων τους και κρατούσαν την σημαία 

κατασυγκίνησαν τους παρευρισκόμενους. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο που έψαλαν όλοι μαζί και με τους μαθητές να 

αναφωνούν «Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω η 25η Μαρτίου, Ζήτω η Αιθιοπία!!!». 

  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Κ. ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ, ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΡΕ, 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 

Γράφει η εκπαιδευτικός του σχολείου κα Μαρία Παπαγιάννη 

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου επισκέφτηκε τα Ελληνικά Σχολεία Χαράρε ο πρέσβης της Ελλάδας, 

ο κ. Λουκάς Καρατσώλης και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας και της Ομοσπονδίας. Πρώτος 

σταθμός τους ήταν το Δημοτικό Σχολείο, όπου οι μαθητές και μαθήτριες, ομογενείς και μη, τους 

υποδέχτηκαν με μεγάλη εγκαρδιότητα, κρατώντας τις Ελληνικές σημαίες τους. Η διακόσμηση της 

αίθουσας εκδηλώσεων ήταν σύμφωνη με το πνεύμα της ημέρας. 

Στον κ. Καρατσώλη δόθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Χαράρε 

αναμνηστική πλακέτα για τον Εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης. Στη συνέχεια, ο κ. Καρατσώλης, μαζί με τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας και της 

Ομοσπονδίας, επισκέφτηκαν την Ελληνική Ακαδημία. 

Εκεί ο κ. Πρέσβης, σε ομιλία του, τόνισε την τεράστια σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821, που γιορτάζεται την 25η Μαρτίου. Επίσης, ο πρέσβης, ο κ. Καρατσώλης παρουσίασε σε όλους 

βίντεο με χαιρετισμό και ομιλία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Σακελλαροπούλου, 

καθώς και βίντεο με την ανύψωση της Ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, παρουσία 

του  πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κυρίου Μητσοτάκη. 

Τέλος, εκπροσωπώντας τους μαθητές της Ακαδημίας, πήραν τον λόγο ο Head Boy, Ethan 

Maruva και η Head Girl, Zahra Sachinkonye. 

O Head Boy είπε ότι αν συνηθίσουμε στο Άριστα όπως το Αιέν Αριστεύειν (που είναι και το πιστεύω 

της Ακαδημίας), όπως έλεγαν και οι Αρχαίοι Έλληνες, τότε η συνήθεια αυτή γίνεται βίωμα για 

όλους μας. H Head Girl είπε ότι ήταν τιμή τους που έμαθαν την Ελληνική Ιστορία και για τον 

Ελληνικό πολιτισμό και θα ήθελε πραγματικά όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τη σπουδαιότητα 

της Ελλάδας. Είπε επίσης ότι η κραυγή «Ελευθερία ή Θάνατος» είναι κάτι με το οποίο ο λαός της 

Ζιμπάμπουε μπορεί να ταυτιστεί. 

Με τις ομιλίες αυτών των δύο παιδιών, έκλεισε και η απόδοση τιμών και σεβασμού προς την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Δείτε το βίντεο με τον εθνικό ύμνο από τους μαθητές του Ελληνικού σχολείου Χαράρε: 

https://www.youtube.com/watch?v=JfYBAIz9G84  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://www.youtube.com/watch?v=JfYBAIz9G84
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΟΥΣΑΚΑ, 

ΖΑΜΠΙΑΣ – 2021
 

Γράφει η δασκάλα του ΤΕΓ, κα Παπαγιαννάκη Καλλιόπη. 

Σήμερα το Τ.Ε.Γ. Λουσάκας γιόρτασε την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στον χώρο της Ελληνικής 

Κοινότητας. Στον Ι.Ν. του Αγίου Αλεξάνδρου μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλη Πανηγυρικός για 

την επέτειο των 200 χρόνων από την επίσημη ημερομηνία της έναρξης της Ελληνικής 

Επανάστασης. 

Ακολούθησε η γιορτή του Τ.Ε.Γ. με ομιλία από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας κ. 

Λιακόπουλο Γιώργο και ομιλία από την Υπεύθυνη Δασκάλα του Τ.Ε.Γ.,  κ. Παπαγιαννάκη 

Καλλιόπη. Μετά ακούστηκαν ποιήματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος. Τα 

ποιήματα ήταν πονήματα αξιόλογων ποιητών μας, εμπνευσμένα από σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

του αγώνα. Τηρήθηκε ιστορική σειρά και μικρή αναφορά στο ιστορικό γεγονός κατά την 

παρουσίασή τους. 

Τέλος οι μαθητές /τριες κρατώντας την Ελληνική σημαία και όλοι οι παρόντες πορεύθηκαν προς το 

Μνημείο των Ηρώων όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 

Η τελετή έκλεισε με τον ψαλμό του Εθνικού Ύμνου της Ζάμπιας και της Ελλάδας. 

Παρόντες ήταν οι  γονείς των μαθητών /τριών και πολλοί πάροικοι. 

  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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O ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΧΕΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η 

ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ!
 

Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, Άξιος Δημοσθένης. 

 

 Η Σχολή Σαχέτι σήμερα γιόρτασε την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και να σημειώσουμε ότι φέτος 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από τότε από την Ελληνική επανάσταση του 1821. Οι μαθητές του 
σχολείου από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Λύκειο 
μέσα από συγκινητικά  δρώμενα, θεατρικά, τραγούδια και χορούς, ζωντάνεψαν τους ¨Ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Με μία βροντερή φωνή έστειλαν σε όλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα:  

200 χρόνια μετά η Νέα Γενιά πρέπει να συνεχίσει τον Αγώνα για Ελευθερία και Δικαιοσύνη σε 

ολόκληρο τον κόσμο έχοντας οδηγό της, την Πίστη στον Θεό, τις Αξίες και τα Ιδανικά του 

Ελληνισμού που ανήκουν σε όλη την Ανθρωπότητα. 

Εκατοντάδες ήταν οι μαθητές, τα χορευτικά συγκροτήματα, τα μουσικά σύνολα και οι θεατρικές 

ομάδες στην σχολική γιορτή του ΣΑΧΕΤΙ για την γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821 που 

πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά λόγω της πανδημίας. Το δε πρώτο μέρος της γιορτής το 

οποίο θα γινόταν δια ζώσης στο γήπεδο του σχολείου, αυτό ακυρώθηκε λόγω βροχόπτωσης και 

πραγματοποιήθηκε μέσα στις αίθουσες όπου οι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος, ανέλυσαν 

στους μαθητές την έννοια της 25ης Μαρτίου καθώς και αυτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Οι 

δε εκπαιδευτικοί του Αγγλικού Τμήματος, αναφέρθηκαν γενικά στις έννοιες της ελευθερίας και της 

ειρήνης. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΑΙΖΕ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος εργάστηκαν σκληρά για την άρτια οργάνωση της 

σύνθετης αυτής εκδήλωσης. Η διαδικτυακή εκδήλωση ξεκίνησε με το απολυτίκιο της ημέρας και την 

ομιλία του Μητροπολίτη Άκρας κκ. Πέτρου ο οποίος είναι και ο ιερέας του ΣΑΧΕΤΙ. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η προσέλευση των σημαιών και οι εθνικοί ύμνοι Ελλάδας και Ν. Αφρικής καθώς 

και ο ύμνος του σχολείου. Ακολούθησε το καλωσόρισμα από τον Γενικό Διευθυντή του ΣΑΧΕΤΙ κ. 

W. Taylor.  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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Στην συνέχεια ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Ι. Χατζαντωνάκης, αναφέρθηκε στην ιστορική 
αξία και στα διαχρονικά μηνύματα της Επανάστασης του ’21. 

Οι επικεφαλής επιμελητές Kleopatra Panto, Cassandra Barbis, Nicholas Kapetanakis και 
Alexandros Baladakis, εκφώνησαν τον Πανηγυρικό της Ημέρας: Αναφέρθηκαν στον αγώνα των 
Ελλήνων για Ελευθερία και συγχρόνως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 200 χρόνια από τότε και 
τα μηνύματα της επανάστασης των Ελλήνων είναι επίκαιρα όσο και τότε. Κάλεσαν τους νέους να 
ασπασθούν τα ιδανικά της Ελευθερία, της Πίστης και της Δικαιοσύνης.  

200 Χρόνια Ελευθερίας αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της γιορτής!  

• «Το Κρυφό Σχολειό»,  από τους μικρούς μαθητές του Βρεφονηπιακού Σταθμoύ. 

• «Ποιος είναι ο πιο γενναίος», από τους μαθητές του Μεγάλου Τμήματος του Νηπιαγωγείου 
τίμησαν τους ήρωες του 1821.  

• «Ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς», τραγούδι από τους μαθητές της Δ’ Δημοτικού. 

• «Το τραγούδι της σημαίας»,  από τους μαθητές της Β’ Δημοτικού,  

• «Ο Χορός της Ελευθερίας,  από τους μαθητές του Ελληνικού Κλασικού Χορού .  

• Θεατρικό «Τα μάρμαρα»,  από μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού. 

• Ακολούθησαν Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί από ομάδες μαθητών του Δημοτικού και του 
Γυμνασίου-Λυκείου. 

Συγχαρητήρια στους μαθητές και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης παιδιά !!! 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΕΓ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – 2021
 

Γράφει η αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΤΕΓ Πρετόρια,  κα Ελένη Κωλέττη. 

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Κοινότητας Πρετόρια τίμησε την εθνική επέτειο 

της 25ης Μαρτίου του 1821 και τα 200 χρόνια από την κήρυξη της επανάστασης των Ελλήνων κατά 

του τουρκικού ζυγού με έναν ιδιαίτερο τρόπο, προσαρμοσμένο στις συνθήκες που επιβάλλει η 

πανδημία, χωρίς την παρουσία κοινού, αλλά έντονο το συναίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας. 

Η γιορτή του σχολείου μας,  ήταν  αφιερωμένη στην ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ την 

κορυφαία  και συγκινητικότερη  στιγμή του Αγώνα της Εθνικής  παλιγγενεσίας. Η επιλογή του 

θέματος έγινε με γνώμονα το γεγονός, ότι θα δώσει την ευκαιρία σε Έλληνες του απόδημου 

ελληνισμού τρίτης και τέταρτης γενιάς,  να έρθουν σε επαφή με ένα κορυφαίο  ιστορικό γεγονός 

που  σημάδεψε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και την Παγκόσμια Κοινότητα, να τονώσει το εθνικό 

τους συναίσθημα και προκαλέσει συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας καθώς: 

Η νύχτα της Εξόδου έχει μείνει στην ιστορία σαν σύμβολο εθελούσιας θυσίας στο βωμό της 

Ελευθερίας και αποτελεί μία από τις ιστορικότερες στιγμές για την ανθρωπότητα. Το  Μεσολόγγι 

και η Έξοδος δίνουν διαχρονικά και επίκαιρα μηνύματα στον σύγχρονο Ελληνισμό. Η Έξοδος του 

1826 και η θυσία Μεσολογγιτών και Φιλελλήνων αφύπνισε Κοινοβούλια και συνειδήσεις στην 

Ευρώπη. Η κατάληξη του άνισου αγώνα έχει αποτελέσει ξεχωριστή πηγή έμπνευσης και 

δημιουργίας για  πολλούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. 

Συγκεκριμένα οι  μαθητές μας διάβασαν το χρονικό της εξόδου, απήγγειλαν ποιήματα, 

τραγούδησαν αποσπάσματα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού και 

έπαιξαν το  θεατρικό του Β. Ρώτα «ΝΑ ΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ». 

Την εορτή μας τίμησαν με χαιρετισμό τους ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Βλάχος και ο ιδρυτής 

του Ιστορικού Μουσείου Διέξοδος στο Μεσολόγγι  κ. Ν. Κορδόσης. 

 

 

Ολόκληρη η γιορτή μας γυρίστηκε σε βίντεο και μπορείτε να παρακολουθήσετε στον εξής 

σύνδεσμο:   https://www.youtube.com/watch?v=0S5I2VbFcZM 

 

Το θεατρικό των μαθητών του ΤΕΓ Πρετόριας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://youtu.be/_g0wxtU2-PI 
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ EAST 

LONDON, Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 

Γράφει ο πάτερ Γιώργης Πιτταράς, ιερέας της Ελληνικής Κοινότητας East London  Ν. Αφρικής. 

Με τιμή και υπερηφάνεια, η Ελληνική Κοινότητα του East London της Νοτίου Αφρικής, εόρτασε 

μαζί με τους μικρούς μαθητές του Ελληνικού Σχολείου, τα 200 χρόνια απο την Ανεξαρτησία μας. 

Με Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, αλλά κυρίως τα παιδιά έδωσαν το στίγμα της ημέρας!!! Η 

Δασκάλα τους κ. Δέσποινα Λαμπριανίδου, είχε δώσει στο κάθε παιδί ένα ποίημα γύρω απο την 

μορφή ενος ήρωα, το κάθε παιδί είχε ζωγραφίσει τον ήρωά του, και γινόταν ένα με την απαγγελία. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος,  κ Σαράντος Μανωλέλλης σε χαιρετισμό προς τα μέλη της Ελληνικής 

Κοινότητας, τόνισε πως η νίκη είναι στην ψυχή και όχι στα άψυχα όπλα, και ότι τα παιδιά της 

Ελληνικής Κοινότητος, θα καταφέρουν να γίνουν συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας μας. 

Δείτε το οκτασέλιδο φυλλάδιο της Ελληνικής κοινότητας East London για τα 200 χρόνια απο 

την επέτειο της ελληνικής επανάστασης : 

https://www.slideshare.net/gsejohann/200-200-years-of-independence-1821-2021 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΓ ΝΤΕΡΜΠΑΝ – 2021 

 
Γράφει η αποσπ. εκπ/κός στο ΤΕΓ Ντέρμπαν, κα Αναστασία Κουμάνταρη 

Την Κυριακή 28 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την 

απελευθέρωσή μας από τον Τουρκικό ζυγό. 

Το πρωί παρακολουθήσαμε τη θεία λειτουργία με τους μαθητές μας να κρατούν τις σημαίες της 

Ελλάδας και της Κύπρου. Κατόπιν παρακολουθήσαμε τη δοξολογία η οποία πραγματοποιήθηκε 

στο μνημείο των ηρώων όπου έγινε και η κατάθεση στεφάνων. Η κατάθεση του στεφάνου του 

σχολείου έγινε από τους μικρούς μας μαθητές υποβοηθούμενους από τη δασκάλα τους. 

Στην εκδήλωση που ακολούθησε παρουσιάσαμε κάποιες διαφάνειες με την ιστορία της Ελλάδας, 

προβάλαμε το βίντεο με τον χαιρετισμό της Προέδρου της Δημοκρατίας στους μαθητές του 

εξωτερικού και κατόπιν τον λόγο πήραν οι μαθητές μας απαγγέλοντας κάποια ποιήματα 

καταχειροκροτούμενοι από τους παρευρισκόμενους. 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΓ 

BLOEMFONTEIN, Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ – 2021 
 

 Γράφει το μέλος της Ελληνικής κοινότητας Bloemfontein, κ. Δημήτρης Καρτσούνης 

This March 25th 2021 saw the entire planet’s Hellenes showcase their patriotism and Hellenism like 

never before. The blue and white commenced its feature from the Sydney Opera house in Australia 

all the way to various landmarks in Asia, Europe and North America. In Africa, the largest Hellenic 

flag in the world was put on display in South Africa. Hellenes made the most of the opportunities 

presented to them, to announce, spread and express their traditional celebrations of the 200 years 

since the commencement of the revolution against ottoman occupation. 

We at the Bloemfontein Hellenic Community, a small community in the centre of South Africa too 

partook in the above celebrations. Keeping in line with the protocols and taking into consideration 

the risk of hosting an event in these times, we decided it wise to create a production which would 

allow all parents, grandparents near and far enjoy their children’s poetry and some well thought 

of entertainment for the day. 

The project in our opinion was a great success as we managed to realize donations to cover the cost 

of the entire production, not having had any functions since March 2020, this was a successful 

realisation of our goal, namely : To showcase our community, its talent, to its members and the 

world, at no cost to the community. Thank you to all the donors and participants for placing our 

humble community on the map. 

 

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://youtu.be/6jCb1Zdk64Y  
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  «ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ 

ΣΑΧΕΤΙ,  26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 
 

Γράφει ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Βλάχος. 

 

Η Διαδικτυακή Ημερίδα  με θέμα: «Το κίνημα του Φιλελληνισμού κατά την Ελληνική 

Επανάσταση» υλοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00-21:00 από το Γραφείο 

Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ και από τη Σχολή Σαχέτι 

και  τελούσε υπό την αιγίδα  της Επιτροπής ΕΛΛΑΔΑ 2021, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου παιδεία 

και Θρησκευμάτων. 

Συνολική περιγραφή του θέματος του Φιλελληνισμού 

Ο Φιλελληνισμός αποτέλεσε όχι μόνο κίνημα, αλλά και στάση ζωής που κορυφώθηκε κατά τη 

διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης με πράξεις ηθικής και υλικής υποστήριξης του Αγώνα των 

Ελλήνων για την Ανεξαρτησία. Επιπλέον, παρέμεινε επίκαιρος και διαχρονικός ως ιδεολογία, αλλά 

και ως έκφραση μέσα από τη λογοτεχνία και  την τέχνη. Αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μέσα στο κλίμα του 

κλασικισμού του 18ου αιώνα με έντονο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με 

σημαντικά έργα, μελέτες και περιηγητικές αναφορές. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης 

επανήλθαν δυναμικά οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές ιδέες και έτσι ενώθηκαν πολλές πρόθυμες 

φωνές από πολλές χώρες της Ευρώπης για τον ελληνικό ζήτημα με πρωτεργάτες τις Ελληνικές 

Κοινότητες του Εξωτερικού, τον Αδαμάντιο Κοραή τον Ιωάννη Καποδίστρια κ. ά. 

Οι Φιλέλληνες που κινητοποιήθηκαν από ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική 

δημιούργησαν ένα δίκτυο οργανώσεων και επιτροπών, αλλά και μεμονωμένων ατόμων με στόχο 

την αποστολή πολλαπλής βοήθειας στους επαναστατημένους Έλληνες. Παράλληλα έχουμε και την 

παρουσία εθελοντών στην Ελληνική Επανάσταση με χαρακτηριστική περίπτωση τον Λόρδο 
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Βύρωνα στο Μεσολόγγι, τον Απρίλιο του 1824. Αυτές οι μεγάλες στιγμές της Ελληνικής 

Επανάστασης αποτέλεσαν και πηγή έμπνευσης για τους φιλέλληνες λογοτέχνες, αφού πολλοί από 

αυτούς ύμνησαν τις ελληνικές νίκες και τους ήρωες και θρήνησαν  τα θύματα (Λόρδος 

Βύρων,  Victor Hugo, Percy Shelley κ.ά). Παράλληλα  σημαντική ήταν η συνεισφορά και του τύπου 

στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τον αγώνα των Ελλήνων. 

Η τέχνη με τη ζωγραφική, αλλά και άλλες εκφράσεις της,  αποτέλεσε έναν σημαντικό τομέα για το 

κίνημα του Φιλελληνισμού, μέσα από την οποία αποτυπώθηκε ο ηρωισμός, ο πατριωτισμός και ο 

πόνος (Eugene Delacroix,  Ary Scheffer – Σφαγή της Χίου, Έξοδος Μεσολογγίου κ.ά). Τέλος, θα ήταν 

παράληψη να μην γίνει μνεία και στον γυναικείο Φιλελληνισμό, όπου σημαντικές γυναικείες 

προσωπικότητες όπως η Sophie de Marbois, η Ελένη Γκίκα, η Ρωξάνδρα Στούρτζα και η Ιουλιέττα 

Αδάμ -Λαμπέρ, επηρέασαν την διεθνή κοινή γνώμη και ιδιαίτερα των γυναικών υπερασπιζόμενες 

ποικιλοτρόπως τον αγώνα των Ελλήνων.  

Το συγκεκριμένο θέμα κρίνουμε ότι είναι ενδιαφέρον για τους παρακάτω λόγους: Αρχικά το 

κίνημα του Φιλελληνισμού είχε επιρροές από τον κλασικισμό και τον θαυμασμό των Ευρωπαίων 

και όχι μόνο προς την Αρχαία Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές και οι άνθρωποι 

της τέχνης  είχαν ανανεώσει το ενδιαφέρον τους για τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Μια σειρά 

πνευματικών κινημάτων, όπως, ο Ουμανισμός, η Αναγέννηση, ο Διαφωτισμός έχουν ως ιδεώδες 

τους την κλασική αρχαιότητα. Αυτό ακριβώς σηματοδοτεί την έμπνευση που καλλιέργησε η Ελλάδα 

και ο αγώνας των Ελλήνων στους ανθρώπους του πνεύματος εκείνης της εποχής. Επιπρόσθετα ,η 

ζωτικότητα και τα χαρακτηριστικά του νέου Ελληνισμού, γνωστά από τις Ελληνικές κοινότητες της 

διασποράς, αλλά και από Έλληνες λογίους που δρούσαν στη Δύση οδηγούν στην αναγνώριση του 

Αγώνα των Ελλήνων και στην υποστήριξή του. Καθώς λοιπόν, ζούμε στο εξωτερικό και 

αποτελούμε τον Ελληνισμό της Ομογένειας, μας αγγίζει η συγκεκριμένη θεματική αφού πολλά 

χρόνια πορευόμαστε με τις ανθρωπιστικές αξίες και τα ιδεώδη που ενέπνευσαν το κίνημα του 

Φιλελληνισμού. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μέσα από τις δράσεις – εκδηλώσεις τους οι 

Έλληνες απανταχού προβάλουν τα διαχρονικά στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού, καλλιεργούν 

και διαμορφώνουν αισθήματα Φιλελληνισμού.  

Πριν την έναρξη των εισηγήσεων χαιρέτισαν με μήνυμά τους  οι: 

Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΛΛΑΔΑ 2021. 

Κωνσταντίνος Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών, 

Ζέττα Μακρή, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού 

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Ομότιμος Καθηγητής  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

Benjamin Hendrickx,  Ομότιμος  καθηγητής  University of Johannesburg - Ν. Αφρική 

Warwick Taylor, Γενικός Διευθυντής Σχολής Σαχέτι 
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Το θέμα του Φιλελληνισμού αποτυπώθηκε μέσα από 9 εισηγήσεις: κυρίως εκπαιδευτικών της 

Σχολής Σαχέτι, του Συντονιστή Εκπαίδευσης,  του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Ακολουθούν οι περιλήψεις των εισηγήσεων 

1. Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 

Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,  

“Διαφωτισμός, Ρομαντισμός και Φιλελληνισμός: Επιρροές και Συγκλίσεις"  

H Ελληνική Επανάσταση υπήρξε σταθμός στην ιστορία του νεότερου Ελληνισμού καθώς και 

κορυφαίο γεγονός για τη σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης. Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν την 

Επανάσταση ένα σπάνιο ιστορικό γεγονός, είναι το ότι η παγκόσμια πνευματική τάξη σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αλλά και πέραν αυτού συσπειρώθηκε και αγωνίστηκε για να υποστηρίξει τόσο ηθικά όσο 

και υλικά τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. Πολλοί αλλά και με αξιόλογο έργο οι Φιλέλληνες 

διανοούμενοι και λόγιοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων που 

με τον δικό τους τρόπο βοήθησαν την ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου κράτους της Βαλκανικής 

χερσονήσου, της Ελλάδας. 

 

2. Γεώργιος Βλάχος, Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο 

Γιοχάνεσμπουργκ 

"Η αποτύπωση του Φιλελληνικού κινήματος κατά την Ελληνική Επανάσταση"  

Με τον όρο «Φιλέλληνες» έμειναν γνωστοί ξένοι υπήκοοι, κυρίως από τη Γαλλία, την Αγγλία, την 

Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, αλλά και άλλες χώρες που βοήθησαν την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821 με διάφορους τρόπους. Ως βασικά αίτια αυτού του κινήματος ήταν ο κλασικισμός, το 

κίνημα του Ρομαντισμού, ο πολιτικός φιλελευθερισμός και ο ίδιος ο αγώνας των Ελλήνων για την 

ελευθερία. Από την έναρξη του αγώνα συγκροτήθηκαν Φιλελληνικές Επιτροπές σε πολλά 

ευρωπαϊκά κράτη με βασικό στόχο τη στήριξη του αγώνα των Ελλήνων. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

πολλοί Φιλέλληνες πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων και είχαν ένδοξο θάνατο. Ο Φιλελληνισμός 

αποτυπώθηκε έντονα στη λογοτεχνία,  στον τύπο, στη ζωγραφική και στις τέχνες. 

3. Ε. Γρηγορίου, Νέλλη Ζαφειριάδου, εκπαιδευτικοί Σχολής Σαχέτι 

"Φιλελληνισμός και Εθνική Ανεξαρτησία: Ο ρόλος των γυναικών"  

Στην ομιλία αυτή παρουσιάζεται η καθοριστικής σημασίας συμβολή των φιλελληνίδων του Δυτικού 

κόσμου στον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Η αξιοσημείωτη συνεισφορά τους είναι 

διττής σημασίας καθώς όχι μόνο αγωνίζονταν υπέρ των ιδεωδών που ενσάρκωνε η επαναστατημένη 

Ελλάδα αλλά και έδιναν έναν προσωπικό αγώνα ενάντια στο κατεστημένο της εποχής τους, που τις 
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ήθελε υπόδουλες σε μια αμιγώς ανδροκρατούμενη κοινωνία. Μέσα σε αυτό το ιστορικο-κοινωνικό 

πλαίσιο προσέφεραν ποικιλοτρόπως τις υπηρεσίες στους στη μάχη προς την εθνική ανεξαρτησία. Η 

προσφορά τους εκφράζεται μέσα από πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό τους έργο, μέσα από 

τις φλογερές συγγραφικές τους πένες που διέδιδαν στον κόσμο τον εμπνευσμένο αγώνα των 

Ελλήνων και εντέλει μέσα από την θετική επιρροή που άσκησαν σε σημαντικά πρόσωπα της 

Ευρώπης και της Αμερικής υπέρ του απελευθερωτικού αγώνα. Η εργασία εστιάζει στις πιο επιφανείς 

γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόροι αρωγοί στο πλευρό του ελληνικού λαού. 

4. Στέλλα Καραγιάννη,  Καλούδης Μητιλούδης, εκπαιδευτικοί Σχολής Σαχέτι  

"Η Ευρωπαϊκή διάσταση του Φιλελληνισμού. Οι περιπτώσεις της Γαλλίας και της Αγγλίας" 

Η μοναδικότητα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 έγκειται στο γεγονός ότι οδήγησε στη 

σύσταση του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, 

δεδομένου ότι η ιστορική συγκυρία ήταν απαγορευτική σε κάθε εξέγερση εναντίον της μοναρχίας. 

Στο γεγονός αυτό συνέβαλε καίρια το κίνημα του Φιλελληνισμού το οποίο διαμόρφωσε μια 

πολιτισμική σταθερά που αποτέλεσε κοινό τόπο για όλα τα κοινωνικά στρώματα των κρατών της 

Δυτικής Ευρώπης. Ο Φιλελληνισμός εκφράστηκε είτε με περιπτώσεις μεμονωμένων ατόμων είτε με 

μορφή οργανωμένων κινημάτων. Η συγκεκριμένη εισήγηση εξετάζει τον Φιλελληνισμό στην 

Αγγλία και στη Γαλλία ως δύο περιπτώσεις με διαφορετικές προσεγγίσεις και πρακτικές ως προς το 

ελληνικό ζήτημα, οι οποίες, όμως, εντάσσονται στο ίδιο υφιστάμενο πολιτικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο. 

5. Ελένη Κωλέττη - Διονυσία Νικολοπούλου, εκπαιδευτικοί ΤΕΓ Πρετόριας και Σχολής Σαχέτι 

"Λόρδος Βύρων, ο Φιλέλληνας ανιδιοτελής ήρωας" 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του φιλελληνικού συναγερμού, που είχε ως συνέπεια την ηθική και 

οικονομική ενίσχυση του αγώνα και επηρέασε την πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ευνοϊκά 

υπέρ των Ελλήνων, υπήρξε  ο λόρδος Βύρων. Άγγλος ποιητής από τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους του ρομαντισμού και από τους πιο ένθερμους φιλέλληνες. Μέλος της βρετανικής 

αριστοκρατίας   που κατέφθασε, στην Ελλάδα το 1823, να υποστηρίξει ενεργά τον ελληνικό αγώνα 

για ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό.  Μέλημά του  δεν ήταν μόνο η στρατιωτική πορεία της 

Επανάστασης, αλλά και η  γεφύρωση  του χάσματος  μεταξύ των οπλαρχηγών.  Άφησε την 

τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι τον Απρίλιο του 1824.  Ανακηρύχθηκε εθνικός ήρωας. Έγινε  το 

σύμβολο του αγώνα για την καταπολέμηση του δεσποτισμού, και την αποκατάσταση της 

αξιοπρέπειας των υπόδουλων λαών. Η ημερομηνία του θανάτου του καθιερώθηκε στην Ελλάδα με 

Προεδρικό Διάταγμα ως ‘Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.’ 

6. Δημοσθένης Άξιος, εκπαιδευτικός Σχολής Σαχέτι 

"Η Ελληνική Επανάσταση, πηγή έμπνευσης για τον Victor Hugo" 

Βίκτωρ Ουγκώ: Ο φημισμένος και πιο πολυδιαβασμένος Γάλλος συγγραφέας όλων των εποχών, 

υπέρμαχος της κοινωνικής αλλαγής, της δικαιοσύνης και της ισότητας.  
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Ο συνεπέστερος στον κύκλο των Φιλελλήνων και των υποστηρικτών του νεογέννητου ελληνικού 

κράτους. Αγωνιστής για μια ελεύθερη Ελλάδα, συνεπής αναγνώστης των Αρχαίων Ελλήνων 

συγγραφέων και σφοδρός κατήγορος του Έλγιν για την αρπαγή των μαρμάρων του Παρθενώνα. 

Ήταν κοντά στην Ελλάδα μέχρι τον θάνατό του, ο οποίος επήλθε το 1885 και συγκλόνισε 

κυριολεκτικά όλους τους Έλληνες εκείνης της εποχής. 

7.  Δημήτριος Στεργίου,   εκπαιδευτικός Σχολής Σαχέτι 

"H  συμβολή του  J.G. Eynard στην επαναστατημένη Ελλάδα". 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η αναφορά στη συμβολή του μεγάλου φιλέλληνα, Ιωάννη Γαβριήλ 

Ευνάρδου στη γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους. Η παρουσίαση θα καλύψει 2 περιόδους: Η 

πρώτη είναι  κατά τη διάρκεια του Ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας στην οποία ο Ευνάρδος 

συνέβαλε αποφασιστικά στην συλλογή και διανομή χρημάτων και εφοδίων στους 

επαναστατημένους. Κατά τη δεύτερη περίοδο μετά  την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους υπήρξε  

πολύτιμος αρωγός στην γέννηση της εύθραυστης νέας Ελληνικής οικονομίας. Και στις δύο 

περιόδους εκμεταλλευόμενος το ευρύ επαγγελματικό και κοινωνικό του δίκτυο, στάθηκε στο πλευρό 

των Ελλήνων. Αναγνωρίστηκε ως εκπρόσωπος του ελβετικού φιλελληνισμού,  προσφέροντας 

πολλές φορές ακόμα και μέρος της προσωπικής του περιουσίας στον πολύπλευρο αγώνα των 

Ελλήνων για ελευθερία. 

8. Αργυρώ Σέγκου - Γιάνγκου, εκπαιδευτικός Σχολής Σαχέτι 

" Ο φιλελληνισμός στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία" 

Στην εισήγηση αυτή  γίνεται μία σύντομη αναφορά σε εμβληματικούς συγγραφείς της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας. Γίνονται αναφορές στο έργο τους, τα είδη της λογοτεχνικής έκφρασης  καθώς και τα 

λογοτεχνικά ρεύματα, κυρίως του ρομαντισμού, μέσα από τα οποία διαμορφώθηκε ο φιλελληνικός 

γραπτός λόγος. Σε αυτή την αναδρομή προβάλλεται ο καθοριστικός ρόλος που διατέλεσε το 

συγκεκριμένο λογοτεχνικό ρεύμα γενικότερα στη διαμόρφωση του φιλελληνισμού στην Ευρώπη. 

Τονίζεται η επίδραση καθώς και η σημαντική συμβολή της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με το 

φιλελληνικό χαρακτήρα της στην υποστήριξη του εθνικού μας θέματος, στην  επανεμφάνιση του 

«Ελληνικού γένους» στο διεθνές προσκήνιο , στην δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης αλλά και στην 

τόνωση του ηθικού των επαναστατημένων Ελλήνων. 

9. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 

“Ευγένιος Ντελακρουά: Ο ρομαντικός φιλέλληνας ζωγράφος της Ελληνικής Επανάστασης” 

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε, για τους λαούς της Ευρώπης, σύμβολο της 

απελευθέρωσης του πνεύματος και της σκέψης από κάθε μορφής καταπίεση.  

Ο Φιλελληνισμός, το πανευρωπαϊκό ρεύμα συμπάθειας προς την αγωνιζόμενη Ελλάδα, έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναγκάζοντας πολλές κυβερνήσεις να 

ενεργοποιηθούν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Η συμβολή ευρωπαίων καλλιτεχνών με έργα 

εμπνευσμένα από συγκλονιστικά γεγονότα, που συνέβησαν κατά την εξέλιξη του Αγώνα, ήταν 

ιδιαίτερα σημαντική.  
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Ο Ευγένιος Ντελακρουά ήταν ο ρομαντικός φιλέλληνας ζωγράφος που ύμνησε, όσο λίγοι, την 

Ελληνική Επανάσταση αποτελώντας γι’ αυτόν βασικό θέμα των έργων που δημιούργησε. Μέσα από 

τα έργα του αναδεικνύει το δράμα των Ελλήνων που πολέμησαν με σθένος και αυτοθυσία για την 

ελευθερία.  

Η συμβολή του στην ελληνική επανάσταση ήταν ανεκτίμητη καθώς συγκίνησε και κινητοποίησε 

τους πολίτες της Ευρώπης. 

  

Στο link στο  YouTube μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση 

https://www.youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA 

Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε τους χορούς και τα τραγούδια των μαθητών της Σχολής 

Σαχέτι που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα: 

Τραγούδι "Η σημαίας μας" 

= https://www.youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA&t=4469s 

 

Τραγούδι "Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς" 

https://www.youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA&t=8908s 

 

Χορός "Τσάμικο" 

https://www.youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA&t=6944s 

 

Χορός "Χασάπικο" 

https://www.youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA&t=10460s 

 

Τη Σχολή Σαχέτι 

https://www.youtube.com/watch?v=lyxcsGdNWqA&t=12369s 

 

Ευχαριστούμε θερμά: 

 

Τους επίσημους προσκεκλημένους 
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Τους εισηγητές 

Όλους  που παρακολούθησαν 

Τους εκπαιδευτικούς της Σχολής Σαχέτι που διαμόρφωσαν τα video  με το χορό και τη μουσική   

(Στο  χορευτικό τμήμα:  Χριστίνα Μάτση και Γιάννη Κονταξή και Στο μουσικό τμήμα: Θεανώ Φυγκιώρη 

και Μπάμπη Παππά) 

Την τεχνική υποστήριξη  

Άγγελο Μιχαήλ Χουρβαδά, μαθητή β΄ Λυκείου Σχολής Σαχέτι (σχεδιασμός και ανάπτυξη 

ιστοσελίδας εκδήλωσης, σχεδιασμός και επιμέλεια γραφιστικών εκδήλωσης, συντονισμός και 

διαχείριση της ζωντανής αναμετάδοσης της εκδήλωσης στο διαδίκτυο, τεχνική υποστήριξη 

εισηγητών) 

Νίκο Παπαχριστοδούλου,  αποσπασμένο εκπαιδευτικό  ΠΕ 86 

Βασίλη Παράσχο, υπ. Διδάκτορα Πανεπιστημίου Ρόδου 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

Γεώργιος Βλάχος, Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ 
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 

 

Γράφει ο εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Κομματάς 

 

"Ο αγωνιστής με την πένα" 

 

— Τι έγινε το 1821;  

— Η ελληνική επανάσταση. 

— Και τι πετύχαμε με την επανάσταση; 

— Να λευτερωθούμε από τη σκλαβιά. 

— Και ποιοι το κατάφεραν αυτό; 

— Οι ήρωες του '21. 

— Δηλαδή τι έκαναν; 

— Πήραν τα ντουφέκια, τα καριοφίλια και τα γιαταγάνια και πολεμώντας από ραχούλα σε 

ραχούλα κέρδισαν τη λευτεριά. 

— Και ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες; 

Απ' όλες τις μεριές της τάξης ακούστηκαν ονόματα: 

— Κολοκοτρώνης! Καραϊσκάκης! Ανδρούτσος! Διάκος! Μπουμπουλίνα! 

— Τι οφείλουμε σ' αυτούς;  

— Ευγνωμοσύνη και αγάπη.  

— Γιατί τάχα; 

— Γιατί μας χάρισαν τη λευτεριά. 

Η δασκάλα μας πήρε βαθιά ανάσα. Φαινόταν ευχαριστημένη από τις απαντήσεις μας. Κι ωστόσο 

είπε: 

— Ναι, αλλά … 

— Αλλά; 

— Παραλείψατε έναν ήρωα. 

— Ποιον; Τον Κανάρη; 

— Όχι! 

— Τον Μπότσαρη; 

— Όχι! Όχι! Ο ήρωας αυτός που ξεχάσατε δε φορούσε φουστανέλα! 

— Και τι φορούσε; 

— Κουστούμι! 

— Κουστούμι; Και πώς πολεμούσε; 

— Δεν πολεμούσε! 

— Μα τότε τι ήρωας ήταν; 

— Και δε μου λέτε, ήρωες είναι μόνο εκείνοι που μάχονται με όπλα;  

Πραγματικά. Αυτό ήταν κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί. 

— Στη ζωή υπάρχουν ήρωες, που δεν κρατούν πολεμικό όπλο. Είναι οι καθημερινοί ήρωες, που 

αγωνίζονται ο καθένας όπως μπορεί. 

Ήταν τώρα η σειρά μας να την τρελάνουμε στις ερωτήσεις. 
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— Και πώς αγωνίστηκε ο ήρωας που ξεχάσαμε; 

— Με την πένα του. 

— Είναι όπλο η πένα; 

— Είναι … Στα χέρια ενός ποιητή είναι. 

— Κι ήταν ποιητής; 

— Ναι! 

— Και πώς τον έλεγαν; 

Έγινε σιωπή στην τάξη. Σταμάτησαν οι ερωτήσεις, σταμάτησαν και οι απαντήσεις. Ύστερα, η 

δασκάλα μάς είπε τονίζοντας μία μία τις λέξεις. 

— Δίπλα στους ήρωες που αναφέρατε και που αγωνίστηκαν με ηρωισμό και αυτοθυσία, αγωνίστηκε 

και ο Διονύσιος Σολωμός. Δεν πήδησε ποτέ ραχούλες. Δεν κράτησε ποτέ πιστόλια. Δε μύρισε 

μπαρούτι. Μόνο από μακριά άκουγε το θόρυβο της μάχης. Κι όμως η πένα του πολεμούσε. 

Πολεμούσε με τους στίχους του. Μπορεί οι άλλοι ήρωες να μας χάρισαν τη λευτεριά, όμως ο ποιητής 

μάς έδωσε ένα σύμβολο. Και μάλιστα το έδωσε, όπως και την υπόλοιπη ποίησή του, στην απλή 

γλώσσα του λαού, που λίγοι γραμματισμένοι τη χρησιμοποιούσαν ως τότε. 

Τα λόγια του ύμνου τα ξέρουμε όλοι απέξω. Αλλά για να δούμε καλύτερα τι θέλουν να πουν. 

 

Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, 

σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. 

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! 

 

Βάλαμε τα δυνατά μας όλα τα παιδιά κι είπαμε πολύ προσεκτικά τον εθνικό ύμνο, για ν' 

αναγαλλιάσει η ψυχή του ποιητή καθώς λέγαμε το τραγούδι του. 

 

(Αγγελική Βαρελλά) 
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