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Για την μεταφορά της έδρας στο Δελβινάκι

Ανακοίνωση με την οποία κατηγορούν τον δήμαρχο Πωγωνίου Κώστα Καψάλη για αθέτηση
προεκλογικών δεσμεύσεων αλλά και ανάκληση αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής του
δήμου, εξέδωσε ο Σύνδεσμος φίλων ιστορικής Δελβινακιώτικης και Πωγωνήσιας Συνείδησης
με αφορμή, όπως αναφέρουν την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 19ης Μαρτίου
κατά την οποία ανακλήθηκε προηγουμένη απόφαση με την οποία είχε αποφασιστεί η
ανάθεση στους δικηγόρους Πολύκαρπο Ζωγράφο και Ευστάθιο Ζάγκα του δικαστικού
χειρισμού της υπόθεσης, που αφορά στην εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προσφυγής του πρώην Δήμου Δελβινακίου και δημοτών αυτού για την αίτηση ακυρώσεως
του σχετικού Νόμου αλλά και των Υπουργικών Αποφάσεων, ως προς την έδρα και μόνον του
Δήμου Πωγωνίου. Ως γνωστόν, με τον «Καλλικράτη» έδρα του δήμου είναι το Καλπάκι και
ιστορική έδρα το Δελβινάκι.

Όπως καταγγέλλει ο Σύνδεσμος η δικαιολογία του Δημάρχου ήταν πως ο ίδιος δεν μπορεί
να πηγαίνει στα υπόλοιπα χωριά και να υποστηρίζει την αλλαγή της έδρας του δήμου.

Η ανακοίνωση κατηγορεί τον κ. Καψάλη ότι:
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1. με την απόφασή του αυτή αθέτησε κάθε προεκλογική του υπόσχεση στο λαό του πρώην
Δήμου Δελβινακίου και ειδικότερα στους Δελβινακιώτες, αφού στις Δημόσιες Ομιλίες του
υποστήριζε ότι «εφόσον εκλεγεί θα στηρίξει την υπόθεση της Έδρας του Δήμου Πωγωνίου
και την όποια απόφαση εκδώσουν τα αρμόδια Δικαστήρια».

2. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ, διότι η δικαιολογία που πρόβαλε αυτός και η πλειοψηφία του
για την ως άνω απόφαση είναι μάλλον για παιδιά του Δημοτικού.

3. ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟΣ, εφόσον δεν υπάρχει καμία αιτιολογία ως προς το τι
μεσολάβησε και προέβη στην αναίρεση μιας ομόφωνης απόφασης της οικονομικής
επιτροπής για το διορισμό δικηγόρων.

4. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ στη δικαιοσύνη αυτός και η πλειοψηφία του, αφού ο Δήμος Πωγωνίου
είναι καθολικός διάδοχος του Δήμου Δελβινακίου και συνεπώς οφείλει να προασπίζεται τα
συμφέροντα του Δήμου Δελβινακίου και να στηρίξει αυτή τη σημαντική για εμάς υπόθεση,
και ακόμη περισσότερο υπόλογος, αφού ολίγο χρόνο πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στις
23-5-2013 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και ενώ ο Εισηγητής της υποθέσεως Σύμβουλος
της Επικρατείας περιμένει ακόμη το φάκελο της υποθέσεως από τους δικηγόρους, ο
δήμαρχος ανακαλεί την εντολή στους δικηγόρους, και ακόμη χειρότερα γι' αυτόν, από
19-3-2013 που ανακάλεσε την εντολή μέχρι και σήμερα, 5-4-2013, που δημοσιεύεται η
παρούσα δεν έχει κοινοποιήσει στους δικηγόρους την ανάκληση της εντολής, ώστε να
γνωρίζουν και αυτοί και το Δικαστήριο (Εισηγητής Δικαστής) ποιόν εκπροσωπούν και πως
παρίστανται. Ούτε τη βοήθειά σας ζητήσαμε, ούτε χρήματα. Το καθήκον σας και μόνο, του
καθολικού διαδόχου, ζητήσαμε να πράξετε. Και όπως έχομε ανακοινώσει ενώπιον φορέων
και μεγάλου αριθμού συνδημοτών μας, διά στόματος εκείνου που ανέλυε νομικά την
υπόθεση, ρητά και κατηγορηματικά, στις τρείς δημόσιες συγκεντρώσεις που μέχρι σήμερα
έχομε πραγματοποιήσει γι' αυτό το θέμα, η υπόθεση αυτή θα φθάσει μέχρι και τα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, αν χρειασθεί.

Επίθεση και σε δημοτικούς συμβούλους

Από τα πυρά του Συνδέσμου δεν ξεφεύγουν και οι τέσσερεις Δημοτικοί Σύμβουλοι της
πλειοψηφίας που εκπροσωπούν το Δήμο Δελβινακίου, κατηγορώντας τους ότι άλλαξαν κι
αυτοί αναίτια στάση.
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«Για τη συμπεριφορά τους αυτή τους αφήνουμε στην κρίση σας Πωγωνήσιες και
Πωγωνήσιοι – Δελβινακιώτισσες και Δελβινακιώτες.

Η Έδρα της περιοχής μας ανήκε ανέκαθεν στην πρωτεύουσα του Πωγωνίου, το Δελβινάκι,
γεγονός που πιστοποιείται τόσο από πραγματικούς όσο και από εθνικούς και πολιτιστικούς
λόγους. Αυτό πρέπει να ισχύει και σήμερα. Ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι την τελική
δικαίωση μας», καταλήγει η ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Δημήτρης Μάνθος.
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