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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

Προς τους 

Δήμους της Χώρας  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η 9η Φεβρουαρίου, Ημέρα Μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, καθιερώθηκε το 2017 ως 

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εξωτερικών (ΦΕΚ Β΄1384/24-4-

2017).  

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Ιταλία και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, (Ο.Ε.Κ.Α.Ι), Γιάννη 

Κορίνθιο και τον  πρόεδρο της Φιλελληνικής Εταιρίας Ιταλίας, Marco Galdi, δήμαρχο της 

Cava de’ Tirreni και υιοθετήθηκε άμεσα από την Κ.Ε.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια κοινής 

συνάντησής, τον Δεκέμβριο του 2014, στην Ρώμη. Στη συνέχεια, η Κ.Ε.Δ.Ε. προχώρησε 

στη λήψη της υπ’αριθ. 56/3-2-2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπου 

υιοθετούσε ψήφισμα για τη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και την 

οποία και κοινοποίησε στους Δήμους της χώρας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των 

τοπικών κοινωνιών στην προβολή και διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.  

Με τη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, επιδιώκεται η ανάδειξη του 

ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, 

συμβάλλοντας στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού, όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού, 

ως εργαλείο διάπλασης, ανάπτυξης και διαμόρφωσης αρχών και εννοιών, όχι μόνο 

στο πεδίο της φιλοσοφίας και των επιστημών, αλλά και των πολιτικών ιδεών.   

Την ημέρα αυτή καλούμαστε όλοι να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που 

ενισχύουν την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και προάγουν την ευρύτερη προσπάθεια 

διάδοσης των ανθρωπιστικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού. Επειδή, λόγω της 

υγειονομικής κρίσης που διανύουμε, οποιαδήποτε δια ζώσης δράση δεν είναι εφικτή, σας 
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καλώ να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σας, αλλά και τις σχολικές 

διευθύνσεις, σχετικά με τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης μέρας.  

 
Η Κ.Ε.Δ.Ε., θα συνεχίσει να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της 

προβολής της ελληνικής γλώσσα και του ελληνικού πολιτισμού. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.   

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Δημήτρης Παπαστεργίου 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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