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Λευκωσία, 14 Noεμβρίου 2016 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΧΕΤΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙO ΑΦΡΙΚΗ 

 
Πρύτανης: «Επιθυμούμε να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά,  

τα Ελληνόπουλα τρίτης γενιάς,  στη Νότιo Αφρική» 

 

Εντυπωσιασμένος από τη λειτουργία και την κτηριακή υποδομή της Σχολής Σαχέτι, το μοναδικό ελληνικό 

ημερήσιο παροικιακό σχολείο που υπάρχει στη Νότιο Αφρική, δηλώνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στη 

Νότιο Αφρική, έτυχε θερμής υποδοχής και είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις αίθουσες του σχολείου και 

να συνομιλήσει με δασκάλους και μαθητές. 

 

 «Η ελληνική καρδιά χτυπά παντού, ακόμα 

και στο νοτιότερο κομμάτι της αφρικανικής 

ηπείρου. Ήταν μία εντυπωσιακή εμπειρία, 

από τις καλύτερες στιγμές μου στη Νότιο 

Αφρική, διότι σε ένα ελληνικό σχολείο, 

πρότυπο της Νότιας Αφρικής, με 1.300 

μαθητές, από τους οποίους σε ποσοστό 65% 

είναι μαθητές ελληνικής καταγωγής, από το 

νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, διδάσκονται 

τα ελληνικά και το ελληνικό πνεύμα», δήλωσε ο Πρύτανης για την επίσκεψή του στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ.  
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Ό πως σημείωσε ο Πρύτανης, το ΣΑΧΕΤΙ 

είναι ένα εξαίρετο αγγλοελληνικό σχολείο 

που ξεκίνησε ως ιδέα από την ελληνική 

κοινότητα της πόλης και έλαβε σάρκα και 

οστά το 1973, χάρη κυρίως στις άοκνες 

προσπάθειες του γνωστού δικηγόρου του 

Νέλσον Μαντέλα και Επίτιμου πλέον 

Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 

Γιώργου Μπίζου, ο οποίος κατόρθωσε να κινητοποιήσει την ομογένεια. «Επιθυμούμε να χτίσουμε 

γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα τρίτης γενιάς,  στη Νότιο Αφρική. Το Σαχέτι 

θεωρείται ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά ημερήσια σχολεία της χώρας και διακρίνεται για τις επιτυχίες 

που σημειώνουν κάθε χρόνο οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου στις τελικές εξετάσεις για εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πόρτες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ανοιχτές και οι ευκαιρίες για τους 

απόφοιτους μαθητές του Σχολείου Σαχετί να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο είναι τεράστιες, θα 

εξετάσουμε σύντομα το πλαίσιο συνεργασίας», σημείωσε ο Πρύτανης.  

 

 Η Σχολή Σαχέτι (Saheti School), στο 

Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότιο Αφρική,  είναι ένα ενιαίο 

σχολείο που συμπεριλαμβάνει βρεφονηπιακό 

σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. 

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1973 . Ήδη από εκείνη 

την δεκαετία, που το Απαρτχάιντ βρισκόταν στο 

απόγειό του το Σαχέτι, είχε ανοιχτό τις πόρτες του σε 

όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής και 

χρώματος. 

 

Το Σαχέτι-Saheti είναι ακρώνυμο από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων "South African Hellenic Educational 

and Technical Institute". Στο καταστατικό ίδρυσης του δηλώνονται ως κύριοι σκοποί: 

 Η παροχή εκπαίδευσης κυρίως για παιδιά Ελλήνων αλλά και άλλα με ειδική έμφαση στη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

 Η διδασκαλία των ελληνικών ως υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές του ανεξάρτητα 

από την εθνοτική καταγωγή τους. 



 Η προώθηση της ελληνικής κουλτούρας, του πνεύματος του Ελληνισμού και της ελληνικής 

ορθόδοξης πίστης και ταυτόχρονα η παροχή του δικαιώματος σε όλους στην ελευθερία της 

συνείδησης της πίστης, της σκέψης, της γνώμης και της άποψης. 

 

Το όνομά του ξεπέρασε τα σύνορα της Ν. Αφρικής. Είναι ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό συγκρότημα, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν, 

να συνεργάζονται και καθοδηγούνται να πετύχουν το καλύτερο που 

μπορούν στον ακαδημαϊκό, αθλητικό και πολιτιστικό τομέα.  

 

Το ΣΑΧΕΤΙ φημίζεται για τις θεατρικές του παραστάσεις, τους 

ελληνικούς εθνικούς χορούς, τον ελληνικό κλασικό χορό και τις γιορτές 

του για τις εθνικές μας επετείους. Το έμβλημα του Σαχέτι είναι το Γνώθι 

Σαυτόν που αποτελεί και τον πυρήνα της εκπαίδευσης που προσφέρει 

στους μαθητές του. 

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


