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Πρόσκληση
Θέμα: Διδακτορικό Γλωσσολογίας της Ελληνικής Γλώσσας
Αγαπητοί φίλες και φίλοι συμπατριώτες γειά σας.
Έκ μέρους της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε για μια Πρόσκληση
συμμετοχής την οποία μας απευθύνει ο διακεκριμένος καθηγητής της
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστμίου της Τεργέστης Ιταλίας, κύριος Giacomo
KLein με θέμα: το πως έχουν αλλάξει τα ελληνικά των Ελλήνων της
Γερμανίας !
"Στη φωτογραφία κάτω, ο κύριος Klein απευθύνει χαιρετισμό και ευχαριστεί
την Ομοσπονδία μας για την τιμητική διάκριση την οποία του απένειμε για την

προσφορά και την Συμβολή του στην Ελληνική Γλώσσα".

Στα πλαίσια της βαρύνουσας σημασίας έρευνας, την οποία ο κύριος Klein
ξεκινά Διδακτορικό Γλωσσολογίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης, μας προσκαλεί να συμμετάσχουμε διαδικτυακά όσοι βεβαίως
απο εμάς πληρούμε τις προϋποθέσεις.
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Giacomo
Klein, είχε συμμετάσχει στο έκτο Αντάμωμα των Ηπειρωτών της Ευρώπης το
οποίο έλαβε χώρα στο Μόναχο τον Ιουνίου του 2019, όπου η Ομοσπονδία μας
του απένειμε τιμητική διάκριση για την Προσφορά και την Συμβολή του στην
Ελληνική Γλώσσα!
Πάρα κάτω σας μεταφέρουμε αυτούσια της Πρόσκληση του κ. Klein η οποία
έχει ως εξής:

<< Χαιρετώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες της Γερμανίας!
Ονομάζομαι Giacomo Klein και είμαι Γερμανός μεγαλωμένος στην Ιταλία.
Διδάσκω ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης και ξεκίνησα διδακτορικό
γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτό, ερευνώ το πως έχουν αλλάξει τα ελληνικά των Ελλήνων
της Γερμανίας. Η έρευνά μου απευθύνεται σε άτομα που έχουν φύγει από 17
χρονών και μετά από την Ελλάδα και έχουν τουλάχιστον 7 έτη στη Γερμανία με
ανώτερο όριο ηλικίας τα 65. Τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις γίνονται
διαδικτυακά όπως και όποτε σας είναι πιο εύκολο!
Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έρευνα;
Επικοινωνήστε μαζί μου στο giacomok@enl.auth.gr
Ανυπομονώ να σας γνωρίσω!
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Giacomo Klein >>
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης ευχαριστεί θερμά τον κύριο Klein για
την ανιδιοτελή προσφορά του και την αγάπη του στην Ελληνική Γλώσσα.
Παρακαλούμε τις διοικήσεις των Ηπειρωτικών Συλλόγων μας να ενημερώσουν
τα μέλη τους για την σπουδαία πρόσκληση του καθηγητή κυρίου Klein και
λάβουν μέρος στην έρευνα την οποία κάνει ο κύριος Klein!
Με εκτίμηση, απο το Γραφείο Τύπου της ΠΟΕ
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