
Η επίλυση της Ανθρωπιστικής Κρίσης των Άλλων Ηπειρωτών 

Επ’ αφορμή της άνευ προηγουμένου στοχοποίησης του γηγενούς Ελληνισμού της 

Αλβανίας την τελευταία περίοδο από πολιτευτές και μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμείς οι 

επιστήμονες και διανοούμενοι της ιστορικής μας κοινότητας θεωρούμε εθνική μας 

υποχρέωση να θέσουμε στην πραγματική τους βάση τα δεδομένα και τις διαστάσεις που 

έχει λάβει η τραγωδία της πανδημίας για τους συμπατριώτες μας που διαβιούν στα 

πάτρια εδάφη, και να προτείνουμε άμεσα μέτρα, τεκμηριωμένες και εφικτές λύσεις, 

προκειμένου να μην καταστούμε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου υγειονομικής κρίσης 

του Ελληνισμού της Αλβανίας. 

Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των δύο κρατών, 

των οποίων είμαστε ισότιμοι πολίτες, απαιτεί άμεσα κατεπείγουσες παρεμβάσεις. 

Η κατάσταση στην πραγματική της διάσταση 

Η απόφαση της Αλβανικής Κυβέρνησης να μην επιβάλλει αυστηρά μέτρα περιορισμού 

λόγω της επικείμενης προεκλογικής περιόδου, έχει ως αποτέλεσμα η πανδημία να 

καλπάζει στη γείτονα χώρα. 

Μετά λόγου γνώσεως και επιστημονικής τεκμηρίωσης, σημειώνουμε ότι ο βασικός 

δείκτης διασποράς R0 έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το 1.5 και το πενιχρών δυνατοτήτων 

σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια της απόλυτης κατάρρευσης. Στις περιοχές που 

διαβιούν οι εναπομείναντες Έλληνες, ο δείκτης αυτός είναι ελάχιστα μικρότερος, κυρίως 

λόγω πυκνότητας πληθυσμού, κοινωνικών δομών και της προσπάθειας των ίδιων των 

τοπικών κοινοτήτων μας να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού προστατεύοντας 

την τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς ομάδες. 

Ο δείκτης διασποράς ξεπερνάει και πάλι κατά πολύ τη μονάδα και οι υπολογισμοί με 

βάση τα γνωστά προσομοιωτικά μοντέλα για το επόμενο διάστημα μας προδιαθέτουν 

για δραματικές καταστάσεις. 

Από τους 20.000 περίπου Έλληνες πολίτες, μέλη της Εθνικής μας Μειονότητας, που ζουν 

μόνιμα στα πάτρια εδάφη, κυρίως στις περιοχές του Αργυροκάστρου, των Αγίων 

Σαράντα και της Χειμάρρας, θα χρειαστούν ιατρική περίθαλψη περισσότεροι των 

τριών χιλιάδων. 

Υπολογίζουμε, με τα τρέχοντα δεδομένα, ότι κατ’ ελάχιστο 100-150 εξ αυτών, κυρίως 

υπερήλικες και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα χρειαστούν 

ενδονοσοκομειακή θεραπεία σε ΜΕΛ ή ΜΕΘ το επόμενο τετράμηνο. 

Θεραπεία την οποία αδυνατεί να τους παρέχει το Αλβανικό Κράτος στα Νοσοκομεία 

αναφοράς στα Τίρανα, όπου η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Από όσους συμπατριώτες 

μας, Έλληνες πολίτες, κατέληξαν εκεί σε σοβαρή κατάσταση, ουδείς τα κατάφερε να 

επιβιώσει, οπότε όσοι νοσήσουν βαριά την επόμενη περίοδο είναι εκ των προτέρων 

καταδικασμένοι. 

Ακόμη και αυτοί που θα χρήζουν μόνον κατ’ οίκον περίθαλψης είναι αδύνατον να τύχουν 

αξιοπρεπούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. 

Με τα ισχύοντα μέτρα εισόδου/εξόδου στις συνοριακές διαβάσεις με την Ελλάδα και τον 

περιορισμό των μετακινήσεων ανά την Επικράτεια, δεν μπορούμε ούτε εμείς τα παιδιά 



τους να τους παρέχουμε κάποια βοήθεια, ούτε καν να αποστείλουμε φαρμακευτικές 

αγωγές για τον κορονοϊό και τις λοιπές χρόνιες παθήσεις. 

Οι περιορισμοί στην Πύλη Εισόδου της Κακαβιάς 

Από τον Αύγουστο η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε αυστηρά περιοριστικά μέτρα στα 

σύνορα με την Αλβανία, όπου μόνο Έλληνες πολίτες και Αλβανοί με άδειες μόνιμης 

παραμονής στην Ελλάδα δικαιούνται να εισέλθουν. Για να εισέλθει ένας Έλληνας πολίτης 

στην χώρα του χρειάζεται να προσκομίσει αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών από 

πιστοποιημένο Αλβανικό Εργαστήριο και να ελεγχθεί από την Κ.ΟΜ.Υ του ΕΟΔΥ στη 

Συνοριακή Διάβαση της Κακαβιάς και ακολουθεί σε κάθε περίπτωση 14 ήμερη καραντίνα 

εις την μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. 

Κατανοούμε απόλυτα ως κοινότητα, 200.000 μέλη της οποίας διαβιούμε στην Ελλάδα, 

την επιβολή αυτών των αυστηρών μέτρων περιορισμού της πανδημίας, αυτό όμως που 

μας ξενίζει, κατά παράβαση των βασικών μας συνταγματικών δικαιωμάτων, είναι η 

επιλογή της Κυβέρνησης ΜΟΝΟ στην Κακαβιά να επιβάλει απαγόρευση εισόδου στη 

χώρα σε εμάς τους Έλληνες πολίτες σε περίπτωση που το γρήγορο τεστ του ΕΟΔΥ βγει 

θετικό, αντί μιας επιλογής αντίστοιχης με αυτές που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες πύλες 

εισόδου της χώρας, όπως η αυστηρή 14ήμερη καραντίνα εις την οικία μας υπό την 

επίβλεψη των υγειονομικών αρχών. 

Η επιλογή αυτών των αυστηρών μέτρων, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους μόνο για 

όσους έχουν αναγραφόμενο τόπο γέννησης την Αλβανία στην Ελληνική τους ταυτότητα, 

έχει δημιουργήσει μεγάλη ψυχολογική πίεση, φόβο και πολλά ευτράπελα και 

καταστάσεις που δεν είναι της παρούσης, αλλά επ’ ουδενί δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν 

χώρα σε μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. 

Και κυρίως έχει δημιουργήσει ένα νομικό, διαδικαστικό και γραφειοκρατικό γολγοθά 

στερώντας μας το αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που έχουμε 

στη ζωή και στην περίθαλψη μας ως ισότιμοι Έλληνες Πολίτες. 

Είναι αδιανόητο ένα ευνομούμενο κράτος να αντιμετωπίζει τα μέλη μιας ιστορικής του 

εθνικής κοινότητας, που ήδη βάλλετε πανταχόθεν από εξωγενείς παράγοντες, με αυτό 

τον τρόπο. 

Οι διαμετακομιδές ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα μέλη της Ε.Ε.Μ. της Αλβανίας είμαστε Έλληνες πολίτες, με 

μόνιμη φορολογική και ασφαλιστική κατοικία στην Ελλάδα. Έχουμε κάθε δικαίωμα, αν 

νοσήσουμε στα πάτρια εδάφη, να λάβουμε περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως 

όλοι οι Έλληνες πολίτες. 

Με τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω των περιορισμών στην 

πύλη εισόδου της Κακαβιάς και της αδιαλλαξίας των Υγειονομικών Αρχών να 

παραλάβουν για περίθαλψη Έλληνες πολίτες στα σύνορα προκειμένου να διαμοκισθούν 

στα Νοσοκομεία της Πρωτεύουσας της Ηπείρου. 

Μετά από τους πρώτους θανάτους δικών μας υπερηλίκων στην αναμονή, όχι από 

κορονοϊό, αλλά και από άλλες χρόνιες ασθένειες και επείγοντα περιστατικά, κατεβλήθη 

μία τιτάνια προσπάθεια μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα να καμφθεί αυτή, η 

παράνομη κατ’ εμάς, άρνηση. Η προσπάθειά μας αυτή είχε ως αποτέλεσμα, από τον 

Οκτώβριο του 2020 να σωθούν πολλές ζωές, άνω των 50 μελών της κοινότητάς μας σε 



κρίσιμη κατάσταση, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στα Ιωάννινα σε ΜΕΛ/ΜΕΘ και άλλες 

κλινικές, θα ήταν καταδικασμένοι αν δεν γινόταν αυτό. 

Γι’ αυτό ακριβώς και είμαστε εκ βαθέων ευγνώμονες στις διπλωματικές μας αρχές και 

στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων των Ιωαννίνων. 

Αυτό όμως έγινε επιλεκτικά, με απίστευτη γραφειοκρατική ταλαιπωρία και όχι για όλους 

τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Και είναι λυπηρό και τραγικό συνάμα εν έτει 2021 

να πεθαίνουν Έλληνες Πολίτες στα σύνορα μέσα σε ασθενοφόρα αναμένοντας έγκριση 

διαμετακομιδής επείγοντος περιστατικού, την οποία είτε καθυστερούν, είτε αρνούνται 

οι αρμόδιοι. 

Η ΖΩΗ αποτελεί το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ και αναφαίρετο δικαίωμα όλων μας και δεν 

επιτρέπεται η παροχή ή όχι ιατρικής περίθαλψης να αποφασίζεται με δείκτες 

στατιστικής πληρότητας κλινικών ή δείκτες επιβάρυνσης περιοχών. 

Γνωρίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης των δομών του ΕΣΥ, ειδικά για τον 

κορονοϊό, γνωρίζουμε την πίεση που ασκείται στις ΜΕΛ/ΜΕΘ από την εξέλιξη της 

πανδημίας στην Ελλάδα, , αλλά έχουμε και εμείς το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή. 

Τα περιστατικά κορονοϊού Ελλήνων πολιτών, μετά την άρνηση διαμετακομιδής στα 

Νοσοκομείων των Ιωαννίνων με την πρόφαση «μη διαθέσιμων κλινών», ενώ το ποσοστό 

πληρότητας εκείνη την ημέρα δεν ξεπερνούσε το 30%-40%, οδηγήθηκαν είτε πίσω στην 

οικία τους, είτε στα Αλβανικά Νοσοκομεία Αναφοράς. 

Και χάσαμε ΠΟΛΛΟΥΣ. ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ!!!… δεν υπάρχει άλλη λέξη ικανή να το περιγράψει. 

Έχουμε το ιερό καθήκον όλοι μας να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβούν τέτοια τραγικά 

γεγονότα. 

 

Η επόμενη κρίσιμη περίοδος 

Όλα τα παραπάνω διαδραματίστηκαν σε περιόδους σχετικά ελεγχόμενης έξαρσης της 

πανδημίας, συνεπώς η επόμενη περίοδος, με πολύ δυσοίωνες προβλέψεις, δεν μας 

επιτρέπει να παραμείνουμε άπραγοι και αδρανείς παρακολουθώντας Έλληνες πολίτες να 

πεθαίνουν αβοήθητοι. 

Οι προτάσεις μας άμεσες και απόλυτα εφικτές σε πολύ μικρό διάστημα: 

1. Συνέχεια της προσπάθειας δειγματοληπτικής καταγραφής της διασποράς στις 

κοινότητες των Ελλήνων 

Με γρήγορα τεστ από κινητές ομάδες (Κ.ΟΜ.Υ) του ΕΟΔΥ από τα Ιωάννινα και τη 

Θεσπρωτία που θα μεταβούν στα κέντρα των δικών μας περιοχών προκειμένου να 

αξιολογήσουμε την όλη κατάσταση επιστημονικά σε συνδυασμό με τις μικρής κλίμακας 

δειγματοληψίες που ήδη διενεργούν οι τοπικοί φορείς σε συνεργασία με την Πρεσβεία. 

Κατ’ εκτίμησή μας, αρκούν 2.000-2.500 γρήγορα τεστ, τα οποία είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθούν από δύο ΚΟΜΥ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας σε περιοδικές 

μονοήμερες επισκέψεις σε συνεργασία με τις δικές μας τοπικές αρχές, τις Αλβανικές 

Ιατρικές Υπηρεσίες και υπό τον άμεσο συντονισμό της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 



Η παρουσία του ΕΟΔΥ, δεν είναι θέμα αριθμών και στατιστικής, είναι θέμα ψυχολογικής 

κυρίως υποστήριξης ανθρώπων που νιώθουν να τους έχουν εγκαταλείψει στα δύσκολα 

στην τύχη τους. Και η καλή ψυχολογία είναι η καλύτερη άμυνα για τις δύσκολες αυτές 

εποχές. 

2. Άμεσος εξοπλισμός δύο τοπικών ιατρικών κέντρων αναφοράς COVID19 

Ένα σε Αργυρόκαστρο και ένα σε Αγίους Σαράντα, σε ένα από τα υφιστάμενα Κέντρα 

Υγείας που θα παραχωρήσουν οι Δήμοι Δερόπολης και Φοινικαίων, πλήρως 

εξοπλισμένων με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό που απαιτείται για την βασική 

διάγνωση και υποστήριξη ασθενών οι οποίοι χρήζουν κατ’ οίκον περίθαλψης. 

Εδώ καλούμε και όλα τα Ιδρύματα των Ευεργετών, καθώς και επιχειρηματίες, τοπικούς 

φορείς, την ίδια την κοινότητα να συμβάλουν υπό τον συντονισμό του Υπουργείου 

Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, σε 

συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές της Αλβανίας. 

Σε αυτά τα κέντρα το Υπουργείο Υγείας να φροντίσει να σταλεί στο υφιστάμενο 

νοσηλευτικό προσωπικό των Δήμων εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό από τους 

επιστήμονες του ΕΟΔΥ, για τα προτεινόμενα πρωτόκολλα θεραπείας της νόσου 

κατ’οίκον, και σταδιακά περίπου 500 αγωγές COVID19, φιάλες οξυγόνου και λοιπό 

απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό. 

Να εγκατασταθεί σύστημα άμεσης τηλεδιάσκεψης/τηλεσυμβούλευσης με το ειδικευμένο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στις 

ΜΕΛ/ΜΕΘ, για να μπορέσουμε έτσι να προλάβουμε σε πρώιμο στάδιο περιστατικά πριν 

καταλήξουν στα νοσοκομεία, με απώτερο και απόλυτα εφικτό στόχο την μείωση των 

διαμετακομιδών κατά τουλάχιστον 50%. 

Έτσι θα έχουν και οι γιατροί του Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων πλήρη εικόνα πριν αποφασίσουν αν 

ένα περιστατικό χρήζει όντως διαμετακομιδής στην Ελλάδα μειώνοντας σημαντικά την 

πίεση στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Ηπείρου. 

Η εξ αποστάσεως παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών και νοσηλευτικών οδηγιών θα 

σώσει πολλές ζωές. 

3. Απλοποίηση της διαδικασίας διαμετακομιδής μέσω Κακαβιάς στο ΕΣΥ 

Με ορισμό μόνιμης επιτροπής και διεύρυνση των Νοσοκομείων τα οποία θα δέχονται 

ασθενείς όχι μόνο για COVID19, αλλά γενικότερα για επείγοντα περιστατικά. Η Ήπειρος 

διαθέτει 5 αξιόλογες Νοσοκομειακές Μονάδες και αποκλείεται όλες ταυτόχρονα να μην 

έχουν μια θέση για Έλληνα πολίτη σε κρίσιμη κατάσταση. 

Το τελευταίο τρίμηνο η μέση στατιστική κατανομή στα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων 

Ελλήνων ασθενών που κατοικούν στην Αλβανία ήταν 7 στις 100 κλίνες ΜΕΛ και 3 στις 

20 κλίνες ΜΕΘ. 

Με τα προτεινόμενα στο σημείο 2, είναι εφικτό να έχουμε δραστική μείωση των 

διαμετακομιδών, να μειωθεί η πίεση στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και να σωθούν 

ζωές. 

4. Οργάνωση του εμβολιασμού της κοινότητας των Ελλήνων της Αλβανίας 



Εκκινώντας από τις ευπαθείς ομάδες και τους υπερήλικους 65+ που υπολογίζονται σε 

3.500 με 4.000 το πολύ. Όλοι οι υπερήλικες, συνταξιούχοι των 120-150 ευρώ, που 

διαβιούν στις πατρογονικές εστίες έχουν ΑΜΚΑ και δικαιούνται δωρεάν εμβολιασμό 

στην Ελλάδα. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, για να εμβολιαστούν θα πρέπει να περάσουν έναν γολγοθά με κόστος, 

υγειονομικό κίνδυνο και μακρινές μετακινήσεις: να πληρώσουν μοριακό τεστ, να 

ταξιδέψουν πολλές μέρες πριν στα Ιωάννινα ή όπου στην Ελληνική Επικράτεια μένουν τα 

παιδιά τους, να καθίσουν 14 ημέρες τουλάχιστον καραντίνα πριν την πρώτη δόση, να 

επιστρέψουν και να κάνουν ξανά το ίδιο για τη δεύτερη. Αν δεν έχουν συγγενείς να τους 

φιλοξενήσουν, τότε θα επιβαρυνθούν και με τη διαμονή. 

Κόστος δυσβάσταχτο και ταξίδι υγειονομικά επικίνδυνο για τους ίδιους και για όλους. Γι’ 

αυτόν ακριβώς τον λόγο μέχρι σήμερα, πολλοί λίγοι εξ αυτών, έχουν εγγραφεί στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμού και ακόμη λιγότερη έχουν κάνει το εμβόλιο. 

Μελετώντας το νομικό πλαίσιο διασυνοριακής μεταφοράς εμβολίων από τις συμφωνίες 

με τις εταιρείες παραγωγής, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και 

να μειωθεί η υγειονομική πίεση στα σύνορα και στην Ήπειρο, η λύση είναι μία: 

Δημιουργία Κέντρων Εμβολιασμού σε Κακαβιά και Μαυρομάτι 

με 3 απλά και καλά οργανωμένα βήματα: 

Α. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού κοντέινερ εμβολιασμού από την Περιφέρεια ή τους 

όμορους Δήμους της Ηπείρου ή από κάποιον χορηγό με προδιαγραφές του ΕΟΔΥ στην 

πλευρά του Ελληνικού Τελωνείου (πάρκινγκ εξόδου) 

Β. Να οργανωθεί ηλεκτρονικά ο σταδιακός προγραμματισμός του εμβολιασμού (2000 

εμβολιασμοί το μήνα είναι απόλυτα εφικτό να γίνονται στα δύο κέντρα αναφοράς) όπου 

το Υπουργείο Υγείας ή κάποιος χορηγός να εγκαταστήσει και τον απαραίτητο εξοπλισμό 

αποθήκευσης και συντήρησης των δόσεων των εμβολίων που θα γίνονται όπως σε όλα 

τα εμβολιαστικά κέντρα με το ΑΜΚΑ μέσω του emvolio.gov.gr. 

Γ. Να γίνει οργανωμένα από τους δικούς μας Δήμους δωρεάν αυθημερόν μετακίνηση στα 

σημεία εμβολιασμού χωρίς μοριακό τεστ, αλλά επιδεικνύοντας τη βεβαίωση του 

ραντεβού στο εμβολιαστικό Κέντρο. 

Η μετακίνηση μπορεί να γίνει με τα Δημοτικά Λεωφορεία ακολουθώντας αυστηρά τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα ή με ιδιωτικά οχήματα παρουσία συνοδού όπως στην Ελλάδα 

και με άμεση επιστροφή στην Αλβανία. 

Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι η διαδικασία θα γίνει σωστά και σε περίπτωση επιπλοκών 

θα μπορεί να παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική βοήθεια. 

5. Κοινό συντονιστικό όργανο 

Της Ελληνικής Πρεσβείας με τις τοπικές αρχές και την Αλβανική Κυβέρνηση, προκειμένου 

να συντονιστεί και να στεφθεί με επιτυχία το παραπάνω εθνικό και ανθρωπιστικό 

εγχείρημα ύψιστου σκοπού. 

 

Και μία ζωή επιπλέον να σώσουμε, πετύχαμε το στόχο μας! 



 

Αποτελεί εθνικό μας χρέος! 

 

Οφείλουμε ως κοινότητα να προστατέψουμε τους υπερήλικες και τους ήρωες που 

διαβιούν στις πατρογονικές μας εστίες. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλου του Ελληνισμού της Αλβανίας 

 

Εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε μας ζητηθεί, ως μια κοινότητα ενεργών 

πολιτών, που αγαπά τον τόπο και οργανώνει δράσεις για να επιβιώσει και να ανακάμψει 

δυναμικά ο Ελληνισμός της Αλβανίας. 

Κοινότητα Επιστημόνων σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο, Αγίους Σαράντα, Αθήνα, 

χώρες ΕΕ και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

 

 

 

 

Επικοινωνία: Άλκης Πούλης, alkis.poulis@gmail.com 

 


