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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος <ΠΡΕΒΕΖΑ> για την επίσκεψη του 

Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου στην πόλη μας. 
 

  
  Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση η πλειοψηφία των Πρεβεζάνων υποδέχθηκε 
στα προγονικά του χώματα τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης 
Αλβανίας Αναστάσιο. 
Ο Αναστάσιος είναι μια από τις σημαντικότερες πνευματικές προσωπικότητες  
της εποχής μας. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος , ένας θρησκευτικός ηγέτης 
παγκόσμιας ακτινοβολίας και αναγνώρισης και συγχρόνως ένας ταπεινός 
κήρυκας της Χριστιανοσύνης. Ένας ακατάβλητος Ιεραπόστολος που άλλαξε το 
ρουν της ιστορίας στους τόπους που υπηρέτησε τον άνθρωπο και 
αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που τίμησαν με την 
παρουσία τους την πόλη μας. 
 
Το λιτό και περιεκτικό πρόγραμμα της επίσκεψής του, όπως αρμόζει στην 
συγκροτημένη προσωπικότητά του , εξελίχθηκε με ιδανικό τρόπο  χάριν στην 
οργανωμένη προσπάθεια και συνεργασία του Δήμου, της Ιεράς Μητροπόλεως 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης και των λοιπών Τοπικών Αρχών. 
Είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι όσοι συνέβαλαν στην προσεγμένη οργάνωση 
της υποδοχής  και της φιλοξενίας, του ιδιαίτερα ξεχωριστού επισκέπτη μας. 
 
Δυστυχώς όμως, αυτές οι ευφρόσυνες για την πόλη μας ημέρες αναδεικνύουν 
και την μόνιμη προσήλωση των περισσοτέρων Δημοτικών Αρχόντων και 
υπηρεσιών, στην αρχή της "τεχνητής πραγματικότητας". 
Πρόσκαιρος και επιφανειακός ευπρεπισμός των διαδρομών και των χώρων που 
θα επισκεφθεί ο καλεσμένος μας. Κοπιώδης και περιστασιακός οργασμός 
θεσμών και υπηρεσιών για την τήρηση του πρωτοκόλλου, των νόμων και των 
αποφάσεων , συνθέτουν  το τοπίο υποδοχής του εκάστοτε επιφανούς επισκέπτη 
μας και μετά την αναχώρησή του η επαναφορά στην "πραγματική 
πραγματικότητα" για τους κατοίκους. 
 



Ευχή και ελπίδα όλων μας η συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών και η 
κοπιώδης , αλλά όχι πρόσκαιρη, προσπάθεια εφαρμογής των νόμων και των 
αποφάσεων από τις υπηρεσίες να γίνουν μόνιμο και διαρκές κομμάτι της 
καθημερινότητας για την βελτίωση της ζωής όλων μας. 
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