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Φίλες και φίλοι συμπατριώτες γειά σας. 

Συνημμένα σας στέλνω το δελτίο τύπου αυτούσιο της Γενικής Γραμματείας 

Απόδημου Ελληνισμού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

«Διαδικτυακή πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, 
με τίτλο «staellinika.com» 

 
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Δευτέρα σε μια 
διαφορετική, παγκόσμια, τηλεδιάσκεψη που είχε στον πυρήνα της τα 
Ελληνόπουλα σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και παιδιά διαφορετικών 
εθνικοτήτων που μαθαίνουν Ελληνικά.  
Σε κλίμα συγκίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και 
δασκάλους από 16 σχολεία που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου: Από το 
Μπουένος Άιρες της Αργεντινής ως το Λος Άντζελες των ΗΠΑ και το Βανκούβερ 
του Καναδά, και από την Ευρώπη και τα κοντινά μας Βαλκάνια ως την Κινσάσα 
του Κονγκό και τη μακρινή Αυστραλία. Η τηλεδιάσκεψη σφράγισε με αυτό τον 
τρόπο την επιτυχία που σημειώνει η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της 
Ελληνικής Γλώσσας «staellinika.com», η οποία αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής μυθολογίας και 
του πολιτισμού.  
Η πλατφόρμα αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικών 
Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του 
Καναδά. Δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
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Νιάρχος.  
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. 
Ελπιδοφόρος και ο διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser κ. Δημήτρης 
Κράλλης.  
Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο 
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του 
Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για 
τον Απόδημο Ελληνισμό Κωνσταντίνος Βλάσης και ο Γενικός Γραμματέας 
Αποδήμου Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης. 
Μετά από τις πρώτες 11.000 εγγραφές σε 110 κράτη, το «staellinika.com» 
υιοθετήθηκε σαν ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχολεία της Βορείου 
Αμερικής και θα συνεχίσει στον Καναδά, στην Αγγλία και στην Αυστραλία. 
 
Δάσκαλοι και παιδιά ανέφεραν ότι η πλατφόρμα «staellinika.com» είναι 
ιδιαίτερα ελκυστική και στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να 
βοηθήσει ώστε να επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες και συστήματα. Ο 
Πρωθυπουργός εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για την προετοιμασία 
του ειδικού επετειακού κεφαλαίου «staellinika-1821» το οποίο θα 
προετοιμαστεί για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση το 2021. 
 
*Διάλογοι με παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά* 
Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να συνομιλήσει στα 
ελληνικά με τον 7χρονο Λάζαρο Παναγόπουλο, ο οποίος ζει στο Μπουένος 
Άιρες της Αργεντινής και ο οποίος  διδάσκεται την ελληνική γλώσσα στο 
Σαββατιάτικο Σχολείο Ένωσης Πελοποννησίων της πόλης. 
 
Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε επίσης με δύο αγόρια από τη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό, τον Νικόλα (Nicolas) και τον Βενέδικτο (Benedicte), τα οποία δεν 
έχουν μεν ελληνικές ρίζες, αλλά μαθαίνουν με αγάπη την ελληνική γλώσσα επί 
τρία χρόνια, με τη βοήθεια των Ιεραποστολικών Ελληνικών Σχολείων της 
Κινσάσα, όπου συνολικά διδάσκονται την ελληνική γλώσσα περίπου 80 
παιδιά. 
Μιλώντας στα ελληνικά, ο Νικόλας ανέφερε ότι θέλει να γίνει χειρούργος όταν 
μεγαλώσει, ενώ ο Βενέδικτος είπε ότι θέλει να γίνει παιδίατρος. «Μπράβο, 
χρειαζόμαστε πάντα περισσότερους και καλούς γιατρούς», δήλωσε ο 
Πρωθυπουργός. 
Ο Πρωθυπουργός, στο τέλος, προσκάλεσε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν 
στην τηλεδιάσκεψη να επισκεφτούν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021, 
φιλοξενούμενα δωρεάν για δύο εβδομάδες, ώστε να εντρυφήσουν περαιτέρω 
στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό.  
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*Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας* 
Η πλατφόρμα staellinika.com προσεγγίζει κοινό όλων των ηλικιών, από την 
προσχολική ηλικία και απευθύνεται κυρίως στην Ομογένεια. Οι εφαρμογές και 
η διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί από μία ομάδα Ελλήνων, 
διαφόρων ειδικοτήτων, πάνω στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τα 
πολυμέσα, οι οποίοι δουλεύουν σε αποκεντρωμένο εργασιακό περιβάλλον, 
από την Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.  Παρέχεται με χορηγία του ΙΣΝ και 
μηδενικό κόστος για το Δημόσιο. 
 
Στην Α’ φάση η πλατφόρμα λειτουργεί για αγγλόφωνα παιδιά. Λειτουργεί σε 
όλους τους υπολογιστές, σε tablet και κινητά τηλέφωνα και υποστηρίζεται από 
το σύστημα iOS. Στην Β’ φάση, θα προστεθούν νέα κεφάλαια, θα 
υποστηρίζεται και από σύστημα Android και θα διατεθεί και στα Γαλλικά, 
Ισπανικά και Γερμανικά. 
 
Το staellinika.com έχει χαρακτηριστικά παιχνιδιού, είναι ιδιαίτερα φιλικό και 
ευχάριστο. Απευθύνεται και σε παιδιά που δεν φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία, 
αλλά υπάρχει και δομημένη του έκδοση για ομογενειακά σχολεία. 
Χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία με ισχυρά στοιχεία 
παιδαγωγικής και αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί που το 
χρησιμοποιούν θα υποστηρίζονται από εκπαιδευτικά εγχειρίδια. » 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
έκ μέρους του Δ. Σ. μας 
ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου 
Θωμάς Γκίνης 
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