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Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤHΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (1998-2021)
« Έλληνες στο Γκαίρλιτς,
αναζητώντας τα ίχνη τους»:
Όλη η ιστορία αυτής της
υποθέσεως είναι εντυπωσιακή
και συναρπαστική
Μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ο κ. Καραγιαννάκος, δημιουργός
του ντοκιμαντέρ
Σελ. 17

«Οι σημερινές συνθήκες
εργασίας στη Γερμανία
έχουν αλλάξει κατά πολύ»
Μιλάει για το σημαντικό έργο του στην Ιερά
Μητρόπολη Γερμανίας ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη
Βαυαρική Πολιτεία π. Απόστολος Μαλαμούσης, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, με καταγωγή από το Μουρέσι
Πηλίου
Σελ. 18-19

Ράχελ: Προετοιμάζουμε την
ελληνογερμανική επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση για το μέλλον
Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας κ. Τόμας Ράχελ υπέγραψε στην Αθήνα τη
νέα ελληνογερμανική δήλωση πρόθεσης συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη συνάντηση με
την ελληνίδα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και τον Γενικό
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
κ. Γιώργο Βούτσινο επαναπροσδιορίστηκε η
συνεργασία στον εν λόγω τομέα.
ΣΕΛ. 7

Ένα ορόσημο στις διμερείς σχέσεις

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.

Νεότητας κ. Juliane Seifert και του Γενικού Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης δόκτορα Γεώργιου Βούτσινου σε ψηφιακό
πλαίσιο.
ΣΕΛ. 8

Σημαντική συνεργασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
με το εργαστήρι δημιουργικής γραφής «Tabula Rasa»
Η ομογενειακή εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, με έδρα το Βερολίνο, από τον Σεπτέμβριο και στην
online έκδοση, θα συνεργάζεται με
τους σπουδαστές δημοσιογραφίας
του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ TABULA RASA. Οι
σπουδαστές του εργαστηρίου, θα αρθρογραφούν στην εφημερίδα και θα
μας στέλνουν τα νέα της Ελλάδας
καλύπτοντας διάφορους τομείς. Το
εργαστήρι δημιουργικής γραφής
«Tabula Rasa» είναι αναγνωρισμένο
από το κράτος και ιδρύθηκε το 2010,
με στόχο να καλύψει ένα τεράστιο
κενό στο χώρο της συγγραφής τηλε-

οπτικών, κινηματογραφικών, θεατρικών και λογοτεχνικών κειμένων.
Στην εξέλιξή του, δημιούργησε ένα
πλήρες πρόγραμμα τμημάτων και
σεμιναρίων, για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών, σε όλο το
φάσμα των οπτικοακουστικών έργων

Σελ. 10

«Ταξιδεύει» με επιτυχία στη
Γερμανία το βιβλίο του συγγραφέα
και ειδικού συμβούλου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
κ. Μάριου Μιχαηλίδη
Σελ. 12
Βερολίνο: Το βραβείο
Emerging Greeks Award,
κέρδισε η ταινία «Kala azar»
της Τζάνις Ραφαηλίδου
Σελ. 16

Ιδρυτική συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας:

Πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) υπό την προεδρία της Ομοσπονδιακής
Υφυπουργού Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και

«Προοδευτικοί Απόδημοι»:
Μια πρωτοβουλία Ελλήνων
μεταναστών της Νέας Γενιάς

(σκηνοθεσία, εικονογράφηση, φωτογραφία κλπ) αλλά και υποκριτικής,
εγκληματολογίας και γραφολογίας.
Πρόκειται για την πρώτη σχολή που
από την πρώτη μέρα λειτούργησε ταυτόχρονα και με μαθητές εξ’ αποστάσεως (distance learning), ενώ στην
πάροδο των ετών, έχουν σπουδάσει
εκεί μαθητές από όλη την Ελλάδα, την
Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία
και την Κύπρο. Πληροφορίες για τα
νέα δημιουργικά σεμινάρια της
σχολής, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.tabula.gr ή στο τηλέφωνο: 2130024291 (καθημερινά
14:00-22:00).

Διεθνής Διαδικτυακός
Διαγωνισμός Ζωγραφικής
από το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού «Παιδιά και έφηβοι
αποτυπώνουν εικαστικά
το νόημα του Αγώνα του 1821»
Σελ. 22

