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BULLETIN NUMBER 191 OCTOBER-NOVEMBER 2021
The beginning of the new academic year (20212022) brings new focus on Hellenic Language
and its evolution and dissemination. The Greek
Orthodox Archdiocese of America and its Department of Greek Education is hosting and organizing the 3rd Annual Educational Conference, presented by the High Council for Greek
Education, titled “The Role and Importance of
Hellenic Paideia in Today’s World’. The conference will be held virtually on Saturday November 13th, 2021 (please see flyer) at 11:30am
EST/ 8:30 am PST / 18:30 GR.
Dimitri Dandolos of the HL participates in the
organization and members of HL are presenting in the conference.
The COMPLETE CONFERENCE PROGRAM can
be found below in the session links. In addition
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a summary for each session and speakers' bios can be also found. Clicking on the speaker's name directs to their page in the program.
Make sure to join for Orientation at the start of the conference and to stay for the Panel Discussion
at the very end. The audience will have a chance to interact with the distinguished panelists in a Q
& A session.

SHORT PROGRAM
https://drive.google.com/file/d/1Tqmo1S9toSgsa2c-wZOya9AOwKAUT9Bp/view?usp=sharing
COMPLETE CONFERENCE PROGRAM
https://drive.google.com/file/d/1swmJXIj0yp3chaR7cq-D9ZePZnidFiXN/view?usp=sharing

_______________________________________________________

“Ελληνικός, ένας πολιτισμός του γραπτού λόγου”, του καθηγ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη
Listed below is the keynote lecture by Capodistrian University of Athens Professor Emeritus
George Babiniotis at the ceremony honoring the Chair of the Greece 2021 Committee, Gianna
Angelopoulou-Daskalaki and Pfizer CEO Albert Burla with the gold medal of the Hellenic Open
University. Source: Protagon.gr
Γεώργιος Μπαμπινιώτης 17 Οκτωβρίου 2021
Επιχειρώ εδώ να δείξω τον πολιτισμό τής πατρίδας μας από μιαν άλλη σκοπιά, την σκοπιά τής
ελληνικής γλώσσας και τής συμβολής της στον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την ελληνική
γραφή, το ελληνικό αλφάβητο και τα γραπτά κείμενά μας.
Θα ξεκινήσω με μία πάγια γλωσσολογική και πολιτισμική θέση μου σε σχέση με τον
πολιτισμό μας που θέτω υπό την κρίση σας. Υποστηρίζω ότι: Αν οι Eλληνες δεν είχαν
γνωρίσει πολύ νωρίς την γραφή και δεν είχαν αναπτύξει εγκαίρως σε πρώιμο στάδιο
ένα πολύ λειτουργικό και εύκολο στην εκμάθηση και χρήση του αλφάβητο, το
ελληνικό αλφάβητο, είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος αποτελεί την
βάση τού ευρωπαϊκού και γενικότερα τού δυτικού πολιτισμού, όχι μόνο θα ήταν κατά
πολύ άγνωστος, (όπως και άλλοι μεγάλοι πολιτισμοί που δεν γνώρισαν γραφή) αλλά
κυρίως δεν θα είχε την εξέλιξη που τον ξεχωρίζει ούτε και την επίδραση, εσωτερική
και εξωτερική, που άσκησε διαχρονικά εντός και εκτός Ελλάδος.
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Και μία δεύτερη θέση μου, άμεσα συνδεομένη με τον ελληνικό πολιτισμό, που την φέρνω
πάντοτε στο προσκήνιο:
Ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε κατ’ εξοχήν «πολιτισμός τού γραπτού λόγου», κάτι που
ούτε το έχουμε συνειδητοποιήσει ούτε είναι καθόλου αυτονόητο.
Είναι πολιτισμός δηλαδή που δεν νοείται έξω από τα κείμενά του, έξω από την έκφραση, την
μετάδοση και την διάδοση των πνευματικών κατακτήσεων και προβληματισμών των Ελλήνων
σε όλα τα πεδία. Αλλά τα κείμενα δεν υπάρχουν χωρίς την γνώση και την χρήση τής γραφής, και
μάλιστα σε ευρεία κλίμακα ως προς τους χρήστες (όχι προνόμιο των ολίγων), σε πρώιμο χρόνο
(τον χρόνο κατά τον οποίο άρχισαν να δημιουργούνται μεγάλα πνευματικά έργα) και,
προπάντων, μέσα από ένα οικονομικό, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα (δηλαδή απλό,
πρακτικό και εύχρηστο αλφάβητο είκοσι τεσσάρων μόνο γραμμάτων). Το γεγονός ότι
χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) γραφές στον ελλαδικό χώρο πριν ακόμη από το ελληνικό αλφάβητο
(ιερογλυφική, γραμμική Α, γραμμική Β, Κυπρομινωική, Κυπριακό συλλαβάριο) δείχνει την
αγωνία των Ελλήνων να εκφραστούν γραπτώς. Ας το πούμε καθαρά: με εξαίρεση τον
Παρθενώνα, τα ερείπια των μεγάλων αρχιτεκτονικών έργων και τα σπαράγματα που έχει φέρει
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, και αυτά ακόμη τα έργα γλυπτικής και ζωγραφικής που
διέφυγαν την φθορά τού χρόνου ή την κακοποίηση, όλα δεν θα έδιναν ανάγλυφη, ζωντανή και
ευρύτερα αισθητή την εικόνα τού ελληνικού πολιτισμού και την βαθύτερη καλλιέργεια τού
πνεύματος που τα δημιούργησε, αν δεν είχαν υπάρξει τα κείμενά μας μέσα από την γραφή και
το ελληνικό αλφάβητο.
Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι Έλληνες δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και εκτιμήσει στην
πραγματική του διάσταση το γλωσσικό γεγονός που επισήμανε ο NOAM CHOMSKY,
παραπέμποντας στον μεγαλύτερο διανοητή τής Αναγέννησης, τον ΓΑΛΙΛΑΙΟ.
Ο Γαλιλαίος στον Διάλογό του ―αυτό επεσήμανε ο CHOMSKY― θεωρεί το ελληνικό
αλφάβητο ως «την πιο μεγάλη ανακάλυψη τού ανθρώπου» (αντιγράφω την
παραπομπή τού Chomsky) ως: «την ανακάλυψη ενός μέσου με το οποίο κανείς
μεταδίδει τις πιο κρυφές του σκέψεις σε οποιοδήποτε άλλο άτομο […] με δυσκολία όχι
μεγαλύτερη από αυτή που δημιουργούν οι συνδυασμοί εικοσιτεσσάρων μικρών
χαρακτήρων πάνω σε μια κόλλα χαρτί».
Από την Kρητομυκηναϊκή γραφή στο ελληνικό αλφάβητο
Μίλησα για την γραφή και το αλφάβητο, την προϋπόθεση τού γραπτού μας πολιτισμού.
Προσθέτω με έμφαση από την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας ότι οι Έλληνες τόλμησαν και
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υποκατέστησαν ένα ατελές και δύσχρηστο σύστημα γραφής που ήδη διέθεταν από τον 15ο
αιώνα π.Χ. (την συλλαβογραφική Γραμμική γραφή Β, γνωστή ως «κρητομυκηναϊκή γραφή» από
την οποία σώζονται αρκετά αποσπασματικά κείμενα, κατάλογοι κυρίως προσώπων και
πραγμάτων, σε πήλινες πινακίδες), για να υιοθετήσουν ένα αλφάβητο ξένο στην προέλευσή του,
το λεγόμενο «βορειοσημιτικό» ή «φοινικικό» αλφάβητο. Αυτό όμως το συμφωνογραφικό
αλφάβητο δεν το υιοθέτησαν ως είχε· δεν το υιοθέτησαν «παθητικά», γιατί δεν θα
εξυπηρετούσε την ελληνική γλώσσα, αλλά το επεξεργάστηκαν εις βάθος και άλλαξαν άρδην την
υφή του, προσαρμόζοντάς το σταδιακά πλήρως στην δομή τής ελληνικής γλώσσας και
επινοώντας το πρώτο πραγματικό αλφάβητο στον κόσμο.
Το κίνητρο που οδήγησε στην αλλαγή γραφής ―στην υποκατάσταση τής συλλαβογραφικής
κρητομυκηναϊκής γραφής με την δημιουργία ενός νέου πραγματικού στην υφή του
αλφαβήτου― ήταν η άμεση ανάγκη καταγραφής τού πλούσιου προφορικού λόγου των
Ελλήνων στην φιλοσοφία, στην ποίηση, στην ιστορία, στο θέατρο, στην επιστήμη, στην
εκπαίδευση και ―ακόμη περισσότερο― ήταν η πιεστική ανάγκη τού πολιτικού συστήματος
και τής δημόσιας διοίκησης στην άμεση δημοκρατία για την εξεύρεση ενός λειτουργικού
συστήματος καταγραφής και δημοσιοποίησης των νόμων, των αποφάσεων, των
ψηφισμάτων, των συμφωνιών κ.λπ.
Αυτό, όμως, μπορούσε να επιτευχθεί μόνο διά τού γραπτού λόγου. Χωρίς την χρήση τού
ελληνικού αλφαβήτου, συνδυασμένη με μεγάλη ευκολία στην χρήση του, ο πολιτισμός των
Ελλήνων ούτε θα καταγραφόταν, ούτε θα αναπτυσσόταν, ούτε θα γινόταν ευρύτερα γνωστός
μέσα και έξω από την Ελλάδα, ούτε θα σωζόταν, ούτε θα διαδιδόταν. Τα ελληνικά κείμενα,
γραμμένα όλα με το ελληνικό αλφάβητο, απετέλεσαν μια πολύτιμη πολιτισμική παρακαταθήκη
των Ελλήνων, που εξαπλώθηκε με τον Αλέξανδρο, που πέρασε στους Ρωμαίους, που
αναδείχθηκε στην Αναγέννηση και που αξιοποιήθηκε στην επιστημονική έκρηξη τού
Διαφωτισμού, δίνοντας χιλιάδες ελληνικούς επιστημονικούς όρους, πράγμα που συμβαίνει
ακόμη και σήμερα. Άλλωστε ―μη το ξεχνάμε κι αυτό― στην ίδια γλώσσα, την Ελληνική, και με
το ίδιο αλφάβητο, το ελληνικό, γνώρισε ο κόσμος τα Ευαγγέλια, την Θεία Λειτουργία, την
Κυριακή προσευχή (το «Πάτερ ημών»), το Σύμβολο τής Πίστεως, την εκκλησιαστική μας
υμνογραφία και την πατερική παράδοση, πάνω στα οποία θεμελιώθηκε και διαδόθηκε η
χριστιανική μας θρησκεία.
Η καλλιέργεια τής γλώσσας διά τού γραπτού λόγου
Βεβαίως, μιλώντας για γραπτά κείμενα και ελληνική γραφή και ελληνικό αλφάβητο,
αναφερόμαστε πάντοτε και άμεσα στην γλώσσα, εν προκειμένω στην ελληνική γλώσσα που
δηλώνεται διά τής γραφής. Αλλά η ίδια η καλλιέργεια τής γλώσσας, τουλάχιστον τής Ελληνικής,
δεν θα είχε φτάσει ποτέ στον εκφραστικό πλούτο και στο υψηλό επίπεδο καλλιέργειας που
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την διακρίνει, αν δεν είχε περάσει από την σμίλη τού γραπτού λόγου με προϋπόθεση ένα
λειτουργικό αλφάβητο.
Ας φανταστούμε προς στιγμήν τον ελληνικό πολιτισμό χωρίς τα κείμενα τού Ομήρου, τού
Πλάτωνος, τού Αριστοτέλους, τού Αισχύλου, τού Σοφοκλή, τού Ευριπίδη, τού Θουκυδίδη, τού
Ηροδότου, τού Πλουτάρχου, τού Παυσανία, τού Ιπποκράτους, τού Αρχιμήδη και χιλιάδων άλλων
συγγραφέων. Κείμενα μάλιστα που αντιγράφηκαν και διασώθηκαν από μοναχούς αντιγραφείς,
από καλόγερους στα χριστιανικά μοναστήρια. Είναι άξιο θαυμασμού και σεβασμού ότι οι
Χριστιανοί μοναχοί αντέγραφαν επί χρόνια τα ειδωλολατρικά γι’ αυτούς κείμενα των αρχαίων
Ελλήνων, διότι πίστευαν ότι αποτελούν την βάση τού ελληνικού πολιτισμού που σ’ αυτούς
έλαχε να διασώσουν και να συνεχίσουν.
Γραμματική, η γλωσσική ταξινόμηση τού κόσμου μας
Και τώρα ένα σημαντικό θέμα, καθοριστικό για την σκέψη, την γλώσσα και τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό: οι Έλληνες συνέλαβαν και συνέδεσαν άμεσα την γλώσσα με την γραμματική·
ταξινόμησαν για πρώτη φορά τον κόσμο που μάς περιβάλλει, τον κόσμο μας, σε γραμματικές
κατηγορίες, γνωστές ως «μέρη τού λόγου».
Η σύνδεση μάλιστα τής γλώσσας με την γραφή και τον γραπτό λόγο γενικότερα υπήρξε τόσο
έντονη στην ελληνική σκέψη, ώστε η όλη ενασχόληση με την μελέτη τής δομής τής γλώσσας
στηρίχτηκε στα γράμματα και ονομάστηκε γραμματική, όρος ο οποίος διά τής Λατινικής
(grammatica) πέρασε σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες (grammar, grammaire, Grammatik κ.λπ.).
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία τού πνεύματος: Παγκόσμιας
σημασίας επίτευγμα τής ελληνικής σκέψης είναι η γλωσσική ταξινόμηση τού κόσμου μας στα
λεγόμενα «μέρη του λόγου», που μαθαίνουμε από μικροί στο σχολείο, στην σχολική
γραμματική. Αυτό κατορθώθηκε με ένα πρωτοποριακό έργο 19 μόλις (σημερινών) σελίδων τού
αλεξανδρινού γραμματικού ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ τού Θρακός (γράφτηκε περί το 100 π.Χ.). Τίτλος: «Τέχνη
γραμματική»
[Ας σημειωθεί ότι ο όρος «γραμματική» προέκυψε κατά παράλειψη τού όρου «τέχνη» (στον
τίτλο τού έργου «τέχνη γραμματική» που αναφέραμε) και ότι η τεχνολογία ξεκίνησε ως «η
γραμματική ανάλυση της γλώσσας» [αυτή είναι η πρώτη σημασία της λέξης] και τεχνολόγοι
ήταν «οι γραμματικοί και οι διδάσκαλοι τής γλώσσας», όσοι δηλαδή ασχολούνταν και κατείχαν
την τέχνη τής γλωσσικής ανάλυσης]
Το σημαντικό για τον πολιτισμό μας γεγονός είναι ότι με το θέμα τής ανάλυσης τής γλώσσας και
τής ουσίας τής γραμματικής ασχολήθηκαν πολύ πιο πριν από τους γραμματικούς οι φιλόσοφοι:
ο ΠΛΑΤΩΝ, ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, οι ΣΤΩΙΚΟΙ. Σ’αυτή την παράδοση ανάλυσης τής γλώσσας
στηρίχθηκε ο κορυφαίος αλεξανδρινός γραμματικός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ωστόσο είναι ο πρώτος από τον
οποίο μάς έχει διασωθεί και παραδοθεί μια πλήρης συστηματική ανάλυση τής γραμματικής
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δομής τής Ελληνικής. Και το κυριότερο: Είναι αυτός που έδωσε μια πλήρη συστηματική
ανάλυση τής δομής τής ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τον τρόπο που η γλώσσα αυτή
εκφράζει τον κόσμο μας· και το ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ανάλυση, ως
περιεχόμενο και ως ορολογία, πέρασε στην περιγραφή όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών και
επηρέασε διά τής γλώσσας την σκέψη και τον πολιτισμό τής Ευρώπης (ρήμα = verb, όνομα =
noun, επίθετο = adjective, επίρρημα = adverb κ.ο.κ.).
Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, λοιπόν, «δάμασε» γλωσσικά ως γραμματική δομή και ως λεξιλόγιο όλη την
ανθρώπινη εμπειρία του κόσμου σε «μέρη οκτώ» : «του δέ λόγου μέρη εστίν οκτώ· όνομα, ρημα,
μετοχή, άρθρον, αντωνυμία, πρόθεσις, επίρρημα, σύνδεσμος».
Ρήματα και Ονόματα είναι οι πυλώνες όχι μόνο τής γλώσσας αλλά και τής σκέψης μας. Ολα
τα άλλα (επίθετα και επιρρήματα, προθέσεις και σύνδεσμοι) εξειδικεύουν ―αυτός είναι ο
σκοπός τους― τις πράξεις και τα πρόσωπα, τα ρήματα δηλ. και τα ονόματα.
-

Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από ομιλία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κατά
την βράβευση τής Γιάννας Αγγελοπούλου και τού Αλμπερτ Μπουρλά στο Ιδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος» Πηγή: Protagon.gr

________________________________________________________
Activities and events commemorating the Greek Revolution Bicentennial emphasize the
preservation of Greek language through the 400 years of Ottoman rule
Many articles refer to the efforts made to preserve the Greek language after the Fall of Constantinople
in 1453 until the establishment of Greece as a country. One such article appeared recently in the Greek
Reporter (https://greekreporter.com/2021/03/19/how-greece-orthodox-church-saved-greek-during-ottoman-rule/) written by Philip Chrysopoulos.
______________________________________________________________________

A short article was written by a student of the Univ. of Athens
Η Ελληνική Γλώσσα στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας – Αλλοίωση και Μετάδοση
Η γλώσσα, ως φορέας γνώσης και αλήθειας, έχει την τάση να εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου
και να προσαρμόζεται στο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Από αυτόν τον κανόνα δεν
εξαιρείται και η ελληνική γλώσσα, η οποία σημειώνει ποικίλες αλλαγές τόσο στη μορφή και στη σημασία,
ίσο και στον ρόλο της, αποκαλύπτοντας έτσι τις συνθήκες διαμόρφωσης και μετάδοσής της. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία εξέλιξής της είναι αυτό της
Οθωμανικής κυριαρχίας, της ονομαζόμενης Τουρκοκρατίας. Την περίοδο αυτή, η ελληνική παύει να είναι
η επίσημη γλώσσα του Γένους και παράλληλα καθίσταται η γλώσσα των υποτελών της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Οι συνέπειες του ιστορικού αυτού γεγονότος είναι εμφανείς και στην ανάπτυξη
ιδιωμάτων και διαλεκτικών ποικιλιών, τα οποία φέρουν γλωσσικά χαρακτηριστικά από την κυρίαρχη
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τουρκική, αλλά και από ευρωπαικές γλώσσες, οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με τους Έλληνες, και
στη συνέχεια προσαρμόζονται στην ελληνική γλώσσα επηρεάζοντας έτσι την εξέλιξή της.
Τη στιγμή που συμβαίνουν οι γλωσσικές αυτές αλλαγές, καθίσταται ανάγκη διαφύλαξης της
ελληνικής και αντιμετώπισης των παραγόντων αλλοίωσης της, έτσι άλλωστε να συνεχίσει να μεταδίδεται
στις επόμενες γενιές. Η απουσία, ωστόσο, των μέσων διδασκαλίας και οι γενικότερες δυσκολίες
παρακωλύουν το εγχείρημα, μέχρι να δοθεί ώθηση στη δημιουργία των πρώτων σχολείων χάρη στη
συμβολή της Εκκλησίας και του Πατριαρχείου, καθώς και μορφωμένων και πλούσιων Ελλήνων.
Σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ιωάννης
Καποδίστριας, ενισχύουν αυτές τις προσπάθειες, ιδρύοντας σχολεία και συμβάλλοντας στην ομαλή
λειτουργία τους. Η γλώσσα, ως όργανο της παιδείας, οδηγεί στην καλλιέργεια του εθνικού
φρονήματος των σκλαβωμένων Ελλήνων, η οποία μαζί με την τυπογραφία ανοίγουν τον δρόμο για τη
διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας του ελληνικού έθνους.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τους παράγοντες αλλοίωσης, η ελληνική γλώσσα καταφέρνει να
διατηρήσει την αίγλη της και να συνεχίσει να μεταφέρει τις αξίες, την ιστορία και τους ευγενείς πόθους
του ελληνικού έθνους. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, άλλωστε, πως ξεχωρίζει για την μακραίωνη
ιστορία της και τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Τα ελληνικά γράμματα με τη διαχρονική τους
αξία συντελούν όχι μόνο στην ανάπτυξη της φιλοσοφικής σκέψης και λογοτεχνίας, αλλά παράλληλα
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο με εφαρμογή σε πληθώρα επιστημών ανά τον κόσμο. Χρέος μας, λοιπόν,
είναι να διαφυλάξουμε αυτόν τον πλούτο και μέσω του δυναμισμού του να τον αναδείξουμε ώστε να
εξελιχθεί και να συνεχίζει να μας προικίζει!
Ιακώβη Αλεξίου (Φοιτ. Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ) Περιοδικό Παρεμβολή σελ. 15

_____________________________________________________________________________
The Hellenic Studies Program at Yale University and Dr. Maria
Kaliambou organized on October 16th a virtual conference titled "The
Greek Revolution and the Greek Diaspora in North America". The
conference was attended by people from all over the US, Canada,
Greece, England, even Australia. The recording of the conference
will be uploaded to the Hellenic Studies Program Yale youtube channel.

_________________________________________________
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The Seeger Center for Hellenic Studies at Princeton University and the Department of History at Columbia University organize a virtual Conference on Friday and Saturday, November 12-13, 2021
titled “The Greek War of Independence and the Americas”
The link provides information about registration and attendance
https://hellenic.princeton.edu/events/conference-greek-war-independence-and-americas?fbclid=IwAR2VPg-yYqUbsHGcXvVMcmbNKCgIc61Mh-F7thJub-l72e5AjYmwcMULPqI
________________________________________________
Άρθρα για τη διατήρηση της (πομακικής) γλωσσας και στην εφημεριδα Ζαγαλισα (www.zagalisa.gr)
Η Ελληνική Πομακική
κοινότητα,
στην
προσπάθεια
απεμπλοκής της από
τον εναγκαλισμό της
από την Τουρκία και
το
Τουρκικό
Προξενείο
της
Κομοτηνής, έχει από
καιρού
(1994)
ξεκινήσει
μία
προσπάθεια
παρουσίασης
της
Πομακικής γλώσσας,
ως ενωτικό στοιχείο
των Πομάκων, κυρίως
της Ελληνικής Θράκης.

Άρθρο από τη διμηνιαία έκδοση (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2021, Αρ. φ. 110-111)

Σε αυτό το πλαίσιο εκδίδεται η εφημερίδα ZΑΓΑΛΙΣΑ, η οποία στο φύλλο 110-111 δημοσιεύει μία
προσέγγιση, του πώς η Τουρκία επέβαλε την τουρκική γλώσσα στους κατακτημένους λαούς.
Ενδιαφέρουσα προσέγγιση της σημασίας της ομιλούμενης γλώσσας ως στοιχείου της έννοιας του
ΕΘΝΟΥΣ και της διαμορφώσεως της καλούμενης ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ, έννοιες οι οποίες ακόμη και
σήμερα επικαιροποιούνται και το οποίο αξίζει να αναγνωσθεί από τους παρακολουθούντες το Δελτίο
του Ελληνικού Συνδέσμου.
Εκείνο το οποίο κρίνω ότι κυρίως πρέπει να επισημάνω είναι η καλή και μεγάλη προσπάθεια των
Ελλήνων Πομάκων να περάσουν στο Ελληνικό Κράτος αρχικά ,και στη συνέχεια στη Διεθνή Κοινότητα,
την πραγματικότητα ότι υπάρχει δική τους γλώσσα, η οποία τους διαφοροποιεί από την Τουρκική, και
ότι οι Πομάκοι της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες, Μουσουλμάνοι (Αλεβίτες) στο Θρήσκευμα.
Προσωπικά, τους συγχαίρω για αυτή τους την προσπάθεια. Ευάγγελος Τσίρκας
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Greek Language and Culture: festive reverberations from academia and the
world at large
Honoring the anniversary of the 28th of October
1940
Celebrations took place in Greece and around the
Greek Communities abroad in honor and in
memory of the 28th of October 1940, of ‘OXI Day’.
One of such events was the celebration organized
by the Stony Brook Greek and Cypriot Club and
the Center for Hellenic Studies at Stony Brook
University. A short lecture, poetry, songs and traditional Greek dances marked the special day.

_________________________________________________________________________
“Castello do Duino” International Poetry and Theater Competition - Προκήρυξη του 18ου
Διεθνή Διαγωνισμού Ποίησης και Θεάτρου ΄'Castello di Duino 2022'' - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ The “Castello do Duino” International Poetry and Theater Competition is
part of the more comprehensive “Poetry and Solidarity Language of Peoples” project, a collaboration with the Hellenic Foundation for Culture in Italy. The Hellenic Link Inc. would like to notify
our readers that the Hellenic Foundation for Culture in Italy has announced the 18th International
Competition of Poetry and Theater ''Castello di Duino-2022''. The competition is reserved for
young people under 31 years of age. The Competition takes place in Trieste in March.
Deadlines and rules of participation can be found at https://castellodiduinopoesia.org/en/il-concorso/
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