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Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤHΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (1998-2020)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
«Για πάρα πολλούς Έλληνες
του εξωτερικού ο Μίκης
Θεοδωράκης ήταν και
συνεχίζει να είναι κάτι σαν
(καλλιτεχνική) πατρίδα»
Μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ με
αφορμή την ταινία του «Ταξιδεύοντας
με τον Μίκη» για τον Μίκη Θεοδωράκη ο Έλληνας συγγραφέας, σκηνοθέτης και μουσικός παραγωγός
Αστέρης Κούτουλας.
Σελ. 19

«Οι δυτικές κοινωνίες,
ιδίως οι ΗΠΑ όπου ζω,
αντιμετώπισαν την πανδημία
στις αρχικές τις φάσεις
με αλαζονεία»

www.staellinika.com

Η Ελληνική Γλώσσα
ταξιδεύει στον κόσμο!
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» στο Simon Fraser University
(SFU) στο Βανκούβερ του Καναδά ανακοινώνουν την επίσημη κυκλοφορία της πλατφόρμας www.staellinika.com.
Σελ. 12
ΑΠΟΨΕΙΣ

Μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, ο
Άγγελος Χανιώτης, κορυφαίος σε
παγκόσμιο επίπεδο Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, Πρίνστον στις ΗΠΑ –
Ο ίδιος σημειώνει πως «οι Έλληνες
επέδειξαν μεγάλη ωριμότητα και πειθαρχία, ίσως επειδή τον πρώτο λόγο
δεν τον είχαν οι πολιτικοί, αλλά οι ειδικοί επιστήμονες».
Σελ. 7

Σε κεντρικά σημεία
γερμανικών πόλεων με
τιμή η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
Η
ομογενειακή
εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ βρίσκεται
με τιμή σε όλη τη Γερμανία, στη
Γενεύη της Ελβετίας όπως και
στην Κύπρο, σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς και μετρό, σε κεντρικά
σημεία πώλησης εφημερίδων και
βιβλίων γερμανικών πόλεων.

Ελληνομάθεια και E-Learning:
Ισχυρό εφόδιο για την σχολική
και επαγγελματική εξέλιξη των
απανταχού Ελληνοπαίδων
Σελ. 3
Οι Πόντιοι – Από τις κοιτίδες τους
στις νέες τους πατρίδες
Σελ.4
Πολιτιστικό Μανιφέστο
για την Αγιά Σοφιά

Σελ. 14

Σύντομη αναδρομή στην ιστορία
της Μακεδονίας από αρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι σήμερα
Σελ. 23
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Το κλίμα αλλάζει με τραγικές
συνέπειες για τον άνθρωπο
«Το κλίμα αλλάζει. Η ανθρωπότητα ευθύνεται γι’ αυτό. Και αν δεν
κάνουμε κάτι άμεσα, ή ακριβέστερα τώρα, διακινδυνεύουμε ένα
μέλλον στο οποίο ακραίες καταστροφές όπως ο τυφώνας Κατρίνα,
οι πλημμύρες που έπληξαν τα Βαλκάνια ή οι μακρές περίοδοι ξηρασίας που κάθε τόσο πλήττουν τη Μεσόγειο θα είναι ο κανόνας
και όχι η εξαίρεση". Αυτά τονίζει σε συνέντευξη στην ηλεκτρονική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, ο κ. Γιώργος Καλλής καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο στη Βαρκελώνη όπου διδάσκει πολιτική οικολογία και οικολογικά οικονομικά. Τραγικό πρόσφατο παράδειγμα
αυτής της νέας κλιματικής πραγματικότητας, είναι οι τεράστιες καταστροφές στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με δύο νεκρούς
και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές που υπολογίζονται σε δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ.

Tο Ελληνικό Βιβλίο στην 33η Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου Μόσχας
Mε εκδηλώσεις και με την παρουσία θεσμικών
εκπροσώπων της Ρωσικής Κυβέρνησης και του
Ρωσικού Υπουργείου Πολιτισμού στο Ελληνικό
Περίπτερο, πραγματοποιήθηκε η 33η Διεθνής
Έκθεση Βιβλίου Μόσχας.
Σελ. 2

Πανομογενειακή τηλεδιάσκεψη
Ελλήνων Ομογενών Γιατρών
από 25 κράτη
Για πρώτη φορά ‘Ελληνες Ομογενείς Γιατροί και
Επιστήμονες απο 25 κράτη συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και πρακτικές για
τον COVID-19 και για τα εμβόλια. Σελ. 6

5ο Φόρουμ Δελφών
n Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Ντίσελντορφ - Θεατρική παράσταση
«Νόστος Ρίζα μ’ και Κλαδί μ’» Σελ. 21
n H 10η και επετειακή Ελληνογερμανική Συνέλευση αναβάλλεται για το
δεύτερο τρίμηνο του 2021... Σελ. 20
n Neue Bilder alter Heiliger

s.17

n Kommeno 2020
Vergessen wollen verlängert das
Exil, das Geheimnis der Erlösung
heißt Erinnerung
s.18

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις σχέσεις Ελλάδας-Διασποράς.
Σελ. 8

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα
Νεολαίας (ΕΓΙΝ): Ενίσχυση των
ανταλλαγών και της συνοχής
των νέων στην Ευρώπη
Στις 25 Αυγούστου 2020 υπεγράφησαν ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού
και ο Οικονομικός Κανονισμός του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ).
Σελ. 15

