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	 Η λαχτάρα για ελευθερία οδήγησε τον 
λαό της Ελλάδας να εγείρει το λάβαρο της 
Επανάστασης και να διακηρύξει την 
ανεξαρτησία του από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία, µετά από 400 χρόνια 
υποδούλωσης.  
 Το κίνηµα της εθνικής ανεξαρτησίας και ο 
πόθος της ελευθερίας ενέπνευσαν  πληθώρα 
Αµερικανών να ενισχύσουν τον Ελληνικό 
αγώνα, τόσο εντός των συνόρων, στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού, όσο στον Ελλαδικό 
χώρο. Κάποιοι, µάλιστα, έχασαν τη ζωή τους, 
πολεµώντας στο πλευρό των Ελλήνων ηρώων, 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Η 
αναζήτηση της ελευθερίας ήταν ο στόχος των 
πρώτων αποίκων που έφτασαν στον Νέο 
Κόσµο και των οποίων η µνήµη τιµάται στο 
Προσκύνηµα του Αγ. Φωτίου. 
 Τιµώντας τους ιδιαίτερους δεσµούς του 

Ελληνικού  Έθνους µε τις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής, και µε αφορµή την επέτειο των 

200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821, η οποία θα εορταστεί  φέτος διεθνώς, 

το ίδρυµά µας µε υπερηφάνεια. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Διαλέξτε έναν από τους παρακάτω 
“Αµερικανούς Φιλέλληνες” και γράψτε µία 
έκθεση ιστορικού περιεχοµένου, στά 
Ελληνικά,  για την ιδιαίτερη συνεισφορά τους 
και τον ρόλο τους στον Ελληνικό Αγώνα για 
την ανεξαρτησία της Ελλάδας.» 

-Samuel Gridley Howe

-Congressman Daniel Webster

-Congressman Henry Clay

-George Jarvis

-Capt. Jonathan Miller

-William Townshend Washington


Βραβείο: $1,000 

Ο Διαγωνισµός Έκθεσης του Προσκυνήµατος 
του Αγίου Φωτίου καθίσταται εφικτός χάρη 
στην ευγενική χορηγία της κ. Στέλλας Κοκόλη 
Προέδρου της Οµοσπονδίας Ελλήνων 
Εκπαιδευτικών Αµερικής. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

• Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι 13-19 ετών, καί µόνιµοι κάτοικοι των Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής (ΗΠΑ) η Καναδά. 

• Η Έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1,000 λέξεις. 

• Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συµµετοχής. 

• Μόνο µία έκθεση θα επιλεχθεί από την επιτροπή για να λάβει το βραβείο. 

• Η ίδια επιτροπή θα επιλέξει κάποιες εκθέσεις, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στην 
επικείµενη έκθεση τέχνης του Προσκυνήµατος, µε κύριο θέµα τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική επανάσταση. Επίσης, θα δηµοσιευτούν σε διάφορα µέσα εθνικής εµβέλειας, 
ώστε να υπογραµµίσουν τη σηµαντική προσφορά των Αµερικάνων φιλελλήνων στον 
αγώνα για την ελευθερία. 

• Το Εθνικό Ελληνορθόδοξο Προσκύνηµα του Αγίου Φωτίου διατηρεί το δικαίωµα να 
χρησιµοποιήσει τις εκθέσεις για διάφορες προωθητικές ενέργειες, φυσικά παραθέτοντας 
το όνοµα του συγγραφέα. 

• Παρακαλούµε, να στείλετε τις συµµετοχές σας µέσω email στην Polexeni Maouris 
Hillier, Executive Director of St. Photios National Shrine at phillier@stphotios.com.  

• Η προθεσµία υποβολής είναι µέχρι την 14η Μαρτίου 2021. 

• Η νικητήρια έκθεση θα ανακοινωθεί την 25η Μαρτίου 2021.
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