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Αγαπητοί μου συμπατριώτες, 

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού, 

 

To 2021 γιορτάσαμε με πανηγυρικό τρόπο τα 200 χρόνια 

από την Ελληνική Επανάσταση και την αφετηρία της 

δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Χάρη 

στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλον τον κόσμο, 

με τη συμμετοχή του απόδημου ελληνισμού, το 

οικουμενικό μήνυμα της Επανάστασης έλαμψε παντού 

και στάθηκε αφορμή για την ενθύμηση του εθνικού 

παρελθόντος και τον στοχασμό για το κοινό μας μέλλον.  

Η επιρροή των Ελλήνων της διασποράς στην επίτευξη της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους 

από τη μακρόχρονη τυραννία του οθωμανικού ζυγού υπήρξε καθοριστική. Η συνάντηση των 

νεωτερικών ιδεών του Διαφωτισμού και της επαναστατικής ορμής οδήγησε στην Ελληνική 

Παλιγγενεσία, ως ιδανικό εθνικής απελευθέρωσης και κυριαρχίας. Ενάντια στον συσχετισμό της 

δύναμης και στις βεβαιότητες της εποχής, ο ελληνισμός αναζήτησε, σχεδίασε και εκπλήρωσε το δικό 

του πεπρωμένο.  

Η Ομογένεια «κυοφόρησε» σε μεγάλο βαθμό την Επανάσταση του 1821. Εμβληματικές μορφές του 

πνεύματος, όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής, αφύπνισαν και συνένωσαν με τις 

ιδέες και το παράδειγμά τους τις δυνάμεις ενός υπόδουλου λαού. Οικονομικά δραστήριοι απόδημοι 

Έλληνες, όπως οι Ξάνθος, Σκουφάς και Τσακάλωφ, με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και με 

σύνθημα το «ελευθερία ή θάνατος», συνεισέφεραν όχι μόνο στην υλική διάσταση του Αγώνα, αλλά 

και στην εμπέδωση ενός κοινού, εθνικού οράματος και προσανατολισμού.  

Σε Ευρώπη και Αμερική, φιλέλληνες εξέδιδαν έντυπα, έγραφαν άρθρα, λογοτεχνούσαν, 

ζωγράφιζαν, διακινούσαν ιδέες για ελευθερία, μιλούσαν στα Κοινοβούλια και στην κοινή γνώμη 

των χωρών τους για τη σκλαβωμένη γη, κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού. Υπόδουλος λαός, Εκκλησία, Ομογένεια και φιλέλληνες συναντήθηκαν στην ύψιστη 

στιγμή για το Έθνος, ύψωσαν ανάστημα έναντι ενός υπέρτερου εχθρού και αξιώθηκαν μια λαμπρή 

θέση στην Ιστορία. Επιδόθηκαν σε έναν ιερό αγώνα που σφραγίστηκε από μικρές και μεγάλες νίκες, 

από μικρές και μεγάλες θυσίες, από πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης, από στιγμές 

ανυπέρβλητου μεγαλείου, όπως αυτές στο Ζάλογγο, στο Κούγκι, στο Μεσολόγγι.  

Ο ένδοξος αγώνας των Ελλήνων συνιστά τη διαρκή υπόμνηση της αξίας της ενότητας και της 

σύμπνοιας του έθνους μας, η οποία ξεπερνά τα σύνορά μας και εκτείνεται στη διαχρονία. Η 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 υπεράσπιση της εθνικής κληρονομιάς και κυριαρχίας, των αξιών της Δημοκρατίας και του 

σεβασμού προς τον άνθρωπο, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, 

η από κοινού επιδίωξη της προόδου, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης είναι τα σύγχρονα 

προτάγματα που οφείλουμε να υπηρετήσουμε, αυτά για τα οποία ως Έλληνες καλούμαστε να 

δώσουμε τον δικό μας ιερό αγώνα.  

Σήμερα, η σκέψη όλων μας είναι στην δοκιμαζόμενη ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, που 

υφίσταται τα δεινά του πολέμου. Άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, έχουν εγκλωβιστεί σε 

πεδία συγκρούσεων, απειλούνται οι ζωές τους, ενώ βλέπουν τον τόπο τους και τις περιουσίες τους 

να πλήττονται από την πολεμική συμφορά, σκοτώνονται. Οι ομογενείς μας δείχνουν θάρρος ψυχής, 

που αντλούν από την αγάπη για τον τόπο τους, προσβλέποντας στον όσο το δυνατόν ταχύτερο 

τερματισμό του πολέμου και την έναρξη μιας νέας ζωής, μέσα από τις στάχτες της καταστροφής. 

Εύχομαι, πολύ σύντομα, ο εφιάλτης που βιώνουν να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσουν την 

ιστορική τους παρουσία στις πατρογονικές τους εστίες στην Ουκρανία. Στην Οδησσό, όπου ωρίμασε 

η σκέψη του απελευθερωτικού αγώνα και η Φιλική Εταιρεία άναψε το φυτίλι της Επανάστασης, 

στην ηρωική Μαριούπολη, όπου δημιουργήθηκε και διέπρεψε μια μικρή Ελλάδα της Αζοφικής. Η 

ελληνική Πολιτεία είναι στο πλευρό τους. 

 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, 

Η φετινή επέτειος του 1821, και το ελπιδοφόρο μήνυμα του Ευαγγελισμού, ας επισφραγίσει την 

ενότητα του οικουμενικού ελληνισμού και ας τον εμπνεύσει στην προσπάθειά του για την 

προάσπιση και εδραίωση των αξιών του ανθρωπισμού και της ελευθερίας ως απάντηση σε κάθε 

μορφή βίας.  

Χρόνια πολλά σε κάθε απόδημη ελληνική οικογένεια, σε όλες και όλους! 
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Ναι· αλλά τώρα αντιπαλεύει 

 κάθε τέκνο σου με ορμή, 

που ακατάπαυστα γυρεύει 

ή τη νίκη ή τη θανή.  

 

Διονύσιος Σολωμός, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» 

Ο εθνικός μας ποιητής αποτυπώνει στο έργο του την κινητήρια 

δύναμη της εθνεγερσίας του 1821, που δεν ήταν άλλη από την 

ασίγαστη επιδίωξη της Ελευθερίας. Οι ήρωες της Ελληνικής 

Επανάστασης ενώθηκαν μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, 

αψηφώντας κάθε κόστος, με μία ορμητική αποφασιστικότητα ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό και 

την τυραννία, οραματιζόμενοι μία ελεύθερη πατρίδα. 

«Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή» διαλαλεί ο 

Ρήγας Φεραίος στον περίφημο Θούριο, απηχώντας εμφατικά το πνεύμα της εποχής που ήθελε την 

Ελευθερία να κατισχύει ακόμη και επί του ίδιου του ύψιστου αγαθού της ζωής. 

200 και πλέον χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του ’21, θα ευχόμασταν να μην μπορεί να 

τεθεί στον σύγχρονο κόσμο μας, και ειδικά στην Ευρώπη, το δίλημμα «Ελευθερία ή θάνατος». Κι 

όμως, ακόμη και σήμερα, υφίσταται η ανάγκη της προάσπισης της ελευθερίας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της διεθνούς νομιμότητας και της εδαφικής ακεραιότητας ανεξάρτητων κρατών, 

αξίες για τις οποίες η Ελλάδα επίσης σταθερά αγωνίζεται. 

Με την ειλικρινή ελπίδα για άμεση αποκατάσταση της ειρήνης, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες και 

σε όλους. 
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Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, διπλή 

γιορτή για την πατρίδα μας, για τον 

Ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, είναι ο 

τρόπος να αναδείξουμε την ιστορική αξία 

των γεγονότων αλλά και την διαχρονική 

ουσία των ιδανικών της ελευθερίας και 

της δημοκρατίας. 

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, μιλάει 

στις καρδιές μας και σε αυτήν την 

ιδιαίτερη ώρα, που ο πόλεμος μαίνεται 

στην Ουκρανία και έχουμε έρθει όλοι αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, με μεγάλα ερωτήματα και 

φόβους, που θεωρούσαμε ότι δεν μας αγγίζουν, ότι δε μας απειλούν. 

Ο αγώνας των Ελλήνων για ανεξαρτησία και ειρήνη είναι μια εξαιρετική αφορμή για σκέψη, 

μελέτη, επεξεργασία, προβληματισμό, εμβάθυνση, γνώση. 

Η Εθνική Παλιγγενεσία, η επέτειος και η μνήμη, είναι ο δεσμός μας με το ιστορικό παρελθόν του 

τόπου μας, αλλά και ο δρόμος που οδηγεί στη συνέχεια και στην εξέλιξή μας, μέσα από την 

ισχυροποίηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας και της εθνικής μας συνείδησης. 

Ο δρόμος που οδηγεί στο μέλλον μας και το μέλλον είναι τα παιδιά μας. 

Εσείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές, που θα γνωρίσετε την ιστορία της Ελλάδας και  τους αγώνες του 

ελληνικού λαού και με το παράδειγμα αυτό θα προχωρήσετε, θα δημιουργήσετε, θα εξελιχθείτε στο 

παγκόσμιο περιβάλλον με διεθνείς κώδικες επικοινωνίας και σύγχρονο προσανατολισμό. 

Η καλλιέργεια των ιδανικών της ανιδιοτελούς υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ο 

θρίαμβος της θέλησης και της ψυχής, ας είναι η διαχρονική πυξίδα στην κάθε διαδρομή της ζωής 

σας. 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Σας ευχαριστούμε, που με παιδαγωγική ευθύνη και σεβασμό, δίνετε στις μαθήτριες και τους μαθητές 

μας τα κίνητρα να ερευνήσουν την ελληνική επανάσταση του 1821, ένα από τα κομβικά γεγονότα, 

που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. 

Εύχομαι ειρήνη και χρόνια πολλά! 
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 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Ν. ΑΦΡΙΚΗ Κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

 
Αγαπητοί Συμπατριώτες, 

Το έθνος γιορτάζει σήμερα την επέτειο της ηρωικής του 

παλιγγενεσίας! 

Τιμά έτσι τη μνήμη όλων εκείνων που με τη θυσία τους επέτρεψαν 

να ζούμε σήμερα ελεύθεροι και έδωσαν λαμπρά παραδείγματα 

θάρρους, ανδρείας και αυτοθυσίας σ’ όλη την Ανθρωπότητα.  

Οι αγωνιστές του ’21 μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και 

συμφέροντα, με οδηγό τις ιδέες της Δημοκρατίας και της 

Ελευθερίας, απέδειξαν ότι η δύναμη του ενωμένου έθνους, η 

δύναμη της εθνικής ομοψυχίας, είναι ο αληθινός κινητήριος 

μοχλός της Ιστορίας. 

Οι υποθήκες αυτές του Εθνικού Ξεσηκωμού εξακολουθούν και σήμερα να είναι επίκαιρες, τη στιγμή 

που η χώρα περνά κρίσιμες στιγμές και αντιμετωπίζει άδικες προκλήσεις από τους σφετεριστές της 

Ιστορίας μας.  

Ο ελληνικός Λαός, ενωμένος όσο πότε, είναι σήμερα σε θέση να απαντήσει δυναμικά ενάντια σε 

οποιαδήποτε επιβουλή! 

Ο Ελληνισμός της Διασποράς, με τη σειρά του, που διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της Ελλάδας, 

διατρανώνει καθημερινά την απόφασή του να αγωνισθεί με όλες τις δυνάμεις του για τα εθνικά μας 

δίκαια.  

Συμπατριώτες μου,  

η επέτειος της 25ης Μαρτίου, ας γίνει και πάλι η αφετηρία για την Εθνική μας εγρήγορση. 

Με ιδιαίτερη περηφάνεια τονίζω ότι είναι σήμερα εξαιρετική τιμή και μοναδικό προνόμιο να 

λέγεται κάποιος ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ!  
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 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΒΛΑΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

 
Η Επανάσταση του 1821 είναι η κορυφαία 

στιγμή της νεότερης Ιστορίας του Ελληνικού 

Έθνους. Αποτελεί σταθμό στην ιστορία του 

νεότερου Ελληνισμού. Ενός Ελληνισμού που 

εδραίωσε την παρουσία της Ελλάδας στον 

πολιτικό χάρτη του κόσμου και δε λειτούργησε 

ποτέ ως δόγμα, σύστημα ή νόμος απαράβατος, 

αλλά ως ζωή, κίνηση, αναζήτηση, ταξίδι σε 

θάλασσα ανοιχτή. Όσοι προσπάθησαν να τον 

περιχαρακώσουν στα περιορισμένα σύνορα του 

μυαλού τους εξυπηρέτησαν τελικά μόνο την 

κοντόθωρη αντιληπτική τους ικανότητα και την 

άμετρη ιδιοτέλειά τους. 

Μάρτιος ο πρώτος μήνας της Άνοιξης, σημαδιακός μήνας για την «άνοιξη», την Αναγέννηση του 

Γένους που ξεκίνησε Αγώνα μέχρι θανάτου για το υπέρτατο αγαθό, λαών και ατόμων, την 

Ελευθερία. Διπλή γιορτή, κοσμική και θρησκευτική, καθώς την ίδια μέρα γιορτάζεται η ημέρα του 

Ευαγγελισμού, δηλαδή του «καλού μηνύματος». Διπλή γιορτή με πολυεπίπεδα 

αλληλοσυμπληρούμενα μηνύματα. 

Με τη φράση «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος. Η ώρα ήλθεν, ω΄Ελληνες!» άρχιζε η προτρεπτική 

προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, δηλαδή της Φιλικής 

Εταιρείας, τον Φεβρουάριο του 1821. Στη συνέχεια, αναφερόταν αναλυτικά στα δεινά της σκλαβιάς 

και έκλεινε με τα σημαδιακά λόγια «Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον ζυγόν, 

να ελευθερώσωμεν την πατρίδα,...Είς τα όπλα λοιπόν, φίλοι! Η πατρίς μας προσκαλεί». 

Ο πόλεμος που αναπτύχθηκε σε πολλά μέτωπα, με πλήθος συγκλονιστικών επεισοδίων και 

εκδηλώσεων απαράμιλλης ανδρείας και δύναμη ψυχής, έλαβε θρυλικές διαστάσεις στη συνείδηση 

του Έθνους. Εμψύχωσε και ενέπνευσε τις επόμενες γενιές για απελευθερωτικές εξορμήσεις, για 

καρτερία και ακάματη αντίσταση σε καιρούς δοκιμασίας. 

Σε μια μέρα σαν τη σημερινή ταιριάζουν μόνο χαρούμενα συναισθήματα. Σε μια μέρα σαν τη 

σημερινή, απαιτούνται όλα τα αποθέματα της μνήμης μας για να ζωντανεύουν τα ουσιαστικά και 

σημαντικά μηνύματα της εθνικής μας επετείου. Να ζωντανεύουν όλες εκείνες τις εικόνες των 

ανδραγαθημάτων και των ηρωικών γεγονότων και να γεμίζουν τις καρδιές μας με συγκίνηση, 

ελπίδα και αισιοδοξία. Ηρωικά γεγονότα που οφείλονται στην Ελληνική ψυχή, η οποία στο βάθος 

των αιώνων φροντίζει να κρατά όρθια την ιστορική μας αντοχή και ζωντανή την ανάγκη για 

περαιτέρω πολιτιστική δημιουργία. 

Στο κατώφλι λοιπόν της νέας εποχής, γνωρίζοντας την Ιστορία μας, νιώθοντας υπερήφανοι για την 

Ιστορία μας, μπορούμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε και την προστασία της πολύτιμης 
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 ελευθερίας, αλλά και να διεκδικούμε και να κατακτούμε την ευημερία, την προκοπή, την ωδή στη 

χαρά που κάθε Έλληνας και Ελληνίδα δικαιούται. 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, παρά αυτή την απίστευτη περιπέτεια που περνάμε δεν μειώνεται, δεν 

περιθωριοποιείται η εθνική μας επέτειος. Οφείλουμε να την κρατάμε στην καρδιά μας σαν φυλαχτό 

για να μας βοηθήσει στα επόμενα βήματα που θα είναι βήματα διασφάλισης των όσων πετύχαμε, 

αλλά και βήματα περισσότερων κατακτήσεων από την ελευθερία προς τη χαρά και την προκοπή. 
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑΣ – Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ

 
Γράφει η εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κα Ελένη Κωλέττη 

 

Με λαμπρότητα η ελληνική κοινότητα Πρετόριας 

γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 

και το πανηγύρι της, καθώς ο καθεδρικός ναός της 

πόλης είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της 

Θεοτόκου.   

Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την 

Κυριακή 27 Μαρτίου και ξεκίνησαν από τον Ιερό Ναό 

χοροστατούντος του Σεβασμιoτάτου Μητροπολίτου 

Ιωανουπόλεως και Πρετορίας κ. κ Δαμασκηνού, 

παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος κ. Γεωργίου 

Αραβοσιτά, του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Μαδρίτη, του Συντονιστή 

Εκπαίδευσης, κ. Γεωργίου Βλάχου, του.. Συμβούλου Α΄ της Πρεσβείας, κ. Στέφανου Ιωαννίδη, του 

Προέδρου της Ομοσπονδίας, κ. Ιωάννη Σπυρίδη, πρώην προέδρων και επίτιμων μελών, μαθητών 

του ελληνικού σχολείου και πλήθος κόσμου. 

Μετά την δοξολογία ακολούθησε ομιλία από τον Εξοχότατο 

Πρέσβη της Ελλάδος και η κατάθεση στεφάνων προς τιμή των 

ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελετή έκλεισε με τον 

Εθνικό μας ύμνο.  

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην αίθουσα της 

κοινότητας με την παράθεση γεύματος, τη σχολική εορτή και 

παραδοσιακούς χορούς από  το χορευτικό τμήμα.  

Οι μαθητές με ποιήματα και δρώμενα μετέφεραν στο κοινό τα 

χρόνια της σκλαβιάς και του αγώνα για τιμή και λευτεριά. Με το 

θεατρικό τους που αναφερόταν στο Κρυφό Σχολειό, το εργαστήρι 

στο οποίο δυνάμωσε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων και βοήθησε 

τον απλό λαό να καταλάβει ότι για να βγει από τον εφιάλτη, 

έπρεπε πρώτα και πάνω απ’ όλα, να πιστέψει στις δυνάμεις του, 

μετέφεραν το μήνυμα  ότι οι Έλληνες πέρα από την ένοπλη αντίστασή τους, πολέμησαν τους 

βάρβαρους δυνάστες τους και μέσω της διατήρησης της γλώσσας, της πίστης, και του πολιτισμού 

τους.  
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  Το πρόγραμμα του σχολείου έκλεισε με αναφορά στους Σουλιώτες και τον γενάρχη τους 

Τζαβέλλα, απόγονοι του οποίου παραχώρησαν για την εκδήλωση αυθεντικές στολές, κειμήλια της 

οικογένειας. 

Στο τέλος τα παιδιά του χορευτικού με το σθένος και τη λεβεντιά τους ενθουσίασαν τους 

παρευρισκόμενους και καταχειροκροτήθηκαν.  

Το κοινό αποχώρησε εκφράζοντας τη χαρά και την ικανοποίησή του για την εκδήλωση, καθώς είχε 

την ευκαιρία να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή μέρα, ύστερα από δύο χρόνια εγκλεισμού και 

απομόνωσης, λόγω της πανδημίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε απόσπασμα της εκδήλωσης: 

https://youtu.be/PBmGrn3YsIU 
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ -  25 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2022   
 

Γράφει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος κ. Άξιος Δημοσθένης. 

 

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια 

γιόρτασε η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ την επέτειο της 25ης 

Μαρτίου 1821.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 

Οι Μητροπολίτες Ιωαννουπόλεως κ. 

Δαμασκηνός και Άκρας κ. Πέτρος, ο Ύπατος 

Αρμοστής της Κύπρου στη Ν. Αφρική κ. Α. 

Μανδρίτης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 

στο Γιοχάνεσμπουργκ κ. Κ. Χατζηθωμάς, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων κ. 

Ι. Σπυρίδης, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΣΑΧΕΤΙ κ. Κατακουζηνός καθώς και μέλη του Συμβουλίου, ο 

Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Γ. Βλάχος, εκπρόσωποι Συλλόγων και Σωματείων και φυσικά όλοι οι 

μαθητές και η Διοίκηση του ΣΑΧΕΤΙ.  

Μετά την προσευχή και το απολυτίκιο της ημέρας, την προσέλευση 

των σημαιών και τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και Ν. Αφρικής, 

ακολούθησε το καλωσόρισμα από τον Γενικό Διευθυντή του 

ΣΑΧΕΤΙ κ. W. Taylor. Στην συνέχεια ο Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας κ. Κ. Χατζηθωμάς, αναφέρθηκε στην ιστορική αξία και 

στα διαχρονικά μηνύματα της Επανάστασης του ’21, στη 

συμπλήρωση των εκατό χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης 

καθώς και στην εν εξελίξει τραγωδία στον πόλεμο της Ουκρανίας 

με ιδιαίτερη αναφορά στους εκεί Έλληνες Ομογενείς. 

Ο Πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τους Επικεφαλής Επιμελητές, Α. Πέτρου και Σ. 

Νικολόπουλο και τους αναπληρωτές τους. Οι μαθητές του σχολείου από το Νηπιαγωγείο, το 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο Λύκειο μέσα από συγκινητικά δρώμενα, θεατρικά, τραγούδια και 

χορούς, ζωντάνεψαν τις Ηρωίδες και τους Ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 

προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους. Να σημειώσουμε ότι οι μαθητές του 

μεγάλου Τμήματος του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν ένα πολύ συγκινητικό δρώμενο για την 

Σμύρνη πριν ξεκινήσει η κανονική ροή της γιορτής.  

Με μία βροντερή φωνή έστειλαν σε όλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η Νέα Γενιά πρέπει να συνεχίσει 

τον Αγώνα για Ελευθερία και Δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον κόσμο έχοντας οδηγό της, την Πίστη 

στον Θεό και τις Αξίες και τα Ιδανικά του Ελληνισμού που ανήκουν σε όλη την Ανθρωπότητα. 

Ιδιαίτερες αναφορές και παραλληλισμοί έγιναν στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την 

καταστροφή της Σμύρνης καθώς και στον πόλεμο στην  Ουκρανία. 
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 Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στην άρτια 

οργάνωση αυτής εκδήλωσης. 

Το πλήθος των Ομογενών και οι επίσημοι που κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, έμειναν 

κατενθουσιασμένοι  από το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της εκδήλωσης και από τα δρώμενα που 

παρουσιάστηκαν!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!!! 

Παρακολουθήστε αποσπάσματα από την εκδήλωση: 

https://youtu.be/K-OVFZ3qyIk  
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 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΣΑΣΑΣ

 
Γράφει ο Δ/ντής των Εκπαιδευτηρίων, κ. Γεώργιος Λεργιός.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με κάθε επισημότητα και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού τιμήθηκε την 

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια 

Κοινότητας Κινσάσας. 

Στις εορταστικές εκδηλώσεις των σχολείων μας παρέστησαν η Πρέσβης της Ελλάδας στην 

Κινσάσα κ. Καλλιόπη Ντούτη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας και Έξαρχος Κεντρώας 

Αφρικής κ.κ. Θεοδόσιος, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Κινσάσας κ.  Γεώργιος 

Αντύπας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ελληνικής Κοινότητας Κινσάσας και πλήθος 

ομογενών. 

Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και ακολούθησε 

η παρέλαση των μαθητών των σχολείων μας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή 

την οποία επιμελήθηκαν οι κυρίες ουρέτα Κωνσταντίνα δασκάλα, Κυριακοπούλου Φωτεινή 

καθηγήτρια Πληροφορικής, Παυλάκου Αικατερίνη Νηπιαγωγό, Σταματοπούλου Ευαγγελία, 

φιλόλογο. 

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Κινσάσα κα Ντούτη μετέφερε το μήνυμα της Προέδρου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας κας Σακελλαροπούλου προς τους απόδημους Έλληνες και ο 

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης επεσήμανε το σπουδαιότατο ρόλο της θρησκείας και της εκκλησίας 

στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας και συγγραφέας κ. Αντύπας εξήρε τον ηρωισμό, 

το θάρρος και την ευψυχία των αγωνιστών του 1821 και μας θύμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 150 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 χρόνια από την άφιξη του πρώτου Έλληνα στο Κονγκό, του ιατρού και εξερευνητή Παναγιώτη 

Ποταγού. 

 Η εκπαιδευτικός κα Παυλάκου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.  

Οι μαθητές τραγούδησαν, χόρεψαν, απάγγειλαν ποιήματα και μας θύμισαν τα λόγια του 

Στρατηγού Μακρυγιάννη: Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν. 

Γλυκύτερον πράμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και θρησκεία. 

Μετά τη λήξη των εκδηλώσεων η Ελληνική Κοινότητα Κινσάσας παρέθεσε γεύμα σε όλους τους 

ομογενείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε απόσπασμα από τη σχολική γιορτή: 

https://youtu.be/oWL2GrFrxnM 
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΟ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ Λ. Δ. 

ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 
 

Γράφει η Διευθύντρια του Γυμνασίου – Λυκείου, κα Βικτωρία Γερασιμίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής επετείου της 25ης 

Μαρτίου στο Λουμπουμπάσι της Λ. Δ του Κονγκό. 

Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του 

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κωνσταντιανής, κ. Κοσμά στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού  της 

Θεοτόκου. Στην Δοξολογία 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 την ενδυμασία της παρέλασης και τις παραδοσιακές φορεσιές τους, οι 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλοι οι πάροικοι τίμησαν τους ένδοξους ήρωες πεσόντες για 

την ελευθερία της Πατρίδας. Ακολούθησαν οι εκδηλώσεις στο χώρο της Ελληνικής Κοινότητας  

με την ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων, την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 Κοινότητας κ. Γεώργιο Ψαρομμάτη και την παρέλαση των μαθητών όλων των βαθμίδων 

( Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο-Λύκειο). 

Στη συνέχεια, η Διευθύντρια του σχολείου διάβασε το μήνυμα του Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. 

Γεωργίου Βλάχου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ο Επίτιμος Πρόξενος κ. Ευάγγελος Μαργέτης 

διάβασε το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Απόδημο Ελληνισμό και τα σχολεία 

ακολούθησαν παρουσιάζοντας όλα όσα ετοίμασαν για τον εορτασμό της επετείου της 25ης 

Μαρτίου. 

Το νηπιαγωγείο με ποιήματα, τραγούδια και το θεατρικό «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» έδωσαν 

χαρά και όμορφη ατμόσφαιρα με τον αυθορμητισμό και την αθωότητά τους. 

Το Δημοτικό παρουσίασε με τη σειρά του το θεατρικό «Η ιστορία του 21» δύο χορευτικά (Μάνα 

μου τα κλεφτόπουλα, Μπεράτι Θεσσαλίας ) και τα τραγούδια «Ο Θούριος του Ρήγα» και «Νάτανε 

το 21». 

Το Γυμνάσιο – Λύκειο παρουσίασε μια θεατρική κωμωδία του Δ. Βυζάντιου με τίτλο 

«Γυναικοκρατία» και την δραματοποιημένη αφήγηση γυναικών που μαρτυρούν τα βιώματά τους 

από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ιδιαίτερα συγκινητικό το αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την 

Μικρασιατική Καταστροφή που ξύπνησε μνήμες θλιβερές, μνήμες του ξεριζωμού και της 

προσφυγιάς. 

Τέλος, οι παραδοσιακοί χοροί έδωσαν ζωντάνια και συγκίνηση σε όλους τους ομογενείς και 

ολοκλήρωσαν τις εκδηλώσεις της ημέρας. 

Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι εύχονται Χρόνια Πολλά στους απανταχού 

Έλληνες.!!! 

Δείτε απόσπασμα από τη σχολική γιορτή στο link: 

https://youtu.be/2sd7jsLWRM8 
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΡΑΡΕ ΣΤΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

 

Γράφει η εκπαιδευτικός του σχολείου, κα Μαρία Παπαγιάννη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιόρτασε η Ελληνική Σχολή στο Χαράρε της Ζιμπάμπουε την Επέτειο της 

Εθνικής Γιορτής της 25ης Μαρτίου 1821. Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Σχολής την 

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.  

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες o εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος κ. Λουκάς Καρατσώλης, ο 

εξοχότατος επί τιμή Πρόξενος της Κύπρου κ. Νέστωρας Νέστωρος, ο αξιότιμος Υφυπουργός 

Γεωργίας της Ζιμπάμπουε κ. Βαγγέλης Χαριτάτος, η αξιότιμη πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Ελληνικών κοινοτήτων Ζιμπάμπουε κα. Ελένη Κουμίδου, ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας 

Χαράρε κ. Ιωάννης Οικονόμου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και πλήθος κόσμου. 

Με την ολοκλήρωση της προσέλευσης των καλεσμένων ο εορτασμός ξεκίνησε με το Τη Υπερμάχω 

από τους μαθητές του σχολείου μας, ακολούθησε προσευχή  και στη συνέχεια ακούστηκε ο Εθνικός 

Ύμνος της Ελλάδος, το καλωσόρισμα έγινε από την Διευθύντρια της Σχολής κ.Lisa Rickards. 

Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από ομάδα μαθητών του σχολείου μας, ακολούθησαν 

τραγούδια, δρώμενα και παραδοσιακοί χοροί. Στο τέλος της εκδήλωσης πήρε το λόγο ο κ. Πρέσβης 

ευχαρίστησε τους μαθητές για την εκδήλωση που πραγματοποίησαν και αναφέρθηκε στον ηρωισμό 

των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821. 

Την Κυριακή 27 Μαρτίου στον Ιερό ναό της Σχολής εψάλη η Δοξολογία, ακολούθησε η κατάθεση 

στεφάνων προς τιμήν των Ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τον 

Εθνικό Ύμνο. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΊΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ 

ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ
 

Γράφει ο Διευθυντής του Μιχείου Λυκείου, κ. Φίλης Γεώργιος. 

Σε πανηγυρικό κλίμα τίμησαν οι Έλληνες στην Αδδίς 

Αμπέμπα την ημέρα Εθνικής Παλιγγενεσίας της 

πατρίδας μας. Τριπλή γιορτή για τους Έλληνες καθώς 

εορτάστηκε η απαρχή της Επανάστασης του 1821, ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Κυριακή της 

Σταυροπροσκυνήσεως. Ο εορτασμός ξεκίνησε με τη 

δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Φρουμεντίου την 

Κυριακή 27 Μαρτίου, συνεχίστηκε με τραγούδια και 

χορούς από τους μαθητές και τις μαθήτριες των 

Ελληνικών Σχολείων και ολοκληρώθηκε με την 

κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων.   

Με θρησκευτική κατάνυξη τελέστηκε η δοξολογία την Κυριακή 27η του Μαρτίου, 

χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. κ. Δανιήλ και συλλειτουργούντων του 

Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Μπαρμπέρη και του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδωνος 

Κλαδάκη. Παρευρέθησαν η Εντιμ. κα Βέρα Μαρκοπούλου, Επιτετραμμένη της Ελλάδος στην 

Αιθιοπία, ο Εντιμ. κ. Δημήτριος Συκάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος, μαθητές και μαθήτριες 

των Ελληνικών σχολείων. Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης 

Σακελλαροπούλου ανεγνώσθη από την Επιτετραμμένη της Ελληνικής Πρεσβείας κα. Βέρα 

Μαρκοπούλου.  

Με αίσθημα υπερηφάνειας ο φιλόλογος κ. Φίλης Γεώργιος  εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο.  
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 Ακολούθησαν ποιήματα και τραγούδια από τις μαθήτριες και τους μαθητές των ελληνικών 

σχολείων υπό την καθοδήγηση της αδελφής Τοπαλίδου Χρυσάνθης – Στυλιανής. Ο Εορτασμός 

ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων από τους: Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αξώμης κ. κ. Δανιήλ, 

τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας κ. Δημήτριο Συκά και τους μαθητές των ελληνικών 

σχολείων. 

 Την Πέμπτη 24η Μαρτίου παρουσιάστηκε στο Μίχειο Λύκειο η ταινία μικρού μήκους υπό την 

επιμέλεια και σκηνοθεσία της θεολόγου του Μιχείου Λυκείου κας. Βραδή Ευγενίας. Στην τηλεταινία 

πρωταγωνιστούν μαθητές και μαθήτριες των ελληνικών σχολείων. 

Γράφει η εκπαιδευτικός του σχολείου, κα Ευγενία Βραδή για την παρουσίαση των μαθητών: 

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, τα παιδιά του 

ελληνικού σχολείου, Μιχείου Λυκείου της Αδδίς Αμπέμπα Αιθιοπίας, επέλεξαν τη δημιουργία ενός 

video με σκοπό να τιμήσουν τις ηρωικές προσπάθειες, τον αγώνα αλλά και τη νίκη των προγόνων 

μας κατά του ξένου τυράννου, που για 400 χρόνια στερούσε την ελευθερία και την ανεξαρτησία του 

Ελληνικού Κράτους. 

Η επιλογή των προγόνων για νίκη ή θάνατο καθόρισε τη μοίρα των επόμενων γενεών, οι ήρωες 

απέδειξαν ότι μπορούν να πεθάνουν ελεύθεροι, ότι πέθαναν για το ύψιστο ιδανικό της ελευθερίας, 

ότι έδωσαν τη ζωή τους για να νιώσουν, ίσως πριν ξεψυχήσουν το υπέροχο συναίσθημα  της 

αυτονομίας, το "είμαι κύριος του εαυτού μου,  είμαι κύριος του Έθνους μου και αξίζει να πεθάνω 

για αυτό". 

Πιστοί στο παρελθόν τους, αρνήθηκαν να παραδίδουν "γη και ύδωρ" στον εχθρό, υπερασπίστηκαν 

μέχρι την τελευταία τους πνοή κάθε σπιθαμή γης ελληνικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γοητευμένοι οι μαθητές του σχολείου, έχοντας επίγνωση της ελληνικής τους καταγωγής, τιμούν 

τους ήρωες του 1821 με το παρακάτω βίντεο.  https://youtu.be/MoWpOQap0f4 
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ WEST RAND Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ – 

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε στις 13 

Μαρτίου 2022 η εθνική επέτειος της 

Επανάστασης του 1821  στην μικρή 

ελληνική κοινότητα west Rand Ν. 

Αφρικής, 70 χιλιόμετρα από το 

Γιοχάνεσμπουργκ.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε μετά το τέλος της 

Θείας λειτουργίας με  τον πανηγυρικό της 

ημέρας από τον Εξοχότατο Ύπατο 

Αρμοστή ης Κυπριακής Δημοκρατίας 

στη Νότιο Αφρική, τον κύριο Αντώνιο 

Μανδρίτη, ο οποίος , μεταξύ άλλων:  

 Έκανε αναφορά στο νόημα της ημέρας και στη σημασία της επετείου για τον ευρύτερο Ελληνισμό.  

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην συμμετοχή των Κυπρίων που συνέδραμαν την πανεθνική προσπάθεια 

της εθνικής παλιγγενεσίας καθώς και στην συμμετοχή τους σε όλες τις μετέπειτα μάχες και τους 

αγώνες του Έθνους. Ο Ύπατος Αρμοστής κατόπιν  προέβη σε συσχετισμό της 25ης Μαρτίου με τον 

ξεσηκωμό των Κυπρίων και την επέτειο της 1ης Απριλίου, ημέρα έναρξης του εθνικο-

απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, με αίτημα την αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού και την εθνική 

του αποκατάσταση. Αναφέρθηκε στην τουρκική 

εισβολή το 1974 και την συνεχιζόμενη κατοχή του 

βόρειου τμήματος του νησιού, εξαίροντας την θυσία των 

ανδρών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).    

Συνεχάρη την Ελληνική Κοινότητα του Κρούκερστοπ 

(της οποίας τα περισσότερα μέλη είναι κυπριακής 

καταγωγής) για την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης και 

τις προσπάθειες που καταβάλλει για να διατηρηθούν τα 

νεότερα μέλη της κοντά στις εθνικές παραδόσεις.  

Κατέληξε πως η Κύπρος συνεχίζει τις προσπάθειες για 

την εξεύρεση λύσεως που θα επιτρέπει της φυσική και 

εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού στις 

πατρογονικές του εστίες και πως στην προσπάθεια της 

αυτή έχει πολύτιμούς αρωγούς και συμπαραστάτες την 

Ελλάδα και τον απανταχού της γης ελληνισμό. 

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο 

Γιοχάνεσμπουργκ, Δρ Γεώργιος Βλάχος, ο οποίος, πέρα από την αναφορά του στην Επανάσταση, 

στάθηκε στα μηνύματα της Εθνικής Επετείου για εμάς τους Νεοέλληνες, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 «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». 

 Η εκδήλωση συνεχίστηκε με απαγγελία ποιημάτων από τους μικρούς μαθητές του σχολείου και 

με ανάγνωση κειμένων στα ελληνικά και στα αγγλικά από τους μεγάλους μαθητές που αφορούσαν 

στο Χρονικό της Επανάστασης και της απελευθέρωσης της Ελλάδος και ολοκληρώθηκε με τον 

Εθνικό Ύμνο από όλους τους παροίκους. 

 

Δείτε χαρακτηριστικό video: https://www.youtube.com/watch?v=I35EsAw54i0 

 

Κατόπιν, η ελληνική κοινότητα παρέθεσε γλυκίσματα 

και καφέ για όλους τους παρευρισκόμενους σε 

κοινοτική αίθουσα, όπου τα μεγάλα παιδιά χόρεψαν 

και παραδοσιακούς χορούς. 

Με ιδιαίτερο τρόπο τιμήθηκε και η Κυριακή της 

Ορθοδοξίας, και όλοι οι χριστιανοί, κρατώντας από 

μία εικόνα, την οποία είτε πήραν από την εκκλησία 

είτε έφεραν από τα σπίτια τους, ακολούθησαν τον 

ιερέα στον περίβολο της Εκκλησίας. Παραθέτουμε 

λίγα λόγια για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και τον 

Χριστοκεντρικό χαρακτήρα των εικόνων 

Η περίοδος της εικονομαχίας συγκλόνισε περισσότερο 

από 100 χρόνια την Ορθόδοξη εκκλησία και τη 

Βυζαντινή αυτοκρατορία. Απ’ τη μια μεριά ήταν οι 

εικονομάχοι, που θεωρούσαν ειδωλολατρική κάθε μορφή τέχνης που αναπαριστάνει το Χριστό και 

απαιτούσαν την καταστροφή των εικόνων και απ’ την άλλη ήταν οι εικονολάτρες ή εικονόφιλοι 

που υπερασπίζονταν την παρουσία των εικόνων στους ναούς με υπερβολικές πολλές φορές 

εκδηλώσεις λατρείας. Η διαμάχη αυτή έληξε το  Μάρτιο του 843, όταν  συγκλήθηκε σύνοδος στην 

Κωνσταντινούπολη από την ευσεβή αυτοκράτειρα Θεοδώρα και τον άγιο Πατριάρχη Μεθόδιο, 

κατά την οποία αποφασίστηκε η  πανηγυρική επαναφορά και αναστήλωση των εικόνων στους 

ναούς, τερματίζοντας την περίοδο της εικονομαχίας. Από τότε κάθε πρώτη Κυριακή της 

Σαρακοστής εορτάζεται από την εκκλησία μας η αναστήλωση των εικόνων. Συγχρόνως από τότε 

καθιερώθηκε να εορτάζονται και όλοι οι νικηφόροι αγώνες της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων 

και για το λόγο αυτό η Κυριακή αυτή ονομάζεται και Κυριακή της Ορθοδοξίας.  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://www.youtube.com/watch?v=I35EsAw54i0
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 Ο στενός σύνδεσμος εικόνων και Ορθοδοξίας 

οφείλεται στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί το 

πρόσωπο του Χριστού είναι αυτό που συνδέει 

άρρηκτα τις άγιες εικόνες με αυτό που ονομάζουμε 

και ζούμε ως Ορθοδοξία. Με άλλα λόγια η 

Ορθοδοξία κηρύττει ανόθευτα και προσφέρει 

λυτρωτικά ως πίστη και ζωή το πρόσωπο του 

Χριστού. Κάθε αίρεση άμεσα ή έμμεσα προσβάλλει 

και διαστρεβλώνει τη Θεία προσωπικότητα του 

Κυρίου και ακυρώνει έτσι τη σωτηρία των πιστών. 

Και ακριβώς γι’ αυτό η Ορθοδοξία πολέμησε και 

νίκησε όλες τις αιρέσεις: για να διαφυλαχτεί μέσα 

στην εκκλησία ο αληθινός Χριστός και να 

προσφέρεται σε όλους τους  πιστούς η δυνατότητα της σωτήριας ενσωμάτωσής τους στον αυθεντικό 

Χριστό.  

 

  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΤΕΡΜΠΑΝ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ - 2022
 

Γράφει η εκπαιδευτικός του σχολείου, κα Αναστασία Κουμάνταρη. 

 

Το πρωί προσήλθαμε με αρκετούς μαθητές του σχολείου μας και τις σημαίες μας στην εκκλησία για 

την προκαθορισμένη δοξολογία. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο των Αγωνιστών. 

Αργότερα, μεταβήκαμε στην αίθουσα τελετών της Ελληνικής κοινότητας για την τελετή στη μνήμη 

των ηρωικών αγώνων των Ελλήνων για ανεξαρτησία. 

Την τελετή χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας, ο  κύριος Χαράλαμπος Λιασίδης.  Στη 

συνέχεια  τον λόγο πήρε ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στο Ντέρμπαν κύριος Ιωάννης 

Ιωάννου ο οποίος ανέγνωσε τον χαιρετισμό της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας. 

Ήρθε κατόπιν η σειρά του σχολείου μας GEORGE BOZAS να παρουσιάσει τα θέματα που είχε 

ετοιμάσει.  

Παρουσιάσαμε τα γεγονότα του μεγάλου αγώνα διανθισμένα με βίντεο και ποιήματα. Στο τέλος 

οι μικροί μας μαθητές χόρεψαν συρτό. Ήταν μια σεμνή τελετή αυτή που παρουσίασε το σχολείο 

μας, ωστόσο ο ενθουσιασμός των παρευρισκόμενων ήταν έκδηλος και η προσπάθεια των μαθητών 

μας επιβραβεύθηκε με ατελείωτα χειροκροτήματα. 

Δείτε μικρό απόσπασμα από τη σχολική γιορτή: 

https://youtu.be/xI6_TM6M9Cg 

 

Από το ΤΕΓ GEORGE BOZAS  Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!!! 

  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://youtu.be/xI6_TM6M9Cg
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ-ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΤ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 
 

Γράφει ο ιερέας και δάσκαλος της κοινότητας, π. Γεώργιος Γιαννακόπουλος 

Με λαμπρότητα και σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας η ελληνική κοινότητα του Πορτ Ελίζαμπεθ στη 

Νότια Αφρική τίμησε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821,την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022. 

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, ετελέσθη Δοξολογία και στη συνέχεια Τρισάγιο  εις μνήμην 

των  πεσόντων Ηρώων και Αγωνιστών.  

Στεφάνια κατέθεσαν: Ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Παναγιώτης Κλάινος, η Πρόεδρος της 

νεολαίας μας Αιμιλία Καράτζη, το Δημοτικό Σχολείο και το νεοσύστατο  Νηπιαγωγείο του 

οποίου  τη λειτουργία ανέλαβε προσφάτως  αμισθί η εκλεκτή και πανάξια εκπαιδευτικός κα. Κλάρα 

Κοπανάκη.  

Η εόρτιος και πατριωτική αυτή ημέρα έκλεισε με τη Σχολική Γιορτή, την οργάνωση της  οποίας είχε 

αναλάβει η εκπαιδευτικός κα. Κοπανάκη. Πραγματικά, οι μαθητές εντυπωσίασαν με τις απαγγελίες 

των ποιημάτων και με τα τραγούδια τους! Δίκαια απέσπασαν το παρατεταμένο  και θερμό 

χειροκρότημα όλων μας! Στις εθνικές και πανηγυρικές εκδηλώσεις μας, συμμετείχε ενεργά ο 

ιεροδιδάσκαλος π. Γεώργιος Γιαννακόπουλος, ο οποίος εκφώνησε και τον πανηγυρικό της ημέρας. 

Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή της εντυπωσιακής νεολαίας μας, η οποία την παραμονή της 

εορτής, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία: "ΒΡΑΔΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ", με τη συμμετοχή 

250 ατόμων.  

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκπληκτικής και Λαμπρής 

αυτής Εθνικής Γιορτής, που όντως ενθουσίασε, χαροποίησε  και εντυπωσίασε τον ελληνισμό του 

Πορτ Ελίζαμπεθ του οποίου η νεολαία είναι πολύ δραστήρια στη Νότιο Αφρική!  

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ! ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ! 

 

 

 

 

 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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Δείτε μικρό απόσπασμα από τη σχολική γιορτή: 

 https://youtu.be/d04Lks-uPLY  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
https://youtu.be/d04Lks-uPLY
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Ε.Γ. ΛΟΥΣΑΚΑΣ – ΖΑΜΠΙΑ 

 
Γράφει η εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κa Καλλιόπη Παπαγιαννάκη 

Το Τ.Ε.Γ. Λουσάκας γιόρτασε την εθνική επέτειο 

στον χώρο της Ελληνικής Κοινότητας, την 

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022. 

Στον Ι. Ν. του Αγίου Αλεξάνδρου μετά τη Θεία 

Λειτουργία εψάλη Πανηγυρικός για την επέτειο 

των 201 χρόνων από την επίσημη ημερομηνία 

της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης.     

Αμέσως μετά διαβάστηκε το μήνυμα της 

Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Απόδημο 

Ελληνισμό  από τον Επίτιμο Πρόξενο της 

Ελληνικής Κοινότητας κ. Μιχάλης Κρούπνικ.  

Ακολούθησε η γιορτή του Τ.Ε.Γ.  

Η υπεύθυνη Δασκάλα, κα. Παπαγιαννάκη Καλλιόπη εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας 

και οι μαθητές/τριες απήγγειλαν ποιήματα. 

Τέλος, στο Μνημείο των Ηρώων έγινε κατάθεση στεφάνων και η γιορτή έκλεισε με τον ψαλμό του 

Εθνικού Ύμνου της Ζάμπιας και της Ελλάδας.  

Παρόντες ήταν επίσης, ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, 

γονείς των μαθητών /τριών και πολλοί πάροικοι.   

 

  

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

EAST LONDON Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 
 

Γράφει ο ιερέας π. Γεώργιος Πιτταράς 

Με βαθιά συγκίνηση και Εθνική υπερηφάνεια η Ελληνική 

Κοινότητα East London και περιχώρων τίμησε την Επέτειο 

της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας στις 27 /03/2022. 

Το Ελληνικό Σχολείο, με τους μικρούς μαθητές του 

τραγούδησε πατριωτικά τραγούδια, και  τα παιδιά με τα 

ποιήματα τους τίμησαν την Εθνική εορτή, αλλά και την 

Ελληνική γλώσσα. 

Η  γιορτή μας μικρή, σεμνή και με απλότητα αφιερώθηκε 

στην Δασκάλα του Ελληνικού Σχολείου Δέσποινα 

Λαμπριανίδου – Πιτταρά, που έφυγε  από την ζωή στις  04/ 

09/ 2021 από τον Covid 19. 

H Δέσποινα, υπηρέτησε το Ελληνικό Σχολείο για έντεκα 

χρόνια, με αυταπάρνηση και αγάπη γιά τα παιδιά και την 

Ελληνική παιδεία. 

Ας είναι Αιωνία η μνήμη της.!!! 

Το Ελληνικό Σχολείο σήμερα συνεχίζει μέσω του Ιερέως της κοινότητος π. Γεωργίου Πιτταρά. 

Ας είμαστε όλοι άξιοι συνεχιστές των προγόνων μας. 
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 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΟ Τ.Ε.Γ. ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ 
 

Γράφει ο εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, Γεώργιος Γαλανόπουλος 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του ελληνικού σχολείου, για 

την « Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821», στο κτήριο της Ελληνικής Κοινότητας Μαδαγασκάρης, το 

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υπήρξε όταν ακούσθηκε ο Εθνικός μας 

ύμνος εις την Ελευθερία. Ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων και τραγούδια. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου, Έλληνες Ομογενείς με καταγωγή από διάφορα μέρη 

της Ελλάδος. Επίσης, είχαμε κοντά μας τον Σεβάσμιο Πατέρα Ελευθέριο και Πατέρα Λεωνίδα, τον 

νεοεκλεγέντα Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στην Μαδαγασκάρη κ. Ι. Ταλούμη και τον Αξιότιμο 

Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου κ. Π. Ταλούμη. Την εκδήλωση πλαισίωσαν όλοι οι μαθητές και 

μαθήτριες του σχολείου, οι οποίοι στο τέλος της εκδήλωσης χόρεψαν ελληνικούς χορούς και 

δοκίμασαν φαγητά και γλυκά της Πατρίδας. Η υπερηφάνεια και η ικανοποίηση ήταν 

ζωγραφισμένη στο πρόσωπο όλων των παρευρισκόμενων. 

 

Δείτε video από την εκδήλωση: 

https://youtu.be/XWAAQUry8ow 
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 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΡΙΝΓΚΣ – Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 
 

Γράφει η δασκάλα του σχολείου, κυρία Αθηνά Γαλανού. 

Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου του Σχολείου της Ελληνικής Κοινότητος «Σπρινγκς» έγινε στην 

αίθουσα του σχολείου την Παρασκευή της 25ης Μαρτίου στις 4:00 μ.μ. 

Οι μαθητές απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν για τoν αγώνα των Ελλήνων, για την 

Ανεξαρτησία και την μάχη των Ελλήνων αγωνιστών υπέρ πίστεως και πατρίδος του 1821.  

Η δασκάλα του σχολείου της Κοινότητας εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ημέρας, αναφερόμενη  στη 

θέληση όλων των Ελλήνων αγωνιστών για την επίτευξη του στόχου που είχαν θέσει, στις θυσίες, 

στους ηρωισμούς και στο πάθος των Ελλήνων για την ελευθερία, που προκάλεσε τον θαυμασμό των 

Ευρωπαϊκών λαών που εκδηλώθηκε με το κίνημα του Φιλελληνισμού. 

Ακολούθησε δεξίωση με την προσφορά cakes/snacks και αναψυκτικών από τους γονείς  των 

μαθητών και φίλων του Ελληνικού σχολείου. 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ  
 

 

 

Στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για την 25η Μαρτίου 1821 τα Συντονιστικά Γραφεία 

Εκπαίδευσης Εξωτερικού  πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκδήλωση την Κυριακή  3 Απριλίου 2022 

με θέμα: 

 «Τα σχολεία της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού τιμούν 

 την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου». 

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 

Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών  και του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

 

Απηύθυναν  χαιρετισμό: 

● Η Α.Θ.Μ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β΄ 

● Η κα Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

● Ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 ● Ο κ. Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 

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

● Η κα Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Δ/ντρια του Ινστιτούτου 

Ελληνικής Γλώσσας του Ερευνητικού Κέντρου «Τήμενος», Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας  

Το κάθε Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης συμμετείχε με 10λεπτη  περίπου παρουσίαση από 

εκδηλώσεις σχολείων περιοχής ευθύνης του που αφορούσαν στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 

1821 και με σύντομη εισήγηση του  κάθε Συντονιστή. 

Την παρουσίαση  και τον συντονισμό  της εκδήλωσης έκανε ο κ. Θοδωρής Ψαλιδόπουλος, 

δημοσιογράφος στη «Φωνή της Ελλάδας». 

Μπορείτε να παρακολουθήστε την εκδήλωση στο YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=VJAdFD01kas 

 

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους στήριξαν την εκδήλωση. Τους επίσημους προσκεκλημένους που 

απηύθυναν χαιρετισμούς, τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας του ΥΠΕΞ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παραχώρηση των 

αιγίδων στην εκδήλωση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τις όμορφες εκδηλώσεις και τα 

βίντεο που ετοίμασαν για την εκδήλωση, αλλά και όλους εσάς που παρακολουθήσατε και μας 

στείλατε πολύ όμορφα σχόλια. 

Με τιμή  

Οι Αν. Συντονίστριες και Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ.Α.Ε ΚΑΙ Δ.Δ. , ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΧΕΤΙ

 
 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ο κύριος Ιωάννης 

Χρυσουλάκης, την Πέμπτη 10 Μαρτίου  είχε μία πολύ ξεχωριστή συνάντηση με μαθητές της Β’ 

Λυκείου του ελληνικού σχολείου SAHETI (South African Hellenic Educational and Technical 

Institute) του Γιοχάννεσμπουργκ - στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δημιουργηθούν δίκτυα 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τη νέα γενιά Ομογενών από όλο τον κόσμο.  

Το σχολείο Saheti ιδρύθηκε το 1974 από την ελληνική παροικία με την αποφασιστική συμβολή του 

Γεώργιου Μπίζου, δικηγόρου του Νέλσον Μαντέλα και υπερασπιστή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ήδη από τη δεκαετία εκείνη, όταν το Απαρτχάιντ βρισκόταν στο απόγειό του, το 

σχολείο αυτό είχε ανοιχτές τις πόρτες του σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος, 

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να μετέχουν της ελληνικής παιδείας του σχολείου, η οποία ήταν 

και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.  

Ο κ. Γενικός απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια πρώτα στους ίδιους τους μαθητές, που το επίπεδο 

ελληνικών τους κυμαίνεται μεταξύ Β1 και Β2, καθώς και στους εκπαιδευτικούς τους και τη 

Διοίκηση του σχολείου – για τον πρόσθετο λόγο ότι το Saheti κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των 

κορυφαίων σχολείων της χώρας.  

Στη συνέχεια τους ενημέρωσε σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας 

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και συγκεκριμένα για την ψηφιακή 

εκπαιδευτική πλατφόρμα staellinika.com. η οποία λειτουργεί σε όλο τον κόσμο ήδη με πολύ 

μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, επεσήμανε, μπορεί να υποστηρίξει έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

χρηστών. «Έχουμε ήδη 38.000 εγγεγραμμένους μαθητές και φοιτητές σε 157 χώρες, σε ημερήσια 

βάση», τόνισε. Αναφέρθηκε, επίσης, στην προβολή της Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με στόχο την ανάδειξη της καθολικότητας της γλώσσας μας. 

Τελευταία, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντική πρωτοβουλία, στην οποία αναφέρθηκε, ήταν η 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/
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 καμπάνια «StudyInGreece», η οποία στοχεύει στην προώθηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων 

ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.  

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, μεταξύ των οποίων και ένας μαθητής κινεζικής καταγωγής, του 

επεφύλαξαν μία πολύ όμορφη έκπληξη, όταν σηκώθηκαν ένας ένας κρατώντας χειρόγραφες 

κάρτες με ελληνικές λέξεις, όπως «ελευθερία», «δημοκρατία», «αγάπη», «φιλότιμο», «ειρήνη» και 

«φιλία». Επαίνεσε τον ζήλο τους για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και δεσμεύτηκε να 

στηρίξει τις δράσεις του σχολείου που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό.  
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 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΒΑΑΛ-ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 

 
Γράφει ο εκπαιδευτικός του σχολείου, κ. Δημοσθένης Άξιος 

 

Μια υπέροχη αποκριάτικη βραδιά! Μια ξεχωριστή 

αποκριάτικη γιορτή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το 

βράδι 05 Μαρτίου 2022 στις εγκαταστάσεις της 

Ελληνικής Κοινότητας του Βάαλ. 

Πρωταγωνιστής όπως πάντα το Ελληνικό Σχολείο της 

Κοινότητας, οι 17 μαθητές με τους δασκάλους τους,τον 

κ. Δημοσθένη Άξιο και την σύζυγό του κ. Άννα. 

Ανέβασαν στην σκηνή του Χωλ μια όμορφη θεατρική 

παράσταση σε 3 πράξεις,  η οποία ενθουσίασε τους 

παρευρισκόμενους που είχαν γεμίσει ασφυκτικά την 

αίθουσα. Να σημειώσουμε ότι στο χωλ της Κοινότητας δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο,  αφού πάνω 

από 230 Έλληνες Ομογενείς κυρίως από την Κοινότητα του Βάαλ έδωσαν το παρών στην εκδήλωση. 

Υπέροχα κοστούμια, ερμηνείες σε άψογα Ελληνικά, μουσική επένδυση και καλαίσθητα σκηνικά 

έδωσαν ιδιαίτερη αξία στο ‘’Πατρινό καρναβάλι’’ μια φανταστική ιστορία που σκαρφίστηκαν οι 

μαθητές με τους δασκάλους τους. 

Όμως εκτός από το θεατρικό η βραδιά είχε και άλλα θέματα να παρουσιάσει. Το σχολείο τίμησε 

δύο αγαπημένους φίλους και δωρητές οι οποίοι έφυγαν από την ζωή κατά το 2021 (τον 

Κωνσταντίνο Μπουρτσουκλή και τον Χρήστο Τουντουζάκη). 

Τίμησε επίσης τρεις μαθητές του ΣΑΧΕΤΙ με καταγωγή 

από το Βάαλ, οι οποίοι αποφοίτησαν με άριστα και 

πέρασαν με υψηλή βαθμολογία στο Πανεπιστήμιο. (τον 

Κωνσταντίνο Μπουρτσουκλή, τον Παναγιώτη 

Μπουρτσουκλή και την Αντωνία Παπαβαρνάβα). 

Επίσης το σχολείο και η Κοινότητα τίμησαν τον Γενικό 

Διευθυντή του ΣΑΧΕΤΙ κ. W. Taylor, απονέμοντάς του τον 

ισόβιο τίτλο του επίτιμου μέλους του Ελληνικού σχολείου 

του Βάαλ. Ο κ. Taylor κατασυγκινημένος ευχαρίστησε και 

συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και την Κοινότητα για την 

τιμή που του έκαναν. 

Να σημειώσουμε ότι την γιορτή τίμησε με την παρουσία του 

ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 

Γιοχάνεσμπουργκ κ. Κωνσταντίνος Χατζηθωμάς. Ο κ. 
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 Χατζηθωμάς χαιρέτισε τους Ομογενείς, συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την 

υπέροχη δουλειά που κάνουν και υποσχέθηκε να βρίσκεται κοντά στα θέματα αρμοδιότητάς του τα 

οποία απασχολούν τους Έλληνες της περιοχής. 

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Δρ. Γ. Βλάχος ο οποίος τόνισε ότι τέτοιες 

προσπάθειες αξίζουν πράγματι θερμά συγχαρητήρια αφού συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο 

στην καλλιέργεια και ανάδειξη της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού. Στη 

συνέχεια συνεχάρη τους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και όλους τους ανθρώπους της Κοινότητας οι 

οποίοι με την άψογη συνεργασία τους κρατούν την Κοινότητα ζωντανή και ενεργή. 

Τα συγχαρητήρια από την πλευρά της έδωσε και η Διευθύντρια Ελληνικών σπουδών του 

ΣΑΧΕΤΙ κ. Τόνια Παπάζογλου. 

Η βραδιά συνεχίστηκε με τον αποκριάτικο χορό της Κοινότητας, με γνήσιο Ελληνικό γλέντι και 

κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
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 ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΧΕΤΙ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

 
Γράφει ο εκπαιδευτικός του σχολείου, κ. Δημοσθένης Άξιος 

Τρελό καρναβάλι! 

Οι εκδηλώσεις για τις Απόκριες στη Σχολή 

ΣΑΧΕΤΙ θα μείνουν αξέχαστες!!! 

Το τι έγινε την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2022 

δεν περιγράφεται!!! Σείστηκε η μεγάλη αυλή 

του σχολείου από τις χαρούμενες φωνές των 

εκατοντάδων μαθητών, από την μουσική τον 

χορό και τα συνεχή χειροκροτήματα των 

παρευρισκόμενων. Το Ελληνικό Τμήμα άνοιξε 

την εκδήλωση με μαθητές της Ζ’ τάξης, οι 

οποίοι μίλησαν για την ιστορική διαδρομή 

και την έννοια της αποκριάς και της Καθαρής 

Δευτέρας. Στη συνέχεια την σκυτάλη πήραν οι μαθητές της ομάδας Hip-Hop  οι οποίοι 

παρουσίασαν ένα υπέροχο χορευτικό. 

Αμέσως μετά μαθητές της Γ’ Δημοτικού παρουσίασαν το Γαϊτανάκι και την σκυτάλη πήραν οι 

μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου οι οποίοι με τα υπέροχα κοστούμια τους, τους ευρηματικούς 

διαλόγους και τις χορευτικές τους κινήσεις, ξεσήκωσαν τον κόσμο. Σημειώνουμε ότι τα ευρηματικά 

κοστούμια των εκπαιδευτικών του Ελληνικού Τμήματος παρέπεμπαν στην εποχή του μεσοπολέμου! 
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Επίσης οι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας, σχεδίασαν 

και υλοποίησαν δραστηριότητες στο πνεύμα της γιορτής, που διασκέδασαν τα παιδιά και 

παράλληλα αποτέλεσαν ένα σημαντικό μέσο εκμάθησης του σχετικού με την ενότητα λεξιλογίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Καθαρή Δευτέρα γιορτάσθηκε στις 07 Μαρτίου και η Παράδοση συνεχίστηκε...αφού όλοι οι 

μαθητές γεύτηκαν τα νηστίσιμα της έναρξης της Σαρακοστής, χαλβάδες, ταραμάδες, λαγάνες και 

ελιές. Οι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Τμήματος όμως πρόσφεραν και την γνώση στους μαθητές 

αναφερόμενοι στην έννοια και την σημασία αυτής της ημέρας και της περιόδου της Μεγάλης 

Σαρακοστής! 

Το έθιμο τελείωσε με τους χαρταετούς να σκεπάζουν τον ουρανό του ΣΑΧΕΤΙ! 
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 ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΩΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΜΑΣ

 
Εκδήλωση για την Ελληνική Γλώσσα στο Τ.Ε.Γ Πρετόρια – Γράφει η εκπαιδευτικός του ΤΕΓ, κα Ελένη 

Κωλέττη  

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Ελληνικής Γλώσσας και της συμμετοχής μας στα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Νομισματικής 

Συλλογής της Alpha Bank «Νόμισμα και 

Συναλλαγές από το χθες στο σήμερα» και «Νόμος-

Νομίζω-Νόμισμα» την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 

2022 στις 6:00 μ.μ. διοργανώσαμε εκδήλωση με θέμα:  

«Τα αρχαία νομίσματα ως έργα τέχνης που 

μαρτυρούν την  εξέλιξη  του πολιτισμού μας και 

εμπλουτίζουν τη Γλώσσα μας». 

Η εκδήλωση μεταδόθηκε διαδικτυακή και μπορείτε να την δείτε στο link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9dkKhTfyvqE 

Σε συνέχεια της προσπάθειας δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας των 

μαθητών του Σχολείου  μας  με μαθητές άλλων  Σχολείων από την Ελλάδα και την Ομογένεια, στην 

εκδήλωσή μας είχαμε τη χαρά να συμμετέχουν από τη Γερμανία τα ΤΕΓ Stuttgart-Feuerbach και 

Waiblingen. 

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους: 

Ο εξοχότατος Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αφρική κ. Αντώνιος 

Μανδρίτης. 

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ: Δρ. Γεώργιος  Βλάχος.  

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ν. Αφρικής κ. Ιωάννης Σπυρίδης. 

Συνδέθηκαν ζωντανά μαζί μας και μας  απεύθυναν χαιρετισμό: 

• Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών κ.  Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο οποίος,  μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αισθάνεται  

ιδιαίτερη χαρά, γιατί η αφορμή είναι η ρίζα και η ταυτότητά μας η  Ελληνική μας Γλώσσα. 

O εορτασμός της σε όλον τον κόσμο στις 9 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, μαζί με τη μνήμη του 

Εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού, είναι μια ακόμη ευκαιρία, μια ακόμη αφορμή. Οι 

Ομογενείς μας σε κάθε άκρη της γης, οι Ελληνικές κοινότητες, τα ελληνικά σχολεία σε κάθε 

γωνιά του πλανήτη, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, γιορτάζουν την Ελληνική Γλώσσα 
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 καθημερινά. Με το να τη μαθαίνουν και να τη μιλούν. Να τη στηρίζουν και να τη διαδίδουν.  

Η Γλώσσα μας είναι το σημαντικότερο κομμάτι της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Ένα φωτεινό μονοπάτι σαράντα αιώνων, ο μίτος της επιβίωσης των Ελλήνων. Και τόνισε ότι 

τα αρχαία νομίσματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού Πολιτισμού, όντας 

οι αδιάψευστοι μάρτυρες του υψηλού επιπέδου του. Το αποδεικνύουν τα περίτεχνα 

εγχάρακτα σύμβολα και οι επιγραφές, υψηλής τέχνης και αισθητικής. Επίσης, αποδεικνύουν 

την άνθιση του εμπορίου, των συναλλαγών, της αλληλεπίδρασης, ενώ μας δίνουν σημαντικές 

ιστορικές πληροφορίες. 

• Η επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, η  οποία,  

αφού  εξέφρασε τη χαρά της για την συμμετοχή του ΤΕΓ Πρετόριας  στα προγράμματα της 

Alpha Bank, μεταξύ άλλων,  ανέφερε: Η νομισματική συλλογή της Alpha Bank, η οποία 

ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Γιάννη Κωστόπουλου πριν από 50 χρόνια, το 1972, θεωρείται 

σήμερα μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως και έχει 11.000 νομίσματα, νομίσματα από 

όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, νομίσματα από κάθε σημείο του αρχαίου κόσμου όπου 

έφτασε ο ελληνικό πολιτισμός. Ένας από τους στόχους της συλλογής είναι να διασώσουμε 

τον ελληνικό πολιτισμό, την επιρροή που είχε στις απομακρυσμένες περιοχές μέσα από τα 

νομίσματα. Γιατί το νόμισμα είναι το μέσο συναλλαγής, το νόμισμα όμως είναι ένα βιβλίο 

ιστορίας, το οποίο είναι γραμμένο σε γλώσσα ελληνική. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας 

επάνω στα νομίσματα είναι κάτι το οποίο έθεσε η Αθήνα τον 5ο αιώνα προ Χριστού και 

συνεχίζει η ελληνική γλώσσα να υπάρχει ακόμη και σήμερα ακόμη και στα χαρτονομίσματα 

του ευρώ όπου θα διαβάσουμε στα ελληνικά την λέξη ευρώ…. Τέλος, ευχαρίστησε την 

εκπαιδευτικό, κα Κωλέττη  και το σχολείο για την ευκαιρία που έδωσαν στη νομισματική 

συλλογή της  τράπεζας να ταξιδέψει μέχρι  την Πρετόρια. 

• Η κα Καλλιόπη Ζαρογιάννη, φιλόλογος στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Stuttgart - 

Feuerbach και Waiblingen. 

• Οι κ.κ.  Καχριμανίδης, Φωτιάδης και  Ραφαηλίδου Ελένη    από την Γερμανία. 

Προσεγγίσαμε τα αρχαία νομίσματα, όχι απλώς ως μέσα συναλλαγής, αλλά ως πρωτογενή πηγή 

γνώσης του παρελθόντος που πάνω σε αυτά είναι χαραγμένες οι αποδείξεις εξέλιξης του πολιτισμού 

μας. Επίσης επικεντρωθήκαμε στο πώς ο μυθολογικές και ιστορικές πτυχές των νομισμάτων έχουν 

πλουτίσει τη γλώσσα μας με μύθους, εκφράσεις, παροιμίες, γνωμικά και πλήθος λέξεων που 

σχετίζονται με τη χρήση και τον σκοπό τους.  

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκδήλωσή μας, έχει αποσταλεί για καθαρά εκπαιδευτικό 

σκοπό από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank.   

 Το κοινό μας είχε την ευκαιρία να κρατήσει  στα χέρια του 12 πιστά αντίγραφα των πιο σημαντικών 

νομισμάτων που κυκλοφόρησαν στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα έως σήμερα.    
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 Οι μαθητές μας, με πολύ ευχάριστο και 

βιωματικό τρόπο, ήρθαν σε επαφή με τα 

αρχαία νομίσματα.  Τα πήραν στα χέρια τους, 

τα παρατήρησαν, τα ζωγράφισαν, έφτιαξαν με 

μήτρες τα δικά τους νομίσματα και κράτησαν 

ένα ενθύμιο να τους θυμίζει τη δράση τους και 

τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, το  περιεχόμενο των οποίων 

εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους.  

Μέσα από το βίντεο της Alpha Bank που 

προβλήθηκε ξετυλίχτηκε μπροστά μας η 

ιστορία και η εξέλιξη του νομίσματος από την 

εφεύρεσή του μέχρι σήμερα. 

Η εκδήλωσή μας έκλεισε με την παρουσίαση  παραδοσιακών χορών από τη Σχολή Μαίρη 

Βασιλείου.  

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της εκδήλωσης, η κυρία Ελένη Κωλέττη,  κατά την ομιλία της είπε 

τα παρακάτω: 

Η αποψινή μας εκδήλωση εντάσσεται στο 

πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Ελληνικής Γλώσσας και της Συμμετοχής μας στα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Νομισματικής 

Συλλογής της Alpha Bank «Νόμισμα και 

Συναλλαγές από το χθες στο σήμερα» και 

«Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα» 

Είναι αφιερωμένη στα αρχαία νομίσματα ως 

έργα τέχνης που μαρτυρούν την  εξέλιξη  του 

πολιτισμού μας και εμπλουτίζουν τη Γλώσσα μας. 

Τα αρχαία νομίσματα αποτελούν πρωτογενή  πηγή γνώσης του παρελθόντος.  

Διαφέρουν από εποχή σε εποχή και από περιοχή σε περιοχή, αλλάζουν  όνομα, αξία, ακολουθούν 

τις εξελίξεις της εκάστοτε κοινωνίας και προσαρμόζονται στις τρέχουσες ανάγκες του ανθρώπου, 

πάντα με στόχο τη βελτίωση και την ασφάλεια των συναλλαγών. 

Αλλάζουν χέρια και ταξιδεύουν. Έτσι μαζί τους ταξιδεύει  η πατρίδα μας, η γλώσσα και ο πολιτισμός 

μας στα πέρατα του κόσμου μέσω του αποικισμού, του εμπορίου και των συναλλαγών. 

Ως το επικρατέστερο μέσο συναλλαγής, καθιερώθηκαν από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. 

Αποτέλεσαν  την εξέλιξη του ανταλλακτικού συστήματος  των πρώτων κοινωνιών.  Από τις 

συναλλαγές με ζώα περάσαμε  στις συναλλαγές με μέταλλα διαφόρων μορφών, και φτάσαμε στο 

κέρμα. Οι πρώτες πόλεις που έκοψαν νομίσματα είναι η Αίγινα, η Αθήνα, η Κόρινθος , η Χαλκίδα 
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 και η Ερέτρια.  Οι «χελώνες» της Αίγινας, μαζί με τις «γλαύκες» της Αθήνας και τους «πώλους» της 

Κορίνθου είναι τα τρία «διεθνή» νομίσματα της αρχαιότητας.  

Η κοπή ενός νομίσματος με σταθερή αξία  προϋποθέτει πόλεις με ισχυρή κεντρική εξουσία, και 

προηγμένες οικονομικά, με ανεπτυγμένο εμπόριο. 

 Ο Ελληνικός κόσμος απλωνόταν γύρω από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Τα ελληνικά  

πλοία μπορούσαν να ταξιδέψουν ως την Κάτω Ιταλία και τη Βόρειο Αφρική.  

Προϊόντα μεταφέρονταν από και προς όλα τα μεγάλα κέντρα του εμπορίου.  Για τις πληρωμές   των  

προϊόντων  αυτών απαιτούνταν πολύτιμα μέταλλα. Κατά συνέπεια για τη διευκόλυνση του 

εμπορίου εκδόθηκε ένας μεγάλος αριθμός νομισμάτων που κυκλοφορούσαν σε μεγάλη γεωγραφική 

έκταση και γίνονταν αποδεκτά σε περιοχές που βρίσκονταν πολύ μακριά από τον τόπο έκδοσής 

τους.   

 Οι συγκρούσεις επίσης μεταξύ των αρχαίων πόλεων – κρατών επηρέασαν τη διάδοση των 

νομισμάτων, γιατί ένας από στους σημαντικότερους λόγους κοπής τους σε μεγάλους αριθμούς ήταν 

και η πληρωμή των μισθοφόρων.  

Οι μισθοφόροι που προέρχονταν από τις πλέον απόμακρες γωνιές  του αρχαίου κόσμου  μετέφεραν 

τα νομίσματα του εργοδότη σε τόπους μακρινούς και μπορούσαν να τα εξαργυρώσουν σε πολλά 

σημεία του αρχαίου κόσμου και κανείς δεν τους τα αρνούνταν. 

Ωστόσο εμείς σήμερα τα αρχαία νομίσματα, δεν τα βλέπουμε  απλώς ως  μέσα συναλλαγής. Πάνω 

σε αυτά είναι χαραγμένες οι αποδείξεις εξέλιξης του πολιτισμού μας. Τα νομίσματα του αρχαίου 

κόσμου καθρεφτίζουν καλλιτεχνικά την ψυχή ενός πολιτισμού και μας επιτρέπουν  να δούμε κάθε 

χρονική στιγμή του. 

Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είχε τη θαυμαστή ικανότητα  και την έμφυτη   διακοσμητική διάθεση 

να προσδίδει ομορφιά και στα πιο κοινά αντικείμενα, όπως αυτά που χρησιμοποιούμε  στις 

καθημερινές ανάγκες της ζωής μας.   Έτσι λοιπόν,   παρέκαμψε και κάθε πρακτική αντίληψη των 

νομισμάτων και  δημιούργησε  πάνω σε αυτά εξαιρετικά έργα μικρογλυπτικής  τέχνης.  

Στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στις πολυάριθμες τότε ελληνικές αποικίες «κόπηκαν» νομίσματα 

υψηλής αισθητικής ποιότητας, πολύπλευρης και ευφάνταστης θεματολογίας, δείγματα των οποίων 

θαυμάζονται μέχρι σήμερα από όλο τον κόσμο.  
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 Αποτελούν έργα τέχνης που έγιναν από ικανότατους καλλιτέχνες-χαράκτες με τα πενιχρά μέσα 

εκείνης της εποχής. Η μετατροπή τού ακατέργαστου μετάλλου σε νόμισμα είναι ένα τεχνικό θαύμα.  

Στηριζόταν στη χρησιμοποίηση ολιγάριθμων εργαλείων, από περιορισμένο προσωπικό και σε 

μικρούς χώρους και οι ικανοί νομισματοποιοί αμείβονταν γενναία. 

Διακρίνονται για την αξιοπρόσεκτη δεξιοτεχνία, τη λεπτότητα στη χάραξη και την απόδοση των 

ανατομικών λεπτομερειών του ανθρώπινου σώματος. Είναι η οπτική καταγραφή της ανθρώπινης 

ζωής και γνώσης. Αποτελούν πολύτιμη πηγή για την ιστορία και τη  χρονολόγηση γεγονότων.  

Οι όψεις τους αποτυπώνουν θρησκευτικά σύμβολα, ήρωες, μυθικά πρόσωπα και  σκηνές από τη 

μυθολογία, αγωνιστικές παραστάσεις, εμπορικά αγαθά,  εγχώρια προϊόντα, ιστορικά γεγονότα και 

επιφανή πρόσωπα,  αφηρημένες έννοιες, όπως ο πλούτος, η ευημερία, η νίκη, αλλά και 

προπαγανδιστικά μηνύματα της εκάστοτε εξουσίας και εκδότριας αρχής (π.χ. οι κεφαλές των 

διαδόχων - βασιλέων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χρησιμοποιήθηκαν  ως μέσο εδραίωσης τους στην 

εξουσία).  

Μας  πληροφορούν για τη νομισματική πολιτική ενός κράτους, την οικονομική του κατάσταση τις 

πολιτειακές αλλαγές, καθώς επίσης για τις μετακινήσεις στρατευμάτων και τις εμπορικές 

συναλλαγές. Μαθαίνουμε με τις παραστάσεις τους για χαμένα αριστουργήματα και έργα 

αρχιτεκτονικής.  

Δεν θα γνωρίζαμε πως ήταν η οροφή του ναού του Απόλλωνα, αφού πλέον  δεν διασώζεται, αν δεν 

ήταν χαραγμένη σε αρχαίο νόμισμα των Δελφών, ούτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ασκληπιού, αν δεν υπήρχε το νόμισμα της Επιδαύρου. 

Η θαλάσσια χελώνα στους στατήρες της Αίγινας συμβόλιζε τη μεγάλη ναυτική δύναμη που είχε η 

Αίγινα εκείνη την εποχή. Όταν η κυριαρχία της Αίγινας  στη θάλασσα έφτασε στο τέλος της η 

θαλάσσια χελώνα  αντικαταστάθηκε από τη χερσαία . 

Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά το μικρό τους μέγεθος σε σχέση με άλλα έργα τέχνης  (γλυπτική, 

ζωγραφική)  μας δίνουν μηνύματα κάθε είδους, ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά.  Αποτυπώνουν 

τον πολιτισμό της εποχής που δημιουργήθηκαν και αναβιώνουν  γεγονότα που μπορεί  να 

συνέβησαν χιλιάδες χρόνια πριν. Καθώς λοιπόν δίνουν τις ίδιες πληροφορίες που έδιναν και σε 

κάποιον που ζούσε την εποχή  που εκδόθηκαν, τα σημερινά νομίσματα, ακόμα και τα πιο μικρής 

αξίας, που  μπορεί να μην  τα υπολογίζουμε και να μην τους δίνουμε σημασία  σε μερικές χιλιάδες 

χρόνια ίσως  αποκαλύψουν  και αυτά με τη σειρά τους μυστικά της εποχής μας. 

 Και τα  σημερινά νομίσματα, αν και έχουν πάρει την αντικειμενική τους θέση ως μέσο συναλλαγών, 

εξακολουθούν  να  εμπεριέχουν σημαντική καλλιτεχνική εργασία και αισθητική φροντίδα απει-

κονίζοντας πάντοτε τη διαδρομή της ιστορίας με παραστάσεις προσώπων και συμβόλων. Ο 

βιομηχανικός τρόπος κατασκευής τους όμως καθιστά τα αρχαία νομίσματα αξεπέραστα.  

Γήινα  όσο και θεϊκά τα νομίσματα, ταξιδεύουν με θεϊκή αιωνιότητα στα πέρατα του γήινου κόσμου 

και πλουτίζουν ποικιλοτρόπως τη ζωή, αλλά και τη γλώσσα μας με μύθους, εκφράσεις, παροιμίες, 

γνωμικά και πλήθος λέξεων που σχετίζονται με τη χρήση και τον σκοπό τους.   
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 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ Λ. Δ. ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 

ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ 

 
Γράφει η Δντρια του Γυμνασίου – Λυκείου, κα Βικτωρία Γερασιμίδου 

 

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

τελέστηκε δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Κατάνγκας κ. Μελετίου και του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κωνσταντιανής κ. Κοσμά. 

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αμβρόσιος Διαμαντίδης, ο Επίτιμος Πρόξενος κ. Μαργέτης, ο Πρόεδρος 

της Ελληνικής Κοινότητας κ. Ψαρομμάτης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,η Διευθύντρια του 

Γυμνασίου – Λυκείου κ. Γερασιμίδου, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι μαθητές αλλά και 

όλοι οι Έλληνες ομογενείς που διαμένουν στο Λουμπουμπάσι, τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο τον 

Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κωνσταντιανής. 

Στον κατάμεστο Ναό από Έλληνες αλλά και Κονγκολέζους πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους 

παραπάνω αξιότιμους καλεσμένους, με τις οποίες οι ομιλητές καλωσόρισαν τον Θεοφιλέστατο και 

τον προέτρεψαν να εκτελεί τα νέα του καθήκοντα με τον ίδιο ζήλο που επέδειξε τα τελευταία 

τρία χρόνια παρουσίας του στην Ιερά Μητρόπολη Κατάνγκας. Ο Πρόεδρος του πενταμελούς και 

μαθητής της Τρίτης Λυκείου, Ευάγγελος Τσάβαλος στον χαιρετισμό του προς τον Θεοφιλέστατο κ. 

Κοσμά είπε: «Θεοφιλέστατε Επίσκοπε, ήρθατε στο σχολείο μας, στο χώρο μας ως πατέρας και ως 

φίλος. Στις συναντήσεις μας, ο απλός και κατανοητός λόγος σας γέμισε τις καρδιές μας με αγάπη. 

Η αύρα της καλοσύνης σας μας έδωσε δύναμη, υπομονή και πίστη ότι μπορούμε να κερδίσουμε τα 

όνειρά μας». 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους για την εξαίρετη 

υποδοχή και την μεγάλη αγάπη που έδειξαν στο πρόσωπό του. Στη σύντομη ομιλία του έκανε 
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 ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου κ. Μελετίου και ιδιαίτερα στο μεγάλο 

πνευματικό, φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό έργο που επί 33 συναπτά έτη προσφέρει και συνεχίζει 

να προσφέρει στην τεράστια Μητροπολιτική Περιφέρεια της Κατάνγκας. 

Η τιμητική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

κ. Ψαρομμάτης στο εστιατόριο της κοινότητας. 

Ξεκάθαρα τέτοιες πρωτοβουλίες καταδεικνύουν  όχι μόνο το πόσο σημαντικό έργο επιτελούν οι 

ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, αλλά και τον σεβασμό, την αγάπη με την οποία αγκαλιάζουν 

την Εκκλησία και τον Επίσκοπό της. 
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 ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

 
Γραφει ο Συντονιστής εκπαίδευσης κ. Βλάχος Γεώργιος 

1. Σύντομο  βιογραφικό  

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε στο χωριό 

Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας το 17141. Έμαθε τα 

πρώτα γράμματα στην πατρίδα του κοντά σε 

κάποιο από τα μοναστήρια2 που υπήρχαν στην 

περιοχή. Μαθήτευσε κοντά στον ιεροδιάκονο 

Γεράσιμο Λύτσικα στη Σιγδίτσα της 

Παρνασσίδος3. Το 1734 διορίστηκε ως 

«υποδιδάσκαλος» στη σχολή της Λομποτινάς 

της Ναυπακτίας4. Κατόπιν, τον συναντάμε στο 

Ελληνομουσείο των Βραγγιανών, στα Άγραφα, 

γύρω στα 1737 ή 1738, όπου συμπληρώνει τις 

σπουδές του5. Αργότερα μετέβηκε στο Άγιο 

Όρος, στην Αθωνιάδα μαζί με άλλους Αιτωλούς 

και αργότερα στη μονή Φιλοθέου, όπου και 

χειροτονήθηκε Ιερομόναχος, παίρνοντας το 

όνομα Κοσμάς με το οποίο έγινε και γνωστός6. Τέλος, οι γνώσεις του ολοκληρώθηκαν με μαθήματα 

ρητορικής που πήρε από τον αδερφό του Χρύσανθο στην Πόλη, ο οποίος ήταν δάσκαλος στην 

οικογένεια του Ν. Σούτσου7. 

 

 

 

 
1Μεταξύ των μελετητών του υπάρχει διαφωνία ως προς τον τόπο γέννησής του. Ενώ όλοι δέχονται την Αιτωλία, διαφωνούν για 
το αν είναι το χωριό Μέγα Δέντρο κοντά στο Θέρμο, ή το γειτονικό χωριό Ταξιάρχης. Ο ίδιος, επανειλημμένα, αλλά αόριστα 
ανέφερε: «Η πατρίδα μου είναι …από το Απόκουρον». Ωστόσο, ο πρώτος βιογράφος του Νικόδημος Αγιορείτης γράφει ότι ήταν 
από το Μέγα Δέντρο, ενώ ο Φ. Μιχαλόπουλος υποστηρίζει ότι γεννήθηκε στον Ταξιάρχη. Υπάρχει και μια άλλη παράδοση που 
αναφέρει ο Σ. Σάκκος ότι γεννήθηκε σε μια βουνοκορφή ανάμεσα στα δυο χωριά, που ονομάζεται «Προσκύνησι». Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Νικόδημος ήταν σύγχρονός του, θεωρούμε ότι το Μέγα Δέντρο ήταν η γενέτειρά του. Βλέπε σχετικά: Μαρία 
Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σελ. 7, Σ. Χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία Κοσμά Αιτωλού, σελ. 13, Ι. Μενούνος, Κοσμά του 
Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία σσ. 17-18, Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 246, Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του 
σκλαβωμένου Γένους, σελ. 23. 
2 Στην περιοχή υπάρχουν πολλά μοναστήρια, όπως της Αγίας Παρασκευής στη Μάντρα, του Τίμιου Προδρόμου στη Δερβέκιστα, 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καταφύγιο, των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Μυρτιά, της Παναγιάς στο Βλοχό κ. ά. 
3 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, σελ. 18, Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 246. 
4 Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σελ. 9, Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 246. 
5 Π. Βασιλείου, Η επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων, σελ. 88, Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, σελ. 14, Μαρία Μαμασούλα, 
Πατροκοσμάς, σελ. 9. 
6 Νικόδημος Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, σελ. 732, Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 247, Σ. Σάκκος, Ο 
απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σελ. 26. 
7 Νικόδημος Αγιορείτης, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, σελ. 732, Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, σελ. 19. 
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 2. Οι περιοδείες του  

           Την εποχή εκείνη παρατηρείται μεγάλη κατάπτωση του θρησκευτικού και ηθικού επιπέδου 

του λαού, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η χαλάρωση, μείωση και σχεδόν εξάλειψη της χριστιανικής 

πίστης8. 

           Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όμως, επηρεάσθηκε βαθιά από την κοινωνική, και θρησκευτική 

κατάσταση, και γύρω στα 1760 «μετά από αυτοσυγκέντρωση, περισυλλογή και περίσκεψη» έφυγε 

από το Άγιο Όρος και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πήρε την άδεια και την ευλογία του 

Πατριάρχη Σωφρονίου Β΄ και άρχισε την ιεραποστολική του δράση, η οποία τελείωσε με το 

μαρτυρικό του θάνατο, το 17799.  

           Ο σκοπός του ήταν διπλός. Πρώτα επιδίωκε τη θρησκευτική ανύψωση του Γένους, κι ύστερα 

την ηθική του αναγέννηση10. 

           Περιόδευσε σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Ξεκίνησε από τη Θράκη και τη Μακεδονία και 

συνέχισε στα νησιά του Αιγαίου. Στη συνέχεια, περνώντας από το Άγιο Όρος, κήρυξε εκεί σε σκήτες 

και μοναστήρια. Συνέχισε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Αιτωλία, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, 

Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Ήπειρο, Β. ¨Ήπειρο, όπου και παρέμεινε σημαντικό 

διάστημα, αφού οι εξισλαμισμοί και τα προβλήματα στο μέρος αυτό ήταν μεγαλύτερα από αλλού11. 

                     Το κήρυγμά του, σύμφωνα με τον Δ. Γιάκο, «ήταν ένα εύστοχο κράμα χριστιανικού 

συναισθηματισμού και λαϊκής πατρότητας». Τον χαρακτήριζε αυθορμητισμός και ικανότητα να 

παραμερίζει τα ανεπίκαιρα και να ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων12.  Ο Σ. Σάκκος, 

μιλώντας για το χαρακτήρα του, αναφέρει ότι τον χαρακτήριζε η ταπεινοφροσύνη, η αφιλαργυρία 

και η αυταπάρνηση13.           Διαθέτοντας ο Κοσμάς ο Αιτωλός αυτά τα χαρίσματα, κατενθουσίαζε 

τα πλήθη. Έτσι, στις περιοδείες του τον ακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι, αλλά και αρκετοί ιερείς.  

 

 
8 Η κατάσταση αυτή παρατηρούνταν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο Φ. Μιχαλόπουλος καταγράφει τη μαρτυρία του  Ευγένιου 
Γιαννούλη για την περιοχή της Αιτωλίας: «…Η θρησκευτική πίστις των κατοίκων επίσης έχει σχεδόν εκλείψει. Σπάνιο πράγμα 
είναι παπάς εκεί. Γι’ αυτό και πολλά παιδιά πέθαναν χωρίς να βαπτιστούν» σελ. 15. Για τη Θεσσαλία αναφέρει ότι η παιδεία 
ήταν σπανιότατο πράγμα και παιδεία και θρησκεία ήταν αμελημένα. Για τη Μακεδονία ότι επικρατούσε ακατανόμαστη 
βαρβαρότητα και αγραμματοσύνη. Ο Φ. Μιχαλόπουλος, με τον ίδιο τρόπο, παρουσιάζει την κατάσταση σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. 
Βλέπε σχετικά: Φ. Μιχαλόπουλος Κοσμάς ο Αιτωλός, .σσ. 14-27. 
Βέβαια, σε όλα αυτά συντέλεσε η κοινωνική και οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα. «Η διείσδυση του 
αποικιοκρατικού εμπορίου στην οθωμανική αγορά, η μονοπώληση της γης, η διάλυση των αγροτικών νοικοκυριών και της μικρής 
ιδιοκτησίας, η βαριά φορ είσπραξη, και οι αρπακτικοί πόλεμοι δημιούργησαν στρατιές εξαθλιωμένων κολίγων». Έτσι, η 
κοινωνική ζωή του υπόδουλου ελληνισμού έμοιαζε να έχει γυρίσει σε μια πρωτόγονη βαρβαρότητα. Βλέπε σχετικά Μ. Γκιόλιας, 
Κοσμάς ο Αιτωλός, σελ. 24. 
9 Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σελ. 20, Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 247, Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του 
σκλαβωμένου Γένους, σελ. 40. 
10 Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, σελ. 52. 
11 Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, σελ. 267, Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σελ. 21, Ι. Μενούνος, Κοσμά του 
Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, σσ. 23-24, Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 247, Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του 
σκλαβωμένου Γένους, σσ. 57-61. 
12 Δ. Γιάκος, «Κοσμάς ο Αιτωλός», εφημ. Καθημερινή, 23-8-1959, σελ. 3. 
13 Βλέπε σχετικά: Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σσ. 45-52. 
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 3.  Οι διδαχές του 

           Ο λόγος του Πατροκοσμά και το ύφος του ήταν απλά. Επίσης, η χρήση παραδειγμάτων από 

τη ζωή των Αγίων, αλλά και από την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, ο ζωντανός και ζεστός 

διάλογος που αναπτυσσόταν κατά την επαφή του με τον κόσμο, αποδεικνύουν το λαϊκό χαρακτήρα 

του λόγου του, με τον οποίο πλησίαζε, όσο πιο καλά γινόταν, τους ακροατές του.  

           Το κήρυγμά του, σύμφωνα με τη Μαρία Μαμασούλα, μπορεί να χαρακτηριστεί14: 

           -Αγιογραφικό. Βασικά στηρίζεται στην Αγία Γραφή, την οποία ερμηνεύει και αναλύει, έτσι 

ώστε να την κάνει γνωστή στους αγράμματους ακροατές του. 

           -Θεοκεντρικό, Χριστοκεντρικό και Πατερικό. Κέντρο και αναφορά αποτελεί ο Χριστός με τη ζωή, 

τη διδασκαλία του και το έργο του. Ωστόσο, πολύ συχνά γίνεται λόγος για τους Πατέρες της 

εκκλησίας και το σπουδαίο τους ρόλο. 

           -Μυσταγωγικό αλλά και Πρακτικό. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ως Αγιορείτης μοναχός, είχε βιώσει τα 

μυστήρια, στα οποία προέτρεπε τους πιστούς να συμμετέχουν. Για να γίνει, όμως, κατανοητός, 

πολλές φορές, χρησιμοποιούσε σαφείς και σύντομες παραβολές και παραδείγματα πρακτικά 

παρμένα από την καθημερινή ζωή. 

           Σαφές και συγκεκριμένο. Τα θέματα που μιλούσε κάθε φορά ήταν συγκεκριμένα και φρόντιζε 

να γίνονται κατανοητά απ’ όλους. 

           -Σύγχρονο και επίκαιρο. Αναζητώντας κάθε φορά σημεία επαφής, άγγιζε τα προβλήματα των 

ανθρώπων. Έτσι, έκανε λόγο για την εξαθλίωση, τη φτώχεια και παρακινούσε τους έχοντες υλικά 

αγαθά να προσφέρουν στους φτωχούς, έτσι ώστε να λάβουν την ανταμοιβή τους από το Θεό. 

           Προσωπικό και συμβουλευτικό. Είχε τη σφραγίδα της προσωπικής του ζωής, αφού ό,τι έλεγε ήταν 

βγαλμένο από τον αγώνα του και τη ζωή του και γι’ αυτό είχε και χαρακτήρα συμβουλευτικό προς 

τους ακροατές του. 

4. Το θρησκευτικό έργο του Κοσμά του Αιτωλού 

           Είναι γνωστό ότι την εποχή εκείνη η επιρροή της εκκλησίας όσον αφορά στην εκπαίδευση και 

την αγωγή των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι, ενδιαφέρθηκε για το κτίσιμο σχολείων, αλλά 

και εκκλησιών. Γινόταν λόγος για συνεργεία τεχνιτών που ακολουθούσαν τον Άγιο γι’ αυτό το 

σκοπό. Μιλούσε για τον εκκλησιασμό των πιστών και έδινε σχετικές συμβουλές: «Ημείς οι ευσεβείς 

χριστιανοί όταν πηγαίνουμεν εις την εκκλησίαν να στεκώμεστεν με ευλάβειαν…»15. 

           Επίσης, έδινε μεγάλη σημασία στην αργία της Κυριακής η οποία είχε και σχέση με τον 

εκκλησιασμό των ανθρώπων16. Το γεγονός αυτό άλλωστε έγινε και η αιτία του θανάτου, όπως θα 

 
14 Βλέπε σχετικά: Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σσ. 93-98. 
15 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Β1 σελ. 191. 
16 Φ. Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, σελ. 55, Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, σελ. 84, Σ. Σάκκος, Ο 
απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σελ. 218. 
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 δούμε στο σχετικό κεφάλαιο που αφορά το τέλος του17. Έτσι, για να πείσει του πιστούς να πηγαίνουν 

την Κυριακή στην εκκλησία και να μη δουλεύουν, έλεγε στις διδαχές του: «Επάνω εις έξι ημέρες τα 

έκαμεν όλα (ο Θεός), εις δε την έβδομην ημέραν, ήγουν την Κυριακήν, ησύχασεν δίνοντας και εις 

ημάς παράδειγμα ότι έξι ημέρας να εργαζώμεθα διά τα κοσμικά και γήινα πράγματα και την αγίαν 

Κυριακήν να ησυχάζωμεν και να απέχωμεν από αυτά και να εργαζώμεθα τα ουράνια. Ήγουν από 

όλον το ταχύ να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν…».18  

           Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωρίζοντας πολύ καλά το σημαντικό ρόλο της εκκλησίας την εποχή 

εκείνη, έδινε μεγάλη σημασία στη λατρευτική της ζωή, η οποία βοηθούσε στη σύσφιξη των δεσμών 

των μελών της κοινότητας της εκκλησίας, αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους. 

           Τον απασχολούσε, ιδιαίτερα, η τέλεση των μυστηρίων από την πλευρά των χριστιανών19. Έτσι, 

απευθυνόταν προς τους ιερείς, κάνοντας λόγο για την αξία του Βαπτίσματος, γιατί η σκλαβιά και η 

αγραμματοσύνη πολλών ιερέων είχαν απομακρύνει τους πιστούς από πολλές λατρευτικές 

εκδηλώσεις20: «Και να βαπτίζετε η αγιωσύνη σας, άγιοι ιερείς, τα παιδιά της ενορίας σας με την 

γνώμην και σκοπόν της αγίας ημών ανατολικής και αποστολικής Εκκλησίας»21. 

           Μεγάλη, επίσης, σημασία έδινε και στα μυστήρια της Εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας22. 

Πίστευε ότι με αυτά τα δυο μυστήρια, στα οποία έπρεπε να συμμετέχει ο πιστός, συγχωρούνταν οι 

αμαρτίες του. Έλεγε χαρακτηριστικά για τον ανεξομολόγητο: «Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι 

όμοιος με έναν αβάπτιστον και είναι αδύνατον να σωθή…»23. 

           Στις διδαχές του, που αφορούσαν στη λατρευτική ζωή, έκανε λόγο και για την προσευχή των 

πιστών24: «Να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν και το βράδυ και μάλιστα το μεσόνυκτον όλον οπού 

είναι ησυχία»25. Ωστόσο, η προσευχή πρέπει να συνδυάζεται με τη νηστεία26, για την οποία 

αναφέρει: «Πρέπει και ημείς οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύωμεν πάντοτε, μα περισσότερον την 

Τετράδην, διατί επουλήθηκε ο Κύριος και την Παρασκευή…»27. 

           Επίσης, ασχολείται με το σημείο του Σταυρού, που το θεωρεί το σημαντικότερο εφόδιο του 

Χριστιανισμού, «γιατί ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όπλο κατά του Διαβόλου»28.  

        Σχέση με την προσευχή και το σημείο του σταυρού έχει και η λατρεία των εικόνων. 

Προσπαθώντας να διαφωτίσει τους πιστούς σ’ αυτό το θέμα, τονίζει: «Ημείς οι ευσεβείς χριστιανοί, 

μην ημπορούντες να ανεβούμεν εις τον ουρανόν να προσκυνήσωμεν τον Θεό μας, κάμνομεν τας 

 
17 Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σελ. 220. 
18 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Α2, σσ. 160-161. 
19 Γ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 247. 
20 Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σελ. 52, Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σσ. 167-171. 
21 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Β2, σσ. 220-221. 
22Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σσ. 54-55, Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, σελ. 82, Γ. Μεταλληνός, 
«Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 247, Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σελ. 177. 
23 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Α2, σελ. 163, Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου 
Γένους, σελ. 172. 
24 Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σελ. 244. 
25 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Ε, σσ.273-274. 
26 Βλέπε σχετικά : Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σσ. 235-237. 
27 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Γ, σσ. 233-234. 
28 Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, σελ. 98. 
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 αγίας εικόνας και προσκυνούμεν την μορφήν τους διά την αγάπην του Θεού μας και όχι πως 

προσκυνούμεν τα σανίδια, καθώς και εσείς δεν προσκυνάτε το χαρτί και το μελάνι»29.  

           Σημαντικότατη θέση στο λόγο του Αγίου Κοσμά όσον αφορά στη λατρευτική ζωή των πιστών 

κατέχουν οι αναφορές στην Παναγία. Αναφερόταν συχνά σ’ αυτή και στις εκδηλώσεις γύρω από το 

πρόσωπό της, προτρέποντας τους χριστιανούς30: «Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της 

Εκκλησίας μας, ναι, μα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας την Θεοτόκον 

Μαρίαν…είναι κυρά και βασίλισσαν του ουρανού και της γης…»31. 

           Άλλα πρόσωπα, τα οποία αναφέρει εκτός από την Παναγία, είναι οι Απόστολοι και οι 

Πατέρες, τους οποίους προβάλλει ως παραδείγματα προς μίμηση, αλλά και πρόσωπα τα οποία 

παρέβησαν το θεϊκό νόμο, όπως ο Ιούδας, τα οποία αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή32. 

… 

Για την συνέχεια του άρθρου πατήστε εδώ: 
https://drive.google.com/file/d/17RJdIhdIm7wXFGtw-7A2ocO0Mm82SyNM/view?usp=sharing 

 

 
  

 
29 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Ε, σελ. 271. 
30 Σ. Σάκκος, Ο απόστολος του σκλαβωμένου Γένους, σελ. 105. 
31 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Διδαχή Ε, σσ. 283-284. 
32 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, σελ. 83. 
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 ΟΔΗΣΣΟΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Γράφει η αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Greek Community School Addis Ababa  GCS, κυρία   Λαμπρινή 

Κολαΐτη Ατζουλέτ 

  Το 2018 είχα βιώσει  ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Οδησσό, ταξίδι στο παρόν και στο χρόνο. Δύο 

χρόνια μετά αποτύπωσα την εμπειρία μου, τις σκέψεις  μου στο άρθρο που ακολουθεί. Έβλεπα τότε 

μια πόλη με πλούσια ιστορία και μέλλον. Και τώρα γεννιέται στην ψυχή μου, όπως και στην ψυχή 

όλων, το  ερώτημα με ποιο δικαίωμα κάποιοι  μπορούν να αφαιρούν από μια πόλη ζωές, την ιστορία 

το παρόν και το μέλλον. Ένα μουσείο σύμβολο μιας Επανάστασης για την ελευθερία, που μέλλει να 

εμπνέει τις επόμενες γενιές για τα ιδανικά που εκπροσωπεί ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει στη θέση 

του και η όμορφη αυτή πόλη θα παραμείνει ζωντανή να χαρίζει την ομορφιά της στους κατοίκους 

της και στους ταξιδιώτες. Αν έχουμε προχωρήσει ένα βήμα σαν ανθρωπότητα οι πόλεμοι δεν έχουν 

καμία θέση. Ας βρεθούν πολιτισμένοι τρόποι να λύσουμε τις διαφορές μας…  

 Φτάνοντας  στην Οδησσό   είχα στο νου μου ότι 

πηγαίνω να συναντήσω την ιστορία. Η πόλη είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία μας. Ο δεσμός των 

Ελλήνων  με αυτό τον τόπο  ξεκινάει από πολύ παλιά. 

Χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στην εποχή των μύθων. 

Εδώ υπήρξε αρχαία ελληνική αποικία.  Ερείπια  αρχαίων 

οικισμών  έχουν βρεθεί κοντά στην Οδησσό όπως και σε 

ολόκληρη την περιοχή του Εύξεινου Πόντου.  Στο 

αρχαιολογικό  Μουσείο της Οδησσού θα βρεις αρχαίες 

ελληνικές επιγραφές σκαλισμένες στην πέτρα που μαρτυρούν  τις πρώτες ελληνικές αποικίες. 

Βρίσκονται χνάρια του Ελληνισμού στην περιοχή από  

όλες τις ιστορικές περιόδους: αρχαία χρόνια, 

ελληνιστικά χρόνια, ρωμαϊκή εποχή, βυζαντινή περίοδο. 

Η περιοχή στη συνέχεια έγινε  κομμάτι της  Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Και οι Έλληνες εξακολουθούσαν να 

έρχονται εδώ με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. 

Με τη συνθήκη του Ιάσιου η περιοχή  πέρασε στην 

κυριαρχία της Ρωσίας. Η Μεγάλη Αικατερίνη την 

θεώρησε  στρατηγικής σημασίας και ίδρυσε την Οδησσό. Η πόλη αναπτύχθηκε σύντομα.Ο Δούκας 

του Ρισελιέ (υπήρξε κυβερνήτης της πόλης  1803-1814) με φιλελεύθερες ιδέες και επηρεασμένος από 

τη γαλλική επανάσταση, υπηρέτησε στο ρώσικο στρατό κατά των Τούρκων. Σ’ αυτόν οφείλει η πόλη 

τη ρυμοτομία της και τις υπόγειες στοές της. Η πόλη απέκτησε κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Στην 

Οδησσό κατοίκησαν πολλοί Έλληνες και άλλες  εθνότητες από όλη την Ευρώπη. Αναπτύχθηκε 

μεγάλη εμπορική δραστηριότητα και δημιουργήθηκε ένα αναπτυγμένο πολιτιστικά περιβάλλον. 

Αυτό το κοσμοπολίτικο περιβάλλον ευνόησε την δρυση μιας εταιρείας που σκοπό είχε την 

απελευθέρωση της Ελλάδας.Τη Φιλική Εταιρεία. Μεγάλη ώθηση στην επιθυμία για ελευθερία 

έδωσαν ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση καθώς και η άνθηση της παιδείας 
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 και της οικονομίας των Ελλήνων. Από ανθρώπους με μόρφωση που  ζούσαν σε πόλεις της Ευρώπης, 

της Βλαχίας και της Ρωσίας  τέθηκαν οι βάσεις της Φιλικής Εταιρείας. 

Πριν την ίδρυση της Φιλικής είχαν γίνει άλλες παρόμοιες κινήσεις οι οποίες θεωρούνται  πρόδρομοι 

της. 

 Στο Παρίσι συγκροτήθηκε η εταιρεία «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο» ως εταιρεία μελέτης του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ενώ πραγματικός σκοπός της ήταν η απελευθέρωση της Ελλάδας. Τα 

μέλη της δεσμεύονταν με όρκο. Το 1815 άρχισε να παρακμάζει. Ανάμεσα στα μέλη της ο Τσακάλωφ. 

Στην Αθήνα 1813 η  Φιλόμουσος Εταιρεία . Κινείτο σε κύκλους λογίων. 

Άλλη μυστική οργάνωση ήταν η Εταιρεία του Φοίνικος στην οποία έδρασαν  ο Σκουφάς και  ο 

Ξάνθος. 

Το 1814 συναντήθηκαν στην Οδησσό ο Τσακάλωφ, ο Σκουφάς και ο Ξάνθος  και αποφάσισαν 

την ίδρυση της οργάνωσης που προετοίμασε τον ξεσηκωμό. 

Στην αρχή αριθμούσε περίπου 20 μέλη και 

αργότερα έγιναν χιλιάδες. Στις γραμμές της 

συσπειρώθηκαν έμποροι και μικροαστοί, 

Φαναριώτες, κληρικοί και πρόσωπα που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην επανάσταση όπως ο 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος, Ο Παπαφλέσσας,  Ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος και πολλοί άλλοι. 

Οι Φιλικοί, αφού μυούνταν στην Εταιρεία έδιναν 

όρκο πίστης και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με 

κώδικες , ψευδώνυμα και συνθηματικές λέξεις. Τα 

μεγάλα μυστικά και ο Κώδικας για τους μυημένους. Η Εταιρεία στηρίχτηκε σε αυστηρά οργανωτικά 

πρότυπα. 

  Η ηγετική της ομάδα ήταν η Αόρατος Αρχή και η μυστική αίγλη που την περιέβαλε ώθησε τα μέλη 

της να πιστεύουν ότι συμμετείχαν σ’ αυτήν ισχυροί άνθρωποι, ακόμη και ο Τσάρος της Ρωσίας. 

Κανείς δε γνώριζε ποιοι αποτελούσαν την οργάνωση. Η μυστικότητα αυτή επιβλήθηκε από τις 

καταστάσεις. Η Οθωμανική αυτοκρατορία έλεγχε τα πάντα και η παραμικρή διαρροή μυστικών θα 

σήμαινε τη διάλυση της οργάνωσης. 

Η Εταιρεία αρχικά είχε τέσσερις βαθμίδες μύησης: 

• Αδελφοποιητοί  

• Συστημένοι 

• Ιερείς 

• Ποιμένες 

https://blogs.sch.gr/gsejohann/


 

55 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης - Γιοχάνεσμπουργκ 

Ενημερωτικό δελτίο 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

 Αργότερα δημιουργήθηκαν και άλλες βαθμίδες: 

• Αφιερωμένοι και                                     

•  αρχηγοί των αφιερωμένων. 

Αργότερα μια άλλη βαθμίδα  οι Απόστολοι που ήταν 12 

Και ο Γενικός Επίτροπος της Αρχής, τίτλος που δόθηκε στον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη, όταν δέχτηκε την αρχηγία. 

Η Οδησσός μια πόλη κοσμοπολίτικη και οικονομικά ανθηρή 

έχασε τη δύναμή της με τον Κριμαϊκό πόλεμο. Την αίγλη της 

απέκτησε ξανά όταν ανέλαβε κυβερνήτης ο Γρηγόριος 

Μαρασλής, από το 1878 έως το 1895, γιος εμπόρου που είχε 

συμμετάσχει στη Φιλική Εταιρεία. 

Αφιέρωσε μεγάλο τμήμα της προσωπικής του περιουσίας για 

τη χρηματοδότηση δημοσίων κτισμάτων και πέτυχε να δώσει 

πνοή στην πόλη. 

Έτσι ο ρόλος των Ελλήνων στην ιστορία αυτής της πόλης 

υπήρξε καταλυτικός. 

Και σήμερα βαδίζουμε στην οδό Ελλήνων, αναζητώντας το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας.  Λίγο 

πιο κάτω το βρίσκουμε στην οδό Περεούλ.  

 

 

 

 

 

  

Το καταφύγιο της μυστικής οργάνωσης, το πατρικό σπίτι του Έλληνα Δημάρχου Μαρασλή. 

Διαβάζουμε ότι εδώ είναι το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, τμήμα της Οδησσού. Ιδρύθηκε το 1994. 

Τα τρία αυτά κτίσματα ανήκαν στους Έλληνες. Εδώ ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία και αυτό συνέδεσε 

για πάντα την ιστορία της Οδησσού με την επανασύσταση του ελληνικού κράτους.  

Εδώ είναι το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Μπαίνουνε στην αίθουσα  υποδοχής και 

προχωράμε δεξιά  όπου  έχει διαμορφωθεί ένας χώρος όπου εκτίθενται αντικείμενα που 

χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους. 
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   Ανεβαίνουμε την ξύλινη σκάλα και καθώς 

μπαίνουμε στον κύριο χώρο όπου 

βρίσκονται τα εκθέματα. Στα δεξιά μας 

ξεπροβάλλουν γλυπτές οι  παρουσίες των 

τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας.  Εδώ 

μέσα βρίσκονται  οι θησαυροί που 

σχετίζονται με την προετοιμασία και την 

οργάνωση του αγώνα.  

Ένα ταξίδι στο χρόνο είναι αυτή η 

περιήγηση. Ο χώρος πλημμυρίζεται από τη δύναμη των αποφασιστικών ανθρώπων που είχαν την 

τόλμη να αφηφίσουν την ίδια τους την ύπαρξη και να θέσουν εαυτούς στην υπηρεσία ενός 

ανώτερου σκοπού.  

«H  ώρα ήλθεν ω Άνδρες  Έλληνες. Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ των ιδίων 

Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών , μας επροσκάλουν  εις μίμησιν, αυτοί καίτοι ….ελεύθεροι 

επροσπάθησαν όλαις δυνάμεις να αυξήσωσιν την ελευθερίαν, και δι αυτής πάσαν αυτών την 

Ευδαιμονίαν. ………..Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις αποκατάστασιν της ιδίας 

ευδαιμονίας και πλήρεις ευγνωμοσύνης δια τας προς αυτές των Προπατόρων μας ευεργεσίας, 

επιθυμούσι την Ελευθερίαν της Ελλάδος.Ας ενωθώμεν με ενθουσιασμό.  Η Πατρίς μας προσκαλεί.  

…………… Ημείς φαινόμενοι άξιοι της Προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος είμεθα 

Εύελπεις να επιτύχομεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν……………Κινηθείτε ω φίλοι…….» 

 διαβάζουμε στο κείμενο που φέρει την υπογραφή του Α. Υψηλάντη. 

 Το κείμενο, κιτρινισμένο από το χρόνο, με την γραφή και την έκφραση της επίσημης γλώσσας της 

εποχής του έχει μια άλλη δυναμική που σε υποβάλλει και νιώθεις ότι ναι, δεν μπορεί παρά να έχει 

ανταπόκριση αυτός ο λόγος. Είναι ένας λόγος που επικαλείται μεγάλες δυνάμεις εσωτερικές, 

πανανθρώπινες, πέρα από τη ζωή και το θάνατο. Το κείμενο αυτό αγγίζει την ουσία της ανθρώπινης 

ύπαρξης και προτείνει ένα σκοπό ζωής πάνω από αυτόν του απλού ανθρώπου ή αλλιώς πώς ο  

άνθρωπος μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του, να γίνει μέρος της εξελικτικής πορείας της ιστορίας και 

να αγγίξει την αιωνιότητα. 

Σηκώνοντας τα μάτια αντικρύζω αντίγραφο του 

πίνακα του Επτανήσιου Δημήτριου Τσόκου, που 

αναπαριστά τον όρκο του Κολοκοτρώνη . Το 

γεγονός έλαβε χώρα στη εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου της Ζακύνθου, όπου ο Κολοκοτρώνης 

μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία (1818). Ιερέας ο 

Άνθιμος Αργυρόπουλος, ο οποίος μύησε και τον 

Διονύσιο Σολωμό, τον Νικηταρά, τον Πετμεζά και 

άλλους ήρωες της επανάστασης. 
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 Ο μυητής ρωτάει για τελευταία φορά: «Μήπως δεν στοχάζεσαι τον εαυτόν σου εις αρκετήν δύναμην; 

Έχεις ακόμη καιρό να παραιτηθείς.. Από τον δεσμόν όπου εμβαίνεις μόνον o θάνατος θα ημπορεί 

να σε λυτρώσει! Σε ολίγoν κάθε μεταμέλειά σου θα είναι ασυγχώρητος!»  

«Το εστοχάστηκα και στέργω», η απάντηση. Και η μυητική διαδικασία συνεχίζεται. 

Ώρες μπορείς να αφεθείς στη μαγεία αυτής της περιήγησης επιτρέποντας στον εαυτό σου να 

μεταφερθεί σε μια άλλη όλο δύναμη εποχή, ένα βύθισμα στο χρόνο όπου σε παρασύρουν τα 

εκθέματα του Μουσείου. Έγγραφα, αντικείμενα ιστορικής αξίας. 

Βγαίνοντας από το χώρο του Μουσείου στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα λειτουργεί βιβλιοθήκη, 

πολιτιστικό κέντρο, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και γίνονται  ενδιαφέρουσες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Στην Οδησσό του σήμερα είναι έντονο το 

ελληνικό στοιχείο. Δραστήρια Ελληνική 

Κοινότητα .Δράσεις του Ιδρύματος Ελληνικού 

Πολιτισμού. Ελληνικά σχολεία. 

Οι Έλληνες εξακολουθούν να φροντίζουν την 

πόλη με μια συνεχή  προσφορά. 

Το Ίδρυμα Μπούμπουρα στολίζει την πόλη με 

ένα όμορφο πάρκο. 

Πριν έρθω στην Οδησσό  είχα συνδέσει την 

πόλη με τη Φιλική Εταιρεία. 

Φεύγοντας έχω στο νου μου όχι μόνο το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και το δραστήριο Ίδρυμα 

Πολιτισμού, αλλά και τις αρχαίες επιγραφές και τα ελληνικά αγάλματα του αρχαιολογικού  

Μουσείου, το όμορφο περιποιημένο Πάρκο των Ελλήνων, ένα από τα πράγματα που μαρτυρά τη 

δράση των Ελλήνων του σήμερα, και έχω την αίσθηση ενός αιώνιου δεσμού που ξεκίνησε  στα 

χρόνια των μύθων και εξελίσσεται δυναμικά στο μέλλον. 
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Πηγές:  

Wikipedia, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού Οδησσού 
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 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1826 – Η ΕΠΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ (ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΈΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 

 
Γράφει η Ειρήνη Καρανικόλα, Φιλόλογος, MSc Cultural Administration, Επιμελήτρια Ιστορικού 

Μουσείου «Διέξοδος» 

Κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει ποτιστεί 

από το αίμα της Ιστορίας. Σπουδαία 

γεγονότα, μικρά και μεγάλα, γνωστοί 

και άγνωστοι ήρωες που συνέβαλαν 

στην εξέλιξη της ιστορίας της Ελλάδας. 

Το μεγαλείο της Εξόδου του 

Μεσολογγίου που έγραψε με χρυσά 

γράμματα το έπος των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων επισκίασε μια 

συγκλονιστική μάχη που έλαβε μέρος 

λίγες μέρες πριν την Έξοδο, και ήταν η 

μάχη της Κλείσοβας, η οποία για 

πολλούς είναι άγνωστη. Πρόκειται για μια μάχη που αναπτέρωσε το ηθικό των πολιορκημένων και 

προκάλεσε τρομακτικές απώλειες στον στρατό του Κιουταχή και του Ιμπραήμ. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις 12 Δεκεμβρίου 1825, ο Ιμπραήμ έφτασε στο Μεσολόγγι, μετά από 

διαταγή του σουλτάνου, για να βοηθήσει τον Κιουταχή που πολιορκούσε την πόλη. Αν και πίστευε 

ότι θα είχε εύκολο έργο, οι βαριές απώλειες του εκστρατευτικού του σώματος, τον έκαναν να 

αντιληφθεί ότι είναι σημαντικό να καταλάβουν τις στρατηγικής σημασίας νησίδες Κλείσοβα, 

Ντολμά και Βασιλάδι, οι οποίες έφραζαν από το νότο τη λιμνοθάλασσα και ανεφοδίαζαν το 

Μεσολόγγι. Οι Μεσολογγίτες, ωστόσο, έλαβαν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της φρουράς των 

νησίδων που αποτελούσαν οχυρό της πόλης.  

Στο Βασιλάδι οι υπερασπιστές της 

νησίδας ήταν 80: 60 τυφεκιοφόροι, με 

επικεφαλής τον Σπύρο Πεταλούδη και 

20 πυροβολητές, με επικεφαλής τον 

Αναστάση Παπαλουκά και τον Ιταλό 

Τζακομούτσι. Τη νύχτα της 25ης 

Φεβρουαρίου, 40 πλοιάρια έφτασαν 

μπροστά στο Βασιλάδι, συνοδευόμενα 

από δύο σχεδίες. Μια άτυχη στιγμή, 

όπως ήταν η τυχαία ανατίναξη της 

πυριτιδαποθήκης των αμυνομένων, 

είχε σαν αποτέλεσμα την αναστάτωση 

των ανδρών της φρουράς. Οι Αιγύπτιοι, με επικεφαλής τον Χουσεΐν Μπέη βρήκαν την ευκαιρία να 

αποβιβαστούν στο Βασιλάδι και να σκοτώσουν πολλούς από τους υπερασπιστές του. 
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 Στις 28 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η 

πολιορκία της νησίδας Ντολμάς. Τη 

φρουρά του νησιού αποτελούσαν 200 

πολεμιστές, με επικεφαλής τον σπουδαίο 

Γρηγόρη Λιακατά. Οι ηρωικοί αυτοί 

άνδρες όμως, είχαν στη διάθεσή τους ένα 

κανόνι μόνο. Στην κοντινή νησίδα 

Φοινικιά, συγκεντρώθηκαν 2.000 περίπου 

Τούρκοι και Αιγύπτιοι, με σκοπό να 

κάνουν απόβαση στον Ντολμά, γιατί η 

απόσταση είναι μικρή και τα νερά ρηχά. Παρά τη μεγάλη γενναιότητα και καρτερία που έδειξαν οι 

αμυνόμενοι, οι Τουρκοαιγύπτιοι κατέλαβαν το νησί, έχοντας όμως 300 νεκρούς και τραυματίες. 

Όλοι οι Έλληνες έπεσαν ηρωικά. Έτσι, την 1η Μαρτίου, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει το 

Αιτωλικό. 

Μετά την πτώση του Αιτωλικού, όλες οι δυνάμεις των Τούρκων και των Αιγύπτιων στράφηκαν 

προς τη νησίδα Κλείσοβα. Οι  υπερασπιστές της Κλείσοβας οχυρώθηκαν κατά του εχθρού. Το νησί 

φρουρούνταν από 131 άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και Μεσολογγίτες. Ο Κιουταχής κινήθηκε 

με αντιπερισπασμό και αλλαγή πορείας, εντούτοις δεν πέτυχε τον σκοπό του. Τότε ο σουλιώτης 

οπλαρχηγός Κίτσος Τζαβέλας έκανε μια παράτολμη καταδρομική επιχείρηση: έφυγε  από το 

Μεσολόγγι με 8 άνδρες, πέρασε μέσα από τον εχθρικό στόλο και με τα πλοιάριά του έφτασε στο νησί 

για να μοιραστεί τον σχεδόν σίγουρο θάνατό του με τους υπερασπιστές. Ωστόσο, οι  3.000 άνδρες 

του Κιουταχή φάνηκαν λίγοι απέναντι στους 131 αγωνιστές της Κλείσοβας. Και παρά το γεγονός 

ότι ο Κιουταχής πραγματοποίησε έξι επιθέσεις, δεν τα κατάφερε. Το τέχνασμα με τους πασσάλους 

μέσα στη ρηχή λιμνοθάλασσα εμπόδιζε τους εισβολείς να πλησιάσουν και αναγκάζονταν να 

προχωρήσουν με τα πόδια στα ρηχά και γεμάτα βούρκο νερά της λιμνοθάλασσας. Ο πασάς των 

Τούρκων, έχοντας χάσει πολύ στρατό, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. 

Έπειτα επανέρχεται ο Ιμπραήμ, ο 

οποίος ήταν έξαλλος από την ήττα 

του Κιουταχή, και επιτίθεται στην 

Κλείσοβα με 3.000 Αιγύπτιους. 

Και οι Αιγύπτιοι επιτέθηκαν 

ανεπιτυχώς έξι φορές εναντίον των 

Ελλήνων. Παρ’ όλο που οι 

αγωνιστές της Κλείσοβας ήταν 

131, είχαν μόνο 24 νεκρούς, ενώ 

από τους αντιπάλους οι 

Τουρκοαιγύπτιοι που είχαν 6.000 

άνδρες έχασαν περίπου τους μισούς. Οι βολές των Ελλήνων ήταν εύστοχες, οι μαχητές είχαν 

αναθαρρήσει και με πάθος υπερασπίζονταν το τελευταίο οχυρό τους. Έτσι εξόντωσαν όλους όσοι 

τους προσέγγιζαν.  

Στις 25 Μαρτίου 1826, η μάχη της Κλείσοβας κερδήθηκε ηρωικά!   
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 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  

 
Γράφει ο δάσκαλος Νίκος Κομματάς 

O Μακεδόνας αγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης (1795 - 1872) έλαβε μέρος σε πολλές μάχες και πολέμησε στο 

Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Ήταν μορφωμένος και από το 1832 άρχισε να γράφει τις εμπειρίες 

του από τον Αγώνα. Το έργο τελείωσε το 1841 και το 1940 εκδόθηκε σε τρεις τόμους με επιμέλεια του Γιάννη 

Βλαχογιάννη και με τίτλο: Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 

1833. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή μαρτυρία του Κασομούλη σχετικά με την πολιορκία του Μεσολογγίου. 

Από αυτήν είναι και το απόσπασμα που ακολουθεί και μας δίνει σκηνές από την ηρωική έξοδο.  

[Σκηνές από την έξοδο] 

Περιφερόμενος ανά τους προμαχώνας και κοινοποιών εις τους Αξιωματικούς το σχέδιον, 

ενύκτωσεν, και επίστρεψα πάλιν εις του Μακρή την Δάμπιαν, οπού ήσαν έτοιμοι όλοι. Άκρα ησυχία 

και άμιλλα· επείραζεν ένας τον άλλον γελώντες: 

- Ποιος ηξεύρει αύριον πού θα παίρνη η ράχη σου αέραν... 

 - Ένας αξιωματικός του Στορνάρη, Αποστόλης Τζαλαχάς, 55 χρονών άνθρωπος, μικρόθεν 

Αρματολός, βλέπων τον εαυτόν του αδύνατον ή ώστε να σωθή, και έχων άρματα χρυσά και χρήματα 

έως 10 χιλδ. γρ. εις το κιμέρι του, εξεζώθη ετούτα όλα και τα δίδει να τα ζωθή και αρματωθή ένας 

ανεψιός του γυμνός Γιώτης Σεΐζη. Ενδύσας τούτον και λαβών εκείνος τα άρματα εκείνου, τον 

έδωσεν ο Αποστόλης την ευχήν του λέγων: 

- Παιδί μου, λέγει, από μικρό παιδί Κλέφτης και Αρματολός αυτά εκέρδισα - λάβε τα·δεν τα 

εντρόπιασα εις κανένα μέρος. Τα γόνατά μου δε βαστούν να τρέξω τόσον κάμπον και ανήφορον· 

σε τα δίδω με την ευχήν μου·έλα να σε φιλήσω, και να δώσης εξ αυτών και διά την ψυχήν μου. Εγώ 

πλέον μένω να αποθάνω εδώ, όπου θέλει πλέξει το βουβάλι εις το αίμα, μετά την φυγήν σας. 

Εκεί ήτον και ο Στορνάρης. Τον είπα λοιπόν ότι: 

- Εγώ πηγαίνω εις την θέσιν μου, και θα περιμένω εκεί έως να διαβή ο Τζιαβέλας, να κινήσω μαζί 

του· πλην εσύ να μείνης αυτού οπού είσαι, να μη χαθούμεν. 

Όλοι οι Οπλαρχηγοί και στρατιώται επήγαμεν και αποχαιρετίσαμεν τους συναγωνιστάς μας, 

φίλους και συγγενείς, πληγωμένους και ασθενείς, οίτινες με δάκρυα χαράς μάλλον παρά με λύπην 

χωριζόμενοι από ημάς, έμειναν να πεθάνουν πολεμούντες· κανένας από αυτούς δεν αγανάκτιζεν, 

διότι ο κίνδυνος της ζωής ήτον επίσης ο ίδιος και εις αυτούς και εις ημάς. Όλοι εύχοντο προς τους 

αναχωρούντας την καλήν αντάμωσιν εις τον άλλον κόσμον. 

Φθάνοντας εις τον Ανεμόμυλον, αμέσως επήγα και ηύρα και τον Καψάλην εις την πυριτοθήκην 

εκοινοποίησα προς αυτόν τι ώρα έπρεπεν να βάλη φωτιά·αυτός μ' αποκρίθη ότι: 

- Δεν θέλω ερμηνείαν, μόνον ώρα καλή σας, και όταν φθάσετε προς τον ριζόν του βουνού, ακούτε 

και βλέπετε τον Καψάλην σας που θα απετά. 
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 Εις αυτήν την στιγμήν απέρασεν ο Τζιαβέλας από το μέρος μας, και μας ειδοποίησεν να 

τραβηχθούμεν· διευθύνθη δε βαδίζων την ακρογιαλιάν διά να έβγη προς την Μαρμαρούν, ώστε να 

συνάξη όλους γύρωθεν. 

Όλα τα ανδρόγυνα εδιευθύνοντο εις την προσδιορισθείσαν γέφυραν, ωσάν αρνάκια με άκραν 

σιωπήν·οι πατέρες με τα γιαταγάνια εις το εν χέρι κρεμασμένα, τα δουφέκια από το λουρί εις τον 

ώμον, και με το άλλον καθένας να βαστά ή κανέν παιδάκι του ή την σύζυγόν του, και να πηγαίνουν. 

Πολλαί γυναίκες ενδύθησαν ανδρίκεια και αρματώθησαν, και δεν εδιακρίνοντο εις το βάδισμα από 

τους άνδρας. 

Πηγή: Ψηφιακό σχολείο 
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