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Κυκλοφορεί από την Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού

Ο χάρτης του Ελληνισμού παγκοσμίως έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Η μετανάστευση έχει μειωθεί
δραματικά αλλά ο αριθμός και η δύναμή τους αυξάνεται. Εκατομμύρια Ελλήνων, μία πραγματικά άλλη Ελλάδα,
ζει και δημιουργεί στο εξωτερικό. Η νοσταλγία και η αγάπη των μεταναστών για τη γενέτειρα στις νεώτερες
γενεές παίρνει πλέον την μορφή εκτίμησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Ταυτοχρόνως, γεννιέται η ανάγκη
γνωριμίας και σύσφιξης των σχέσεων τους με τη γενέτειρα αλλά και μεταξύ των.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ο Ελληνισμός ως ιδεολογία παραμένει κυρίαρχη διεθνώς. Οι Έλληνες του
εξωτερικού ζουν και ευημερούν στις περιοχές τους δημιουργώντας πνευματικές εστίες προώθησης των
Ελληνικών ιδεών και θεμάτων. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας. Είναι καιρός να τους γνωρίσουμε,
να τους αναγνωρίσουμε, να τους αξιοποιήσουμε και να τους σεβαστούμε. Να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας
και να απευθυνθούμε κυρίως στις νεώτερες γενεές των ομογενών για να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους. Η
υποστήριξη και η προώθηση της ελληνόγλωσσης και ελληνικής παιδείας είναι η προτεραιότητά τους και
προτεραιότητά μας.
Η νέα περιοδική έκδοση η οποία απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες παγκοσμίως μόλις κυκλοφόρησε από τον
μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Εταιρεία Μελέτης και Καταγραφής Αποδήμου Ελληνισμού» (Ε.Μ.Κ.Α.Ε.). Η
έκδοση δεν αποβλέπει σε εμπορικό κέρδος. Αποτελεί ένα εγχείρημα ευαισθητοποίησης των απανταχού Ελλήνων
για τις κοινές τους ρίζες και οράματα, με μια σύγχρονη, δυναμική και υπεύθυνη προσέγγιση.
Το περιοδικό θα επιχειρήσει να καταγράψει τους προβληματισμούς και τις αγωνίες της ομογένειας, τα έργα και
τις δραστηριότητές της αναδεικνύοντας τα κοινά ενδιαφέροντά τους. Οι συντελεστές του, με πολύχρονη εμπειρία
στα Ομογενειακά Μ.Μ.Ε. και με άποψη για την ομογενειακή πολιτική της Ελλάδας, με την αρθρογραφία και τα
ρεπορτάζ τους θα επιδιώξουν να προωθήσουν τα θέματα που απασχολούν τον παγκόσμιο Ελληνισμό. Στο
περιοδικό συνεργάζονται Έλληνες της διανόησης από όλες τις ηπείρους για να συμβάλλουν με την αρθρογραφία
τους στην αλληλογνωριμία και συνεργασία της ομογένειας και της γενέτειρας.
Στόχος μας είναι μέσα από την επικοινωνία που εγκαινιάζουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση
συγκεκριμένων προτάσεων για την ενότητα και συνεργασία του απανταχού Ελληνισμού. Θα υπηρετήσουμε
τον στόχο αυτό με συνέπεια, ήθος και πραγματική αγάπη και σεβασμό για την ομογένεια που ιστορικά έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο για την τύχη του Ελληνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι να το αποκτήσουν, μπορούν να απευθύνονται στην
Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού,
τηλ. +30 23210 37208,
Τηλεφωνικό νούμερο ΜΟΝΟ για τους Έλληνες της Αμερικής:
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Τηλ.: +1 (202) 470-3182
Φαξ: +30 23210 37732

Web Site: http://www.globalhellenism.gr/

E-mail: info@globalhellenism.gr
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