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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του 
κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τη δέσμευση των 
περιουσιών της ελληνικής μειονότητας στη Χειμάρρα της Αλβανίας και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 
2. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από τον Επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΛΑΡΙΣΑ, 

κ. Διαμάντο Κων/νο και το οποίο διαμορφώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
3. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλκων κ Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεωργίου, επί του 

προτεινόμενου σχεδίου ψηφίσματος. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γεωργάκης Δημήτριος και 
Καλαμπαλίκης Κων/νος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 

 Η αλβανική κυβέρνηση με το πρόσχημα μίας ανάπλασης  εις βάρος της τοπικής κοινωνίας 
προχωρά στην κατεδάφιση σπιτιών Βορειοηπειρωτών Ελλήνων.   
 Λίγους μήνες πριν, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 19 ελληνικές οικογένειες έλαβαν 
ειδοποιητήρια για κατεδάφιση των σπιτιών τους. 
 Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία όσα διαδραματίζονται στη Χειμάρρα, όπου 19 
οικογένειες που ανήκουν στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα παρέλαβαν ειδοποιητήριο, με το 
οποίο τους δίνεται προθεσμία 5 ημερών για την εκκένωση των οικιών τους που προορίζονται προς 
κατεδάφιση. 
 Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Δήμαρχος, κ. Γκόρος, εκτελώντας μια κυβερνητική 
πολιτική, έβαλε την υπογραφή του σε ειδοποιητήρια για κατεδαφίσεις, τα οποία μάλιστα 
επιδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους την ημέρα της Εθνικής Επετείου. 
 Και σήμερα, προχωράνε στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού στη βάση ενός Διατάγματος το 
οποίο καταπατά κάθε έννοια Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας. 
 Οι αλβανικές Αρχές πρέπει να προβούν άμεσα αφενός στην ακύρωση της κατεδάφισης και 
αφετέρου σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τους ιδιοκτήτες για τα σχέδια ανάπλασης της 
Χειμάρρας και των Αγίων Σαράντα. 
 Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων και δη των μειονοτικών δικαιωμάτων 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 5 προϋποθέσεων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 Ως εκ τούτου, εφόσον η Αλβανία ειλικρινά επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι λειτουργεί ως κράτος Δικαίου προστατεύοντας από 
αυθαιρεσίες και παρανομίες τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της ανεξαρτήτως εθνικής 
καταγωγής και προελεύσεως. 
 Ο Δήμος Λαρισαίων στέκεται  με ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό. Αφενός διότι 
αποτελεί ένα Εθνικό ζήτημα και η σκέψη και το ενδιαφέρον μας είναι δεδομένα κοντά στην 
Ελληνική μειονότητα και στον επίτιμο Δημότη μας Φωτισμένο Ιεράρχη Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. 



 

Αφετέρου διότι επιθυμούμε μία ειρηνική συνύπαρξη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
μεταξύ των δύο λαών. Κάτι που επιδιώκουμε  να ισχύει και στην πόλη μας για τους συνδημότες 
μας αλβανικής καταγωγής.    
 Ο Δήμος Λαρισαίων ενώνει  την αγωνία και τη φωνή του με την Πρεσβεία της Ελλάδας 
στην Αλβανία και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.  
 Παρακολουθούμε  συνεχώς την κατάσταση και παραμένουμε πάντοτε στο πλευρό των 
Ομογενών μας. Ζητούμε δε την πλήρη και άμεση ανάκληση του ΦΕΚ της Αλβανικής Κυβέρνησης 
που θα επέτρεπε την αυθαίρετη κρατικοποίηση των γαιών που ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς στην 
περιοχή της Χειμάρρας και των απαράδεκτων αποφάσεων που στοχοποιούν την Ελληνική 
μειονότητα και την περιουσία της. 
 

 
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
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