Συμβούλιο Τοπωνυμιών 25ης Ιανουαρίου 2019
Πρακτικό 31ο (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00, στο
κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών (Σταδίου 27, 3ος όροφος, αίθουσα 301),
συνήλθε το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.
6374/2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 752/22.10.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. πρωτ.
4691/2ο16 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 133/10.03.2016), 13610/2ο16 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 275/31.05.2ο16),
22648/2016 (ΦΕΚ 429/05.08.2016) και 27721/2016 (ΑΕΚ ΥΟΔΔ 496/20.09.2016).
Συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Νέο αίτημα για χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος:
1. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Αγράφων.
2. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Δωρίδος.
3. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Κω.
4. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Νισύρου.
5. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Ρόδου.
Εξ αναβολής αίτημα για χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος:
1. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Κοζάνης.
2. Χρήση δηλωτικού σήματος/εμβλήματος από το Δήμο Ορχομενού.
Νέα αιτήματα μετονομασιών: Δήμων, Δημοτικών/Τοπικών, Κοινοτήτων και
Οικισμών:
1. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Μετονομασία του οικισμού «Νεοχώριον, το» της
Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου σε οικισμό «Κάτω Κούτρουφα, τα».
2. Δήμος Γεώργιου Καραϊσκάκη: Μετονομασία του οικισμού «Μηλέαι, αι» της
Τοπικής Κοινότητας Πηγών σε οικισμό «Γρέβια, τα».
3. Δήμος Δωδώνης: Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Πλατανίων της
Δημοτικής Ενότητας Σελλών σε Τοπική Κοινότητα Τσεριτσάνων, καθώς και του
ομώνυμού οικισμού «Πλατάνια, τα» σε οικισμό «Τσερίτσανα, τα».
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4. Δήμος Καλαβρύτων: Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Ρογών της
Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων σε Τοπική Κοινότητα Ρωγών, καθώς και του
ομώνυμου οικισμού «Ρογοί, οι» σε οικισμό « Ρωγοί, οι».
5. Δήμος Καρπενησίου : Μετονομασία των οικισμών «Στουρνάρα, η» και «Κοντός,
ο» της Τοπικής Κοινότητας Ροσκάς σε οικισμούς «Δολιανά, τα» και «Κοντίβα,η»
αντίστοιχα, καθώς και τη μετονομασία του οικισμού «Βύθισμα, το» της Τοπικής
Κοινότητας Ψιανών σε οικισμό «Σέλος, ο».
6. Δήμος Κορινθίων: Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Δημοτικής
Κοινότητας Γαλατακίου σε οικισμό «Ρειτό, το».
7. Δήμος Λαυρεωτικής: Μετονομασία του Δήμου Λαυρεωτικής σε Δήμο
«Λαυρεωτικής - Κερατέας -- Καμάριζας».
8. Δήμος Μεγαρέων: Μετονομασία του Δήμου Μεγαρέων σε Δήμο «Μεγάρων Νέας Περάμου».
9. Δήμος Πωγωνίου: Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λίμνης της Δημοτικής
Ενότητας Δελβινακίου σε Τοπική Κοινότητα Ζαραβίνας, καθώς και του
ομώνυμου οικισμού «Λίμνη, η» σε οικισμό «Ζαραβίνα, η».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
1. Ο Πρόεδρος, κ. Κώστας Πουλάκης, Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Εσωτερικών, και τα μέλη:
2. Η κα Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ,
3. Ο κ. Βαρδής Καγιαδάκης, Διοικητής της Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού (ΓΥΣ),
4. Ο κ. Νικόλαος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα
Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
5. Η κα Αναστασία Πατεράκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώων και
Ταξινομήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και
Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
6. Ο κ. Ιωάννης Τσιάμης, Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού, μέλος ΚΕΔΕ,
7. Ο κ. Αθανάσιος Ζούτσος, Δήμαρχος Παλλήνης, μέλος ΚΕΔΕ.
8. Ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Πύλου - Νέστορος,
μέλος ΚΕΔΕ.

Παρέστησαν, επίσης, η κα Ρεγγίνα Βασιλάτου, Αν. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ, ως
εισηγήτρια, καθώς και οι γραμματείς κα Ζαχαρούλα Ντάβα, υπάλληλος ΠΕ
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Κοινωνιολόγων και κ.Δημήτριος Αντωνίου, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
της προαναφερθείσας Υπηρεσίας.
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος του
Συμβουλίου, ο οποίος ερώτησε πόσοι και ποιοι είναι οι απόντες και το πλήθος των
υπό εξέταση θεμάτων.
Η κα Βασιλάτου απάντησε ότι είναι 16 θέματα, εκ των οποίων 5 νέα εμβλήματα, 2
επανεξετάσεις εμβλημάτων και 9 αιτήματα μετονομασίας. Από τη γραμματεία
επισημάνθηκε ότι οι απόψεις του κ. Πλάτωνα Πετρίδη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος
Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, επί ορισμένων θεμάτων κατατέθηκαν γραπτώς και θα
αναγνωσθούν κατά την εξέταση των ζητημάτων.
Επιπροσθέτως, σημειώθηκε ότι τα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στις
μετονομασίες θα εκκινήσουν μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών διότι,
κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. όπως αυτή
διατυπώθηκε από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. Ρ. Βασιλάτου και η οποία έγινε
αποδεκτή ομόφωνα από τα μέλη του Συμβουλίου, θα προκύψουν ζητήματα σχετικά
με τις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε αντίθετη περίπτωση.
Εν συνεχεία η κα Βασιλάτου εκκίνησε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

(……………………………………………………….....…………………………………………………………………)

14. Δήμος Πωγωνίου
«Ο Δήμος Πωγωνίου, με το υπ' αριθ. 8104/13-11-2018 έγγραφό του,
απέστειλε την υπ' αριθ. 235/2018 (ΑΔΑ 7ΝΒΒΩ1Ω-Ο9Π) ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού του Συμβουλίου με 19 παρόντες και 2 απόντες, υποβάλλοντας αίτημα
για μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λίμνης της Δημοτικής Ενότητας
Δελβινακίου σε Τοπική Κοινότητα Ζαραβίνας, καθώς και του ομώνυμου οικισμού
«Λίμνη, η» σε οικισμό «Ζαραβίνα, η », προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη
του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την προμνησθείσα απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία έλαβε υπόψη και έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής
Κοινότητας Λίμνης, κρίνεται σκόπιμη «..η επαναφορά του παλαιότερου ονόματος
Ζαραβίνα το οποίο άλλαξε το 1928 [ΦΕΚ 81/14-5-1928] σε εφαρμογή του
Νομοθετικού Διατάγματος 1926, άρθρο 1 και 5 μαζί με τα ονόματα άλλων
κοινοτήτων της Επαρχίας Πωyωνίου». Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ,
«από το σύνολο των σαράντα δύο [42] μονίμων κατοίκων της Τ.Κ. Λίμνης επιθυμούν
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ενυπογράφως της αλλαγή της ονομασίας ήδη οι ερωτηθέντες τριάντα πέντε [35]…».
Ενώ το όνομα Ζαραβίνα «..είναι επικρατέστερο και εναργέστερο στη γλωσσική
λειτουργία όχι μόνο των κατοίκων αλλά και όλης της γύρω περιοχής». Τέλος,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΔΣ, «..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 χαρακτηριστεί τόσο αυτή όσο και η γύρω περιοχή
ως «περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» [ΦΕΚ 5Ζ2/4-10-1983, τ. Β] είναι
δηλωτική της συναισθηματικής επιρροής τον ονόματος τις Ζαραβίνας στη κοινωνική
διαχρονία του οικισμού και της περιοχής», ενώ επίσης, «..στην Ωραία Πύλη της
Εκκλησίας της Ενορίας υπάρχει αναφορά στον τρόπο κατασκευής της, όπου
αναγράφεται

με

κεφαλαία

γράμματα

"ΔΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΤΩΝ

ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΧΩΡΙΟΥ ΖΑΡΑΒΙΝΑ- Εκκλησία Άγιος Γεώργιος
1894"».

Τη συζήτηση εκκίνησε ο κ. Παντελίδης λέγοντας ότι η ονομασία είναι ξενικής
προελεύσεως αλλά δεν έχει αντίρρηση. Ο κ. Καγιαδάκης παίρνοντας εν συνεχεία το
λόγο ζήτησε από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου και από τον κ. Πρόεδρο να
έχουν ενιαία γραμμή στην αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων. Συνέχισε την
τοποθέτησή του λέγοντας ότι δεν βρίσκει το λόγο για την αιτούμενη μετονομασία.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Τσιάμης, ο οποίος επισήμανε ότι το αίτημα είναι το
ίδιο με κάποιο προηγούμενο. Πρόσθεσε, επίσης ότι υπάρχει η λίμνη Ζαραβίνα και
ότι προφανώς όσοι την επισκέπτονται δεν λένε «πάμε στη Λίμνη», αλλά «πάμε στη
Ζαραβίνα». Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε εκ νέου ο κ. Καγιαδάκης, ο οποίος
πρότεινε στα Συμβούλιο να εξετάζει αν το κάθε αίτημα έχει ισχυρή η χαμηλή
πλειοψηφία. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι πρέπει να ελέγχει το Συμβούλιο αν
υπάρχουν κάποιοι που έχουν αντίθετη άποψη. Μετέπειτα ο κ. Τσιάμης αναφέρθηκε
στη συζήτηση που έλαβε χώρα για ένα προηγούμενο αίτημα που εξέτασε το
Συμβούλιο και πρόσθεσε ότι Συμβούλιο οφείλει να αφουγκράζεται την τοπική
κοινωνία. Απευθυνόμενος στον κ. Καγιαδάκη τόνισε ότι Θα συντασσόταν με την
άποψή του αν υπήρχαν αντιρρήσεις. Ο κ. Ζούτσος διαφώνησε με την προοπτική να
έχει το Συμβούλιο μια άκαμπτη θέση. Ζήτησε από το Συμβούλιο να ερευνά τι
γίνεται στη συνείδηση του κόσμου. Συνέχισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι στις
χιλιάδες αντίστοιχων ζητημάτων αν έλθουν ενώπιον τον Συμβουλίου δέκα είναι
απειροελάχιστο ποσοστό και ζήτησε να το Συμβούλιο να εξετάζει το ομόφωνο μιας
απόφασης. Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι το όνομα Ζαραβίνα δεν έχει καταργηθεί εν
τοις πράγμασι. Ο κ. Παντελίδης επισήμανε ότι αν οι μετονομασίες έγιναν το '26 και
το '30 για συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι σαφές γιατί δεν άλλαξαν την εποχή
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εκείνη και άλλα επίσης ξενικής προελεύσεως τοπωνύμια της περιοχής όπως
«Πωγώνι», «Βήσσανη», «Δελβινάκι», «Καλπάκι» κτλ. Κατόπιν, στην αίθουσα
εκλήθη ο εκπρόσωπος του Δήμου κ. Αλέξανδρος Μπότσιας, ο οποίος ανέφερε ότι ο
οικισμός είναι πολύ παλιός. 'Ήδη από το 13° αιώνα αποτυπώνεται σε χάρτες ως
Ζαραβίνα και από διάφορους περιηγητές που πέρασαν από την περιοχή όπως ο
Pouqueville. Η λίμνη της Ζαραβίνας που είναι στα όρια της ΤΚ έχει καθιερωθεί ως
τοπίο φυσικού κάλους και στο δίκτυο Natura 2000. Ολοκλήρωσε την παρέμβασή
του λέγοντας ότι το σύνολο των κατοίκων του χωριού, αλλά και οι απόδημοι όταν
λένε ότι κατάγονται από τη Λίμνη Ιωαννίνων τους μπερδεύουν ότι είναι από το
νησάκι.
Το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την εισήγηση της
Υπηρεσίας, κατά πλειοψηφία παρέχει σύμφωνη γνώμη στο αίτημα του Δήμου
Πωγωνίου για την ανωτέρω μετονομασία.

(……………………..............................................................................................................)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κώστας Πουλάκης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ζαχαρούλα Ντάβα
Δημήτριος Αντωνίου

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία Μαυραγάνη
Βαρδής Καγιαδάκης
Νικόλαος Παντελίδης
Αναστασία Πατεράκη
Ιωάννης Τσιάμης
Αθανάσιος Ζούτσος
Παναγιώτης Πετρόπουλος
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