
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Κόνιτσας στηρίζει την Ελληνική  γλώσσα 

 

       Η Ελληνική γλώσσα με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της 

πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο 

σ” αυτήν δεν υπάρχουν όρια  (Μπιλ Γκέιτς, Microsoft). 

        Η Ελληνική και η Κινέζικη, είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα 

παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες 

οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα 

των γλωσσών την Ελληνική (Francisco, Adrados, γλωσσολόγος). 

        Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς 

απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο.  

 
       Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από 

τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το 

ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. 
      Ο Δήμος Κόνιτσας έχοντας επίγνωση της βαρύτητας της γλώσσας μας  με 

απόφασή του στηρίζει  την πρόταση για την καθιέρωση  

 

«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».  

Για το σκοπό αυτό εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα. 



Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας συνήλθε σήμερα, την 22η 
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, και ενέκρινε κατά 
πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα : 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στηρίζει και συμμετέχει στην 
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων 
Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την 
καθιέρωση  

«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» με προτεινόμενη 
ημερομηνία την 20η Μαΐου. 

 
Πρόκειται για μια κορυφαία πρωτοβουλία, που αναδεικνύει την ανεκτίμητη 

προσφορά του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει στην 
προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής 
της παρουσίας. 

Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός συνιστούν την ουσία του 
Ελληνισμού, των αρχών, των κανόνων, των αξιών και των ιδανικών του. Είναι 
η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων μας, με αδιάσπαστη ιστορική 
συνέχεια. 

Αποτελεί καθήκον για όλους μας να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή και 
να γίνουμε «συνοδοιπόροι» σε αυτό το «ταξίδι», για την καθιέρωση της 
«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». 

 

 

 


