ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μαθητικός διαγωνισμός στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης του Πέτα (4 Ιουλίου
1822) με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της
Ευρώπης μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα».
Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ – www.eefshp.org),
συμμετέχει στους εορτασμούς για το 2022 με τη διενέργεια σχολικού διαγωνισμού
με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης
μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα».
Η ΕΕΦ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός της είναι η μελέτη, ανάδειξη
και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσω μίας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών στην
Ελλάδα και διεθνώς.
Η Εταιρεία έχει ήδη οργανώσει στην Αθήνα μεταξύ του 2019 και 2021, σημαντικές
εκδηλώσεις - αφιερώματα στον Αμερικανικό, τον Γαλλικό και τον Αγγλικό
Φιλελληνισμό, εκδήλωση-έκθεση για την επέτειο της Ναυμαχίας στο Ναυαρίνο και
απονομή βραβείου Λόρδου Βύρωνα στους απογόνους των Φιλελλήνων, με ομιλίες,
εκθέσεις και συναυλίες κλασσικής μουσικής (φιλελληνικής έμπνευσης), σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες Πρεσβείες και με την παρουσία του Προέδρου της
Ελληνικής
Δημοκρατίας,
Πρέσβεων
και
επισήμων
(πληροφορίες:
https://www.eefshp.org/drastiriotites/ekdilosis/).
Η Εταιρεία λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2021 το Μουσείο Φιλελληνισμού, επίσης
ετοιμάζει μνημείο για τους Φιλέλληνες που αγωνίσθηκαν για την απελευθέρωση της
Ελλάδος, και πολλές σημαντικές εκθέσεις, συναυλίες, εκδόσεις και παραγωγές media
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Στο πλαίσιο των δράσεων της, η ΕΕΦ οργανώνει με αφορμή τον εορτασμό της Μάχης
του Πέτα 2022, σχολικό διαγωνισμό με θέμα να προβάλει και να τιμήσει την
συνεισφορά των νέων φιλελλήνων στην Ελλάδα και διεθνώς κατά την διάρκεια της
Επανάστασης του 1821.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να τιμήσει η Ελλάδα τους χιλιάδες επώνυμους και
ανώνυμους ανθρώπους που εμπνεύσθηκαν από τον Ελληνικό πολιτισμό και
πίστεψαν στον αγώνα των Ελλήνων για να ελευθερώσουν την Ελλάδα, και να
χρησιμοποιήσουμε μία παράδοση φιλίας και συνεργασίας εκατοντάδων χρόνων που
συνδέει τους λαούς μας, για να κτίσουμε γέφυρες φιλίας και καλλιέργειας
συμμαχιών για το μέλλον.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να
σχεδιάσουν εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις κατά
την διάρκεια της εορτής της 25ης Μαρτίου 2022, στις οποίες θα αναφερθούν σε
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θέματα σχετικά με τον φιλελληνισμό και την δράση των φιλελλήνων στη Μάχη του
Πέτα.
Οι εκδηλώσεις μπορούν να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
θέματα, τα οποία παρατίθενται ενδεικτικά:
- η συμμετοχή νέων και φοιτητών στα φιλελληνικά κομιτάτα στην Ευρώπη
- νέοι εθελοντές στο Τάγμα των Φιλελλήνων στη Μάχη του Πέτα
- γυναικείο φιλελληνικό κίνημα και φεμινισμός
- οι Φιλέλληνες εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων
- η σημασία της Μάχης του Πέτα για την αναζήτηση κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Στόχος των εκδηλώσεων αυτών θα είναι να αναδείξουν ότι ο Φιλελληνισμός ήταν
ουσιαστικά η πρώτη αφορμή να ανακαλύψει η Ευρώπη της κοινές της πολιτιστικές
ρίζες και αξίες, και να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν οι πρώτες κοινές Ευρωπαϊκές
πολιτικές, οι οποίες 150 έτη αργότερα οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕΦ και τα στελέχη της είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να βοηθήσουν
στην επιλογή πηγών και βιβλιογραφίας και στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων.
Τα σχολεία που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν μπορούν να βιντεοσκοπήσουν
τις εκδηλώσεις τους και να στείλουν τα βίντεο στην ΕΕΦ μέχρι την 30 Απριλίου 2022,
σε ηλεκτρονικό αρχείο με την χρήση της υπηρεσίας WETRANSFER.COM, στην
διεύθυνση: info@eefshp.org. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
στα σχολεία με φυσική παρουσία τα σχολεία μπορούν και πάλι να παρουσιάσουν το
έργο τους μέσω διαδικτύου, και να στείλουν το υλικό ηλεκτρονικά με τον ίδιο τρόπο.
Σε περίπτωση που υποβληθούν βίντεο στα οποία εμφανίζονται μαθητές, θα ζητηθεί
έγκριση του σχολείου και των γονέων. Η διαχείριση του υλικού αυτού θα είναι
συμβατή με τον κανονισμό GDPR.
Οι τέσσερεις πρώτοι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν ειδικό βραβείο, και δώρο
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Παράλληλα, ανάλογα με το σενάριο των εκδηλώσεων που θα επιλεγούν, την
αρτιότητα της εργασίας, αλλά και τα δεδομένα της πανδημίας COVID-19, η ΕΕΦ
μπορεί να καλέσει ορισμένα σχολεία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ειδικές
εκδηλώσεις, παρουσία ευρύτατου κοινού, πολιτικών, διπλωματών και εκπροσώπων
των χωρών καταγωγής των Φιλελλήνων που θα επιλεγούν να τιμηθούν από όλη την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, απογόνων φιλελλήνων που ζουν σήμερα σε διάφορες χώρες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ, κλπ.
Eταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (www.eefshp.org)
Για πληροφορίες: info@eefshp.org

