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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 02/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Αίηημα ψηθίζμαηος για ηην «Μοναδικόηηηα ηης Δλληνικής Γλώζζας».
Αριθ. Απόθαζης: 17/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 01 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 1282/26-01-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 19 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην θαη Ρνδώλα θ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην Αίηημα
Ψηθίζμαηος πνπ αθνινπζεί ην νπνίνλ ζα επηζπλαθζεί ζηηο εξγαζίεο ηης Ζμερίδας γηα ηελ
«Μοναδικόηηηα ηης Δλληνικής Γλώζζας», κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηας Thκέρας
πνπ είλαη αθηεξσκέλε, κε απόθαζε ηεο Διιεληθήο Βνπιήο, ζηελ Γιώζζα ησλ Διιήλσλ.
Th Ημερίδα ζα ιάβεη τώρα ζηο Πολεμικό Μουζείο Αθηνών, ηελ Παραζθεσή
9 Φεβροσαρίοσ 2018, θαη από ώρας 16:00 κέτρη 20:00 θαη ζα κεηαδοζεί κε ζύζηεκα
live-streaming ζε 50.000 δέθηες ζηελ Ειιάδα θαη ζηολ απαληατού ηες Γες Ειιεληζκό.
Θα πξνβιεζεί βίληεν κε παξνπζίαζε ηνπ σθξάηνπο, ν νπνίνο επηζηξέθεη από ηελ
Ιζηνξία «δωληαλός», κε ηελ βνήζεηα ηεο ftερλνινγίαο θαη αηηείηαη από ηνπο κεγάινπο
Αξρεγνύο ηνπ θόζκνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ Διιεληθή Γιώζζα ως δεύηερη ομιλούζα
γλώζζα -κεηά ηελ Εζληθή Γιώζζα θάζε τώρας- απνηίνληαο Φόρολ Τηκής ζηελ Ειιάδα πνπ
δηακόξθσζε θαη δηακνξθώλεη ζηνπο ιανύο ηεο Γεο, κέζσ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Γξακκαηείαο, ηηο Αξρέο ηεο Διεπζεξίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο πκθηιίσζεο θαη ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Πνιηηηζκνύ.
Έρνληαο βαζύηαηε πίζηε ζηηο Αμίεο ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνύ Πλεύκαηνο, ηεο
Γεκνθξαηίαο, ηεο Δηξήλεο θαη ηνπ Οιπκπηαθνύ Ιδεώδνπο θαη πηζηεύνληαο όηη, νη έρνληεο
δπλάκεηο άζθεζεο Δμνπζίαο, πξέπεη λα αγσλίδνληαη κε θάζε κέζνλ γηα ηελ εδξαίσζε απηώλ
ησλ ηδαληθώλ, ζπληαζζόκεζα κε γλώζηλ θαζήθνληνο θαη
Ψηθίζοσμε ηο Αίηημα
ε Διιεληθή Γιώζζα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηα Γξάκκαηα, ηηο ηέρλεο θαη ηηο
Δπηζηήκεο σο δεύηεξε Γιώζζα, κε πρώηε ηελ Εζληθή Γιώζζα θάζε θράηοσς, ζηηο ρώξεο κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ ησλ Ηλσ κέλσλ Δζλώλ.
Η ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ςεθίζκαηνο, ζα απνηειεί Φόξνλ ηηκήο ζηελ Διιεληθή
Γιώζζα, γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ Παγθόζκην Πνιηηηζκό.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η Διιεληθή Γιώζζα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηα Γξάκκαηα, ηηο ηέρλεο θαη ηηο
Δπηζηήκεο σο δεύηεξε Γιώζζα, κε πρώηε ηελ Εζληθή Γιώζζα θάζε θράηοσς, ζηηο ρώξεο κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ.
Η ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ςεθίζκαηνο, ζα απνηειεί Φόξνλ ηηκήο ζηελ Διιεληθή
Γιώζζα, γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ Παγθόζκην Πνιηηηζκό.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 17/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

