ΑΔΑ: 7ΝΒΒΩ1Ω-Ο3Π

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.09 09:25:58
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
---------------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
-----------------------------------ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12/24-10-2018, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
AΠΟΦΑΣΗ 235 / 2018.
----------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
----------------------------

«ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ ΣΕ «ΖΑΡΑΒΙΝΑ»
Στο Καλπάκι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πωγωνίου, σήµερα την 24η
Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Πωγωνίου, µετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, µε 7597/19-10-2018 που
επιδόθηκε νόµιµα στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 95 & 96 του ∆.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταµένου του
∆ηµάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραµµατέα του ∆.Σ. ∆ιοικ. υπαλλήλου
Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα [ 21 ] µέλη του ∆.Σ.
Βρέθηκαν παρόντα τα [ 19 ] , ήτοι:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
------ ---------------------------------------------------- ------------------------- ------------1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
∆ΗΜ.ΣΥΜΒ.
ΝΑΙ
>>
ΝΑΙ
2. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
>>
ΝΑΙ
4. ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
>>
NAI
5. ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
>>
OXI
6. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
>>
ΝΑΙ
>>
ΝΑΙ
7. ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
>>
OXI
9. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
>>
ΝΑΙ
10. ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
>>
ΝΑΙ
11. ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
>>
ΝΑΙ
>>
NAI
12. ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. MΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
14. ΝΤΟΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
15. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
>>
NAI
16. ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
>>
ΝΑΙ
17. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
>>
ΝΑΙ
18. ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΤΣΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
>>
ΝΑΙ
20. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
>>
NAI
21. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του ∆.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ζητά από το
∆.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέµατα που είναι γραµµένα στην
ηµερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέµα, ως κατεπείγον, εκτός ηµερήσιας διάταξης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.
Το ∆.Σ. µετά και τη συναίνεση του ∆ηµάρχου, οµόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να
παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέµα, ως κατεπείγον.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο θέµα αναφέρει τα εξής:
Θέτει υπόψη του ∆.Σ. το έγγραφο µε αρ.πρ. 24/17-10-2018 του Εκπροσώπου της Τ.Κ.
Λίµνης, Καλέγια Γεώργιου, µε θέµα: «Μετονοµασία της Τ.Κ. Λίµνης σε «Ζαραβίνα», µαζί
µε τα κατωτέρω σχετικά έγγραφα:
1. Το 17/17-9-18 έγγραφό µου προς την Αδελφότητα Λιµνίων Πωγωνίου.
2. Το από 21-9-18 έγγραφο της Αδελφότητας Λιµνίων Πωγωνίου,
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σας κάνω γνωστό ότι µε τα ανωτέρω δύο [2] σχετικά αιτείται η επαναφορά του παλαιότερου ονόµατος
«ΖΑΡΑΒΙΝΑ» το οποίο άλλαξε το 1928 [ΦΕΚ 81/14-5-1928] σε εφαρµογή του Νοµοθετικού
∆ιατάγµατος 1926, άρθρο 1 και 5 µαζί µε τα ονόµατα άλλων κοινοτήτων της Επαρχίας Πωγωνίου.
Επί πλέον να λάβετε υπ’ όψη σας ότι:
1. Το πραγµατικό γεγονός ότι από το σύνολο των σαράντα δύο [42] µονίµων κατοίκων της Τ.Κ.
Λίµνης επιθυµούν ενυπογράφως της αλλαγή της ονοµασίας ήδη οι ερωτηθέντες τριάντα πέντε [35],
[Συνηµµένο 1], όπως συµφώνησε και το σύνολο των ερωτηθέντων αποδήµων που παρευρέθησαν το
καλοκαίρι του 2018 στο χωριό µας,
2. το άρθρο 7 του Νόµου 3463 / ΦΕΚ 114/8-6-2006 του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα
µε το οποίο ‘’ Η µετονοµασία ∆ήµων, Κοινοτήτων, τοπικών διαµερισµάτων και οικισµών γίνεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
Τοπωνυµιών….’’
3. αντίστοιχο αίτηµα της τοπικής κοινότητας για αλλαγή ονόµατος δεν έχει επανυποβληθεί ούτε
απορριφθεί στο παρελθόν και δη την τελευταία διετία.
4. µετά ένα αιώνα το όνοµα «ΖΑΡΑΒΙΝΑ» είναι επικρατέστερο και εναργέστερο στη γλωσσική
λειτουργία όχι µόνο των κατοίκων αλλά και όλης της γύρω περιοχής
5. η αλλαγή των ονοµάτων µε νοµοθετικά διατάγµατα του 1926, 1927, 1929, 1933 και 1955 έγινε
µετά τους βαλκανικούς πολέµους για να ελληνοποιηθούν ονόµατα χωριών και τόπων µε ρίζα τούρκικη,
σλάβικη, βλάχικη ή αρβανίτικη. Η αλλαγή αυτή χρήσιµη εθνικά, δεν θεωρείται επιτυχής δεδοµένου ότι
έχουµε ήδη 13 κοινότητες µε την ονοµασία Λίµνη στην ελληνική επικράτεια, ενώ σαν «ΖΑΡΑΒΙΝΑ» θα
είναι µία [1] και µοναδική.
6. σε λαούς αγροτοκτηνοτροφικούς, µε ισχυρή ιστορική µνήµη, ο χωροχρόνος αποτελεί δυναµικό
εσώτερο στοιχείο της ύπαρξής τους µε αποτέλεσµα το σύνολο των τοπωνυµίων να εξακολουθεί να
επιβιώνει στην καθηµερινή τους ζωή
7. δε συντρέχει σήµερα κανένας λόγος γλωσσικής ‘’κάθαρσης’’, αντιθέτως ότι επιβιώνει, σηµαίνει
ότι είναι καλό και δυνατό και εµπνέει τους χρήστες - κατοίκους όπως εν προκειµένου στους δηµότες της
Λίµνης του ∆ήµου µας το παλαιό όνοµα του οικισµού τους «ΖΑΡΑΒΙΝΑ».
Εξ’ άλλου ακόµη µέχρι σήµερα, ενενήντα χρόνια µετά την µετονοµασία σε Λίµνη, όλοι οι
κάτοικοι αλλά και οι καταγόµενοι από αυτήν χρησιµοποιούν την ονοµασία – λέξη «ΖΑΡΑΒΙΝΑ», από
τον πιο ηλικιωµένο µέχρι τον νεότερο.
Και ως «ΖΑΡΑΒΙΝΑ» είναι γνωστή τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και σε όλο το νοµό
Ιωαννίνων.
Αποδεικνύεται έτσι διαχρονικά ότι η µετονοµασία ήταν ενέργεια βεβιασµένη και ως τέτοια
µπορεί να θεωρηθεί ότι τείνει να σβήσει την ιστορία του τόπου µας.
8. η γλωσσική εκφορά του ονόµατος «ΖΑΡΑΒΙΝΑ» είναι σύµφωνη µε το φωνητικό και κλητικό
σύστηµα της Ελληνικής γλώσσας.
9. η ύπαρξη εδώ και χιλιετίες της πανέµορφης λίµνης η οποία από Συστάσεως του Ελληνικού
Κράτους έχει καταχωρηθεί ως «Λίµνη Ζαραβίνας» ευρισκόµενη µέσα στα κτηµατολογικά όρια της τότε
Κοινότητας και έχει χαρακτηρισθεί τόσο αυτή όσο και η γύρω περιοχή ως «περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους» [ΦΕΚ 572/4-10-1983, τ. Β] είναι δηλωτική της συναισθηµατικής επιρροής του ονόµατος της
ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ στη κοινωνική διαχρονία του οικισµού και της περιοχής.
10. στην Ωραία Πύλη της Εκκλησίας της Ενορίας υπάρχει αναφορά στον τρόπο κατασκευής της,
όπου αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα «∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΧΩΡΙΟΥ ΖΑΡΑΒΙΝΑ- Εκκλησία Άγιος Γεώργιος 1894» [Συνηµµένο 2].
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Κατόπιν τούτων σας παρακαλώ για τις από µέρους σας ενέργειες προκειµένου να µετονοµασθεί η
Τ.Κ. Λίµνης σε Τ. Κ. ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, θέτει υπόψη του ∆.Σ. το από 21-9-18 έγγραφο της
Αδελφότητας Λιµνίων Πωγωνίου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
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Τέλος ο Πρόεδρος εισηγείται στο ∆.Σ. την έγκριση του αιτήµατος του Τοπικού
εκπροσώπου της Τ.Κ. Λίµνης καθώς και των κατοίκων και φορέων του χωριού, για την
µετονοµασία της Τ.Κ.Λίµνης σε «Ζαραβίνα»
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του ∆.Κ.Κ. [Ν. 3463/2006], τα ανωτέρω έγγραφα του
Εκπροσώπου της Τ.Κ. Λίµνης και της Αδελφότητας Λιµνίων Πωγωνίου, τη σύµφωνη
γνώµη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Λίµνης και σκέφτηκε νόµιµα, οµόφωνα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το αίτηµα του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Λίµνης, για τη µετονοµασία της Τ.Κ.
Λίµνης σε «Ζαραβίνα», όπως ανωτέρω περιγράφεται στο έγγραφο του Τοπικού
εκπροσώπου και εκφέρει σύµφωνη γνώµη για τη µετονοµασία αυτή της Τ.Κ. Λίµνης.
Εξουσιοδοτείται Ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου για τις περεταίρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 235 / 2018.
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

[Τ.Σ.] ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

