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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
2.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
5. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
4. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 10568/13-11-2015 έγγραφη πρόσκληση
του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην
συνεδρίαση.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Τσελεπής Απόστολος,
κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθαν κατά
την συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο
κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε το θέµα που έχει προκύψει µε
την ενδεχόµενη αποµάκρυνση του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς και ζήτησε
από το σώµα να τεθεί το θέµα προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Η Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου
Γεωργία, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε την κατάσταση των κοιµητηρίων του ∆ήµου
και ζήτησε την βοήθεια και την συνδροµή των Προέδρων των Κοινοτήτων
ώστε σε συνεργασία µε τους κατά τόπους ιερείς, να γίνει µια καταγραφή των
ενταφιασµένων πέραν της πενταετίας, προκειµένου να ενηµερωθούν οι οικείοι
τους να φροντίσουν για την εκταφή τους.
Το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά
την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα
Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 18.11.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:30.

ΘΕΜΑ : 12ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 10405/06-11-2015 αιτήσεως
της Πρωτοβουλίας Βορειοηπειρωτών Νοµού Μαγνησίας.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος το από 1-10-2015 έγγραφο της
Πρωτοβουλίας Βορειοηπειρωτών Νοµού Μαγνησίας το οποίο έχει ως παρακάτω :

*************************
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΟΡΕΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1-10-2015

Αξιότιµε κε ∆ήµαρχε Βόλου
Αξιότιµε κε Πρόεδρε ∆.Σ. του ∆ήµου Βόλου
Αξιότιµοι κοι-κες δηµοτικοί σύµβουλοι
Αξιότιµε κ. Περιφερειάρχα
Αξιότιµε κε Πρόεδρε του Π.Σ. της Περιφ. Θεσσαλίας
Αξιότιµοι κοι-κες περιφερειακοί σύµβουλοι
Αξιότιµοι κοι ∆ήµαρχοι κες –κοι δηµοτικοί σύµβουλοι των δήµων του Νοµού
Μαγνησίας
Είµαστε συµπολίτες που κατοικούµε τόσο στον Βόλο, όσο και στην υπόλοιπη
Μαγνησία, εργαζόµαστε , ψηφίζουµε, συµµετέχουµε στην κοινωνική ζωή και όπως
όλοι πιστεύουµε, κρατάµε άσβεστη την αγάπη και την νοσταλγία για την ιδιαίτερη
πατρίδα µας, την ηρωική Βόρειο Ήπειρο.
Εν συγκρίσει προς τις ιδιαίτερες πατρίδες των άλλων Ελλήνων , η δική µας έχει µια
στενάχωρη ιδιαιτερότητα. Είναι κάτω από την εξουσία των αλβανικών αρχών οι
οποίες δεν κάνουν πάντοτε ότι προβλέπεται από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις ∆ιεθνείς
συνθήκες όσον αφορά στη περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µας.
Πρόσφατο παράδειγµα , η πέρα από κάθε έννοια δικαίου και σεβασµού στις
θρησκευτικές και πολιτιστικές µας αξίες και ευαισθησίες , κατεδάφιση από τις
αλβανικές αρχές του ιστορικού βυζαντινού Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στους
∆ρυµάδες της Χειµάρρας.
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Το ελληνικό κράτος εξέδωσε µια αυστηρότατη ανακοίνωση µέσω του Υπουργείου
Εξωτερικών, αλλά θα µας επιτρέψετε να πιστεύουµε ότι δεν αρκεί για να συνετίσει τις
αλβανικές αρχές και να τονώσει την πληγωµένη ευαισθησία και τον αγώνα µας.
Οι συγγενείς και οι φίλοι µας στην Βόρειο Ήπειρο αναµένουν από εµάς στην Ελλάδα
να ενεργοποιηθούµε περισσότερο για να τους βοηθήσουµε , γιατί όντως δεν ζουν µε
τις καλύτερες συνθήκες όσον αφορά στον σεβασµό των κατοχυρωµένων
δικαιωµάτων τους.
Ο δήµος Καλλιθέας στην Αθήνα είναι ένα λαµπρό παράδειγµα σε αυτή την
κατεύθυνση. Εξέδωσε µόλις πρόσφατα ένα εξαιρετικό ψήφισµα το οποίο
επισυνάπτουµε και παρακαλούµε να τεθεί ενώπιον του δικού σας (δικών σας)
∆.Σ.(και Π.Σ. της Περιφέρειας), ακριβώς για να πολλαπλασιαστεί το κύµα
συµπαράστασης στην Ορθόδοξη πίστη µας, στο σεβασµό των δικαιωµάτων µας και
στον ταλαιπωρηµένο λαό της Βορείου Ηπείρου.
Με αγωνία αλλά και βεβαιότητα για την θετική ανταπόκριση όλων , περιµένουµε τις
ενέργειές σας .
Με τιµή
ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
*************************
Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε τα παρακάτω:
Το συγκεκριµένο έγγραφο είναι ανυπόγραφο και κακώς εισήχθηκε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο , κυρίως σε τέτοιες εποχές. Ο όρος Βορειοηπειρώτες είναι βαρύς. ∆εν
έπρεπε να εισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανυπόγραφο.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος τόνισε ότι σε τέτοιου
είδους θέµατα όπως το κλείσιµο ναών, της παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας
και µάλιστα µιας εθνικής µειονότητας , διεθνώς αναγνωρισµένης όπως της ελληνικής
µειονότητας της Αλβανίας και της συστηµατικής καταπάτησης των δικαιωµάτων της
,θα πρέπει να είµαστε κάθετα αντίθετοι και θα πρέπει να προχωρήσουµε στην
έκδοση ψηφίσµατος καταδίκης των ενεργειών των αλβανικών αρχών .
Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω:
Συµφωνώ µε την τοποθέτηση της Αντιδηµάρχου κ. Χριστοδούλου Γεωργίας. Να
υπάρχει ενυπόγραφοι επιστολή για να την συζητήσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
γιατί το συγκεκριµένο θέµα είναι ευαίσθητο.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .
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Υπέρ της έκδοσης ψηφίσµατος για το συγκεκριµένο θέµα , σύµφωνα µε την
πρόταση του Προέδρου του ∆.Σ. , ψήφισαν οκτώ (8) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος( µε την
παρατήρηση ότι συµφωνεί εφόσον εξακριβωθούν τα στοιχεία του συλλόγου) και ο
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Καµπούρης Νικόλαος .
Κατά της έκδοσης ψηφίσµατος για το συγκεκριµένο θέµα , σύµφωνα µε την
πρόταση του Προέδρου του ∆.Σ. , ψήφισαν έξι (6) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία ,ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης
Κωνσταντίνος , οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος , κ. Καουνάς
Βασίλειος , κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Ρεπανίδης Βασίλειος δήλωσαν παρόντες.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος

κ. Αλτίνης Ανέστης απουσίαζε κατά την διάρκεια της

συζήτησης του θέµατος.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

το από 1-10-2015 έγγραφο της Πρωτοβουλίας Βορειοηπειρωτών Νοµού
Μαγνησίας

•

τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έκδοση Ψηφίσµατος ως παρακάτω:
Με τον πιο έντονο τρόπο καταδικάζουµε την κατεδάφιση του Ι.Ν. του Αγίου
Αθανασίου στη Χειµάρρα από τις αλβανικές αρχές.
Η πράξη αυτή αποτελεί µια καταφανή παραβίαση στοιχειωδών ατοµικών,
ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωµάτων της ελληνικής µειονότητας και είναι
σαφώς εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Λαµβάνει δε χώρα σε µια στιγµή όπου η
Αλβανία έχει λάβει καθεστώς προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε. αλλά και σε µια στιγµή
όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται ενώπιον της τζιχαντιστικής – σκοταδιστικής απειλής.
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Η ενέργεια αυτή της αλβανικής κυβέρνησης στρέφεται ενάντια στους αλβανούς
πολίτες συνολικά και όχι µόνο στην ελληνική µειονότητα. Γιατί δηµιουργεί ένα κακό
προηγούµενο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά και γιατί υπονοµεύει - ίσως και
συνειδητά – τις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας ανάµεσα στους δύο λαούς. ∆εν
πρέπει να αφήσουµε τις πρακτικές του Έντι Ράµα να πισωγυρίσουν τα Βαλκάνια σε
άλλες εποχές.
∆ηλώνουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας και τη στήριξή µας στην ελληνική
µειονότητα και την Αρχιεπισκοπή Αλβανίας.
Καλούµε την αλβανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει πλήρως την πολιτική της
παραβίασης δικαιωµάτων αλλά και της υπονόµευσης των ελληνοαλβανικών
σχέσεων. Την καλούµε επίσης να προχωρήσει άµεσα σε ενέργειες ανακατασκευής
του Ιερού Ναού µε κρατικές δαπάνες .
Καλούµε επίσης την Ε.Ε. να αντιδράσει µε τρόπο αποφασιστικό , προλαµβάνοντας
µια νέα αχρείαστη πηγή έντασης στα πολύπαθα Βαλκάνια.
Το παρόν Ψήφισµα να αποσταλεί στους πρέσβεις των χωρών – µελών και στα
αρµόδια όργανα της Ε.Ε., καθώς και σε πρέσβεις χωρών εκτός της Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 223/2015.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά, 02.12.2015

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

