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Associazione Studenti Arbëreshë Unical: Regione deve fare un passo indietro

I

l
D i r e t t i v o
dell’Associazione studenti arbereshe dell’Unical di
Cosenza, ha espresso , con un
comunicato diramato il 21 gennaio, la c o n t r a r i e t à
dell’Associazione studenti alle
recenti decisioni della Regione
Calabria in merito alla ripartizione dei fondi europei Pisr, fondi
che saranno stanziati, per la maggior parte, alle comunità grecaniche di Reggio Calabria, comunità

con un numero di cittadini minore rispetto a quelli arbereshe e a
quelli occitani. «Il Direttivo
dell’Associazione Studenti Arbereshe dell’Unical è profondamente contrariato dalla decisione di
far accedere al bando per i fondi
2012, circa 14 milioni di euro, i
comuni di origine Grecanica della
provincia di Reggio Calabria,
presa con il Comitato Regionale
per le Minoranze Linguistiche
(Coremil).Una decisione - conti-

nua il direttivo nella nota - abbracciata dalla giunta regionale
ma impugnata con vigore dalla
comunità occitana e da quelle
albanesi delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Siamo
dell’opinione che la Regione
debba fare un passo indietro e
lasciare intatte le risorse stanziate
per le minoranze linguistiche
occitane e albanofone, e infine
pubblicare un bando specifico
per le comunità grecaniche, con-

sentendo così, in accordo con i
principi costituzionali italiani ed
europei, le linee di intervento
PISR Minoranze Linguistiche del
POR Fesr 2007/2013, che sono
finalizzate a mettere in atto azioni per la tutela e la valorizzazione
delle minoranze linguistiche
presenti sul territorio calabrese.
Questo obiettivo - conclude il
direttivo - va perseguito attraverso la realizzazione di specifici
progetti integrati da attuare nei

SAN DEMETRIO CORONE
La Regione Calabria emana avvisi pubblici per contributi a famiglie in difficoltà
contesti insediativi dove storicamente sono presenti le comunità,
che nel corso del tempo hanno
prodotto e stratificato lingue e
culture, uniche nel panorama
europeo e mediterraneo».
L’Associazione Studenti Arbëreshë dell’Unical cercherà un incontro con i vari enti accademici,
istituzioni e associazioni per ricondurre alla conformità
l’interpretazione delle leggi nazionali e regionali che tutelano le
minoranze linguistiche storiche.

Amministrazione
Comunale di San
Demetrio Corone
ha dato attuazione ai provvedimenti che la Regione
Calabria ha emanato, con
avvisi pubblici, per tutto il
comprensorio della Provincia di Cosenza, che prevedono il finanziamento di
progetti per combattere le
problematiche

L’

persone e a famiglie che
versano in povertà estrema,
famiglie nel cui ambito
vivono persone non autosufficienti. Sono previsti
inoltre altri contributi rivolti
alle organizzazioni iscritte
nell’albo delle associazioni
familiari e buoni per
l’acquisto di beni primari
per l’infanzia.

sociali delle persone che
versano in situazioni di
povertà o di non autosufficienza. I progetti sono
finalizzati al sostegno alimentare a favore delle famiglie, degli enti ecclesiastici,
delle cooperative sociali e
delle associazioni di volontariato e per i soggetti no
profit. E’ prevista anche la
concessione di tributi a

SAN DEMETRIO CORONE
Convegno sulla disabilità

L

a gestione del disabile e
la sua integrazione da
parte della società e della
scuola, la formazione degli insegnanti di ruolo, come affrontare
l’handicap e le nuove metodologie, sono alcuni dei temi che
hanno incentrato un importante
convegno che si è tenuto il 21
gennaio nell’affollatissima aula
magna del Liceo Classico di San
Demetrio Corone. A relazionare
la dottoressa Tatiana Curti e la
dottoressa Caterina Iannazzo,
Dirigenti medici del reparto di
N e ur o p s i c h i at r i a i n f a n t il e
dell’ASP di Cosenza, che, con
grande professionalità, hanno
spiegato come affrontare al meglio la disabilità e quanto a volte
sia difficile l’accettazione da parte
della società di chi ha un handicap. ‹‹L’organizzazione, le strategie, i gruppi di lavoro, la condivisione, lo sviluppo delle potenzia-

lità della persona con handicap
sono – secondo la dottoressa
Iannazzo e la dottoressa Curti - i
passi che possono permettere al
soggetto disabile un’evoluzione e
il raggiungimento dell’autonomia
sociale in base al tipo di danno.
Fondamentale è il fattore socio
ambientale, l’apporto della famiglia e della scuola. Nella nostra
società le resistenze di accettazione possono far nascere delle
barriere molto forti che aumentano la disabilità nel
soggetto ste
sso. Il superamento di queste
barriere e l’integrazione con una
conoscenza delle proprie potenzialità, dirigono la persona conhandicap verso l’autonomia e
l’autosufficienza››. Il convegno,
organizzato dall’Istituto grazie al
contributo del Dirigente scolastico Antonio Iaconianni, in colla-

borazione con la Ferrari Editore
Eventi, è stato l’occasione per la
presentazione del libro “Persone
disabili” edito dalla Ferrari, di
Francesco Fusca, Ispettore del
Ministero I.U.R., e autore del
saggio. Al dibattito sono intervenuti, oltre all’autore, Giuseppe ,
Ordinario di Storia della Pedagogia dell’Unical e Presidente Cirse.

A portare i saluti il Sindaco del
paese Cesare Marini. Erano presenti anche il Sindaco e il Vice
Sindaco di Santa Sofia D’Epiro,
Francesco Sanseverino e Gennaro Nicoletti e il Presidente
dell’Unione Arberia e Sindaco di
Vaccarizzo Albanese, Aldo Marino.

Nella foto i partecipanti al convegno
Tek fotografia pjesëmarrësit e kuvendit
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Shoqata Studentash Arbëreshe të Unical: Krahina duhet të bënë një hap praptë

D

rejtuesi i Shoqatës së Studentevet Arbëreshe të Unical të
Kosenxës, shpehi, me një
komunikatë shtypi të përhapur 21 të
janarit, kundërshtimin e Shoqatës së
studentevet tek vendimet të rea të Krahinës së Kalabrisë në lidhje me ndarjen
e fondevet europiane PISR, fonde çë
kanë jenë të caktuara, për pjesën më e
madhe, komutetevet grekanike të Rexhio-s Kalabria, komunitet çë ka më
prodhuan dhe stresuan gjuha dhe kultura, të vetëm tek panorama europiane
dhe mesdhetare››. Shoqata e Studentevet Arbëreshe të Unical kërkon një
takim me ente akademike të ndryshme,
me institucione dhe shoqate sa të sjellin
përsëri në përputhjen interpretimin e
ligjevet kombëtare dhe krahinore çë
mbrojnë pakicat gjuhësore historike.

pak qytetare se komunitet arbëreshe
dhe oçitane. ‹‹Drejtuesi i Shoqatës së
Studentevet Arbëreshe të Unical është
shumë i mërzitur për vendimin sa të
bin’e hyjnë tek shpallja për fondet
2012, rreth 14 milionë eurosh, bashkitë me origjinë grekanike të provinçës së
Rexhio-s Klabria, të zënur komitetin
Krahinor për Pakicat gjuhësore. Një
vendim – vazhdon drejtuesi tek nota –
e zgjedhur ka xhunta krahinore por e

barështimi i pengesës dhe
integrimi i saj tek shoqëria
dhe te skolla, formimi i
mësuesvet, si mund të përballojnë pengesën dhe metodologjitë e rea, janë dica
nga temat çë qenë në qendrën e një
kuvend të rëndësishëm ç’u mba 21 të
janarit tek klasa e madhe, pjotë me
gjindë, të Liceut klasik të Shën Mitrit.
Foltin dr.sha Tatiana Curti dhe
dr.sha Caterina Iannazzo, Drejtore
mjekësore të pavijonit të Neuropsikiatrisë për fëmijët të ASP të Kosenxës,
çë, me mjeshtëri të madhe, shpjehuan si
më mirë mund të përballohet paaftësia
dhe sa është e vështirë për shoqërinë sa
të pranohet një njeri çë ka një pengesë.
‹‹Organizimi, strategjitë, grupet pune,
aprovimi, zhvillimi i mundësivet të
njeriut me paaftësinë janë – sipas
dr.sha Iannazzo dhe dr.sha Curti mënyrat çë mund të lejojnë njeriut të
paaftë një evolucion dhe arrijtjen e
autonimisë shoqërore në bazë të llojes së
dëmit. Themelor është faktori socioambiental, ndihma e fëmiljes dhe të
skollës. Tek shoqëria jonë qëndresat e

dhe europiane, masat e PISR për
Pakicat gjuhësor të POR FESR
2007/2013, çë janë drejtuar për
realizimin e veprimeve për mbrojtjen
dhe vlerëzimin e pakicavet gjuhësore në
territorin kalabrez.
Ky objektiv mbulin drejtuesi – duhet të jetë i ndjekur nëpërmjet realizimin e projekteve
speçifike të integruara çë duhen të
realizohen në kontekstin ku vendosen
historikisht komunitetet, çë gjatë kohës

SHËN MITËR
Krahina e Kalabrisë dërgon njoftime publike për kontribute familjeve në vështirësi

A

dministrata Bashkiake
e Shën Mitrit zbatoi
masat çë dërgoi Krahina e Kalabrisë, me njoftime
publike, për gjithë territorin e
Provinçës së Kozencës, çë parashikojnë financimin projektesh
sa të luftojë problemet sociale të
gjindjevet çë janë në situata

SHËN MITËR
Kuvend mbi paaftësisë

M

kundërshtuar me fuqi ka komuniteti
oçitan dhe ka ato arbëreshe të provinçavet të Kosenxës, të Kotronit dhe të
Katanxaros. Jemi i mendimit se Krahina duhet të bënë një hap praptë dhe të
lëjë të tëra burimet të caktuara për
pakicat gjuhësore oçitane dhe arbërishtëfoljes, dhe në fund sa të botohet një
shpallje i posaçëm për komunitete
grekanike, tue lejuar kështu, në mirëkuptim me parimet kushtetuese italiane

pranimit mund të bënë të lehen dica
pengesa shumë të forta çë zgjerojnë
paaftësinë tek njeriu i njejtë.
Zgjidhja e këtyre pengesa dhe integrimi me një njohje të mundësivet të vet,
dërgojnë njeriun me paaftësinë nga
autonomia dhe nga vetëmjaftueshmëri››.
Kuvendi, organizuar ka Instituti me
ndihmën e Drejtorit shkollor Antonio
Iaconianni, me bashkëpunimin e Ferrari-t Editore Eventi, qe një rast për
paraqjtjen e librit “Njerëz pengesë ” të
botuar ka Ferrari, të Frangjiskut
Fusca, Inspektor të Ministrisë I.U.R.,
dhe autor i studimit monografik.
Tek diskutimi muartin pjesë, përveç
autorit, Giuseppe Trebisacce, docent i
Historisë së Pedagogjisë së Unical dhe
President i CIRSE-s.
Në fund përshëndeti Kryetari i Shën
Mitrit i nderuariCesare Marini.
Ishin të pranishme edhe Kryetari dhe
nënkryetari i Shën Sofisë, Francesco
Sanseverino dhe Gennaro Nicoletti dhe
Presidenti i Lidhjes Arbëria dhe Kryetar i Vakaricit, Aldo Marino.

varfërie ose jo vetëmjaftueshmërie. Projektet kanë qëllimin e
ndihmës ushqimore për familjet,
për organet qishtare, për kooperativat sociale dhe për shoqatat
vullnetare dhe për subjektet
fitimprurëse.
Është siguruar
edhe koncesioni detyrimesh për
personat dhe për familjet çë

jetojnë në varfëri ekstreme, për
familjet çë kanë persona jo
vetëmjaftueshme. Kanë edhe
kontribute të tjera për organizatat të shkruara tek regjistri i
shoqatavet të familjevet, dhe
kupona për blerjen e nevojavet
themelore për fëmijët.
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SAN DEMETRIO CORONE
Giornata della memoria

S

i è svolta il 27 gennaio la
giornata conclusiva del
XXIV Memoria Meeting
presso la biblioteca del Liceo
Classico di San Demetrio Corone. La giornata della memoria è
stata l’occasione per la presentazione del convegno dal titolo
“Una storia rimossa” e del libro
“Gli ebrei in Albania sotto il
fascismo. Una storia da ricostruire” di Laura Brazzo e Michele
Sarfatti, edito da La Giuntina di
Firenze. Il dibattito è stato introdotto e coordinato da Antonio
Iaconianni, Dirigente scolastico

SAN DEMETRIO CORONE
Entra in vigore l’autocertificazione
dell’Istituto. Sono intervenuti
Mario Bova, Presidente
dell’Associazione “Occhi Blu”,
Francesco Altimari dell’Unical,
Shaban Sinani del Centro Studi
Albanologici di Tirana e Giovanni
Cimbalo dell’Università di Bologna. La manifestazione è stata
realizzato con il patrocinio del
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
scientifica, della Regione Calabria,
del Comune di Cosenza, della
Provincia di Cosenza, dell’Unical,
dell’Unione delle Comunità Eb r a i c h e I t a l i a n e .

SANTA SOFIA D’EPIRO
Riaperto a Palazzo Bugliari l’Erbario del Museo di Storia
naturale

D

opo anni di chiusura, è
stato da poco riaperto
l’Erbario del Museo di
Storia naturale della Calabria
delle Riserve “Lago di Tarsia” e
“Foce del Crati”. Palazzo Bugliari, sede dell’Erbario, ha aperto le
porte alle molte persone che
nella mattina di quel giorno si
sono raccolte al fine di osservare
le bellezze del nostro territorio.
Le piante e i fiori sono radunate
in questo palazzo (dove ha pure
sede il Museo del costume italoalbanese) allo scopo di essere
osservate da tutti per sempre. Il
gruppo “Amici della terra Italia”

ANNO 3, NUMERO 6

ha salutato tutti i convenuti:
quindi hanno partecipato e preso
la parola Agostino Brusco, Direttore Ente gestore Riserve TarsiaCrati, il sindaco di Santa Sofia
d’Epiro Vincenzo Sanseverino, Il
presidente della Comunità Montana “Greca-Destra Crati” Gennaro Nicoletti, Sandro Tripepi,
Presidente del Corso di Laurea in
Scienze Naturali all’Unical, e
Maria Beatrice Bitonti, Direttore
del Dipartimento di Ecologia
all’Unical. Per ultime non potevano mancare le scuole dell’abitato
che hanno messo attenzione e
sono sembrate contente di questa
riapertura che ha reso più ricco il
nostro paese.

in vigore con il nuovo
anno per il comune di
San Demetrio Corone
l’autocertificazione. Ne consegue
che i vecchi certificati emessi dal
comune non sono più validi e
non saranno più utilizzabili.
D’ora in poi viene fatto divieto
infatti alle pubbliche amministrazioni, Ministeri, Provincie, Comuni, Scuole, Università, Inps o
ai gestori di pubblici servizi come
Enel e Poste, di richiedere certificati a cittadini e ad imprese. L’
amministrazione dovrà richiederli, di volta in volta, ai cittadini che
potranno, a pena di reato, autocertificare direttamente le proprie
dichiarazioni, come previsto dagli
articoli 46 e 47 del dpr del 2000

È

che è entrato in vigore, anche per
Le amministrazioni comunali, dal
1° gennaio del 2012 grazie all’art.
15 della legge del 12 novembre
del 2011 n. 183. La produzione di
certificati è eliminata quindi e
sostituita dalle autocertificazioni,
completamente gratuite, senza
aggiunta di costi per i bolli e
diritti, che hanno la stessa validità
delle vecchie certificazioni comunali. Si potranno autocertificare
direttamente tutti i dati relativi a
situazioni anagrafiche personali.
L a m an c at a ac ce tt az i on e
dell’autocertificazione costituisce
violazione dei doveri di ufficio e
le vecchie certificazioni saranno
valide solo per i rapporti tra i
privati.

VACCARIZZO ALBANESE
Il Comune di Vaccarizzo Albanese partecipa ai festeggiamenti “Il popolo di fronte”
ell’ambito del progetto
“Arte
e
cultura
dell’Europa dell’Est”,
l’Ambasciata della Repubblica
d’Albania, il periodico “Bota
Shqipetare” e le associazioni della
comunità albanese presente a
Roma, hanno festeggiato i 100
anni dell’indipendenza
dell’Albania. I festeggiamenti dal
titolo “Il Popolo di fronte” si
sono tenuti dal 04 febbraio al 03
marzo a Roma, presso il Museo
della Civiltà Romana. È stato
creato un mosaico culturale fatto
di mostre di pittura e fotografiche, un’esposizione di importanti
documenti dell’Archivio Centrale,
convegni e proiezioni che hanno
segnato i 100 anni dealbanese.
Venerdì 17 febbraio si è llo Stato

N

tenuto il convegno sui “150 Anni
dell'Unità d'Italia e 100 Anni della
Rinascita dell’Albania. Il ruolo
degli Arbereshe: Pasquale Scura e
Terenzio Tocci”, a cura del Comune di Vaccarizzo Albanese. Hanno
preso parte al convegno i seguenti
relatori: l’ Ambasciatore Llesh
Kola, l’ On. Cesare Marini,
l’Ambasciatore Mario Bova, il
Sindaco di Vaccarizzo Albanese,
Aldo Marino, Gian Antonio Stella,
Opinionista del Corriere della Sera,
dr. Francesco Fabbricatore, la
dr.ssa Maria Assunta Iole, discendente di Pasquale Scura, il dr. Terenzio D'Alena, discendente di
Terenzio Tocci. Era presente come
invitato d'Onore l’Ambasciatore
del Kosovo Albert Prenkaj.

SAN DEMETRIO CORONE
Firmato il Protocollo d’Intesa tra Istituto Omnicomprensivo e Comune
stato firmato un Protocollo d’Intesa tra
l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, che prevede l’integrazione
dei soggetti diversamente abili
all’interno delle strutture pubbliche. Il progetto ha lo scopo di
migliorare la crescita dei diversamente abili attraverso uno stage
di 5 mesi per promuovere azioni
di utilità sociale e per far sì che i
soggetti possano trovare un

È

ruolo nella realtà sociale a cui
appartengono. Un percorso per
sensibilizzare il territorio stimolando una assunzione di responsabilità da parte degli individui e
delle strutture sociali. I ragazzi
verranno accompagnati
dall’insegnante di sostegno Giuseppina Marchianò. L’equipe di
progettazione è formata dalla
Dottoressa Domenica Puntorieri dell’Asl n.3 di Rossano, dalla
prof.ssa Esterina Palmieri e dal
prof. Giuseppe Gaccione

dell’Istituto Scolastico.
L’obiettivo è quello di costruire
una rete di risorse e di opportunità finalizzata allo sviluppo
delle potenzialità della persona
umana, il riconoscimento sociale
delle condizioni di svantaggio, la
rimozione dei processi di emarginazione e l’eliminazione del
pregiudizio favorendo
l’espressione autentica della
personalità, il potenziamento
delle capacità relazionali e il
miglioramento delle abilità

esecutive. Il progetto è stato
promosso e portato avanti grazie al contributo del Consigliere
comunale Damiano Cadicamo.
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SHËN MITËR
Dita e kujtesës

U

mba 27 të janarit dita
pëfundimtare të XXIVtë
të Kuvendit të Kujtesës tek biblioteca e
Liceut klasik të Shën Mitrit. Dita e
kujtesës qe një rast sa të paraqiti kuvendi me titullin “Një histori e harruar” dhe të vëllimit “Hebrenjt në
Shqipëri nën fashizmin. Një histori çë
duhet të rindërtohet” të Laura Brazzo
dhe Michele Sarfatti, i botuar ka La
Giuntina të Firences. Drejtoi dhe
bashkërenditi kuvendin Antonio Iaconianni, Drejtuesi shkollor të Institutit.

SHËN MITËR
Hyn në fuqi vetëvërtetimi
Muartin pjesë Mario Bova, President i
Shoqatës “Occhi Blu”, Francesco
Altimari të Universiteti të Kalabrisë,
Shaban Sinani të Qendrës Studimeve
Albanologjike të Tiranës dhe Giovanni
Cimbalo të Universitetit të Bolognës.
Manifestimi u realizua me mbrojtjen e
Ministerit të Arsimit të Universitetit
dhe të kërkimit shkencore, të Krahinës
së Kalabrisë, të Bashkisë së Kosenxës,
të Provinçës së Kosenxës, të Universitetit të Kalabrisë dhe të Lidhjes së Komunitetevet hebraike italiane.

SHËN SOFI
E haptin përsëri tek Pëllasi Bugliari Herbariumin e Muzeut të Historisë natyrore

P

as shumë vjetësh çë kish
qëndruar mbullitur, ka pak
ditë çë u hap njetër herë
Herbariumi i Muzeut të Historisë
natyrore të Kalabrisë të rezervavet
“Lago di Tarsia” dhe “Foce del Crati”. Pëllasi i Bularve, ku gjëndet Herbariumi, ua hapu dyert shumë të
kështeve çë menatet e asaj ditë u mbjodhëtin sa të shihjin bukuritë e vendit
tonë. Barërat dhe lulet janë gjithë të
mbjedhura dhe të vjuara te ky pëllas
(ku gjëndet edhe muzeu i të veshurit
arbëresh) sa të jenë rujtur për ngamot
ka gjithë. Grupi “Amici della terra
Italia” ua dha të falat gjithëve atyre

çë nd’atë menatë ishin atje; poka
muartin pjesë dhe foltin Agostino
Brusco, drejtori i Entit çë administron
rezervën Tarsia-Crati, kryetari i Shën
Sofisë Vincenzo Sanseverino, Kryetari
i Bashkësisë malore “Greca-Destra
Crati” Gennaro Nicoletti, Sandro
Tripepi President i kursit të Shkencavet natyrore tek universiti i Kalabrisë,
dhe Maria Beatrice Bitonti, Drejtor i
Departamentit të Ekologjisë tek universiti i Kalabrisë. Për të lurtëmat nëng
mund mangojin skollat e katundit çë
bënë fisiqi e u dukëtin shumë kutjend
për këtë hapje të re çë e bëri më të bëgat
katundin tonë.

SHËN MITËR
U nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit ndër Institutit i
Gjithëpërgjithëshëm dhe Bashkisë.

U

nënshkrua një Memorandum të Mirëkuptimit ndër
Admistratës Bashkiake dhe
Institutit i Gjithëpërgjithëshëm të
Shën Mitrit, çë parashikon integrimin
e personavet me aftësi të kufizuara në
strukturat publike. Projekti ka
qëllimin të përmirësojë rritjen e paaftuesvet përmes një stazh i 5 muajt sa
të nxit veprime shoqërisht të dobishme dhe sa të sigurojë se individët
mund të gjejnë një rol në realitetin
shoqëror të cilit i takojnë. Një rrugë
sa të sensibilizon territorin tue stimoluar një përgjegjësi ka ana e individëvet dhe strukturavet sociale. Djemtë
do të shoqërohen ka mësuese

Faqe 5
Administrata Publike -Kultura

H

yri në fuqi me vitin e ri për
Bashkinë e Shën Mitrit
vetëvërtetimi. Pason se
vërtetimet e vjetra të nxjerrë ka Bashkia nëng vëlenjen më dhe nëng mund
të përdorohen më. Çë nani në fakt
ndalohet administravet publike, Ministrivet, Provinçavet, Bashkivet, Skollavet, Universitetevet, Institutit për Sigurimes Shoqërore (Inps) ose mbarështuesvet të shërbimevet publike si Enel dhe
Postat, sa të lypen vërtetime qytetarëvet
dhe ndërmarrjevet. Administrata ka
t’ua kërkonjë, çdo herë, qytetarëvet çë
mund, me rrezik krimi, të vetëvertetonjen drejtpërdrejtë deklarimet e tyre, si
parashikonjen nenet 46 dhe 47 të

dekretit të Presidentit të Republikës të
vitit 2000 çë hyri në fuqi, edhe për
administratat publike, çë ka 1 janari
të vitit 2012 për ndjetë nenit 15 të
ligjit 12 shënmërtir të vitit 2011 nr.
183. Prodhimi i vërtetimevet poka nëng
është më dhe në vend të tij janë vetëvërtetimet, të tëra pa pagesë, pa nevojë sa
të paguash vula dhe të drejta, çë e kanë
të njëjtën vlerë të vërtetimevet të vjetra
bashkiake. Mund të vetëvërtetohen
drejtpërdrejtë të dhënat e gjitha çë kanë
lidhje me situatat e gjendjes civile vetjake. Mospranimi i vetëvërtetimit përbën
shkeljen e detyravet zyre dhe vërtetimet
e vjetra kanë t’jenë të vlefshme vetëm
për relacionet ndër privatët.

VAKARIC
Bashkia e Vakaricit muar pjesë tek festimet “Populli kundrela”

N

ë rastin e projektit “Art dhe
kulturë e Europës së Lindjes”,
Ambasada e Republikës ë
Shqipërisë, revista “Bota Shqipetare”
dhe shoqatat e komunitetit shqipëtare çë
janë Romë, festuan 100 vjet të pavarsisë
së Shqipërisë. Festimet me titullin
“Populli kundrela” u mbajtin çë te dita
04 të fjavarit njera te dita 03 të marsit
Romë, tek Muzeu i Qytetërimit Roman.
U krijua një mozaik kulturor të bërë
me ekspozite pikturash dhe fotografish,
një ekspozitë dokumentash të
rëndësishme të Arkivit Qendrore, kuvende dhe projektime çë treguan njëqind
vjet të Shtetit shqipëtare. Të prëmten 17
fjavar u mba kuvendi mbi “150 Vjetorin e Bashkimit të Italisë dhe 100

Vjetorin e Rilindjes së Shqipërisë.
Roli i Arbëreshëvet: Paskall Skura
dhe Terenc Toçi”, të përbërë ka Bashkia e Vakaricit. Muartin pjesë te
kuvendi referuesit çë vinjën pas: Ambasadori Llesh Kola, i nderuari
Cesare Marini, Ambasadori Mario
Bova, Kryetari i Vakaricit, dr. Aldo
Marino, Gian Antonio Stella, Redaktori i Corriere della Sera, dr.
Francesco Fabbricatore, dok.sha
Maria Assunta Iole, pasardhësja e
Paskallit Skura, dr. Terenzio
D'Alena, pasardhësi i Terencit Toçi.
Ish i pranishëm si i ftuar nderi Ambasadori i Kosovës Albert Prenkaj

mbështetjeje Giuseppina Marchianò.
Ekipi i projektimit është formuar ka
dokt.sha Domenica Puntorieri e Asl
n.3 të Rossano-s, ka prof.sha Esterina Palmieri dhe ka prof. Giuseppe
Gaccione i Institutit Skollor. Qëllimi
është të ndërtojë një rrjet të burimeve
dhe mundësive çë synojnë zhvillimin e
personit njerëzor, njohja sociale e
disavantazh, heqja e procesevet të
margjinalizmit dhe
eliminimin e
paragjykimit tue favorizuar shprehjen
e personalitetit, rritja aftësivet shoqërore dhe aftësivet të përmirësuara ekzekutive. Projekti u promovua dhe
ndoqi me ndihmën e këshilltarit
bashkiak Damiano Cadicamo.
Nella foto i partecipanti al convegno
Tek fotografia pjesëmarrësit e kuvendit
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ARBERIA
Commemorazione dei defunti nei paesi arbëreshë

M

olto sentito tra gli arbëreshë è il culto dei morti,
commemorati secondo il
rito greco-bizantino sabato 11
febbraio, e ricordati una settimana prima della Grande Quaresima
bizantina che quest’anno è iniziata il 19. Dalla domenica al venerdì
precedente si celebra il rito della
Sepoltura, mentre il sabato si
celebra la Divina Liturgia presso
il cimitero; in questa occasione,
nei paesi arbëreshë dell’Unione
Arberia si cantano: il salmo 129,
“Tek jam i thell…” (De Profundis), e
il salmo 50, “Miserikordje”, adattati
da Giulio Variboba; “Vjen e
shtunëza menat”, canto tradizionale
di S. Cosmo Albanese, e
“Parkales”, canto tradizionale di
Macchia Albanese. La leggenda
vuole che Gesù Cristo per otto
giorni dia il permesso alle anime
dei
defunti
di
uscire
dall’oltretomba, per fare ritorno
in superficie ed andare a ritrovare
i luoghi dove sono vissuti. In
tutte le case, nel corso della settimana dei defunti, si accendono

dei lumi alimentati ad olio, per
indicare ai morti la via del ritorno. Il sabato successivo, “e shtunia
e Shales”, i morti sono costretti a
ritornare nell’oltretomba. È tradizione arbëreshe svolgere la cerimonia della benedizione della
“panagjia” (mensa con vino, pane,
grano bollito e una candela sovrapposta al centro), simbolo
della resurrezione del corpo e
della immortalità dell’anima.
Dopo la cerimonia, il papàs distribuisce ai presenti il pane con
un po’ di grano bollito. A San
Demetrio Corone, piena di significati storici e demo-antropologici
è l’antica tradizione del frugale
“pasto comune” in memoria di
chi non c’è più. Infatti il sabato
dei defunti il sacerdote e i fedeli si
recano al cimitero dove si celebra
la messa e si benedicono le tombe. Non è raro vedere gruppi di
uomini, disposti a forma di cerchio e con i gomiti appoggiati
sulla tomba, consumare qualche
cosa in ricordo del defunto, offrendo da bere anche agli altri.

VACCARIZZO ALBANESE
Incontro diocesano di giovani: “Passo Parola”
Ufficio diocesano per
la Pastorale Giovanile,
guidato da papàs Elia
Hagi vice parroco di Vaccarizzo Albanese, ha organizzato
un’incontro diocesano di giovani: “Passo Parola”, che si è
svolto a Vaccarizzo Albanese,
domenica 20 novembre.
“Passo Parola” è un’iniziativa,
nata lo scorso anno, e si propone di aiutare i giovani a fare
esperienza di Gesù e della Sua
Chiesa. La Domenica mattina,
il paese è stato affollato da
numerosi giovani provenienti
dalle parrocchie di Catanzaro,
Vibo, Civita, Plataci, San Giorgio Albanese, Cantinella e
Vaccarizzo Albanese, che sono
stati accolti presso “Palazzo
Marino” , per poi giungere
nella Chiesa Matrice dove i
giovani di Catanzaro e Vibo
hanno potuto assistere alla
Messa di rito greco-bizantino
ed ammirare le pitture e le
bellissime icone della nostra
tradizione. La Divina Liturgia
è stata celebrata da papàs

L’

Elia Hagi, insieme al vice parroco di
Cantinella, papàs Ivan Pitra, e al vice
parroco di Civita, papàs Remo Calin
Mosneag. I giovani, dopo aver consumato il pranzo a sacco e i dolci del
ricco buffet, allestito per l’occasione,
hanno visitato il Museo del Costume
e degli Ori Arbëreshë e il centro
storico del paese, guidati dagli operatori dello sportello linguistico. Nel
pomeriggio, in piazza tra colori,
musica, gioia ed entusiasmo si sono
svolti giochi ludici e trofei di pallavolo e di calcio. Dopo questa fantastica giornata “Passo Parola” domenica 29 gennaio, si è spostata a Davoli (CZ). Giovani di Vaccarizzo
Albanese, San Giorgio Albanese,
San Cosmo Albanese e Plataci accompagnati da papàs Elia Hagi hanno trascorso una bellissima giornata
a Davoli, dove, accolti nella parrocchia di S. R. Bellarmino per ascoltare
la Messa. Nel pomeriggio insieme
ad altri giovani calabresi hanno partecipato a trofei di calcetto, pallavolo e bocce. Il prossimo incontro di
“Passo Parola” si terrà, il 11 marzo,
a Paravati (VB).
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SAN GIORGIO ALBANESE
Inaugurazione della scuola dell’infanzia
ercoledì 22 febbraio è
stata inaugurata la scuola
d e l l ’i n f a n z i a d i S an
Giorgio Albanese che dopo circa
un anno ha riaperto le porte ai
suoi piccoli allievi. Alla manifestazione erano presenti il sindaco,
dott. M. Scura, il dirigent e
dell’istituto comprensivo di San
Giorgio, l’ ingegner A. Iaconianni, il parroco papas V. Scirchio,
l’assessore alla cultura, prof. G.
Esposito, e la responsabile comunale dei servizi scolastici, la sig.ra
E. Gabriele. Si sono dunque
conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola. L’intervento
strutturale dello stabile di via
Fontana è stato disposto
dall’Amministrazione comunale
in seguito ad una indagine staticosismica, la quale aveva evidenziat
o
c
h
e
l'edificio non era più a norma di
legge. Diversi sono gli interventi

M

realizzati e vanno dalla messa in
sicurezza dei solai all'installazione
dell'impianto fotovoltaico, dalle
pavimentazioni alle opere di rifinitura. Sono stati ristrutturati i
bagni, la cucina, la sala mensa, le
aule scolastiche e il piano terra
adibito a garage dei bus scolastici.
Nuovi colori, spazi più ampi a
misura di bambino animano
l’interno della scuola rendendola
più accogliente ma, soprattutto,
più funzionale e sicura. Il progetto è stato curato dall’Arch. G.
Cassavia che in quanto direttore
dei lavori ne ha seguito passo
passo la esecuzione. Il costo dei
lavori ammonta a 186 mila euro
ed è stato finanziato dalla Regione Calabria con delibera di G. R.
n ° 305 del 25/05/2009. I lavori
sono stati eseguiti dalla ditta Pugliese G.L. di Terranova da Sibari.

SAN GIORGIO ALBANESE
''La mia giornata delle Forze Armate”

I

n occasione delle celebrazioni civili e militari dedicate al 4 novembre, Giorno dell’Unità d’Italia e Giornata
delle Forze Armate, il Ministero
della Difesa ha indetto una gara
fotografica per premiare gli scatti
più belli ritraenti particolari delle
manifestazioni del 4 novembre
2011 in 27 città italiane. La giuria,
composta da un rappresentante
del Ministero della Difesa, da tre
dello Stato Maggiore Difesa e da
un fotografo professionista, ha
premiato le migliori foto giunte
da tutta Italia. Prima classificata

una giovanissima neolaureata
sangiorgese, Luigina Viteritti, che
con il suo “Il Gran Tricolore”
ha spiazzato tutti aggiudicandosi il primo premio. Figlia del
Comandante della Polizia Municipale di San Giorgio Albanese,
Mario Viteritti, Luigina non poteva che essere di sangue
“tricolore”. Inoltre, lo scorso
anno ha partecipato ad un’altra
iniziativa promossa dal Ministero
della Difesa, “ Vivi Le Forze
Armate”, che le ha consentito di
svolgere per tre settimane vita
militare in una caserma della
Capitale.

La foto vincitrice del concorso
Fotografia çë fitoj konkursin
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ARBËRI
Kujtimi i të vdekurvet te katundet e Arbërisë

P

ër arbëreshët kulti i të
vdekurvet është shumë i
ndier dhe u kremtuan,
sipas traditës bizantine, të shtunën 11
fjavar, sepse kujtohen një javë parë
Kreshmës së Madhe ç’u nis ditën 19.
Çë të dielën njera të prëmtën kremtohet
riti i Varrimit, kurse të shtunën këndohet Mesha e Madhe, tek varrezat; te
ky rast, te katundet arbëreshe të Lidhjes Arbëria këndohen: psalmi 129,
“Tek jam i thell”, dhe psalmi 50,
“Miserikordje”, të përshtatur ka Jul
Variboba; “Vjen e shtunëza menat”,
kalimera e traditës së Strigarit, dhe
“Parkales”, kalimera e traditës së
Maqit. Legjenda thotë se Krishti për
tetë ditë jep lejen shpirtravet të vdekurvet të dalen ka jetra jetë sa të priren
mbi dhe e sa të ven’e çonjen vendet ku
jetuan. Te gjithë shpitë, tek java e të
vdekurvet, çelen llambat me valë, sa t’i

Faqe 7
Shoqëria

Mbuzat:
Përurimi i skollës për fëmijët

burtonjen të vdekurvet udhën e kthimit.
Të shtunën çë vjen, e shtunia e Shales,
të vdekurit kanë të priren te jetri
dhe.Edhe sot tek arbëreshët kremtohet
bekimi i “panagjisë” (tryezë me verë,
bukë, grurë të zier dhe një qiri të vënë
ndëmest), simbol i ringjalljes së kurmit
dhe të pavdekësisë së shpirtit. Pas
ceremonisë, zoti i jep besimtarëvet
bukën me një cik grurë të zier. Shën
Mitër festa e të vdekurvet është shumë e
ndier: edhe sot është tradita e të ngrënëvet të përgjithshëm për kujtimin e kujt
nëng është më, pjot me kuptime historike dhe demo-antropologjike. Të shtunën e të vdekurvet zoti dhe besimtarët
venë tek varrezat ku thuhet mesha dhe
bekohen varret. Shumë herë shihen
burra të vendosur në rreth dhe me
bërrulet përsipër varrit, çë hanë për
kujtimin e të vdekurit, tue dhënë të pirë
edhe të tjervet.

ë mërkurën 22 të
fjavarit u përurua
skolla për fëmijët të
Mbuzatit çë pas një vit hapu
përsëri dyerët nxënësit të vegjël.
Tek shfaqja ishin të pranishëm
kryetari, dok. M. Scura, drejtuesi i
Institutit përfshir të Mbuzatit,
inxhinieri A. Iaconianni, zoti V.
Scirchio, asesori i Kulturës, prof. G.
Esposito edhe përgjegjësi bashkiake e
skollës, zonja E. Gabriele. U
mbaruan kështu punët sigurimi të
skollës. Ndërhyrja strukturore të
ndërtesë ka udha Fontana qe i
zgjedhur ka Administrata bashkiake pas një ekspertim sizmike ka e
cila rezultoi se skolla nëng ish më në
përputhje me ligjin.

T

Të ndryshma qenë ndërhyrjet si vënia në
siguri të soletët, instalimi e impiantit
fotovolltaik, shtrimet edhe punimet e fundit. Qenë të ndrequra banjët, kuzhina,
salla për tryezë, klasët e shkollës edhe
kati i parë ku është garazhi të autobusvet
të skollës. Ngjyra të reja, hapësirat më të
mëdha për fëmijët bënjen skollen më të
bukurë edhe mbi të gjitha më funksional
dhe të sigurt. Projekti qe i hartuar ka ark.
G. Cassavia çë si drejtor e punimevet vate
pas realizimin e projektit këmba këmbës.
kostoja e projektit është 186 mijë eurosh
dhe u financua ka Krahina e Kalabrisë
me G.R. n ° 305 të 25/05/2009. Punat
u realizza ka firma Pugliese G.L. ka
Terranova di Sibari.

VAKARIC
Takim djoqezan për të rinjtë: “ Shkonj Fjalë”

Z

yra djoqezane për Baritorin Rinor, të drejtuar ka
zoti Elia Hagi nënfamullitari i Vakaricit, organizoi një
takim djoqezan për të rinjtë:
“Shkoi Fjalë”, ç’u mba Vakaric,
të dielë 20 të shënmërtirit. “Shkoi
Fjalë” është një iniciative, ç’u le te
viti çë shkoi, dhe propozohet të
ndihen të rinjtë të bënjën eksperiencen e Krishtit dhe të Qishës. Të djelë
menatë, katundi u mbjua me të rinj
ka famullitë e Katanxarit, Vibo-s,
Çivëtit, Pllatënit, Muzatit, Kantinelës dhe të Vakaricit, çë qenë
pritur tek “Pëllasi Marino”, dhe
pra gjithë bashkë vanë mbë Qisha
ku të rinjtë e Katanxarit dhe të
Vibo-s gjegjëtin Meshën e kënduar
me ritin grek-bizantin dhe admiruan pikturat dhe ikona e bukura
të traditës tona. U këndua Liturgja
Hyinore ka zoti Elia Hagi,

bashkë me nënfamullitari i Kantinelës,
zoti Ivan Pitra, dhe nënfamullitari i
Çivëtit, zoti Remo Calin Mosneag. Të
rinjtë, pas çë hëngëtin të ngrënët e tyre dhe
ëmbëlsirat mbi tryezës, së përgatitur për
atë rast, vizituan Muzeun i Veshjevet dhe
të Arëvet Arbëreshe dhe qendrën historike
të Katundin, të shoqëruar ka operatorët e
Sportelit gjuhësor. Pasditës, te sheshi,
midis ngyra, muzikë, hare dhe entuziazëm, u zhvilluan lojëra dhe trofe të volejbollit dhe të futbollit. Pas kësaj ditë shumë e bukur, “Shkonj Fjalë” të dielë 29 të
janarit, u mba në Davoli (CZ). Të rinjë
ka Vakarici, Mbuzati, Strigari dhe
Pllatëni të bashkuar ka zoti Elia Hagi
vanë Davoli, ku qenë pritur si miqë tek
Qisha e Shën R. Bellarmino ku gjegjëtin
Meshën. Pas mesditës bashkë me të tjerët
të rinjë kalabrezë muartin pjesë tek trofe të
futbollit, të volejbollit dhe te loje me gjyle.
Takimi i ardhshëm të “Shkonj Fjalë”
mbahet , te dita 11 të marsit, Paravat
(VB).

Nella foto un momento della manifestazione
Tek fotografia një moment i shfaqjes

MBUZAT
''Dita ime me Forcat e Armatosura”

N

ë rastin e festimevet civile e
ushtarake për ditën 4 të
shënmërtirit, Dita të Bashkimit të Italisë edhe Dita të Forcat të Armatosura, Ministria e
Mbrojtje ka shpallur një konkurs
fotografik për t’ia jep çmimin fotografivet më të bukura mbi festimevet
për 4 shënmërit 2011 çë qenë bërë në
27 qytete italiane. Juria e përbërë ka
një përfaqësues i Ministrisë së Mbrojtjes, ka tre të Shtatmadhori i Mbrojtjes edhe ka një fotograf profesionist,
ç’ia dhanë çmimet fotografivet më të
bukura arritur ka gjithë Italia.

Nella foto un momento della manifestazione
Tek fotografia një moment i shfaqjes

U klasifikua e para një vajzë
mbuzaciote e diplomuar, Luigina
Viteritti, çë me “Trengjjyrësh të
Madh” na bëri gjithëve një surprizë
e fitoj çmimin e parë. E bija e
Komandantit i policies bashkiake të
Mbuzatit, Mario Viteritti, Luigina
nëng mund ish se me gjakun trengjyrësh. Përveç vitit të kaluar muari
pjesë tek iniciativa e Ministrisë së
Mbrojtje, “Jetoi me forcat e armatosura”, ç’ia dha mundësinë të rrini
tri java tek një kazermë të Kryeqytetit.
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SAN COSMO ALBANESE
Chirotesia per il protopresbitero Papàs Pietro Minisci

L

a comunità parrocchiale di San
Cosmo Albanese, sabato 21 gennaio ha voluto unirsi con gioia
attorno al suo parroco all’atto di conferimento da parte di S. E. Mons. S. Nunnari
della benedizione al Protopresbitero. Il
riconoscimento di tale dignità ecclesiastica
conferita al papàs Pietro Minisci è un
segno di apprezzamento dell’attività pastorale svolta e degli incarichi espletati a
beneficio della Diocesi di Lungro. Le
virtù morali ed intellettuali hanno sempre
contraddistinto l’operato del papàs, sempre vicino a tutti nei momenti di gioia e
di dolore dedicando tutte le sue forze ed
energie al servizio di Cristo e della Sua

Santa Chiesa. A dare il benvenuto a S. E.
Mons. Salvatore Nunnari sul sagrato
della chiesa erano presenti le autorità
religiose civili e tutti i fedeli allietati dal
suono della banda musicale comunale. La
solenne cerimonia religiosa con
l’Ufficiatura del Vespro è stata contrassegnata da momenti molto significativi e
solenni, ricchi di emozione. Il Vicario e
delegato ad omnia dell’Eparchia,
l’Archimandrita Donato Oliverio, ha dato
lettura della bolla di nomina, a cui ha
fatto seguito la chirotesia da parte di S. E.
Mons. Salvatore Nunnari al neoprotopresbitero e la consegna della Croce Pettorale e delle altre insegne caratteristiche:
l’Epigonation e l’epanokalimafion,

ARBERIA
Presentazione del progetto “Passi affrettati verso Sud”

S

abato 18 febbraio presso il Salone degli Stemmi della Provincia di
Cosenza, alla presenza della
scrittrice Dacia Maraini, è stato
presentato il progetto
dell’Associazione Culturale
“Maschera e Volto” dal titolo
“Passi affrettati verso Sud”; un
evento di notevole spessore
culturale, che prevede la pubblicazione del testo “Tue ecur me
presë”, traduzione in lingua
arbëreshe di “Passi affrettati” di
Dacia Maraini, a cura di Adriana Ponte; e lo spettacolo teatrale ad esso legato, con: Carmelo
Giordano, Imma Guarasci,
Vicky Macrì, Lello Pagliaro,
Adriana Ponte, per la regia di
Imma Guarasci. Hanno preso
parte alla presentazione del

progetto l’Assessore alla Cultura e
alle Minoranze Linguistiche Maria
Francesca Corigliano, il Pro-Rettore
dell’Unical Prof. Francesco Altimari, che ha curato la prefazione
dell’opera; la scrittrice Dacia Maraini, che ha fortemente apprezzato
questa traduzione con l’intento di
divulgare in più lingue possibili,
anche quelle minoritarie, le otto
emblematiche storie di donne contenute nel libro, per restituire voce
a tanti casi di violenza alle donne
rimasti celati.
L’opera teatrale sarà rappresentata
in tre centri arbëreshe della provincia cosentina nel prossimo mese di
marzo e sarà fatta opera di diffusione, destinando oltre duecento copie
del libro tradotto alle scuole e alle
biblioteche delle comunità albanofone, che sono ben ventitré su tutto
il territorio provinciale.

SAN DEMETRIO CORONE
Body Building: un nuovo campione

S

an Demetrio Corone ha un nuovo campione. Si
tratta di Damiano Aiello, 27 anni, primo classificato nella finale del Trofeo Internazionale di Body
Building che si è svolto alla fine di novembre a Soverato.
Damiano ha trionfato su una selezione che ha visto impegnati 100 atleti, divisi per peso e altezza, in 14 categorie,
provenienti da molte parti della Calabria e dell’Italia. Dopo
tre anni l’atleta è tornato sulle passerelle dei concorsi con
un nuovo tipo di preparazione e con un solo obiettivo:
quello di vincere le gare più importanti del circuito. Un
obiettivo raggiunto dopo una preparazione durata circa 7
mesi fatta di sacrificio e duro lavoro. Prossimo appuntamento è la selezione di “Mister Universo”, che si svolgerà
il 3 e 4 Dicembre a Corigliano Calabro.

offerti in dono per l’occasione dalla comunità parrocchiale. Il sindaco Dott.
Cosmo Azzinari, a nome di tutta la comunità, ha espresso al suo parroco felicitazioni per la nuova nomina, mettendo in
luce come molte delle sue doti di uomo di
fede e cultura giovano a tutta la comunità
per la crescita nella fede e per
l’arricchimento individuale. Al termine
della celebrazione del Vespro è seguito
presso l’adiacente casa del pellegrino un
lauto rinfresco offerto da tutti i fedeli della
parrocchia ai numerosissimi partecipanti
pervenuti per l’evento da tutti i paesi del
circondario.

SANTA SOFIA D’EPIRO
Albania: Fronte dimenticato della Grande Guerra - Mostra
convegno sull’invasione austro-ungarica

L’

invasione austro-ungarica
fino all’Albania, le mire
espansionistiche della
Germania e l’attuale assetto economico dell’Europa, sono stati
alcuni dei temi che hanno caratterizzato un interessante dibattito
che si è svolto domenica 15 gennaio presso l’Auditorium di Santa
Sofia d’Epiro. La manifestazione
è stata l’occasione per la presentazione di un libro e di una mostra
fotografica sull’Albania “Fronte
dimenticato della grande guerra” con
numerose foto, prese
dall’Archivio di Stato di Vienna
dall’autore del libro Eugenio
Bucciol, piemontese di 84 anni,

che ha curato la mostra. Sono
intervenuti al convegno il Prof.
Giuseppe Roma e il Prof. Giuseppe Trebisacce dell’Unical,
l’Assessore Giuseppe Mazzaglia
del Comune di Nicolosi. Molto
accurato l’intervento del Prof.
Francesco
Leoncini
dell’Università Cà Foscari di
Venezia, che ha relazionato sugli
assetti europei all’epoca della
Grande Guerra confrontandoli
con le dinamiche e l’evoluzione
del contesto europeo moderno. A
portare i saluti il Sindaco del
paese arbëresh Francesco Sanseverino e il Vicesindaco Gennaro
Nicoletti

MACCHIA ALBANESE
Nasce il sito della Parrocchia
l 24 dicembre 2011, nel
clima benevolo del Natale, è stato messo in rete il
nuovo sito della Parrocchia Maria
SS.ma di Costantinopoli di Macchia Albanese, presentato alla
comunità dal viceparroco P. Francesco Godino la notte di Natale,
il quale è una novità assoluta per
la comunità di Macchia Albanese.
I
l
s
i
t
o
www.chiesamacchialb.altervista.or
g è stato realizzato da Cristian
Marchianò di Macchia Albanese,
studente in ingegneria informatica
presso l’Università della Calabria,che insieme al viceparroco e

I

ai ragazzi della comunità lo curanoquotidianamente.
Il sito è stato creato, non soltanto per far conoscere ai fedeli di
Macchia che vivono fuori dalla
comunità o all’estero ciò che si fa
in parrocchia e in paese, ma soprattutto perché diventi uno strumento efficace di evangelizzazione e di catechesi, così come sostiene il Santo Padre Benedetto
XVI, che ci ammonisce ad usare
bene le nuove tecnologie, con lo
scopo di approfondire attraverso
di esse le tematiche cristiane e
sociali della Chiesa e della società.
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STRIGAR
Dorëzimi protopresbiteral për zotin Pietro Minisci

K

omuniteti famullitar i Strigarit, të
shtunë 21 janar, dishë të bashkohej
me hare rreth famullitarit tij në
momentin e dorëzimit ka Kryepeshkopi Imzot
S. Nunnari të emërimit si Protopresbiter. Njohja e këtij titull qishtar të dhënë zotit Pjetër
Minisci është një shenjë e vlerësimit e veprimtarisë pastorale si edhe për detyrat e zhvilluara
për të mirën e Qishës së Ungrës. Virtutët
morale dhe intelektuale karakterizuan gjithmonë
punën e tij, gjithmonë afër gjithave në momentet e haresë edhe të pikëllimit tue kushtuar
gjithë energjitë dhe forcat e tij për të mirën e
Qishës së Krishtit. Ia dhanë mirëseardhjen
Peshkut S. Nunnari përpara Qishës autoritetet fetare dhe civile me besimtarët, gjithë të
gëzuara ka banda muzikore e bashkisë.

Ceremonia fetare solemne me mbrëmësorjen u
shënua me momente shumë të rëndësishme, solemne dhe pjot me emocione. Vikari, Arkimandriti
Donato Oliverio, djovasi bullën me emërimin, u
shkua pra tek ceremonia e bekimit ka Kryepeshkopi S. Nunnari të protopresbiterit me vendosjen e duarvet edhe të drejtën të veshënjë kryqin
te stamahji me epigonation dhe me epanokalimafion, i dhuruar ka gjithë famullitarët.
Kryetari i bashkisë dok. C. Azzinari i bëri
urimet famullitarit për emërimin e ri, tue theksuar se shumë virtutët e tij burri besimi dhe
kulture, i bënjën mirë gjithë katundit për rritjen
në besim edhe për pasurimin personal. Në fund të
mbrëmësorjes u mba tek shpia e pelegrinëvet një
freskim i ofruar ka besimtarët e famullisë për
gijthë pjesëmarrësit çë erdhëtin për ngjarjen.

ARBËRIA
Paraqitja e projektit "Tue ecur me presë drejt jugut"

E

shtunë, 18 fjavar tek Salla e
emblemat të Provinçës së
Kozencës, me praninë e
shkrimtarisë Dacia Maraini, u
paraqiti projekti i Shoqatës Kulturore
"Maschera e Volto" me titullin "Tue
ecur me presë drejt jugut"; një ngjarje me
rëndësi të madhe kulturore, me
publikimin e tekstit "Tue ecur me
presë”, përkthimi arbërisht i tekstit të
Dacia Maraini, të realizuar ka
Adriana Ponte; dhe shfaqja teatrale në
lidhje me atë, me: Carmelo Giordano,
Imma Guarasci, Vicky Macrì, Lello
Pagliaro, Adriana Ponte, të drejtuar ka
I M M A
G u a r a s c i .
Muartin pjesë tek paraqitja
Asesorjapër Kulturën dhe Pakicat
Gjuhësore Maria Francesca Corigliano,

Pro- rektori i Universitetit të
Kalabrisë Prof. F. Altimari, i cili
shkruajti parathënien e veprës;
shkrimtarja Dacia Maraini, çë
vlerësoi shumë këtë përkthim me
qëllimin sa të shprishet në shumë
gjuha, edhe pakicore, tetë tregimet
emblematik të grave çë janë të
shkruara tek libri, për t'u kthyer një
zë rastevet të dhunës ndaj gravet çë
mbetin të shehura.
Shfaqja ka të përfaqësohet tek tri
qendrat arbëreshe të Provinçës së
Kozencës te muaji i marsit tue
shprishur, me më shumë se dyqind
kopje të librit të përkthyera për
skollat dhe bibliotekat komuniteteve
arbërishtfoljes, të cilat janë njëzetetre
të gjithë territori i provinçës.

SHËN MITËR
Body Building ka një kampion të ri

S

hën Mitri ka një kampion të ri. Është Damiano
Aiello, çë ka 27 vjeçë, është i pari çë muari çmimin
tek finalja e Trofeut Ndërkombëtar ç’u mba tek
fundi i shënmërtirit në Soverato. Damiano fitoi mbi një
zgjedhje e 100 atletësh, të ndajtur për peshë dhe për lartësi,
në 14 kategori, çë vijin ka shumë vende të Kalabrisë dhe të
Italisë. Pas tre vjetë atleti u pruar mbi pasarelat e konkursevet me një përgatitje të re dhe vet me një objektiv: sa të fitonej
garat më të veçanta të rrethit. Ai ia arriti qëllimit pas një
përgatitjeje çë bëri për 7 muaj, me sakrificë dhe me punë të
rëndë. Takimi çë e pret nani është zgjedhja e “Mister Universo-s”, çë ka të mbahet më 3 dhe 4 shëndre Kurëlanë.

Nella foto il neo Protopresbitero Pietro Minisci
Tek fotografia Protoprezbiteri Pietro Minisci

MAQ
U le siti i Famullisë

M

ë 24 shëndre 2011, me klimën e festës së
Krishtlindjes, qe vënur në web-in siti i ri i
Famullisë së Shën Mërisë së Konstantinopollit të Maqit, të parashikuar komunitetit ka nënfamullitari zoti Frangjisk Godino në natën e Krishtlindjes.
Siti www.chiesamacchialb.altervista.org, ç’është një
shurbes e re për Maq, qe realizuar ka Cristian Marchianò ka Maqi, një student i inxhinierisë informatike
tek Universiteti i Kalabrisë, çë bashkë me nënfamullitari
dhe të ri njtë e k atun dit e boto n gjit hmonë.
Siti qe realizuar sa të njohën besnikët e Maqit çë rrin
jashtë atë çë bëhet tek famullia ose te katundi, edhe pse ka
të jetë një vegël i veçant vangjillzimi dhe katekizmi, ashtu
si thotë Papa Benedhiti XVI, çë na fton të përdorojën
mirë teknologjitë të re, me qëllimin e thellimit të temavet
të krishtera dhe sociale të Qishës dhe të shoqërisë përmjet
tyre. Siti parashikon, përveç shfaqja e parë, katër
seksiona ç’janë: fotografi, botime e kaluara, përmbledhje
historike, art; pra ka: një seksion lidhjeje me shfaqjen e
facebook-it të Famullisë; seksiona njoftime, ku çdonjeri
mund të shkruhet; një seksion ku mund të dërhohen files
çë kanë botohen dhe kalendari bizantin me shënjtin e
d
i
t
ë
s
.

Nella foto la homepage / Tek fotografia homepage

SHËN SOFIA

Shqipëria: Front i harruar të Luftës së Madhe Botërore – Kuvendi-Ekspozita mbi
pushtimin austro-hungarez

P

ushtimi i Perandorisë austrohungareze në Shqipëri, qëllimet ekspansioniste e Gjermanisë dhe struktura e sotme ekonomike të Europës, qenë ndër
temat çë karakterizuan një takim interesant ç’u
zhvillua të dielë 15 janar tek Auditoriumi i Shën
Sofisë. Ngjarja qe një mundësi për paraqitjen e
një libri dhe një ekspozite fotografike rreth Shqipërisë “Frontit të harruar të Luftës së Madhe Botërore” me fotografi të shumta, të marra
ka Arkiv Shtetëror i Vjenës ka shkrimtari
Eugenio Bucciol, piemontez i 84 vjetë, çë përgatiti

ekspozitën. Te kuvendi muartin pjesë Prof. Giuseppe
Roma dhe Prof. Giuseppe Trebisacce ka Universiteti i
Kalabrisë, As. Giuseppe Mazzaglia ka Nicolosi.
Shumë interesant qe ndërhyrje e Prof. Francesco Leoncini ka Universiteti Cà Foscari i Venecies, çë bëri një
ligjeratë mbi marrëveshjet europiane gjatë Luftës së
Madhe, tue i krahasuar ato me dinamikat dhe evolucionin e kontekstin modern evropian. Në fund, përshëndeti kryetari i Shën Sofisë Francesco Sanseverino dhe
nënkryetari Gennaro Nicoletti
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GIROLAMO DE RADA
irolamo De Rada nacque a Macchia Albanese il 29 novembre 1814. Figlio di Michele, sacerdote di rito greco-bizantino ed insegnante di latino e greco al Collegio di Sant’Adriano, all’età
di otto anni venne iscritto al Collegio di Sant’Adriano a S. Demetrio Corone. Spinto dal grande amore per la lettura, il giovane De Rada cominciò a conoscere, leggendo, le grandi opere delle
letteratura europea. Nel 1832 compose l’Odisse, un poemetto in quattro canti, scritto in lingua italiana, che è un tentativo di fusione tra l’epica classica e l’epos del popolo albanese.
Nel 1833 terminò i suoi studi, diplomandosi a pieni voti, e decise di rimandare di un anno la sua
iscrizione all’Università di Napoli. Nel settembre dello stesso anno, Raffaele Valentini lo incaricò di
raccogliere i canti tradizionali delle comunità italo-albanesi. Questa esperienza fece nascere in lui un
grande amore per la sua terra e per la stirpe a cui apparteneva. Così Girolamo, raccogliendo lo spirito vitale della natura, il duro lavoro dei campi, la naturale bellezza delle giovani contadine, temi racchiusi nella poesia orale tramandata di generazione in generazione, ed utilizzando la sua lingua, divenne il cantore dell’animo della sua gente.
Nel novembre 1834 il De Rada si iscrisse a Napoli alla Facoltà di Giurisprudenza, come voleva la
sua famiglia. Ma poiché la sua passione era la letteratura, a Napoli De Rada frequentò la scuola di
lingua italiana di Basilio Puoti. Nel 1836 conobbe e frequentò Vincenzo Torelli, albanese di Barile e
Nella foto Girolamo De Rada
direttore dell’Omnibus, giornale politico, letterario ed artistico, che gli consentì di pubblicare alcune
Tek fotografia Jeronim De Rada
sue liriche albanesi. Nello stesso anno frequentò la scuola di Emanuele Bidera, albanese di Sicilia,
che lo spinse a pubblicare il Milosao, capolavoro del De Rada e prima opera della letteratura colta
italo-albanese. Sempre nello stesso anno, Girolamo conseguì la licenza di Belle Lettere presso l’università di Napoli. Ma
l’imperversare del colera lo costrinse a ritornare a Macchia, dove rimase per due anni fino al 1838. Qui compose in arbëresh la Notte di
Natale, Frosina e Vantisana. Ma il vento d’insurrezione di quegli anni raggiunse anche il giovane De Rada, che prese parte al movimento d’insurrezione risorgimentale calabrese. Il 23 luglio 1837 i rivoluzionari calabresi prepararono a Cosenza una rivolta contro i Borboni, che, capeggiata da Domenico Mauro, venne subito repressa e alcuni degli insorti furono condannati a morte. Alla sommossa
parteciparono molti italo-albanesi tra cui il De Rada, che, sfuggito alla cattura, fu costretto a vivere per un lungo periodo in semiclandestinità. Evitata la condanna Girolamo ritornò a Napoli ed entrò nello studio di Raffaele Conforti.
Nell’inverno del 1839 De Rada consegnò l’opera Canti storici albanesi di Serafina Thopia, moglie del principe Nicola Ducagino, alla Tipografia
Boeziana di Napoli perché venisse pubblicata. Nel 1840 il giovane De Rada venne rinchiuso nelle carceri di Santa Maria Apparente,
perché sospettato di attività sovversiva, ma un mese dopo venne rilasciato per mancanza di prove. Nel novembre dello stesso anno,
accettò l’incarico di istitutore del figlio undicenne del Duca Nicola de’ Marchesi Spiriti, presso cui rimase sette anni, e dove si innamorò della figlia del duca, Gabriella. Nel 1843 pubblicò i Canti di Serafina Thopia, principessa di Zadrina nel secolo XV, una nuova edizione
riveduta dei Canti del 1839. I canti riflettono i suoi sogni d’amore per la contessa Spiriti. Dopo sette anni di assenza, ritornò un mese a
Macchia, dove continuò la raccolta di canti popolari albanesi.
Nel 1846 pubblicò i Numidi, una tragedia di soggetto classico in lingua italiana. Nel 1847 pubblicò le Storie d’Albania dal 1460 al 1485 e
la seconda edizione del Milosao.
Nel 1848 pubblicò L’Albanese d’Italia, il primo giornale albanese, e partecipò attivamente al movimento liberale. Ma De Rada ormai
stanco della vita frenetica di Napoli, sempre nello stesso anno decise di abbandonare la città per ritirarsi definitivamente nel suo paese
natìo. Sposò Maddalena Melicchio, arbëreshe di Cavallerizzo di Cerzeto, dalla quale ebbe quattro figli: Giuseppe, Michelangelo, Rodrigo ed Ettore.
Stabilitosi nella sua terra, Girolamo si dedicò alla causa albanese, promuovendone la rinascita politica e letteraria. Su suo interessamento fu istituita nel Collegio di Sant’Adriano la prima cattedra di lingua albanese nel 1849, ma l’incarico gli venne revocato nel 1852
a causa dei suoi trascorsi liberali. In questo periodo studiò la lingua albanese, fece indagini sulla storia della sua nazione e scrisse molto, sia per comporre le sue opere sia per difendere l’ideale di libertà dell’Albania.
Nel 1864 pubblicò il saggio Principi di Estetica e nel 1866 pubblicò a Firenze le Rapsodie d’un poema albanese. Tra il 1868 e il 1884 compose lo Skanderbeku i pafan (Skanderbeg sventurato). Nel 1869 pubblicò la Grammatica albanese, edita con il nome del figlio Giuseppe; nel
1873 pubblicò la terza edizione del Milosao, e nel 1882 pubblicò il saggio in lingua italiana Quanto di ottimo vivere sia negli Stati rappresentativi. Dal 1883 al 1886 partecipò attivamente al movimento risorgimentale albanese con la rivista Fjamuri Arbërit (La Bandiera
dell’Albania), da lui fondata e diretta. Dal 1883 al 1887 lavorò alla pubblicazione delle Rapsodie Nazionali.
Nel 1890 pubblicò la dissertazione Pelasgi e Albanesi, una riedizione dell’opera etnologia L’Antichità della Nazione Albanese del 1864. Nel
1891 pubblicò il dramma storico Sofonisba. Nel 1895 e nel 1897 promosse due Congressi Linguistici Albanesi, rispettivamente a Corigliano Calabro e a Lungro. Nel 1898 pubblicò a Napoli il poema Uno Specchio di umano transito, la terza edizione dei Canti di Serafina
Thopia. Tra il 1898 e il 1899 compose la sua Autobiologia, da lui mai pubblicata. Nel 1899 venne ripristinato l’insegnamento della lingua
albanese nel Collegio di Sant’Adriano e nonostante la tarda età, il De Rada si recava tre volte alla settimana a piedi a San Demetrio per
insegnare.
La vita di Girolamo De Rada è stata sempre caratterizzata da un grande fervore per la creazione artistica, per il recupero della cultura
degli avi e per l’indipendenza della madrepatria; a ciò si aggiunse la tragedia familiare: la prematura e contemporanea morte della moglie e dei suoi quattro figli. De Rada si spense a San Demetrio Corone il 28 febbraio 1903, “nella più squallida miseria, dopo aver prodigato
tutto se stesso e le sue sostanze per la causa della rinascita dell’Albania”.
Tutta l’Opera Omnia di Girolamo De Rada è stata raccolta e pubblicata in XII volumi dall’Università della Calabria.
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LI DHJA ARBËRIA

Faqe 11
Personazhet e Njohura

JERONIM DE RADA

J

eronim De Rada u le Maq më 29 shënmërtir 1814. Bir i Mikellit, prifti me ritin grek-bizantin dhe mësuesi i greqishtjes dhe latinishtjes te Kullexhi
i Shën Drianit, tetë vjecë, ai vate te Kullexhi i Shën Drianit Shën Mitër. Shtyrë ka dashuria e madhe e leximit, i ri De Rada filloi të mëson, tue
lexuar, veprat e mëdha të letërsisë evropiane. Në 1832 ai kompozoi Odisse, një poemë në katër kënga, shkruar në italisht, ç’është një përpjekje
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Në vitin 1833 ai përfundoi studimet e tij, tue u diplomuar me nderime, dhe vendosi të shtyjë me një vit regjistrimi në Universitetin e Napolit. Në shënmërtir
të atij viti, Raffaele Valentini pyeti atë sa të mbjedhë këngat tradicionale arbëreshe. Kjo eksperiencë bëri atij një dashuri të madhe për vendin e tij dhe raca të
cilës ai i përkiste. Pra, Jeronim, tue mbjedhur frymën jetike e natyrës, puna e madhe e fushavet, bukuria natyrore e vajzavet, temat çë gjenden në poezinë
gojore të rrëfyera ka brez në brez, dhe tue përdorur gjuhën e tij, u bë këngëtari i shpirtit të popullit të tij.
Në 1834 De Rada u regjistrua në Fakultetin e Drejtësisë të Napolit, ashtu si donte familjen e tij. Por si dashuria e tij ish letërsia, në Napoli De Rada
ndoqi skollën e gjuhës italiane të Basilio Puoti. Në 1836 ai u takua dhe frekuentoi Vincenzo Torelli, arbëresh ka Barilli dhe drejtor i Omnibus-it, gazetë
politike, letrare dhe artistike, ndër të cilës ai mund të publikojë disa lirike arbëreshe të tij. Në të njëjtin vit ai frekuentoi skollën e Emmanuel Biderës,
arbëresh ka Sicilia, e cila bëri se ai të botojë Milosao, kryeveprën e De Radës dhe puna e parë e letërsisë arbëreshe të lartë. Në të njëjtin vit, Jeronim muari
licencën e Artevet të Bukura në Universitetin e Napolit. Por epidemia e kolerës detyroi atë të kthehen Maq, ku ai qëndroi për dy vjet njera në vitin 1838.
Atje ai përbëhet në arbërisht Natën e Krishtlindjeve dhe Frosina e Vantisana. Por era e rebelimit në ato vite edhe arriti të ri De Radës, i cili muari pjesë në
lëvizjen e një kryengritjeje të Risorgimento-s kalabrez. Më 23 llonar 1837 në Kalabri revolucionarët përgatitur Kozencë një revoltë kundër Bourbons, të cilët,
të udhëhequr ka Dhuminku Mauro, u shtyp menjëherë dhe disa prej kryengritësvet u dënuan me vdekje. Muartin pjesë në kryengritjen shumë arbëreshët,
ndër të cilat De Radës, i cili tue ikur kapjes, ai u detyrua të jetojë për një periudhë të gjatë në fshehtësi të gjymsë. Tue i mënguar dënon, Jeronim u kthye në
N a p o l i
d h e
h y r i
n ë
s t u d i o n
e
R a f f a e l e
C o n f o r t i - t .
Në dimër të 1839 De Rada i dha Canti storici albanesi di Serafina Thopia, moglie del principe Nicola Ducagino në Napoli të Shtypshktonjës Boeziana
për botimin. Në vitin 1840, De Rada i ri qe mbullitur tek fillaqia e Santa Maria Apparente, pse të dyshuar për aktiviteti armiqësor; por një muaj pasi ai
qe lëryer për mungesë provash. Në shënmërtir të atij viti, e pranoi postin e guvernatorit të djalit të njëmbëdhjetë vjeçare të Dukës Nikolla së Markezëvet
Spiriti, me të cilin ai mbeti shtatë vjet, ku ai ra në dashuri me vajzën e Dukës Gabriella. Në vitin 1843 ai botoi Këngët e Serafina Thopiës, Princesha e
Zadrinës në shekullin e pesëmbëdhjetë, një botim i ri i rishikuar i Këngëvet të 1839. Këngët e pasqyrojnë ëndrrat e saj të dashurisë për konteshën Spiriti. Pas
shtatë vitesh mungesë, u kthye në muaj Maq, ku ai vazhdoi mbjedhjen e këngëvet popullore shqiptare.
Në vitin 1846 ai botoi edhe Numidians, një tragjedi subjekti klasik në italisht. Në vitin 1847 ai botoi Historia e Shqipërisë nga 1460 në 1485 dhe
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Në vitin 1848 ai botoi Arbëreshi të Italisë, gazetën e parë shqipe, dhe muari pjesë aktive në lëvizjen liberale. Por De Rada lodhur ka ngutja dhe nxitimi i
Napolit, në të njëjtin vit ai vendosi të largohen ka qyteti sa të tërhiqet për gjithmonë te katundi i tij amtar. Ai u martua me Matallenën Melicchio, arbëreshe
ka Kajverici, ka e cilën pati katër fëmijë: Zefi, Mikellau, Rodrigo dhe Hector.
Tue u vendosur në vendin e tij amtar, Jeronim përkushtuar veten ndaj kauzës shqiptare, tue promovuar rilindjen politike dhe letrare. Për interesin e tij te
Kullexhi i Shën Drianit u krijua katedrës së parë së gjuhës shqipe në 1849, por ngarkimi u tërhoq në 1852 për shkak të kaluarën e tij liberale. Në këtë
periudhë ai studioi gjuhën shqipe, ai bëri sondazhet mbi historinë e kombit të tij dhe shkruai shumë, për shkrimin e vepravet të tij dhe për mbrojtjen e
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Në vitin 1864 ai botoi esenë Parimet e Estetikës dhe botoi në Firence në 1866 Rapsoditë e një poemë arbëresh. Ndërmjet 1868 dhe 1884 ai kompozoi
Skanderbeku i pafan. Në vitin 1869 ai botoi Gramatika shqipe, botuar nën emrin e birit Zef; në vitin 1873 botoi edicionin e tretë të Milosao-s, dhe në
1882 botoi esenë e tij në italisht Sa të jetojnë mirë si në përfaqësuese anëtar. Ka 1883 njera 1886 ai muari pjesë aktive në lëvizjen e Rilindjes shqiptare me
revistën Fjamuri Arbërit, të cilën ai themeloi dhe drejtoi. Ka 1883 njera 1887 punoi në botimin e Rapsodivet Kombëtare.
Në vitin 1890 ai botoi disertacionin Pelasgians dhe Shqiptarët, një ribotoj e veprës etnologjike Antikiteti i Kombit shqiptar të vitit 1864. Në vitin 1891
ai botoi dramën historike Sophonisba. Në vitin 1895 dhe 1897 promovoi dy Kongrese Gjuhësore Shqipëtare, përkatësisht në Corigliano Calabro dhe
Ungër. Në vitin 1898 ai botoi në Napoli poemën Një pasqyrë e tranzitit të njeriut, botimi i tretë i Këngëvet e Serafinës Thopia. Ndërmjet 1898 dhe 1899
ai përbëhet Autobiologjinë e tij, çë ai nuk e botoi kurrë. Në vitin 1899 qe rikthyer mësimi i gjuhës shqipe te Kullexhi i Shën Drianit, dhe, përkundër
moshës së vjetër, De Rada shkoi tri herë në javë mbë këmbë Shën Mitër sa të mësojë.
Jeta e Jeronim De Radës qe karakterizuar gjithmonë ka një entuziazëm të madh për artin, për ruajtjen e kulturës së paraardhësvet të tyre dhe për
pavarësinë e atdheut; për këtë u shtua tragjedinë e familjes: vdekja e parakohshme e gruas së tij dhe bashkëkohore dhe të katër bijtë e tij. De Rada vdiq
Shën Mitër më 28 fjevar 1903, "në varfërinë më të skajshme, pasi ç’i dha gjithë vetveten dhe pasurinë e tij për kauzën e rilindjes së Shqipërisë".
Të gjithë Opera Omnia e Jeronim De Radës qe mbledhur dhe publikuar në vëllime të XII ka Universiteti i Kalabrisë.
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