
 

Αθήνα, 5/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Εξωτερικών 

Θέμα: «Παραβίαση Περιουσιακών  Δικαιωμάτων  της  Γηγενούς 
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία» 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Χειμάρρας  στο  αλβανικό  χωριό 
Κούτσι  της  περιοχής Βρανίστι  ενέκρινε  στις  30 Αυγούστου  2017 
πολεοδομικό σχέδιο  στο  πλαίσιο του  νέου  Νόμου  «Περί Ανάπτυξης 
του Τουρισμού», το οποίο προβλέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση 
παραθαλάσσιων περιοχών οι  οποίες ανήκουν  στην  γηγενή  Ελληνική 
Εθνική Μειονότητα προκειμένου να κατασκευαστούν νέοι τουριστικοί 
οικισμοί.  

Ο  συγκεκριμένος  νόμος  επιτρέπει την  απαλλοτρίωση και  την 
κατεδάφιση  ιδιωτικής  περιουσίας εστιάζοντας, όπως επισημαίνει 
στο  από 29/8/2017 δημοσίευμα  η  εφημερίδα  «Ελεύθερος Τύπος» 
παραθέτοντας ολόκληρο ντοκουμέντο της ιστοσελίδας Himara.gr, στην 
ολοκληρωτική  απαλλοτρίωση του  παραλιακού χωριού  Παλάσα  της 
Χειμάρρας, την  κατά  50% απαλλοτρίωση των  παραλιακών χωριών 
Κοντράκια και Δρυμάδες, την απαλλοτρίωση  της περιοχής της Ιεράς 
Μονής του Αγίου Θεοδώρου στο χωριό Προφήτης Ηλίας, καθώς και 
της περιοχής Γυαλί στο χωριό Βουνό και Πάνορμος στην Χειμάρρα.  

Η  παραβίαση των  περιουσιακών δικαιωμάτων  της  γηγενούς 
Ελληνικής  Εθνικής  Μειονότητας  εκτιμάται  ότι  εντάσσεται  στο 
πλαίσιο της πλήρους εκρίζωσής της με την προώθηση μεθοδεύσεων 
υπό τον υποκριτικό μανδύα της  «νομιμότητας».  

http://www.himara.gr/epikairotita/topika-dromena/6613-to-sxedio-mazikon-katedafiseon-tou-dimou-himaras?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Επειδή η  προστασία των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου 
και  των  μειονοτήτων , περιλαμβανομένου του  περιουσιακού , 
κατοχυρώνονται θεσμικά και δικαστικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  (ΕΕ) αποτελώντας προϋπόθεση για  την  έναρξη  των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες όπως η Αλβανία, 

Επειδή η  προστασία των  δικαιωμάτων  της  γηγενούς  Ελληνικής 
Εθνικής  Μειονότητας  οφείλει  να  αποτελεί πρώτιστο μέλημα  της 
Ελλάδας και της ΕΕ, 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε σε διμερές 
επίπεδο με την Αλβανία, η οποία από την αρχή του έτους προβαίνει 
συστηματικά σε παραβιάσεις του διεθνούς και εγχώριου δικαίου, 
ώστε  να  προστατευτούν τα  περιουσιακά δικαιώματα  της 
γηγενούς Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας;  

- Προτίθεστε  να  καταγγείλετε  σε  ευρωπαϊκό επίπεδο την  αλβανική 
πρακτική της  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης περιοχών που 
ανήκουν  στην  Ελληνική  μειονότητα, καθώς  με  μαθηματική 
ακρίβεια   δημιουργούνται  προϋποθέσεις ξεριζωμού  και 
οικονομικής ασφυξίας του εκεί ελληνικού στοιχείου; 

- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να ενισχύσετε την Ελληνική μειονότητα 
ειδικά  όσον  αφορά  στην  προστασία της  ιδιοκτησίας  και  τη 
διάσωση της ελληνικής γλώσσας;  
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