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Προς:  κ. Δήμαρχο  Πωγωνίου. 

 

ΘΕΜΑ: Μετονομασία της Τ.Κ. Λίμνης σε «Ζαραβίνα».  

ΣΧΕΤ.  1. Το 17/17-9-18 έγγραφό μου προς την Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου. 

              2. Το από 21-9-18 έγγραφο της Αδελφότητας Λιμνίων Πωγωνίου. 

 

Κύριε Δήμαρχε. 

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 Διατάγματος 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 Δήμων και 

Κοινοτήτων, σύμφωνα με το οποίο ‘’ Η μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών 

διαμερισμάτων και οικισμών γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 

πρόταση του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα 

από πρόταση του Δημοτικού 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 Δήμου 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 «ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΧΩΡΙΟΥ ΖΑΡΑΒΙΝΑ- 

Εκκλησία Άγιος Γεώργιος 1894» [Συνημμένο 2]. 

Κατόπιν τούτων σας παρακαλώ για τις από μέρους σας ενέργειες προκειμένου 

να μετονομασθεί η Τ.Κ. Λίμνης σε Τ. Κ. ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΗΣ 

 

 

 

ΚΑΛΕΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 


