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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
ΜΕΡΟΣ     Ι 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ        σελ. 8. 
 
Γενικά στοιχεία, αναφορικά με τη δράση μου και των  
συναδέλφων στη θητεία της ΟΜΟΝΟΙΟΑΣ στη Βουλή.  σελ. 11. 
 
Προλεγόμενα.  Η σύσκεψη που προηγήθηκε της σύγκρουσης  
στην πρώτη μέρα των εργασιών της Βουλής, η οποία θα  
σφραγίσει την κοινοβουλευτική ταυτότητα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σελ. 13. 
 
ΟΜΟΝΟΙΑ, πλήγμα κατά του καθεστώτος και εντός  
της Βουλής.        σελ. 15. 
 
Ορκιζόμαστε μόνο για το ελληνικό έθνος    σελ. 17. 
 
Σκληρή γραμμή ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τους ενόχους των επεισοδίων 
της Σκόδρας, 02.04.1991      σελ. 20. 
 
Αποφασιστικός ο ρόλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την απόρριψη  
του σχεδίου Συντάγματος του Κ. Εργασίας και για την  
κατάρτιση του πακέτου συνταγματικών διατάξεων  σελ. 22. 
 
Οι προτάσεις για το άρθρο σχετικά με τα δικαιώματα  
των εθνικών μειονοτήτων.      σελ. 24. 
 
Ακολουθούν οι παρεμβάσεις στην διαδικασία ψήφισης  
των άρθρων του πακέτου συνταγματικών διατάξεων  σελ. 26. 
 
Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Προεδρεύω της  
Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή του Προέδρου  
της Αλβανικής Δημοκρατίας     σελ. 31. 
 
Νέα συζήτηση για τα γεγονότα στη Σκόδρα Η κόντρα  
για τις δηλώσεις για το δήθεν τσάμικο ζήτημα.    σελ. 33. 
 
Συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις  
της Κυβέρνησης Νάνο      σελ. 38. 
 
Συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό της  Βουλής. 

Διεκδίκηση θέση αντιπροέδρου της Βουλή.   σελ. 48 
 
Η κατάσταση στη χώρα μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις.  
Ο Πρωθυπουργός Νάνο  απολογείτο στη Βουλή.  σελ. 50. 
 
Για μια επείγουσα νέα πολιτική λύση μετά από την  
κατάσταση απεργιών στη χώρα.     σελ. 52. 
 
Φωνάζοντας υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ οι διαδηλωτές  
περικυκλώνουν την Βουλή μέχρι την πτώση της  
κυβέρνησης Νάνο.        σελ. 52. 
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Παρεμβάσεις στην ψήφιση διαφόρων διαταγμάτων και  
νόμων. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δε θα μετάσχει στη σύνθεση της  
νέας κυβέρνησης.        σελ. 62. 
 
Συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη Γη (7501) Ψηφίζεται  
η πρόταση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ      σελ. 66 
 
Νομοσχέδιο για τα πολιτικά κόμματα. Απορρίπτεται  
το αίτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να μετατραπεί σε κόμμα.  σελ. 70. 
 
Αποχώρηση από τις εργασίες της Βουλής και οι σκληρές 
αντιδράσεις της Κοιν. Ομάδας     σελ. 83 
           
Συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αμνηστία. Το βαρύ  
τίμημα αίματος του Ελληνισμού επί κομμουνιστικού  
καθεστώτος        σελ. 89 
 
Η προσωπική σκληρή κόντρα με τον Αλία.  
Απειλή για ποινική δίωξη      σελ. 97  
 
Οι διαμαρτυρίες μας για το ανθελληνικό κλίμα σε βάρος  
της ΟΜΟΝΟΙΟΑΣ και της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. σελ. 101 

 
Η σκληρή αντίδραση στο άρθρο της εφ. “Drita”  
«Τι ζητάει η ΟΜΟΝΟΙΑ στη Λέζια;» Η πρώτη ιστορικά  
σε υπεράσπιση της εθνικής μας ταυτότητας   σελ. 101 
 
Οι διαμαρτυρίες της Κοιν. Ομάδας της  
ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατά της ανθελληνικής εθνικιστικής  
εκστρατείας εντός και εκτός Βουλής 
(με τη δική μου σύνταξη)      σελ. 107 
 
 
Δεύτερη σύνοδος της 12ης νομοθετικής Περιόδου της  
Αλβανικής Βουλής. Ψήφισμα για το Κόσσοβο- συζήτηση  
για την κατάσταση στην ΕΕΜ, το θέμα της παιδείας  
στη μητρική γλώσσα.      σελ. 114 
 
Συζήτηση του νόμου για την πολιτική αμνηστία  
(Επανεξέταση). Η αποκατάσταση των Ελλήνων πρώην  
πολιτικών κρατουμένων.      σελ. 116. 
 
Εισαγωγή για την υπόθεση του εκπαιδευτικού θέματος  
στη Βουλή και κάποια άλλα σημαντικά σχόλια   σελ. 123 
 
Το νομοσχέδιο για την παιδεία στην μητρική γλώσσα 
 των εθνικών μειονοτήτων συζητείται στη Βουλή.  
Ο ανθελληνισμός σε έξαρση.     σελ. 132 
  

Η εισήγησή μου υποστήριξης του νομοσχεδίου,  
ένα μανιφέστο για παιδεία στη μητρική γλώσσα,  
που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ..     σελ.139 
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Το εθνικιστικό πνεύμα ενώνει τα διαμετρικά αντίθετα  
κόμματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.   σελ.144 
 
 
Η καταψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία  
στη μητρική γλώσσα και ο επίλογος, πριν την τελική  
πράξη… του Φλεβάρη 1992      σελ. 180 
    

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ 
 
Η ελπίδα του εκλογικού φορέα οδεύει προς την αβεβαιότητα.   
Το παρασκήνιο που προηγήθηκε και μεσολάβησε.  σελ. 182 
  
Τα Γιάννενα υπό τον έλεγχο των Τιράνων.  
Εμείς, κοινός στόχος στα διαμετρικά αντίθετα κίνητρα των δύο. 
Το προχωρημένο κλιμάκιο των Ιωαννίνων και εγώ  σελ. 182 
 
Το προχωρημένο κλιμάκιο των Ιωαννίνων, «η εθνική  
κορώνα» του Βορειοηπειρωτικού και το αλβανικό  
πάνω χέρι        σελ. 183  
 
Τα ελληνικά εθνικά «σχέδια», αβάσιμα και ελεγχόμενα   σελ. 184 
  
Γιατί γίνομαι στόχος του αλβανικού εθνικιστικού  
Παραληρήματος       σελ. 185 
 
Η θορυβώδης δήλωση Μπεζιάνη, για ένωση με  
την Ελλάδα και ο εξοστρακισμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  σελ. 186 
 
Η προκλητικότητα Μπεζιάνη και η απαράδεχτη  
περιφρονητική στάση της Αθήνας εναντίον μας.   σελ. 187 
 
Αντίκρουση στη Βουλή των εθνικιστικών επιθέσεων  
εναντίον μου και εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ   σελ. 189 
 
Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα.  
Καταγγελία για την παρουσία της Αλβανίας  
Ισλαμική Διάσκεψη        σελ. 196 
 
Προγραμματικές δηλώσεις της μεταβατικής  
κυβέρνησης του  Βιλσόν Αχμέτι     σελ. 200 
         
Η δήλωση Μπεζάνη ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ αγωνίζεται για  
ένωση με την Ελλάδα και οι αλυσιδωτές εθνικιστικές  
αντιδράσεις. Η απώλεια της ισορροπίας     σελ. 203 
 
Το χρονικό των εθνικιστικών επιθέσεων εναντίον μας   σελ. 203  
 
Η πρεσβεία άρει την προστασία μας    σελ. 204 
 
Το Διπλωματικό σώμα στα Τίρανα θορυβείται.  
Περίεργη η στάση του Αμερικανού πρέσβη και  
«φίλου μου» Ραϋερσον      σελ. 204 
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Η τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της  
ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε σχέση με τη δήλωση Μπεζιάνη   σελ. 206 
 
 
Η Αθήνα μετατρέπει το θέμα σε ξεκαθάρισμα  
λογαριασμών στην Κοιν. Ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.   σελ. 207  
 
Η «εθνική» συνάντηση στα Ιωάννινα, ή με τη θέση  
Μπεζιάνη, ή παραίτηση.      σελ. 207 
         
Αγώνας μέχρι την τελική πτώση (Κανείς δεν γνωρίζει  
που βρίσκαμε τα αποθέματα αντοχής)    σελ. 209 
 
Ακολουθούν παρεμβάσεις για άλλα νομοσχέδια.  σελ. 210 
 
Επερώτηση με τον Πρωθυπουργό Β. Αχμέτι  και  
με τον Υπουργό Δ. Τάξης Βλαντιμίρ Χύσα για την  
κατάσταση στην Κακαβιά και ζητήματα Δ. Τάξης   σελ. 212 
 
Το τέλος της «για πρώτη φορά ΟΜΟΝΟΙΑ» στην  
Αλβανική Βουλή. 
Οι μεγάλες ώρες στη μικρή ημέρα του Φλεβάρη του 1991 
Εισαγωγικό σημείωμα      σελ. 215 
 
Σάββατο, 01.02.1991, η βουβή ηρεμία πριν την καταιγίδα  
της Κυριακής 02.02.1991. 
Πώς και γιατί επιλέχτηκε το σχέδιο για μετωπική  
σύγκρουση στη Βουλή, μέχρι και την ερμηνεία του  
εθνικού ύμνου. Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Βουλής:  
«Είστε προδομένοι από χέρι».     σελ. 217 
 
Τα τρία υπομνήματα διαμαρτυρίας για την αποπομπή  
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τη Βουλή.     σελ. 219 
 
Οι ώρες της μαύρης Κυριακής     σελ. 223 
 
Στην εθνικιστική αρένα... Όπως είχαμε προβλέψει,  
έτσι θα μετατρέπονταν η συνεδρίαση αυτή.   σελ. 225 
 
Πρώτη τοποθέτηση Π. Μπάρκα     σελ. 226 
Δεύτερη παρέμβαση Π. Μπάρκα     σελ. 230 
 
Ο εθνικιστής Βουλευτής του Δ. Κόμματος, A. Baleta  
χαράζει τους ανθελληνικούς εθνικιστικούς άξονες.  
Σύσσωμη η Βουλή τον ακολουθεί.  
Τον βλέπουν ως χρυσό και εμείς κουτάλι σε τσάι.   σελ. 235 
 
Διευκρινιστικές σημειώσεις για το κλίμα σε εξέλιξη 
στη Βουλή        σελ. 245  
 
Τρίτη παρέμβαση Π. Μπάρκα     σελ. 251 
 
Αντιπαράθεση με την Elvira Shapllo    σελ. 255 
 
Η τοποθέτηση Μήτσιου      σελ. 260 
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Τέταρτη παρέμβαση Π. Μπάρκα (σκληρή κόντρα  
με Μπαλέτα)        σελ. 277 
   
Αποκαλυπτική σημείωση      σελ. 282 
 
Η ενδεικτική ομιλία Hajdari για όλο το εθνικιστικό  
παρασκήνιο! Η ανάμειξη τρίτων χωρών.    σελ. 301 
 
Πέμπτη παρέμβαση Π. Μπάρκα     σελ. 302 
 
Τελευταία παρέμβασή μου. Δήλωση:  
Μας αναγκάζετε να επανεξετάσουμε το πολιτικό μας  
στάτους στο αλβανικό κράτος     σελ. 311 
 
Τα φρικτά συμπεράσματα.  
37 ομιλητές σταύρωσαν την ΟΜΟΝΟΙΑ, την Ε. Ε. Μ.,  
την Ελλάδα. 
Η Πρεσβεία της Ελλάδας δε δέχεται την διακοίνωση  
διαμαρτυρίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατά της απόφασης της  
Βουλής. «Φύγετε, δε σας γνωρίζουμε!»  
Απειλή με όπλο από μπλόκο της αστυνομίας  
κατά την επιστροφή.      σελ. 313 
  
Το παρασκηνιακό κλίμα πριν την Α΄ Συνδιάσκεψη  
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Από την καθαίρεση της ηγεσίας της, στην ίδρυση  
νέου κόμματος. Η δήθεν προώθηση του Βορειοηπειρωτικού  
ως μέσο επίτευξης άλλων σκοπών  
(Τι έλεγε ο φάκελος του ΝΑΤΟ)     σελ. 315 
 
Η ομιλία μου στη Συνδιάσκεψη, προσπάθεια αποκάλυψης 
της εθνικής προδοσίας.       σελ. 318  
 
Η ίδρυση του ΚΕΑΔ και οι μεγάλες ανατροπές και η απαξίωση  
αξιών και αρχών.  
Χωρίς καμιά εξήγηση δεν μου επιτρέπουν να κατεβάσω  
υποψηφιότητα βουλευτή.      σελ. 330 
 
Γιατί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής στην Ε.Ε.Μ   σελ. 331 
 
Η αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς μου με  
εκατομμύρια δραχμές      σελ. 332 
 
Το ΚΕΑΔ μεγάλη πολιτική απογοήτευση.  
Από 22 προσδοκούμενους βουλευτές, πετυχαίνει μόνο δύο.  
Τα Τίρανα αδειάζουν προκλητικά το «προχωρημένο  
κλιμάκιο των Ιωαννίνων» και την Αθήνα. 
Δεν τους σώζει ούτε ο τραυματισμός νεαρού λίγες  
ώρες πριν τις κάλπες      σελ. 333 
 
Γιατί δέχτηκα να ηγηθώ στην πορεία διαμαρτυρίας των  
Βορειοηπειρωτών κατά της αστυνομία για τον  
τραυματισμό του νεαρού από τη Δερβιτσάνη   σελ. 333 
 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει επόμενο βήμα…..!   σελ. 336 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Από όποια πλευρά και αν εξεταστεί η κοινοβουλευτική θητεία της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Απρίλη 1991-Φλεβάρη 1992) αποτελεί για την Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα, την Ελλάδα και τις Ελληνοαλβανικές σχέσεις ένα ανεπανάληπτο  
Και χωρίς προηγούμενο ιστορικό γεγονός. 

Είναι η πρώτη και απ΄ ότι φαίνεται η τελευταία, φορά που ο Ελληνισμός 
στο βόρειο τμήμα της Ηπείρου, (από τότε που αποσπάστηκε από τον εθνικό 
κορμό και εντάχτηκε στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος ως εθνική μειονότητα), 
κατάφερε να έχει τη δική της, αυθεντική και μέσω ενός πολιτικού της φορέα, την 
ΟΜΟΝΟΙΑ, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην αλβανική Βουλή.   

Η κοινοβουλευτική ομάδα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατάφερε ωστόσο να 
επαναπροσδιορίσει σε όλες τις 
πτυχές, της ιστορίας, του παρόντος 
και του μέλλοντος, την 
πραγματικότητα και την ταυτότητα  
του Ελληνισμού της Αλβανίας. Να 
γκρεμίσει όλη την πλαστή μυθολογία 
περί καταγωγής, πολιτιστικού 
επιπέδου και σεβασμού ανθρωπίνων 
και εθνικών δικαιωμάτων. Έθεσε σε 
νέες βάσεις τις πολιτικές και εθνικές 
επιδιώξεις του Ελληνισμού στην 
Αλβανία και συνέβαλε ιδιαίτερα στην 
τόνωση του ελληνικού αισθήματος, 
της εθνικής περηφάνειας και της  
ενότητας μεταξύ των Ελλήνων σε όλη 
την αλβανική επικράτεια. Μετέτρεψε 
την Εθνική Ελληνική Μειονότητα σε 
υπολογίσιμο παράγοντα στην 
ατζέντα των δυτικών θεσμών σε 
σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή 
των Βαλκανίων και των 
αναμενόμενων ανακατατάξεων εδώ.     

Εντούτοις, θα αποδειχτεί 
ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα θα μυηθεί 

στην ιστορική της συμπεριφορά, εκφραζόμενη τώρα στη συμβουλή του γέρου 
Καραμανλή, προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε την 
ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τη χαρακτήρισε «ένα αγκάθι που μας μπήκε στη 
φτέρνα και πρέπει να το βγάλουμε όσο πιο γρήγορα». Πρόκειται για ταυτόσημη 
ενέργεια της Αθήνας με εκείνη στη δεκαετία του 20’ του προηγούμενου αιώνα, 
όταν η Αθήνα εμπόδισε τους Βορειοηπειρώτες να ενωθούν σε ανεξάρτητη 
πολιτική δύναμη και όπως τότε, με στόχο να διαλύσει την ΟΜΟΝΟΙΑ, θα 
καλέσει τους Βορειοηπειρώτες να ενταχτούν στα αλβανικά κόμματα, κυρίως 
στο νεοϊδρυθέν  αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα.  

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με αντίθετο κίνητρο, η αλβανική πλευρά 
θα δείξει με επιμονή ότι ξέρει να ξεριζώσει και εξουδετερώσει τέτοια «αγκάθια» 
από την πολιτική ζωή της. Τα Τίρανα κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη 
αφορούσε την προσπάθεια για πλήρη έλεγχο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με στόχο την 

Για πρώτη και τελευταία φορά οι Έλληνες είχαν 

ψηφοδέλτιο στην μητρική γλώσσα 
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αποφυγή και απόρριψη κάθε ελληνικής διεκδίκησης. Η άλλη αφορούσε την 
προσπάθεια απαγκίστρωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τους πολιτικούς θεσμούς 
του αλβανικού κράτους που εξασφάλιζαν στην ίδια και στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα σημαντικό πολιτικό ρόλο. Η δεύτερη προήλθε όταν διαπιστώθηκε 
ότι ο απόλυτος έλεγχος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν ήταν εφικτός και συνεπώς, η 
κινητικότητα για το Βορειοηπειρωτικό θα μπορούσε να ξεφύγει από τον 
αλβανικό έλεγχο.  
  Σε όλες τις ενέργειές τους σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τα Τίρανα 
εκμεταλλεύτηκαν την ανοχή και τη στήριξη της Αθήνας. Το στήριγμα αυτό 
προέκυπτε από χειραγωγημένες προτάσεις που τα Τίρανα κατάφερναν να 
περάσουν στην Αθήνα, μέσω των ανθρώπων τους, Ελλήνων 
Βορειοηπειρωτών, τους οποίους είχαν προωθήσει στις δομές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Τα Τίρανα, επιτρέποντας στα στρατευμένα άτομα αυτά ελληνικής καταγωγής, 
ελευθερία και άσυλο σε όποια «ελληνική εθνικιστική» θέση, η οποία χάιδευε τ’ 
αφτιά γνωστών κύκλων στην Ελλάδα (ηρωποίηση) και προμηθεύοντάς τα με 
πουλημένες πληροφορίες, τις οποίες η Αθήνα θεωρούσε σημαντικές, 
(ικανότητα), τους εξασφάλιζαν την εμπιστοσύνη της Αθήνας και ταυτόχρονα την 
δυνατότητα και ελευθερία των Τιράνων να έχει το πάνω χέρι στις εθνικές 
υποθέσεις της Ε.Ε. Μειονότητας και στη δράση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Έτσι λοιπόν,  
τα Τίρανα, με τα χέρια της Αθήνας, κατάφερναν σοβαρά πλήγματα στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ και στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.  

Η σύντομη θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή επιβεβαίωσε ταυτόχρονα 
ότι, ενώ τα Τίρανα, έβλεπαν τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου έναν ανοιχτό 
τάφο που αν δεν τον έκλειναν άμεσα θα πλήρωναν ακριβά το τίμημα, στην 
Αθήνα έβγαλαν από τα αρχεία τα κιτρινισμένα χαρτιά των αρχών του αιώνα 
εκείνου χωρίς να τολμήσουν καμιά αναπροσαρμογή των στόχων στη νέα τάξη 
πραγμάτων.  

Αποδείχτηκε ότι, στην Ελλάδα, περισσότερο τους ενδιέφερε να 
μετατρέψουν τη Βόρειο Ήπειρο σε μια τεράστια διαχρονική μαύρη τρύπα, 
αξιοποιώντας ως ασφαλή και αδιάτρητη ασπίδα τους ιστορικούς εθνικούς 
απόηχους για το Βορειοηπειρωτικό.    

Η κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αποκάλυψε το σύγχρονο 
δράμα της εθνικής μας υπόθεσης. Είχε ξεκινήσει στην ουσία, από τις στυγνές 
δολοφονίες των Βορειοηπειρωτών στα σύνορα, αμέσως μετά την επίσκεψη του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Javier Pérez de Cuéllar, τον Μάιο 1990, που 
κορυφώθηκαν με την εν ψυχρό εκτέλεση των τεσσάρων παλικαριών του Αλίκου 
στις 12 Δεκεμβρίου 1990, (προκάλεσε και την πρώτη πραγματική 
αντικαθεστωτική διαδήλωση στην Αλβανία), με τις διεθνικές προκλήσεις στη 
Βόδριστα και στα υπόλοιπα χωριά της Πάνω Δρόπολης και των Ριζών το 
Φθινόπωρο και το δράμα των αδερφών Πράσο, (Καλοκαίρι – Δεκέμβρη) επίσης 
του 1990.  

Το 1991, μαζί με τα όπλα που μεταφέρονταν κρυφά από τη Δύση μέσω 
αλβανικού εδάφους, στους Αλβανούς των Σκοπίων και το Κοσσυφοπέδιο, 
ενεργοποιήθηκαν και σενάρια για το Βορειοηπειρωτικό, τα οποία θα παίξουν 
και το 1991, και το 1993-1994, και το 1997-1999. Ήταν όμως σενάρια τα οποία, 
το 1991 δεν γνώριζε η επίσημη ηγεσία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, 
παρά μόνο τμήματα του Αλβανικού κράτους εντεταλμένα σ΄αυτή. Συνεπώς, τα 
σενάρια αυτά αναπτύσσονταν υπό τον πλήρη έλεγχο του αλβανικού κράτους, 
έχοντας ταυτόχρονα απέναντι και μαζί αλλόκοτα και γελοία «ηγετικά» στελέχη 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της Ε.Ε. Μειονότητας και κάποιες ομάδες 
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Βορειοηπειρωτών και Ελλήνων που δεν ήταν ούτε στρατιωτικοί, ούτε 
παραστρατιωτικοί. Απλώς, ήταν υποχείρια στους αλβανικούς μηχανισμούς που 
θα έκαναν πιο πιστικό τον αλβανικό θρίαμβο, θα έκαναν αξιολύπητο τον 
Βορειοηπιερωτικό Ελληνισμό και την Αθήνα περίγελο των Τιράνων.  

Η κοινοβουλευτική θητεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποκάλυψε επίσης, την 
αδιαλλαξία της αλβανικής πλευράς σε ο τι αφορά την παραχώρηση και 

αναγνώριση εθνικών δικαιωμάτων 
στον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό 
πέρα από τις κόκκινες γραμμές που 
είχε ορίσει το κομμουνιστικό 
καθεστώς. Αποκάλυψε την αλβανική 
νοοτροπία ότι ο Έλληνας είναι καλός 
για την επίσημη αλβανική 
πραγματικότητα, αλλά και το αλβανικό 
κοινό, όταν δεν εκδηλώνει την 
ελληνικότητά του και την εθνική του 
ταυτότητα. Αποκάλυψε ότι ο αλβανικός 
εθνικισμός θα συνεχίζει να τρέφεται με 
τον ανθελληνισμό.  
Αποκάλυψε και τυπικά και ουσιαστικά, 

ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ στην αλβανική Βουλή αποτέλεσε για την ιστορία του μέλλοντος 
ένα αναπλήρωτο ιστορικό εθνικό γεγονός και κενό. 

 
Από την ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής της 
θητείας, δεν υπήρξα απλώς ο στυλοβάτης όλων των ιδρυτικών και 
οργανωτικών πράξεων της πολιτικής μας οργάνωσης, αλλά και το στέλεχος και 
ο βουλευτής της που χάραξα και ηγήθηκα της πορείας της στην ιστορική αυτή 
θητεία. Επικεφαλής σε κάθε αρχή και πρωτοβουλία, που καθιέρωσαν τα 
ιστορικά της εθνικά επιτεύγματα και τους προσανατολικούς πυλώνες του 
μέλλοντος του Ελληνισμού της Αλβανίας.  
Η συνέχεια μου στα εθνικά δρόμενα του Ελληνισμού επιβεβαίωσε ταυτόχρονα 
ότι στάθηκα αλώβητος στο βρώμικο παρασκήνιο που σκάρωνε η αλβανική 
πλευρά μέσω «δικών» μας και κατ΄επέκταση και της Ελλάδας. Δεν κατάφεραν 
να με μπλέξουν και να ενοχοποιήσουν, αλλά μπόρεσαν να με απομονώσουν, 
να με συκοφαντήσουν, να με διώξουν και να με εξοστρακίσουν. Όντας μέσα 
στον αγώνα, σε αρκετά νεαρή ηλικία, χωρίς την πρέπουσα εμπειρία, χωρίς 
ενημέρωση από την Ελλάδα και με συνεργάτες τους οποίους, ούτε είχες χρόνο 
να επιλέξεις, ούτε να γνωρίσεις, δεν μπορούσες να είχες την πλήρη εικόνα των 
σεναρίων που παίζονταν. Η ακραία αφοσίωση στον Ελληνισμό έδινε τα εφόδια 
για να μπαίνουμε σε κάθε μάχη με την 
πίστη στη νίκη. Δεν επέτρεπε όμως να 
αντιληφθούμε στο βάθος την πλεκτάνη. 
Σήμερα λέω καλύτερα διότι, θα μπαίναμε σε 
τέτοια άνιση μάχη, που ιστορικά έχουν 
τραγικό τέλος. Παραταύτα επικρατεί το ίδιο 
κατεστημένο. Η διατήρησή του απαιτεί την 
απάλειψη των εθνικών ενοχών του που 
οδηγεί σε φαύλο κύκλο το εθνικό έγκλημα 
με το γνωστό τέλος, -την καταστροφή του 
Ελληνισμού. Επιβεβαιωμένο πλέον 
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Γενικά στοιχεία, αναφορικά με τη δράση μου και των 

συναδέλφων στη θητεία της ΟΜΟΝΟΙΟΑΣ στη Βουλή 

Αυτοί είναι οι τρεις από τους έξι τόμους των πραχτικών της 12ης 
νομοθετικής περιόδου της αλβανικής Βουλής, ή της πρώτης πλουραλιστικής 
Βουλής στην Αλβανία, όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ έκλεξε 5 βουλευτές, τους: Παναγιώτη 
Μπάρκα (3.403 ψήφους), Γιάννη Γκυζέλη (3236), Γιάννη Γιάννη, (2.700) 
Ανδρέα Ζαρμπαλά (2440), και Θωμάς Μήτσιος (1759). Οι ψήφοι αφορούν τον 
πρώτο γύρο, στον οποίο αναδείχτηκαν βουλευτές οι τρεις πρώτοι, ενώ οι δύο 
δεύτεροι κέρδισαν στο δέυτερο γύρο, την Κυριακή 07.04.1991)  

Πρόκειται για το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στην ιστορία του 
Ελληνισμού στη Βόρειο Ήπειρο από τότε που αποσπάστηκε από τον εθνικό 
κορμό και εντάχτηκε στους κόλπους του νεοσύστατου αλβανικού κράτους. 

Η θητεία της, ίσως η συντομότερη στην ιστορία του αλβανικού 
κοινοβουλίου. Άρχισε στις 15.04.1991 και έληξε στις 02.02.1992. 

Στις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τα πραχτικά της Βουλής, έχω 
παρέμβει, ομιλήσει και θέσει προτάσεις 117 φορές. Πρόκειται μόνο γι΄αυτές 
που αναφέρονται με όνομα, διότι υπάρχουν και άλλες πολλές που δεν 
αναφέρεται το όνομα, όπως πολλές άλλες που έχουν αφαιρεθεί.  

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοί μου έχουν παρέμβει αντίστοιχα: Α. 
Ζαρμπαλάς, πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 4 φορές, Γιάννης Γιάννης, 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 39 φορές, Γιάννης Γκυζέλης, 2 φορές και 
Θωμάς Μήτσιος 12 φορές 

Οι παρεμβάσεις μου αφορούν το σύνολο του νομοθετικού έργου της 
Βουλής. Ξεχωρίζουν οι προγραμματικές δηλώσεις των τριών κυβερνήσεων, το 
θέμα του επεισοδίου της Σκόδρας, οι τοποθετήσεις για τις διαδηλώσεις και τις 
απεργίες πείνας, για την εξωτερική πολιτική και πολλά άλλα θέματα. 

Προέχουν όμως τα εθνικά μας θέματα, όπως η ιστορική εναρκτήρια 
συνεδρίαση της Βουλής, η αντιμετώπιση της εθνικής ελληνικής μειονότητα στο 
πακέτο συνταγματικών νόμων, η δίωξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας επί 
κομμουνιστικού καθεστώτος, ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα, ο νόμος για την 
αγροτική γη, το ονομοσχέδιο για  την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα και 
ασφαλώς η μεγάλη μάχη για τον νέο εκλογικό νόμο 02.02.1992. 
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Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχουν και δεκάδες διαμαρτυρίες εξ ονόματος της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τη σύνταξη των οποίων αναλάμβανα και προωθούσα 
προσωπικά. Υπό το σκεπτικό αυτό, ο αναγνώστης θα βρει και 64 χειρόγραφα 
ντοκουμέντα, η απόλυτη πλειοψηφία των οποίων φέρει την υπογραφή μου και 
αφορούν το κοινοβουλευτικό έργο μου στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

Τα υλικά αυτά θα συνδυαστούν όλα στο παρόν βιβλίο. Τα πραχτικά της 
Βουλής θα μείνουν στις δύο γλώσσες. Στόχος είναι να αποτελέσουν 
ταυτόχρονα αντικείμενο έρευνας και μελέτης για μια περίοδο η οποία αποτελεί 
το κλειδί για να κατανοηθούν όλες οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μετά το 
1991, τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια στο βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό. 

Η κάθε παρέμβαση θα έχει και σχετική αναφορά για το αντικείμενο της 
συνεδρίασης.   

Σε αρκετές συνεδριάσεις διατηρούνται όλες οι ομιλίες και παρεμβάσεις 
για να κατανοηθεί καλύτερα το κλίμα στην Αλβανική Βουλή. 

Υπάρχουν ωστόσο, πολλές μεταγενέστερες παρεμβάσεις (του 2020) 
υπό τη μορφή «σημείωση» μέσω των οποίων δίνονται αρκετές εξηγήσεις και 
ερμηνείες κλειδιά για την κατανόηση των τότε καταστάσεων, αλλά και των 
μεθεπόμενων εξελίξεων.  

 
Το βιβλίο αποτελεί μια γερή μαρτυρία ότι για πρώτη φορά ο Ελληνισμός 

της Βορείου Ηπείρου απώλεσε σε άλλα χέρια και σε τέτοιο σημείο τα ηνία των 
τυχών του, επιτρέποντας σε επιτήδειους στην Ελλάδα μέχρι και την επίσημη 
πολιτική, να αντιμετωπιστεί, είτε ως ένα εμπόδιο που πρέπει να παραμεριστεί 
αφήνοντας το να αργοπεθαίνει, είτε ως μια μαύρη τρύπα, είτε και τα δύο μαζί. 
Αυτή η ελληνική αντιμετώπιση επέτρεψε την αλβανική πλευρά να πετύχει το 
δικό της στόχο. «Να κλείσει τον ανοιχτό τάφο», όπως χαραχτήριζε ο Ραμίζ Αλία 
το εθνικό μας θέμα. Στη μέση αυτων των δίπλευρων εξολοθρευτικών πλευρών 
της εθνικής μας υπόθεσης ήταν (και είναι) εκπρόσωποι του Ελληνισμού, 
εργαλεία τους, λόγω παλιών και νέων ενοχών τους, δείγμα του πορωμένου 
εθνικού ιστού του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, εκπρόσωποι οι οποίοι 
μεσουρανούσαν διότι  ήταν αρεστοί και στα Τίρανα και στην Αθήνα…. 

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να επιβληθεί η συλλογική εθνική 
αμησία, η γνωστή λίθινη σιωπή με στόχο να αποσοβήσουν τις φρικτές 
μαρτυρίες για το σύγχρονο εθνικό δράμα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, 
το συγκεκριμένο βιβλίο ανοίγει ένα παράθυρο φώτισης του σκότους στην 
πλεχτάνη που παίχτηκε.  
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Προλεγόμενα.  
Η σύσκεψη που προηγήθηκε της σύγκρουσης στην πρώτη 
μέρα των εργασιών της Βουλής, η οποία θα σφραγίσει την 

κοινοβουλευτική ταυτότητα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 

Στις 14 Απριλίου 1991 σ ένα πολυτελές γραφείο στο Μέγαρο Πολιτισμού 
των Τιράνων οργανώθηκε σύσκεψη στελεχών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τις θέσεις 
που θα τηρούσε η κοινοβουλευτική ομάδα στην εναρκτήρια 12η νομοθετική 
περίοδο της Αλβανικής Βουλής που είχε οριστεί για την επόμενη. Κατ΄αρχήν 
ήταν μια σωστή κίνηση. Πρόκειται για θέσεις σε μια ριζική μεταβατική πολιτική 
εξέλιξη, όπου η Εθνική Ελληνική Μειονότητα μέσω της κοινοβουλευτικής 
ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα έπρεπε να προσδιορίσει την πορεία και το ρόλο 
της στον εκδημοκρατισμό της Αλβανίας, αλλά και σε σχέση με τη δική της εθνική 
ταυτότητα και τα δικά της συμφέροντα.  

Από την άλλη πλευρά το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κόμμα, το 
Δημοκρατικό, είχε ανακοινώσει ότι δε θα μετείχε στις εργασίες της Βουλής σε 
περίπτωση που δε θα υπήρξε διαλεύκανση στο πολιτικό επεισόδιο της 
Σκόδρας με 4 νεκρούς την μεθεπόμενη των εκλογών, στις 2 Απριλίου 1991. 

Οπότε, στην ΟΜΟΝΟΙΑ, ως η τρίτη πολιτική δύναμη στη Βουλή και 
ανεξάρτητη πολιτικά, τύχαινε να αναλάβει ρόλο αντιπολίτευσης, ή να έδινε το 
πλουραλιστικό στίγμα στη νέα Βουλή.  

Προσωπικά δεν μου επέσυρε την προσοχή μόνο το πολυτελέστατο 
γραφείο, αλλά και τα πολλά άτομα, φορεμένα σοβαρά και πάνω από μεσήλικες. 
Γνώριζα λίγους αλλά όχι τις σχέσεις τους με την ΟΜΟΝΟΙΑ. Τότε πίστευα ότι η 
Ελληνική καταγωγή του καθενός δίπλα μου εγγυούνταν αυτομάτως την 
αφοσίωσή του στους ιερούς στόχους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τον Ελληνισμό. 
Εξέφρασα την απορία μου για το πολυτελές γραφείο και κάποιοι απ΄αυτούς μου 
απάντησαν με ένα επιβλητικό χαμόγελο. «Τι νομίζεις εσύ, τυχαίοι είμαστε εμείς 
εδώ στα Τίρανα!». Θυμάμαι και τον Α. Ζαρμπαλά, το πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
ο οποίος δεν αντέδρασε αλλά κοιτούσε πιεσμένος τα χαρτιά που είχε μπροστά 
του, περιμένοντας να διαβάσει το χαιρετισμό που θα απεύθυνε την επόμενη 
στη Βουλή.   

Από την πρώτη κιόλας πρόταση στο χαιρετισμό του Ζαρμπαλά 
εκδήλωσα χωρίς να μιλήσω τη δυσφορία μου, η οποία δεν πέρασε 
απαρατήρητη. Έτσι κι αλλιώς είχα πάνω μου τα βλέμματά τους, διότι σε όλες 
τις κινήσεις τους στα Τίρανα, στις προσπάθειες να αλλάξουν την πορεία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και να τη θέσουν υπό τον έλεγχό τους, δλδ στην υπηρεσία των 
προσωπικών στόχων του Ραμίζ Αλία, με είχαν απέναντι και είχα καταφέρει να 
τους αποτρέψω, ανεξάρτητα που τότε δεν γνώριζα λεπτομέρειες και ούτε έκανα 
τέτοιες σκέψεις. Αργότερα έμαθα ότι και η συνάντηση αυτή αποτελούσε μια 
αποφασιστική προσπάθεια για να αποτελέσει η ΟΜΟΝΟΙΑ συνέχεια του 
Κόμματος Εργασίας στη Βουλή, κυρίως μετά τη δηλωμένη αποχή του Δ. 
Κόμματος. Επίσης αργότερα, έμαθα με ονόματα και συγκεκριμένες ενέργειες 
ότι αρκετοί από τους μετέχοντες στη συνάντηση αυτή ήταν κομματικά 
φερέφωνα και συνεργάτες των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι εξηγούνταν και το 
πολυτελές γραφείο !! (Τότε είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε τέτοιου είδους 
ανθρώπους στην ηγετική ομάδα μας στο Αργυρόκαστρο, αλλά και στην 
περίπτωση αυτή σε προσωπικό επίπεδο και χωρίς να τολμούμε να 
καταγγείλουμε ανοιχτά. Προείχε η ενότητα και το έργο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ). 
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Ο χαιρετισμός του Α. Ζαρμπαλά ήταν μια ανατριχίλα. Ξεπερνούσε και τις 
ομιλίες των αντιπροσώπων της Ελληνικής Μειονότητας στα Συνέδρια του 
Κόμματος του Ε. Χότζα, τις οποίες προετοιμάζανε με προσοχή υψηλόβαθμα 
κομματικά στελέχη. Μόλις ο Ζαρμπαλάς τελείωσε την ανάγνωση της ομιλίας 
του δεν μίλησε κανείς τους. Κατάλαβαν ότι το είχε παρατραβήξει, αλλά ήλπιζαν 
ότι λόγω του κύρους του θα επιβαλλότανε.  Ένοιωσα ξανά πάνω μου τα 
βλέμματά τους που πίεζαν μέσα μου την ανάγκη που με έσπρωχνε να μιλήσω.  

Με πρόλαβε μια καλή μου φίλη, με την οποία είχαμε συνεργαστεί 10 
χρόνια πριν για να φτιάξουμε, τότε που τα πάντα τα έσκιαζε η φοβέρα, ένα 
σύλλογο νέων στελεχών από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Πρόκειται για 
την Α. Χρ. Εκείνη τα βρόντηξε. Είπε ότι «τέτοιες ομιλίες αφοσιωμένες στο κόμμα 
δεν είχαμε ακούσει ούτε τότε που το καθεστώς ήταν στα πόδια του. Μια τέτοια 
ομιλία, είπε, θα φέρει κατά πάνω μας το μίσος των Ελλήνων και των Αλβανών, 
θα δουν την ΟΜΟΝΟΙΑ συνέχεια του Κόμματος Εργασίας και θα μας πετάξουν 
στο περιθώριο από την πρώτη στιγμή». 

Την υποστήριξα αμέσως και επικαλούμενος την αρχή που είχαμε 
υιοθετήσει για ίσες αποστάσεις από όλα τα κόμματα και στην Αλβανία και στην 
Ελλάδα, πρότεινα να μετάσχουμε στη Βουλή, χωρίς όμως να πάρουμε θέση. Η 
πρόταση υιοθετήθηκε!  

Στο παρασκήνιο όμως άλλα είχαν συμφωνηθεί με την ηγεσία του 
Κόμματος Εργασίας. Να περνούσε ύπουλα η θέση ότι και η ΟΜΟΝΟΙΑ στηρίζει 
τις θέσεις του Κ. Εργασίας κατά του Δ. Κόμματος.  

Αυτό βέβαια προκάλεσε την οργή μου στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 
Βουλής, όπου με ακολούθησε η ενοχοποιητική σιωπή των τεσσάρων 
συναδέλφων. Καθόμασταν ακριβώς πίσω από τον εκπρόσωπο του 
Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος αφού διάβασε εξ ονόματος του Κόμματος 
του μια δήλωση έφυγε. Δεν ήθελε όμως μαζί μας καμιά επικοινωνία, διότι κι 
αυτός, όπως αργότερα αποκάλυψε, μας θεωρούσε τσιράκια του Αλία. 

Θα υπάρξουν και άλλα παρασκήνια για τον έλεγχο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από 
το νέο «καθεστώς» Αλία, με συνέπεια να σημειωθεί και μια διαφοροποίηση 
θέσεων ανάμεσα στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όταν όμως θα 
διαπιστωθεί η αδυναμία ελέγχου μας, θα αρχίσει εναντίον μας η αντίστροφη 
μέτρηση.  
   
 Το βράδυ ανταποκρίθηκα στο αίτημα του Γιάννη Γιάννη να μη 
κοιμηθούμε στο ξενοδοχείο που στέγαζε δωρεάν όλους τους βουλευτές από την 
περιφέρεια, αλλά στο πολυτελές ξενοδοχείο «Τιράνα». Κόστιζε για τον καθένα 
το μισό ημερομίσθιο βουλευτή και ο Γιάννης δεν τσάκιζε εύκολα δεκάρα! 
Μείναμε εκεί μια βδομάδα. Αργότερα πληροφορήθηκα ότι μας είχαν βάλλει 
δίπλα στους χώρους του εγκεφάλου μυστικών παρακολουθήσεων στην 
πρωτεύουσα και τη χώρα! 
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REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

Punime të Kuvendit 
LEGJISLATURA E 12-të 

Sesioni i pare 
 

E hënë (Δευτέρα), 15.04.1991  Drejton seancën deputeti Adil Çarçani 
Σελ. 7,8  
 

ΟΜΟΝΟΙΑ, πλήγμα κατά του καθεστώτος και εντός της 
Βουλής. 

Η γνωστή αντιπαράθεση στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής στις 
15.04.1991, με τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Αϊλί 
Αλίουσιάνι, υπουργό υγεία. Η αντιπαράθεση θεωρήθηκε τότε πλήγμα κατά 
του καθεστώτος και εντός της Βουλής. Ο Αλιουσάνι μίλησε από το Βήμα της 
Βουλής και εξ΄ονόματος  της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι κι αυτή ευθυγραμμίζεται με το 
Κομμουνιστικό Κόμμα όσον αφορά τα γεγονότα στη Σκόδρα και τη στάση του 
Δημοκρατικού Κόμματος που αποχώρησε από τη Βουλή. 
 
Παναγιώτης Μπάρκας:-  (Βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ) Έχουμε μια ερώτηση 
για σας σύντροφε Αϊλί. Ποιος σας εξουσιοδότησε να μιλήσετε στο όνομα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ;! 
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Αϊλί Αλιουσάνι:- Ασφαλώς, πρόκειται για θέση που εμείς λάβαμε από κοινού 
με άλλους συντρόφους. 
Παναγιώτης Μπάρκας:- Με ποιους συντρόφους; 
Αϊλί Αλίουσάνι:- Με άλλους συντρόφους βουλευτές του Κόμματος Εργασίας 
και των οργανώσεων των Βετεράνων, του Μετώπου… 
Παναγιώτης Μπάρκας:- Εμείς δεν αποτελούμε συνέχεια των βουλευτών των 
άλλων πολιτικών δυνάμεων, γι΄αυτό άλλη φορά δε σας επιτρέπουμε να 
μιλήσετε εξ ονόματος της οργάνωσής μας  
Αϊλί Αλιουσάνι:- Σύμφωνοι. Εμείς σας καλούμε, ώστε αν δε έχετε αντίρρηση 
με τα όσα θέσαμε, και εφόσον συμφωνείτε, να εκφράσετε και εσείς την άποψή 
σας. 
Παναγιώτης Μπάρκας:- Εμείς μπορεί να τοποθετηθούμε, αλλά γι΄αυτό δε θα 
λάβουμε υπόψη το αίτημά σας!  
 

 

Συνεδρίαση 17.04.1991, Συζήτηση για τον προσωρινό κανονισμό της  
Βουλής. 

 
Σελ 20 
Panajot Barka - Panajot Barka, deputet i OMONIA-s. Pikërisht për 
procedurën desha të them një sqarim; duke lexuar projektrregulloren e 
përkohshme thuhet në nenin 4...(Nga salla kundërshtojnë).Megjithatë, duhet 
ta kishim miratuar. Thuhet:”për mandatet që ka pasur kundërshtime duhet të 
votohet veçanërisht”, prandaj mendojmë se propozimi i bërë nga kolegët tanë 
deputetë nuk është privilegj, por duhet të respektohet dhe të zbatohet.  
 
Σελ.23.  
Panajot Barka -  Kisha një propozim për nenin 6. Duke u nisur nga roli i 
rëndësishëm që luan Kryesia në mbarëvajtjen e punimeve të Kuvendit 
Popullor, nga fakti se kjo Kryesi, ashtu si disa elemente të tjera të 
parashtruara nga kjo projektrregullore e përkohshme do të marrin një karakter 
definitiv, me qëllim që në Kryesi të mund të përfaqësohen të gjitha forcat 
politike, propozojmë që në përbërjen e Kryesisë të shtohet edhe një pjesëtar 
tjetër. Kjo do t’i japë asaj një karakter të plotë pluralist. 
 (Μια πρόταση, για να προστεθεί στη σύσταση του Προεδρείου της Βουλής 
ένα επιπλέον μέλος, αντιπρόεδρος.)  
Μετάφραση- Παναγιώτης Μπάρκας - Ξεκινώντας από το γεγονός ότι το 
Προεδρείο, όπως μερικά άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 
προσωρινό αυτό κανονισμό θα αποχτήσουν στο μέλλον μονημότητα, με 
σκοπό ώστε στο Προεδρείο να εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις, 
προτείνουμε στη σύνθεση του Προεδρείου να προστεθεί και ένα ακόμα 
μέλλος. Αυτό θα δώσει στο Προεδρείο πλουραλιστικό χαρακτήρα»  
(Σημ: Η πρόταση δεν πέρασε. Δείχνει όμως ξεκάθαρα ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ κατείχε 
σημαντική θέση στη Βουλή και διεκδικούσε από την αρχή τη θεσμοποίηση του 
ρόλου της στη Βουλή.  Ως βουλευτής είχα πλέον το ηθικό δικαίωμα για ενεργή 
παρουσία και παρέμβαση σε όλα τα δρώμενα της Βουλής και εκτός αυτής.) 
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Ορκιζόμαστε μόνο για το ελληνικό έθνος 
 

Η ορκωμοσία του Βουλευτή. (νέα επιτυχία μας στη Βουλή) 
 
Σελ 24. 
Άλλος μεγάλος σταθμός για την πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή ήταν το 
θέμα της Ορκωμοσίας του Βουλευτή. Η ελεγχόμενη ακόμα από το Κόμμα 
Εργασίας Βουλή πρότεινε τη φόρμουλα, που έχει ως εξής: (Βλεπ. σε φωτοτυπία 
που ακολουθεί). «Ορκίζομαι προς τιμή μου και προς τιμή του λαού μου ότι θα 
εκπληρώσω ενσυνείδητα το αξίωμα του βουλευτή του λαού στη Λαϊκή Βουλή, 
θα εκπροσωπήσω αξιοπρεπώς το λαό, θα υπερασπιστώ με αξιοπρέπεια την 
εξουσία του, την ελευθερία και ανεξαρτησία της χώρας, τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των πολιτών και θα εργαστώ με όλες τις δυνάμεις μου για την 
ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας.»  
 
 

 
 
 
 

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απαίτησαν την αλλαγή του περιεχομένου και 
η άποψή τους απόχτησε έδαφος. Έχει ως εξής: «Ορκίζομαι προς τιμή μου και 
προς τιμή του λαού μου ότι θα εκπληρώσω ενσυνείδητα το αξίωμα του 
βουλευτή του λαού στη Λαϊκή Βουλή, θα εκπροσωπήσω αξιοπρεπώς το λαό, 
θα υπερασπιστώ με αξιοπρέπεια την εξουσία του, το συνταγματικό καθεστώς 
και τη νομιμότητα του κράτους δικαίου, την ελευθερία και ανεξαρτησία της 
χώρας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του ατόμου  και θα 
εργαστώ με όλες τις δυνάμεις μου για την ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας, 
για την εκπλήρωση των νόμιμων προσδοκιών και των αναντίρρητων 
δικαιωμάτων του αλβανικού έθνους .»  
 
Formula e betimit do të jetë kjo sipas ndryshimeve që u propozuan: “Betohem 
përnderin tim dhe për nderin e popullit tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën 
si deputet i popullit në Kuvendin Popullor, do të përfaqësoj denjësisht popullin, 

Οι σημειώσεις με στυλό είναι οι σχετικές τροποποιήσεις που προτείνονταν  από μας και 

από άλλους βουλευτές. Υπάρχουν πολλές γραφές μας, πράγμα που δείχνει την ένταση. 
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do të mbroj me vendosmëri pushtetin e tij, rendin kushtetues dhe ligjshmërinë 
e shtetit juridik, lirinë dhe pavarësinë e vendit, të drejtat e njeriut dhe liritë 
themelore të individit dhe do të punoj me 
të gjitha fuqitë e mia për zhvillimin dhe begatimin e atdheut, për përmbushjen 
e aspiratave të ligjshme dhe të drejtave të pamohueshme të kombit shqiptar”. 
 
Και ενώ υ υπόθεση πάει να κλείσει, παρέμβηκα 
 

Σελ. 26 
Panajot Barka - Zoti kryetar, deputet i OMONIAs jam. Po ne që i takojmë një 
kombi tjetër, si do të jetë betimi ynë? Sipas fomulimit të dytë ose të pare ne i 
takojmë kombit grek dhe do të betohemi për të. Pra, si do ta kemi betimin? 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας:  Κύριε Πρόεδρε, βουλευτής της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ είμαι. Εμείς που ανήκουμε σε άλλο έθνος, πώς θα ορκιστούμε; 
Σύμφωνα με τη δεύτερη διατύπωση ή και με την πρώτη, εμείς ανήκουμε στο 
ελληνικό έθνος και θα ορκιστούμε γι΄αυτό. Πώς θα έχουμε λοιπόν την 
ορκωμοσία;  
 

Θα ακολουθήσει μια έντονη συζήτηση που θα σκιαγραφήσει το μέλλον 
της αντιμετώπισης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή και το πώς σκέφτονται οι 
Αλβανοί πολιτικοί για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Να σημειώσω όμως 
εδώ, ότι η πεντάδα μας ήταν σε εγρήγορση και με άμεσα εθνικά 
αντανακλαστικά. 

Τι παρατηρήθηκε σχετικά:  
Στην καλύτερη περίπτωση, θεωρούν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα 

αναπόσπαστο μέρος του αλβανικού έθνους με την τυπική διάκριση στη 
γλώσσα, ενώ γενικώς η ελληνική εθνική ταυτότητα αποτελεί ένα τυπικό 
διακοσμητικό χαρακτηριστικό, που αν χρειαστεί στους Αλβανούς θα πρέπει να 
το απαρνηθεί ακόμα και ο βουλευτής. 

Στη χειρότερη περίπτωση επικυριαρχούν τα εθνικιστικά πάθη, από την 
μία στην αντιπολίτευση, καμουφλαρισμένα με λόγια περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ελευθερίες του ατόμου ή και άλλες αναφορές στα διεθνή φόρα. 
Από την άλλη η απειλή από εκπροσώπους του Κόμματος Εργασίας για την 
εκδίωξή μας από τη Βουλή. 

Συγκεκριμένα ο Κορυτσαίος βουλευτής Σταύρος Κάλτσος ζήτησε ώστε 
σε περίπτωση που οι βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δε θα ορκιστούν με τη 
φόρμουλα που προτείνει η αντιπολίτευση, δεν έχουν θέση στα έδρανα της 
Βουλής. Καθότανε ακριβώς πίσω μας. Δέχτηκε όμως τη σφοδρότητα της 
αντίδρασής μας, όπως και βουλευτών της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα του Αλί 
Σπαχία από τη Σκόδρα. 

Τελικά υιοθετήσαμε την πρόταση του βουλευτή του Κόμματος Εργασίας 
Λ. Τσούτση με καταγωγή από το Αργυρόκαστρο, που ζήτησε την 
αντικατάσταση του όρου «του αλβανικού έθνους» με τον όρο «του έθνους μου». 
Έτσι διαμορφώθηκε η ορκωμοσία και συνεχίστηκαν οι εργασίες τις βουλής οι 
οποίες μπήκαν για αρκετή ώρα σε αδιέξοδο, επειδή εμείς δε δεχόμασταν να 
ορκιστούμε για «προσδοκίες του αλβανικού έθνους» !  

Ήταν το προοίμιο ….  Σε δέκα μήνες από τη στιγμή αυτή θα έκλεινε 
ο κύκλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή ακριβώς στο σημείο αυτό. 
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Σελ.33   
Panajot Barka - Panajot Barka, nga Gjirokastra. Sipas rregullores që sapo 
miratuam çdo10 vetë deputetë kanë të drejtë të propozojnë një kryetar ose 
një kryesi këtu në Kuvendin Popullor. Prandaj mendoj që, në qoftë se kolegia 
Natasha Lako na thotë emrat e 10 deputetëve ose 12 deputetëve që 
propozuan kandidaturën e Dritëro Agollit, ta hedhim në votim, dhe të ndalojmë 
diskutimet për dy kandidaturat e hedhura. 
 (Σημ: Σύμφωνα  λοιπόν με τον κανονισμό της Βουλής, δέκα τουλάχιστον 
βουλευτές δικαιούνται να προτείνουν μια υποψηφιότητα για πρόεδρο της 
Βουλής. Είχε προταθεί με τη στήριξη και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ η υποψηφιότητα του 
Καστριότι Ισλιάμι. Η βουλευτής του Δ, Κόμματος πρότεινε μεμονομένα το 
γνωστό ποιητή και συγγραφέα Ντριτερό Αγκόλι. Εγώ ζητάω να παρουσιαστεί 
επίσημα η πρόταση και να ψηφιστούν οι δύο προτάσεις. Η αντιπολίτευση δεν 
συμφωνεί και σκοπός της είναι να αμαυρώσει και δυσφημίσει τον Ισλιάμι) 
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Σκληρή γραμμή ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τους ενόχους των επεισοδίων 
της Σκόδρας, 02.04.1991 

 
Συνεδρίαση 17.04.1991 Ψήφιση της ημερήσιας διάταξης. 

Έναρξη της συζήτησης για το σχέδιο συντάγματος που είχε 
ετοιμάσει το Κόμμα Εργασίας 

 
Η συζήτηση για την υπόθεση της Σκόδρας, μπήκε δια της βίας στην 

ημερήσια διάταξη με την επιμονή του Δ. Κόμματος και θα ολοκληρωθεί 
την επόμενη με τη σύσταση της πρώτης κοινοβουλευτικής ανακριτικής 

επιτροπής. 
Άρχισε αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, κ. Καστριότι 

Ισλιάμι. Η εκλογή του έγινε στις 17 Απριλίου 1991 
 

(Σημ.1  Στις 2 Απριλίου 1991, ακριβώς δύο μέρες μετά από τις εκλογές, 
στην βόρεια πόλη της Σκόδρας, προπύργιο της αντιπολίτευσης, σκοτώθηκαν σε 
αδιευκρίνιστες συνθήκες, 4 άτομα υποστηρικτές τις αντιπολίτευσης. Η 
αντιπολίτευση μετέτρεψε το γεγονός σε κορυφαίο και ακραίο αντιπολιτευτικό 
λόγο. Η κυβέρνηση, το Κόμμα Εργασίας που είχε κερδίσει τις εκλογές και 
συνέχιζε τη διακυβέρνηση, ήταν σε θέση άμυνας, με μόνη επίθεση την υπόνοια 
ότι πρόκειται για σκηνοθεσία και για προβοκάτσια. 

Η στάση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ταυτίζονταν με την αντιπολίτευση με τη διαφορά 
ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ επέμενε να βρεθούν οι ένοχοι εδώ και τώρα και να μιλήσει 
άμεσα η δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, συνέδεε με έμφαση την υπόθεση της 
Σκόδρας με τις εκτελέσεις στα σύνορα και άλλα στυγερά εγκλήματα από το 
καθεστώς κατά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η ΟΜΟΝΟΙΑ, στις 

18.04.1991 προέβη σε σκληρή δήλωση 
όπου μεταξύ των άλλων ζητάει τελεσίδικα 
ότι «Μέχρι μεθαύριο και η ώρα 800  τα 
αρμόδια όργανα να ανακοινώσουν και να 
θέσουν προ των ευθυνών τους ενόχους 
και τους αυτουργούς του εγκλήματος. 

Μετά από την προθεσμία αυτή, σε 
περίπτωση που δεν θα υπάρξει καμιά 
απάντηση, εμείς θεωρούμε περιττή την 
παραμονή μας στη Βουλή. Και αυτό μέχρι 
που η δικαιοσύνη να πει το λόγο της»  
 

(Σημ: 2 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα 
πραχτικά της Βουλής δεν είναι πλήρη. 
Κάποιες από τις παρεμβάσεις και 
τοποθετήσεις μας δεν διατίθενται σ΄αυτά. 
Σε κάποιες άλλες γίνονται περικοπές, 
κυρίως σε ό τι αφορά τα εθνικά μας 
θέματα και ιδιαίτερα τη στάση του 
καθεστώτος στον Ελληνισμό της 
Αλβανίας. Προκαλεί ιδιαίτερα η στάση μας 
για τις εκτελέσεις στα σύνορα και για τους  

     πρώην φυλακισθέντες.  

Στο ίδιο χαρτί, από τη μια είναι η δήλωση της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ και από την άλλη το χειρόγραφο 

συζήτησης μου. Σ΄αυτές τις συνθήκες  λειτουργούσε 

η ΟΜΟΝΟΙΑ. Τις περισσότερες φορές αξιοποιούσε 

το πίσω μέρος του χαρτιού από τα έγγραφα της 

Βουλής!!!  
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Είχε αρχίσει μια τέτοια στάση από τότε που εγώ παρουσίασα τις 
προγραμματικές δηλώσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην κρατική τηλεόραση. 
(23.02.1991, νομίζω) Το ίδιο φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στις εργασίες της 
Βουλής. Κάποια στιγμή ο Πρόεδρος Αλία θα με απειλήσει με μήνυση αν δε 
αφαιρούσα την κατηγορία μου σε τοποθέτηση στη Βουλή ότι τις εντολές για τις 
εκτελέσεις στα σύνορα των δικών μας έδινε ο ίδιος. 

Η ίδια συμπεριφορά και στην προκειμένη περίπτωση. Όπως θα δούμε, 
θα συμβεί και σε σχετική δήλωση του Θωμά Μήτσιου, που θα σημαδέψει την 
έναρξη της προσπάθειας παραλληλισμού της εθνικής ελληνικής μειονότητας με 
το δήθεν τσάμικο θέμα. Ευτυχώς για κάποιες από τις παρεμβάσεις μας, όπως 
και για το θέμα της Σκόδρας διαθέτω τα χειρόγραφα και αυτό επιβεβαιώνει τα 
όσα λέμε. Η δήλωση που ακολουθεί έγινε στην ολομέλεια της Βουλής 
18.04.1991, αλλά δεν υπάρχει στα πραχτικά της Βουλής.) 
 

  Το χειρόγραφο της συζήτησης  
(μετάφραση)  «Η οργάνωσή 
μας, η ΟΜΟΝΟΙΑ, εκφράζει 
την άποψη ότι ο πολιτικός 
πλουραλισμός στην Αλβανία, 
για να πραγματοποιήσει την 
ιστορική αποστολή του, πρέπει 
επειγόντως να απαλλαγεί από 
κάθε είδους βίας και 
τρομοκρατίας. 
Είναι αληθές ότι η βία, η 
τρομοκρατία και η εκρικτική 
κατάσταση, είναι αποτέλεσμα 
μιας αποτυχημένης πολιτικής  
και των προσπαθειών για τη 
διατήρησή της με κάθε μέσο. 
Στις μέρες μας αποτελεί 

συνέχεια της ίδιας βίας που ασκήθηκε χρόνια στη σειρά, αλλά υπό νέες 
συνθήκες. 
Γι΄αυτό ποτέ δεν πρέπει να εξεταστεί ως μεμονομένη περίπτωση η σφαγή στη 
Σκόδρα»   
 

Συνεδρίαση 18.04.1991. Δεύτερη παρέμβαση για την υπόθεση της  
Σκόδρας 

Σελ 49-50  
 
Panajot Barka - Ne këtu flasim për vendosjen e demokracisë dhe mendojmë 
e duhet të punojmë seriozisht për demokracinë. Kjo nuk mund të arrihet, as 
misioni legjislativ i Kuvendit tonë pluralist në fushën e ekonomisë, në atë 
shoqërore, të kulturës etj., kur jashtë mureve të këtij Kuvendi ekziston gjak i 
derdhur dhe ende nuk dihen fajtorët. Dhimbja e një pjese të trupit, le të 
kujtojmë praktikën e tërmeteve, i kalon gjithë trupit. Dhe një gisht po të 
vrasim, na dhemb gjithë trupi, nuk na dhemb vetëm gishti. 
Prandaj mendoj që çështja e Shkodrës duhet të kalojë në plan të parë. Jam 
dakord me propozimin e bërë nga kolegu Nano dhe nga kolegu im këtu dhe 
mendoj që grupi parlamentar të ketë të drejtën të ndërpresë çdo seancë, por 
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duhet të përcaktohet një kohë që hetimet të përfundojnë sa më parë. Pra, nuk 
duhet të lihet që ky grup të vijë pas 10-12 ditësh e të ketë vetëm të drejtë të 
ndërpresë seancën, por duhet të ketë dhe kohën të përcaktuar, brenda së 
cilës ai duhet të vijë që të na japë përfundimet. Falemnderit! 
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας- Εμείς μιλούμε εδώ για την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας και γι΄αυτό πρέπει να εργαζόμαστε σοβαρά 
για τη δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, ούτε η νομοθετική αποστολή 
της πλουραλιστικής μας Βουλής στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κλπ 
τομέα, όταν εκτός των τειχών αυτής της Βουλής υπάρχει χυμένο αίμα και ακόμα 
δεν είναι γνωστοί οι ένοχοι. Ο πόνος ενός σημείου του σώματος, ας θυμηθούμε 
τους σεισμούς, διαδίδεται σε όλο το σώμα. Και ένα δάχτυλο σάμπως να 
χτυπήσουμε, μας πονάει όλο το σώμα και όχι μόνο το δάχτυλο.  

Γι΄ αυτό νομίζω, το θέμα της Σκόδρας πρέπει να προηγηθεί κάθε 
ημερήσιας διάταξης. Συμφωνώ με την πρόταση του συνάδελφου Νάνο και με 
το συνάδελφο στην ΟΜΟΝΟΙΑ, ώστε η κοινοβουλευτική ανακριτική επιτροπή 
να δικαιούται τη διακοπή των εργασιών της Βουλής, αλλά πρέπει να οριστεί και 
μια προθεσμία για την ολοκλήρωση όσο το γρηγορότερο των ανακρίσεων.  
      
   

Αποφασιστικός ο ρόλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την απόρριψη 
του σχεδίου Συντάγματος του Κ. Εργασίας και για την 

κατάρτιση του πακέτου συνταγματικών διατάξεων 
 

Συνεδρίαση 25.04.1991 Συνέχιση της συζήτησης για το Σχέδιο 

Συντάγματος του Κομ. Εργασίας. 

 (Σημ. Στη συνεδρίαση απορρίφθηκε η προσπάθεια του Κόμ. Εργασίας 
για να  ψηφιστεί το δικό του Σχέδιο Συντάγματος. Η Βουλή προσανατολίστηκε 
στην ανάγκη ψήφισης ενός Πακέτου Συνταγματικών Διατάξεων. Με την δική μου 
παρέμβαση, η ΟΜΟΝΟΙΑ, η οποία είχε τοποθετηθεί υπέρ της πρότασης του 
Κομ. Εργασίας, άλλαξε τοποθέτηση. Προσωπικά ήμουν από την αρχή αντίθετος 
στην ψήφιση του σχεδίου Συντάγματος του Κ. Εργασίας).  
 
Σελ. 68 
Panajot Barka - Përderisa shtyhet diskutimi i Kushtetutës për arsye njohjeje, 
eliminohet varianti tjetër që, kur të fillojë diskutimi i saj pas disa ditësh, të 
miratohet në parim. Përderisa mungon njohja, si ka mundësi të diskutohet që 
kjo gjë të aprovohet qysh tani? Kjo është një logjikë e thjeshtë dhe mendoj se 
nuk ka nevojë për votim.  
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -  Εφόσον αναβάλλεται η συζήτηση για 
το σχέδιο Συντάγματος για λόγους γνώσης και μελέτης, ακυρώνεται η εκδοχή 
που λέει ότι όταν θα αρχίσει μετά από μερικές μέρες η συζήτηση να ψηφιστεί 
τότε καταρχήν. Εφόσον δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, πώς μπορούμε να 
αποφασίσουμε από σήμερα ότι θα ψηφίσουμε το Σύνταγμα καταρχήν; Είναι 
απλή λογική και δεν νομίζω ότι απαιτεί ψήφιση.   
 
(Σημείωση. Επίσημα η ΟΜΟΝΟΙΑ τάχτηκε υπέρ της ψήφισης καταρχήν του 
σχεδίου Συντάγματος με το επιχείρημα ότι η λειτουργία του κράτους απαιτεί την 
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ύπαρξη του βασικού νόμου του κράτους. Προσωπικά τάχτηκα στην ομάδα που 
προεργαζότανε την απόρριψη του σχεδίου Συντάγματος του Κ. Εργασίας. 
Εκείνη την ημέρα, στις 25.04.1991, συστάθηκε κιόλας η επιτροπή για τη σύνταξη 
του Πακέτου Συνταγματικών Διατάξεων, ενός προσωρινού Συντάγματος μέχρι 
την ψήφιση ενός ολοκληρωμένου βασικού νόμου του κράτους,- Δυστυχώς έγινε 
ύστερα από 8 χρόνια, αφού, όπως είναι γνωστό το 1994 απέτυχε το 
δημοψήφισμα για το σχέδιο συντάγματος του Σ. Μπερίσια με τη γνωστή 
αντίδραση της Ελλάδας για το θέμα κυρίως,του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. 
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκα με αποφασιστικότητα υπέρ της πρότασης της 
αντιπολίτευσης, τοποθέτηση η οποία δυστυχώς, όπως πολλές άλλες 

τοποθετήσεις μου, δεν υπάρχει στα πραχτικά.  
Η τοποθέτησή μου η οποία με βάση τα αρχεία 
μου φέρει ημερομηνία 25.04.1991 έχει ως εξής:  
  
- Ανεξαρτήτως που εμείς δεν βρισκόμασταν 
στη Βουλή όταν συνεχίστηκε η συζήτηση 
σχετικά με το πρώτο σημείο της ημερήσιας 
διάταξης στις κοινοβουλευτικές ομάδες και 
αφορούσε το Σύνταγμα, εμείς είχαμε εκφραστεί 
πριν μία βδομάδα και η τοποθέτησή μας 
αφοράει την επείγουσα ανάγκη απεγκλωβισμού 
της κατάστασης στη χώρα, τοποθέτηση την 
οποία συμμεριζόμαστε σήμερα και για έναν 
άλλο λόγο. 

Μόλις επιστρέψαμε από μια πολύ σύντομη 
και απαραίτητη επίσκεψή μας στην Ελλάδα που 
αφορούσε την αναγνώριση της οργάνωσής μας 
και του προγράμματός από την Αθήνα. (Σημ. Η 
επίσκεψη αυτή, με πολύ καθυστέρηση για μας, 
είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση εντός 
Βουλής και στα τότε ελάχιστα αλβανικά ΜΜΕ. 
Θεωρούνταν η επίσκεψη εθνική προδοσία και 
παράνομη εφόσον δεν είχε την έγκριση των 
επίσημων αλβανικών αρχών (!!;;)) 

Στην Αθήνα αντιμετωπίσαμε την ερώτηση, 
και όχι μόνο από πολιτικούς, αλλά και από 
επιχειρηματίες από διάφορους τομείς, πότε θα 
απεγκλωβιστεί η κατάσταση στην Αλβανία. 
Αυτό δε σημαίνει ότι εφόσον πρόκειται για μια 
σημαντική αναγκαιότητα, πρέπει να βιαστούμε 
στις αποφάσεις μας και μετά να πληρώσουμε 
μακρόχρονα και με βαρύτερες συνέπειες. 

Εμείς συμμεριζόμαστε την άποψη ότι το 
σχέδιο Συντάγματος που μας προτείνεται έχει 
υποστεί αλλαγές σε σχέση με εκείνο του 1976, 
όπως στηρίζουμε την άποψη ότι χαρακτηρίζεται 
από ελλείψεις και περιορισμούς που 
απορρέουν σε πρώτη γραμμή, από το γεγονός 

ότι συντάχτηκε από μια μονόπλευρη επιτροπή, η οποία, νομίζω ότι, παρά τις 
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δημοκρατικές τάσεις και επιθυμίες δεν κατάφερε να ενσωματώσει το πνεύμα 
της μακροζωίας, του πλουραλισμού και της δημοκρατίας, όλης της κοινωνίας.  

Συνεπώς εισήλθαμε σε μια συζήτηση για το Σύνταγμα, όπου η μία πλευρά 
επιδιώκει να το στηρίξει, επισημαίνοντας και τις αδυναμίες και η άλλη να το 
αναθεματίσει. 

Ο τρόπος αυτός συζήτησης έπρεπε να είχε λάβει τέλος πριν φθάσει για να 
συζητηθεί στη Βουλή, ώστε εδώ να αποφασίζαμε για εκείνες τις ρυθμίσεις που 
θα απελευθέρωνε το κράτος και την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα 
σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου. 

Τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο ώστε την κατάσταση να λύσει ο μηχανισμός 
της ψήφου. Όμως, για τέτοια τόσο σημαντικά θέματα ο μηχανισμός αυτός 
μπορεί να επιφέρει αδιόρθωτες συνέπειες. Μάλιστα δεν μπορεί να βοηθήσει 
ούτε η μυστική ψηφοφορία. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι το 
ξεμπλοκάρισμα του κράτους θα επιφέρει την αφετηρία και την πραγματικότητα 
επίλυσης των συσσωρευμένων χρόνια στη σειρά προβλημάτων, τα οποία στις 
πρόσφατες εντατικές πολιτικές εξελίξεις έλαβαν καταστρεπτικές διαστάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό η πρότασή μας έχει ως εξής:  Εφόσον βρισκόμαστε στο 
ξεκίνημα και δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, να αποδεχτούμε την πρόταση του 
κυρίου Ρούλι για ένα Πακέτο Συνταγματικών Διατάξεων, το οποίο θα συντάξει 
μια πολυκομματική ομάδα από βουλευτές και άλλους ειδήμονες. Να συζητηθεί 
από σήμερα. Σημειώνω από σήμερα, διότι γνωρίζω ότι κυκλοφορεί ένα σχέδιο 
πρότασης. Και με τον τρόπο αυτό να ανοίξουμε το δρόμο για την εκλογή του 
προέδρου της δημοκρατίας   
(Σημ. Αυτό ήθελαν ιδιαίτερα στο Κ. Εργασίας, διότι ήθελαν Πρόεδρο τον Ρ. Αλία, 
αλλά χωρίς την εκλογή προέδρου τα πάντα έμεναν έρμαια στη χώρα. Δεν 
μπορούσε να προκύψει κυβερνηση. Δεν είχε ποιος να κατωχυρώσει τους 
νόμους. Και έτσι έγινε. Εγώ ήμουν ένας από τους υπογράφοντες του αιτήματος 
της αντιπολίτευσης. Προσωπικά εντάχτηκα στην ομάδα για τη σύνταξη του 
κεφαλαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα) 
 

 
Οι προτάσεις για το άρθρο σχετικά με τα δικαιώματα των 

εθνικών μειονοτήτων 
 

 (Σημ: Οι προτάσεις μου για το άρθρο σχετικά με τα δικαιώματα των 
εθνικών μειονοτήτων έχει ως εξής: 

Η Δημοκρατία της Αλβανίας διασφαλίζει στις εθνικές μειονότητες το 
δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, διαφύλαξης και ανάπτυξης της εθνικής, 
πολιτιστικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, τη χρήση της μητρικής τους 
γλώσσας και την εκμάθησή της στα σχολεία, ως πρώτη γλώσσα σε όλο το 
υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, την ανάπτυξη του πολιτισμού τους σε 
όλους τους τομείς. 

Το κράτος εγγυάται στις  μειονότητες  όλα τα δικαιώματα που απορρέουν 
από τις διεθνείς συμβάσεις και ντοκουμέντα για τις εθνικές μειονότητες. 

Οι εθνικές μειονότητες έχουν τους εκπροσώπους τους στα τοπικά 
και κεντρικά όργανα εξουσίας και στο ανώτατο νομοθετικό θεσμό 
αναλογικά με τον πληθυσμό.    
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Τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων δικαιούνται να έχουν και να 
διαφυλάσσουν  ανεμπόδιστα και με απλοποιημένες διαδικασίες τις άμεσες 
επαφές μεταξύ τους εντός της χώρας και στο εξωτερικό με πολίτες ίδιας 
εθνικότητας  

Τα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά, οικονομικά και λοιπά 
ιδρύματα των μειονοτήτων 
μπορεί να έχουν σχέσεις και 
με το κράτος αντίστοιχης 
εθνικής καταγωγής.    

Το κράτος εγγυάται την 
εξασφάλιση διευκολυντικών 
συνθηκών για άμεσες σχέσεις 
των οικονομικών παραγόντων 
από τις εθνικές μειονότητες με 
αντίστοιχους στο κράτος 
εθνικής καταγωγής 
    Στη διοίκηση, στα 
δικαστήρια και στη διαχείριση 
των σχολείων σε περιοχές 
όπου πλειοψηφεί ο 
πληθυσμός ε. μειονότητας, 
στην επικοινωνία και για 
ειδικές ανάγκες 
χρησιμοποιείται και η μητρική 
γλώσσα, παράλληλα με την 
επίσημη γλώσσα,   

Κάθε εθνική ανισότητα 
και κάθε πράξη που 
παραβιάζει τα δικαιώματα των 
εθνικών μειονοτήτων είναι 
αντισυνταγματική και 
τιμωρείται βάση του νόμου. 

(Σημ: Στην ουσία, 
επικαλούμενη την 

ιδιαιτερότητα του Πακέτου Συνταγματικών Διατάξεων, δλδ ότι πρέπει οι διατάξεις 
να είναι όσο πιο σύντομες, στο περιεχόμενο του Πακέτου αυτού, η επιτροπή 
ενέταξε και ψηφιστηκε ένα γενικό άρθρο που λέει: «Άρθρο 4  Η Δημοκρατία της 
Αλβανίας αναγνωρίζει και εγγυάται τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου, των 
εθνικών μειονοτήτων, που αναγράφονται στα διεθνή ντοκουμέντα» Neni 4 
Republika e Shqipërisë njeh dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore 
të njeriut, të pakicave kombëtare, të pranuara në dokumentat 
ndërkombëtare.  

Ωστόσο, όπως θα γίνει γνωστό πιο κάτω, στους αμέσως επόμενους 
μήνες η Βουλή αυτή αθέτησε νομοθετικά τις συνταγματικές δεσμεύσεις της, σε 
τρεις βασικές περιπτώσεις, (νόμο για τα πολιτικά κόμματα, απόρριψη 
νομοσχεδίου για την παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων, 
εκλογικό νόμο 1992)  

Οι προτάσεις μου όμως αυτές αποτέλεσαν στο μέλλον τους βασικούς 
προσανατολισμούς στη διεκδίκηση δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας.    
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Ακολουθούν οι παρεμβάσεις στην διαδικασία ψήφισης των 
άρθρων του Πακέτου Συνταγματικών Διατάξεων 

 
Συνεδρίαση 26.04.1991 Πακέτο Συνταγματικών Διατάξεων  
Σελ 118 
 
Panajot Barka - Në mbështëtje të propozimit që bën deputeti Roshi, mendoj 
se është shumë e drejtë që për çdo shtesë që bëhet, elementet apo fjalët që 
shtohen, të votohen. (Διαδικαστικό) 
Kastriot Islami - Dakord. 
 
Σελ 119 
Panajot Barka - Paragrafi i fundit mendoj të formulohet kështu: “Veprimtaria 
shtetërore ushtrohet në bazë të ligjeve dhe vetëm nga organet e njohura me 
ligj.”  
(Πρόταση για συγκεκριμένο άρθρο: «Η κρατική λειτουργία ασκείται βάση 
νομοθεσίας και μόνο από θεσμούς αναγνωρισμένους με το νόμο» 
 
Σελ 124  
Sali Berisha - I nderuar Kryetar, Unë do të doja që t’i kthehemi edhe një herë 
nenit 5 (το άρθρο αυτό αναφέρει ότι τον πολιτικό πλουραλισμό αποτελούν 
τα πολιτικά κόμματα) për të riformuluar dy paragrafet e fundit. Kemi bërë një 
harresë të madhe, sepse kemi organizatën politike të OMONIA-s, prandaj është 
e domosdoshme të bëhet korrigjimi, duke i formuluar paragrafet 2 dhe 3 si vijon: 
“Partitë dhe organizatat e tjera politike krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e 
tyre në përputhje me ligjin dhe janë të ndara krejtësisht nga shteti.” 
 Μετάφραση- Sali Berisha - Αξιότιμε Πρόεδρε, Εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε 
και μια φορά στο άρθρο 5 για τη διαμόρφωση των δύο τελευταίων 
παραγράφων. Έχουμε λησμωνήσει κάτι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε την 
πολιτική οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, γι΄αυτό αίναι απαραίτητη η διόρθωση, 
διαμορφώνοντας τις παραγράφους 2 και 3 ως κάτωθι: «Τα κόμματα και οι άλλες 
πολιτικές οργανώσεις ιδρύονται και λειτουργούν βάση του νόμου και είναι 
εντελώς ανεξάρτητα από το κράτος»  
Ismail Lleshi - Sugjerimi i deputetit Sali Berisha më duket i drejtë dhe 
megjithëse bëjmë një shkelje proceduriale, të jemi të ndërgjegjshëm se 
korrigjimi duhet bërë, prandaj ta mbështetim këtë sugjerim.  
Μετάφραση Ismail Lleshi -  H πρόταση του βουλευτή Σαλί Μπερίσια είναι 
σωστή και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραβίαση της διαδικασίας, πρέπει να 
είμαστε ευσυνείδητοι ότι πρέπει να γίνει η διαμόρφωση, γι΄αυτό ας στηρίξουμε 
την πρόταση  
Kastriot Islami - Atëherë rilexoj edhe një here tjetër nenin 5. “Pluralizmi politik 
është një ndër kushtet themelore të demokracisë në shtetin shqiptar. Partitë 
politike dhe organizatat e tjera krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në 
përputhje me ligjin dhe janë të ndara krejtësisht nga shteti.” 
 
Panajot Barka - Mendoj të thuhet “partitë dhe organizatat e tjera politike.” 
Μετάφραση- Παναγιώτης Μπάρκας: Νομίζω ότι πρέπει να ειπωθεί: «τα 
κόμματα και οι άλλες πολιτικές οργανώσεις» 
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Sali Berisha - Zoti Kryetar, më duket se e kemi mirë. Të themi “partitë politike 
dhe organizatat e tjera.” Të mos vëmë kufizime. Le ta lëmë më të gjerë. Është 
një boc kjo. 
Μετάφραση Sali Berisha -  Κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σωστά. Να 
πούμε «τα πολιτικά κόμματα και άλλες οργανώσεις» Ας μη βάλουμε 
περιορισμούς. Ας είναι ευρύτερο. 
Kastriot Islami - Ta quajmë redaktim teknik këtë? (Να το θεωρήσουμε 
τεχνική διόπρθωση;) 
 
Panajot Barka - Një minutë. Duhet të korrigjohet në këtë formë: “Partitë dhe 
organizatat e tjera politike dhe shoqërore.” Ose në fund të thuhet që “partitë 
politike dhe organizatat e tjera politike e shoqërore janë të ndara nga shteti.”  
Μετάφραση Panajot Barka: ένα λεπτό. Πρέπει να διαμορφωθεί έτσι: «Τα 
κόμματα και οι άλλες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις λειτουργούν 
ανεξαρτητα από το κράτος» 
Kastriot Islami - Kur themi “organizatat e tjera”, nënkuptojmë edhe ato 
politike, edhe ato shoqërore. (Όταν λέμε «άλλες οργανώσεις» εννοείται) 
Panajot Barka - Duhet të shënohet, se nënkuptimi është nënkuptim. 
Μετάφραση- Παναγιώτης Μπάρκας - Πρέπει να σημειωθεί. Το υποννοείται 
σημαίνει υποννοείται 
Kastriot Islami - Kush është pro që këtë riformulim ta quajmë redaktim 
teknik? Kundër? Abstenim? Miratohet. (Ψηφίστηκε το «άλλες οργανώσεις») 
(Σημ.Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί το ένδιαφέρον ώστε η ΟΜΟΝΟΙΑ να 
αποχτάει θέση στο νομικό πλαίσιο της χώρας) 
 
Σελ 128 
Panajot Barka - Meqë bëhet fjalë për problemet administrative, mendoj se 
duhet të shtohet që normat juridike janë të detyrueshme edhe për personat 
juridik. Këtu hyjnë edhe administratat e ndërmarrjeve, sido që të jenë këto, të 
përbashkëta, të veçanta, të huaja. Pra, mendoj që pas fjalëve “organizatat e 
tjera” të shtohet shprehja “për personat Juridik dhe fizikë.” (Πρόταση για το 
άρθρο για τις ξένες επιχειρήσεις στις Συνταγματικές Διατάξεις) 
 
Σελ. 140 
Panajot Barka - Mendoj se në nen duhet të thuhet “që kryejnë veprimtari 
ekonomike tregtare ose që realizojnë fitime”, se një parti, një organizatë ose 
një shoqatë që kërkon ndihmë ekonomike nga shteti, nuk mund t’i kthejë atij 
ndonjë taksë. Në qoftë se nuk mund të thuhet kështu, atëherë të thuhet që 
“personi juridik dhe fizik që realizon fitime gjatë një 
veprimtarie të caktuar, të ketë ... (Το ίδιο) 
 
Σελ.147 
Panajot Barka - Unë dua të këmbëngul te propozimi i bërë pak më përpara, 
që fillimisht të pranojmë nëse duhet shtuar apo jo ky nen. Dhe më duket se të 
gjithë ishin të mendimit se duhet shtuar. Në qoftë se jemi dakord me këtë 
mendim, nga të gjitha grupet politike ose nga një grup i caktuar të paraqiten 
disa projekte dhe të diskutohen pasi të kemi vazhduar punën me korpusin 
tjetër të dispozitave që kemi në dorë, që të mos bllokohemi. (Το ίδιο) 
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Συνεδρίαση 17.04.1991 Συνέχιση της συζήτηση για το Πακέτο  
Συνταγματικών Διατάξεων 

 
Σελ. 161 
Panajot Barka - Përsa i përket numrit të deputetëve të pranishëm për hapjen 
e seancave ose të sesioneve të Kuvendit Popullor, në rastin konkret nuk duhet 
t’u referohemi kushtetutave europiane, për arsye se ato kanë parlamente 
funksionale, ndërsa ne nuk e kemi një gjë të tillë. Kështu që në rast se nuk janë 
të pranishëm dy të tretat e deputetëve me fillimin e një sesioni, nuk ka mundësi 
të hapet.  
(Πρόταση για την απαρτία που θα επιτρέπει τη λειτουργία της Βουλής, κυρίως 
στις εναρκτήριες συνόδους να απαιτούνται τα 2/3 του σώματος).  
 
Σελ.179 
Panajot Barka - Zoti Kryetar, 
Kisha një propozim në mbështetje të propozimit që bëri deputeti Lleshi. Mendoj 
se këtu jepen mendime tepër të vlefshme, por për arsye se vihet një garë për 
të votuar atë propozim që e jep nenin më të kompletuar, mendimet e vlefshme 
dhe gjithë ai diskutim që bëhet për orë të tëra, bien kur vepron mekanizmi i 
votes për nenin në përgjithësi. Më duket se kjo është e papranueshme. Mendoj 
se të gjithë ato elemente që ne i pranojmë si të dobishme, të futen në 
mekanizmin e votës me paragrafë.  
(Διαδικαστικά. Να συζητούνται και να ψηφίζονται ξεχωριστά οι ουσιαστικές 
λεπτωμέρειες και οι παράγραφοι)  
 
Kastriot Islami - Atëherë do të ndjekim këtë procedurë: për nene që kanë 
shumë paragrafë, do t’i votojmë paragraf për paragraf. (Τότε στα άρθρα με 
πολλές παραγράφους ή κάθε παράγραφος θα ψηφίζεται ξεχωριστά) 
 
Σελ 183 
 
Panajot Barka - Unë nuk jam dakord me propozimin që bën kolegu Baleta. Ne 
do t’i kthehemi një neni ose një paragrafi sa herë që do ta shikojmë të 
arsyeshme për të bërë diçka që është e drejtë, e saktë dhe e vlefshme për ligjet 
tona.  
Bashkohem me propozimin që bën kolegu Dokle, që ky numër zgjedhësish dhe 
jo qytetarësh, siç thotë deputeti Berisha, duhet të jetë sa më i vogël, në kufijtë 
që përmban një zonë zgjedhjesh, që përcaktojnë edhe zgjedhjen e një deputeti. 
Πρόκειται για το άρθρο που αναφέρεται στη νομοθετική πρωτοβουλία ή ιδιότητα 
και συγκεκριμένα για τον αριθμό των ψηφοφόρων που μπορεί να έχουν 
δικαίωμα να καταθέσουν νομοσχέδιο στη Βουλή, ή να αναλάβουν νομοθετική 
πρωτοβουλία. Προτείνω ότι ο αριθμός αυτός να κειμένεται στον αριθμό του 
συνόλου των ψηφοφόρων μιας εκλογικής ζώνης 
 
Συνεδρίαση 27.04.1991 Συνέχιση της συζήτηση για  το Πακέτο  

Συνταγματικών Διατάξεων 
 Σελ. 207 
Panajot Barka - Është në interes të të drejtës së njeriut që Presidenti i 
Republikës të ketë të drejtën e faljes. Këtu nuk duhet të ngatërrojmë amnistinë 
me faljen (Ndërprerje incizimi- Διακοπή ηχογράφησης) (Προτείνω ώστε ο 
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πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει δικαίωμα χάρητος και να μη μπερδεύουμε 
την αμνηστία με τη χάρη) 
 
Σελ.210 
Panajot Barka - Mendoj se oferta që na bëhet nuk është kaq në dobi të atyre 
që kanë mall për familjet, aq më tepër që është 1 Maji përpara. Unë mendoj që 
të punojmë edhe nesër, edhe pasnesër dhe të bëjmë pushim ditën e martë dhe 
të mërkurë. (Στην πρόταση να διάκοψει η Bουλή τις εργασίες για την 
Πρωτομαγιά αντέβαλα την πρόταση να συνεχιστούν οι εργασίες. Πέρασε η 
πρότασή μου) 
 
Συνεδρίαση 28.04.1991 (Κυριακή) 
Σελ 214 
Panajot Barka - Nuk jam dakord me parafolësin, se ai afat është kur përfundon 
mandate i Presidentit, ndërsa këtu bëhet fjalë për rastin kur ai tërhiqet për arsye 
të ndryshme dhe vendi mbetet vakant. Mendoj se afati prej 15 ditësh është 
shumë pak, prandaj propozoj të bëhet 30 ditë.  
(Πρόταση για την χρονική περίοδο αντικατάστασης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας σε περίπτωση απρόοπτης διακοπής της θητείας του. 
Πέρασε η πρότασή μου) 
 
Συνεδρίαση 29.04.1991 Συνέχιση της συζήτησης για το Πακέτο  

Συνταγματικών Διατάξεων 
 
Σελ. 234 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Panajot Barka - Desha të jepja përsëri disa mendime lidhur me procedimin për 
miratimin e neneve. Këtu ka shumë propozime, mendoj se çdo propozim ka një 
element të ri në përbërjen e nenit; në përgjithësi janë këto: Kush e emëron 
Kryeministrin, afati i krijimit të Qeverisë dhe i paraqitjes së programit, kërkesën 
për votëbesimin që është i dyfishtë për përbërjen dhe programin; përcaktimi i 
limitit, që përcakton marrjen e votëbesimit mbi 50 për qind, betimin që duhet të 
bëjë, afati i emërimit të Kryeministrit të ri, mënyra e votimit. Të gjitha këto 
elemente që dolën, nuk e di në qoftë se ka dhe të tjerë, t’i nënshtrohen 
mekanizmit të votimit dhe këto t’i marrë pastaj grupi i juristëve dhe të përpilojë 
një ligj të ri përfundimtar, një mënyrë procedimi që mund të na përshpejtojë 
shumë për avancimin në aprovimin e neneve të tjerë. 
 
 Μετάφραση-περίληψη Παναγιώτης Μπάρκας - Πρόταση για τη διαδικασία 
στο άρθρο για την θεσμοθέτηση της κυβέρνησης. Επειδή είχε γίνει ένα χάος 
από προτάσεις και συζητήσεις, προτείνω να υπάρχουν προτάσεις για τα εξής 
θέματα: Ποιος ορίζει τον πρωθυπουργό για να σχηματίσει κυβέρνηση, η 
προθεσμία για τον σχηματισμό κυβέρνησης και για την παρουσίαση των 
προγραμματικών δηλώσεων, το αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης το οποίο είναι 
διπλό και για το πρόγραμμα και για τη σύνθεση της κυβέρνησης, η προθεσμία 
για την ψηφοφορία, ο τρόπος ψηφοφορίας, ο αριθμός ψήφων για την 
νομιμοποίηση της κυβέρνησης. Η προτάσεις για κάθε θέμα να ψηφίζεται 
ξεχωριστά. 
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Σελ 258 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Panajot Barka - Unë nuk do të pajtohesha me mendimin e deputetit Hajdari në 
këtë çështje, po do të shtoja diçka në mbështetje të asaj që tha Napolon Roshi. 
Unë nuk pajtohem me indiferentizmin dhe me maninë për të votuar çdo gjë që 
thuhet këtu. Kur është fjala për të drejtuar një anëtar të Qeverisë në hetuesi 
ose në prokurori, ne nuk kemi përcaktuar mënyrën, prandaj është e arsyeshme 
dhe do të pajtohesha me atë propozim që bëri këtu juristi. Mendoj të pranohet 
ajo gjë, duke hedhur përsëri poshtë maninë që ta votojmë ashtu siç është, pa 
pasur parasysh gjërat e tjera kaq të rëndësishme, pavarësisht se mund të jenë 
ngjarje tëpër të ralla dhe nuk jemi mesuar apo pajtuar deri më sot, që të 
shikojmë një ministër në gjyq. Kjo është tjetër gjë. Por duhet të pajtohemi me 
atë se duhet ta kemi parashikuar në ligjin themelor. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας:  Δε θα συμφωνούσα με την άποψη του 
βουλευτή Αζέμ Χαϊντάρι για το θέμα αυτό, αλλά θα προσθέσω κάτι σε 
υποστήριξη της πρότασης του Ναπολέων Ρόση. Όταν πρόκεται να οδηγηθεί 
ένα μέλος της κυβέρνησης στον εισαγγελέα, εμείς δεν έχουμε αποφασίσει τον 
τρόπο πώς. Θα πρέπει να ανακαλέσουμε την πρόταση του ειδήμονα και να 
παραιτηθούμε από τις τάσεις ενθουσιασμού ή και αδιαφορίας, διότι πρόκειται 
για πολύ σημαντικά θέματα, ανεξαρτήτως που μπορεί να είναι σπάνια και δεν 
έχουμε συνηθίσει και συμφωνήσει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πρέπει όμως να 
συμφωνήσουμε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ορίζεται στο συνταγματικό αυτό 
νόμο.  
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Συνεδρίαση 30.04.1991  
Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Προεδρεύω της 

Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή του Προέδρου της 
Αλβανικής Δημοκρατίας 

 
Στην προκειμένη περίπτωση, η εκλογή μου επικεφαλής της εφορευτικής 
επιτροπής για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας ήταν αποτέλεσμα της 
ανάγκης αποφυγής της κόντρας μεταξύ της κυβερνητικής παράταξης και της 
αντιπολίτευσης, ρόλο τον οποίο η ΟΜΟΝΟΙΑ θα κληθεί να αναλάβει και σ΄ άλλα 
θέματα, όπως στο νόμο για τη γη. Ήταν ταυτόχρονα και αποτέλεσμα της δικής 
μου ενεργητικής παρουσίας στη Βουλή 
Από τη θέση αυτή είχα την ευκαιρία να προβάλλω τις οργανωτικές μου 
ικανότητες σε κάποιες διαδικασίες που διοργανώνονταν για πρώτη φορά στη 
Βουλή. 
Ωστόσο έγινε πολύς θόρυβος για τη δήλωσή μου στο τέλος της διαδικασίας. 
Αφού ανακοίνωσα το αποτέλεσμα, είπα ότι «είμαι κατά κάποιον τρόπο και εγώ 
συγκινημένος, που εύχομαι τον πρώτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας!..»   
Ναι, όντως για μένα ως άτομο, αλλά κυρίως ως Έλληνας, ήταν μεγάλη τιμή  που 
προέδρευα και έστεψα τον πρώτο πρόεδρο της Αλβανίας σε δημοκρατικές 
καταστάσεις, κάτι που θα αποδειχτεί στο μέλλον, διότι οι στιγμές αυτές θα 
επαναληφθούν δεκάδες φορές στα αλβανικά ΜΜΕ.  
Αυτό ασφαλώς δεν έχει καμιά σχέση με την κατηγορία του Σαλί Μπερίσια, ο 
οποίος θεώρησε ότι δύο ψήφοι από την ΟΜΟΝΟΙΑ πήγαν υπέρ του Ρ. Αλία. Ο 
Χρόνος απόδειξε ότι το απόλυτο στην απόλυτη κατηγορία του να μη στέκει. 
Μπορεί οι ψήφοι υπέρ του Αλία να ήταν και από το Δημοκρατικό Κόμμα. 
Αργότερα υπήρξαν δηλώσεις, τουλάχιστον από έναν βουλευτή του Δ. 
Κόμματος, ότι ψήφισε τον Αλία, όπως και μεταξύ των βουλευτών της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, υπήρξαν άτομα που δεν έδειχναν αποφασιστικότητα στην 
καταψήφιση του Αλία. Ασφαλώς μετά από 30 χρόνια αυτό δεν έχει σημασία. 
Έχει όμως σημασία για να επιβεβαιώσουμε τις πράξεις του καθενός μας στο 
σώμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στο πόσο η αλβανική πλευρά έλεγχε την ΟΜΟΝΟΙΑ. 
Αυτά σε άλλες αναλύσεις….   
 
Kastriot Islami - Të nderuar deputetë, rifillojmë punimet. Kalojmë në procesin 
e votimit. Fjalën e ka kryetari i komisionit të votimit Panajot Barka. 
Panajot Barka - I falënderoj shokët që më zgjodhën mua si kryetar të këtij 
komisioni kaq të rëndësishëm. Dy fjalë për procedurën me të cilën do të 
votojmë për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Komisioni i mbledhur 
kontrolloi të 250 fletët e votimit dhe vërtetoi se ato ishin të rregullta. 
Tani dy fjalë për mënyrën e votimit. Sekretaria e komisionit që rri në krahun 
tonë të majtë ose të djathtin tuaj, do të lexojë emrat simbas një liste të caktuar. 
Votimi, pra, do të bëhet një nga një. Çdo deputet është i detyruar të paraqesë 
letërnjoftimin dhe mandatin e deputetit. Atje do të marrë edhe fletën e votimit, 
do të kalojë tek ajo dera atje, ku janë dy anëtarë të tjerë të komisionit që do ta 
drejtojnë te dhoma e fshehtë, deri te kutia e votimit, që është kjo që kemi 
përpara. Po këtu, para jush, do të bëhet edhe kontrolli i vlefshmërisë së fletëve 
të votimit. Urojmë punë të mbarë! Ka ndonjë vërejtje? (Nuk ka). 
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Atëherë të fillojmë në bazë të emrave që do të dëgjoni nga sekretaria e 
komisionit. 
Ju lutemi, kjo është një punë që do durim, prandaj duhet mbajtur edhe qetësi, 
që të mbarojmë sa më shpejt. (Deputetët, sipas radhës në listë, veprojnë 
ashtu siç u tha dhe votojnë për kandidatin për President). 
* * * 
Kastriot Islami -Të nderuar deputetë, rifillojmë punimet me procesin e 
numërimit të votave. 
Panajot Barka - Atëherë hapim kutinë. Para se të fillojmë të numërojmë votat, 
do të procedojmë kështu: ato fletëvotimi që janë të vlefshme për njërin kandidat 
do të vihen në kutinë e parë, kurse për kandidatin tjetër do të vihen në kutinë 
tjetër. Ato që janë të pavlefshme do t’i lëmë mbi tavolinë dhe të gjitha do t’i 
shikojë komisioni i votimit. (Kryetari i komisionit të votimit i hap fletët e votimit 
një nga një dhe për secilën, para anëtarëve të komisionit dhe deputetëve, thotë: 
“e vlefshme për Ramiz Alinë” apo “e vlefshme për Namik Doklen” ose “e 
pavlefshme”). 
Panajot Barka - Tani do të na falni, ne do të tërhiqemi për t’i numëruar dhe një 
herë votat, për të bërë konkludimin e fundit, atë për të dhënë rezultatet 
përfundimtare. (Komisioni i votimit tërhiqet për të kryer veprimet sipas 
procedurës). 
Kastriot Islami - Ju lutem, zini vendet! Fjalën e ka kryetari i komisionit të 
votimit, Panajot Barka. 
Panajot Barka - Po japim njoftimin për përfundimin e votimit për zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Komisioni i votimit, i ngritur në sesionin 
e pare të Legjislaturës së 12-të të Kuvendit Popullor dhe i përbërë nga 
deputetët: Panajot Barka, Ylli Bufi, Muharrem Mezini, Gagaçe Bregu, Naim 
Karriqi, Esat Myftari, Mehmet Loci, në përfundim të votimit që u 
bë për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, pasi hapi kutinë e 
votimit dhe numëroi një për një votat, vëren se: Morën pjesë në votim 245 
deputetë ose 98 për qind e deputetëve të Kuvendit Popullor. U gjetën të 
vlefshme 174 vota. Nga këto 172 vota ose 68,8 për qind të të gjithë deputetëve 
janë pro kandidatit për President, RamizAlisë. (Duartrokitje). Dy vota ose 0,8 
për qind janë pro kandidatit për President, Namik Dokle. U gjetën të pavlefshme 
71 vota apo fletëvotimi, ose 28,4 për qind të deputetëve të Kuvendit Popullor. 
Për këto arsye, komisioni i votimit, duke u mbështetur në ligjin nr.7491, datë 
29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese” e gjen këtë votim të vlefshëm 
dhe vërteton zgjedhjen e Ramiz Alisë si President të Republikës së Shqipërisë, 
meqenëse ka fituar mbi dy të tretat e votave të deputetëve të Legjislaturës së 
12-të të Kuvendit Popullor. (Duartrokitje). Falemnderit dhe para së të largohemi 
e kemi për nder të themi dy fjalë. Jam dhe unë pak, si të thuash, i emocionuar 
që uroj Presidentin e parë të Republikës së Shqipërisë për suksese. 
Falemnderit! (Duartrokitje). 
Kastriot Islami - Punimet rifillojnë në orën 17.00 me seancën solemne të 
paraqitjes dhe betimit të Presidentit. 
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Συνεδρίαση 03.05.1991 Συζήτηση για τα γεγονότα στη Σκόδρα 
  Η κόντρα για τις δηλώσεις για το δήθεν τσάμικο ζήτημα.  
 
Στη συνεδρίαση 03.05.1991, άρχισε η συζήτηση για τα γεγονότα της Σκόδρας 
στις 01 και 02 Απριλίου. Στη συζήτηση του ο Θωμάς Μήτσιος συνέδεσε τα 

γεγονότα στη Σκόδρα με τις 
επαίσχυντες δολοφονίες Ελλήνων 
στα σύνορα. Κάποιος βουλευτής 
από το κυβερνόν κόμμα αντέδρασε 
στην τοποθέτηση του Μήτσιου, 
συνδέοντας τις καταγγελίες του με 
τους ισχυρισμούς για την Τσαμουριά. 
Στα πραχτικά της Βουλής δεν 
υπάρχει μια τέτοια αντίδραση, αλλά 
υπάρχει η αντίδραση του Γ. Γιάννη 
για τη στάση της τηλεόρασης που 
σχεδόν απέκλεισε την τοποθέτηση 
του Μήτσιου. Πρόκειται για στάση 
των κρατικών ΜΜΕ, η οποία είχε 
μετατραπεί πλέον σε επεκτατική 
πραχτική εις βάρος του δημόσιου και 
πολιτικού λόγου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.  
(Μια παρένθεση, δε θα πρέπει να 
μπερδεύουμε τον τηλεοπτικό χρόνο 
της Βουλής με τις ειδήσεις. Για τα 
δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου και 
της τηλεόρασης εργαζότανε δύο 
φίλες μου, αντίστοιχα η Αμαλία 
Δάμου, από τη Χιμάρα και η Ζαμίρα 
Κολέτσι. Μαζί τους υπήρξε στενή 
συνεργασία στην προετοιμασία των 
ειδήσεων. Μάλιστα πολλές φορές 
μου εμπιστεύονταν αποκλειστικά τις 
ειδήσεις της ραδιοτηλεόρασης)     
Πάνω στον ισχυρισμό για την 
Τσαμουριά αντέδρασα ξανά στη 
Βουλή, την ίδια μέρα, στις 
03.05.1991 η οποία ξανά 
αποκλείστηκε από την κρατική 
ραδιοτηλεόραση, όπως και από τα 
πρακτικά της Βουλής.  Η αντίδρασή 
μου έχει ως εξής: 
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι 
σχέση έχει ηΕθνική Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία με τους 
Τσάμιδες στην Αλβανία. Από την 
άλλη πλευρά μας ανησυχεί το 
γεγονός που το θέμα συζητείται σε 
μια προσπάθεια να θέσει 

παράλληλες γραμμές με θέματα που δεν έχουν  καμιά σχέση μεταξύ τους. 
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Αναλαμβάνεται η τόλμη και συζητείται και κρίνεται βάση λεγόμενων σε 
υλικό μιας οργάνωσης, μάλιστα ενός παραρτήματός της, χωρίς να υπάρχει 
συγκεκριμένη γνώση του προβλήματος, από ιστορικής, νομικής και επίκαιρης 
σκοπιάς. Είναι σίγουρο ότι μια τέτοια κρίση σε οδηγεί σε λάθος 
συμπεράσματα. 

Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, τι σχέση έχει ηΕθνική Ελληνική Μειονότητα 
στην Αλβανία με την Τσαμουριά. Σε περίπτωση που οι Τσάμιδες δέχονται και 
απαιτούν να αλλάξουν την υπηκοότητα, (την οποία, κατ’ εκείνους τους την 
άλλαξαν χωρίς τη θέλησή τους), τότε ποια είναι η υπηκοότητά τους και πάνω 
σε ποια βάση θα πρέπει να αλλαχτεί.  

Σε περίπτωση που αυτοί δέχονται ότι δεν είναι Αλβανοί και απαιτούν τον 
επαναπατρισμό τους ως μουσουλμάνοι Τσάμιδες στην Ελλάδα, τότε γιατί 
πρέπει να ζητήσουν την υπεράσπιση και τη στήριξη της Αλβανίας;! 

Νομίζω επίσης ότι η δημιουργία της τσάμικης μειονότητας στην Αλβανία, 
στις συνθήκες ανυπαρξίας ενός τέτοιου θέματος στην Ελλάδα, αυτό το λέμε 
βάση των γνώσεων που κατέχουμε, έχει στόχο την αντιπαράθεση με την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα και γι΄αυτό πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτο και 
επικίνδυνο σε πρώτη γραμμή γι΄αυτούς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα 
τέτοιο θέμα και μετά για όσους το υποστηρίζουν. Οι καιροί που ζούμε απαιτούν 
την παραίτηση από τέτοιου είδους ενέργειες. Το τονίζω αυτό και για ένα άλλο 
γεγονός μέσα από ένα ερώτημα που προκύπτει από την ανάγνωση του υλικού 
αυτού και του τύπου της συγκεκριμένης οργάνωσης. Μήπως προετοιμάζεται 
στην Αλβανία ένα νέο Ισραήλ;!!  

Είναι αξιολύπητο το γεγονός που από πολύ καιρό και συχνά στην 
εφημερίδα της «Vatra e Çamerisë», όπως και στο υλικό αυτό, η συγκεκριμένη 
οργάνωση αναφέρεται στην Εθνική Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία 
και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Καμιά σχέση και καμιά ισοτιμία δεν μπορεί να 
τεθεί μεταξύ τους διότι δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα Τσάμικο 
ζήτημα στην Αλβανία ας το λύσει η Αλβανία. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα 
τέτοιο θέμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία, ας το λύσουν οι δύο 
κυβερνήσεις. Η Εθνική Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν αποτελεί εκπρόσωπο 
καμιάς πλευράς.  

Σε περίπτωση που σήμερα υπάρχει μια τσάμικη μειονότητα στην 
Αλβανία που πρέπει να αντισταθμιστεί με την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, 
επίσης στην Αλβανία και η Ελλάδα και η Αλβανία δεν δείχνουν το ίδιο 
ενδιαφέρον για την τσάμικη μειονότητα, όπως για την ελληνική, αυτό είναι ένα 
άλλο θέμα. Αλλά σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η Εθνική Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα για να ασκηθεί πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση ή την αλβανική, 
τότε λέμε στους κύριους αυτούς ότι επέλεξαν μια πολύ λανθασμένη ταχτική και 
επικίνδυνη για τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. 
  Σε περίπτωση που αυτοί είναι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν στα βάθη 
των αιώνων την ιστορία τους, παρακαλούνται να έχουν υπόψη για την ιστορία 
μας, τουλάχιστον των 40-50 τελευταίων χρόνων. Στη σύγκριση αυτή θα 
καταλάβουν ότι δεν οφείλεται στην Ελλάδα που εμείς δικαιούμαστε δικαιώματα, 
αλλά στον πόλεμό μας, στις προσπάθειές μας, στις στάσεις μας.       
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Συνεδρίαση 06.05.1991 Συζήτηση για τα γεγονότα στη Σκόδρα 
 
Σελ.366 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Μετάφραση Kastriot Islami – Το λόγο έχει ο βουλευτής Παναγιώτης 
Μπάρκας.   
Panajot Barka - I nderuar Kryetar, të nderuar deputetë. Kuptohet që duhet të 
flas dhe unë për ngjarjet e Shkodrës, por, në radhë të parë, dua të theksoj 
çështjen e Televizionit. Ne i kuptojmë vështirësitë eTelevizionit, por edhe 
Televizioni duhet të kuptojë të drejtën tonë se në të drejtën e fjalës nuk ka 
television që të vërë dorë, duke shkurtuar dhe prerë fjalën e deputetit. 

Për sa i përket ngjarjes së Shkodrës, do 
të thosha që i ngjan një plage të hapur 
që dhemb se plumbi që shkaktoi atë 
mbeti brenda plagës dhe kjo paraqet 
rrezikshmëri. Paraqet rrezikshmëri se 
kjo sjell mahisje dhe gjendja e fajtorëve 
të kësaj masakre lidhet me goditjen 
vendimtare ndaj atyre që janë mësuar të 
vrasin njerëz kaq thjesht, të bindur se 
nuk do të mbajnë përgjegjësi. Këtë e 
them se muajt e fundit, kur ne 
protestonim si njerëz të thjeshtë se nuk 
mund të vriten njerëz të pafajshëm në 
kufi, kishte nga ata që e shikonin këtë si 
zgjidhjen më të arsyeshme. Këtë gjë e 
dëgjova dhe këtu në Kuvendin Popullor 
nga deputeti Xhelil Gjoni, që tha se, në 
qoftë se vritej sekretari i Partisë së 
Punës së Shkodrës, po të njëjtën 
reagim do të kishte dhe me thënë të 

vërtetën, më erdhi shumë keq. Nga sa dëgjuam këtu, doli që kjo ngjarje nuk 
është aspak e izoluar dhe nuk i përket vetëm Shkodrës. Këtë e pohon dhe 
vetë Ministri i Punëve të Brendshme, që kërkon të gjejë shkaktarët e mëdhenj 
që luajnë fijet në këto ngjarje. 
E keqja është që hetuesi apo organet kompetente, jo vetëm nuk po i gjejnë 
këta shkaktarë, por nuk po gjejnë as shkaktarët e martirëve të demokracisë 
dhe kërkesa të tilla duket se duan të spostojnë vëmendjen e opinionit. Nga të 
gjitha këto fakte, vlen të theksojmë se ka disa momente që të bëjnë të 
dyshosh dhe pa qenë hetues, si për shembull, në qoftë se vërtetohet 
nga Ministri i Punëve të Brendshme se u dha një lajm nga radio Shkodra për 
rënien e Komitetit Qendror të PPSH-së, atëherë pse nuk merren masa kundër 
drejtorit të tij apo kundër gazetarëve, kur dihet se edhe për një gabim ka 
pasoja. Gjithashtu, dua të theksoj, po për ata që dizinformuan opinionin, nuk 
mbahet përgjegjësi? 
Propozimi i komisionit parlamentar që për ngjarjen e Shkodrës të shkarkohet 
Ministri i Brendshëm arsyetohet edhe me faktin se nuk është i profilit. Atëherë 
më lind e drejta të pyes se mos kanë përgjegjësi edhe ata që caktuan një 
minister të tillë. Ka një ngadalësi të mahnitshme në hetimin e çështjes së 
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Shkodrës kur dihet se si ishte vepruar për ngjarje të ngjashme në raste të 
tjera. Mos vallë ka ardhur koha të vihen para përgjegjësisë organet 
e hetuesisë për këto vonesa si nga paaftësia apo si të qëllimshme? Këto 
vonesa mos duhen parë si kërcënim se mund të vritesh nesër dhe fajtori të 
mos gjendet kurrë? Këtë herë komisioni 
parlamentar nuk bëri gjë tejetër vetëm se na 
dha shkak për të diskutuar për Shkodrën dhe 
është pikërisht puna e tij e dobët që i 
referohet vetëm fakteve të sjella nga 
hetuesia dhe jo një veprim i përbashkët si 
herën e parë, gjë që hapi një diskutim kaq të 
gjatë. Po kështu nuk e kuptoj pse nuk u vihet 
në dispocizion materiali hetimor deputetëve. 
Komisioni parlamentar që u caktua për 
ngjarjet e Shkodrës duhet t’i jape përgjigje 
gjithë atyre pyetjeve që u bënë këtu se 
përndryshe Kuvendit pluralist në Shqipëri do 
t’i bëhej një sfidë. 
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -   

Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές.  
Εννοείται ότι θα μιλήσω και εγώ για τα 

γεγονότα στη Σκόδρα, αλλά, πρώτ απ΄όλα, θέλω να τονίσω το θέμα της 
Τηλεόρασης. Κατανοούμε τις δυσκολίες της Τηλεόρασης, αλλά και η 
Τηλεόραση πρέπει να κατανοήσει το δικαίωμά μας, διότι σε ό τι αφορά το 
δικαίωμα λόγου δεν υπάρχει τηλεόραση που να βάζει χέρι, κόβοντας και 
συντομεύοντας το λόγο του βουλευτή. (Σημ. είχε προηγηθεί η δήλωση 
διαμαρτυρίας του Γ. Γιάννη για το ίδιο θέμα) 

Όσον αφορά τα γεγονότα στη Σκόδρα, θα έλεγα ότι μοιάζει μια ανοιχτή 
πληγή που πονάει διότι το βλήμα που την προκάλεσε έμεινε εντός της και αυτό 
είναι επικίνδυνο. Παρουσιάζει κίνδυνο διότι εγκυμονεί γάγγραινα, ενώ η 
ανεύρεση των ενόχων αυτής της σφαγής συνδέεται με το αποφασιστικό πλήγμα 
κατά εκείνων που έχουν συνηθίσει να σκοτώνουν τόσο εύκολα ανθρώπους, 
πεπεισμένοι ότι δε θα φέρουν ευθύνη.    

Αυτό το λέω διότι τους τελευταίους μήνες, όταν εμείς διαδηλώναμε ως 
απλοί άνθρωποι επειδή δεν μπορεί να σκοτωθούν αθώοι άνθρωποι στα 
σύνορα, υπήρχαν τέτοιοι που θεωρούσαν την εκτέλεσή τους ως την λογικότερη 
λύση.  

Αυτό άκουσα και εδώ στη Βουλή από τον βουλευτή Τζελίλ Γκιόνι, ο 
οποίος είπε ότι, σε περίπτωση που σκοτώνονταν ο γραμματέας του Κόμματος 
Εργασίας της Σκόδρας, η ίδια αντίδραση θα υπήρξε απ΄εκείνον και να πω την 
αλήθεια, ένιωσα μεγάλη δυσφορία.    

Απ΄ όσα ακούσαμε εδώ, προκύπτει ότι τα γεγονότα στη Σκόδρα δεν 
αποτελούν μεμονωμένο γεγονός και δεν αφορούν μόνο τη Σκόδρα. Αυτό 
ομολογεί και  ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, που επιδιώκει να βρει, όπως 
λέει, τους μεγάλους υπαίτιους που κινούν τα νήματα στην υπόθεση αυτή.   

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ανάκριση ή τα αρμόδια 
όργανα, όχι μόνο δεν εντοπίζουν τους υπαίτιους αυτούς, αλλά δεν βρίσκουν και 
αυτούς που τράβηξαν την σκανδάλη κατά των μαρτύρων της δημοκρατίας. 
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Συνεπώς οι μεγαλοστομίες αυτές ταυτίζονται με τις προσπάθειες για να 
μετατοπίσουν την προσοχή της κοινής γνώμης.    

Από όλα τα στοιχεία, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μερικά που 
σε κάνουν να υποπτεύεσαι χωρίς να είσαι ανακριτής. Όπως πχ, σε περίπτωση 
που βεβαιώνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ότι δόθηκε η είδηση από 
το ραδιοφωνικό σταθμό της Σκόδρας ότι έπεσε η Κεντρική Επιτροπή του 
Κόμματος Εργασίας Αλβανίας, τότε γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα κατά του 
διευθυντή ή των δημοσιογράφων για κατασκευασμένη είδηση, όταν είναι 
γνωστό πώς και για ένα ψεγάδι σε τέτοιες θέσεις οι ευθύνες είναι με ιδιαίτερες 
συνέπειες;! Επίσης, θέλω να τονίσω ότι εκείνοι που παραπληροφόρησαν το 
κοινό δε φέρουν ευθύνη και γιατί και με τι εντολή το έκαναν; 

Την πρότασή της για την παραίτηση του Υπουργού Δ. Τάξης, η επιτροπή 
της Βουλής για την υπόθεση της Σκόδρας την επιχειρηματολογεί και με το 
γεγονός ότι δεν έχει το απαιτούμενο προφίλ. Τότε μου προκύπτει το ερώτημα, 
μήπως φέρουν ευθύνη και εκείνοι που όρισαν έναν τέτοιο υπουργό;!      

Παρατηρείται παροιμιώδη καθυστέρηση στην ανάκριση της υπόθεσης 
της Σκόδρας, όταν είναι γνωστή η εμπειρία σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. 
Μήπως είναι η στιγμή να φέρουν ευθύνη τα αρμόδια όργανα για την 
καθυστέρηση αυτή, είτε λόγω ανικανότητας, είτε λόγω σκοπιμότητας; Μήπως 
πρέπει να δούμε τις καθυστερήσεις αυτές σαν απειλή ότι αύριο μπορεί να 
σκοτωθεί οποισδήποτε από μας και ο ένοχος να μη βρεθεί ποτέ;   Αυτή τη φορά 
η κοινοβουλευτική επιτροπή δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά μόνο μας έδωσε την 
ευκαιρία  για να συζητήσουμε για τη Σκόδρα και αυτό σχετίζεται με τις αδυναμίες 
της. Η έκθεσή της στηρίζεται απλώς στα στοιχεία της εισαγγελίας. Δεν μιλάει 
τουλάχιστον για μια κοινή προσπάθεια, όπως την προηγούμενη φορά. Το 
γεγονός άνοιξε σήμερα το πράσινο φως για μια τόση πλατιά και άκαρπη 
συζήτηση. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τίθεται στη διάθεση των 
βουλευτών ο φάκελος ανάκρισης. Η κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να 
δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν εδώ διαφορετικά η 
πλουραλιστική μας Βουλή θα βρεθεί μπροστά σε μια πρόκληση.   
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Σελ. 482 

Συνεδρίαση 11.05.1991. Συζήτηση για τις προγραμματικές 
δηλώσεις της Κυβέρνησης Νάνο 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όρισε στις 03.05.1991 τον Φάτος 
Νάνο Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος κατείχε ήδη το αξίωμα 

αυτό.  
 

Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Μετάφραση- Kastriot Islami – Το λόγο έχει ο βουλευτής παναγιώτης 
Μπάρκας  
Panajot Barka - I nderuar Kryetar, Të nderuar kolegë, 

Referimi i bërë në platformën 
programatike të Qeverisë së re për 
minoritetet, ne përfaqësuesit e minoritetit 
grek na çudit. Ndërsa e gjithë platform e 
programit të Qeverisë kërkon të bëjë një 
shkëputje nga e kaluara, pavarësisht sa 
realistë janë këta objektiva, për 
minoritetet pohohet se do të vazhdohet e 
njëjta politikë, politika e sloganeve, e 
urave të miqësisë dhe asgjë me tepër, pa 
thënë qoftë edhe dy rreshta se si do të 
realizohet kjo, në një kohë që vendi ynë 
do të futet në Europë e kjo besoj se do të 
bëhet, në radhë të parë, nëpërmjet 
fqinjëve, drejt të cilëve shërbejnë si ura 
lidhjeje minoritetet. Duke folur për 
minoritetin grek, përfaqësues i të cilit jam 
edhe unë, do të thosha që në fillim se 
politika e ndjekur deri dje nuk u shërbeu 
këtyre urave miqësie, por qëllimeve 
propogandistike dhe ky minoritet nuk i 
gëzoi asnjëherë në praktikë të drejtat që 
i takonin si i tillë, madje në disa drejtime 
të caktuara i mohoheshin.  
Le të mos harrojmë se popullsia e 
minoritetit grek gjatë Luftës 
Nacionalçlirimtare i bashkoi fatet e veta 
me ato të popullit shqiptar me shpresën 
e madhe të fitimit të të drejtave dhe lirive 
që i takonin dhe, në qoftë se gëzoi disa 
të drejta, ato i firmoi me gjak dhe me 
djersë. Pas shpresës së luftës erdhi dhe 
drama e tij. Minoriteti grek trashëgoi nga 
e kaluara përveç varfërisë, edhe një 
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potencial të dukshëm kulturor e 
intelektual, i krahasuar me pjesët më të 
përparuara 
të vendit. Kjo solli nga njëra anë 
mundësi intelektuale dhe përvojë 
zhvillimi, nga ana tjetër, emërtimi i 
kësaj force intelektuale kudo nëpër 
Shqipëri solli dobësimin intelektual për 
veten e tij dhe eksodin Brenda 
Shqipërise. Kjo edhe për zhvillimin 
ekonomik të njëanshëm të zonave të 
minoritetit grek. Të gjitha këto, në 
bashkëpunim me mekanizmat e tjerë, 
siç ishte ndërrimi i kombësisë solli 
kufizimin ireal të popullsise, që u vinte 
aq për shtat deri dje statistikave 
zyrtare. Kështu, ndërsa popullsia 
shqiptare pas luftës u trefishua, ajo e 
minoritetit grekmbeti pothuaj e njëjtë, 
sidomos këto dekadat e fundit. 
Një nga treguesit kryesorë të identitetit 

kombëtar është gjuha, shkolla, që në 
minoritetin grek, pas Çlirimit u zbatua në 
sistemin 7-vjeçar, ku gjuha amtare, 
ashtu si gjuha zyrtare, ishte e dyfishtë. 
Më vonë, deri më sot ky arsimim bëhet 
vetëm në fillore. Gjuha u cungua dhe 
humbi krejtësisht te minoritarët grekë 

kudo në Shqipëri. U spekulua gjatë me të drejtën e shkollave në gjuhën 
amtare, as htu si dhe me degën e shkollës së mesme pedagogjike në 
Gjirokastër, në katedrën e gjuhës greke po në Gjirokastër, ashtu siç u 
spekulua me të drejtën e zhvillimit të kulturës, të folklorit tonë, kur nuk na 
lejohej të këndonim në gjuhën amtare përtej një raporti 70% shqip dhe 30% 
greqisht ose kur nuk mund të flisnim greqisht në festat tona e të tjera. Është, 
mendoj, një rast unikal në botë fati i minoritetit grek në Shqipëri, që nuk u 
lejua të kishte kontakte me kombin mëmë, madje u edukua edhe me urrejtje 
ndaj tij. 
Për sa u përket investimeve me “prioritet” në minoritet dhe nivelit relativisht të 
ngritur të mirëqenies, nuk kanë lidhje me minoritetin si i përkëdheluri i 
Shqipërisë, por me pozitën e tij gjeografike, me pjellorinë e tokës së tij dhe me 
mundësinë e shpejtë fitimprurëse të këtyre investimeve për shtetin, si dhe me 
aftësinë e trashëguar kulturore e intelektuale të minoritarëve. 
Nga ana tjetër, se sa i ngritur është niveli i minoritetit grek dhe sa e drejtë 
ishte politika e deritanishme e tregon fakti i eksodit nga krahinat tona, që i 
shkatërroi ato dhe kohët e fundit nisën t’i shkatërrojnë refugjatët që kalojnë  
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nga fshatrat tona për të arritur kufijtë me Greqinë. Ky shkretim bëhet më 
ekzigjent dhe i mbarsur me rreziqe nacionale nga ardhja e punonjësve të 
ndryshëm, jo minoritarë, për të punuar në krahinat tona, disa prej të cilëve 
janë dhe të armatosur, si dhe nga lëvizjet shpesh të organizuara të disa 

njerëzve për bastisje. 
Kjo ekspoze kërkon që t’u jepet fund 
sloganeve që shfrytëzohen shpesh 
nga dikush për qëllime të tjera. Ajo 
lidhet edhe me angazhimin e 
mëtejshëm dhe konkret që duhet të 
bëjë Qeveria për stabilizimin e 
gjendjes në minoritet, si dhe ndaj 
çështjeve të tilla që kanë të bëjnë 
me identitetin tonë kombëtar si 
arsimimi në gjuhën amtare, njohja 
dhe zhvillimi i vlerave kulturore, 
organizimi dhe funksionimi i 
institucioneve fetare, lidhja 
drejtpërsëdrejti me kombin mëmë 
dhe, mbi të gjitha, masat për 
zhvillimin ekonomik e për një 
infrastrukturë të re në krahinat tona. 
Lidhur me këtë të fundit do të thosha 
se qëndrimi I Qeverisë ndaj tokës, 
për të qenë ajopronë shtetërore, i 
heq fshatarit tonë mundësinë e 

pronës private dhe atë të organizimit të tij të lirë në kooperativat e tipit 
europian. Nga bashkëbisedimi me elektoratin tonë del edhe kërkesa e 
mësipërmepër shkrirjen e kooperativave ekzistuese dhe organizimin atje, në 
bashkëpunim me firmat e huaja dhe ndihmat e ndryshme, të njësive të 
ndryshme industriale për përpunimin e produkteve tona. Një angazhim i tillë 
nga ana e Qeverisë do të na jape mundësinë për të treguar se ç’urë e fortë 
mund të bëhet minoriteti grek për të lidhur vendin me rrugën νme të 
drejtpërdrejtë që na çon në Europë, dhe jo vetëm për këtë, por edhe për 
gjendjen kritike në të cilën jeton minoriteti sot. 
Duke folur këtu për minoritetin grek, asnjëherë nuk duam ta veçojmë atë nga 
fati i të gjithë popullit shqiptar dhe jo vetëm, se të shkrirë me popullin shqiptar 
ndodhen tani më shumë minoritarë sesa në shifrat zyrtare të shtetit shqiptar, 
por edhe për faktin bazë se ne i takojmë shtetit shqiptar dhe, si shtetas të 
Republikës së Shqipërisë, do të kontribuojmë për mirëqenien dhe begatinë e 
saj, duke besuar në një politikë ekonomike e të përgjithshme të një Qeverie të 
shkëputur krejtësisht nga e kaluara e partisë që përfaqëson. 
Falemnderit! 
       

Ακολουθεί η μετάφραση στα ελληνικά των θέσεων των 
βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως μεταφράστηκε και 

συντάχτηκε το υλικό από τον Παναγιώτη Μπάρκα για την 
εφημερίδα Λαϊκό Βήμα   
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Διακρίνουμε ότι έπρεπε να συντάξουμε μόνοι μας τις τοποθετήσεις, να 
τις μεταφράσουμε ελληνικά, να τις συντάξουμε, να τις 

δακτυλογραφήσουμε 
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Συνεδρίαση 16.05.1991. Συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό 
της  Βουλής. Διεκδίκηση θέση αντιπροέδρου της Βουλής 

Σελ. 612  
Προκάλεσε ξανά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ονομασία της μόνιμης 

επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Γενικώς, πρόκειται για μόνιμες 
προσπάθειές μας ώστε όλη η δομή της Βουλής, όπως και το νομικό πλαίσιο να 
λαμβάνει υπόψη την ΟΜΟΝΟΙΑ και την Εθνική Εθνική Ελληνική Μειονότητα.   

Πρώτη επιτυχία ήταν ότι η πρότασή μας για να υπάρξει μια τέτοια Μόνιμη 
Επιτροπή ελήφθη υπόψη. Τώρα εδώ δίναμε τη μάχη να χαρακτηρίζεται ως 
Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Εθνικών Μειονοτήτων. Η 
πλειοψηφία των σοσιαλιστών επέμεναν στη ονομασία απλώς «ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων». Η αντιπολίτευση στη θέση «των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των εθνικών μειονοτήτων» (Επειδή, όμως, ο όρος «εθνική» αποδίδεται στην 
αλβανική με δύο διαφορετικές λέξεις, υπήρξε εδώ μια διαφοροποίηση 
απόψεων) Χαρακτηριστικό είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση πολλοί 
Έλληνες βουλευτές στο Δ. Κόμμα στήριξαν την πρότασή μου. Τη στήριξε από 
την ΟΜΟΝΟΙΑ και ο Γ. Γιάννης)   
 
Kastriot Islami - Mendoj që t’i hedhim në vote të dyja variantet. Fjalën e ka 
Panajot Barka. 
Μετάφραση Kastriot Islami – Νόμίζω ότι πρέπει να ψηφιστούν οι δύο 
εκδοχές. Το λόγο έχει ο Βουλευτής Παναγιώτης Μπάρκας. 
Panajot Barka - Mendoj që nuk duhet të nxitojmë që ta hedhim në votë një 
problem të tillë që është gjithmonë delikat për të gjitha politikat e vendeve që 
kanë pakica etnike ose kombëtare në gjirin e tyre. Është dhe jo e vërtetë që 
më mirë është të të mbrojnë të tjerët në një situatë të tillë, por mirë është që 
të mbrosh edhe veten tënde, kur ka probleme. Mendoj që varianti i dytë është 
më i domosdoshëm të jetë në emërtimin e këtij komisioni dhe nuk duhet të 
barazohet në asnjë mënyrë me të drejtat e njeriut, me të drejtat e pakicave 
kombëtare. 
Dhe duke u nisur nga kjo ndarje, që duhet të bëjmë midis të drejtave të njeriut 
në përgjithësi dhe të drejtave të pakicave kombëtare, duhet të qëndrojë  
varianti i dytë, mendojme ne. 
 Μετάφραση-Παναγιώτης Μπάρκας  (Η παρέμβασή μου γίνεται τη στιγμή που 
ο πρόεδρος της Βουλής ζητάει να ψηφιστούν οι δύο εκδοχές, όταν ήταν γνωστό 
το αποτέλεσμα, εφόσον οι σοσιαλκομμουνιστές αποτελούσαν την πλειοψηφία.  
Με την παρέμβασή μου άνοιξε ένας νέος γύρος συζητήσεων με αποτέλεσμα να 
περάσει η άποψή μας.) 

Νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και να επιλέξουμε την ψήφο για ένα 
τέτοιο θέμα, το οποίο μονίμως είναι λεπτό για όλες τις πολιτικές των χωρών 
που έχουν μειονότητες, εθνικές ή όχι, στους κόλπους τους. Επίσης δεν είναι  
και τόσο σωστό ότι είναι καλύτερο να σε υπερασπίζουν οι άλλοι σε μια τέτοια 
κατάσταση, αλλά καλύτερα είναι να υπερασπιστείς τον εαυτόν σου, όταν 
υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω ότι η δεύτερη εκδοχή («Επιτροπή, 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικών Μειονοτήτων») είναι περισσότερο 
απαραίτητο να χαρακτηρίζει την επιτροπή και δεν πρέπει με τίποτε να τεθεί 
ισοτιμία ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώς με τα δικαιώματα των 
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εθνικών μειονοτήτων. Γι΄αυτό πρέπει να μείνει μόνο η δεύτερη εκδοχή, 
νομίζουμε εμείς.   
 
Συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό της Βουλής. 
  
Σελ. 619   
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Panajot Barka - Këtu problemi shtrohet me të drejtë dhe është i 
diskutueshëm për arsye se la vend vetë për të diskutuar kaq gjerë. Mendoj se 
duhet kuptuar sa më drejt. Të kontrollosh apo të kesh të drejtë të vëzhgosh 
Televizionin, Radiotelevizionin ose mjetet e informacionit në përgjithësi. Pa 
pasur këtë mundësi për burimet e informacionit, që i ushqen këto mjete të 
informacionit, atëherë ky komision do të bëjë gjysmën e punës dhe për një 
kohë të shkurtër do kërkojnë që këtë gjë ta shtojnë përsëri. Prandaj është e 
mira dhe e sakta që kjo të shtohet që tani. 

 (Η παρέμβαση αυτή αφορά τη λειτουργεία της Επιτροπής για τη 
Ραδιοτηλεόραση και τα ΜΜΕ) 
 

Συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό της Βουλής. 
 (παρέμβαση για τη διαδικασία) 

 
Σελ. 642 
Panajot Barka - Janë disa momente që duhet të kihen parasysh. Kur votohet, 
nuk dilet përjashta. Kjo e para. E dyta, më duket se nuk jemi në Parlament, 
por në kafene. Duhet t’i japim më shumë seriozitet, secili për vete, po edhe 
Kryesia duhet të synojë më shumë në këtë drejtim, që punimet të vazhdojnë 
me seriozitet e të kenë efektivitet. 
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Συνεδρίαση 17.05.1991 Η κατάσταση στη χώρα μετά τις 
μαζικές κινητοποιήσεις. Ο Πρωθυπουργός Νάνο στη Βουλή 

για να παρουσιάσει την κατάσταση. 
 

Η κυβέρνηση Νάνο η οποία πήρε εντολή σχηματισμού από τον Πρόεδρο 
Αλία, στις 03.05.1991 κατάφερε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στις 12.05.1991. 
Την επόμενη όμως ξέσπασαν μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις σε όλη τη 
χώρα, απεργία πείνας ανθρακούχων στο ορυχείο Βαλίας έξω από τα Τίρανα. 
Στη Σκόδρα η κατάσταση παρέμενε έκρυθμη.  

Πίσω από το κύμα αυτό μαζικής διαμαρτυρίας δεν ήταν μόνο η 
αντιπολίτευση αλλά και ο δυτικός παράγοντας με επικεφαλής τον Αμερικανό 
πρέσβη Ραϋερσον, ο οποίος θα παρουσιαστεί σιγά-σιγα ως ο πραγματικός 
αρχηγός της αντιπολίτευσης. 5 μέρες στο αξίωμα του Πρωθυπουργού, στις 
17.05.1991, ο Νάνο θα παρουσιαστεί στη Βουλή για να εκθέσει τη 
δημιουργηθείσα κατάσταση.  
 
Στα πρακτικά της Βουλής δεν υπάρχει η τοποθέτησή μου, σχετική με την 
έκθεση του πρωθυπουργού Νάνο για την κατάσταση στη χώρα. Με 
ανησυχούσε το γεγονός ότι στις θέσεις του πρωθυπουργού και στις 
συζητήσεις υπήρχε μια διαφοροποίηση σε ό τι αφορά τις έννοιες απεργοί και 
λαός, δλδ υπήρχε η τάση να παρουσιαστεί ότι δεν πρόκειται για λαϊκές 
κινητοποιήσεις, αλλά για υποκινούμενες σε κάποιες ομάδες, κυρίως πολιτικές . 

 Η συζήτησή μου έχει ως 
εξής:  

Εδώ γίνεται κατάχρηση 
με τον όρο «λαός». Σε 
περίπτωση που είναι ο λαός 
που απεργεί θα πρέπει να 
βρούμε τις αιτίες γιατί ο ίδιος ο 
λαός θυσιάζεται. Σε περίπτωση 
που όλο αυτό τα μαζικό κύμα 
δεν είναι λαός, τότε τι είναι; 

Από τη σύγχυση αυτή 
προκύπτει ότι δεν μπορούμε να 
προσανατολιστούμε προς τη 
λύση σωτηρίας. Σε περίπτωση 
που η Βουλή πρέπει να βρει μια 
λύση μεταξύ κυβέρνησης και 
απεργών, τότε πρέπει να είναι 
συνομιλητές και οι εκπρόσωποι 
των απεργών. Σε τέτοιες 
καταστάσεις κάθε πρόεδρος, ή 
υπουργικό συμβούλιο απαιτεί 
επείγουσα σύγκληση της 
Βουλής για να αποφασίσει τη 

λύση. Το αίτημα για τη διάλυση της Βουλής είναι παράλογο. Αυτό απορρέει από 
το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει ξεκάθαρο τι μπορεί να κάνει στην 
αντιμετώπιση της κατάστασης και συνεπώς τον τρόπο πώς να ζητήσει τη 
βοήθεια της Βουλής.   
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Ταυτόχρονα στην ίδια συνεδρίαση επανάφερα το θέμα των γεγονότων της 

Σκόδρας, όπου ανέφερα:     

    (Μετάφραση) 

   Τόνισα προχθές στη 
συζήτησή μου ότι σε περίπτωση 
που δε βρεθούν οι ένοχοι στην 
υπόθεση της Σκόδρας, η 
πλουραλιστική μας Βουλή θα 
δεχτεί βαριά πρόκληση. Όμως, 
ο τρόπος πώς συνεχίζουμε 
προκαλούμαστε πρόωρα οι 
ίδιοι. Η χρονοβόρα συζήτηση 
για το θέμα της Σκόδρας, τη 
στιγμή που η χώρα έχει ανάγκη 
από άλλα πράγματα για να 
σωθεί από το κώμα, μοιάζει 
τώρα με αναζητήσεις 
αλχημιστών για να αναστήσουν 
τους πεσόντες. Και αυτή είναι η 
πρόκληση κατά της Βουλής. 
Χάνουμε τη σοβαρότητα και την 
θετική εντύπωση που 
δημιουργήσαμε . 
Εννοείται, απαιτούμε τους 
ενόχους της Σκόδρας και 

γι΄αυτό, επειδή υπάρχουν σκιές αμφισβήτησης σχετικά με τις ανακρίσεις, 
αντιφατικά στοιχεία και ομολογίες, προτείνω να συσταθεί μια νέα επιτροπή της 
Βουλής, ή αυτή που υπάρχει, αλλά με την ιδιότητα του εισαγγελέα για το θέμα 
αυτό μέχρι και την κατάρτιση της μήνυσης για το δικαστήριο. Η αρμοδιότητα 
αυτή της Επιτροπής να είναι απόλυτη. Είναι παγκόσμια πραχτική.      
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Συνεδρίαση 29.05.1991 Για μια επείγουσα νέα πολιτική λύση  
μετά από την κατάσταση απεργιών στη χώρα. 

 
Ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για την δημιουργηθείσα κατάσταση στη 

χώρα. Απεργία πείνας των ανθρακούχων στο  Βαλίας 

 
Η άγρια κόντρα εντός και εκτός Βουλής θα συνεχιστεί και στις 

29.05.1991. Έλαβε επίσημα χώρα η πρόταση για εύρεση νέας πολιτικής λύσης 
στη Αλβανία. Η κυβέρνηση, ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη. Στη χώρα 
επικρατούσε το χάος. Στη Βουλή συνεχίζονταν διακαώς οι συζητήσεις υπέρ και 
κατά της κυβέρνησης. 

Ο Ραμίζ Αλία κάλεσε σύσκεψη των κομμάτων στο Προεδρικό Μέγαρο 
για την εξεύρεση της λύσης. Μετείχα κι εγώ στις συνεδριάσεις αυτές οι οποίες 
ήταν καθημερινές και συνεχίζονταν μέχρι πέρα από τα μεσάνυχτα. Ο ρόλος μου 
ήταν να πιέσω όσο περισσότερο γίνεται στην παραίτηση Νάνο. Είχα 
παροτρύνσεις και από μέλη της κυβέρνησής του που μου έδιναν διάφορα 
στοιχεία και πληροφορίες.  

Η υπόσχεση ήταν ότι στη νέα κυβέρνηση θα μετείχε και η ΟΜΟΝΟΙΑ  
Ο Νάνο δεν ήθελε να παραιτηθεί, κάτι που κατά βάθος, ανεξαρτήτως από τη 
συμπεριφορά, ούτε ο Αλία ήθελε.  

Στις 30.05.1991 τη Βουλή περικύκλωσαν οι διαδηλωτές οι οποίοι 
απειλούσαν ότι θα εισέβαλαν στο εσωτερικό της.  

Μια μέρα αργότερα, στις 31.05.1991, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Ραμίζ 
Αλία ο οποίος διαμήνυσε ότι η Βουλή θα πρέπει να επιλέξει, ή το χάος ή μια 
νέα πολιτική λύση.  

Παραταύτα οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την 01.06.1991, 
οπότε ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ 
των κομμάτων για νέα πολιτική λύση, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στις 
03.06.1991. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Νάνο παραιτήθηκε και άρχισαν οι 
διαδικασίες για τη νέα κυβέρνηση.    

Η συμφωνία πρόβλεπε. Νέα κυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των 
κομμάτων. (Όπως είναι γνωστό, παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις, στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ δεν επιτράπηκε η συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση εθνικής 
σταθερότητας, προκαλώντας έτσι το πρώτο ουσιαστικό πλήγμα στην ανείπωτη 
και άγραφη απόφαση για την πολιτική αποδόμησή της εντός και εκτός Βουλής)   

Ο νέος πρωθυπουργός θα ήταν από το Κόμμα Εργασίας με ορίζοντα τις 
νέες εκλογές τον Μάιο –Ιούνιο του 1992. 
  

Φωνάζοντας υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ οι διαδηλωτές 
περικυκλώνουν την Βουλή μέχρι την πτώση της κυβέρνησης 

Νάνο. 
Ο ρόλος μας πλέον (όχι όμως το σύνολο της ΟΜΟΝΟΙΑ) ήταν καθαρά 

αντιπολιτευτικός. Η αποφασιστική περικύκλωση της Βουλής από τους  
διαδηλωτές που οδήγησε και στην de facto πτώση της κυβέρνησης ξεκίνησε 
από μένα. Περνούσα, με δύο συνεργάτες μου, στην κεντρική πλατεία στα 
Τίρανα από το ξενοδοχείο προς τη Βουλή. Οι διαδηλωτές ήταν καθιστοί στην 
πλατεία και μόλις με είδαν άρχιζαν να φωνάζουν ΟΜΟΝΟΙΑ, ΟΜΟΝΟΙΑ… 
Τους έγνεψα να με ακολουθήσουν και ένα σύννεφο ανθρώπων ήρθε πίσω μας. 
Ο ένας από τους ανθρώπους που με συνόδευε και αργότερα ανέλαβε όλα τα 
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πολιτικά ινία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, ο Βαγγέλης Ντούλες, που 
φώναξε… «Δεν είσαι στα καλά, σου τι κάνεις, δε φοβάσαι;!»  Ήταν όμως αργά! 

Ωστόσο, μαζί με την κεφαλή του Δ. Κόμματος και συχνά μόνος μου 
ήμουν συνεχώς με τους διαδηλωτές, στις φωτιές στα υπουργεία, στους 
πυροβολισμούς. 

Δίπλα μας πάντα ο Ραϋερσον. Κάποια στιγμή με χτύπησαν με μαγκούρα 
στο κεφάλι. Έπεσα κάτω και μάτωσα. Με σήκωσε ο Ράυερσον, έβγαλε από το 
τσεπάκι του μπλε σακακιού το λευκό μαντήλι, μου σκούπισε τα αίματα και μου 
είπε αλβανικά, «σε χτύπησαν γιέ μου!»  
  
Σελ. 683 
Panajot Barka - Është e vërtetë që ndoshta jemi tepër të lodhur, sepse është 
punuar me orë të tëra, por duhet thënë se punuan pak veta, kurse shumica e 
deputetëve kanë qëndruar në mënyrë pasive me orë të tëra. Është e vërtetë 
gjithashtu se kemi arritur në diçka shumë të rëndësishme në këto momente 
tepër kritike, por ajo që dua të theksoj është se po bëhet metodë që për gjëra 
tepër të rëndësishme të vendosin vetëm disa veta ose dhe Presidenti. Kjo nuk 
është e drejtë, mendoj unë. 
Jam plotësisht dakord që të ngrihet një grup parlamentar dhe të shkojë sa më 
parë pranë minatorëve të grevës së urisë në Valias. Ndërsa për ngritjen e 
grupeve të tjera të mos harrojmë se ne dje ose sot në mëngjes u kthyem nga 
zonat tona, në një kohë që kemi ndenjur disa ditë atje. 
Ndërsa për problemin e dëshmorëve të Shkodrës, dua të them që kjo gjë 
mund të zgjidhet edhe sot dhe nuk duhet të vonohemi, sepse vonesa në këtë 
drejtim mund të na sjellë edhe viktima të tjera, siç mund të jenë minatorët 
grevistë.  
Lidhur me atë se kujt i takon ta bëjë këtë, mendoj se problemi i Shkodrës dhe 
dëshmorëve të saj është problem i gjithë Shqipërisë dhe jo vetëm i Komitetit 
Ekzekutiv të Rrethit të Shkodrës. Gjykoj se do të jetë edhe në nderin tonë që 
t’i propozojmë Presidentit, që e ka këtë të drejtë, dhe kjo punë të marrë fund, 
duke ua thënë këtë edhe minatorëve nëpërmjet grupit tonë që do të vejë aty. 
Falemnderit! 
Μετάφραση Panajot Barka  Είναι αλήθεια ότι ίσως έχουμε εξαντληθεί, διότι 
εργαστήκαμε ώρες ολόκληρες, αλλά πρέπει να ειπωθεί ότι εργάστηκαν λίγα 
άτομα, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών τήρησαν παθητική στάση για ώρες 
ολόκληρες. Είναι επίσης αληθές ότι σ΄αυτές τις κρίσιμες στιγμές πετύχαμε κάτι 
πολύ σημαντικό. (Πρόκειται για τη συμφωνία για πολιτική λύση) Εκείνο όμως 
που θέλω να επισημάνω, είναι ότι μετατρέπεται σε πραχτική ώστε για πολύ 
σημαντικά θέματα αποφασίζουν μόνο μερικά άτομα ή και ο πρόεδρος. Αυτό, 
νομίζω δεν είναι σωστό.     

Συμφωνώ απολύτως να συσταθεί μια κοινοβουλευτική επιτροπή και να 
επισκεφτεί το συντομότερο τους ανθρακωρύχους απεργούς πείνας στο Βαλίας 
(Σχηματίστηκε την επόμενη. Την ΟΜΟΝΟΙΑ εκπροσώπησε ο Μήτσιος, όπως 
και στην επιτροπή για το θέμα της Σκόδρας)  

Ενώ για το θέμα των πεσόντων της Σκόδρας, θέλω να πω ότι μπορεί να 
λυθεί και σήμερα και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε, διότι οι καθυστερήσεις 
προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί να προκαλέσουν και άλλα θύματα, όπως 
μπορεί να είναι οι ανθρακωρύχοι απεργοί    

Όσον αφορά το θέμα ότι ποιος πρέπει να βρει τη λύσει, νομίζω ότι το 
θέμα της Σκόδρας και των πεσόντων της είναι θέμα που αφοράει όλη τη χώρα 
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και όχι μόνο τη νομαρχία της Σκόδρας. Κρίνω ότι θα είναι και προς τιμή μας να 
προτείνουμε στον Πρόεδρο να αναλάβει που δικαιούται, και αυτό να το 
ανακοινώσουμε και στους απεργούς πείνας μέσω της επιτροπής που θα τους 
επισκεφτεί. Ευχαριστώ!   
 
Kastriot Islami - Një sqarim lidhur me diskutimin tuaj. Komunikatën nuk është 
se e bëri Presidenti apo grupet parlamentare. Në qoftë se e lexuat mε kujdes, 
aty thuhet që Kuvendi Popullor miratoi këtë  propozim. 
Μετάφραση- Kastriot Islami  Μια διευκρίνιση στη συζήτησή σας. Την 
ανακοίνωση (για την επίτευξη της συμφωνίας για νέα πολιτική λύση) δεν την 
έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Σε 
περίπτωση που διαβάσατε με προσοχή εκεί αναφέρεται ότι η Βουλή ενέκρινε 
την πρόταση αυτή.   
 
 

Συνεδρίαση 30.05.1991 Για μια επείγουσα νέα πολιτική λύση μετά 
από την κατάσταση απεργιών στη χώρα. 

Σελ. 686. 
Panajot Barka - Mendoj se do të jetë një gabim i pafalshëm ndërprerja 
përsëri e punimeve të Parlamentit ... 
Μετάφραση Panajot Barka - Νομίζω ότι θα ήταν αχαριστία να διακόψουμε 
ξανά στη φάση αυτή τις εργασίες της Βουλής 
Kastriot Islami - Ju lutem, po ju ndërhyj edhe një herë tjetër, nuk ka patur 
ndërprerje të punimeve. Tregohuni të kujdesshëm në terminologji! 
Μετάφραση Kastriot Islami - Σας παρακαλώ, σας διακόπτω και άλλη μια 
φορά, δεν υπήρξε διακοπή  των εργασιών της Βουλής. Πρέπει να είστε πιο 
προσεχτικός στους όρους που χρησιμοποιείτε. 
Panajot Barka - Ka propozime për ndërprerje të punimeve, zoti Kryetar, dhe 
ka pasur ndërprerje të punimeve. Ju lutem, kur të mbaroj, bëni sugjerimet 
tuaja, ashtu siç e keni zakon. Ndërsa sa për trysninë e popullit, mendoj se 
edhe duhet ta kishim ndjerë më përpara dhe jo në momente të tilla kur pilafi 
s’mban më ujë. Tani, përballë kësaj gjendjeje, ata që duhet të ruajnë 
gjakftohtësinë dhe të punojnë me mendje të ftohtë jemi vetëm ne. 
Ju sugjeroj të gjithë kolegëve që të mos humbasim gjakftohtësinë, të punojmë 
për të marrë edhe vendim për të cilin është punuar këto dy ditët e fundit, 
jashtë sallës së Kuvendit, nëpërmjet grupeve parlamentare. 
Prandaj nuk duhet të humbasim kohën me diskutime se ç’duhet të bëjmë. Po 
kështu mendoj që punimet e Parlamentit të mos zhvillohen të mbyllura, se 
populli pret minutin e jo më që ne t’i mbyllim dyert e Parlamentit. Falemnderit! 
Μετάφραση Panajot Barka - Υπάρχουν προτάσεις για την διακοπή των 
εργασιών, κύριε πρόεδρε, υπήρχαν και υπάρχουν διακοπές των εργασιών.  

Παρακαλώ να ολοκληρώσω και μετά κάνετε τις συστάσεις, όπως 
συνηθίζετε! 

Ενώ, όσον αφορά την λαϊκή πίεση, νομίζω ότι θα πρέπει να την είχαμε 
αισθανθεί πιο πριν και όχι τώρα που το πιλάφι δεν κρατάει άλλο νερό. Τώρα, 
έναντι αυτής της κατάστασης, εκείνοι που πρέπει να τηρήσουν την ψυχραιμία 
και πρέπει να εργαστούμε με ξεκάθαρα μυαλά, ήμαστε μόνο εμείς  

Προτείνω σε όλους τους συναδέλφους να μη χρονοτριβήσουμε, να 
τηρήσουμε την ψυχραιμία και να εργαστούμε για την μετατροπή σε απόφαση 
της συμφωνίας για την οποία εργαστήκαμε τις δύο τελευταίες μέρες, εκτός 
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Βουλής, στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Γι΄αυτό ας μη σπαταλήσουμε άλλο 
χρόνο με συζητήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε.  

Επίσης, προτείνουμε ώστε οι εργασίες της Βουλής να μη διεξαχθούν και 
κλεισμένων των θυρών, όπως προτείνεται, διότι ο λαός περιμένει κάθε λεπτό 
την απόφασή μας, ενώ εμείς να κρυφτούμε. Ευχαριστώ! 
   
Συνεδρίαση 31.05.1991. Συνέχιση της συζήτησης για εξεύρεση πολιτικής  

λύσης 
 
Επίσης στα πρακτικά της Βουλής δεν υπάρχει η συζήτησή μου σχετικά με τις 
θέσεις μας για τη λύση της βαθιάς πολιτικής κρίσης. Ωστόσο, ποιος έχει την 
τιμή να διαβάσει τα πρακτικά της Βουλής, θα καταλάβει την ορθολογική μας 
σκέψη και πόσο θα βοηθούσε την κατάσταση σε περίπτωση που λαμβάνονταν 
έγκαιρα υπόψη από το σώμα της Βουλής. Σε τελική ανάλυση η Βουλή θα 
καταλήξει στις θέσεις μας.  
Οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:  

(Μετάφραση) 
Στη διάρκειά όλης αυτής της 

περιόδου ύπαρξής μας σ΄αυτή τη Βουλή, η 
στάση μας δεν σχετίζονταν απλώς και 
μόνο με τις τύχες των μας ψηφοφόρων 
μας, αλλά μετείχαμε δραστήρια 
προσφέροντας τη συμβολή μας για να 
πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε 
ταύτιση με το δημοκρατικό όφελος  της 
Αλβανίας. Και σ΄αυτές τις στιγμές ιστορικής 
σημασίας για τις τύχες της Αλβανίας και τις 
τύχες των μειονοτήτων που ζούμε εδώ, 
εμείς είπαμε με αποφασιστικότητα την 
άποψή μας για μια όσο πιο γρήγορη λύση 
όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη 
σταθερότητα της χώρας. 

Επίσης, όπως 
αποστασιοποιούμαστε από 
αποσταθεροποιητικές πράξεις, έτσι όπως 
δεσμευόμαστε για την εξομάλυνση της 
κατάστασης και την εξουδετέρωση των 
εξάρσεων, εδώ στα Τίρανα και παντού 
στην Αλβανία, έτσι όπως προσπαθούμε 

να μη μας συμβούν διεθνικές αντιπαραθέσεις στις περιοχές μας, το ίδιο δεν 
ταυτιζόμαστε με τις θέσεις που τηρήθηκαν εδώ στη Βουλή, όπου, τη στιγμή 
που παραδεχόμαστε την αναγκαιότητα εύρεσης μιας πολιτικής λύσης και 
επιδιώκουμε την εξουδετέρωση των αντιπαραθέσεων, διάφοροι βουλευτές 
τηρούν αντικρουόμενες θέσεις, όταν πλέον είναι γνωστοί οι υπαίτιοι, οι ένοχοι, 
τα θύματα. Κάνουμε έκκληση για περισσότερη σύνεση. 

Συμφωνούμε με την πολιτική λύση που επιβάλλει η κρίση για μια 
πολυκομματική κυβέρνηση για την έξοδο της χώρας από την κατάσταση αυτή.  

Η κυβέρνηση αυτή να αποτελείται όχι μόνο από τις πολιτικές  
δυνάμεις στη Βουλή, αλλά και από κόμματα με κύρος όπως το 
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό, ή όπως αποφασίσει η Βουλή. 
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Οι νέες εκλογές να πραγματοποιηθούν όχι γρηγορότερα από ένα χρόνο. 
Η νέα κυβέρνηση στο 

πρόγραμμά της να επιλύσει όσο πιο 
δίκαια το θέμα του αγρότη, να δώσει 
σ΄αυτόν τη γη ώστε εκείνος να 
αρχίσει την παραγωγική του 
δραστηριότητα, επιχορηγώντας του 
μάλιστα επιδοτήσεις. 

Να μειωθεί με το κατεπείγον η 
κεντρική και τοπική διοίκηση στο 30% 

Να φέρει προς ψήφιση το 
νόμο για το στάτους των δυνάμεων 
τήρησης της τάξης και των 
δημοσιογράφων. 

Να ψηφίσουμε με το 
κατεπείγον νομοσχέδια που θα 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις του 
ξένου κεφαλαίου στη χώρα μας. 

 Καταλήγοντας θα θέλαμε να λέγαμε ότι οι συζητήσεις που συνεχίζονται 
θα μας κρατήσουν εδώ ώρες και μέρες, γι΄αυτό και προτείνουμε στις δύο 
κοινοβουλευτικές ομάδες ώστε να ακούσουμε μέσω των εκπροσώπων τους τις 
θέσεις τους για τη νέα αυτή λύση, εφόσον σε γενικές γραμμές η κοινοβουλευτική 
μας ομάδα, η μικρότερη, τοποθετήθηκε. Μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθήσει το 
σώμα της Βουλής να αποφασίσει όσο το συντομότερο τη λύση που επιβάλλουν 
οι εξελίξεις.   
  
  
Συνεδρίαση 01.06.1991 Συνέχιση της συζήτησης για εξεύρεση πολιτικής 
λύσης 
 
Σελ. 770 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Μετάφραση Kastriot Islami Το λόγο έχει ο βουλευτής Παναγιώτης Μπάρκας  
Panajot Barka - Mendoj se gjatë këtyre ditëve me plot diskutime të gjata e të 
dendura ne fyem para popullit, në radhë të parë, veten tonë, sepse zgjidhjen 
e re politike për të cilën ramë dakord para tri ditësh, në fakt nuk e kemi arritur. 
Nga ana tjetër, fyem Qeverinë, e cila nuk tha se nuk mund të kryejë veprën e 
vet dhe pranon një zgjidhje të re politike, por na paraqiti thjesht gjendjen e 
krijuar në vend. Gjithashtu, fyem rëndë grevistët, sindikatat, grevistët e urisë, 
popullin në përgjithësi dhe elektoratin tonë. 
Megjithatë, besoj se pas gjithë këtyre diskutimeve disa gjëra kanë dalë në 
shesh dhe janë tepër tëpërcaktuara. Këtu në Kuvend janë propozuar disa 
zgjidhje. 
Zgjidhja e parë është ristrukturimi i Qeverisë ekzistuese drejt një qeverie 
koalicioni. Mendoj se në bazë të ligjit kushtetues që miratuam, këtë mund ta 
bëjë Presidenti bashkë me Kryeministrin.Zgjidhja e dytë është ajo për të cilën 
ramë dakord që në fillim kur caktuam rendin e ditës, është formula për 
formimin e qeverisë së re të shpëtimit kombëtar ose të stabilizimit të gjendjes, 
gjë që bëhet pas dorëheqjes së Qeverisë dhe me pjesëmarjen e forcave të 
ndryshme politike, për të cilën duhet të biem dakord këtu. Këtij propozimi i 
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hap rrugën e vet Qeveria ose kërkesa unanime e më shumë se një të dytës 
së Kuvendit. 

Zgjidhja e tretë është që 
Qeveria të vazhdoje veprën e 
vet, duke kërkuar ndihmën reale 
të Parlamentit, mbështetjen e tij 
dhe të popullit. 
Në rast se asnjëra nga këto 
zgjidhje, mendoj unë, nuk gjen 
zbatim praktik, atëherë duhet të 
pranojmë zgjidhjen e zhvillimit 
spontan të ngjarjeve popullore. 
Falemnderit! 
Μετάφραση Παναγιώτης 
Μπάρκας -   

Νομίζω ότι κατά τις μέρες 
αυτές γεμάτες μακροσκελείς και 
πυκνές συζητήσεις, εμείς 
προσβάλαμε παρουσία του 
λαού, σε πρώτη γραμμή τον 
εαυτόν μας, διότι δεν 
εφαρμόσαμε την νέα πολιτική 
λύση για την οποία 
συμφωνήσαμε πριν τρεις μέρες.  

Προσβάλαμε από την άλλη, έντονα τον εαυτόν μας και για λογαριασμό 
της κυβέρνησης, η οποία δεν είπε ότι δεν μπορεί να εκτελέσει την αποστολή 
της και ούτε ότι δέχεται την πολιτική λύση, αλλά μας παρουσίασε την κατάσταση 
στη χώρα. Προσβάλαμε ταυτόχρονα τους απεργούς πείνας, τα συνδικάτα, το 
λαό γενικό και τους εκλογείς μας.   

Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι μετά απ΄όλες αυτές τις συζητήσεις μερικά 
πράγματα πρόβαλαν στην επιφάνεια και είναι αρκετά συγκεκριμένα. Εδώ στη 
Βουλή προτάθηκαν σχετικά μερικές λύσεις. 

Η πρώτη λύση μιλάει για ανασχηματισμό της νυν Κυβέρνησης μέχρι μια 
κυβέρνηση συνασπισμού. Νομίζω ότι βάση του Συνταγματικού Νόμου, σ αυτή 
τη λύση μπορεί να οδηγήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από κοινού με τον 
Πρωθυπουργό. 

Η δεύτερη λύση είναι αυτή που συμφωνήσαμε από τότε που ψηφίσαμε 
την ημερήσια διάταξη: Σχηματισμό νέας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας ή 
σταθερότητας που είναι εφικτή μετά την παραίτηση της κυβέρνησης. Η σύνθεση 
της νέας κυβέρνησης να επιτευχθεί με τη συμμετοχή των διαφόρων πολιτικών 
δυνάμεων, τη συγκεκριμενοποίηση των οποίων θα αποφασίσουμε εδώ. Στην 
πρόταση αυτή ανοίγει το δρόμο η ίδια η κυβέρνηση, ή η απαίτηση για 
παραίτηση από την απλή πλειοψηφία του σώματος της Βουλής 

Η τρίτη λύση αναφέρει ότι η Κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της, 
ζητώντας την πραγματική στήριξη της Βουλής και του λαού.   

Σε περίπτωση που καμιά από τις λύσεις αυτές δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
πραχτικά, τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε τη λύση της χαώδους εξέλιξης από 
το λαό.  Ευχαριστώ!    
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Συνεδρίαση Δευτέρα 03.06.1991 Συνέχιση της συζήτησης για εξεύρεση  
πολιτικής λύσης 

  
Το πρωί της Δευτέρας 03.06.1991, ο πρωθυπουργός Φάτος Νάνο 

υπέβαλλε παραίτηση. Το σώμα της Βουλής αντί να προσανατολιστεί στην 
αναγκαιότητα σχηματισμού νέας κυβέρνησης ζητώντας την άμεση εφαρμογή 
των διαδικασιών που προβλέπει ο Συνταγματικός Νόμος, παρασύρθηκε σε νέα 
μακροσκελή φάση συζητήσεων για τους υπόλοιπους όρους της διακομματικής 
συμφωνίας.  

Την τάση αυτή προσπαθώ να επιπλήξω στην τοποθέτησή μου, στις 
03.06.1991. Η Βουλή αντί να επιμείνει σ΄αυτή την εξέλιξη, εισήλθε σε έναν άλλο 
φαύλο κύκλο συζητήσεων, αυτή τη φορά για την ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση 
την οποία ακολούθησε η ψήφιση διαφόρων Διαταγμάτων, θα συνεχιστεί για 
περισσότερο από μια βδομάδα.     

Την επόμενη στις 04.06.1991, ο πρόεδρος Αλία δέχτηκε την παραίτηση 
του Νάνο, αλλά δεν όρισε νέο Πρωθυπουργό. Αυτό θα συμβεί στις 05.06.1991 
ορίζοντας ως πρωθυπουργό τον Ύλι Μπούφι, ο οποίος θα παρουσιάσει τη 
σύνθεση της πολυκομματικής κυβέρνησης σταθερότητας. Δε θα συμπεριληφθεί 
στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης η ΟΜΟΝΟΙΑ, η οποία είχε αποχωρήσει από 
τις εργασίες της Βουλής, στις 12.06.1991.  

Η συνεδρίαση για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης 
θα ανοίξει με μια επίπληξη του προέδρου της Βουλής προς την κοινοβουλευτική 
ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η οποία, κατά τον Ισλιάμι, είχε εγκαταλείψει χωρίς 
ενημέρωση τη Βουλή. Είχε ενημερώσει, είπε, με ένα τηλεγράφημα την απουσία 
της και αυτό το κάνει κατ επανάληψη.  

Είχε υπόψη την απομάκρυνσή μας τον Απρίλιο όταν επισκεφτήκαμε την 
Αθήνα. Η τωρινή αποχώρησή μας από τις εργασίες της Βουλής έγινε ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας  για το γεγονός ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν συμπεριλήφθηκε στο σχήμα 
της κυβέρνησης και επειδή ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ταξίδευε 
εκείνες τις μέρες για Αθήνα για να μετάσχει στο συνέδριο των Δημοκρατικών 
Κομμάτων της Βαλκανικής που είχε καλέσει η Νέα Δημοκρατία  
   
Σελ 805 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Μετάφραση Kastriot Islami – Το λόγο έχει ο Βουλευτής Παναγιώτης 
Μπάρκας  
Panajot Barka - Unë do të desha të përkrahja kolegun Stamo dhe do të 
thosha që pikërisht mosrespektimi i anës procedurale solli këtë vonesë në 
zgjidhjen politike dhe njëkohësisht u shoqërua me një rëndim katastrofik të 
ekonomisë. Pse e them këtë gjë? Sepse para 7 orësh ne pranuam një 
zgjidhje politike pa kërkuar dorëheqjen e Qeverisë. Dhe pikërisht një gjë e tillë 
solli një diskutim kaq të gjatë, do të thosha edhe shmangien e Parlamentit për 
të marrë vendime serioze. Kjo solli këtë diskutim të gjatë midis partive politike 
dhe këtë deklaratë, të cilën tani Kuvendi e pranon përsëri me diskutime, që 
mund të zgjasin jashtëzakonisht gjatë. Këtu qëndron pikërisht edhe defekti 
tjetër se në një moment që Presidenti duhet të pranojë dorëheqjen e 
Qeverisë, ne vazhdojmë diskutimet për pikat e tjera të deklaratës së partive 
politike, prandaj nuk është e arsyeshme që të vazhdojë ky diskutim, por 
Presidenti i Republikës duhet të pranojë dorehqjen e qeverisë dhe të na 
njoftojë për anën procedurale të caktimit të qeverisë 
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së re.  
(Στην ουσία έτσι έγινε αμέσως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τους 

εκπροσώπους των κομμάτων για διαβουλεύσεις εφόσον η παραίτηση της 
κυβέρνησης ήταν δεδομένη. Εγώ εκπροσωπούσα την ΟΜΟΝΟΙΑ στις 
ατέλειωτες νύχτες στο προεδρικό Μέγαρο. Στήριζα τις απόψεις του Δ. 
Κόμματος, εκείνο όμως δεν στήριζε το αίτημά μας ώστε και η ΟΜΟΝΟΙΑ να 
μετείχε στην νέα κυβέρνηση) 
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας- θα ήθελα να υποστηρίξω τον συνάδελφο 
Στάμο και θα έλεγα ότι ο μη σεβασμός της διαδικαστικής οδούς έφερε αυτή την 
καθυστέρηση στην πολιτική λύση, που συνοδεύτηκε ταυτόχρονα με 
καταστροφική επιβάρυνση της οικονομίας. 

Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πριν από 7 ώρες εμείς αποδεχτήκαμε την 
πολιτική λύση χωρίς να ζητήσουμε την παραίτηση της κυβέρνησης. Και 
ακριβώς το γεγονός αυτό οδήγησε στη χρονοβόρα συζήτηση και την 
παρέκκλιση της Βουλής στο να αναλάβει σοβαρές αποφάσεις. Είχε προηγηθεί 
η τάση αυτή συζητήσεων, μέχρι την επίτευξη της κοινής δήλωσης των 
κομμάτων. Την ίδια η Βουλή ψηφίζει εκ΄νέου, αλλά και πάλι με συζητήσεις που 
μπορεί να είναι περισσότερο χρονοβόρες. Εδώ εστιάζεται ακριβώς και ένα άλλο 
πρόβλημα. Την στιγμή που πρέπει να επιμείνουμε ώστε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να αποδεχτεί την παραίτηση της Κυβέρνησης και να ορίσει νέο 
πρωθυπουργό για να εισέλθουμε στις διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης 
και ψήφισής της, εμείς αναλάβαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες της Βουλής, με 
τη συζήτηση των υπολοίπων σημείων της συμφωνίας των κομμάτων ή και των 
άλλων σημείων της ημερήσιας διάταξης. Γι΄ αυτό επιμένω ώστε η συζήτηση 
αυτή να σταματήσει.       
 
(Για λόγους ιστορικής σημασίας ακολουθεί η κοινή δήλωση των 
κομμάτων και η τοποθέτηση παραίτησης του πρωθυπουργού Νάνο) 
 

Kastriot Islami - Të nderuar deputetë, Mbas konsultimeve të partive politike, 
me pjesëmarrjen në to të Kryesisë së Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të 
Shqipërisë, po ju lexoj njoftimin e mëposhtëm: 
"Partitë politike, në mbledhjen e datës 3. 6. 1991 ranë dakort: 
1.Qeveria të japë dorëheqjen. 
2. I sugjerohet Presidentit të Republikës së Shqipërisë Kryeministri i ri, i 
propozuar nga Partia e Punës, i cili në bashkëpunim me partitë politike të 
hartojë përbërjen e Qeverisë dhe programin e saj, mbi bazën e disa 
drejtimeve themelore të përpunuara në konsultimet ndërpartiake. 
3. Anëtarët e qeverisë së re të shkëputen nga partitë përkatëse dhe të mos 
kenë të drejtën të 
formojnë parti e të kryejnë veprimtari partiake dhe elektorale. 
4. Qeveria e re të mos ketë të drejtën e subjektit elektoral . 
5. Të kryhen zgjedhjet e reja në një datë të përshtatshme në periudhën maj-
qershor 1992. 
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë ra dakord që në 
bashkëpunim me Qeverinë e re të garantojnë paqen sociale për të mos bërë 
grevë gjatë funksionimit të kësaj qeverie. 
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Gjithashtu në një takim me Kryesinë e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të 
Shqipërisë u mor angazhimi që me miratimin e dorëheqjes dhe fiksimin e 
datës së zgjedhjeve të ndërpresin grevën e urisë". 
Fjalën e ka Kryeministri Fatos Nano. 
 
Fatos Nano - I nderuar Kryetar, Të nderuar kolegë deputetë, 
Jam i ngarkuar nga Qeveria të paraqes qëndrimin e saj unanim për sa vijon 
në këtë deklaratë: 
Në pamundësi për të ushtruar detyrën që Qeveria mori përsipër përpara 
Kuvendit Popullor dhe Presidentit, si rrjedhojë e mungesës së mbështetjes 
nga ana e forcave politike dhe e bllokimit të veprimtrisë së saj nga grevat, të 
cilat nisën pa kaluar as tri ditë nga marrja e votëbesimit, Këshilli i Ministrave 
pranon të japë dorëheqjen. 
Këtë akt ai e ndërmerr për t’i hapur rrugë zgjidhjes së re politike, të propozuar 
nga përfaqësuesit e partive të vendit të njoftuar në mbledhjen e Kuvendit 
Popullor në datën 1 qershor dhe të arritur sot. 
Qeveria është e bindur se programi i saj dhe masat që ajo propozoi të 
merreshin përbënin 
mundësitë e vetme për të stabilizuar gradualisht situatën shumë të rënduar 
ekonomike dhe politike, madje edhe sociale, që ajo trashëgoi. E bindur për 
vështirësitë që do të përballonte dhe e zhveshur nga çdo egoizëm, e 
udhëhequr vetëm nga dëshira për t’u shërbyer interesave të popullit, pa 
paragjykime partiake dhe e distancuar nga gabimet e së kaluarës, Qeveria 
kërkoi hapur bashkëpunim me të gjitha forcat politike dhe sindikatat për të 
pezulluar grevat, të paktën deri në fund të këtij viti. Po me këtë kërkesë ajo iu 
drejtua edhe Kuvendit, por nuk gjeti realisht përkrahjen e duhur. Anëtarët e 
Qeverisë falënderojnë me këtë rast të gjithë ata individë, shtresa, grupe 
shoqërore, të cilët e përkrahën dhe e inkurajuan atë në veprimtarinë 
e saj fare të shkurtër, duke u premtuar njëherësh se do të vazhdojmë të 
punojmë pa kursyer asgjë, me ndershmëri e patriotizëm. 
E kemi për detyrë t’i bëjmë thirrje popullit të ruajë qetësinë, të respektojë 
ligjet, të kontribuojë për të mos rënduar më tej gjendjen ekonomike e sociale, 
duke iu kthyer punës e parandaluar çdo hap drejt kaosit, që do të dëmtonte 
rëndë interest e Shqipërisë në rrugën e saj drejt demokracisë. 
Me këtë rast jam i autorizuar e i ngarkuar me përgjegjësi shtetërore dhe 
qytetare, por dhe si deputet i këtij Kuvendi, të theksoj se marrëveshja që kanë 
arritur partitë politike nuk mban parasysh gjendjen e rëndë ekonomike të 
vendit dhe nevojat e kapërcimit të saj në një afat të logjikshëm. Në takimet e 
fundit midis partive dhe në kontaktet me kryesinë e Bashkimit të Sindikatave 
të Pavarura kam bërë prezent se greva e përgjithshme ka prekur mjaft rëndë 
furnizimin me mallrat kryesorë ushqimore dhe pothuaj në të gjithë vendin nuk 
ka rezerva me sheqer, oriz, vaj, makarona, pa folur për artikujt e tjerë që janë 
në minimum. Bllokimi i transportit në të gjithë vendin e ka bërë tepër të 
vështirë furnizimin me drithëra buke. Vazhdojnë të rrinë të bllokuar në portin e 
Durrësit dhe në kufi mbi 1100 tonë sheqer, 1600 tonë vaj, mbi 4000 tonë oriz, 
mbi 13000 tonë miell, 1100 tonë sapun, 600 tonë patate dhe 250 tonë 
margarinë. Kjo gjendje e rëndë ka sjellë edhe pasigurinë në firmat e huaja për 
të lëvizur mallrat e kontraktuara. Firmat transportuese nuk pranojnë të 
ngarkojnë mallra për në vendin tonë. Kështu nuk janë ngarkuar një sasi 
sheqeri, djathi, mishi, gjalpi të kontraktuar etj.  
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I theksova këto, sepse në rend të ditës është kriza e urisë, për të cilën duhet 
të mendohemi dhe të angazhohemi të tërë. Prandaj afatet që do të 
përcaktohen për zgjedhjen e qeverisë se re do të duhet detyrimisht (ky është 
mendimi i Qeverisë) të mbajnë parasysh marrjen e bukës, sigurimin e 
ushqimeve për popullin. Dhe kjo do të kërkonte medoemos që t’u jepej 
qetësia e nevojshme fshatarësisë dhe qytetarëve se do të hyjë në 
marrëdhënie të tilla që do t’u sigurojë ushqim, duke përfshirë edhe prodhimet 
e vjeshtës së ardhshme. 
Falemnderit! 
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Παρεμβάσεις στην ψήφιση διαφόρων διαταγμάτων και 
νόμων. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το σημείο που 

επιβεβαιώνεται ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ δε θα μετάσχει στη σύνθεση 
της νέας κυβέρνησης. 

 
Συνεδρίαση 04.06.1991 Συζήτηση για το Διάταγμα για τη χρήση των  

όπλων 
Σελ 812 
Lush Përpali - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Panajot Barka - Duhet thënë se kjo seancë e Kuvendit Popullor është tepër 
spontane. Duke u nisur nga fakti se këto ditë u bë një kërkesë për të vendosur 
rregull në rendin publik, ne këtu më duket se bëjmë një arnim për nevojën e 
vendosjes së rendit me këtë dekret që kërkohet të miratojmë, aq më tepër që 
nuk ka asnjë material për punën që ka bërë qoftë Komisioni i Ligjeve, qoftë 
dhe një konsultim me specialistët e përdorimit të armëve. Kështu që është e 
kotë t’i hyjmë punës për një diskutim dhe miratim të një dekreti të tillë. Në 
qoftë se nuk ka një përgatitje të shkruar, që duhet ta kemi përpara, nga 
Komisioni i Ligjeve ose nga komisionet e tjera që janë marrë me këto dekrete, 
ne nuk mund të diskutojmë, sepse do të bëjmë debate të pafund dhe pa vlerë. 
Lush Përpali - Ju keni dekretin përpara. 
Panajot Barka - Mbi dekretet kanë punuar komisionet dhe kanë bërë 
sugjerimet e tyre. Këto sugjerime ne nuk i kemi. 
Lush Përpali - Ato i lexoi Kryetari i Komisionit të Mbrojtjes në fjalën e tij. 
Panajot Barka – Epo, ato që i lexon një njeri para mikrofonit i merr era, 
ndërsa kur i kemi të shkruara mund të mendojmë dhe të vijmë të përgatitur 
këtu. Kjo praktikë është e palejueshme dhe nuk duhet pranuar që të punojmë 
në mënyrë spontane për çështje të tilla me kaq rëndësi. 
 
Συνεδρίαση 06.06.1991 Συζήτηση για το Διάταγμα για τη χρήση των  

όπλων  
Σελ 836 
Panajot Barka - Më falni, mendoj se të gjitha këto janë pasojë e lodhjes së 
jashtëzakonshme të deputetëve. Kuvendi Popullor tani pret përbërjen e 
Qeverisë së Stabilitetit dhe programin e saj. Mendoj që të caktohet koha kur 
duhet të vijmë këtu dhe ne të vemi të pushojmë se kemi 10 ditë që punojmë 
me një lodhje të jashtëzakonshme dhe nuk kemi aftësi për të kontrolluar 
gjykimin tonë. 
 
Συνεδρίαση 07.06.1991 Συζήτηση για το Διάταγμα για το δικαίωμα  

απεργίας 
 Σελ. 863 
Panajot Barka - Në mbështetje të mendimit që thotë zoti Hajdari, do të 
pyesja: në qoftë se zhvillimi i punës shoqërohet me një vepër penale, drejtoria 
e ndërmarrjes dhe forcat e rendit a ndërhyjnë për të ndërprerë punën?… 
 
Συνεδρίαση 07.06.1991 Συζήτηση για το Διάταγμα για το δικαίωμα  

απεργίας 
Σελ. 873 
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Panajot Barka - Ka një problem që unë e shtrova edhe dje dhe dua ta shtroj 
përsëri, meqë nesër është e shtunë. Nuk duhet të harrojmë që kemi plot 10 
ditë këtu. Në qoftë se për të tjerët janë krijuar disa kushte, që të mund të 
komunikojnë me shtëpite e tyre, për një pjesë të mirë të deputetëve (nuk dua 
të bëhem zëdhënës i tyre) nuk kanë arritur të kenë qoftë dhe kushtet minimale 
jetese dhe qetësie. Kjo është tepër e rëndësishme dhe është e 
papranueshme që një deputet, përfaqësuesi i popullit, të rrijë të stërmundohet 
edhe mendërisht, edhe fizikisht vetëm e vetëm se duhet të aprovojmë ligjet. 
Vërtet është diçka tepër e rëndësishme dhe e domosdoshme, por ato duhet të 
bëhen në kushte normale, që të kenë efektivitet dhe jetëgjatësi. 
Falemnderit! 
 
Συνεδρίαση 01.07.1991 Συζήτηση για διάφορους νόμους: Για την ΕΥΠ ,  

για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, Για τις συντάξεις των μελών 
των γεωργικών συνεταιρισμών 

 
Σελ 1061 
 (Παρέμβαση στη συζήτηση για το νόμο της ΕΥΠ. Ζητάω συγκεκριμένα ώστε η 
ΕΥΠ για να παρέμβει στη προσωπική ζωή και τις ελευθερίες του ατόμου θα 
πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από τον εισαγγελέα και την εκκαθάριση της 
υπηρεσίας από ένοχα άτομα στις δομές της περιβόητης Σιγουρίμι) 
 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Një propozim konkret lidhur me këtë gjë.Nuk është arsyeja 
se neve na mungon një kushtetutë, por kjo duhet të saktësohet në këtë nen 
me një diçka të veçantë. Një propozim konkret është ky: «ndërhyrja në jetën 
dhe liritë personale të njeriut nga ana e këtij organi bëhet me autorizim nga 
Prokurori i Përgjithshëm ose nga prokurori i rrethit» . 
 
Συγκεκριμένη πρόταση: «η παρέμβαση στην προσωπική ζωή και ελευθερίες 
του ατόμου από το όργανο αυτό γίνεται με ένταλμα του Γενικού Εισαγγελέα, ή 
της εισαγγελικής αρχής του νομού»   
 
Σελ. 1073 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Unë bëra propozimin kur kishim në dorë nenin 24. Mbështes 
nenin 23, mbështes propozimet e kolegëve të Partisë Demokratike. Do të jenë 
përsëri të njëjtët persona, pavarësisht se do të ndryshojë struktura mekanike 
e riorganizimit të SHIK-ut dhe kam propozim konkret. E kam paraqitur dhe në 
Kryesi që thotë: “Punonjësit e këtij organi (bëhet fjalë për Sigurimin e Shtetit), 
që kanë shkelur ligjin ekzistues ose kanë abuzuar në detyrën e vet, nuk 
pranohen në SHIK.” 
 
Νέα πρότασή μου, αφορά την ανάγκη κάθαρσης της ΕΥΠ από πρόσωπα της 
πρώην Σιγουρίμι που έχουν παραβιάσει το νόμο ή έχουν διαπράξει 
καταχρήσεις και εγκλήματα. Συγκεκριμένα: «Οι εργαζόμενοι στο όργανο αυτό 
(πρόκειται για την Σιγουρίμι)που έχουν παραβιάσει τον υπάρχον νόμο, ή έχουν 
κάνει κατάχρηση του αξιώματός τους, δεν είναι αποδεχτοί στην ΕΥΠ».  
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Σελ. 1076 
Panajot Barka - Në qoftë se më lejohet, do të desha të theksoj këtë gjë, se 
me atë formulim që është bërë nuk jepet mundësia që të bëhet ai spastrim që 
kërkohet. Pikërisht, dua ta theksoj këtë gjë, se kërkohet një spastrim i 
organeve dhe i njerëzve që kanë punuar në Organet e Sigurimit të Shtetit. 
 
(Συνεχίζεται η επιμονή μου για νομικά μέτρα για την κάθαρση της ΕΥΠ από 
άτομα που έχουν εργαστεί στη Σιγουρίμη) 
 
Σελ. 1077 
Panajot Barka - Që të mos hyjmë në kontradiktë me veten tonë dhe me ligjin 
kushtetuesqë kemi aprovuar, deputeti gëzon një status të veçantë. Jam 
dakord me propozimin që bën kolegu, por për deputetin ka një status të 
veçantë, nuk është nevoja që të futet përsëri këtu. Pse duhet të votojmë 
përsëri për deputetin? Bën përjashtim nga të gjitha figurat e tjera politike që 
përmenden në atë propozim. 
(Παρέμβαση για το στάτους του Βουλευτή, για να ξεχωρίζει από τα άλλα 
πολιτικά πρόσωπα ) 
 

Η ίδια συνεδρίαση συζήτηση για τις συντάξεις των μελών των 
γεωργικών συνεταιρισμών 

Σελ 1083 
Απαίτησή μου είναι η εξομοίωση του κατώτερου ορίου σύνταξης του 

εργάτη με τον αγρότη 
 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Unë mendoj se nuk duhet t’i hyjmë asaj se sa punë ka bërë 
kooperativisti dhe sa i ka derdhur shtetit. Është një mekanizëm i tretë, që po 
të shihet, del se fshatari, kooperativisti i ka dhënë më shumë të ardhura shtetit 
sesa i ka dhënë punëtori. Në këtë pikëpamje, mendoj se është tepër e 
domosdoshme dhe duhet të barazohet kufiri minimal i pensionit midis 
punëtorit dhe fshatarit dhe mbi këtë bazë të ngrihen shtesat në përqindje. 
Duhet bërë kufiri minimal i pensioneve në fshat dhe në qytet. Kaq kisha. Këtë 
projektligj ne duhet ta aprovojmë që sot. 
Μετάφραση –Παναγιώτης Μπάρκας Νομίζω ότι δε θα πρέπει να μπούμε 
στον πειρασμό για να εξετάσουμε την εργασία του αγρότη (συνεταιριστή) και 
πόσα προσέφερε στο κράτος.   

Υπάρχει ένας τρίτος μηχανισμός, ο οποίος αν εξεταστεί, θα προκύψει ότι 
ο αγρότης έχει προσφέρει πολύ περισσότερα έσοδα στο κράτος από όσα ο 
εργάτης. Υπό την άποψη αυτή, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να 
υπάρξει εξομοίωση του κατώτερου ορίου σύνταξης του αγρότη με τον εργάτη 
και πάνω στη βάση αυτή να προστεθούν άλλα ποσοστά και επιδόματα.  

Πρέπει να εξομοιωθεί το κατώτερο όριο σύνταξης στο χωριό με την 
πόλη. Αυτά είχα. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να το ψηφίσουμε σήμερα!  
 
 Συνεδρίαση 3.7.1991 Για το στάτους του στρατιωτικού στις Ένοπλες  

Δυνάμεις της Αλβανίας 
 
Σελ. 1091 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
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Panajot Barka - Duke mbështetur deputetin Arben Imami për pikëpyetjet që 
vë lidhur me mbrojtjen e rendit juridik, do të thosha që ushtaraku duhet të ketë 
për detyrë jo vetëm të mbrojë pasurinë ushtarake, por edhe pasurinë 
kombëtare. Kjo paraqet, mendoj, një rëndësi të madhe dhe duhet të shtohet 
në të drejtat dhe detyrat e tij. Pra, jo vetëm pasurinë ushtarake, por edhe 
pasurinë kombëtare. 
Aleksandër Meksi - Kur keni propozime, do t’i shkruani qartë dhe do t’i kaloni 
tek unë. 
Panajot Barka - Një fjalë është, nuk është nevoja të bëhet me shkrim. 
 
Σελ. 1098 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Këtu kemi një moment që më shumë duhen pasur parasysh 
rregullat e kishës ose të fesë në përgjithësi. Prandaj, përderisa bëhet fjalë për 
një ushtarak, i cili beson dhe do të shkojë në kishë ose në xhami, atëherë ai, 
si besimtar, duhet të respektojë rregullat e fesë. Unë mendoj që të jetë kështu 
kjo pika e tretë: “Ushtarakëve u respektohet liria e ushtrimit të besimit fetar, 
por vetëm në kohën e lirë”. 
 
Σελ. 1107 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Mendoj se gjithë ky diskutim është fare i pavlefshëm për një 
nen të tillë që është aq i qartë. Dhe përderisa do të ketë akte të tjera 
nënligjore që do ta përcaktojnë më me saktësi, atëherë kush është kaq i 
predispozuar për këtë punë le t’i bëjë ministrisë përkatëse sugjerimet e veta 
për ç’ka ndër mend të bëjë. Mendoj se duhet të ecim 
më tutje. 
Aleksandër Meksi - Atëherë kalojmë në votim? 
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Συνεδρίαση 09.07.1991 Συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη Γη. 
Ψηφίζεται η πρόταση της ΟΜΟΝΟΙΑ 

 
Το νομοσχέδιο για τη Γη και η προσωπική μου στάση στη Βουλή 

  
Η συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό, γνωστό ως νόμος αρ. 

7501/19.07.1991 άρχισε στις 09.07.1991 και ψηφίστηκε στις 19.07.1991 
Την αντιμετώπιση της συζήτησης για την ΟΜΟΝΟΙΑ ανέλαβε στην αρχή 

ο Θωμάς Μήτσιος, ο οποίος μετά από μια γενική τοποθέτηση, αποσύρθηκε.  
Προσωπικά εμφανίστηκα ενεργά αργά και στην ουσία, μετά από 

συζητήσεις με στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι γεγονός 
ότι συχνά τα δύο μεγάλα κόμματα, είτε συμφωνώντας, είτε διαφωνώντας μεταξύ 
τους, ζητούσαν την μεσολάβηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να διευκολύνουν έτσι τη 
θέση τους (Συχνά για να αποφύγουν το κόστος, αλλά και για να επωφεληθούν 
ή να βγάλουν τα κάστανα  από τη φωτιά με τα χέρια μας. Στην προκειμένη 
περίπτωση ο νόμος για το ιδιοκτησιακό επί της γης ήταν απαίτηση του δυτικού 
παράγοντα, οπότε παρά τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις, απαιτούνταν μια 
αποδεχτή λύση)  

Μετά από μια συμφωνία με την αντιπολίτευση έγινα μέρος της 
προσπάθειας για να καθυστερήσει η ψήφιση του άρθρου 2 του νομοσχεδίου 
μέχρι να βρεθεί μια κατάλληλη λύση. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελούσε το 
κλειδί του νόμου, εφόσον όριζε τις σχέσεις του κράτους με τη γη και τους 
αγρότες. Εμπλέκονταν τρεις στάσεις για τη διαχείριση – λύση της γης, δλδ  για 
το θέμα της ιδιοκτησίας: - το κράτος, οι πρώην ιδιοκτήτες, οι αγρότες. Για τους 
αγρότες στην καλύτερη περίπτωση παραχωρούνταν το δικαίωμα χρήσης. Τα 
δύο κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση είχαν σχεδόν διαμετρικά αντίθετες 
απόψεις. Η κυβέρνηση θεωρούσε ιδιοκτήτη το κράτος και έκρινε τη διανομή της 
αγροτικής γης με σημείο αναφοράς την γεωργική μεταρρύθμιση του 1946.  

Η αντιπολίτευση θεωρούσε απαράβατο όρο την επιστροφή της γης 
στους πρώην ιδιοκτήτες και ο αγρότης απλώς να έπαιρνε τη γη σε χρήση, (κατά 
κάποιον τρόπο, όπως τα τσιφλίκια).  

Χρειάζονταν μια τρίτη φωνή, ως μέση λύση. Οι δύο πλευρές 
προσανατολίστηκαν στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Ως συνήθως δέκτης του ρόλου αυτού 
έγινα εγώ. Ταυτόχρονα, όπως και άλλοτε, θα έπρεπε να σκεφτόμουνα τα 
συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, παρά τους περιορισμούς που 
είχαμε τότε για αρκετά θέματα. 

Για μια αποδεκτή διέξοδο στο αδιέξοδο συζήτησης περίπου 10 ημερών, 
μεσολάβησαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο και αντιπρόεδρο της 
Βουλής, αντίστοιχα Καστριότ Ισλιάμι του Σοσιαλιστικού Κόμματος πλέον 
(κόμμα το οποίο ήθελε ως σημείο αναφοράς για την κατανομή της αγροτικής 
γης την αγροτική μεταρρύθμιση του 1946) και Αλαξάντερ Μέξη, της 
αντιπολίτευσης (κόμμα το οποίο ήθελε να δοθεί προς χρήση η γης και να 
αναγνωριστεί το δικαίωμα ιδιοκτήτη στους πρώην ιδιοκτήτες).  

Ξεκινώντας εγώ από τα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας, κυρίως στη Δρόπολη και το Βούρκο, όπου η γης γνώριζε 
προπολεμικά το ιδιοκτησιακό  καθεστώς των μπέηδων και αγάδων, ενώ η 
αγροτική μεταρρύθμιση είχε μοιράσει στους αγρότες σχεδόν το 40 % της 
σημερινής έκτασης, διαμόρφωσα την εξής πρόταση: Η αγροτική γης, 
αποκλειστικό αντικείμενο του νομοσχεδίου, να μοιραστεί δωρεάν (χωρίς 
αμοιβή) στα μέλη των γεωργικών συνεταιρισμών με βάση τα όρια κάθε 
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κοινότητας στο πλαίσιο των διοικητικών διαιρέσεων των γεωργικών 
συνεταιρισμών.  

Επικαλέστηκα γι΄αυτό προηγούμενο νομοσχέδιο που επέτρεπε στους 
πωλητές καταστημάτων και στους διευθύνοντες επιχειρήσεων το δικαίωμα 
ιδιωτικοποίησης, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα ή οι επιχειρήσεις 
αποτελούσαν κρατική περιουσία, όπως και την ανάγκη της ανακατανομής του 
εθνικού πλούτου με βάση της συνεισφοράς του αγρότη επί δεκάδες χρόνια. 
Μετά από υπόδειξη του κ. Ισλιάμι αναφέρθηκα γι΄αυτό και στους σκοπούς της 
Γαλλικής Επανάστασης. Στο τέλος, στις μεταβατικές διατάξεις στήριξα την 
πρόταση ώστε μια κοινότητα μπορεί να μοιράσει τη γης με βάση τους παλιούς 
τίτλους ιδιοκτησίας εφόσον πρώτα υπάρξει κοινή συμφωνία. Οι εισηγήσεις μου 
γενικώς πέρασαν. Ασφαλώς δεν ήταν εντελώς δικές μου προτάσεις, αλλά οι 
αρχές ήταν δικές μου.  

Το περίεργο είναι ότι λίγα πράγματα από τις παρεμβάσεις μου μπήκαν 
στα πραχτικά της Βουλής. Το πρόβλημα με τα πραχτικά και τις διαδικασίες 
ψήφισης σχετικά με το νόμο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για 
πολλά χρόνια, σημειώνοντας ότι περισσότερο από απόφαση της Βουλής 
υπήρξε μαγείρεμα στα γραφεία της Βουλής, κάτι το οποίο δεν είναι εντελώς 
αβάσιμο. Προσωπικά μετείχα σε τέτοιου είδους συναντήσεις για την τελική 
μορφή του νόμου, κυρίως για τον τρόπο πως θα γίνονταν η κατανομή, όπου 
δεν θέλησα να πάρω θέση! Κατ΄ αρχήν συμφώνησα με τον τρόπο όπως έγινε 
η διανομή της αγροτικής γης, κάτι το οποίο προέκυψε λάθος, όπως προέκυψε 
λάθος η παραμέληση του θέματος για τη διανομή της μη καλλιεργήσιμης γης, 
λιβάδια και δάση, που δεν ανήκαν στους γεωργικούς συνεταιρισμούς, αλλά στο 
κράτος, όπως και το θέμα της γης των κρατικών γεωργικών επιχειρήσεων. 

Στο σκεπτικό μου υπήρξε έμμονη η ιδέα να παραμερίζονταν με τον νόμο 
οι πρώην ιδιοκτήτες, οι μπέηδες και οι αγάδες στη Δρόπολη και το Βούρκο. 

Ο Δημήτρης Αναγνώστης από τη Χιμάρα μου παρουσίασε τότε το 
ιδιόμορφο καθεστώς στη Χιμάρα και σ΄όλο το Μπρεγκντέτ. Συμφωνήσαμε ότι 
οι μεταβατικές διατάξεις ικανοποιούν το θέμα της Χιμάρας.  
 
Σελ 1248 
Panajot Barka - Duhet të na diktohen variantet,  
kohë që t’i kemi të  
gjykojmë. (Για το άρθρο 2) 
Aleksandër Meksi - Variantin e parë e keni. 
Panajot Barka - Duam dhe variantet e tjera më  
 
Συνεδρίαση 17.07.1991 συνέχιση της συζήτησης για το νομοσχέδιο για  

τη γη 
Σελ. 1252 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka 
Panajot Barka - Desha të them këtë gjë: Para se të fillojmë punimet e këtij 
sesioni, fillimisht punën e parë që kemi bërë, kemi miratuar një rregullore. 
Edhe për çështjen e votimeve të tilla, ajo që vendos është Kryesia. Prandaj 
vendosni dhe të fillojmë, që të mos humbasim kohë, aq më tepër që ky votim 
është vazhdim i një procedure. Përderisa për dy propozimet e tjera kemi 
vazhduar me votim nominal edhe ky propozim nuk ka arsye pse të mos bëhet 
kështu. 
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Συνεδρίαση 18.07.199. Συνέχιση της συζήτησης για το νομοσχέδιο για  
τη γη 

Σελ 1262 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - E vërtetë është që po t’i bashkojmë të trija këto gjëra mund 
të zgjasë dhe me ditë të tëra, problemi është i qartë për pyjet dhe kullotat 
duhet të vijë një akt i veçantë që duhet ta studiojmë dhe ta vendosim prapë në 
një moment të caktuar. Ne sot do të vendosim për çështjen e tokave 
bujqësore që do të jepen pa shpërblim në pronësi dhe trojet për ndërtim me 
një nen të veçantë, në nenin 13, ashtu si parashikohet dhe të vazhdohet 
puna. Sa për kullotat, atëherë ne duhet t’u qepemi dhe maleve, t’ua ndajmë 
ato fshatarëve, po ashtu dhe pyjet, të shkatërrojmë dhe shtetin dhe të vëmë 
fondet e vogla midis familjeve.  
 
(Σημ: Με το σκεπτικό ότι το θέμα των δασών και των λιβαδιών είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκο εφόσον ήταν κατεξοχήν κρατική περιουσία, χωρίς ιδιαίτερη τη 
συνεισφορά του αγρότη, όπως με την αγροτική γη, στήριξα την άποψη ότι 
πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή νομική ρύθμιση. Επέμενα να λυθεί το θέμα  της 
αγροτικής γης. Άλλωστε, ούτε στα σχέδια της Δύσης ήταν τότε το καθεστώς των 
δασών και των λιβαδιών. Από την άλλη κανείς δεν γνώριζε τότε τι θα 
μεσολαβούσε στο άμεσο μέλλον) 
 
Συνεδρίαση 18.07.1991 Συνέχιση της συζήτησης για το νομοσχέδιο για  

τη γη 
Σελ. 1269 
Aleksandër Meksi - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Ky nen, siç është i organizuar më duket sikur kërkon të 
mbajë me imponim kooperativën, pavarësisht se flitet për demokraci. Dhe 
pasi t’i njihet toka secilit. në qoftë se fshatarët do të bëhen bashkë e të bëjnë 
një kooperativë të tipit europian, të bashkohen 10 familje, është tjetër 
problem. Në këtë aspekt siç është, në qoftë se unë dua të shkëputem, do të 
mblidhet komisioni të më japë mua tokën më të keqe dhe unë s’kam të drejtë 
të shkëputem nga kooperativa. Atëherë, problem është këtu, unë duhet ta 
njoh tokën time që kam si fshatar dhe, në qoftë se dua të bashkohem me iksin 
ose filanin, duhet të bashkohem. Të bashkohemi me vullnet të lirë 10-20 
familje është tjetër gjë. Ndërsa në këtë rast ruhet me imponim kooperativa 
bujqësore. 
 

Απαίτησα την κατάργηση στο νόμο του θεσμού των γεωργικών 
συνεταιρισμών και της εξάρτησης του αγρότη και της ιδιοκτησίας του  από τα 
διοικητικά όργανα των πρώην γεωργ. συνεταιρισμών όπως πρόβλεπε η 
κυβέρνηση. Υποστήριξα την άποψη ότι ο αγρότης να αντιμετωπίζεται ως 
ανεξάρτητος ιδιοκτήτης επί της γης και με την ιδιότητα αυτή να μπορεί να 
συμπράξει και οργανωθεί σε οποιαδήποτε μορφή εκείνος κρίνει κερδοφόρα.  
 
Σελ. 1280 
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim tjetër, ju lutem? Panajot Barka. 
Panajot Barka - Kam një propozim të tillë: Jam dakord me nenin 8, por 
mendoj se në mbështetje të asaj që tha deputeti Tonin Alimëhilli duhet të 
njihen kufijtë e tokës së çdo fshati. Kjo është më duket e drejtë dhe e saktë, 
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për arsye se shumë toka u janë hequr fshatrave të ndryshëm për arsye të 
ndryshme. 
Unë them se duhet të njihen kufijtë dhe midis fshatrave ka lëvizje, prandaj ato 
duhet të njihen dhe të formulohet neni kështu: Në dhënien e tokave në 
pronësi familjeve dhe personave juridikë, nuk njihet pronësia e mëparshme, 
as madhësia e kufijtë e saj para kolektivizimit, por kufijtë e tokës së cdo fshati 
sot. 
(Επέμενα στην άποψη ότι η αγροτική γη θα πρέπει να διανεμηθεί δωρεά και 
στα όρια κάθε κοινότητας εντός των δομών των γεωργικών συνεταιρισμών.) 
 
Aleksandër Meksi - (Përforcon edhe njëherë) Një sekondë; “por kufijtë e 
tokës së çdo fshati në kooperativat sot” 
 

Αυτή η λογική αποτέλεσε το περιεχόμενο του νόμου για την αγροτική γη. 
Ό τι και να πουν σήμερα και στο μέλλον, υπήρξε η καλύτερη λύση ώστε ο 
αγρότης να αποχτήσει την ιδιοκτησία επί της γης και να απαλλαγεί από το φόβο 
του πρώην ιδιοκτήτη.  

Στο κοινωνικό επίπεδο, η Αλβανία απαλλάχτηκε από τον κίνδυνο 
υπερίσχυσης της μουσουλμανικής κοινότητας (διότι καθεστώς πρώην 
ιδιοκτητών, σημαίνει επαναφορά  καθεστώς οθωμανικής αυτοκρατορίας επί της 
γης, άρα ενίσχυση της μουσουλμανικής κοινότητας) και έδινε στον αγρότη ένα 
ισχυρό μέσο ανταγωνισμού στην νέα αλβανική κοινωνία της αγοράς. Ιδιαίτερης 
σημασίας και βαρύτητας ήταν η λύση αυτή για τον τόπο μας  

Μεταξύ μας εμφανίστηκε αμέσως το πρόβλημα αδιαφορίας για την 
κατοχύρωση της περιουσίας επί της αγροτικής γης που παραχωρούνταν 
δωρεάν. Στη Δρόπολη και στο Βούρκο, ενδεχομένως επειδή δε γνώριζαν την 
αξία, δεν είχαν ποτέ περιουσία επί της γης. (Σε προσωπική βάση, συγκέντρωσα 
χρήματα για τη σύσταση αρμόδιων επιτροπών που θα αναλάμβαναν την 
διαδικασία διανομής της γης και αποτύπωσης της κατάστασης σε χάρτες. Στη 
Δρόπολη η επιτροπή συστάθηκε και απέδωσε. Στο Βούρκο αρνήθηκαν με 
αποτέλεσμα και μετά από 30 χρόνια να επικρατεί χάος και να λειτουργούν 
αποτελεσματικά τα γνωστά υφαρπακτικά παιγνίδια κυκλωμάτων.  

Στη Χιμάρα, χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να κατανοηθούν οι λόγοι γιατί 
δεν προχώρησε η διαδικασία αυτή. Ταξίδεψα δύο φορές στη Χιμάρα. Μια φορά 
ως βουλευτής και την επόμενη ως Παναγιώτης Μπάρκας. Οι συναντήσεις με 
εκπροσώπους της Χιμάρας έγιναν στο ναό των Αγίων Πάντων. Εκεί εισηγήθηκα 
ώστε με κοινή συμφωνία να μοιράζονταν η αγροτική γης, στα πλαίσια του 
συνεταιρισμού, με βάση τους παλιούς τίτλους (σύμφωνα με τις μεταβατικές 
διατάξεις του νόμου) και η νέα συνεταιριστική γης, δλδ που ανοίχτηκε επί 
κομμουνιστικού καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου. (Η δεύτερη 
εκδοχή αφορούσε την ικανοποίηση του αιτήματος νεόφερτων, μελών του 
γεωργικού συνεταιρισμού στη Χιμάρα.) Δεν συμφώνησαν, αλλά ούτε 
προέβησαν σε κάποιες συγκεκριμένες λύσεις και διεκδικήσεις. Ούτε και για τις 
περιουσίες εκτός των ορίων της αγροτικής γης, ως πρώην ιδιοκτήτες. Δέχτηκαν 
την μετατροπή του θέματος σε πολιτικό, όταν ταυτόχρονα οι επιτήδειοι, σε άμεση 
συνεργασία με δικούς μας «ηγέτες» που δήθεν τους βόλευε το πολιτικό παιχνίδι, 
ανέλαβαν το γνωστό πλέον έργο που έφερε τα πράγματα στις σημερινές 
καταστάσεις αλλοίωσης του περιουσιακού στη Χιμάρα. 
Πάντως, ούτε στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα δε βρέθηκε στο πλευρό 
μας.    
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Νομοσχέδιο για τα πολιτικά κόμματα. Απορρίπτεται το αίτημα 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να μετατραπεί σε κόμμα. Σκληρότατες 

αντιδράσεις. 
 

Πρόκειται στην ουσία για τον πρώτο νομοσχέδιο της μεγάλης πολιτικής 
σύγκρουσης στην Αλβανική Βουλή. Ταυτόχρονα, μια σύγκρουση σε 
καταστάσεις που απαιτούσε γνώσεις, εγρήγορση, ηθικά αποθέματα, ταχτικές, 
άσκηση ψυχολογικών πιέσεων, προσπάθειες αντιπερισπασμού και συμμαχιών 
και εκεί που δε χωρούσε. Ασφαλώς και ήταν αρκετά δύσκολες καταστάσεις.  

Προστίθεται το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε η πρώτη αποφασιστική 
απόδειξη της Επίσημης Αθήνας ότι είχε άρει ουσιαστικά την πολιτική στήριξη 
προς το θεσμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. (Στην επίσκεψη αντιπροσωπείας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ πριν ένα μήνα στην Αθήνα, η κυβέρνηση έδειξε ανοιχτά ότι 
υιοθετούσε την άποψη για την ίδρυση ενός παν αλβανικού κόμματος με 
ελληνική χροιά, καταργώντας τον άμεσο πολιτικό ρόλο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τη 
διεκδίκηση εκπροσώπησής της στη Βουλή.) 

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό άρχισε στις 22.07.1991 και 
ολοκληρώθηκε στις 24.07.1991. 

Το νομοσχέδιο περιείχε μερικές προκλήσεις. 
α. Επιδίωκε να προσδιορίσει τους εκλογικούς φορείς, αποκλείοντας τις 
πολιτικές οργανώσεις, δλδ την ΟΜΟΝΟΙΑ 
β. Να απαγορεύσει την ίδρυση κομμάτων σε εθνική και θρησκευτική βάση  
γ. Να εντάξει κάποιες νομικές ρυθμίσεις που αφορούσαν μόνο τις πολιτικές 
οργανώσεις.  

Στο πρώτο σκέλος η ΟΜΟΝΟΙΑ απαιτούσε ώστε ο νόμος να προβλέπει 
ως εκλογικούς φορείς και τις πολιτικές οργάνωσες, ή τουλάχιστον να μη 
εκφράζονταν διόλου για το θέμα αυτό.(Πιστεύαμε ότι με τον εκλογικό νόμο θα 
λύναμε πιο εύκολα το θέμα.) 

Για το δεύτερο, ξεκινώντας από το γεγονός ότι προβλέπαμε την 
αναβάθμιση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε πολιτικό κόμμα των Ελλήνων (σε εθνική βάση), 
ως μια ασφαλή μελλοντική λύση για το δικαίωμα εκλογικού φορέα, απαιτήσαμε 
με δύναμη ως αντισυνταγματική και κατά των διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και των εθνικών μειονοτήτων την νομική πρόβλεψη στο 
νομοσχέδιο ότι «δεν επιτρέπονται κόμματα σε εθνική και θρησκευτική βάση». 

Για το τρίτο η ύπαρξη στο νομοσχέδιο ξεχωριστών ρυθμίσεων για τη 
λειτουργία των πολιτικών οργανώσεων ήταν για μας, την ΟΜΟΝΟΙΑ, μια 
αναγκαιότητα. Χρειάζονταν ένα νομικό στήριγμα, όταν στη χώρα είχαν 
ξεσπάσει σκληρές και ανυπόστατες επιθέσεις εναντίον της.  

Όπως ανέφερα έπρεπε να περπατούσαμε σε τεντωμένο και πολύ λεπτό 
σκοινί. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση για πρώτη φορά έδειχναν γενικώς 
σύγκληση στις θέσεις τους. Ειδικά όταν μεθοδεύτηκε, ή όταν μας αποδόθηκε ο 
ισχυρισμός για παραλληλισμό μεταξύ Ε.Ε. Μειονότητας και Κοσσυφοπεδίου. 
Αυτό στο δεύτερο σκέλος. 

Ανέλαβα το βάρος, ξανά προσωπικά και θα έλεγα ότι το θέμα 
διαχειρίστηκε γενικώς άριστα. Δλδ επιλέχτηκε στην αρχή ένας ήπιος τρόπος 
διεκδίκησης με αναφορά στο Πακέτο Συνταγματικών Νόμων, τις διεθνείς 
συμβάσεις και την πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να 
προσεγγίσουμε τους υποστηρικτές μας χωρίς να τους προσβάλουμε. Να 
επιτεθούμε στους σκληροπυρηνικούς εθνικιστές της κυβέρνησης και να 
πλευρίσουμε εκείνους της αντιπολίτευσης.  
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Η κατάσταση έγινε αρκετά δύσκολη όταν οι κομμουνιστές επιδίωκαν να 
θέσουν τις απαιτήσεις μας σε παράλληλες γραμμές με το Κοσσυφοπέδιο και 
εμείς να προσπαθούμε να γυρίσουμε την κατάσταση μπούμερανγκ εναντίον 
τους.  

Τότε εκείνοι επέλεξαν μια άλλη ταχτική. Να μας πούνε ότι μπορούμε να 
εκπροσωπηθούμε μέσω άλλων αλβανικών κομμάτων. Τη θέση αυτή, την οποία 
είχε συμμεριστεί από την αρχή η Αθήνα, υποστήριζε τώρα και το Δ. Κόμμα στην 
αντιπολίτευση. Η απάντηση που δώσαμε ήταν απλή. «Πρόκειται για δική μας 
απόφαση για τον τρόπο πως θα εκπροσωπηθούμε. Ο νόμος δεν μπορεί ούτε 
να μας υποδείξει, ούτε να μας περιορίσει» 

Τελικά καταφέραμε, με την βοήθεια κυρίως της αντιπολίτευσης και των 
εμπειρογνωμόνων της Βουλής να φύγει το άρθρο που όριζε τους εκλογικούς 
φορείς με το σκεπτικό ότι αποτελεί αντικείμενου εκλογικού νόμου. (Εμείς 
χαρήκαμε γιατί κερδίσαμε χρόνο. Στην ουσία όμως, μετά από μερικούς μήνες η 
εγκατάλειψη της Ελλάδας έγινε βαθύτερη και θα αποδειχτεί μοιραία στις ελπίδες 
μας) 

Στο δεύτερο σκέλος η μάχη παρά ήταν σκληρή, αλλά άνιση και χάσαμε 
στην προσδοκία μας. Στο μέλλον αξιοποιήσαμε το γεγονός αυτό ως σοβαρό 
χειροπιαστό επιχείρημα για την επιβεβαίωση της παραβίασης των εθνικών μας 
δικαιωμάτων. 

Συνέχισα, τη συμμετοχή στις συζητήσεις των υπολοίπων άρθρων για να 
συμβάλλω σε καλύτερες προδιαγραφές το νόμου. Κι αυτό ταχτικά γιατί υπήρχε 
και το τρίτο σκέλος. Στις προσπάθειες της κυβέρνησης κυρίως για να 
απορριφθούν τα λίγα εκείνα άρθρα που αφορούσαν την λειτουργία των 
πολιτικών οργανώσεων, ή τη διεύρυνση για να συμπεριληφθούν όλες τις 
οργανώσεις και συλλόγοι, επικράτησε το αίτημά μας που στήριξε και η 
αντιπολίτευση, αλλά περισσότερο οι εμπειρογνώμονες της Βουλής. 

Όπως και να έχει, μετά την ψήφιση του νόμου αυτού η ΟΜΟΝΟΙΑ 
αποχώρησε από τις εργασίες της Βουλής για μια βδομάδα σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας. Υπάρχει και σχετική δήλωση.  Ήταν η πρώτη σκληρή αντίδραση 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!  
  
Συνεδρίαση 22.07.1991 Συζήτηση κατ΄αρχή του νομοσχεδίου για τα  

πολιτικά κόμματα 
 
Σελ. 1331 
Lush Përpaii - Grupi Parlamentar i OMONIA-s? 
Panajot Barka - Është një realitet që ky ligj përcakton konturet demokratike të 
krijimit të veprimtarisë së forcave të ndryshme politike, të cilat realisht 
veprojnë sot në Shqipëri dhe do të kenë një realitet tjetër në të ardhmen. Jemi 
dhe ne dakord me sa thanë parafolësit, por shohim këtu një problem në 
drejtimin e ekzistencës së organizatës sonë dhe të përfaqësimit të 
minoriteteve, konkretisht të minoritetit tonë.  
Ky lloj ligji ose projektligji kufizon përfaqësimin politik në të gjitha organet e 
zgjedhura, aq më tepër që ka një nen të veçantë që lidhet drejtpërsëdrejti me 
këtë aspekt, me kufizimin e disa lirive dhe sidomos të asaj që jep karakterin 
politik një organi, një shoqate, një organizate ose të një partie. Konkretisht 
bëhet fjalë për shoqatat dhe organizatat. 
Prandaj, në këtë pikëpamje, i ftoj grupet parlamentare që ta shohin me 
mirëdashje dhe të korrigjojnë atë që projektligji nuk e sanksionon ashtu siç 
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parashikohet edhe në ligjin kushtetues. Pra, mbi dispozitat kryesore 
kushtetuese. Mbi këtë bazë dhe ne do ta pranojmë dhe do ta aprovojmë 
projektligjin “Mbi partitë politike”. 
Falemnderit! 
 

Σε ήπιο κλίμα και λόγο, αφού υποστηρίζω γενικώς τον νόμο (ότι «ορίζει 
το δημοκρατικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργείας των διαφόρων πολιτικών 
δυνάμεων») και τους προλαλήσαντες, θέτω τον προβληματισμό ότι ο νόμος 
μπορεί να προσβάλλει την εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη Βουλή και τα 
λοιπά εκλεγμένα  όργανα. Καλώ τα κόμματα να δείξουν στην ουσία καλή θέληση, 
ως προϋπόθεση ώστε και η ΟΜΟΝΟΙΑ να στηρίξει το νόμο αυτό.  
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -   Αποτελεί μια πραγματικότητα ότι ο 
συγκεκριμένος νόμος ορίζει τα δημοκρατικά πλαίσια ίδρυσης και λειτουργίας 
των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες δρουν πραχτικά στην Αλβανία 
και θα αποτελούν στο μέλλον μια άλλη πραγματικότητα. 

Συμφωνούμε με τους προλαλήσαντες, αλλά διαπιστώνουμε εδώ ένα 
πρόβλημα σε ότι αφορά την ύπαρξη της οργάνωσής μας και την εκπροσώπηση 
των μειονοτήτων, συγκεκριμένα της μειονότητάς μας. 

Περιορίζει την πολιτική εκπροσώπηση σε όλα τα εκλεγμένα όργανα, 
τόσο το περισσότερο, όταν περιέχει ξεχωριστό άρθρο με αντικείμενο τη 
λειτουργία αυτή, τον περιορισμό ελευθεριών και κυρίως εκείνης της ιδιότητας 
που διασφαλίζει τον πολιτικό χαρακτήρα ενός θεσμού, ενός συλλόγου, μιας 
οργάνωσης, ή ενός κόμματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους συλλόγους και 
τις οργανώσεις.   

Για το σκοπό αυτό, καλούμε τις κοινοβουλευτικές ομάδες να δουν με 
επιείκεια το θέμα και να τροποποιήσουν τη ρύθμιση αυτή στο νομοσχέδιο, η 
οποία αντιβαίνει το Συνταγματικό Νόμο. Με την τροποποίηση των ανωτέρων 
και εμείς θα αποδεχτούμε και θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο «για τα πολιτικά 
κόμματα»   Ευχαριστούμε! 
 
Συνεδρίαση 22.07.1991 Συζήτηση Συνεδρίαση για τα νομοσχέδιο για τα  

πολιτικά κόμματα 
 
Σελ.1332 
Lush Përpali - Specialistët, keni mendim? 
Panajot Barka - Më falni, do të desha të thosha diçka: Për sa i përket 
ballafaqimit me aktet ndërkombëtare, nuk duhet të bëjmë ballafaqime me disa 
vende, ashtu siç tha dhe deputeti Napolon Roshi, por ballafaqim konkret me 
aktet ndërkombëtare dhe jo si e ka një shtet, që ndoshta e ka në mënyrë të 
gabuar, apo një shtet tjetër. Se ka shtete që e kanë këtë të drejtë, ka dhe 
shtete që nuk e kanë. Ne duhet të ballafaqohemi me aktet ndërkombëtare 
lidhur me të drejtat e pakicave etnike në aspektin global.  
 
(Επικαλούμενος τη θέση του βουλευτή Ναπολέων Ρόση, διευκρινίζω εδώ ότι 
άλλο είναι να επικαλείστε τα διεθνή ντοκουμέντα και συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και άλλο είναι να επικαλείστε διάφορες χώρες και τις 
πραχτικές εφαρμογής τους από αυτές. )  
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 Συνεδρίαση 22.07.1991, Συνέχιση της συζήτησης για τα νομοσχέδιο για  
τα πολιτικά κόμματα 

 
Σελ.1338 
Lush Përpali - Panajot Barka. 
Panajot Barka - Lidhur me propozimin e zotit Napolon Roshi; ka shumë të 
drejtë, qoftë edhe nga pikëpamja e komunikimit me popullin, që duhen lexuar 
patjetër, qoftë edhe nga pikëpamja proceduriale brenda në Parlament, duhen 
lexuar për mobilizimin e gjithë deputetëve për pjesëmarrjen aktive në gjykimin 
e çdo neni. Ndaj e mendoj se është tepër e drejtë që nenet të lexohen një për 
një para se të fillohet procedura e diskutimit dhe e votimit të tyre. 
 
(Κινούμε σε ταχτικό επίπεδο. Επικαλούμαι θετικά τον ελληνικής καταγωγής 
βουλευτή  του Δ. Κόμματος Ν. Ρόση και πιέζω το σώμα διαδικαστικά, ότι 
πρέπει τα άρθρα πριν συζητηθούν και ψηφιστούν θα πρέπει να διαβάζονται, 
εφόσον δεν υπήρχε κείμενο γραπτό στα έδρανα)   
 
Μετάφραση Panajot Barka -   Όσον αφορά την πρόταση του κυρίου 
Ναπολέων Ρόση. Έχει δίκιο! Η ανάγνωση των άρθρων είναι απαραίτητη και σε 
ό, τι αφορά την επικοινωνία με το λαό, (παρακολούθηση μέσω τηλεόρασης), 
και σε ό τι αφορά τις διαδικασίες εντός Βουλής. Πρέπει να αναγνωστούν για την 
επιστράτευση όλων των βουλευτών για ενεργό συμμετοχή στην κρίση κάθε 
άρθρου, πριν αρχίσει η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης.    
 
 
Συνεδρίαση 22.07.1991, Συνέχιση της συζήτησης για τα νομοσχέδιο για  

τα πολιτικά κόμματα 
 
Σελ 1342 
Jani Jani - Po mirë, po ju nuk ua dhatë fjalën. Pastaj dua t’i them parafolësit, 
si e kishte emrin që tha për “individët”, kur në një parlament lejohen individë të 
veçantë, kur të ketë kandidatë të pavarur, një organizatë s’mund të ketë? Po 
pyes Çun Jonuzin me shokë. 
 
Panajot Barka - Edhe një diçka në këtë mes. Kemi folur për kulturë edhe për 
vetëpërmbajtje. Do t’ i luteshim shumë Çun Jonuzit, kolegut tonë të nderuar, 
që t’i lërë mënjanë insinuatat, se nuk janë të favorshme dhe nuk nxitin një 
klimë pozitive në Parlament dhe jashtë tij. 
 
(Είχε αρχίσει η επίθεση κατά σκληροπυρηνικών του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
για να αποφευχθεί η όποια σύγκριση με το Κοσσυφοπέδιο, ή να 
επωφελούμασταν από τη σύγκριση αυτή. Πρώτος που έθεσε το θέμα αυτό 
ήταν ο βουλευτής Çun Jonuzi ) 
 
Μετάφραση: Και κάτι σχετικά. Έχουμε μιλήσει για πολιτισμό και 
αυτοσυγκράτηση. Θα παρακαλούσα πολύ τον Çun Jonuzi, τον αξιότιμο 
συνάδελφο, για να αφήσει κατά μέρος τους υπαινιγμούς, διότι δεν ευνοούν και 
δεν βοηθούν για να ένα θετικό κλίμα στη Βουλή και εκτός αυτής.  
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Συνεδρίαση 23. 07.1991, Συνέχιση της συζήτησης για τα νομοσχέδιο για  
τα πολιτικά κόμματα 

 
Σελ 1345 
Lush Përpali - Kush e do fjalën? Panajot Barka. 
Panajot Barka - Deri diku dhe në vija të përgjithshme mendojmë se deputeti 
parafolës ka të drejtë.  
(Πρόκειται για τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Μπασκίμ Κοπλικιου, ο οποίος 
στην ουσία αποφεύγει με τρόπο την κατηγορηματική απαγορευτική θέση του 
νομοσχεδίου για ίδρυση κομμάτων σε εθνική και θρησκευτική βάση)   
 
Ne nuk do të biem dakort  me nenin 7, sidomos në pjesën e dytë, shkronja “a” 
të nenit, kur ndalon parti politike vetëm me karakterizime të tilla:  
antidemokratike, fashiste, raciste luftënxitëse, antikombëtare, nxitese të 
urrejtjes kombëtare. Që do të thotë se jashtë këtyre kritereve që përcaktohen 
këtu mund të krijohen parti me cilesi “shoviniste” pra, partitë me pikëpamje 
shoviniste.  
Ndërkohë mendoj se për atë që në ligj thuhet se “nuk lejohen parti me baza 
fetare ose etnike” deputeti parafolës e trajtoi drejt problemin.  
Megjithatë unë do të desha të hidhja këtu dritë për disa momente të tjera. Në 
radhë të parë, këtu kemi unifikimin e çështjes fetare me atë etnike. Ana fetare 
zë vetëm një aspekt të tij; Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për krijimin e partive, 
ndërsa nuk është e drejtë që të veprojmë me përjashtime të tilla, që neni të 
përjashtojë fenë, por edhe barazimi midis tyre nuk mund të lëjohet. Ana fetare 
zë vetëm një aspekt, besimin, ndërsa ekzistenca e një pakice kombëtare, si 
minoriteti ynë, ka të bëjë me ekzistencën ekonomike, kulturore, shoqërore 
dhe ia arrin këtij realiteti nëpërmjet të gjitha formave, domethënë, nëprmjet vet 
ekzistencës së saj, të veprimtarisë publike dhe ushtrimit të pushtetit. 
E dyta, kur ndalimi i një partie lidhet, sipas këtij neni, me karakterin e tyre 
antidemokratik, fashist, racist, luftënxitës ose që nxitin urrejtjen kombëtare, 
atëherë, sipas kësaj logjike të nenit që ndalon krijimin e partive mbi baza 
etnike, u atribuon pakicave kombëtare ose karakter fashist, ose karakter 
shovinist, ose luftënxitës, ose karakter antikombëtar, antidemokratik etj., etj. 
Pra, mendoj se një trajtim i tillë dhe një lidhje e tillë krijon një konflikt të hapur. 
E treta, partitë politike, sipas nenit 1, ndikojnë në formimin e opinioneve 
politike. Sipas nenit 4 përdoren metodat demokratike. Me të njëjtën logjikë 
duhet të trajtohen dhe pjesëtarët e pakicave kombëtare, se janë shtetas të një 
vendi të caktuar dhe luftojnë përkrah qytetarëve të tyre për proceset 
demokratike, me të vetmin ndryshim se luftojnë drejtpërsëdrejti për të drejtat e 
tyre kombëtare, domethënë të ekzistencës dhe të zhvillimit të identitetit të tyre 
kombëtar. 
E katërta, një kufizim i tillë bie ndesh me aktet ndërkombëtare “Mbi liritë 
themelore të shtetasve për të drejtat e organizimit” etj. Mbi këtë bazë, imitimi 
apo kopjimi i ligjeve të disa vendeve, qofshin këto edhe të përparuara e 
demokratike, bie ndesh me aktet ndërkombëtare të Helsinkit dhe po ju citoj 
këtu një moment nga “Karta e Parisit” që thotë: 
“Konfirmojmë identitetin kombëtar, kulturor, gjuhësor, fetar të pakicave 
kombëtare të cilat gëzojnë të drejtën ta shprehin lirisht, ta ruajnë e të 
zhvillojnë identitetin e tyre kombëtar dhe të jenë të barabartë përpara ligjit”, 
domethënë individë te këtyre pakicave kombëtare janë të barabartë përpara 
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ligjit. Në këtë pikëpamje, duke i hequr të drejtën e organizimit në parti një 
pakice kombëtare, atëherë i heq një nga të drejtat themelore  dhe 
njëkohësisht të drejtën që të jenë të barabartë para ligjit në një shtet ligjor. 
Mund të forcojmë argumentin tone duke iu referuar Konferencës së 
Bashkëpunimit dhe Sigurimit në Europë, Helsinkit që thotë se me këto 
kufizime shkelen të drejtat themelore të njeriut e drejta e barazisë para ligjit.  
 
Μετάφραση της τοποθέτησης αυτής  
Παναγιώτης Μπάρκας - Μέχρι ενός σημείου και σε γενικές γραμμές, 

νομίζουμε ότι ο προλαλήσαντας 
βουλευτής, θέτει σωστά το θέμα. 
 
 (Πρόκειται για τον βουλευτή της 
αντιπολίτευσης Μπ.Κοπλίκου, ο 
οποίος στην ουσία αποφεύγει με 
τρόπο την κατηγορηματική 
απαγόρευση του νομοσχεδίου για 
ίδρυση κομμάτων σε εθνική και 
θρησκευτική βάση)  

Εμείς, δεν συμφωνούμε με το 
άρθρο 7, ιδιαίτερα με το δεύτερο 
μέρος, παράγραφο «α», διότι 
αναφέρεται σε απαγόρευση 
κομμάτων με μόνο αντιδημοκρατικά, 
φασιστικά, ρατσιστικά, πολεμόφιλα, 
αντεθνικά, που υποκινούν διεθνικά 
μίση, χαρακτηριστικά κομμάτων, 

που σημαίνει ότι εκτός των όσων ιδιοτήτων αναφέρονται εδώ μπορεί να 
ιδρυθούν κόμματα με άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς και λησμονούνται 
όπως «τα σοβινιστικά», δλδ κόμματα με σοβινιστικούς στόχους. (Στην ουσία 
πρόκειται για στοχοποίηση αλβανικών εθνικιστικών (σοβινιστικών) κομμάτων 
που τελευταία είχαν αναλάβει έργο κατά της ΟΜΙΟΝΟΙΑΣ με δεδομένο τον 
άσπονδο ανθελληνισμό)   

Εντωμεταξύ νομίζω ότι όσον αφορά την «απαγόρευση κομμάτων σε 
εθνική και θρησκευτική βάση», ο προλαλήσαντας βουλευτής, έθεσε σωστά το 
θέμα. Παραταύτα θα ήθελα να φώτιζα μερικές άλλες πτυχές. Σε πρώτη γραμμή 
έχουμε εδώ την ταύτιση της θρησκευτικής με την εθνική ιδιότητα. Το 
θρησκευτικό μπορεί να αποτελέσει μέρος του εθνικού. Από την άλλη, ενώ δεν 
είναι σωστό να προβούμε σε τέτοιες εξαιρέσεις, όταν πρόκειται για την ίδρυση 
κομμάτων, δλδ να ταχτούμε κατά του θρησκεύματος.Δεν επιτρέπεται η ταύτιση. 
Το θρήσκευμα αποτελεί μια πτυχή, την πίστη, ενώ η ύπαρξη μιας εθνικής 
μειονότητας, όπως η δική μας, αφορά την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική 
παρουσία, τα οποία πετυχαίνει μέσω όλων των δράσεων, της ίδιας της 
ύπαρξης της, της δημόσιας δραστηριότητας και άσκησης εξουσίας. 

Δεύτερο, όταν η απαγόρευση ενός κόμματος σχετίζεται, σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό, με τέτοια χαρακτηριστικά ή στόχους όπως: αντιδημοκρατικά, 
φασιστικά, ρατσιστικά, πολεμόφιλα, αντεθνικά, που υποκινούν διεθνικά μίση, 
τότε και η λογική απαγόρευσης κομμάτων σε εθνική βάση, αποδίδει στις εθνικές 
μειονότητες, ή φασιστικό χαρακτήρα, ή σοβινιστικό, ή πολεμόφιλο, ή 
αντιδημοκρατικό, ή αντεθνικό κλπ κλπ. Λοιπόν, μια τέτοια αντιμετώπιση των 

           Χειρόγραφο της εν΄λόγω ομιλία 
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μειονοτήτων και ένας τέτοιος συσχετισμός αποτελεί ανοιχτή διένεξη και 
αντιπαράθεση 

Τρίτο, τα πολιτικά κόμματα, κατά το πρώτο άρθρο, επιδρούν στην 
καλλιέργεια πολιτικής κοινής γνώμης. Κατά το άρθρο 4 χρησιμοποιούν 
δημοκρατικά μέσα. Υπό το σκεπτικό αυτό το ίδιο πρέπει να αντιμετωπιστούν 
και οι εθνικές μειονότητες τα μέλη των οποίων είναι υπήκοοι ενός 
συγκεκριμένου κράτους και αγωνίζονται στο πλευρό όλων των πολιτών του για 
δημοκρατικές διαδικασίες, με τη μόνη διαφορά ότι αγωνίζονται άμεσα και για τα 
εθνικά τους δίκαια, δλδ της ύπαρξης και ανάπτυξης της δικής τους ιδιαίτερης 
εθνικής τους ταυτότητας. 

Τέταρτο. Ένας τέτοιος περιορισμός αντιτίθεται στις διεθνείς συμβάσεις 
για τις βασικές ελευθερίες των πολιτών, το δικαίωμα οργάνωσης κλπ. Με βάση 
αυτό, η μίμηση ή η αντιγραφή πραχτικών και νόμων μερικών χωρών, όντας 
αυτές προηγμένες και δημοκρατικές, δεν έχει καμιά σχέση με τις διεθνείς 
συμβάσεις όπως η Τελική Πράξη του Ελσίνκι και σας αναφέρω εδώ την «Κάρτα 
των Παρισίων» που αναφέρει: «Επιβεβαιώνουμε την εθνική, πολιτιστική, 
γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα των εθνικών μειονοτήτων, οι οποίες 
χαίρουν του δικαιώματος να αναπτύσσουν την εθνική τους ταυτότητα και τα 
μέλη τους είναι ισότιμα μπροστά στο νόμο». Από τη σκοπιά αυτή, αφαιρώντας 
το δικαίωμα οργάνωσης σε κόμμα των εθνικών μειονοτήτων, τότε αφαιρείς ένα 
βασικό δικαίωμα, συγκεκριμένα το δικαίωμα να είναι ισότιμα τα μέλη τους 
μπροστά στο νόμο σε ένα κράτος δικαίου.   

Μπορούμε να ενισχύσουμε την άποψη αυτή και αναφερόμενοι στη 
Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη ΔΑΣΕ, την Τελική 
Πράξη του Ελσίνκι, που σημαίνει ότι με τέτοιους περιορισμούς παραβιάζονται 
τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, η ισοτιμία μπροστά στο νόμο.  
 
 
Συνεδρίαση 23.07.1991. Συνέχιση της συζήτησης για τα νομοσχέδιο για  

τα πολιτικά κόμματα 
 
Σελ. 1347 
Lush Përpali - Kërkon fjalën deputeti Panajot Barka. Ju lutem shkurt, se ju 
folët edhe njëherë, problemi tani është i qartë, jo për të dialoguar. 
Lush Përpali – (αντιπρόεδρος της Βουλής) -Ζητάει το λόγο ο Βουλευτής 
Παναγιώτης Μπάρκας. Σας παρακαλώ σύντομα, διότι εσείς μιλήσατε ξανά, το 
θέμα τώρα είναι ξεκάθαρο, όχι διάλογος.  
Panajot Barka - Për një çështje të tillë me kaq rëndësi duhet edhe dialog. Në 
fakt duhet të kishim kërkuar debat për çdo çështje dhe për çdo propozim të 
bërë. Është e drejta e çdo njeriu që atributet e veta, qoftë kushtetuese, t’i 
përfaqësojë ai në emrin e vet në Kuvendin Popullor. Meqë zotërinjtë andej na 
sollën këtu çështjen e Kosovës, ne nuk duam t’u hyjmë këtyre gjërave dhe 
nuk deshëm t’i hapim pikërisht këtu në Kuvend, se dhe ne e përkrahim 
kërkesën e Kosovës për të drejtat e saj. Duam të mos jemi objekt i këtij 
kufizimi të projekt ligjit që të mbrojmë pastaj të drejtën e Kosovës, për 
vetëvendosje, për ktë apëo për atë. Pra, të nisemi nga e drejta jonë për të 
mbrojtur pastaj të drejtat e kosovarëve në Jugosllavi. 
Në qoftë se do t’i hyjmë këtij problemi dhe mendoj që po të respketohet 
kerkesa jonë dhe ne bashkohemi me popullin shqiptar për të drejtat e 
kosovarëve atje. Pra, duhet që të bashkohet dhe populli shqiptar me këtë të 
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drejtën tonë, që të kemi mundësi të organizohemi në mënyrë të tillë identike 
përfaqësimi; aq më tepër që ekzistojnë dhe zona të pastra  minoritare dhe nuk 
mund të përfaqësohen nga përfaqësues të një kombi tjetër, aq më keq të 
përfaqësohen nga parti të tjera dhe nuk duhet të ngatërrohet problemi, se 
këtu në Parlament ka njëzet deputetë minoritarë, me përfaqësimin e 
minoritetit drejtpërsëdrejti në Parlament. Janë disa çështje që duhet t’i 
shikojmë me ekzigjencë. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάκρας  - Για ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι 
απαραίτητος και ο διάλογος. Στην ουσία πρέπει να ζητούσαμε διάλογο και 
συζήτηση για κάθε θέμα και για κάθε πρόταση που έγινε.  

Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου ώστε για τα δικαιώματά του, μάλιστα 
και για τα συνταγματικά, να εκπροσωπηθεί ο ίδιος, με το όνομά του στη Λαϊκή 
Βουλή.   

Εφόσον οι κύριοι απ εκεί (του Σ. Κόμματος), μας έφεραν εδώ το θέμα 
του Κοσσυφοπεδίου, εμείς δε θέλουμε να μπούμε σ΄αυτά τα χωράφια και δε 
θέλουμε να ανοίξουμε τα θέματα αυτά ακριβώς εδώ στη Βουλή, διότι και εμείς 
υποστηρίζουμε το αίτημα του Κοσσυφοπεδίου για τα δικαιώματά του. Θέλουμε 
όμως να μην είμαστε αντικείμενο περιορισμών αυτού του νομοσχεδίου για να 
υπερασπιστούμε με τη σειρά μας το δικαίωμα του Κοσσυφοπεδίου, για 
αυτοδιάθεση, γι΄αυτό, ή για το άλλο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα δίκαιά μας 
για να υπερασπιστούμε στη συνέχεια τα δικαιώματα των Κοσσοβάρων στη 
Γιουγκοσλαβία.  

Σε περίπτωση που αγγίξουμε το θέμα αυτό και νομίζω ότι σε περίπτωση 
που γίνεται σεβαστό το αίτημά μας και εμείς θα ενωθούμε με τον αλβανικό λαό 
για τα δικαιώματα των Κοσσοβάρων εκεί. Λοιπόν πρέπει να ενωθεί και ο 
αλβανικός λαός με το δικαίωμά μας αυτό, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να 
οργανωθούμε έτσι ταυτόσημα (σε κόμμα) όσον αφορά την εκπροσώπησή μας.  

Τόσο το περισσότερο όταν υπάρχουν και περιοχές με αμιγή ελληνικό 
πληθυσμό που δεν μπορεί να εκπροσωπηθούν από εκπροσώπους άλλης 
εθνικότητας, τόσο το χειρότερο να εκπροσωπηθούν από άλλα κόμματα και δεν 
πρέπει εδώ να μπερδεύεται το πρόβλημα ότι έχουμε εδώ στη Βουλή 
μειονοτικούς βουλευτές, με την άμεση εκπροσώπηση της ελληνικής 
μειονότητας στη Βουλή. Είναι κάποια θέματα που πρέπει να προσεχτούν με 
συνέπεια.  
   
Συνεδρίαση 23.07.1991. Συνέχιση της συζήτησης για τα νομοσχέδιο για  

τα πολιτικά κόμματα 
 
Σελ. 1348 
Lush Përpali - (Duke iu drejtuar Panajot Barkës) Po keni folur disa herë deri 
tani. 
Μετάφραση Lush Përpali - (Απευθυνόμενος στον Παναγιώτης Μπάρκα) 
Μιλήσατε μερικές φορές μέχρι τώρα 
Panajot Barka - Prandaj duam të sqarojmë: 
Αjo që ka rëndësi dhe thamë që, ashtu siç shqetësohemi ne dhe ne 
bashkohemi me popullin shqiptar për të drejtat e Kosovës, ashtu duam të 
krijojmë atë ndërgjegje të lartë për të drejtat tona. Kjo është pikëpamja jonë, 
ndërsa në atë pikëpamjen tjetër që thuhet që ne duhet të përfaqësohemi në 
Parlament nëpërmjet partive të ndryshme politike, kjo është një e drejtë e jona 
dhe nuk mund te na diktohet.  
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Iu referua dikush zotit Azem Hajdari,(se gjasëm tha që kërkesa jonë nuk 
reflektohet në aktet ndërkombëetare, σημείωση δική μας) por zoti Hajdari tha 
një diçka tjetër, tha që nuk e thotë Karta e Parisit atë gjë që kërkojmë ne, por 
një dokument tjetër bazë ndërkombëtar. Dua që të ballafaqohemi pikërisht me 
këtë gjë. Dhe në qoftë se na e mohojnë këtë të drejtë aktet ndërkombëtare për 
të cilat ne i kemi pranuar në ligjet bazë kushtetuese, atëherë ne jemi dakord të 
tërhiqemi nga kjo kërkesë e jona 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -  Θα πρέπει να διευκρινίσουμε: 

Εκείνο που έχει σημασία και τονίσαμε είναι ότι, έτσι όπως εμείς 
ανησυχούμε και ότι ενωνόμαστε με τον αλβανικό λαό για τα δικαιώματα του 
Κοσσυφοπεδίου, έτσι θέλουμε να καλλιεργηθεί εκείνη η υψηλή συνείδηση για 
τα δικαιώματά μας. Αυτή είναι θέση μας. Ενώ, όσον αφορά την άποψη εκείνη 
ότι εμείς πρέπει να εκπροσωπηθούμε στη Βουλή μέσω των διαφόρων 
πολιτικών κομμάτων, αυτό είναι επίσης δικαίωμά μας και δεν μπορεί να μας 
επιβληθεί. 

Αναφέρθηκε κάποιος στον κύριο Αζέμ Χαϊντάρι ( δήθεν είπε ότι το αίτημά 
μας δεν αναφέρεται στις διεθνείς συμβάσεις. Σημ δική μου. Π.Μπ). Όμως ο κ. 
Χαϊντάρι είπε κάτι άλλο. Ότι  η Χάρτα των Παρισίων δεν αναφέρεται στο δικό 
μας αίτημα, αλλά ένα άλλο διεθνές ντοκουμέντο. Απαιτώ να γίνει αυτή η 
αντιπαραβολή. Και σε περίπτωση που οι διεθνείς συμβάσεις μας αρνούνται το 
δικαίωμα αυτό, εμείς αποσύρουμε το αίτημά μας.  
 

Τελικά, πριν μπει σε ψηφοφορία το άρθρο 7 ζήτησα ξανά το λόγο 
για μια τελική συνολική τοποθέτηση, η οποία δυστυχώς, ούτε αυτή 
υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής, αλλά διαθέτουμε το χειρόγραφο. 
Πρόκειται στην ουσία για μια ιστορική τοποθέτηση, ανεξαρτήτως αν 
λήφθηκε υπόψη από το σώμα της Βουλής… και στη συνέχεια από τους 
ίδιους εμάς. Δυστυχώς!  Η τοποθέτηση αυτή έχει ως εξής: 
 

Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι εδώ, εντός της Βουλής έχει 
καλλιεργηθεί υπέρμετρη αυτοπεποίθηση δίκαιων αποφάσεων μέσω της 
ψήφισης των πάντων με την ισχύ που επιτρέπει η πλειοψηφία, μάλιστα και για 
πράγματα που αντιτίθενται στη δημοκρατία ή στα διεθνή φόρα και στους 
συνταγματικού νόμους που ρυθμίζουν την πορεία της δημοκρατίας στη χώρα. 

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με την ψήφιση της περιβόητης 
παραγράφου του άρθρου 7 που απαγορεύει την ίδρυση κομμάτων σε εθνική 
βάση. Χωρίς να βαθύνουμε, μπορεί να ζητηθεί να ψηφιστεί απερίσκεπτα, - 
όπως ζητήθηκε από αρκετούς συναδέλφους, να κριθούν παράνομες οι 
πολιτικές οργανώσεις, ή και παρόμοιοι σύλλογοι, που, όπως όλα δείχνουν, με 
μόνη επιδίωξη, ανεξαρτήτως που δεν εκφράζεται ανοιχτά, την κήρυξη ως 
παράνομη της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ. 

Λησμονούμε, λοιπόν, ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ αποτελεί πραγματικότητα, που 
στην πολιτική ζωή της Αλβανίας δεν ήρθε περιστασιακά, αλλά ως ιστορική 
αναγκαιότητα της δημοκρατίας στη χώρα και κάθε απόπειρα απόκλεισής της, 
όταν αυτή πορεύεται σε νόμιμο και λαμπρό έδαφος, αποτελεί απόπειρα 
δολοφονίας κατά της δημοκρατίας σε παναλβανική κλίμακα με διεθνείς 
συνέπειες. 
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Αυτό θα συμβεί σε 
περίπτωση ψήφισης της 
ανωτέρου παραγράφου και 
αυτό όχι γιατί έτσι θέλουμε 
εμείς, αλλά επειδή μια τέτοια 
ενέργεια αποτελεί ωμή 
παραβίαση των διεθνών 
συμβάσεων για τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των εθνικών 
μειονοτήτων και περιστολή ή 
άρνηση της διατήρησης και 
ανάπτυξης της εθνικής μας 
ταυτότητας που διασφαλίζεται 
μέσω της εκπροσώπησης 
στο ανώτερο θεσμό της 
δημοκρατίας, αποτελώντας  
εγγύηση του δικαιώματος 
αυτού.  
      Σε καμιά περίπτωση δε 
θέλουμε να μετατραπούμε σε 
μήλο έριδας, σε 

αποσταθεροποιητικό 
παράγοντα στην Αλβανία, σε 

παράγοντα 
αποπροσανατολισμού της 
προσοχής από τα βασικά 
εθνικά προβλήματα της 

χώρας, όπως το θέμα του Κοσσυφοπεδίου, κάτι που ίσως συμφέρει σε 
κάποιον, σε έναν παράγοντα διασάλευσης των ισορροπιών στην ευάρεστη 
γειτονία στο Νότο, ή σε αιτία πρόκλησης αρνητικών αντιδράσεων στην Ευρώπη 
και τον κόσμο κατά των δημοκρατικών προσπαθειών που καταβάλλει η 
Αλβανία.  

Μια τέτοια συμπεριφορά συμφέρει ίσως άλλους, οι οποίοι, ή 
προσπαθούν να μεταφέρουν την κοινή γνώμη από τα σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σε ανύπαρκτα διεθνικά θέματα, ή σε 
πραγματικά εθνικά θέματα θέλουν να προκαλέσουν ανύπαρκτα αντίβαρα. 

Εμείς ειλικρινά θέλουμε να μείνουμε εκτός τέτοιων επικίνδυνων 
παιχνιδιών, όμως θέλουμε να τονίσουμε ότι όσο αφανείς είναι σήμερα τέτοιοι 
παράγοντες, τόσο πραγματικοί και με καταστρεπτικές συνέπειες για την 
δημοκρατία και την σταθερότητα θα αποδειχτούν αύριο.  

Γι΄αυτό, αποστασιούμενοι από κάθε είδους πολιτικών υπαινιγμών και 
πιέσεων, σας καλούμε να κρίνεται το άρθρο αυτό χωρίς προκαταλήψεις, με 
δημοκρατικές αρχές και έχοντας υπόψη τον Συνταγματικό νόμο, τα διεθνή 
φόρα, την πραχτική πολλών χωρών στον κόσμο, όπως η Ιταλία, η Ρουμανία, η 
Φινλανδία, η Γερμανία, ή και η Βουλγαρία. 

Τα επιχείρηματα που ακούστηκαν περιέχουν το φόβο μήπως τα κόμματα 
σε εθνική βάση δε θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας δημοκρατικής κοινής 
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γνώμης. Λησμονείται στην προκειμένη περίπτωση, ότι στις συνθήκες 
ευρωπαϊκής ένταξης, αγωνίζονται για τη δημοκρατία και των εκδημοκρατισμό 
διαφόρων χωρών, οργανισμοί και οργανώσεις που δεν έχουν καμιά σχέση 
μ΄αυτά τα κράτη και τις κοινωνίες τους, τότε πώς δεν θα το επιδιώξουν κόμματα 
ενός τμήματος μιας χώρας που έχει συνδέσει άρρηκτα τις σχέσεις με τον λαό 

της;! 
Λησμονείται επίσης, 

ότι εκτός από την καλή 
θέληση για συμβολή στην 
πορεία εκδημοκρατισμού 
της χώρας, που η δική μας 
οργάνωση έχει δείξει 
εμπράκτως, υπάρχει 
νομοθεσία η οποία 
απαγορεύει τη δράση 
κομμάτων που αντιτίθεται 
στις δημοκρατικές αρχές και 
κανόνες.  

Για να γίνει εφικτή η 
άρνηση του δικαιώματος 
αυθεντικής εκπροσώπησης 
στη Βουλή της Ελληνικής 
Μειονότητας, η οποία στην 
ουσία αποτελεί μια 
γεωγραφική (εδαφική) 
ενιαία και αυτόχθονη 
ενότητα και υπό οικονομικο-
κοινωνική και πολιτιστική 
σκοπιά, χωρίς να 
συμπεριλάβουμε εδώ τον 
πληθυσμό που μετοίκησε 
στο βάθος της Αλβανίας, 
επικαλείται το επιχείρημα 
ότι τέτοια κόμματα  μπορεί 
να ιδρύσουν και «οι άλλες 
πολλές εθνικές μειονότητες 

στην Αλβανία». Αυτό αποτελεί ένα περίεργο και άτοπο επιχείρημα, τέτοιο που 
όπως σε άλλες περιπτώσεις, δε θα το συμμεριζότανε και ο πιο αφελής Αλβανός 
βουλευτής, διότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές εθνικές μειονότητες στην 
Αλβανία.  

Για να δικαιολογηθεί η παραβίαση του δικαιώματός μας για αυθεντική 
εκπροσώπηση, εγγυημένου στις διεθνείς συμβάσεις, αναφέρεται το επιχείρημα 
ότι η εκπροσώπηση αυτή μπορεί να γίνει μέσω των διαφόρων αλβανικών 
πολιτικών κομμάτων. Όντως, προς την κατεύθυνση αυτή, ξεκινώντας και από 
τα πολιτικά προγράμματά τους, τα πολιτικά κόμματα εκφράζονται ότι θα 
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εκπροσωπήσουν αξιοπρεπώς τα δικαιώματα της Μειονότητας. Τότε γιατί να μη 
μπορεί να υπερασπιστεί 
και από μόνη της τα 
δικαιώματα αυτά;! 

Ένα τέτοιου 
είδους εκπροσώπησης 
(μέσω των αλβανικών 
πολιτικών κομμάτων) 
όταν δεν επιτρέπεται να 
το αναλάβει ο ίδιος ο 
νοικοκύρης, έτσι όπως 
απαιτεί και η απλή λογική 
και το διεθνές δίκαιο, 
μήπως δεν φανερώνει 
καχυποψία, βούληση για 
έλεγχο και για 
προσανατολισμό των 
τυχών μας,  βάση των 
κομματικών ή αλβανικών 
εθνικών συμφερόντων ;! 
Γιατί πρέπει να 
μετατραπούμε σε άρρενα 
διασπαστικών ενεργειών 
αυτών των πολιτικών 
κομμάτων και να 
εξυπηρετήσουμε αυτά τα 
συμφέροντα;! 

Υπό το σκεπτικό 
αυτό, όταν λοιπόν τα 
πολιτικά κόμματα που 
εκπροσωπούν το σύνολο 
του αλβανικού έθνους 

λησμονούν την πολυονειρεμένη ενωμένη Ευρώπη, εκδηλώνουν φόβο και 
έλλειψη εμπιστοσύνης προς την Μειονότητα, τότε τι πρέπει να κάνει η 
Μειονότητα;! Να ικανοποιηθεί; Όχι! Μάλιστα είμαστε εμείς που έχουμε λόγο να 
εκδηλώσουμε φόβο. Η στάση που τηρείται, ιδιαίτερα προς την οργάνωσή μας, 
όσον αφορά την υλική και οικονομική στήριξη από το κράτος, την 
εκπροσώπησή της σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τα αιτήματα της 
οργάνωσης και του συνόλου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας  έστω και 
καταρχήν, για παιδεία στη μητρική γλώσσα όλων των μελών αυτής της 
εθνικότητας, ή και όσον αφορά την προκλητική και εχθρική στάση τελευταία 
στον κομματικό ή και ανεξάρτητο τύπο, όλα αυτά από κοινού μήπως δεν 
μαρτυρούν πόσο απέχουν από τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις τους τα  πολιτικά 
κόμματα έναντι των δικαιωμάτων μας. 

Όλα αυτά από κοινού με την προσπάθεια νομιμοποίησης της 
απαγόρευσης της αυθεντικής μας εκπροσώπησης στην Βουλή, δεν επιδιώκουν 
μήπως την περιθωριοποίησή μας και την ύπαρξη χωρίς λόγο στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων των μελών ενός άλλου έθνους, αντί δικών μας; 
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Είναι αλήθεια και 
πρέπει να ομολογηθεί ότι με 
τα χέρια σας, που θα 
υψώσουν το πράσινο 
χαρτόνι υπέρ αυτής της 
απαγόρευσης, εσείς μπορεί 
να καλύψετε τον ήλιο του 
δίκιου μας. Τόσο το 
χειρότερο για σας! Εμείς θα 
αγωνιστούμε κάτω από 
αυτή τη σκιά, βέβαιοι ότι μια 
μέρα θα είμαστε ξανά 
αναμεσά σας, ισότιμοι στη 
Βουλή. Αυτό ασφαλώς δε 
θα είναι σε όφελος κανενός.  
Μάλιστα αυτή την 
πρόκληση που μας γίνεται 
από τους εκπροσώπους 
του αλβανικού λαού, δεν θα 
την αποδεχτεί ούτε ο ίδιος ο 
αλβανικός λαός, με τον 
οποίο θέλουμε πραγματική 
αδελφοσύνη. 

Στις συνθήκες που 
ζούμε όλοι πρέπει να 

θυσιάσουμε κάτι, μπορεί και πολλά πράγματα, αλλά με κανένα αντάλλαγμα δε 
θα θυσιάσουμε την υπόθεση που αφορά το δίκιο που διασφαλίζει τα 
δικαιώματά μας και την εθνική μας ταυτότητα. 
 

Κανένα ανεπιθύμητο γεγονός, έστω και το παραμικρό δε θα 
επιθυμούσαμε, τόσο το χειρότερο τους εχθρικούς ανέμους, αλλά με πόνο 
διαπιστώνουμε ότι μας επιβάλλεται αυτή η πραγματικότητα.  
 

Απαιτούμε τέλος, να ληφθεί υπόψη στην ψηφοφορία, η ερμηνεία του 
προέδρου της Βουλής, σχετικά με την διαφορά του νόμου για τα πολιτικά 
κόμματα, με τον  εκλογικό νόμο που επίκειται, για τη συμμετοχή μας στις 
επόμενες εκλογές, ως εγγύηση για τη συνέχιση της πολιτικής μας ζωής.  
 

Δυστυχώς, ήταν αδύνατο να μεταπείσουμε τους Αλβανούς Βουλευτές, 
κυρίως του κυβερνόντος κόμματος. Το άρθρο πέρασε όπως το ήθελαν.  

Εκείνο που διαπιστώθηκε ήταν ότι μας θέλουν φρόνημα παιδιά, αλλά 
αρνούμενοι τα εθνικά μας δίκαια. Μόλις επιμείνεις επικαλούνται την ισχύ της 
πλειοψηφίας ξερνώντας εθνικισμό και ανθελληνισμό από το οπλοστάσιο που 
είχε καλλιεργήσει ο Ενβέρ Χότζα  
  

Οι επόμενες παρεμβάσεις μου, όπως και κάποιες που δεν 
εμφανίζονται αφορούν το τρίτο σκέλος με την απαίτηση, όχι μόνο να έχει 
η ΟΜΟΝΟΙΑ νομικό υπόβαθρο αλλά και δικαιώματα, όσον αφορά την 
χρηματοδότηση, τη δομή, την οικονομική δραστηριότητα, τα δικά της 
ΜΜΕ κλπ, διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανή την ελπίδα ότι μπορεί με τον 
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επικείμενο εκλογικό νόμο να εξασφάλιζε το δικαίωμα του εκλογικού 
φορέα ως οργάνωση…. Δυστυχώς θα διαψευστούμε !! 
 
 
Συνεδρίαση 27.07.1991, Συνέχιση της συζήτησης για τα νομοσχέδιο για  

τα πολιτικά κόμματα 
 
Σελ. 1383 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Panajot Barka - S’është e vërtetë ajo që pohohet se...Unë do të desha të 
kundërshtoja atë mendim që, me sa di unë, jashtë nuk kanë partitë politike 
gjëra të tilla. Është një e drejtë bazë dhe e individit për të drejtën e 
informacionit dhe të drejtën e fjalës së individit. Atëherë si mund t’i mohohet 
një partie apo një organizatë e drejta e fjalës dhe e pasjes në dispozicionin e 
vet të mjeteve të informacionit?! Pra do të mohonim të drejtat elementare të 
një njeriu të vetëm jo më të një personi juridik. Bile në këtë nen mendoj se 
duhet të përfshihen edhe për organizatat politike ekzistenca e shtypit dhe e 
mjeteve të informacionit. 
 
Σελ. 1385 
Kastriot Islami - Fjalën e ka deputeti Barka. 
Panajot Barka - Mendoj se kot zgjatet ky gjykim dhe ky diskutim për këtë 
nen. Duhet të mbështetet plotësisht deputeti Imami për këtë çështje dhe nuk 
duhen logjika të tilla që ku do t’ι gjejmë paratë apo nuk kemi pranuar në 
dispozitat kryesore kushtetuese. Është e vërtetë që kemi pranuar një nen 
themeltar mbi të drejtat e njeriut dhe të pakicave etnike lidhur me të drejtat 
bazë të njeriut. Kështu që në këtë aspekt përmblidhet dhe ajo e drejta e 
informimit të individit apo dhe të personit juridik dhe fizik. 
 
Σελ. 1411 
Panajot Barka - Lind pyetja këtu se organizatat politike nuk përfaqësohen 
vetëm nga organizata e OMONIA-s. Organizatë politike është edhe 
organizata e rinisë, dhe organizata e gruas, dhe organizata të tjera që kanë 
karakter politik. Atëherë duhet të përcaktohen këtu sipas programit të tyre. 
 

Αποχώρηση από τις εργασίες της Βουλής και οι σκληρές 
αντιδράσεις της Κοιν. Ομάδας 

 
Όπως και να έχει, η ΟΜΟΝΟΙΑ αποχώρησε από τις εργασίες της 

Βουλής για μια βδομάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ψήφιση του 
νόμου αυτού και προέβη σε μια σειρά δηλώσεων και ψηφισμάτων 
διαμαρτυρίας προς το διεθνή παράγοντα.   

Δεν είχαμε όμως τη στήριξη της Ελλάδας, … ή την είχαμε, αλλά για 
τους δικούς της σκοπούς. Να επικαλούνταν το μέτρο αυτό της αλβανικής 
Βουλής, ως μέσο πίεσης στην αλβανική πλευρά για να πετύχαινε εύκολα 
την ίδρυση του νέου παν αλβανικού κόμματος με ελληνική χροιά, που θα 
εξασφάλιζε στα ελληνικά συμφέροντα , σύμφωνα με τους λογαριασμούς 
που έκαναν εκείνοι που λογάριαζαν πολλά λεφτά με την κίνηση αυτή, 
ρυθμιστικό ρόλο στην αλβανική πολιτική…. Τότε ακούγαμε ότι ένα τέτοιο 
κόμμα θα πετύχαινε μέχρι και 17-23 βουλευτές στην αλβανική Βουλή των 
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140 εδρών (η αναμενόμενη νέα της σύνθεση), αντί 250 η νυν.  Η 
ΟΜΟΝΟΙΑ, αυτή με μας, τη συγκεκριμένη ηγεσία, ή στην πλειοψηφία της, 
περνούσε στο περιθώριο, ούτε καν στην ιστορία. Το ίδιο παιχνίδι θα 
δούμε στη συνέχεια και με το σχέδιο νόμου για την παιδία και ιδιαίτερα 
όταν η Βουλή αποφάσισε με την ψήφιση του εκλογικού νόμου να 
αποκλείσει την ΟΜΟΝΟΙΑ από εκλογικό φορέα. Ήταν η τρίτη φορά που 
η Ελλάδα στραγγάλιζε την αυτόνομη πολιτική προσπάθεια του 
Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου από τότε που οι Μεγάλοι αποφάσιζαν 
να παραχωρήσουν τον Ελληνισμό αυτόν στο Αλβανικό κράτος ως τη 
μόνη ελπίδα για να ορθοποδήσει το νεοσύστατο γέννημα των 
συμφερόντων τους,- των συμφερόντων των Αδριατικών Δυνάμεων και 
της Τουρκίας. Η πρώτη ήταν το 1914, η δεύτερη στις αρχές της δεκαετίας 
του 20’, (όταν εμπίδισε τους Ελληνες και φιλέλληνες να οργανωθούν σε 
δική τους πολιτική δύναμη) και η τρίτη τώρα. Η διαφορά με τότε έγκειται 
στο γεγονός ότι τώρα η προσπάθεια ταυτίζονταν και με την Αλβανική 
πλευρά και μάλιστα η Αθήνα αποφάσιζε τον έλεγχο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των Τιράνων   
  

Στα διαβήματά μας διαμαρτυρίας, τα κείμενα των οποίων συνέταξα 
όλα προσωπικά, προηγήθηκε η κάτωθι δήλωση διαμαρτυρίας 
 

ΔΗΛΩΣΗ  
Της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  25.07.1991 

 
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πολιτικής Οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ, ως 

αυθεντική εκπρόσωπος των Ελλήνων μειονοτικών στις περιοχές με αμιγή 
ελληνικό πληθυσμό στην Αλβανία, οι οποίοι κληρονόμησαν ειρηνική συμβίωση 
με τον αλβανικό λαό, προϊόν κοινών ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικο-
πολιτιστικών συνθηκών, έχει αποδείξει ότι στην πρώτη αλβανική πλουραλιστική 
Βουλή, δεν είναι δεσμευμένη μόνο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτής 
της μειονότητας, αλλά και στην εδραίωση του εκδημοκρατισμού στην Αλβανία. 

Όμως, σε αντίθεση με την πολιτική δημοκρατική μας στάση, 
διαπιστώναμε γύρω μας, ειδικά τον τελευταίο καιρό, κακόβουλες θέσεις, οι 
οποίες, πότε ήταν σε μορφή παράληψης του πρωτοκόλλου και πότε σε μορφή 
συκοφαντικών επιθέσεων στον τύπο. Ταυτόχρονα, τα αιτήματά μας για τον 
έμπρακτο σεβασμό των δικαιωμάτων μας ως εθνική μειονότητα, 
αντιμετωπίζονταν γραφειοκρατικά με την ίδια νοοτροπία όπως επί 
κομμουνιστικού ολοκληρωτικού καθεστώτος.  

Οι στάσεις αυτές έλαβαν μια έντονη αρνητική πολιτική κατεύθυνση με το 
νόμο για τα πολιτικά κόμματα, που αναγνωρίζει ως εκλογικούς φορείς μόνο τα 
πολιτικά κόμματα (όχι τις οργανώσεις) και απαγορεύει την ίδρυση κομμάτων σε 
εθνική, τοπική και θρησκευτική βάση, γεγονός που αρνείται στην πράξη το 
δικαίωμά μας για αυθεντική εκπροσώπηση στη Βουλή, παραβιάζοντας έτσι 
ανοιχτά τις Συνταγματικές Διατάξεις, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και των εθνικών μειονοτήτων.   

Οι εναντιώσεις μας σ΄αυτές τις παραβάσεις είχαν ως ανταμοιβή μια 
ομόφωνη ψηφοφορία του συγκεκριμένου νόμου στη Βουλή, γεγονός που μας 
αναγκάζει να αποχωρήσουμε από τις εργασίες της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 
τη στάση αυτή.  
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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κρίνει ότι ο μηχανισμός της 
ψήφου δεν αποτελεί πάντα εκδήλωση της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα κρίνοντας 
τον νόμο αυτό αντισυνταγματικό και αποστασιούμενοι από κάθε 

αποσταθεροποιητική 
ενέργεια, καλεί τους 
συναδέλφους βουλευτές, 
το προεδρείο της Βουλής 
και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να 
αναθεωρήσουν τη σχετική 
ψηφοφορία και το νόμο και 
να εγγυηθούν τη συνέχιση 
της αυθεντικής μας 
εκπροσώπησης στην 
αλβανική πλουραλιστική 
βουλή. Αυτή είναι και η 
βούληση του λαού της 
Ελληνικής Μειονότητας και 
της πολιτικής οργάνωσης 
που εκπροσωπούμε.    
 
(Σημ: Η δήλωση αυτή 
παραδόθηκε στη Βουλή, 
όμως δεν ανακοινώθηκε, 
προκαλώντας ξανά την 
αντίδρασή μας μόλις 
επιστρέψαμε στη Βουλή 
μετά από μια βδομάδα, για 
να μετάσχουμε  στο νόμο 
για τους πρώην 
φυλακισμένους, ένα άλλο 
πονεμένο για μας 
κεφάλαιο)              
 
 

 

Η επιστολή μας προς τις πρεσβείες των δυτικών χωρών στα Τίρανα  

την οποία συνέταξα προσωπικά, έχει ως εξής: (στη δεύτερη σελίδα τα 

ονόματα των πρεσβειών που στάλθηκε η επιστολή) 

  
Η Πολιτική Οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήρθε στην πολιτική σκηνή της 

Αλβανίας στα πρώτα βήματα του εκδημοκρατισμού της χώρας με τον ευγενικό 
σκοπό της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας και την 
ανάπτυξη της εθνικής μας ταυτότητας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με όλες τις 
δυνάμεις μας για την νίκη της δημοκρατίας σε όλη την Αλβανία και όντας 
αφοσιωμένοι με τη μέγιστη σοβαρότητα στην υπηρεσία της υπόθεσης αυτής. 
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Σε αντίθεση με την αποδεδειγμένη 
εμπράκτως στάση και τη δέσμευσή 
μας αυτή, έναντι της οργάνωσής 
μας ΟΜΟΝΟΙΑ και της 
κοινοβουλευτικής της ομάδα, 
υποκινήθηκαν τελευταία 
ενορχηστρωμένες αρνητικές 
αντιδράσεις, στον  τύπο και εντός 
και εκτός της Βουλής, που 
γνώρισαν το τελικό αποκορύφωμα 
στην ψήφιση του νόμου για τα 
πολιτικά κόμματα. Ο νόμος αυτός 
που απαγορεύει την ύπαρξη 
πολιτικών δυνάμεων σε εθνική 
βάση, από κοινού με τη στάση 
πολλών βουλευτών στη Βουλή, 
σκοπεύουν την αφαίρεση της 
δυνατότητας αυθεντικής 
εκπροσώπησης των Ελλήνων 
μειονοτικών στην Αλβανική Βουλή, 
μέσω δικής τους πολιτικής δύναμης, 
γεγονός που εγγυάται τον σεβασμό  
των δικαιωμάτων και της εθνικής 
μας ταυτότητας. 

Στο αίτημα μας, ώστε ο 
νόμος αυτός και η στάση των 
βουλευτών να επανεξεταστούν, 
διότι αποτελούν ωμή παραβίαση 
των διεθνών συμβάσεων και 
ντοκουμέντων, οι βουλευτές των 
δύο υπολοίπων κοινοβουλευτικών 
ομάδων, απάντησαν με ομόφωνη 
ψηφοφορία υπέρ του νόμου αυτού.  

Έναντι αυτής της 
αποτρόπαιης απόφασης, 
αχαριστίας και συμπεριφοράς. 
Εκδηλωμένης με την νοοτροπία του 
ισχυρού, αναγκαστήκαμε να 
εγκαταλείψουμε σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας τα έδρανα της Βουλής 
και δεν θα επιστρέψουμε εκεί μέχρι 
την ανάκληση του νόμου και χωρίς 

να εγγυηθεί η συνέχιση της εκπροσώπησής μας στη Βουλή.  
 
Απευθυνόμαστε σε Σας, σε ένδειξη σεβασμού προς τη στάση σας εναντί μας 
και έναντι των δημοκρατικών εξελίξεων στην Αλβανία, με την παράκληση να 
ενημερώσετε τις κυβερνήσεις σας, ως χώρες μέλη στην Ε.Ο.Κ και να 
αντιδράσετε αναλόγως. Ταυτόχρονα, να Σας επιβεβαιώσουμε ακόμα μια φορά 
τη δέσμευσή μας ότι θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για την νομιμοποίηση της 
εκπροσώπησής μας στην πλουραλιστική Βουλή, όπως ορίζουν οι ανάλογες 
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διεθνείς πράξεις, και ότι θα παραμέινουμε παράγοντας πολιτικής σταθερότητας 
στην Δημοκρατία της Αλβανίας.  
 
Με εκτίμηση και σεβασμό  
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας 
Γιάννης Γιάννης 
 
 
Ακολουθεί η Επιστολή Διαμαρτυρίας προς το Φόρουμ για την 

Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (Ελσίνκι) 

     
    Τίρανα 
 

Στις 25.07.1991, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
ψήφιση του άρθρου 7 του νέου 
νόμου για τα πολιτικά κόμματα, 
που αφαιρεί στην οργάνωση 
«Δημοκρατική Ένωση για την 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα, 
ΟΜΟΝΟΙΑ», το δικαίωμα για τη 
συνέχιση της αυθεντικής 
εκπροσώπησης στη Βουλή, η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα  αυτής 
της οργάνωσης αποχώρησε 
από τις εργασίες της Βουλής. 

Η πράξη αυτή ελήφθη 
μετά την πεποίθηση ότι ο 
προαναφερόμενος νόμος, 
ανεξαρτήτως που ψηφίστηκε 
από την πλειοψηφία των 
βουλευτών, δεν αποτελεί 
σωστή δημοκρατική λύση όσον 
αφορά την πολιτική 
εκπροσώπηση της μειονότητάς 
μας στο ανώτατο νομοθετικό 
όργανο. 
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Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα 
στην Αλβανία, με την πικρή 
εμπειρία περιορισμών και 
περιστολών των δικαιωμάτων 
της από το κομμουνιστικό 
καθεστώς, κατόρθωσε να έχει 
τους νόμιμους εκπροσώπους 
της στην αλβανική 
πλουραλιστική Βουλή και να 
προσφέρουν σ΄αυτή τη σεμνή 
της συμβολή.  

Όμως, στις συνθήκες 
κυριαρχίας του μηχανισμού της 
ψήφου της πλειοψηφίας, όπως 

και της παλιάς νοοτροπίας, στα οποία προστίθενται και οι αντιπαραθέσεις και 
επιθέσεις σε εθνικιστικό πνεύμα μερικών εφημερίδων, προέκυψε ο νόμος αυτός 
ο οπος, στερεί σε μια υπολογίσιμη εθνική μειονότητα το δικαίωμα 
εκπροσώπησης στη Βουλή. Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει προσβάλλει και θίξει 
σοβαρά τα αισθήματα του λαού της μειονότητάς μας, ο οποίος απαιτεί την 
επανόρθωση της αδικίας όσο το συντομότερο δυνατόν.Το Ευρωπαϊκό και 
διεθνές δίκαιο, μάλιστα και μερικών βαλκανικών χωρών, αναγνωρίζει σε 
μειονότητες την εκπροσώπηση σε δημοκρατική ή ομοσπονδιακή βουλή, ως 
προϋπόθεση δημοκρατικού διαλόγου και παράγοντα πολιτικής σταθερότητας.  

Προσθέτουμε εδώ και το γεγονός ότι στην Αλβανία, όπου ο 
εκδημοκρατισμός της χώρας και του κράτους δικαίου πραγματοποιούνται μέσα 
από δυσκολίες, η προάσπιση των δικαιωμάτων της μειονότητας, μέσω των 
εκπροσώπων της, απαιτεί μεγαλύτερη εγγύηση. Για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητος και ο ρόλος της μειονότητας, μέσω αυτών των εκπροσώπων σε 
μια πλουραλιστική Βουλή. Και είναι γνωστό ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχει δείξει ότι σέβεται τους νόμους και λειτουργεί βάση του 
συντάγματος και του καθεστώτος της μειονότητας. 

Η Χάρτα των Παρισίων (Νοέμβρη 1990) τονίζει ότι «τα θέματα που 
αφορούν τις εθνικές μειονότητες μπορεί να λυθούν ικανοποιητικά μόνο εντός 
ενός πολιτικού δημοκρατικού πλαισίου», διότι «τα δικαιώματα του ατόμου που 
ανήκει σε μια εθνική μειονότητα, πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά ως 
αναπόσπαστο μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικώς» (Χάρτα των 
Παρισίων, Τίρανα 1991, σελ 22). 

Υπό το σκεπτικό αυτό απευθυνόμαστε στο δικό σας Φόρουμ για να 
προσφέρει τη δική του συμβολή στην επίλυση του θέματος που καταγγέλλουμε.  
 
 Με σεβασμό  
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα και Προεδρείο της  
Οργάνωσης « Δημοκρατική Ένωση της Ε.Ε. Μειονότητας» 
 
Τίρανα 26.07.1991. 
 
(Σημ: Η δακτυλογράφηση γινότανε κρυφά στα γραφεία της Βουλής. Οι 
γραμματείς, τρία κορίτσια, αψηφούσαν τις απαγορεύσεις. Θεωρούσαν μεγάλη 
υποχρέωση το γεγονός ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια ελληνική βίζα, 
κάτι όμως που μας δυσκόλευε πολύ η Ελληνική Πρεσβεία)               
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Τόμος IV 

Συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αμνηστία. Το βαρύ τίμημα 
αίματος του Ελληνισμού επί κομμουνιστικού καθεστώτος 
 

Συνεδρίαση 01.08.1991  

 
Η συνέχιση της αποχής μας λόγω του νόμου για τα πολιτικά κόμματα 

δεν είχε πλέον νόημα. Καλοκαίρι ήταν και ο μηχανισμός των ξένων 
διπλωματιών εντελώς χαλαρός, δεν αντέδρασε. Συνέβαλε αποφασιστικά και η 
απαθής στάση της Ελλάδας. Μετά από την εξέλιξη αυτή χωρίς αντιδράσεις για 
το νόμο από τον δυτικό παράγοντα, που τότε ήταν ιδιαίτερα αποφασιστικός, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έδειχνε διατεθειμένος να συνυπόγραφε την ισχύ 
του νόμου.  

Στις συνθήκες αυτές, ο αρχηγός του σώματος ασφαλείας της Πρεσβείας 
Λ. Μίγκος και ένας από τους γραμματείς της πρεσβείας, ο Γ. Διακοφωτάκης, 
ζήτησαν την επιστροφή στη Βουλή, όχι γιατί είχαν κάποια επίσημη εντολή, 
(μάλιστα δεν έκρυβαν τη δυσφορία τους για την επίσημη στάση της Αθήνας) 
αλλά επειδή το έκριναν οι ίδιοι. Το σχέδιο νόμου για την αμνηστία των πρώην 
πολιτικών κρατουμένων που θα συζητούνταν στη Βουλή αφορούσε ιδιαίτερα 
τον Ελληνισμό της Αλβανίας, διότι είχε υποστεί πολλούς διωγμούς λόγω της 
ελληνικής του ταυτότητας και συνεπώς, απαιτούσε, αναγνώριση της 
ιδιόρρυθμης αυτής εθνικής κάθαρσης, ηθική και υλική αποκατάσταση, ατομική 
και συλλογική και πάνω απ΄όλα την αναγνώριση από την αλβανική κοινή γνώμη 
ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα ζούσε υπό το κομμουνιστικό καθεστώς διπλή 
φυλακή και δε χαιρότανε θετικής δυσφήμησης, όπως είχε καλλιεργήσει την 
εντύπωση το καθεστώς και είχαν υιοθετήσει στην Αλβανία. 

Ο κ. Μίγκος μας έφερε (στην ουσία μου έφερε) τρανταχτά στοιχεία για τα 
δεινά που είχε προκαλέσει ο Χότζα στον Ελληνισμό. Ότι ο Χότζα είχε αρχίσει 
το μακελλειό εις βάρος μας από τον Πόλεμο. Τότε άκουσα για πρώτη φορά πώς 
σκοτώθηκε ο Σαχίνης και ότι ο Λευτέρης Τάλλιος δεν σκοτώθηκε, αλλά τον 
δολοφόνησαν με εντολή του Χότζα, γιατί είχε γίνει επικίνδυνος στα σχέδια των 
Γιουγκοσλάβων, όπως και ο Σαχίνης, αλλά από την αντίθετη πλευρά. (Την 
αφήγηση αυτή ο κ. Μίγκο είχε από τον Μπ. Σπαχίου, τον δολοφόνο του Τάλλιου 
και αργότερα γενικό εισαγγελέα του Χότζα, αλλά που κατέληξε σε φυλακή και 
εξορία, όπως όλοι οι στενοί του συνεργάτες.) Εκεί άκουσα για τα χωριά δίπλα 
στα σύνορα που είχε ξεριζώσει και εξαφανίσει ο Χότζα. Μου ανέφερε ακόμα 
μέχρι και ποιος έδινε τις εντολές, κυρίως για τις εκτελέσεις στα σύνορα μέχρι 
την τελευταία πνοή του καθεστώτος (με ιδιαίτερο το ρόλο του υφυπουργού Δ. 
Τάξης). Όπως και το μέγεθος διαφθοράς της κοινότητάς μας στο δίκτυο 
πληροφόρησης των υπηρεσιών. (Δύο στους τρεις ήταν καταδότες!! Το ίδιο 
στοιχείο θα αναφέρει δύο χρόνια αργότερα στο Αργυρόκαστρο ο Σαλί 
Μπερίσια, όταν θέλησε να αντιταχτεί στους 6 όρους Μητσοτάκη προς τα 
Τίρανα.) 

Ωστόσο, χωρίς να είμαστε νομικοί και χωρίς ασφαλώς νομικά 
επιχειρήματα, εμείς πιάσαμε το νόημα που έπρεπε να είχε το νομοσχέδιο. Για 
μας, όπως στη συνέχεια κατοχυρώθηκε, το νομοσχέδιο δεν έπρεπε απλά να 
αφορούσε την αμνηστία ή και τη χάρη, αλλά και την αθώωση και την 
αποκατάσταση: ηθική, κοινωνική, υλική και πραχτική των πρώην πολιτικών 
φυλακισθέντων και κατατρεγμένων .  
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Επίσης, τη στιγμή που το Δ. Κόμμα, περισσότερο από δικαίωση των 
πρώην φυλακισθέντων ήθελε την ενοχοποίηση του Σ. Κόμματος ταυτίζοντάς το 
με το αιματηρό καθεστώς (διεκδικούσε πολιτικά και εκλογικά οφέλη από την 
υπόθεση αυτή) και το Σ. Κόμμα να περιμένει αμυνόμενο στη γωνία τη στιγμή 
άσκησης της ισχύος της ψήφου της πλειοψηφίας, εμείς είχαμε όλο το πεδίο 
ελεύθερο στους δικούς μας ανώτερους στόχους. Την προβολή των πάνδεινων 
που υπέφερε ο Ελληνισμός επί Χότζα.  
 

Η συζήτηση του νομοσχεδίου άρχισε την 01.08.1991 και μετά από 7 
μέρες (07.08.1991) συζητήσεων αποφασίστηκε να επιστραφεί στην κυβέρνηση 
για επανεξέταση για να έρθει εκ΄νέου προς συζήτηση, στις 30.09.1991  
 

Ανέλαβα και στο νομοσχέδιο αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάποια στιγμή 
δέχτηκα τη σκληρή αντίδραση και τις απειλές του Προέδρου της Δημοκρατίας 
που ζητούσε με τον τρόπο αυτό την ταπείνωσή μου.   

Θα αρχίσω δυναμικά και στη διαδικασία των ερωτήσεων με ερώτηση 
που αφορούσε τη συλλογική αποκατάσταση των πρώην φυλακισθέντων. 
Απαίτησα από τον Υπουργό που υπερασπιζότανε το νομοσχέδιο, να εξηγήσει 
την αποκατάσταση σε κατοίκηση των πρώην φυλακισθέντων και εξόριστων, τα 
χωριά των οποίων είχαν εξαφανιστεί.  
    
Σελ. 1543  
Panajot Barka - Në projektligj theksohet që të dënuarit politikë ose të 
internuarit do të mund të rikthehen në banesat e tyre. Po për një fshat të tërë 
të internuar a është menduar se ku do të venë? 
Shefqet Muçi - Do të kthehen në fshat. 
Panajot Barka - Po ai fshat nuk ekziston më. Pikërisht këtu është e keqja. 
 
Συνεδρίαση 02.08.1991 Συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αμνηστία  
 
Σελ 1557 
 Η ομιλία μου στη συζήτηση κατ΄αρχήν του νομοσχεδίου. Η μετάφραση 
είναι το χειρόγραφο του 1991 για την εφημερίδα Λαϊκό Βήμα, που ακόμα τότε 
μισοεκτελούσε χρέη στην υπηρεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.  
 
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Το λόγο έχει ο βουλευτής Παναγιώτης 
Μπάρκας. 
Panajot Barka - I nderuar Kryetar, Të nderuar kolegë, 
Të më falni, po fillimisht duhet t’i tërheqim vërejtjen Kryesisë që s’u bëri të 
njohur deputetëve të këtij Kuvendi deklaratën lidhur me protestën tone për një 
moment të caktuar të ligjit «Për partitë politike» e që u shpreh me largimin 
tonë nga salla e punimeve një javë më parë. 
Duhet theksuar këtu se Kryesia përdori metoda të vjetra të sistemit monist për 
mbylljen e plagëve. Kjo mendoj nuk shpreh as ekzigjencë, as dëshirë për 
mirëkuptim, por qëndrime, që në ndonjë rast pajtohen me ato të Partisë 
nacionaliste të Unitetit Kombëtar e të gazetës së saj “Kombi”. 
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Për projektligjin që kemi sot në dorë 
duhet thënë se ai ka të bëjë jo 
thjesht me amnistinë, pafajësinë apo 
rehabilitimin e njerëzve të dënuar 
për arsye të ideve a të bindjeve të 
tyre politike, por me amnistinë dhe 
rehabilitimin e vetë demokracisë së 
dhunuar, të dënuar e të internuar 
prej regjimit diktatorial, që në këtë 
aspekt shkëlqeu si rrufeja vrasëse 
në errësirë. 
Kjo erdhi për arsyen e thjeshtë dhe 
të njohur se rruga e bërrylave dhe e 
krimit politik për të marrë e mbajtur 
pushtetin fsheh në thelb një process 
makbethian, që në kushtet e 
Shqipërisë pati përmasa të 
pashembullta në kohë, në masën e 
thellësisë së krimit, në formë etj. Se 
sa tragjike qe kjo periudhë për 
popullin shqiptar dhe ithtarët e lirisë 
së mendimit do ta tregojë pikërisht 
ky ligj, prandaj dhe rëndësia e tij 
është e jashtëzakonshme për 
popullin shqiptar dhe me vlera për 

kredibilitetin e Shqipërisë në botë.  
Më i rëndësishëm është ky ligj për minoritarët grekë në Shqipëri, se pesha e 
veprimit të pushtetmbajtësve totalitarë qe e dyfishtë, në aspektin demokratik 
dhe atë kombëtar, etnik. Në aspektin kombëtar ky persekutim do të rriste që 
në momentin e luftës kundër ideve të Lefter Talos me shokë për ruajtjen e 
identitetit kombëtar në pjesëmarrjen tonë në luftë dhe do të vazhdonte deri 
vonë, në pragun e demokracisë, me vrasjet në kufi, që në faza të veçanta, si 
në vitet 50-60 ose 70-80, do të merrte përmasa tepër intensive. 
Ky persekutim drejtohej ndaj gjithë atyre që kërkonin ruajtjen e zhvillimin e 
këtij identiteti, vazhdimin e shkollave në gjuhën amtare si para luftës, dhe 
gjithë atyre që tentonin të merrnin kontakt me kombin mëmë. 
Denduria e të dënuarve politikë në fshatrat tona apo nga radhët tona përbën 
ndoshta një rekord në mbarë Shqipërinë. Në Pogon është një fshat që quhet 
Skore, në të cilin vetëm tre familje nuk kishin të dënuar politikë apo ishin me 
biografi të pastër, nga rreth 120 familje që ka fshati. Derviçani, Dhivri dhe 
Dhrojani janë fshatra ku dënimet politike të personave të ndryshëm i kalojnë 
të 12-13 shekujt. 
A ka krim më absurd se dhimbja dhe dashuria për atdheun dhe kombin 
mëmë? Shumë nga këto dënime dhe përndjekje janë ende të çuditshme dhe 
pa arsye. Pse ndiqej vallë familja Leka nga Glina? Pse u dënuan dhe vdiqën 
në mënyrë të shëmtuar priftërinjtë në manastirin e Pebelit?  
Për këta ky ligj  është amnisti apo pafajësi? 
Krimi politik abstrakt dhe absurd i minoritarëve grekë në Shqipëri kishte 
shpesh një denim demonstrativ shembullor, që të rrinin urtë të tjerët. Fati i të 
riut 16-vjeçar nga Frashtani që tentoi t’u afrohej telave me gjemba të 
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ngarkuara me tension, trupi i të cilit pasi u mbush me plumba, u tërhoq zvarrë 
pas një zetori fshat 
më fshat, fati i 
vëllezërve Praso, 
gjymtyrët dhe kurrizi i 
të cilëve u shndërrua 
në vend prove për 
përdorimin e forcës, 
në taketuke për të 
shuar cigaren, vrasja 
kriminale në Malçan, 
ku përpara gruas dhe 
fëmijës së vet vritet 
bashkëshorti i saj, 
babai i fëmijës e 
kunati i tij dhe gryka e 
automatikut merr në 
shenjë fëmijën dhe 
gruan e me dhjetëra 
të tjerë e vërtetojnë 
këtë pohim, përbëjnë 
një krim që u takon 
shekujve 15-17. Njeriu 
ndien revoltë më të 
madhe kur mëson sot 
nga pohimet në shtyp 
të ish-zyrtarëve të 
lartë se për disa nga 
këto krime urdhrin e 
firmoste vetë 
Presidenti i sotëm. Në 
hartën e burgjeve 

politike e të varrezave pranë tyre dhe të kampeve të internimit minoritarët 
grekë kanë pjesën e tyre dhe në raport me popullsin janë shumë të dëmtuar, 
më të dëmtuarit nga veprimi i këtyre ligjeve, se në çdo pjesë tjetër të 
Shqipërisë dhe më e keqja është se ishte pjesa më vitale dhe më e kualifikuar 
e minoritetit. 
Duhet theksuar, gjithashtu, se për të mbajtur nën kontrollin e frikës, ashtu si 
mbarë popullin shqiptar, merimanga e hekurt dhe e padukshme e survejimit 
dhe e përgjimit vepronte natë e ditë në familje apo individë. Në këtë aspekt 
duhet thënë se rehabilitimi politik fillon bashkë me fundin e veprimtarisë 
famëkeqe të Sigurimit të Shtetit dhe të metodave të përdorura prej tij. 
Ndaluam kryesisht në disa nga faktet që kërkojnë jo thjesht rehabilitimin, por 
pafajësi e rehabilitim së bashku me minoritarët grekë, jo për t’u veçuar nga 
dhimbja që ndien në këto momente populli shqiptar, me bijtë e të cilit vuajtën 
bashkërisht bijtë tanë, por për të treguar anën tjetër të deklaratave të 
deridjeshme të regjimit dikatorial për realitetin në minoritet, gjë që do të 
ndihmojë më mirë për një bashkëjetesë vëllazërore në të gjitha  aspektet. 
Është e vërtetë se me tërë nenet e këtij projektligji as që mund të riparohen 
ato plagë personale, familjare, ekonomike e shoqërore, ashtu siç nuk mund të 
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riparohet prapambetja gjysmëshekullore që trashëguam. Ne mendojmë që ky 
ligj të mos jetë thjesht për amnistinë, por një ligj që njeh pafajësinë e të 

dënuarve politikë, pra të quhet ligj 
për amnistinë, pafajësinë e 
rehabilitimin e të dënuarve politikë. 
Këto tri momente janë të 
rëndësishme në këtë ligj, se ka 
persona për të cilët vlen vetëm 
amnistia, ka të tjerë për të cilët 
është e domosdoshme pafajësia, 
prandaj e shikoj me vend 
domosdoshmërinë e nënvizimit të 
nenit 55, por si të parët, 
veçanërisht të dytët kanë nevojë 
për rehabilitim moral, ekonomik e 
shoqëror. 
Ndoshta s’është në kompetencën 
e Kuvendit Popullor zgjidhja e 
kësaj çështjeje në të tri aspektet, 
por ky Kuvend duhet të autorizojë 
e t’u hapë dritën 
jeshile institucioneve përkatëse 
për realizimin e tyre. 
Njerezve të dënuar për ide e 
bindje politike t’u njihet jo vetëm 
vjetërsia në punë, por në bazë të 
punës së bërë të përfitojnë në 

formën e shtesës një pension, të diferencuar në bazë të punës së kryer dhe të 
të ardhurave të krijuara. Pra rehabilitimi i tyre i parë tani për tani është ai 
ekonomik. Po kështu është e rëndësishme të theksohet se të internuarve u 
lejohet e drejta e banimit sipas dëshirës dhe t’u krijohen mundësitë materiale 
për rifillimin normal të jetës në bazë të kësaj dëshire. 
Një moment tjetër që përbën pjesën integrale të këtij ligji është amnistia ndaj 
atyre që kanë kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin. Amnistia për këta është 
e vlefshme bashkë me thirrjen për kthimin në atdhe, për stimulimin në punë, 
duke shfrytëzuar dhe të ardhurat e siguruara atje. 
Duke përfunduar, do të theksonim se jemi dakord në parim me një ligj të tillë, 
në bazë të kushteve demokratike, që të plotësohen interesat e gjithë atyre që 
u dënuan në këta 46 vjet. Por tek po aprovojmë një ligj për amnistinë, 
pafajësinë e rehabilitimin e personave të veçantë, të cilët këtej e tutje qofshin 
të nderuar e luftëtarë të sprovuar të demokracisë, do të deshëm që vetë 
demokracia të mos privojë të drejta që i takojnë jo vetëm më një njeriu, por 
edhe një popullsie të tërë. Falemnderit! 
 
Μετάφραση  Παναγιώτης Μπάρκας – Αξιότιμε Πρόεδρε!  Αξιότιμοι 
συνάδελφοι. Σας ζητούμε συγνώμη, αλλά εξαρχής θέλουμε να επισύρουμε την 
προσοχή στο Προεδρείο της Βουλής, το οποίο δεν γνωστοποίησε στο σώμα τη 
δήλωσή διαμαρτυρίας μας για το άρθρο 7 του νόμου για τα πολιτικά κόμματα, 
διαμαρτυρία η οποία έγινε με την αποχώρησή μας από τη Βουλή πριν από μία 
βδομάδα. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι το προεδρείο για άλλη μια φορά έκανε 
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χρήση των παλιών μεθόδων του ολοκληρωτικού καθεστώτος για την επούλωση 
των πληγών. Αυτό φρονούμε δεν εκδηλώνει ούτε σύνεση, ούτε συνέπεια, ούτε 
επιθυμία για κατανόηση, αλλά στάσεις, που τέλος –τέλος  ταυτίζονται με εκείνες 
του εθνικιστικού Κόμματος «Εθνικής Ενότητας» (Unitetit Kombëtar) και της 
εφημερίδας του «Έθνος» (Kombi). 

Όσον αφορά το νομοσχέδιο υπό συζήτηση, φρονούμε ότι πρόκειται για 
ένα νόμο και για στιγμές που δεν αφορούν απλώς την αμνηστία, την αθωότητα 
ή την αποκατάσταση των κατατρεγμένων λόγω των πολιτικών τους ιδεών και 
πεποιθήσεων, αλλά με την αμνηστία και την αποκατάσταση της ίδιας της 
περιφρονημένης, τιμωρημένης και εξορισμένης  δημοκρατίας στην Αλβανία 
από το δικτατορικό καθεστώς, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ενήργησε 
όπως ο θανατηφόρος κεραυνός στα σκοτάδια.    

Αυτό ήταν συνέπεια, της 
γνωστής και απλής λογικής ότι η 
πορεία του πολιτικού εγκλήματος 
για την κατάχτηση και 
διατήρησης της εξουσίας, κρύβει 
στην ουσία μια διαδικασία που 
θυμίζει Μάκβεθ, η οποία στις 
συνθήκες της Αλβανίας γνώρισε 
πρωτοφανείς διαστάσεις σε 
χρόνο, σε μέγεθος, σε τρόπους 
του εγκλήματος κλπ.    

Το πόσο τραγική ήταν η 
περίοδος αυτή που έζησε ο 
αλβανικός λαός και οι 
υποστηρικτές της ελευθερίας της 
σκέψης, θα το αποδείξει ο νόμος 
αυτός, γι΄αυτό και η σημασία του 
είναι εξαιρετική για τον αλβανικό 
λαό στο εσωτερικό και το κύρος 
της Αλβανίας στον κόσμο.   

Περισσότερη σημασία έχει 
ο νόμος αυτός για τους Έλληνες 
μειονοτικούς στην Αλβανία, 
έναντι των οποίων, το βάρος της 
ολοκληρωτικής εξουσίας ήταν 
διπλός, στο δημοκρατικό 

επίπεδο και στο εθνικό.   
Σε εθνικό επίπεδο αυτή η δίωξη άρχισε με την καταπολέμηση των ιδεών 

του Λευτέρη Τάλλιου και των συναγωνιστών του για τη διατήρηση, στον αγώνα 
και μετά, της εθνικής μας ταυτότητας και θα συνέχιζε μέχρι αργά, στα πρόθυρα 
της Δημοκρατίας, με τις εκτελέσεις στα σύνορα. Πρόκειται για διώξεις οι οποίες 
σε συγκεκριμένες φάσεις, όπως στη δεκαετία 50-60 ή και 70-80 θα λάμβανε 
φρικτές διαστάσεις  

Η άγρια αυτή δίωξη απευθυνότανε ενάντια σε όλους εκείνους που 
απαιτούσαν την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, τη συνέχιση των σχολείων 
στη μητρική γλώσσα όπως προπολεμικά, ενάντια στους απλούς Έλληνες που 
έπρεπε να λησμονούσαν την εθνική τους καταγωγή και κατά όλων εκείνων που 
επιδίωκαν την επικοινωνία με τον εθνικό κορμό.   
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Η πυκνότητα των πολιτικών κατατρεγμένων στις περιοχές μας ή και από 
τις γραμμές μας, αποτελεί ίσως το ρεκόρ σε όλη την Αλβανία. Στο Πωγώνι 
υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Σχωριάδες, στο οποίο από τις 120 οικογένειες 
μόνο τρεις ήταν χωρίς πολιτικούς κατατρεγμένους. Η Δερβιτσάνη, η Δίβρη και 
η Δρόβιανη αποτελούν κοινότητες όπου οι πολιτικές καταδίκες κατά διαφόρων 
Ελλήνων ξεπερνούν τους 12 -13 αιώνες.    

Υπάρχει μήπως πιο παράλογο καθεστωτικό έγκλημα από την πρόκληση 
του πόνου λόγω απαγόρευσης της αγάπης για την Πατρίδα και τον εθνικό 
κορμό; 
Πολλές από αυτές τις καταδίκες παραμένουν περίεργες και χωρίς λογική. Γιατί 
καταδιώκονταν τάχα η οικογένεια Λέκα από τη Γλύνα; Γιατί καταδικάστηκαν και 
πέθαναν αποτρόπαια οι παπάδες στη μονή της Πέπελης; Γιατί καταστράφηκαν 
οι οικογένειες Μήλο, Ξέρα στη Δερβιτσάνη, οι δάσκαλοι στο Τερχιάτι, στην 
Πάνω Δρόπολη, στη Δρόβιανη, στο Θεολόγο;! 

Γι αυτούς ο νόμος αυτός 
σημαίνει αμνηστία ή αθωότητα;! 

Το αφηρημένο και 
παράλογο πολιτικό έγκλημα 
στην Ε. Ελληνική Μειονότητα 
στην Αλβανία σκαρώνονταν 
συχνά ως παραδειγματικό για 
να καθίσουν φρόνημα οι 
υπόλοιποι.  

Μιλάει γι΄αυτό η τύχη του 
16-χρονου από τη Φραστανή, 
που επιχείρησε να πλησιάσει τα 

ηλεκτροφόρα 
συρματοπλέγματα. Αφού του 
γέμισαν το τρυφερό σώμα με 
σφαίρες το έδεσαν πίσω από 
ένα τρακτέρ και το περιφέρανε 
από χωριό σε χωριό για να δουν 
και οι υπόλοιποι τι μπορεί να 
πάθουν αν επιχειρήσουν το 
ίδιο.  

Μιλάει η τύχη των 
αδερφών Πράσο, τα άκρα και το 
κορμί των οποίων  
μετατράπηκαν σε πεδίο δοκιμής 
στη χρήση βίας, σε 
τσιγαροθήκες όπου έσβηναν το 
αναμμένο τσιγάρο τους οι 

δήμιοι, (όπως όριζαν οι μέθοδοι του Ζυλιφτάρ Ραμίζι, -σημ. υφυπουργού τότε 
δημόσιας τάξης- εναντίον του οποίου δεν λήφθηκε κανένα δικαστικό μέτρο).  

Μιλάει η εγκληματική δολοφονία στη Μάλτσανη, όταν παρουσία της 
συζύγου και του παιδιού τους σκοτώνεται ο πατέρας του μωρού και ο κουνιάδος 
του και η κάνη του αυτόματου σημαδεύει και το βρέφος. Και οι πάρα πολλές 
άλλες περιπτώσεις. Όλες από κοινού μαρτυρούν συνέχεια των βασανιστηρίων 
και καταδικών που ακολουθούνταν στον 15-17 αιώνα 
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Νιώθεις όμως μεγαλύτερη αγανάκτηση όταν γνωρίζεις σήμερα από 
ομολογίες στον τύπο πρώην υψηλών αξιωματούχων, ότι για μερικά απ΄αυτά τα 
εγκλήματα τις εντολές υπέγραφε προσωπικά ο σημερινός πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.  

Στο χάρτη των πολιτικών φυλακών, κρατητηρίων, κέντρων εξόρισης και 
των νεκροταφείων δίπλα τους, οι Έλληνες μειονοτικοί, έχουν το μερίδιό τους 
και αναλογικά με τον πληθυσμό προκύπτει ότι δέχτηκαν περισσότερα δεινά, 
από την εφαρμογή των νόμων αυτών αλλοτρίωσης της ανθρώπινης ψυχής σε 
σύγκριση με τον αλβανικό λαό. Και το χειρότερο όταν πρόκειται για το πιο 
ζωτικό και διανοητικά εξυψωμένο κομμάτι Ελληνισμού.    

Πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι για να τηρηθούν υπό τον έλεγχο του 
φόβου οι Έλληνες, δρούσε σε αυστηρότερο επίπεδο από ό τι στον αλβανικό 
λαό, η αφανής και σιδηρά αράχνη παρακολούθησης, ατόμων, οικογενειών, 
φίλων.   

Υπό το σκεπτικό αυτό 
πρέπει να επισημανθεί ότι η 
πολιτική αποκατάσταση ξεκινάει 
εκεί που τελειώνει το έργο της 
κακόφημης Σιγουρίμη και των 
πραχτικών που ακολούθησε. 
  Επικεντρωθήκαμε κυρίως σε 
μερικά από τα στοιχεία που 
απαιτούν ταυτ όχι απλά 
αποκατάσταση, αλλά ταυτόχρονη 
αθώωση και αποκατάσταση των 
κατατρεγμένων Ελλήνων 
μειονοτικών, όχι μόνο για να 
ξεχωρίσουμε αυτές τις στιγμές από 
τον πόνο που νιώθει ο αλβανικός 
λαός, με τα παιδιά του οποίου 
υπέφεραν από κοινού και τα δικά 
μας παιδιά, αλλά για να 
διαψεύσουμε τις μέχρι χθες 
δηλώσεις του δικτατορικού 
καθεστώτος, για την 
πραγματικότητα στην Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα, κάτι που θα 
συμβάλλει καλύτερα στην 
επιδιωκόμενη αδελφική 
συνύπαρξη σε όλους τους τομείς. 
   Είναι αληθές ότι με τα 8 άρθρα 

του νομοσχεδίου αυτού, έτσι όπως δεν μπορεί να αποκατασταθούν τα 
προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, κοινωνικά τραύματα, έτσι δεν μπορεί να 
αποκατασταθεί η 50χρονη οπισθοδρομικότητα που κληρονομήσαμε.  

Φρονούμε ότι ο νόμος αυτός δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στην 
αμνηστία, αλλά να αποτελέσει ένα νομικό πλαίσιο για την αμνήστευση, την 
αθώωση και την αποκατάσταση των πολίτικων φυλακισθέντων και 
κατατρεγμένων   

Οι τρεις αυτές πτυχές είναι σημαντικές σε έναν τέτοιο νόμο, διότι 
υπάρχουν άτομα τα οποία δικαιούνται μόνο την αμνηστία, υπάρχουν πολλά 
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άλλα για τα οποία είναι απαραίτητη η αθώωση και για όλους μαζί η ηθική, 
οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση. Γι αυτό κρίνω απαραίτητη πρώτα την 
κατάργηση του άρθρου 55 του ποινικού κώδικα, (το φημισμένο αρθρο για την 
αντικαθεστωτική προπαγάνδα). 

Ίσως δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Βουλής η επίλυση στην ολότητά του 
αυτού του θέματος, στις τρεις πτυχές του, αλλά αυτή η Βουλή να 
εξουσιοδοτήσει, να ανοίξει το πράσινο φως σε άλλους αρμόδιους φορείς για να 
πετύχουν την λύση που απαιτείται.   

Στους ανθρώπους που διώχτηκαν για πολιτικές ιδέες και πεποιθήσεις, 
θα πρέπει να αναγνωριστούν όχι μόνο τα χρόνια εργασίας, αλλά να 
επωφεληθούν με βάση την αναγκαστική εργασία και τα χρόνια φυλάκισης ως 
επίδομα μια σύνταξη.  

Έτσι η πρώτη επείγουσα αποκατάστασή τους, είναι η οικονομική. 
Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στους φυλακισθέντες και 

εξόριστους να αναγνωριστεί το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του τόπου 
διαμονής και να δημιουργηθούν υλικές προϋποθέσεις για ομαλές συνθήκες 
διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους.  

Μια άλλη πτυχή, που αποτελεί τη σύνθετη πλευρά του νομοσχεδίου 
αυτού, αφορά την αμνηστία εκείνων που συνεχίζουν να κατηγορούνται για 
παράνομη διέλευση των συνόρων. Η αμνηστία γι΄αυτούς είναι χρήσιμη, από 
κοινού με την έκκληση για επιστροφή στην Πατρίδα, όπου θα συμβάλλουν σε 
εργασία και επενδύσεις.  

Καταλήγοντας θα σημειώναμε ότι συμφωνούμε καταρχήν με το νόμο 
αυτό, ώστε με βάση τις δημοκρατικές αρχές, να εκπληρωθούν τα ενδιαφέροντα 
και συμφέροντα όλων εκείνων που δικάστηκαν για πολιτικούς λόγους τα 46 
αυτά τελευταία χρόνια. 

Αλλά, ενώ καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα νόμο για την αμνηστία, 
αθώωση και αποκατάσταση ξεχωριστών ατόμων ή ομάδας, οι οποίοι στο εξής 
ας είναι τιμημένοι και δοκιμασμένοι αγωνιστές της δημοκρατίας, θα θέλαμε 
ώστε η ίδια δημοκρατία να μη στερήσει δικαιώματα που ανήκουν σε μια 
μειονότητα. Σας ευχαριστώ!     
 

Η προσωπική σκληρή κόντρα με τον Αλία. Απειλή για ποινική 
δίωξη 

 
Λίγες ώρες μετά την ομιλία μου αυτή, έφτασε στη θέση μου τρομαγμένο 

ένα από τα κορίτσια της γραμματείας. Μου έφερνε από τον πρόεδρο της 
Βουλής ένα κομμάτι χαρτί. Ήταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με 
σφραγίδα και υπογραφή. Κοίταξα τον Μέξη ο οποίος ως συνήθως χαμογέλασε, 
έτριψε τα χέρια και έμασε τις πλάτες. 

Στις λίγες γραμμές ο Αλία απαιτούσε να ζητήσω δημόσια συγνώμη για 
την αβάσιμη κατηγορία στην ομιλία μου, κατ΄ εκείνον, ότι «για μερικά απ΄αυτά 
τα εγκλήματα τις εντολές υπέγραφε προσωπικά ο σημερινός πρόεδρος της 
Δημοκρατίας». Διαφορετικά, απειλούσε ο Αλία, θα ζητούσε την άρση της 
βουλευτικής ασυλίας μου και θα μου έκανε μήνυση για συκοφαντική 
δυσφήμηση. 

Η είδηση διαδόθηκε ταχέως στην αίθουσα της Βουλής και φάνηκε 
αμέσως η αποστασιοποίηση των συναδέλφων λόγω κατηγορίας από τον 
«μεγάλο» του κόμματος. Η στάση αυτή, την οποία είχα δοκιμάσει αρκετές 
φορές στο παρελθόν, εκδήλωναν ιδιαίτερα οι βουλευτές του Σ. Κόμματος.  
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Υπήρχαν και τέτοιοι που χαίρονταν ότι καλά μου γινότανε με αυτά που 
έλεγα. Αμηχανία δήλωναν και οι συνάδελφοι στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Ήταν η πρώτη 
φορά, μάλιστα και η τελευταία, που συνέβαινε κάτι τέτοιο στην αλβανική Βουλή, 
να απειλεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έναν βουλευτή και πολύ λίγος ο χρόνος 
από την πτώση του καθεστώτος. 

Απάντησα με μια πολύ σκληρή δήλωση στον Αλία, η οποία έγινε τη 
Δευτέρα στις 05.08.1991.  Υπάρχει στ αλβανικά το χειρόγραφο. Ασφαλώς και 
δεν υπάρχει η δήλωσή μου στα πραχτικά της Βουλής. Ο Αλία δεν έδωσε 
συνέχεια! 

 

Μετάφραση στα Ελληνικά 
  Αξιότιμοι κύριοι  

Την Παρασκευή το βράδυ ημερ. 02.08.1991, μόνο λίγες ώρες μετά την 
ομιλία μου σχετικά με το νομοσχέδιο για την αμνηστία, αθωότητα και 
αποκατάσταση  των πολιτικών καταδικασμένων, έφτασε με ταχύτητα αστραπής 
ένα έγγραφο με την υπογραφή του ίδιου τουπροέδρου της Δημοκρατίας, στο 
οποίο αφού διαστρεβλώνει μια δήλωσή μου, απαιτεί όπως αναφέρει, στοιχεία. 
Σε περίπτωση που δεν του παρουσιάσω στοιχεία να προβώ σε δημόσια 
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συγνώμη στη Βουλή. Διαφορετικά θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου 
ασυλίας και την παραπομπή στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση.  

Ευχαριστούμε ω κεραυνοφόρε ! 
Αναμέναμε την υπεράσπισή σας Κύριε Πρόεδρε, την συμβολή σας ώστε 

να έμπαινε τέρμα στην παραβίαση των δικαιωμάτων μας, περιμέναμε να 
κλείνατε το στόμα του εθνικιστικού και σοβινιστικού κόμματος «Εθνικής 
Ενότητας», να ασκούσατε την επιρροή σας για να αποχτούσαμε το δικαίωμα 
για σχολεία στη μητρική γλώσσα, να μας εξασφαλίζονταν το δικαίωμα για 
συμμετοχή στην κυβέρνηση, για να αποχτούσαμε στο ελάχιστο μια υποδομή 
για την λειτουργία της οργάνωσής μας. Αλλά εσείς μας εκτοξεύσατε έναν 
κεραυνό για να διαμηνύσετε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να καθόμαστε φρόνιμα. 
Με το πρόσχημα ότι σας προσβάλαμε!   

Πώς εξηγείται ώστε εσείς που έχετε την αρμοδιότητα να υπερασπιστείτε 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα, δέχεστε να παραβιαστούν αυτά 
ζητώντας ώστε ένας βουλευτής να υποστεί την απώλεια ελευθερίας λόγου και 
κρίσης;!  Πώς δεν γνωρίζεται εσείς ότι ο βουλευτής δεν ευθύνεται γι΄αυτά που 
αναφέρει;! 

Γιατί πρέπει να χαρακτηριστεί συκοφαντία μια αλήθεια, μια αναφορά σε 
μια εφημερίδα;! Προσωπικά κρίνω αληθινά τα όσα αναφέρει η εφημερίδα, 
εφόσον εσείς δεν τα διαψεύσατε και δεν τηρήσατε την ίδια στάση έναντί τους. 
Εκείνο όμως που είναι άξιο απορίας κύριε Πρόεδρε αφορά το γεγονός ότι εσείς 
ανησυχήσατε πολύ από μια δήλωση ενός βουλευτή που εκπροσωπεί την 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα.  
 
(σημ: η εφημερίδα “Rilindje Demokratike” του Δημοκρατικού Κόμματος, στις 
03.07.1991, αρ. φύλλου 49, έγραφε  συγκεκριμένα «Οι εκτελέσεις στα σύνορα 
έλαβαν διαστάσεις την προηγούμενη χρονιά αφού είχαν γίνει οι τροποποιήσεις 
στον ποινικό κώδικα. Η εντολή έχει δοθεί επίσης από τον Αρχηγό των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Ραμιζ Αλία. Εκείνος φέρει την άμεση ευθύνη για τις 
απάνθρωπες κακομεταχειρίσεις και συμπεριφορές με τα αδέρφια Πράσο στους 
Αγίους Σαράντα, τον ενταφιασμό των σορών χωρίς να ενημερωθούν οι 
οικογένειές τους κλπ» 
Ωστόσο, πέφτανε στο κενό όλα τα αιτήματά μας που αναφέρονται στη 
δήλωσή μου αυτή στην οποία ο Αλία δεν έδωσε συνέχεια!)      
 

Στις 07.08.1991 αποφασίστηκε το νομοσχέδιο να επιστραφεί για 
βελτιώσεις στην κυβέρνηση. Οι προτάσεις μας ήταν και πάλι 
ουσιαστικές.  
Θα επανέλθει για να ψηφιστεί στις 30.09.1991.  
Οι εργασίες συνεχίστηκαν με άλλους νόμους! 
 
 
Συνεδρίαση 07.08.1991. Για την στρατονομία στη Δ. Αλβανίας 
  
Σελ 1639 
Panajot Barka - Edhe Grupi ynë i OMONIA-s është dakord që të fillojmë 
diskutimin nen për nen të këtij projektligji dhe kjo rrjedh nga vetë rëndësia e 
këtij ligji, ashtu si e gjithë ligjeve të tjera. Por me këtë rast do të deshëm të 
theksonim se është një moment që ne duhet të rritim prestigjin dhe besimin e 
popullit te Kuvendi Popullor, se sot na ndodhi të përjetojmë skena të hidhura 
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të eksodit dhe nga kontaktet e pakta që patëm rrugës, konstatuam pikërisht 
humbjen e besimit, që vazhdon të ekzistojë edhe ndaj Parlamentit. Prandaj si 
deputetë bëjmë thirrje që të lihen mënjanë grindjet personale midis 
deputetëve ose pozicionet partiake dhe të vazhdojmë të miratojmë ato ligje të 
rëndësishme që i hapin rrugën demokracisë dhe objektivitetit demokratik që 
duhet të sigurojë bota ndaj nesh. Falemnderit! 
 
 
Συνεδρίαση.07.08.1991. Για την λειτουργία ξένων επιχειρήσεων στη  

χώρα.  
 
Σελ. 1648 
Panajot Barka - Problemin e shumës së kësaj takse ndoshta duhet të na e 
sqarojnë specialistët dhe duhet parë kjo shumë tani nëse është e madheapo 
e vogël. Mendoj që për shumën të votohet kështu siç është dhe pastaj 
specialistët le ta caktojnë këtë gjë. Ndërsa për atë “si taksë e përhershme...” 
mendoj që “si taksë regjistrimi” do të ishte më e saktë e do të zgjidhte të gjitha 
problemet. 
 
Σελ.1651. 
Panajot Barka - Meqë erdhi një specialist këtu, mendoj që pa interpretimin e 
specialistit ky nen të mos hidhet në votim, për arsye se ka ca gjëra që janë 
me të vërtetë absurditete dhe nesër do të  detyrohemi t’i kthehemi përsëri këtij 
ligji. 
 
Σελ.1652 
Panajot Barka - Për të lidhur kontratë një firmë e huaj i bën kërkesë ministrisë 
përkatëse apo i drejtohet Ministrisë së Lidhjeve Ekonomike me Jashtë? I 
drejtohet ministrisë përkatëse. Atëherë si ka mundësi që për të hapur zyrë 
përfaqësimi, ajo duhet t’i drejtohet Ministrisë së Lidhjeve Ekonomike me 
Jashtë? Pra këtu ka një burokraci të tepruar, sepse kontratën do ta lidhë me 
ministrinë përkatëse, ndërsa për zyrën e përfaqësimit do të vrapojë te 
Ministria e Lidhjeve Ekonomike me Jashtë. 
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Οι διαμαρτυρίες μας για το ανθελληνικό κλίμα σε βάρος της 
ΟΜΟΝΟΙΟΑΣ και της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

 
Στην Αλβανία εκείνη την περίοδο, ειδικά κατά και μετά την ψήφιση του 

νόμου  για τα πολιτικά κόμματα, είχε ξεσπάσει ανοδική εθνικιστική θύελλα  
εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και της Ελλάδας.  

Η αφετηρία πρέπει να αναζητηθεί σ ένα δημοσίευμα του Αλβανού ποιητή 
Rudolf Marku στην εφημερίδα των Αλβανών Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών 
“Drita” ημερ 02.06.1991 «Τι θέλει η ΟΜΟΝΟΙΑ στη Λέζια». Στο άρθρο αυτό, 
απάντησα προσωπικά για να δώσω έτσι στην αλβανική δημοσιότητα το στίγμα 
των θέσεων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της Ε.Ε.Μειονότητας στα δικά της θέματα και 
διεκδικήσεις σε ότι αφορά την ιστορία και την παρούσα πραγματικότητα. Ήταν 
το πρώτο άρθρο στον αλβανικό τύπο με ένα τέτοιο περιεχόμενο.  
 

Η σκληρή αντίδραση στο άρθρο της εφ. “Drita” «Τι ζητάει η 
ΟΜΟΝΟΙΑ στη Λέζια;» Η πρώτη ιστορικά σε υπεράσπιση της 

εθνικής μας ταυτότητας 
 
Μετάφραση του άρθρου του Rudolf Marku Πριν λίγο καιρό, η αλβανική 
τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από τη σύσκεψη ίδρυσης του παραρτήματος της 
οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ στη Λέζια. (Πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας) 
Απ΄ όσα εγώ γνωρίζω, η Λέζια, μία από τις πιο αυτόχθονες περιοχές της 
Αλβανίας κατοικείται κυρίως από ορεσίβιους της περιοχής της Άνω Σκόδρας, 
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Μιρδίτας, Ζαντρίμας, και, η πόλη, από ντόπιους. Ξένοι ερευνητές 
χαρακτηρίζουν τη Λέζια οριακό σημείο των βόρειων περιοχών, ένα είδος 
μονάδας του Βορά και κανένας φαντασιοκόπος, όσο φλογερός και αν υπήρχε 
λόγω εθνικιστικών παθών και συγκινήσεων, δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει 
στη Λέζια εθνικές μειονότητες μιας άλλης χώρας. Όμως η αλβανική τηλεόραση 
εκείνη τη βραδιά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, παρουσίασε μια κατάμεστη 
αίθουσα και, για κακή τύχη, λόγω του κακού εθίμου της τηλεόρασής μας, η 
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει πλάνα χωρίς synchron, 
συνοδευόμενες μόνο από το σχόλιο του εκφωνητή, χάσαμε την θαυμάσια 
ευκαιρία να ακούγαμε τους Λεζιάνους να μιλούσαν και ελληνικά… 

Ίσως δε θα άξιζε να αφιερώναμε χρόνο για σχετικά σχόλια αναφορικά με 
την τηλεοπτική αυτή είδηση, σε περίπτωση που δε θα υπήρχε λόγος. Πάει 
καιρός τώρα που δεν ακούμε την κυβέρνηση και οποιονδήποτε από τους 
πολιτικούς να μιλούν για το έθνος, για τις απειλές και τους κινδύνους που 
διατρέχει, για τα λάθη του παρελθόντος που μπορεί να χρησίμευαν ως 
σύγχρονα μαθήματα. Πάει καιρός που οι κυβερνόντες και οι πολιτικοί μας έχουν 
κλείσει τα αφτιά έναντι των κώδωνων με τον πιο αιχμηρό ηχητικό ήχο, αντί της 
εθνικής εγρήγορσης. Τα αφτιά των πολιτικών είναι περισσότερο πρόθυμα να 
ακούσουν κάποιους ήχους μικρών κουδουνιών (τις κοινοβουλευτικές 
φαγωμάρες για την οριστικοποίηση της χρήσης ενός όρου, την τάση 
καταχρηστικής φλυαρίας, την κενή ρητορική μπροστά στις κάμερες), παρά τις 
βροντές και τις κραυγές. Σχεδόν καθημερινά βιώνουμε την αδυναμία των 
κυβερνόντων μας έναντι της φτώχειας μέρα μεσημέρι, των ζητιάνων στη μέση 
του δρόμου, του πλιάτσικου στη μέση του όχλου. Αυτή η κυβερνητική αδυναμία, 
τόσο το περισσότερο, δεν βρίσκει το κουράγιο να ανοίξει τα μάτια μπροστά στο 
δράμα του έθνους, οι πρώτες πράξεις του οποίου έχουν αρχίσει να παίζονται 
από καιρό. 

Ασφαλώς, τασσόμαστε υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων των 
εθνικών μειονοτήτων, όσο και υπέρ του σεβασμού των λαών, ιδιαίτερα των 
γειτόνων. Ο αρθρογράφος θεωρεί τιμή του που τυχαίνει να είναι και 
μεταφραστής μερικών σύγχρονων ποιητών στην αξιοπρεπή ανθολογία της 
ελληνικής ποίησης του ΧΧ αιώνα. Όμως ο σεβασμός προς τους άλλους λαούς 
δε σημαίνει να συμπληρώνεται από συμπλέγματα κατωτερότητας ή με 
μαζοχιστική εθνική αίσθηση. Τόσο το περισσότερο θα ακούγονταν ανώμαλο η 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων στην πλάτη των ίδιων 
των Αλβανών.  

Σήμερα σε όλη τη Βαλκανική έχουν ξυπνήσει σοβινιστικά φαντάσματα 
και μερικές δηλώσεις, απρόσεχτα πλάνα, σε εθνικό πλαίσιο, ηχούν, θεληματικά 
ή άθελα, επιθετικά, προσβλητικά, ιπποτικά, προκλητικά…. 

Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις διαφορετικά της δηλώσεις από την 
ΟΜΟΝΟΙΑ, οι οποίες μέσω της φωνής της αλβανικής τηλεόρασης (που ξέρει 
να σιωπά σε αρκετές άλλες περιπτώσεις) μιλούν για αυτόχθονα εδάφη και στο 
Ελμπασάνι, και στη Λέζια, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι αυτόχθονα ελληνικά 
εδάφη δεν μπορεί να χαρακτηριστούν ούτε τα μέρη που κατοικούν αυτοί οι ίδιοι 
και όχι πλέον στη Βόρεια και Μέση Αλβανία. 

Επίσης, στο κλίμα της γενικότερης αφηρημάδα μας, σε μια εφημερίδα, 
όχι με λίγο κύρος, ομιλείται κατά σοβαρό τρόπο για τα δικαιώματα των 
Μακεδόνων από τους Αγίους Σαράντα μέχρι το Κούκεσι! Δεν είναι περίεργο 
ώστε και οι Βλάχοι, με μια καλύετρη τύχη εδώ σε μας (πολλοί από τους βλάχους 
κατείχαν θέση μέλους του Πολιτικού Γραφείου) να αρχίσουν από τις αξιώσεις 
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τους για αυτόχθονες εθνικά περιοχές, κάτι που σημαίνει ότι για μας τους 
Αλβανούς δε θα μείνει κάτι άλλο παρά να δημιουργήσουμε σε κάποιο χωριό 
του Κάτω Ντεβόλι το σύλλογο της μειονότητας «Αρμπερία» …  

Δε θέλω να προσβάλω κανέναν, θεωρώ ανθρωπιστικό δικαίωμα και, 
ταυτοχρόνως, νομικό, την υπεράσπιση με δύναμη των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων. Είναι γνωστό ότι οι μειονότητες αποτελούν τις ενωτικές γέφυρες 
των γειτονικών λαών. Και για τους Αλβανούς ο σεβασμός προς τους γείτονες 
φαίνεται ότι εμπεριέχεται στον αρχαίο γεννητικό κώδικά τους. Το πρόβλημα 
έγκειται στην αμυδρή αντίδραση της κυβέρνησης έναντι της εθνικής υπόθεσης. 
Η εθνική περηφάνεια που εκδηλώνονταν με αφισοπεποίθηση για ιδεολογικούς 
και προπαγανδιστικούς σκοπούς, φαίνεται ότι αποφάσισε να εκδικηθεί: χιλιάδες 
Αλβανοί που δρασκελούν τα σύνορα αλλάζουν αμέσως το όνομα, 
προσεταιρίζουν άλλο θρήσκευμα και σχεδόν δηλώνουν ότι δεν είναι Αλβανοί!  

Η αλβανική Βουλή, τη σύνθεση της οποίας αποτελούν στην πλειοψηφία 
γεωπόνοι (απουσιάζουν σχεδόν εντελώς οι ειδήμονες των κοινωνικών 
επιστημών), θα πρέπει τελικά να στρέψουν την προσοχή στην εθνική υπόθεση. 
Στην αλβανική Βουλή αρμόζει μια οπτική που αποκτάται όταν βρίσκεσαι στην 
κορυφή ενός βουνού και όχι η κοντοφθαλμία του ανθρώπου που βρίσκεται 
κάτω από τους άλλους. Η ανάγνωση του ψηφίσματος για το Κόσσοβο, το 
πρώτο στο είδος του τα τελευταία 46 χρόνια, αποδεικνύει ότι η Βουλή των 
Αλβανών δε στερείται ανθρώπους που ξέρουν να διαισθάνονται  και να 
σκέφτονται στο ίδιο μήκος κύματος ως παναλβανοί, απαλλαγμένοι από κάθε 
σοβινιστικό, ρατσιστικό και πρωτόγονο σύμπλεγμα, ή σύμπλεγμα 
κατωτερότητας.  
 

Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε όταν η 
ΟΜΟΝΟΙΑ μεσουρανούσε στα Τίρανα  και στην Αλβανική κοινή γνώμη 
και με το δυναμισμό της είχε τονώσει ιδιαίτερα το εθνικό αίσθημα μεταξύ 
των Ελλήνων σε όλη την Αλβανία, οι οποίοι όντως γέμιζαν κατάμεστα τις 
αίθουσες σε κάθε αλβανική πόλη για να στηρίξουν την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ως 
τέτοιο το δημοσίευμα αποτέλεσε σοβαρή ανησυχία για την ηγεσία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα Τίρανα. Στην κρίση μας και όπως δικαιωθήκαμε στο 
άμεσο μέλλον, αποτελούσε ένα γερό πάτημα στην εκστρατεία 
δημοσιευμάτων του αλβανικού εθνικιστικού τύπου και στη δράση 
εθνικιστικών κύκλων. 

Ωστόσο, όμως κατά περίεργο τρόπο, για να δοθεί μια απάντηση 
στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, άρχισαν οι απανωτές συσκέψεις των 
Ελλήνων «διανοουμένων» των Τιράνων. Συνεχίστηκαν και όταν εγώ 
παρουσίασα σε χειρόγραφο ένα σχέδιο απάντησης. 

Αφού διαπίστωσα ότι δεν πρόκειται να υπήρχε μια συλλογική 
απάντηση, παρουσίασα στη σύνταξη της εφημερίδας τη δική μου 
απάντηση, η οποία προκάλεσε την αντίδραση της σύνταξης της 
εφημερίδας, αλλά που αναγκάστηκε να τη δημοσιεύσει με ένα δικό της 
σχόλιο. Απαιτώντας την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, συμφώνησα 
να υπάρξει σχόλιο της σύνταξης. Διότι προτιμούσα να ακουστούν στην 
αλβανική κοινή γνώμη κάποιες αλήθειες που ανέτρεπαν ριζικά την μέχρι 
τώρα κομμουνιστική προπαγάνδα για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα 
στην Αλβανία, κάτι που θα αποτελέσει την ταχτική μου παρουσίας στα 
αλβανικά ΜΜΕ και κοινή γνώμη για τα επόμενα 30 χρόνια.  
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Η εφημερίδα “DRITA” η οποία ήταν εβδομαδιαία φιλοξένησε το 
άρθρο μου στις 16.06.1991 και στη σελ. 4, με τίτλο: «Μια αδικαιολόγητη 
επίθεση»   του Παναγιώτη Μπάρκα, βουλευτή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

   Το άρθρο αναφέρει:  
 

Τη στιγμή που η πολιτική οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ, μέσω των 
εκπροσώπων της στη Λαϊκή Βουλή, θεωρώντας τον εαυτόν της άξιο παράγοντα 
των δημοκρατικών εξελίξεων στην Αλβανία, έχει δεσμευτεί ολοκληρωτικά για 
να προσφέρει τη δική της συμβολή στις εξελίξεις αυτές και με τις στάσεις 
κατάφερε μια τιμητική θέση, στην εφημερίδα “DRITA” ημερ. 02.06.1991, ένας 
από τους νέους διανοουμένους και με κύρος στα γράμματα, βάζει το ερώτημα 
«Τι θέλει η ΟΜΟΝΟΙΑ στη Λέζια;» και θέλοντας να απαντήσει, δραστηριοποιεί 
όλο το οπλοστάσιο του ιπποτικού λεξιλογίου, σε μια προσπάθεια απ΄ό τι 
φαίνεται, να λύσει τους ασκούς των εθνικιστικών ανέμων. Ή, μη ταυτιζόμενος 
στην ουσία με την νέα πραγματικότητα αποκατάστασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, βλέπει φρικτά όνειρα, που θέτουν αυτόν εναντίον τους, αλλά εξ 
ονόματος της προστασίας της αλβανικής εθνικής υπόθεσης. 

Επιθυμούμε η στάση του να αποτελεί μια παρεκτροπή, ή άγνοια της 
ιστορικής πραγματικότητας και ύπαρξης των μειονοτήτων, παρά μια πολιτική 
πεποίθηση. Αναφέρομαι στις μειονότητες έχοντας εδώ υπόψη την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα, ενώ σε ότι αφορά τους Βλάχους, ο αρθρογράφος 
Ρουντόλφ Μάρκου, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη θεωρώντας τους ξεχωριστή 
εθνικότητα και έθνος. Απ΄ ό, τι φαίνεται έχει επηρεαστεί από την προπολεμική 
ρουμανική προπαγάνδα, η οποία απέτυχε. Τώρα σε ποιον ανήκουν οι βλάχοι, 
αυτό γνωρίζουν καλύτερα οι μελετητές. Δεν ανήκει σε μας να δώσουμε 
εξηγήσεις. Εμείς ενδιαφερόμαστε για κάθε Έλληνα μειονοτικό στην Αλβανία. 
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Για να βοηθήσουμε τον κ. Μάρκου 
(μολονότι ως μεταφραστής της πιο 
αξιόλογης σύγχρονης ελληνικής 
ποίησης, δεν του συγχωρείται η 

άγνοια της πραγματικότητας της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία), του 
εξηγούμε σύντομα πώς συνέβη που Έλληνες Μειονοτικοί συναντιούνται στη 
Λέζια, στο Ελμπασάνι, στη Σκόδρα και παντού στην Αλβανία. Η διασπορά αυτή 
σε όλη την αλβανική επικράτεια, προέρχεται από τις αυτόχθονες περιοχές της 
Ελληνικής Μειονότητας στο Νότο της χώρας. Εξηγούμε ότι πρόκειται για 
διασπορά και χωρίς την αξίωση ότι είναι αυτόχθονες σε αλβανικά εδάφη.  

Τέτοιου είδους σκέψεις ξεπερνούν το όριο ενός ερασιτέχνη σε εθνικά 
θέματα. Μια τέτοια διασπορά συνέβη με όλες τις μειονότητες παντού στον 
κόσμο, όμως στην Αλβανία, υποκινήθηκε μετά τον Πόλεμο λόγω του σχετικά 
διαφοροποιημένου διανοητικού επιπέδου των Ελλήνων σε σχέση με τις άλλες 
περιοχές της Αλβανίας. Προωθήθηκε λόγω της μονόπλευρης ανάπτυξης των 
ελληνικών μειονοτικών περιοχών, της απομόνωσης από τον κόσμο και 
ιδιαίτερα από τον εθνικό κορμό. Συνεπώς πρόκειται για φυσιολογική διασπορά 
στην αλβανική πολιτική πραγματικότητα και αποτελούσε καύχημα για την 
εθνική πολιτική της έναντι των μειονοτήτων. Και λησμονούνταν ότι αυτοί οι 

Το χειρόγραφο του άρθρου στη 

εφημερίδα Drita, 16.06.1991 
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Έλληνες μειονοτικοί κατά περίεργο τρόπο έχαναν το ένα μετά το άλλο τα 
διακριτικά χαρακτηριστικά της εθνότητας: τη γλώσσα, την εθνικότητα, τη 
συγγένεια, τα έθιμα, διότι όχι μόνο ήταν διάσπαρτοι, αλλά δεν τολμούσαν να 
αποκαλέσουν τον εαυτόν τους Έλληνες. Ως τέτοιοι, λοιπόν, απολύοντας την  
εθνική συνείδηση, γινότανε αποδεκτοί ανάμεσα στον αλβανικό λαό, μάλιστα και 
ως πρότυπο επίλυσης των εθνικών θεμάτων.  

Όμως, μόλις ο εκδημοκρατισμός άνοιξε σ΄αυτούς το πράσινο φως, 
ξαναβρίσκουν τον εαυτόν τους ως Έλληνες παντού στην Αλβανία (ας μη 
λησμονούμε ότι είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό που κατοικεί σε 
περιοχές με αμιγείς Έλληνες μειονοτικούς) διεκδικώντας τα χαμένα δικαιώματά 
τους μέσω της οργάνωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Και αυτό αποτελεί εθνικό κίνδυνο 
για τον κύριο Μάρκου. Μήπως αυτός θέλει τάχα να δει την Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα κλεισμένη σε γκέτο; Από την άλλη πλευρά, λησμονεί ότι και ένα 
άτομο, παντού όπου κι αν βρίσκεται και οποιασδήποτε εθνικότητας, σύμφωνα 
με τις διεθνείς συμβάσεις, χαίρει του δικαιώματος να είναι ισότιμο μεταξύ της 
κοινότητας των πολιτών όπου ζει, καθώς και με την κοινότητα του έθνους στην 
οποία ανήκει. Αυτό απαιτεί και εφαρμόζει η Ευρώπη προς την οποία ζητούμε 
να πάμε και δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς κύριε Μάρκου δε συμφωνείτε. 

Παρόλα αυτά, απ ό τι φαίνεται δε θα πάρουμε την άδειά σας και ως μέλη 
ενός άλλου έθνους εμείς θα αγωνιστούμε να αποχτήσουμε τα δικαιώματά μας, 
όπως στα αυτόχθονα εδάφη μας έτσι και παντού στην Αλβανία. 

Όσον αφορά τα εδάφη μας όπου εμείς κατοικούμε ως μια αμιγώς εθνική 
κοινότητα (και εσείς μάταια προσπαθείτε να επαναφέρετε σοβινιστικές εικασίες 
του προηγουμένου αιώνα, ξεπερασμένες πλέον και από επίσημους και 
ανεπίσημους ελληνικούς κύκλους), θα απαιτούσαμε από τον κύριο Μάρκου, 
ώστε πριν αποφασίσει να γράψει αν εμείς ήμαστε ή δεν ήμαστε αυτόχθονες και 
εφόσον στους αλβανικούς κύκλους διανοούμενων είναι μια προσωπικότητα 
κύρους, να μη αρκεστεί με το αλβανικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό. Αναζητήστε 
παρακαλώ, και θα βρείτε την αλήθεια. Τότε θα πείτε και στην εγκυκλοπαίδεια 
γιατί δεν αναφέρθηκε σε προηγούμενους αιώνες για την άφιξή μας στα εδάφη 
μας, διότι εκεί τα στοιχεία χάνονται, δεν υπάρχουν, άρα και η δυνατότητα 
μελέτης μειώνεται. (δλδ πιάνει η αυθαίρετη και ανεπιβεβαίωτη αλήθεια)  

Για να σας βοηθήσουμε, σας φέρνουμε υπόψη ένα στοιχείο. Η 
αρχαιολογία, η εθνογραφία, η λαογραφία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα 
επιβεβαιώνουν ότι οι σημερινοί Έλληνες μειονοτικοί δεν εγκαταστάθηκαν πάνω 
σε κανένα άλλο εθνικό ή πολιτιστικό υπόστρωμα, (αποτελούν ελληνική 
συνέχεια) Συγνώμη αλλά, σε περίπτωση που ζητάτε να αξιοποιήσετε το 
λογοτεχνικό σας κύρος για να επιβάλλετε στην κοινή γνώμη ένα ψέμα, αντί της 
αλήθειας, τότε εσείς μπορεί να εξυπηρετήσετε οποιονδήποτε, αλλά όχι τη 
δημοκρατία, το λαό και το έθνος σας, του οποίου αδίκως του πέφτετε στο λαιμό. 

Ο Αλβανικός λαός διακρίνεται για τη φιλία του με τους γείτονες. Κανέναν 
δεν έχει ενοχλήσει και σε κανέναν δεν έχει υποταγεί. Μάλιστα, είναι αυτή η 
περηφάνειά του διακριτικό και εκφραστικό χαρακτηριστικό. Γι΄αυτό και εσείς δεν 
έχετε λησμονήσει να γράψετε χτυπητούς στίχους και καλώς κάνατε. Τότε πώς 
κατηγορείτε το έθνος σας για συμπλέγματα κατωτερότητας και που 
διαπιστώνετε τη δυνατότητα αυτοθυσίας που αυτό κάνει σε υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων;  

Είναι αληθές ότι ο κάθε άνθρωπος, τόσο το περισσότερο ένας 
διανοούμενος, να υψώσει φωνή για τα εθνικά θέματα. Όμως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευτείτε ως κεφαλή στο σινί την 
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οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, η οποία την 
ευγένεια και την γενναιοδωρία του αλβανικού λαού έχει δοκιμάσει και έχει 
ανταποδώσει παρομοίως, όπως ο αδερφός στον αδερφό. Αυτή την ευγένεια 
και γενναιοδωρία εσείς επιθυμείτε να τροφοδοτήσετε με αναποδιά. Γιατί άραγε;!                 
 

            *   *   * 
 

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για οργανωμένη 
εκστρατεία που στόχο είχε την αποδυνάμωση και εξουδετέρωση της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο ρόλος της οποίας είχε προκαλέσει πονοκεφάλους και σε ό τι 
αφορά το θέμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και  στα γενικότερα θέματα 
πολιτικής στην Αλβανία διότι ήταν μια ανεξέλεγκτη ανεξάρτητη ισχυρή φωνή. 
(Μιλάω εδώ για τον εαυτόν μου) Ταυτόχρονα και την καλλιέργεια του κλίματος 
ανθελληνισμού που θα καθιέρωνε την ομηρία του Ελληνισμού στην Αλβανία, 
ως νέο τρόπο για τον έλεγχο και υποδούλωσή του. 

Είναι χαρακτηριστική η επανειλημμένη θέση του Ρ. Αλία, δηλωμένη 
στο γραφείο του σε μας τους βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Π. Μπάρκα και 
Γ. Γιάννη),  ότι το θέμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας γνωστό ως 
της Βορείου Ηπείρου, θα είναι για την αλβανική πολιτική ένας ανοιχτός 
τάφος και ότι έχει ζητήσει από τους Αλβανούς πολιτικούς ότι αν δεν το 
κλείσουν θα πέσουν οι ίδιοι μέσα!   

(Δυστυχώς εμείς βρισκόμασταν σε κλοιό πιέσεων και εγκατάλειψης και 
από την Ελλάδα. Αργότερα, άνθρωποι του Αλία στις γραμμές μας άνοιξαν τον 
φάκελο αυτό (τον τάφο), αλλά για λογαριασμό του Αλία και με «εντολή» δική του 
ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να πετύχει ο Αλία το σκοπό του. Θα το 
δούμε το παιχνίδι αυτό, μέχρι αργά και στη Χιμάρα, και στο περιουσιακό και….) 
 
 

 
 
 

Στο κλίμα αυτό υπήρξαν αντιδράσεις της Κοιν. Ομάδας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τη δική μου σύνταξη. 

Πρόκειται για τη γνωστή δήλωση στη Βουλή και στην 
αλβανική ραδιοτηλεόραση στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου για 

τη δημιουργηθείσα κατάσταση στην Ε.Ε.Μ,  
ενώ θα ακολουθήσουν τρία υπομνήματα διαμαρτυρίας, προς 

τις αλβανικές αρχές στις 8 Αυγούστου 1991. 
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Η δήλωση στη Βουλή  και τηλεόραση για την κατάσταση στην 
Ε.Ε.Μειονότητα έχει ως εξής:  

 
 

 

 
 
 

Στο πλέγμα των μεγάλων δυσκολιών και της βαριάς κρίσης που μαστίζει 
όλη τη χώρα μας, περισσότερο έντονη και φορτισμένη με κινδύνους διεθνικών 
διενέξεων είναι η κατάσταση στις περιοχές της Ελληνικής Μειονότητας στην 
Αλβανία. 

Οι οικονομικές δυσκολίες, όπως για όλο τον αλβανικό λαό, οι οποίες 
επιδεινώθηκαν τελευταία, η έντονη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας σε 
ότι αφορά την ευημερία, η μακρά και παράνομη απομόνωση από κοινού με το 
περίεργο άνοιγμα των συνόρων στις περιοχές μας το Γενάρη και στη συνέχεια, 
οδήγησε στη μαζική φυγή των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, η 
οποία φυγή συνεχίζεται. 

Η φυγή αυτή απορροφάει την πιο ζωτική και ενεργή δύναμη, την νεολαία, 
τη διανόηση, μάλιστα και ολόκληρες οικογένειες προκαλώντας, εκτός από τη 
δημογραφική εκκένωση των περιοχών μας και ένα σύμπλεγμα οικονομικο-
κοινωνικών προβλημάτων.  

Τα προβλήματα αυτά αποχτούν ιδιαίτερη οξύτητα λόγω του ότι, με 
πρόσχημα την έλλειψη εργατικής δύναμης, μεταφέρονται στα χωριά μας, 
ιδιαίτερα στη Δρόπολη και το Βούρκο, διάφοροι εργαζόμενοι από διάφορους 
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νομούς της χώρας, (μερικοί εκ΄ των οποίων οπλισμένοι χωρίς να γνωρίζουμε 
ποιος και γιατί τους οπλίζει). Η εξέλιξη αποτελεί κίνδυνο για την μόνιμη 
εγκατάστασή τους στα χωριά μας και την κατοίκηση των περιοχών μας από 
ερχόμενους και ετερογενείς πληθυσμούς, αλλά και με τον κίνδυνο των 
διεθνικών αντιπαραθέσεων. 

Επίσης, το άνοιγμα των συνόρων στις περιοχές μας και η ανεξέλεγκτη 
κατάστασή τους οδήγησε στην αύξηση των φαλάγγων των προσφύγων από 
διάφορες περιοχές της χώρας που οδεύουν μέσα από τις περιοχές μας προς 
τα ελληνικά σύνορα και αφού δοκιμάζουν την τύχη τους στην Ελλάδα 
επιστρέφουν προσβεβλημένοι, εισβάλουν στα χωριά μας, απειλούν τους 
κατοίκους, ληστεύουν σπίτια, καταστήματα, τις εκκλησίες μας, καταστρέφουν 
σχολεία ή καθετί άλλο που εκείνοι νομίζουν ότι τους εμπόδισε και μπορεί να 
εκδικηθούν. 

Οι πράξεις αυτές οξύνουν και ανάβουν περισσότερο τα αίματα.  
Περισσότερο όμως συμβαίνει αυτό λόγω της δράσης ομάδων 

ανθρώπων, συχνά οργανωμένων, με στόχο τις ληστείες, κυρίως τις ζωοκλοπές. 
Η σιωπή και κυρίως η αδράνεια στις περιπτώσεις αυτές των αρμόδιων 
οργάνων, ιδιαίτερα στους Αγίους Σαράντα, όχι μόνο που εντείνουν την 
κατάσταση, αλλά εγείρουν αμφιβολίες για προμελετημένη οργάνωση των 
ομάδων αυτών. 

Οι περιστάσεις απαιτούν να διαχωριστεί η κατάσταση που 
δημιουργήθηκε στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα από τη γενικότερη έντονη 
κατάσταση στη χώρα, διότι εγκυμονεί κινδύνους με βαριές πολιτικές επιπτώσεις 
σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο. 

Παρόλες τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνει ο λαός της ελληνικής 
μειονότητας δείχνε αυτοσυγκράτηση και ελπίζει στην κυβέρνηση και το κράτος. 

Εμείς ως βουλευτές και η δημοκρατική μας οργάνωσή, είμαστε έτοιμοι 
να προσφέρουμε τη μέγιστη συμβολή μας για την εξομάλυνση της αρκετά 
ανησυχαστικής κατάστασης. 

Γι΄αυτό επίσης, ως εκπρόσωποι αυτής της μειονότητας απαιτούμε εδώ στη 
λαϊκή Βουλή την άμεση δέσμευση της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών για 
την εξομάλυνση της κατάστασης στις περιοχές μας. 

- Να απαγορευτεί επειγόντως η παράνομη διάβαση των συνόρων στις  
περιοχές μας αποκαθιστώντας πλήρη τάξη στα σύνορα και λαμβάνοντας 
προληπτικά μέτρα στο βάθος της χώρας. 

- Να σταματήσει η διείσδυση εργαζομένων από διάφορους νομούς της  
χώρας για να εργαστούν στις περιοχές μας διεκδικώντας τη γη, την κτηνοτροφία 
και την περιουσία των Ελλήνων μειονοτικών 

- Να μπει τέρμα στη δράση των διαφόρων ομάδων ληστών και  
κακοποιών στις δικές μας περιοχές που ενεργούν χωρίς το φόβο των αρμόδιων 
οργάνων. 

- Να δεσμευτεί η κυβέρνηση για το άνοιγμα των ελληνικών προξενείων  
στο Αργυρόκαστρο και Αγίους Σαράντα γεγονός που θα συμβάλλει στον έλεγχο 
της διάβασης στα σύνορα και στην ελεύθερη κίνηση των πολιτών, καθώς και 
για το άνοιγμα των ελληνικών τραπεζών ή θυγατρικών τους, στους δύο νομούς 
μας, γεγονός που θα συμβάλλει στη δημιουργία επενδυτικών διευκολύνσεων 
στους ξένους επενδυτές σε όλο το νότο της Αλβανίας και στην αποφυγή των 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων στις περιοχές αυτές.       
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Η διμαρτυρία προς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ραμίζ Αλία 
αναφέρει: 

  
Δημοκρατία της Αλβανίας 
Πολιτική οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ 
  
Επιστολή προς τον Πρόεδρο Ραμίζ Αλία. 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
Διακρίνοντας σε Σας το πρόσωπο που εγγυάται το σεβασμό του 

Συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Σας απευθυνόμαστε για 
δεύτερη φορά εντός 15 ημερών, αυτή τη φορά μέσω αυτής της επιστολής (είχε 
προηγηθεί συνάντησή μου με τον Γ. Γιάννη και για το θέμα της εκπαίδευσης στη 
μητρική γλώσσα, όπως και για την στήριξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με την κατάλληλη 
υποδομή στα Τίρανα, όπως όλα τα κόμματα, συνδικάτα και οργανώσεις), 
σχετικά με τις ξέφρενες, χυδαίες, σοβινιστικές, εθνικιστικές και 
αντιδημοκρατικές επιθέσεις που η εφημερίδα «Κόμπι» όργανο του Κόμματος 
Αλβανικής Εθνικής Ενότητας, κλιμακώνει έναντι της οργάνωσής μας, 
ΟΜΟΝΟΙΑ, έναντί μας ως βουλευτές της, έναντι της Ελληνικής Μειονότητας, 
της ιστορίας και της πραγματικότητάς της στην Αλβανία. 

Η συγκεκριμένη εφημερίδα, 
απ΄ό τι όλα δείχνουν έχει ως 
βασικό σκοπό να καλλιεργήσει την 
εντύπωση ανυπαρξίας της 
Ελληνικής Μειονότητας στην 
Αλβανία, τη δημιουργία κλίματος 
για οριστικό πλήγμα εναντίον της, 
τη δημιουργία μιας σοβινιστικής 
εικόνας για την ΟΜΟΝΟΙΑ και 
τους βουλευτές της, τη δημιουργία 
ενός έντονου εχθρικού κλίματος 
κατά της Ελλάδας κλπ. 

Δεν μπορούμε να 
καταλάβουμε ποιος εμπνέει με 
τέτοιες σοβινιστικές, εθνικιστικές 
και εχθρικές ιδέες το κόμμα αυτό, 
που βρίσκει το κόμμα αυτό την 
τόλμη να παραβιάσει την 
αντίστοιχη νομοθεσία για τον τύπο 
των πολιτικών κομμάτων και 
οργανώσεων του προηγούμενου 
Δεκέμβρη. 

Γιατί σιωπάει και κοιμάται 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την 
παραβίαση του νόμου για τα 
πολιτικά κόμματα, επιτρέποντας 

ένα κόμμα σε καθαρή εθνική βάση και με τέτοιες απόψεις που υποθάλπουν 
μίση, σοβινισμό και εθνικισμό; 
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Εσείς ως πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί επιτρέπετε να διασύρεται η 
αξιοπρέπειά μας ως βουλευτές;  

Όταν και Εσείς προσωπικά εκφράσατε την απορία Σας για την ύπαρξη 
αυτού του κόμματος και αυτής της εφημερίδας μας γεννούνται πολλά 
ερωτήματα σχετικά με την ίδρυση και την ύπαρξη αυτού του κόμματος. 

Τώρα, που μετά από τις διαμαρτυρίες μας η εφημερίδα αυτή κλιμάκωσε 
τις επιθέσεις εναντίον μας  και στις συνθήκες όταν κανένα από τα αιτήματά μας 
για τον σεβασμό των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας δεν βρίσκει λύση, Σας 
ρωτούμε. Μήπως και εσείς ταυτίζεστε με τις θέσεις του συγκεκριμένου 
κόμματος εκδηλωμένες  στην εφημερίδα «Κόμπι» ;!    
 
 Περιμένουμε την δική σας απάντηση.   
 
Τίρανα 08.08.1991        Για την Κοινοβ. Ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
      Ο πρόεδρος Γιάννης Γιάννης 
 (Δυστυχώς δεν υπήρξε καμιά αντίδραση) 



112 
 

Η δεύτερη διμαρτυρία απευθύνονταν 

 στην Επιτροπή της Βουλής για τα Μέσα Ενημέρωσης, και αναφέρει: 
 
Δημοκρατία της Αλβανίας 
Πολιτική οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ 
  
Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 

Αξιότιμοι Κύριοι της 
Επιτροπής της Βουλής για Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, 

Δεν γνωρίζουμε αν και 
πόσο σας ανησυχεί η εκστρατεία 
που ξεκίνησε τελευταία εναντίον 
μας, ενάντια στην Οργάνωσή μας 
και στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία από 
πλευράς του κομματικού και 
ανεξάρτητου τύπου με επικεφαλής 
την εφημερίδα «Κόμπι» (Έθνος), 
τα δημοσιεύματα της οποίας θα 
χαρακτηρίζαμε άφοβα ως 
αντιδημοκρατικά, σοβινιστικά και 
εθνικιστικά, γεγονός που 
παραβιάζει το διάταγμα για το 
τύπο των πολιτικών κομμάτων. 

Γι΄αυτό θα ζητούσαμε να 
κάνετε χρήση των δικών σας 
αρμοδιοτήτων ώστε να μπουν 
στην τάξη του νόμου τα έντυπα 

αυτά και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου κόμματος. 
Επίσης, στις καταστάσεις έλλειψης των μέσω επικοινωνίας με την 

αλβανική κοινή γνώμη θα θέλαμε ώστε εντός της επόμενης βδομάδας να 
οργανώσουμε μια συνέντευξη τύπου, η οποία με τη δική σας μεσολάβηση να 
μεταδοθεί στην κρατική Ραδιοτηλεόραση. 
 
Περιμένουμε την δική σας απάντηση.   
 
Τίρανα 08.08.1991        Για την Κοινοβ. Ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
      Ο πρόεδρος Γιάννης Γιάννης 
 (Δυστυχώς δεν υπήρξε απάντηση ποτέ)  
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 Η τρίτη αντίδραση απευθύνεται επίσης σε μόνιμη επιτροπή της 
Βουλής, συγκεκριμένα σ΄αυτή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Εθνικών Μειονοτήτων και έχει ως εξής:  
 
Δημοκρατία της Αλβανίας 
Πολιτική οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ 
  
Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Εθνικών 
Μειονοτήτων   
  

Ως βουλευτές της πρώτης αλβανικής πλουραλιστικής Βουλής που 
εκπροσωπούμε μια πολιτική οργάνωση η οποία επιδιώκει την υλοποίηση του 
προγράμματός της, μέσω των κοινών προσπαθειών, για την αποκατάσταση 

της πλήρους δημοκρατίας στην 
Αλβανία και όντας ενσυνείδητοι στην 
πλήρη συνέπειά μας για τον σεβασμό 
του προγράμματος αυτού, 
εγκεκριμένου από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, διαμαρτυρόμαστε ενεργά 
έναντι των επανειλημμένων 
εθνικιστικών και σοβινιστικών 
επιθέσεων και συκοφαντιών της 
εφημερίδας «Κόμπι», όργανο του 
Κόμματος Αλβανικής Εθνικής 
Ενότητας.  

Οι επιθέσεις και οι συκοφαντίες 
της εν΄λόγω εφημερίδας απευθύνονται 
σε μας τους βουλευτές της οργάνωσής 
μας και στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία.  

Διαστρεβλώνοντας κάκιστα και 
αβάσιμα την ιστορία και την 
πραγματικότητα της Ελληνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία, επιδιώκουν 
να ναρκοθετήσουν την ειρηνική και 

αδελφική συνύπαρξη με τον αλβανικό λαό, να αρνηθούν τα εθνικά μας 
δικαιώματα, να καλλιεργήσουν την εχθρότητα ανάμεσα στον αλβανικό και 
ελληνικό λαό με το πρόσχημα των σοβινιστικών και εχθρικών ονείρων και 
φαντασμάτων.  

Οι επιθέσεις αυτές προσβάλλουν βαθύτατα την ύπαρξή μας ως μια 
συμπαγή κοινότητα και ταυτόχρονα διάσπαρτη παντού στην Αλβανία, λόγω και 
των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, καθώς και την εθνική μας 
υπόσταση. Γι΄αυτό, διαμαρτυρόμαστε στην Επιτροπή σας ζητώντας 
ταυτόχρονα να εξεταστεί η θέση του κόμματος αυτού και της εφημερίδας του 
και να συσταθεί  στη Βουλή να λάβει συγκεκριμένη άμεση θέση.            
  
 
Τίρανα 08.08.1991        Για την Κοινοβ. Ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
      Ο πρόεδρος Γιάννης Γιάννης 
 (Δυστυχώς δεν υπήρξε καμιά αντίδραση) 
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Δεύτερη σύνοδος της 12ης νομοθετικής Περιόδου  της 
Αλβανικής Βουλής 

Ψήφισμα για το Κόσσοβο- συζήτηση για την κατάσταση στην 
ΕΕΜ, το θέμα της παιδείας στη μητρική γλώσσα 

 
30.09.1991 
 

Είναι η πρώτη συνεδριάσω της 2ης Συνόδου της 12ης Νομοθετικής 
Περιόδου της Βουλής. Στην ημερήσια διάταξη τίθεται το θέμα ψηφίσματος για 
το Κοσσυφοπέδιο. 

Εγώ απαιτώ να ενταχτεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα της κατάστασης 
στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα και ταυτόχρονα το νομοσχέδιο για την 
παιδεία στην μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία που 
κατέθεσα προσωπικά στη Βουλή.  

Ακολουθεί το κείμενο. (Προηγείται η πρόταση του προέδρου των 
εργασιών της Βουλής Αλεξάντερ Μέξη) 
 
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë vërejtje nga ana e të nderuarve deputetë? Në 
qoftë se nuk ka, unë do të kërkoja që grupet parlamentere të caktojnë: dy veta 
grupi socialist, dy veta grupi i Partisë Demoktratike dhe një grupi i OMONIA-s, 
për të përgatitur rezolutën për çështjen e Kosovës. 
 
Panajot Barka - Kisha për të propozuar diçka për rendin e ditës. Duke qenë 
këtu përfaqësues i minoritetit, për të cilin gjatë 50 vjetëve të fundit është 
mbajtur një qëndrim krejtësisht negativ dhe diskriminues, dua të them se 
faktet e fundit dhe qëndrimet e fundit nga ana e Qeverisë, Kuvendit Popullor 
dhe Presidentit, tregojnë, pse jo, se ka një qëndrim që vazhdon pikërisht ajo 
politikë. Duke qenë se kudo në zonat tona dhe kudo ku banojnë minoritarë 
nesër bojkotohen shkollat, për arsye se kërkesat e paraqitura nga minoriteti 
grek për arsimimin në gjuhën amtare në bazë të kartave ndërkombëtare nuk 
merren parasysh, kërkoj që të futet në rendin e ditës një pikë ku të shqyrtohet 
çështja e realitetit të minoritetit në bazë të një materiali që do të paraqesim së 
afërmi për këtë çështje. Po kështu, në emrin tim i paraqes Kuvendit Popullor 
një projektligj për arsimimin në gjuhën amtare të pakicave kombëtare në 
Shqipëri dhe kërkoj që edhe kjo gjuhë të futet dhe te njihet në rendin e ditës. 
 
Ελληνικά η πρότασή μου έχει ως εξής:  
Μετάφραση - Παναγιώτης Μπάρκας – Είχα μια πρόταση για την ημερήσια 
διάταξη.  Εκπροσωπώντας εδώ την Εθνική Ελληνική Μειονότητα προς την 
οποία τα 50 τελευταία χρόνια έχει τηρηθεί μια εντελώς αρνητική και 
δυσφημιστική στάση, θέλω να επισημάνω ότι τα πρόσφατα γεγονότα και 
στάσεις της Κυβέρνησης, της Βουλής και του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
αποδεικνύουν, γιατί όχι, ότι συνεχίζεται η ίδια πολιτική  

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι παντού στις περιοχές μας και παντού 
όπου κατοικούν Έλληνες μειονοτικοί, απ΄αύριο αρχίζει η αποχή από τα σχολεία 
διότι τα αιτήματα που υπέβαλλε η Εθνική Ελληνική Μειονότητα για παιδεία στη 
μητρική γλώσσα βάση των διεθνών συμβάσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη, ζητάω 
να ενταχτεί ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη που θα αφοράει την εξέταση της 
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πραγματικότητας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα βάση έκθεσης που θα 
παρουσιάσουμε για το θέμα αυτό.  

Επίσης, εξ ονόματός μου υποβάλλω στη Λαϊκή Βουλή νομοσχέδιο για 
την παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία 
απαιτώντας ώστε και αυτό να ενταχτεί στην ημερήσια διάταξη.  
 

Ακολούθησε αμέσως ομιλία του Σαλί Μπερίσια ο οποίος στήριξε την 
πρότασή μου και την γενικότερη άποψή μου ότι χρειάζονται νόμοι σε πλήρη 
ταύτιση με τις διεθνείς συμβάσεις  
 
Sali Berisha - … Prandaj, ju lutem shumë, ligjet që paraqiten, në qoftë se nuk 
keni kompetencën e duhur, të mos na vijë zor t’ua dërgojmë specialistëve të 
Këshillit Europian, specialistëve të OKB-së, siç vepruat kësaj here shumë drejt, 
dhe të nxjerrim ligje tamam pa konflikte. 
Unë mbështes deputetin e OMONIA-s, por këto ligje t’i nënshtrohen pajtimit të 
tyre me ligjet dhe standardet ndërkombëtare, posaçërisht të Helsinkit dhe OKB-
së. 
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Συνεδρίαση 30.09.1991 Συζήτηση του νόμου για την πολιτική 
αμνηστία (Επανεξέταση). 

Η αποκατάσταση των Ελλήνων πρώην πολιτικών 
κρατουμένων. 

 
Σελ.716. 
Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να μιλούμε για αμνηστία, αλλά για αθωότητα 
και ολόπλευρη αποκατάσταση. Επίσης, να επιτρέπει η ελευθερία επιλογής 
τόπου κατοίκησης με την υποχρέωση του κράτους να δημιουργήσει κατάλληλες 
συνθήκες. (Ακόμα τότε δεν επιτρέπονταν η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών 
σε σχέση με τον τόπο κατοικίας.) 
 
Panajot Barka - Të nderuar zotërinj të Kryesisë, Të nderuar kolegë, 
Projektligji që lidhet me pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të 
burgosurve politikë, i cili rishqyrtohet në Parlament, tregon edhe njëherë se 
përbën një moment që lidhet me pafajësinë dhe rehabilitimin e vetë 
demokracisë së dënuar dhe dhunuar aq brutalisht prej regjimit diktatorial të 
sistemit shoqëror totalitar.  
Nga ana tjetër, ky rikthim i imponuar nga greva e urisë së ish të burgosurve 
politikë tregon më së miri se si Parlamenti, ashtu dhe Qeveria jonë ose më 
saktë ata që përbëjnë pjesën që vendos, nuk janë shpenguar akoma nga 
mentalitetet e vjetra për të marrë me guxim, kurajë demokratike e pa 
paragjykime vendime të tilla, që në thelb shprehin vetë karakterin e 
demokracisë që po zbatojmë në Shqipëri. Pra, duhet që edhe njëherë, në 
mënyrë krejt të pafajshme, 91 veta të riburgosen, të vetësakrifikohen për të 
drejtat e tyre të ligjshme. 
Është pikërisht kjo arsyeja që do të kërkoja që ky diskutim për të aprovuar 
ligjin në fjalë të transmetohet i plotë nga ana e televizionit. Grupi Parlamentar i 
OMONIA-s edhe njëherë shprehet hapur e qartë se ky ligj duhet të marrë 
parasysh të gjitha kërkesat e ish të burgosurve politikë, i bindur në 
zemërgjerësinë, atdhedashurinë dhe shpirtin demokratik të këtye njerëzve, se 
ata s’duan shkatërrimin ekonomik, politik, social të Shqipërisë, por një ligj që u 
garanton të drejtat e tyre, dhënien apo realizimin e të drejtave mëse të 
domosdoshme tani dhe lënien e të tjerave për perspektivën. Ashtu si ata janë 
çliruar nga kompleksi i hakmarrjes eventuale se besojnë në demokracinë e 
vërtetë, ashtu edhe ne duhet të çlirohemi nga komplekset dhe të gjykuarit e 
tyre si njerëz të këqij me vulën e biografisë apo si kundërshtarë që kërkojnë 
revansh. 
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  E themi këtë, se për 
organizatën tonë OMONIA 
çlirimi nga këto komplekse 
negative gjeti që në fillim 
zbatimin praktik. Ky ligj, pra, në 
gjykimin tonë duhet të jetë ligji i 
pafajësisë për të dënuarit e 
ndërgjegjes, veçanërisht për ish 
të burgosurit e tillë të minoritetit 
grek, që janë dënuar për arsye 
edhe më absurde. 
Kjo pafajësi duhet të shoqërohet 
menjëherë, në fillim ligjërisht, me 
rehabilitimin ekonomik e moral. 
Në qoftë se kjo është 
kompetencë e Kuvendit 
Popullor, duhet ta bëjë Kuvendi 
Popullor, bile do të pajtohesha 
me atë mendim që Kuvendi 
Popullor edhe pa pasur atë 
kompetencë ta marrë në këtë 
rast dhe në rast të kundërt duhet 
t’i hapë dritën jeshile për veprim 
organit kompetent. Ky ligj, nga 
ana tjetër, duhet të jetë ligj edhe 
për amnistinë e të gjithë atyre që 

kryen me të vërtetë faje, por që nuk duhet të vuajnë për tërë jetën apo dhe 
brez pas brezi një faj të tejshkuar. 
Madje edhe këta të amnistuar kanë nevojë për një rehabilitim në radhë të 
parë moral dhe në rast të veçantë ekonomik. Mendoj, gjithashtu, se në ligj 
duhet të parashikohet patjetër si shpërblim i ish të dënaurve politikë, 
shpërblimi ekonomik, pra, për gjithë atë punë të kryer vite me radhë nëpër 
burgje. 
Po ashtu duhet theksuar se ata jo vetëm duhet të kthehen në qendrat e tyre të 
banimit, por të respektohet liria e vendosjes së tyre kudo në Shqipëri, ku ata 
pëlqejnë, dhe pikërisht në këto vende shteti t’u krijojë mundësi që të jetojnë si 
njerëz të barabartë me të gjithë të tjerët. Falemnderit! 
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -  Αξιότιμοι κύριοι του Προεδρείου, 
αξιότιμοι συνάδελφοι! 

Το νομοσχέδιο για την αθωότητα, την αμνηστία και την αποκατάσταση 
των πρώην πολιτικών φυλακισθέντων, τον οποίο επανεξετάζει η Βουλή, 
αποδεικνύει και μια ακόμη φορά ότι αποτελεί στιγμή που αφοράει την αθωότητα 
και την αποκατάσταση της ίδιας της δημοκρατίας, ωμά διωγμένης και 
καταδικασμένης από το δικτατορικό καθεστώς του ολοκληρωτικού εκείνου 
συστήματος. 

Από την άλλη πλευρά, η επαναφορά του νόμου προς συζήτηση, υπό την 
πίεση της απεργίας πείνας των πρώην πολιτικών κρατουμένων αποδεικνύει 
κάλλιστα ότι τόσο η Βουλή, όσο και η κυβέρνηση, ή πιο σωστά οι θεσμοί που 
αποφασίζουν, δεν έχουν απαλλαγεί ακόμα από τις παλιές νοοτροπίες για να 
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λάβουν με τόλμη και δημοκρατικό κουράγιο, χωρίς προκαταλήψεις, τέτοιες 
αποφάσεις οι οποίες εκφράζουν στην ουσία τον πραγματικό χαρακτήρα της 
Δημοκρατίας που εφαρμόζουμε στην Αλβανία.    

Χρειάζεται λοιπόν, ακόμα μια φορά και εντελώς αθώα, 91 άτομα να 
φυλακιστούν ξανά, να αυτοθυσιαστούν για τα νόμιμα δικαιώματά τους. 

Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που με αναγκάζει να ζητήσω ώστε η 
συζήτηση για την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να μεταδοθεί 
ζωντανά από την τηλεόραση.  

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και άλλη μια φορά 
εκφράζεται ανοιχτά και ξεκάθαρα ότι ο νόμος αυτός πρέπει να λάβει υπόψη του 
όλα τα αιτήματα των πρώην πολιτικών κρατουμένων, πεπεισμένη στην πλατιά 
καρδία και το δημοκρατικό πνεύμα αυτών των ανθρώπων, διότι αυτοί δεν 
επιθυμούν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική καταστροφή της Αλβανίας, 
αλλά ένα νόμο που θα τους εγγυάται τα δικαιώματά τους, την πραγματοποίηση 
τώρα των επιτακτικών και των υπολοίπων στο μέλλον. Όπως αυτοί έχουν 
απελευθερωθεί από τα συμπλέγματα ενδεχόμενης εκδίκησης, διότι πιστεύουν 
σε μια πραγματική δημοκρατία, το ίδιο κι εμείς θα πρέπει να απελευθερωθούμε 
από τα συμπλέγματα που θέλουν την κρίση αυτών των ανθρώπων, ως κακοί, 
με την ετικέτα της κακής βιογραφίας, ή ως αντίπαλους που ζητούν ρεβανσισμό.   

Επισημάνουμε αυτό διότι, η απελευθέρωση από τα αρνητικά αυτά 
συμπλέγματα στην οργάνωση μας την ΟΜΟΝΟΙΑΣ, βρήκε εξαρχής εύφορο 
έδαφος. 

Ο νόμος αυτός λοιπόν, στη δική μας κρίση, πρέπει να είναι νόμος της 
αθωότητας για τους καταδικασθέντες της συνειδήσεως, ιδιαίτερα για τους 
φυλακισθέντες του είδους στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, που τιμωρήθηκαν 
και για πιο παράλογους λόγους.    

Τη συγκεκριμένη αθωότητα πρέπει άμεσα να ακολουθήσει, πρώτα 
νομικά, η οικονομική και ηθική αποκατάσταση. Σε περίπτωση που αυτό 
αποτελεί αρμοδιότητα της Βουλής πρέπει να το πράξει η Βουλή, μάλιστα θα 
συμφωνούσα με τη σκέψη εκείνη που αναφέρει ότι και σε περίπτωση που δεν 
έχει την αρμοδιότητα αυτή να πράξει ως ανώτερο νομοθετικό όργανο, ή σε 
αντίθετη περίπτωση να ανοίξει το πράσινο φως στο αρμόδιο θεσμό.  

Από την άλλη πλευρά, ο συγκεκριμένος νόμος πρέπει να είναι και νόμος 
αμνήστευσης όλων εκείνων που με τους καθεστωτικούς νόμους διέπραξαν 
αδικήματα, αλλά που δεν πρέπει να εκτίουν ολοζωής την ποινή ή από γενιά σε 
γενιά ένα ύπερ ξεπερασμένο αδίκημα.  

Μάλιστα, και τα άτομα που επωφελούνται από την αμνηστία αυτή, έχουν 
ανάγκη πρώτα για μια ηθική αποκατάσταση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
και οικονομική. Φρονώ επίσης ώστε ο νόμος να προβλέπει την χορήγηση στους 
πρώην πολιτικούς φυλακισθέντες οικονομικής ανταμοιβής για την εργασία που 
προσέφεραν στα κάτεργα, για όλη εκείνη την απλήρωτη εργασία στις φυλακές 
και εξορίες.    

Επίσης, θα πρέπει ο νόμος να τονίζει ότι εκείνοι όχι μόνο μπορούν να 
επιστρέψουν στα δικά τους κατοικημένα κέντρα, αλλά ότι σέβεται την ελευθερία 
κατοίκησης παντού στην Αλβανία και ακριβώς εδώ το κράτος να δημιουργήσει 
συνθήκες να ζήσουν σαν άνθρωποι, ισότιμοι με όλους τους άλλους.  
Ευχαριστώ! 
 
Σελ.1721 
(Διαδικαστικά) 
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Panajot Barka - Unë do të desha t’i bëja një vërejtje Kryesisë me këtë rast. 
Jemi në momentin e propozimit të një diçkaje dhe duhet të kërkojmë 
propozime të tjera, dhe në qoftë se nuk ka propozime të tjera të hidhet në 
votim dhe të vazhdohet pastaj procedura e njohur dhe e zakonshme. Vetë ne 
po i hapim shteg një diskutimi kaq të gjerë në një kohë që themi që këtë ligj 
duhet ta aprovojmë sa më shpejt. Në qoftë se u bë një propozim, të hidhet në 
votë dhe të mos ketë komente mbi atë gjë. 
 
Σελ. 1723 
Panajot Barka - Një saktësim; më duket se këtu ku thuhet: “deri në hyrjen në 
fuqi të këtij ligji”. Ligji për arratisjen më duket se është shfuqizuar njëherë dhe 
ka një datë të caktuar, kur të miratohet duhet të shënohet kjo datë. 
 
Συνεδρίαση 30.09.1991 Συζήτηση του νόμου για την πολιτική αμνηστία  

(Επανεξέταση) 
Σελ. 1725. 
Panajot Barka - Një sqarim këtu, sa për atë që thoni se vazhdimisht ne jemi 
mësuar që të thërresim në ndihmë dokumentet ndërkombëtare kur nuk kemi 
argumente të tjera tonat.  
Në rastin konkret them që ato nuk na ndihmojnë dot për arsye se një i 
arratisur politik kishte me vete damkën e armikut të popullit, që nuk e kanë 
vendet e tjera një diçka të tillë, dhe e dyta, pas këtij personi të arratisur kanë 
vuajtur dënime të ndryshme shumë pjesëtarë të familjes dhe të afërm të tij. 
Kështu që pa u dhënë pafajësia këtyre njerëzve, të arratisur për bindje 
politike, nuk mund t’u jepet pafajësia edhe atyre të tjerëve pastaj. Kështu që 
në këtë aspekt duhet t’u jepet patjetër pafajësia edhe të gjithë të arratisurve 
për bindjet e tyre politike. Kjo është tepër-tepër serioze dhe nuk duhet t’i 
marrim parasysh çfarë thotë bota. Bota nuk i ka konsideruar armiq ata dhe kur 
tjetri është armik i popullit ka dënimin më të madh që i jepet një njeriu. 
 
(Για να αποτρέψουν το αίτημά μου για να παρέχει ο νόμος αθωότητα, κάποιοι 
βουλευτές αναφέρθηκαν στο πάγιο αίτημά μου για να επικαλούμαστε τις διεθνείς 
συμβάσεις όταν πρόκειται για νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ζήτησαν λοιπόν αναφορά στα ντοκουμέντα αυτά και τους απάντησα ότι στην 
προκείμενη περίπτωση δεν ισχύουν εφόσον η Αλβανία αποτελεί μια ειδική 
περίπτωση) 
 
Σελ. 1736 
Panajot Barka - Kisha një mendim që shkronja “c” të formulohet kështu: “Të 
jenë të lirë të zgjedhin qendrën e banimit, të ndihmohen për strehimin dhe t’u 
sigurohet punë sipas profesionit të tyre.” E them këtë për arsye se ne kemi 
aprovuar ose se në dokumentet ndërkombëtare thuhet që ekziston liria e 
vendosjes për të banuar. Atëherë ne s’kemi pse t’i detyrojmë këta ish të 
internuar apo të burgosur të kthehen atje ku kanë jetuar. 
Πρόταση Μπάρκα : Το σημείο «γ»  του άρθρου να διατυπωθεί  ως εξής:  Οι 
πρώην πολιτικοί φυλακισθέντες να «είναι ελεύθεροι στην επιλογή του κέντρου 
κατοίκησης, να τους χορηγείται βοήθεια στέγασης και να τους εξασφαλίζεται 
εργασία βάση του επαγγέλματος»   
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Aleksandër Meksi - Kjo u njeh të drejtën për t’u kthyer atje ku janë kapur për 
t’u dënuar ose internuar, pastaj, nga ai çast, janë të lirë të venë ku të duan, po 
strehimin ia siguron atje në fillim, pastaj si gjithë të tjerët... 
Ο Μέξη επιμένει για αναγνώριση του δικαιώματος επιστροφής στον τόπο 
καταγωγής. 
Εγώ: Γιατί να μην είναι ελεύθεροι: 
Panajot Barka - Po pse të mos jenë të lirë?  
Aleksandër Meksi - Po se do të vijnë 200 mijë veta në Tiranë dhe... 
Panajot Barka - Në rregull, unë propozimin e bëj. 
Aleksandër Meksi - Atëherë, ju lutem na e jepni me shkrim! 
 
Σελ.1737. 
Aleksandër Meksi - Ndiqeni me vëmendje, kjo që thotë është e drejtë. 
Mendimi im ky. 
Panajot Barka - Dy fshatra në zonën e Sarandës janë internuar dhe fshatrat 
janë shkatërruar. Tani, banorët e këtyre fshatrave aktualisht ndodhen në 
Cërrik. Fshatrat atje janë zhdukur. Do të kthehen përsëri atje? 
 
Εγώ. Οι κάτοικοι δύο χωριών στην περιοχή των Αγίων Σαράντα έχουν 
εξοριστεί μαζικά. Οι κάτοικοι τους μένουν στο Τσερίκ, στη Μέση Αλβανία, Τα 
χωριά τους έχουν καταστραφεί. Θα επιστρέψουν αυτοί εκεί;! 
 
Aleksandër Meksi - U sigurohet kthimi, themi ne. 
Panajot Barka - Po ku të venë? Fshatrat nuk ekzistojnë më. Janë fshatra, 
nuk janë një e dy veta. 
Aleksandër Meksi - Ju lutem, ne po durojmë, kemi tërë këtë kohë, t’i 
shqyrtojmë të gjitha. Vërejtja është për një rast real që ekziston, jo hipotetik. 
Real! Çfarë propozoni? 
Panajot Barka - Propozoj atë që në bazë të së drejtës kushtetuese çdo njeri 
të ketë të drejtën të zgjedhë banimin e tij. Në bazë të kësaj që duam ne të 
votojmë, ai është i detyruar të kthehet në qendrën e banimit që në fakt nuk 
ekziston më, është shkatërruar, është zhdukur. 
 
Εγώ: Προτείνω ώστε βάση του συνταγματικού δικαιώματος, που λέει ότι κάθε 
άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τόπο κατοικίας, να ψηφιστεί η 
πρότασή μου.   
 
Σελ 1738 
Panajot Barka - Për zbatimin e detyrave të parashikuara nga ky nen 
ngarkohet Qeveria, komitetet ekzekutive të rretheve dhe të rajoneve. 
Aleksandër Meksi - Po është kjo, more, e kemi pikë më vete. Kush është, 
pra, për ta miratuar këtë paragrafin e fundit? Kundër? Abstenim? 
Miratohet sipas tekstit këtu. 
Panajot Barka - Ky ligj ka të bëjë me një pjesë të popullsisë dhe përbën në 
aspektin shoqëror një aspekt të veçantë, prandaj brenda këtij neni do të 
desha të zgjidhej dhe problemi i atyre dy fshatrave që përmenda pak më lart. 
Dhe propozoj që të shtohet një paragraf tjetër, ku të theksohet: “Këshilli i 
Ministrave merr parasysh kërkesat e ish të burgosurve e të internuarve 
politikë kur nuk plotësohet shkronja “c””. Kështu që e zgjidhim dhe këtë 
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element të veçantë që mund të mos jetë i veçantë; mund të ketë edhe plot 
raste të tjera. 
 Εγώ: προτείνω ώστε σε ο Νόμος να υποχρεώνει την κυβέρνηση να 
παρεμβαίνει σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα δεν εκπληρώνουν τους 
όρους που προτείνω στη σημείο «γ».  
Aleksandër Meksi - Ju lutem, na e sillni me shkrim! 
……………………………………………. 
Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar? Kundër? Kam shtesën e 
zotit Barka: “Këshilli i Ministrave merr parasysh kërkesën e ish të burgosurve 
e të internuarve politikë kur nuk plotësohen kushtet e shkronjës “c””. Po mirë, 
si do realizohet kjo? Këshilli i Ministrave ka urdhëruar që të merren parasysh 
këto. Nejse. Kush është për ta miratuar këtë? Kundër? Abstenim?  Miratohet. 
 
Ασφαλώς και έδωσα όλες τις προτάσεις μου γραπτώς, οι οποίες ψηφίστηκαν. 
Είχα υπόψη τους δικούς μας ανθρώπους, κυρίως από τα χωριά που είχαν 
ξεριζωθεί. Η πρότασή μου εξασφάλιζε σ΄αυτούς τη δυνατότητα να 
αποκατασταθούν από το κράτος όπου αυτοί ζητούσαν. Σε λίγες μέρες και 
αφού είχε ψηφιστεί με κάλεσε στο γραφείο του ο Μέξη με τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης και μου ζήτησαν να αφαιρέσω τη ρύθμιση διότι ήταν με υψηλό 
κόστος για την κυβέρνηση. Το αρνήθηκα!! 
 
Συνεδρίαση 01.10.1991 Ένταξη της Αλβανίας σε διεθνεις οικονομικούς  

οργανισμούς 
 
Σελ. 1747 
Panajot Barka - Kuptohet që pas kërkesave të vendit tonë për aderimin në 
shumë konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, siç është Karta e 
Helsinkit, e Parisit, aderimi ynë në këto forume ndërkombëtare ekonomike 
dhe financiare, kërkon që të plotësojë gjithë kuadrin e inkuadrimit të Shipërisë 
në Europën e Bashkuar dhe bashkohem edhe me propozimin e zotit Ministër 
dhe me propozimin e deputetit Çela që, pa humbur kohë, ta votojmë këtë ligj. 
 
Συνεδρίαση 01.10.1991 Ένταξη της Αλβανίας σε διεθνεις οικονομικούς  

οργανισμούς και συζήτηση για το ωράριο λειτουργίας της 
Βουλής, όπως και θέματα για την ημερήσια διάταξη. 

 
Απαίτησα να ενταχτεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα της αποχής των 
μαθημάτων από τους Έλληνες μαθητές, δασκάλους και γονείς. Την 
επόμενη οι επιτροπές για την Παιδεία και Επιστήμη και για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τις Εθνικές Μειονότητες πήραν υπό συζήτηση το 
νομοσχέδιό μου για την παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών 
μειονοτήτων.  Η παρέμβασή εδώ επιδιώκει παραπέρα ευαισθητοποίηση 
του θέματος. Τελικά αποφασίστηκε ώστε το νομοσχέδιο να ενταχτεί με το 
κατ επείγον στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Βουλής.  
 
Σελ. 1753 
Panajot Barka - Desha të theksoj se çdo gjë është e rëndësishme vërtet, 
edhe propozimi që bëjnë deputetët e PD, edhe ai që bëjnë Fasko e Jonuzi 
janë tepër të drejta, por mendoj që duhet pasur parasysh se çështja që do të 
marrë nesër në shqyrtim Komisioni i Arsimit dhe i të Drejtave të Njeriut ka të 
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bëjë me bojkotimin e mësimit që bëhet nga gjithë nxënësit e minoritetit grek, 
kudo që ndodhen, dhe prindërιt e tyre që bashkohen me nxënësit e mësuesit. 
Në këtë pikëpamje marrja në shqyrtim është një prioritet dhe unë do ta 
falënderoja dhe Kryesinë, edhe Kuvendin, për këtë problem. Nga ana tjetër, 
mendoj që një interpelancë e papërgatitur nuk jep kurrë efektivitetin e punës 
së vet. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -  Θα ήθελα να επισημάνω ότι πράγματι 
καθετί έχει τη σημασία του, και η πρόταση των βουλευτών του Δ.Κ, και η 
πρόταση των Fasko και Jonuzi είναι σωστές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι η υπόθεση που θα συζητήσουν αύριο οι επιτροπές Παιδείας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφορά την αποχή από το μάθημα όλων των 
μαθητών και δασκάλων της Ελληνικής Μειονότητας, παντού όπου βρίσκονται 
και των γονέων τους που ενώνονται με τους μαθητές και δασκάλους. Υπό την 
άποψη αυτή η ένταξη στην ημερήσια διάταξη του θέματος αποτελεί 
προτεραιότητα και εγώ θα ευχαριστούσα το Προεδρείο και τη Βουλή για την 
απόφαση αυτή. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι μια απροετοίμαστη καλά 
επερώτηση δε φέρνει ποτέ την αναμενόμενη απόδοση.   
 
Σελ. 1754 
Panajot Barka - Çdo çështje që diskutohet këtu, është e rëndësishme. 
Çështja e fshatit edhe neve na dhemb, por duron një ditë; çështja që propozoi 
deputeti Peshkëpia, edhe ajo 
është e rëndësishme, por duron edhe një ditë;  
Çështja e shkollave nuk duron. Duhet ta dijë gjithëParlamenti se krejt 
minoriteti është në këmbë. Ne jemi të shqetësuar, nesër duhet të jemi atje, të 
jetojmë me shqetësimin e popullit, prandaj themi që gjithë kolegët tanë duhet 
ta mbështësin këtë punë. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας 
Κάθε υπόθεση που συζητείται εδώ, είναι σημαντική. Το θέμα του χωριού και σε 
μας πονάει, αλλά περιμένει μια μέρα, το θέμα που προτείνει ο Βουλευτής 
Peshkepia είναι κι αυτό σημαντικό, αλλά περιμένει μία μέρα . 
Το θέμα των σχολείων δεν περιμένει. Πρέπει να γνωρίζει όλο το σώμα της 
Βουλής ότι όλη η Εθνική Ελληνική Μειονότητα είναι επί ποδός. Εμείς είμαστε 
ανήσυχοι, αύριο πρέπει να είμαστε αναμεσά τους, να ζήσουμε από κοντά την 
ανησυχία του λαού, γι΄αυτό και λέμε ότι όλοι οι συνάδελφοί μας πρέπει να μας 
υποστηρίξουν στην υπόθεση αυτή.    
Kastriot Islami - Atëherë kush është pro pikërisht për punimin në komisione 
gjatë kësaj jave të ligjit për sindikatën, ligjin për punësimin jashtë shtetit, ligjit 
për shtypin dhe mjetet e informimit publiκ dhe ligjit për arsimimin në gjuhën 
amtare të pakicave kombëtare? Kush është pro? Kundër? Abstenim? 
Miratohet. 
Μετάφραση Kastriot Islami – Τότε ποιος είναι υπέρ για να εργαστούμε αυτή 
τη βδομάδα στις επιτροπές για τους νόμους για τα συνδικάτα, για την εργασία 
εκτός κράτους, για το νόμο για τον τύπο και τα ΜΜΕ και για το νόμο για την 
παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων; (ψηφίστηκε)  
 
Στην ίδια συνεδρίαση προτάθηκα ως μέλος της επιτροπής για την κατάρτιση 
του νέου συντάγματος, η οποία όμως δεν λειτούργησε ποτέ! 
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Εισαγωγή για την υπόθεση του εκπαιδευτικού θέματος στη 
Βουλή και κάποια άλλα σημαντικά σχόλια 

 
Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι λόγω των κινητοποιήσεων και των 

πιέσεων όλων αυτών τον βδομάδων και μηνών, καταφέραμε ώστε ο 
νόμος που κατέθεσα να ενταχτεί σε χρόνο ρεκόρ στην ημερήσια διάταξη. 
Επίσης, να σημειώσω ότι επέλεξα να καταθέσω προσωπικά το 
νομοσχέδιο διότι υπήρχαν αντιρρήσεις στην Κ. Ομάδα και ο Ζαρμπαλάς 
δεν υπέγραφε, ενώ οι άλλοι συνάδελφοι δεν ήθελαν να παραστρατήσουν 
στην απόφασή του. (Τουλάχιστον αυτό αποκόμισα τότε. Στην Α’ Γενική 
Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο Ζαρμπαλάς θεώρησε λάθος την κίνηση 
αυτή) 
  Εντωμεταξύ, σε όλο αυτό το διάστημα η Αθήνα με αιχμή του δόρατος 
την Πρεσβεία στα Τίρανα, δεν έδειχνε απλώς αδιάφορη, μα προσπαθούσε να 
υποβαθμίσει και εμποδίσει την προσπάθεια. Στις 15 μέρες αποχής από τα 
μαθήματα δασκάλων και μαθητών, (το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας των 
Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για την παιδεία στη μητρική γλώσσα μετά εκείνη 
του 1935 και με τόσο προχωρημένα αιτήματα) η αδιαφορία της Ελλάδας ήταν 
παροιμιώδης. Καμιά είδηση ούτε στα ελληνικά ΜΜΕ.  

Ωστόσο, η κινητικότητά μας για το θέμα στα Τίρανα δεν άφησε πέτρα 
πανωτή. Από την Αμερικανική πρεσβεία στη Γαλλική και τη Γερμανική, στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Παιδείας, στις 
κοινοβουλευτικές ομάδες… Μόνο η ελληνική πρεσβεία ήταν αδιάφορη….  

Η πρεσβεία μας έλαμψε δια της απουσίας στις εργασίες της Βουλής όταν 
συζητήθηκε το νομοσχέδιο. Και ήταν η πρώτη ηχηρή αποχή της πρεσβείας μας 
στις εργασίες τις Βουλής. (Η Ελληνική πρεσβεία μετά από την Αμερικανική δεν 
έλειπε σχεδόν ποτέ από τις εργασίες της Βουλής ανεξαρτήτως του θέματος και 
του νομοσχεδίου υπό συζήτηση) Εκείνη την ημέρα θα απουσιάσουν και άλλες 
σημαντικές πρεσβείες. Η Αμερικανική θα παρευρεθεί αλλά πολύ 
υποβαθμισμένα και αφανές. 

Η πρώτη επιτυχία προς την κατεύθυνση αυτή σημειώθηκε με την 
απόφαση να συζητηθεί το νομοσχέδιο «Για την παιδεία στη μητρική γλώσσα 
των Εθνικών Μειονοτήτων» στις μόνιμες επιτροπές για την Παιδεία και τις 
Επιστήμες και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Εθνικής Μειονότητες. 
Μετείχαμε αντίστοιχα ο Γιάννης Γιάννης και εγώ. Η συζήτηση ήταν σκληρή. 
Στην επιμονή μας με σημαία τις διεθνείς συμβάσεις η πλειοψηφία, ενώ δεν είχε 
καμιά αντίρρηση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, στήριζε την άποψη ότι 
θα πρέπει να συζητηθεί μαζί με το γενικό νόμο μεταρρύθμισης της παιδείας 
στην Αλβανία. Με την άποψη αυτή συμφωνούσε περίπου και η αντιπολίτευση. 
Για το σκοπό αυτό έβαλαν και μια «τελική ημερομηνία», το Δεκέμβρη, ότι δήθεν 
ο νόμος αυτός θα ψηφίζονταν μέχρι τότε !! 

(Ένας τέτοιος νόμος δεν έφθασε ποτέ στη Βουλή κατά τη θητεία μας. 
Αλλά και όταν μετά από χρόνια ψηφίστηκε ο μεταρρυθμιστικός νόμος για την 
παιδεία στην Αλβανία, δεν περιέλαβε το θέμα της παιδείας στη μητρική γλώσσα 
των εθνικών μειονοτήτων, θέμα το οποίο εκκρεμεί και μετά από 30 χρόνια. Δεν 
υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, παρά μόνο υπουργικές οδηγίες που 
αλλάζουν, ή δεν αλλάζουν σύμφωνα με τον εκάστοτε υπουργό και την πολιτική 
της κυβέρνησης) 

Στη συζήτηση στις επιτροπές ήταν και ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος 
έδειχνε ανοιχτά ανήσυχος μέχρι και φοβισμένος. Ανήγγειλε εκεί την 
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ικανοποίηση κάποιων από τα αιτήματά μας και το άνοιγμα ελληνικών σχολείων 
σε κάποια μικτά χωριά, όπως στο Μετόχι, το ΣΜΤ, τη Μπίστρισσα και στο 
Δέλβινο. Όχι όμως σε όλα τα μεικτά χωριά, ούτε βέβαια στις πόλεις 
Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα. Δεν γίνεται λόγος να συζητούνταν τότε το 
θέμα της Χιμάρας, η οποία δεν αναγνώριζε την ΟΜΟΝΟΙΑ. (Το πρώτο άνοιγμα 
προς την ΟΜΟΝΟΙΑ από πλευράς Χιμάρας ήταν η επανειλημμένη πρόσκληση 
του Πέτρο Μάρκου να τον επισκεφτώ στο σπίτι του, αλλά ήταν οι τελευταίες 
μέρες της ζωής του) 

Καταλάβαμε ότι ο Υπουργός έκανε ότι του επέτρεψαν. (Μια από τις 
πολλές φορές που είμασταν στον Αλία για το θέμα της Παιδείας, μας έστειλε 
στον Υπουργό Παιδείας. Φύγαμε στο πόδι, διότι τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα 
για μας. (Η Ελλάδα φρόντιζε να δίνει αυτοκίνητα και γραφική ύλη μόνο στο Δ. 
Κόμμα) Ήμουν με τον Γ. Γιάννη. Την ώρα που φθάσαμε στο γραφείο του 
Υπουργού έβγαινε απ΄εκεί ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποίος 
συνέχιζε να παίζει ρόλο κλειδί στις υποθέσεις του κράτους. Ο Υπουργός δεν 
ήθελε τον εαυτόν του, που λέμε. Μόλις μας είδε σάστισε. Σχεδόν όρθιοι μας 
είπε. Ανεξαρτήτως που σας έστειλε εδώ ο Πρόεδρος. Έχετε δίκιο αλλά δεν 
μπορώ να κάνω τίποτε, πρέπει να με καταλάβετε, έχω και εγώ οικογένεια !!! 

Λίγες μέρες αργότερα και πριν αρχίσει η συζήτηση του νόμου στην 
ολομέλεια της Βουλής παρευρέθηκα στο Αργυρτόκαστρο σε μια διαδήλωση 
που οργάνωναν οι Έλληνες της πόλης για την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Με 
ειδοποίησαν να προσέχω, διότι στην πόλη είχε εμφανιστεί ξανά ο πρώην 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης με κάτι τύπους. Πήγα να δω! Ήταν στους χώρους 
έξω από την νομαρχεία. Μόλις μας είδε έφυγε προς το λύκειο. 

Όταν γύρισα στο συλλαλητήριο πρόσεξα τις νέες από τη Δερβιτσάνη να 
φωνάζουν εθνικά συνθήματα για τη Βόρειο Ήπειρο. Πόνεσα γι΄αυτές διότι δεν 
γνώριζαν τι μπορούσε να συμβεί. Είμασταν τότε όλοι νέοι!!!  
 

Η λήξη ωστόσο της υπόθεσης του νομοσχεδίου δε σταμάτησε μόνο με 
την καταψήφισή του. Είχε ακόμα μια πικρή διάσταση. Στις 09.10.1991 μας 
διάρρηξαν το δωμάτιο στο ξενοδοχείο των βουλευτών. Παρά το ότι ήταν μέρα 
κανείς δεν είδε τίποτε. (!!) Ή είδαν αλλά, μας είπαν ότι δεν μπορούσαν να 
μιλήσουν. Η αστυνομία , όπως αναμενότανε, δεν έκανε τίποτε και ας ήταν στην 
ουσία το σπίτι βουλευτών. Κατανοητό ότι ήταν το κράτος. Αλλά τι ήθελε;!  

Εμένα έσπασαν μια διπλωματική βαλίτσα, δώρο από το συνέδριο της Ν. 
Δημοκρατίας στην Αθήνα και αφαίρεσαν απ΄εκεί ό, τι έγγραφο είχαμε στην 
ελληνική. Στην ουσία, βρήκαν μόνο την έκθεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για τη ΔΑΣΕ 
στην ελληνική και άφησαν εκεί την αγγλική εκδοχή.  

Του Γ. Γιάννη πήραν ένα κοστούμι από την Ελλάδα που το είχε από τότε 
που ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. (Μου κάνει ακόμα εντύπωση η ψυχραιμία 
του Γ. Γιάννη. Όπως μου κάνει εντύπωση και η αδιαφορία της Πρεσβείας μας) 

Τι ήθελαν λοιπόν;! Είναι αλήθεια ότι είχαμε ανοίξει πολλά προβλήματα 
στην αλβανική πολιτική ζωή. Η Βουλή κάθε λίγο και λιγάκι αιφνιδιάζονταν και 
γινότανε άνω-κάτω. Η συμπεριφορά μας έδειχνε ότι ήταν αδύνατο να μη είχαμε 
από κάπου στήριξη, προετοιμασίες και κίνητρα. Συνεπώς, ή ήθελαν να δουν 
στις βαλίτσες μας από πού παίρναμε οδηγίες και να μας ενοχοποιούσαν και 
κατηγορούσαν ως πράχτορες των Ελλήνων ή να μας εκφοβήσουν … 

Το δεύτερο έχει πολλές πτυχές που θα κορυφωθεί με την απόπειρα 
δολοφονίας μου ακριβώς σε ένα μήνα, απόπειρα που ήρθε μετά από την 
προειδοποίηση του αρχηγού του σώματος Ασφαλείας στην Πρεσβεία Λ. Μίγκο 
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και του διπλωμάτη Γ. Διακοφωτάκη, ότι θα πρέπει να προσέχουμε, διότι 
σ΄αυτούς είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα προστασίας μας όπως μέχρι τώρα έκαναν. 
Η πρεσβεία μας ούτε τότε αντέδρασε. …..    
 

Όσον αφορά τη στάση της Ελλάδας στα εκπαιδευτικά μας το 1991, θέλω 
να πιστεύω και ο χρόνος με επιβεβαίωσε, ότι δε σχετίζεται απλώς με την 
αρνητική στάση και αντίδραση προς την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά κάτι 
πολύ χειρότερο. Έδειχνε ότι κινούνταν προς κάτι περίεργα σχέδια. Στο όνομα 
της ποιοτικής παιδείας στη μητρική γλώσσα, από την μία στήριζε σχέδια 
εκπαιδευτικής υποδομής στην Ελλάδα, (δίπλα στη μεθόριο) από την άλλη 
επιδίωκε να ανοίξει ιδιωτικά σχολεία στη μητρική γλώσσα στο χώρο μας. Δεν 
υπήρχε κάτι ξεκάθαρα και σταθερό. Ούτε η προπολεμική εμπειρία και πραχτική 
επιλέγονταν, ούτε η εμπειρία  και πραχτική με τα σχολεία στον απόδημο 
Ελληνισμό. (Όσον αφορά την επέκταση της Ελληνικής παιδείας έμεινε στην 
εμπειρία του ΧΙΧ αιώνα, τα φροντιστήρια, όταν όλοι άλλοι παράγοντες με 
πρώτη την Τουρκία, έφτιαχναν ισχυρά και σύγχρονα σχολεία και όχι μόνο για 
τη διάδοση της γλώσσας και παιδείας τους, αλλά και για το θρήσκευμα, τον 
πολιτισμό και άλλα σημαντικά συμφέροντα. Στα χαρτιά όμως φαίνεται ότι η 
Ελλάδα ξόδεψε για τα φροντιστήρια αυτά περισσότερα από πολλά κράτη μαζί 
που επένδυσαν σε σχολεία και πανεπιστήμια)  

Η κάθε ελληνική προσπάθεια όμως κινούνταν σε βάρος της παιδείας στη 
μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο. Η διαμάχη αυτή συνεχίστηκε στα 
επόμενα 30 χρόνια. Ξεκάθαρο έγινε ότι περισσότερο από ποιοτική παιδεία στη 
μητρική γλώσσα, στα ασαφή και συγκεχυμένα αυτά σχέδια υπήρχε ο 
κερδοσκοπικός στόχος, ή η ανάδειξη σωτήρων του Ελληνισμού, που δεν 
αποφεύγει όμως την κερδοσκοπία. Αναμενόμενο ήταν να μη υπήρχαν θετικά 
αποτελέσματα. Υπήρξαν όμως αρνητικότατα, διότι οι προσπάθειες αυτές 
έπληξαν θανάσιμα την παιδεία στη μητρική γλώσσα στο δημόσιο και 
κατ΄επέκταση το περιεχόμενο, τον κοινοτισμό και τη συνοχή στην Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα. 
 

 Θα επανέλθουμε λεπτομερώς σε άλλη ανάλυση. Εδώ όμως ας 
πάρουμε τα  πράγματα με τη σειρά. Την ώρα που εμείς είχαμε κατακλείσει τα 
Τίρανα και τους διεθνείς οργανισμούς με επίμονα αιτήματα και 
διαπραγματεύσεις για την παιδεία στη μητρική γλώσσα, στις 6 Σεπτεμβρίου 
απευθύνθηκα με το παρακάτω υπόμνημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ελλάδας 

Η ιστορία για το υπόμνημα αυτό ξεκινάει από τον Απρίλιο του 1991, όταν 
η Αθήνα αναγνώρισε την ΟΜΟΝΟΙΑ και κάλεσε σε επίσημη επίσκεψη τους 5 
βουλευτές της. Στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. 
Σαμαρά, έθεσα το θέμα της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης για την 
απορρόφηση στην Ελλάδα 5 000 μαθητών από τη Βόρειο Ήπειρο. 
Χαρακτήρισα την απόφαση ως ένα πραγματικό πλήγμα που γίνεται στον 
Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό τον οποίο αντί να υποστηρίξετε, είπα στον 
Υπουργό, να μείνει στα πατρώα εδάφη, δημιουργείτε προϋποθέσεις να 
ξεριζωθεί, κυρίως οι μαθητές που θα παρασύρουν έτσι και τους γονείς τους.  
Έξαλλος ο Σαμαράς, πήρε παρουσία μας τηλέφωνο του κ. Σουφλιά τον 
Υπουργό Παιδείας. Εκείνος του είπε ότι το αίτημα προερχότανε από τον 
εκπρόσωπο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Θεόδωρο Μπεζιάνη. Ο Σαμαράς έδωσε εντολή 
να σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Χρησιμοποίησε μάλιστα σκληρή γλώσσα!  
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Δεν άλλαξε όμως τίποτε! 
Ούτε το υπόμνημα αυτό θα εμποδίσει τα ελληνικά σχέδια για τα 

κατασκευή εκπαιδευτικών υποδομών στην ελληνική μεθόριο ώστε να 
αναπτυχθεί η περιοχή αυτή, το Πωγώνι που είχε μαραζώσει. Θα αξιοποιηθούν 

στη συνέχεια τα 
χρήματα από τη 
δωρεά του 
Ιδρύματος 
Λάτση, ύψους 
πάνω των 900 
εκατομμυρίων 
δραχμών.  
 
Ωστόσο, στις 
περιοχές μας 

γίνονταν 
ζυμώσεις για 

κλιμάκωση 
μέχρι αποχή 
από τα 
μαθήματα που 
σημαδεύει έτσι 
την απαρχή της 

ιστορικής 
προσπάθειας 

για την παιδεία 
στη μητρική 
γλώσσα, στην 

αυγή της μεταπολίτευσης στην Αλβανία, κίνημα του οποίου ηγήθηκα 
προσωπικά.  

Όπως ανέφερα, είχαν προηγηθεί μια σειρά από ενέργειες και αιτήματα 
εντός και εκτός χώρας με την απαίτηση για παιδεία στη μητρική γλώσσα για 
όλα τα μαθήματα, σε όλες τις βαθμίδες, παντού όπου υπάρχει ικανοποιητικός 
αριθμός Ελλήνων μαθητών και η εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών των 
μαθημάτων της ελληνικής Ιστορίας και Γεωγραφίας. 

Ακολουθούν στη συνέχεια δυο αντίγραφα με σημειώσεις στη σχετική 
συνάντηση με στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της Παιδείας στα Σωφράτικα στις 
07.09.1991 όπου προτείνονται συγκεκριμένα:  

Την υπόθεση να αναλάβουν τα Συμβούλια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  
Συλλαλητήριο παρουσία της ΔΑΣΕ ( έγινε τελικά στις 17.10.1991) 
Διερεύνηση της δυνατότητας διεθνούς δικαστικής προσφυγής όπως το 

1934-35 
Να ανοίξουν με κάθε θυσία τα ελληνικά σχολεία με βάση τα αιτήματά 

μας, όπου θα συμπεριληφθεί και η Χιμάρα.  
Ενημέρωση των δασκάλων και λήψη μέτρων για την μετατροπή των 

προγραμμάτων από την αλβανική στην ελληνική, όπως και ευαισθητοποίηση 
του κοινού για το θέμα.  

Λήψη μέτρων για την αμοιβή των δασκάλων. 
Συνέχιση της πίεσης προς την κυβέρνηση 
Απαίτηση στήριξης από μέρους της Ελλάδας!  
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Μετά από τις επίμονες 
συναντήσεις με τον 
Πρόεδρο Αλία, τον 
Πρωθυπουργό Υ Μπούφι 
(με τον οποίο υπάρχει 
ηχογραφημένη σε υψηλούς 
τόνους συζήτηση μου μαζί 
του  στο Αργυρόκασατρο) 
και τον Υπουργό Παιδείας 
Λακρόρι, το Γενικό 
Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ανακοίνωσε σχετική 
δήλωση προς τη Βουλή, 
(πριν αρχίσουν επίσημα οι 
εργασίες της δεύτερης 
συνόδου) που αποτελεί την 
τελευταία προειδοποίηση 
για γενική αποχή και 
απεργία δασκάλων 
μαθητών και γονέων, την 
οποία έγραψα και αναφέρει 

 
Μετάφραση 

Το Γενικό συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και η Κοινοβ. Ομάδα της 
διαπιστώνουν με δυσαρέσκεια, ότι, ενώ ζούμε στιγμές θριάμβου της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την 
Ευρώπη και η Αλβανία ζητάει το πράσινο φως προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, 
η κοινότητα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, συνεχίζει να 
βιώνει την περίοδο άρνησης των δικαιωμάτων της ως εθνική μειονότητα και σε 
τέτοια βασικά θέματα όπως είναι το δικαίωμα στην παιδεία στη μητρική γλώσσα 
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Κρατικοί θεσμοί και Βουλή, οι οποίοι απ΄ ό τι φαίνεται δεν μπορούν να 
απαλλαγούν από τις χθεσινές ολοκληρωτικές πρακτικές, ή κωλυσιεργούν, ή 
αποσιωπούν σκοπίμως τις απαντήσεις στα επανειλημμένα αιτήματά μας για το 
θέμα αυτό.  

Τα πολιτικά κόμματα εντός Βουλής και τα πραγματικά δημοκρατικά 
κόμματα εκτός αυτής, από την μία πλευρά λησμονούν ή δε θέλουν να 
προσέξουν την πραγματικότητα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα που άφησε 
η δυσφημιστική πολιτική της ολοκληρωτικής εξουσίας, όπου δεκάδες χιλιάδες 
μέλη αυτής της εθνικότητας αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε όλη την Αλβανία, 
από την άλλη λησμονούν το πολιτικό πρόγραμμά τους. 

Τώρα που η καινούργια σχολική χρονιά πλησιάζει, οι μειονοτικές 
οικογένειες που έχουν παιδιά για το σχολείο, παντού στην Αλβανία 
υπέγραψαν ένα υπόμνημα τεσσάρων σημείων, μέσω των οποίων ζητούν την 
πραγματοποίηση, τη χρονιά αυτή έστω και κατ αρχήν, της παιδείας στη 
μητρική γλώσσα, παντού στην Αλβανία. 
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Σε περίπτωση που 
και μετά απ΄αυτό το 
υπόμνημα, το οποίο 
αποστέλλεται και σε 
όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς για τα 
δικαιώματα των 
εθνικών 
μειονοτήτων, η 
κυβέρνηση θα 
σιωπήσει, θα 
είμαστε 
υποχρεωμένοι να 
απέχουμε από τα 
μαθήματα σε όλα τα 
σχολεία.   
 

  Συνέταξα τα 
αιτήματα σε τέσσερα 
σημεία, όπως 
φαίνεται στο 
υπόμνημα που 
ακολουθεί, τα οποία 
θα αποτελέσουν 
τους πυλώνες των 
εκπαιδευτικών μας 
αιτημάτων μέχρι το 
τέλος των πολλών 
ταξιδιών του ύπατου 
αρμοστή για τα 
εκπαιδευτικά της 

ΔΑΣΕ (ΟΑΣΕ) Βαν ντερ Στούλ και μέχρι σήμερα.   
 
Ακολούθησε η δεκαπενθήμερη απεργία μαθητών και δασκάλων 01-15 
Οκτωβρίου 1991, που ανάγκασε την κυβέρνηση να εκπληρώσει τα τρία 
σχεδόν από τα τέσσερα αιτήματα. 
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Στην έκκληση του Ηγετικού 
Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΟΑΣ 
για την μεγάλη απεργία  
ανταποκρίθηκε σύσσωμα η 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα. 
Η κάθε τοπική οργάνωση της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε όλη τη χώρα  
συγκέντρωσε υπογραφές από 
τα μέλη της σε υποστήριξη του 
υπομνήματος τεσσάρων 
σημείων για παιδεία στη 
μητρική  γλώσσας. 
Όπως αναφέραμε δεν στήριξε 
την προσπάθεια η Ελλάδα. 
Επίσης ο νομός των Α. 
Σαράντα κατέβηκε σε απεργία 
με τρεις μέρες καθυστέρηση 
και μετά από πιέσεις που 
δέχτηκε ο πρόεδρος 
Ζαρμπαλάς και η ομάδα του.  
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Στη συνέχεια συνέταξα τα αιτήματα της εθνικής ελληνικής μειονότητα με πρώτο 
το εκπαιδευτικό που παρουσιάστηκαν στον ύπατου αρμοστή της ΔΑΣΕ (ΟΑΣΕ) 
Βαν ντερ Στούλ στη συνάντηση της Δερβιτσάνης, στις 17 Οκτωβρίου 1991   
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Το νομοσχέδιο για την παιδεία στην μητρική γλώσσα των 
εθνικών μειονοτήτων συζητείται στη Βουλή. 

Ο ανθελληνισμός σε έξαρση. 
 

Στις 08 Οκτωβρίου 1991 και ενώ η μαθητική και δασκαλική απεργία είχε 
εισέλθει στη δεύτερη βδομάδα, η αλβανική Βουλή πήρε υπό συζήτηση το 
νομοσχέδιο «Για την παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων». 
Οι διαδικασίες που προηγήθηκαν αναφέρονται πιο πάνω.  

Στα ιστορικά δεδομένα της αλβανικής Βουλής ήταν η πρώτη φορά που 
υποβάλλονταν νόμος από έναν βουλευτή και μάλιστα εκπρόσωπο της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας. Κάτι παρόμοιο δε συνέβη και στα επόμενα 30 χρόνια. 
(Ούτε βέβαια το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε νομοθετική 
πρωτοβουλία για να καταθέσει παρόμοιο νόμο ή γενικότερο νόμο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Η ηγεσία του απαιτούσε 
συνεχώς ώστε την πρωτοβουλία αυτή να αναλάβαινε η κυβέρνηση. Είναι 
γνωστό τι νόμο μπορεί να ψηφίσει η κυβέρνηση, αλλά η ηγεσία του ΚΕΑΔ 
επέμενε στη λύση αυτή διότι της εξασφάλιζε την συνεχή διαμαρτυρία ενάντια 
στην «αδράνεια» της εκάστοτε κυβέρνησης στην οποία ήταν εταίρος!!!  Όταν το 
2017 και μετά από πίεση της Ε. Ένωσης η κυβέρνηση έκανε πως ψήφισε νόμο, 
το ΚΕΑΔ  και η ουρά του, η ΟΜΟΝΟΙΑ, διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν ήταν καλός 
νόμος, αλλά δε μετείχαν στις διαδικασίες κατάρτισης του νομοσχεδίου και ούτε  
συνέβαλαν για τη βελτίωσή του.) 
  Το νομοσχέδιο σίγουρα δεν πέρασε. Η αποχή της πρεσβείας μας τη 
συγκεκριμένη στιγμή, επηρέασε αρνητικά. Οι Αλβανοί έδειχναν ανοιχτά ότι  
γνώριζαν πώς δεν είχαμε ούτε τη στήριξη της Ελλάδας, ούτε και διεθνή στήριξη 
(λόγω Ελλάδας εννοείται). Οι εργασίες της Βουλής στις δύο συνεδριάσεις 
εκείνης της ημέρας μετατράπηκαν σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα γενικώς από 
τους Αλβανούς βουλευτές με ανοιχτή την προσέγγιση στο θέμα αυτό των δύο 
άσπονδων πολιτικών αντιπάλων. 

Ωστόσο και οι βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, παρά το γεγονός ότι παρείχαν 
σθεναρή και επιπέδου στήριξη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, 
είχαν τις δικές τους επιφυλάξεις κυρίως οι Ζαρμπαλάς και Μήτσιος.   
 
(Μετάφραση της εισαγωγής του νομοσχεδίου και του περιεχομένού του)  

Αναφορά σχετική με το νομοσχέδιο «Για την παιδεία στη μητρική 
γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων» 

Η ψήφιση του παρόντος νόμου αποδεικνύει από την μία πλευρά τη 
σημασία που αφιερώνει στις εθνικές μειονότητες η πρώτη αλβανική 
πλουραλιστική βουλή και από την άλλη την δέσμευσή της, όχι μόνο για τον 
σεβασμό των διεθνών συμβάσεων, αλλά και για την οικοδόμηση ενός 
πραγματικού δημοκρατικού κράτους. Τα άρθρα του συγκεκριμένου νόμου 
βασίζονται στις διατάξεις των διεθνών ντοκουμέντων που σχετίζονται με τα 
παιδιά και ειδικά στη Χάρτα των Παρισίων, η οποία, αναφορικά με το θέμα αυτό 
επισημαίνει: «Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι θα υπερασπιστεί η εθνική, πολιτιστική, 
γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα  των εθνικών μειονοτήτων και ότι τα άτομα 
που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες χαίρουν του δικαιώματος στην ελευθερία 
έκφρασης, διατήρησης και ανάπτυξης της ταυτότητάς τους, χωρίς καμιά 
διάκριση και σε πλήρη ισοτιμία έναντι του νόμου» 
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Ο νόμος αυτός ανταποκρίνεται επίσης και στις βασικές αρχές των 
πολιτικών προγραμμάτων των διαφόρων κομμάτων στη χώρα μας και λαμβάνει 
υπόψη τις διεθνείς προηγμένες πραχτικές. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η παιδεία στη μητρική 
γλώσσα αποτελεί βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα για 
την ανάπτυξη της εθνικής 
ταυτότητας, σύμφωνα με 
την Χάρτα των Παρισίων, 
αποτελεί για την 
κυβέρνηση δικαίωμα 
πρώτιστης υποχρέωσης. 
 
 Αυτό αποτελεί με λίγα 
λόγια το πλαίσιο 
σημασίας το νόμου 
αυτού.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Με βάση το άρθρο 16, 

σημείο 2 του νόμου 

αρ.7491/29.04.1991, με 

πρόταση του βουλευτή 

Παναγιώτη Μπάρκα, η 

Λαϊκή Βουλή αποφάσισε: 

 

Άρθρο 1. 

Το κράτος εξασφαλίζει σε 

όλα τα μέλη των εθνικών 

μειονοτήτων παιδεία στη 

μητρική γλώσσα σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 

Άρθρο 2.  

Τα προγράμματα σπουδών 

είναι ισότιμα όπως και για 

την παιδεία στην επίσημη 

γλώσσα. 

Επιτρέπονται μαθήματα τα 

οποία αφορούν την εθνική 

καταγωγή. 

 

Άρθρο 3.  

Το κράτος επιτρέπει  τη 

συνεργασία με το έθνος 

καταγωγής. Απαγορεύει 
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τη δράση κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος που παραβιάζει τις βασικές αρχές του νόμου 

«Για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα» τροποποιημένου.  

 

Άρθρο 4. 

Στα σχολεία αυτά είναι υποχρεωτική η εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας στο 

επίπεδο που εγγυάται την εκμάθησή της και επιτρέπει την γλωσσική και πολιτιστική 

ενσωμάτωση στην αλβανική κοινωνία. 

 

Άρθρο 5. 

Ο νόμος αυτός αφορά τα μέλη εκείνων των εθνικών μειονοτήτων που αναγνωρίζονται 

ως τέτοιες από τους διεθνείς οργανισμούς και τον ΟΗΕ. 

 

Άρθρο 6.  

Επιφορτίζεται το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή του νόμου αυτού 

 

Άρθρο 7. 

Ο συγκεκριμένος νόμος μπαίνει αμέσως σε ισχύ.  
 

Συνεδρίαση 08.10.1991 (Το απόγευμα) συζήτηση για το νομοσχέδιο «Για 
την παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων.  
 
Lush Përpali - Vazhdojmë me projektligjin “Mbi arsimin në gjuhën amtare të 
pakicave kombëtare”. 
Μετάφραση Lush Përpali - Συνεχίζουμε με το νομοσχέδιο « Για την 
παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων».  
Panajot Barka - Mendoj që në raste të tilla, para se të flasin komisionet apo 
dikush tjetër dhe në bazë të rregullit, ai që e bën ligjin duhet të bëjë një 
referencë, kështu që ne duhet të zbatojmë rregullin. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας-  Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, 
πριν τοποθετηθούν οι επιτροπές, ή κάποιος άλλος και βάση του κανονισμού, 
εκείνος που καταθέτει τον νόμο, πρέπει να εισηγηθεί και υποστηρίξει το 
νομοσχέδιό του. Έτσι εμείς πρέπει να σεβαστούμε και τον κανονισμό της 
Βουλής. 
Lush Përpali - S’besoj të ketë ndonjë kundërshtim, megjithëse është me 
relacion kjo. 
Μετάφραση Lush Përpali -: Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς μ΄αυτό, μολονότι 
το νομοσχέδιο συνοδεύεται από εισήγηση 
Panajot Barka - Jo, relacioni është tjetër. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας - Όχι, πρόκειται για εισαγωγή στο 
νομοσχέδιο και είναι άλλο πράγμα.. (σκοπός μου ήταν να προηγηθεί η ομιλία 
μου για να απαντούσα στις γνωστές θέσεις των επιτροπών, τις οποίες γνώριζα 
και να προσανατόλιζα κάπως το σώμα ξεκαθαρίζοντάς ότι η αρνητική 
απόφαση σημαίνει παραβίαση των διεθνών συμβάσεων όσον αφορά τα 
εκπαιδευτικά δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας) 
Lush Përpali - T’ia japim fjalën deputetit Barka për të arsyetuar paraqitjen e 
ligjit. 
Μετάφραση Lush Përpali -:  Το λόγο έχει ο βουλευτής Παναγιώτης 
Μπάρκας  για να υποστηρίξει το νομοσχέδιό του.  
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Panajot Barka - Kur morëm përsipër për të paraqitur një ligj të tillë, kishim 
parasysh realitetin e hidhur për çështjen arsimore të minoritetit grek apo të 
minoriteteve të tjera në Shqipëri, të fabrikuara nga sistemi monist, qëndrimin 
jo vetëm burokratik, por edhe mospërfillës e në përputhje të plotë me politikën 
e deritanishme të Qeverisë, realitetin e ri demokratik që kërkon të formojë sot 
Parlamenti ynë e populli shqiptar, aktet ndërkombëtare për minoritetet e 
pakicat etnike.  

Mërmëritjen tuaj, të nderuar 
zotërinj, e mora si kërkesë për të 
dalë këtu, ndaj dola (del për të folur 
në podium). Takimi i Kopenhagës 
në qershor të vitit të kaluar, me sa 
duket merr parasysh qëndrime të 
tilla si ky, që kërkesave tona për 
arsimimin në gjuhën amtare të mos 
u përgjigjet fare, ndaj dhe thekson 
se pushteti juridik garanton në një 
shtet ligjor të drejtat e minoriteteve 
dhe vendos kufizime ndaj 
abuzimeve shtetërore. Ky ligj, pra, i 
referohet pikërisht këtij parimi, të 
dokumenteve të KSBE-së, pra, 
është një nevojë e kohës, por që ky 
ligj të fitojë të drejtën e qytetarisë 
juridike, pra të miratohet nga 
Parlamenti ynë, mendoj se në fillim 
duhet të kemi të qartë realitetin e 
krijuar të minoritetit grek në 
Shqipëri nga sistemi monist. Ai 
quan minoritet 100 fshatra të 

Sarandës, Gjirokastrës, Përmetit, dhe harron atë numër jashtëzakonisht të 
madh minoritarësh që janë thithur për qëllime të ndryshme nga vetë shteti ose 
janë detyruar të largohen për arsye ekonomike, arsimore, biografike apo dhe 
politike. Po sjellim këtu disa fakte: vetëm nga fshatrat e Poliçanit dhe Skoresë 
ka në Vlorë rreth 200 familje, në Gjirokastër ka 6000 banorë minoritarë, në 
Sarandë rreth 40% e popullsisë janë të tillë, në Tiranë numërohen rreth 15 
000 minoritarë etj.  
Pra, në këtë kuadër nuk duhet t’i referohemi historisë, por realitetit të krijuar, 
akteve ndërkombëtare. Është pikërisht ky realitet që sjell dhe këtu në 
Kuvendin Popullor një numër relativisht të madh minoritarësh, ashtu siç është 
fakt që shumica e tyre nuk dinë të flasin greqisht ose as sa një nxënës i 
klasës së dytë të fillores, pale pastaj fëmijët e tyre. Në këtë kuadër, në asnjë 
mënyrë nuk lejohet që vetëm banorët e këtyre 100 fshatrave të konsiderohen 
si minoritarë grekë me shkollë e kombësi të shënuar në dokument dhe të 
tjerët, që në numër janë më shumë, të mos kenë të drejtë për shkollë dhe më 
shumë se gjysma të mos kenë të shënuar as kombësinë në dokument. Kjo, 
pra, përbën premisë për politikë asimilimi. Në qoftë se  realiteti i djeshëm 
monist krijoi një sistem të tillë asimilimi dhe s’pranonte që qoftë dhe një fëmijë 
shqiptar me kombësi shqiptare të asimilohej, pra, i hapte dhe shkollë e i vinte 
në dispozicion mësues, çdokush që e quan sot veten demokrat, nuk do të 
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pranojë një gjykim të tillë që kërkon asimilimin e pjesëtarëve të pakicës sonë 
kombëtare ose të pakicave të tjera në Shqipëri. Pra ato të drejta që ka ai i 
Dervicianit, i Dhivrit apo i Alikos, ato ka edhe minoritari i ikur nga këto fshatra 
e i vendosur në Tiranë, Tepelenë, Vlorë e gjetkë. Të gjithë janë minoritarë dhe 
kanë të njëjtat të drejta të barabarta. 
Nuk duhet të spekulojmë këtu me termin pakicë kombëtare. Kur themi pakicë 
kombëtare, nënkuptojmë çdo pjesëtar të saj dhe anasjelltas. 

Dhe që të kuptohemi, kur 
flasim këtu për minoritetin 
grek apo pjesëtarët e këtij 
minoriteti, kemi parasysh 
edhe pjestarët e pakicave 
të tjera kombëtare. Jemi 
për të drejtat edhe të atyre 
pa asnjë dallim. Shpesh 
abuzohet dhe me diçka 
tjetër, me shifrat mbi 6000 
nxënës, mbi 40 shkolla në 
minoritet, një degë shkolle 
të mesme pedagogjike, një 
katedër në greqisht pranë 
ILP-së në Gjirokastër etj. 
Këto shifra flasin për 
numrin e madh të nxënësve 
dhe jo për cilësinë e 
realizimit të sistemit në 
gjuhën amtare, ndërsa si 
shkolla pedagogjike dhe aq 
më keq katedra e ILP-së 
janë diçka që i shërbejnë 
çështjes aq sa të mbyllë 40 
shkolla që s’janë në gjuhën 
amtare, por gjysmë për 

gjysmë. Po kështu asnjë krahasim nuk duhet të bëjmë midis minoritetit si 
pakicë kombëtare, e njohur nga aktet ndërkombëtare, dhe emigrantëve 
ekonomikë në shtete të ndryshme, të cilët, fatkeqësisht për ata që bëjnë 
krahasime të tilla, kanë shkolla që të mësojnë në gjuhën amtare, bile kanë 
dhe kisha dhe qendra të tjera socialkulturore. Po të marrim një shembull 
analog: Në Poliçan e në Sopik apo Çatishtë të Pogonit, në Vrisera, Jergucat, 
Llongo, Theollogo e gjetkë ka disa fëmijë nga 1, nga 2 e rrallë nga 4 e nga 5 
shqiptarësh dhe shteti menjëherë cakton klasë dhe mësues për të mos 
humbur gjuhën, pra ky detyrim i shtetit është analog, ashtu siç është analog 
detyrimi i hapjes së shkollave në gjuhën shqipe edhe në greqisht në fshatra 
me popullsi mikse në territorin e ashtuquajtur minoritet grek. Pra, ashtu si ka 
shkolla shqipe, të ketë edhe greqisht. Në këtë drejtim, Ministria e Arsimit 
vërtet bëri hapa përpara, por gjithçka duhet të mbështetet në bazën ligjore 
dhe ky ligj u jep garanci të plotë udhëzimeve dhe shkresave. Edhe diçka 
tjetër: Mendoj se tek po pretendojmë të shkojmë drejt Europës, duhet të 
shkojmë me mendësitë e saj e jo të vuajmë nga komplekse ksenofobie. Në 
asnjë mënyrë nuk do të helenizohet apo maqedonizohet Shqipëria, po të 
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hapen shkolla për pjesëtarët e këtyre pakicave. Jo. Shqipëria nuk u helenizua 
ose turqizua kur s’kishte fare shkolla shqipe, kishte vetëm në gjuhën turke, 
greke apo në ndonjë gjuhe tjetër, kur feja në jug të Shqipërisë zhvillohej në 
greqisht e të tjera. Pra, s’ndodhi ky asimilim në shekuj me radhë, do të 
ndodhë sot?! 
Sot këto shkolla do të jenë nën kontrollin e shtetit e do të rrezatojnë kulturë. 
Për hir të kulturës shteti shqiptar nesër mund të hapë dhe shkolla në gjuhë të 
tjera. Ç’të keqe ka këtu! Ky akt përbën edhe një detyrim që rrjedh nga akte 
ndërkombëtare. Shtetet pjesëmarrëse, thuhet ndër të tjera në nenin 34, faqja 
41 e përkthimit anglisht të dokumentit të takimit të KSBE-së në Kopenhagë, 
përpiqen për t’u siguruar personave që u përkasin pakicave kombëtare, 
pavarësisht nga nevoja për të mësuar gjuhën zyrtare, mundësi të 
përshtatshme për arsimin në gjuhën amtare. Besojmë se këto akte kanë 
parasysh edheprogramet e partive politike për këtë ato luftojnë për ta 
realizuar në jetë, ndryshe nuk përbëjnë, pra, një realitet politik të këtyre 
partive. Nuk vëmë këtu në dyshim seriozitetin e partive politike e programet e 
tyre, por qëndrimin e ndokujt për të vënë në dyshim këto realitete, për të 
kërkuar reciprocitet, për t’ia nënshtruar studimit, për t’ua lënë ekspertëve këtë 
ligj etj., etj. Duam të theksojmë me këtë test se këto arsyetime përbëjnë 
shmangie nga detyrimi demokratik, ndërsa për sa i përket studimit të 
specialiteve mbi ligjin, ne që e paraqitëm, i thirrëm specialistët, u këshilluam 
me të gjitha aktet ndërkombëtare, deri te takimi i fundit i Moskës. 
Nga ana tjetër, në qoftë se ne bëmë një ligj që rëndon mbi ne, në qafë paçim 
veten në të ardhmen. I përbërë prej 5 nenesh bazë, ky ligj synon të realizojë 
pikërisht atë gjë që vënë aktet ndërkombëtare dhe sidomos ai i Gjenevës për 
fëmijët, sigurimin e arsimit në gjuhën amtare për të gjithë pjesëtarët e 
pakicave kombëtare dhe jo vetëm për ato që janë në atë kufizim trualli, por 
edhe në të gjitha nivelet. Kështu kemi parasysh arsimimin e lartë, e kuptohet, 
për nevoja pedagogjike ose që sigurojnë efikasitet në zhvillimin e identitetit 
kombëtar, gjë që mund të shtohet në nenin 1 për të mos lënë diçka evazive. 
Neni 2 nga njëra anë përcakton unifikimin e programeve mësimore në këto 
shkolla, por, nga ana tjetër, lejohen lëndë të tilla, siç janë letërsia, historia apo 
gjeografia që kanë lidhje përkatësie kombëtare. Kjo përbën një 
domosdoshmëri për ruajtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar, ashtu siç 
përbën domosdoshmëri njësimi i programeve mësimore. 
Neni më poshtë lejon bashkëpunimin me shtetin e përkatësisë kombëtare, një 
bashkëpunim material, kualifikues, studimor e të tjera, por ndalon 
veprimtarinë e një shkolle të tillë kur shkel parimet bazë të sistemit arsimor në 
Shqipëri. Me një fjalë, këto shkolla në asnjë mënyrë nuk mund të dalin jashtë 
kontrollit të shtetit e të merren me veprimtari që mund të cenojë interesat 
kombëtarë të shtetit. Kjo përbën një domosdoshmëri për momentin aktual, 
prandaj dhe në ligj i mëshohet posaçërisht, ashtu siç i mëshohet mësimit të 
gjuhës zyrtare. 
Në nenin 4 thuhet: “është i detyrueshëm mësimi i gjuhës shqipe në atë masë 
që garanton 
përvetësimin e saj”. Këtu bëhet fjalë për sasinë e orëve dhe jo deri në ç’nivel. 
Niveli përcaktohet nga mësimi i gjuhës shqipe në të gjithë sistemin arsimor 
shqiptar. Në këtë kuadër, nga njëra anë garantohet me ligj arsimimi në gjuhën 
amtare dhe sigurohet e drejta për vazhdimin e shkollave të larta ose dhe të 
shkollave të tjera në gjuhën shqipe, pra, respektohet në mënyrë të plotë e 
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drejta e pjesëtarëve të një minoriteti, pa cenuar aspak ekzistencën e vetë 
shtetasve shqiptarë, nga ana tjetër, ky ligj është një ligj, zbatimi praktik i të 
cilit, kërkon kohë, kërkon kohë zbatimi, por jo detajimi, bile dhe zbatimi i tij i 
pjesshëm. Për këtë nevojitet që në fillim një bashkëpunim i tepër i ngushtë 
midis specialistëve të Ministrisë së Arsimit dhe përfaqësuesve specialistë të 
minoriteteve, por edhe ndërshtetërore.Neni 3 i referohet ligjit për sistemin e ri 
arsimor të ndryshuar. Një gjë e tillë ngjall diskutime, madje edhe një propozim 
që mund ta dëgjojmë menjëherë pas këtij referimi, i cili thotë se meqenëse 
ligji arsimor nuk ka dalë akoma, të lihet edhe ky ligj për më vonë. Përveç 
referimit që mund të riparohet duke thënë: kur shkel parimet kryesore të 
sistemit arsimor të arsimit kombëtar shqiptar, në vend të ligjit mbi sistemin 
arsimor të ndryshuar, asnjë arsye tjetër nuk ka që ky ligj të shtyhet për më 
vonë. Në qoftë se më vonë do të bëhet një ligj tjetër arsimor, ky ligj mund të 
përfshihet në të ashtu siç mund të qëndrojë më vete, dhe ligji arsimor i 
përgjithshëm për çështje të arsimimit të pakicave kombëtare t’i referohet këtij 
ligji. Çdo shtyrje do të jetë një fyerje për 8 000 nxënës e mësues të rrethit të 
Gjirokastrës e Sarandës dhe për dhjetëra e qindra të tjerë kudo në Shqipëri 
që bojkotojnë mësimin për të 10-tën ditë radhazi, një fyerje për çdo pjesëtar të 
pakicave kombëtare në të dhe një tërheqje të Parlamentit në rrugën e 
burokracive të qëllimshme të Qeverisë. Ndërsa miratimi i tij flet, domosdo, për 
rëndësinë që u kushtohet këtyre pakicave kombëtare në Kuvendin Popullor.  
Pra dhe hapi i parë i një ligji tërësor arsimor le të fillojë me aktin e rehabilitimit 
arsimor të pjesëtarëve të pakicave kombëtare të diskriminuara në të kaluarën, 
flet për angazhimin e këtij Kuvendi për të respektuar aktet ndërkombëtare, për 

angazhimin e partive politike për 
realizimin e programeve të tyre 
politike.  
Një veprim të kundërt nuk e 
konsiderojmë thjesht si një veprim 
procedural, por si një mohim në 
praktikë dhe nga një organ 
legjislativ të së drejtës elementare 
themelore të pjesëtarëve të 
pakicave kombëtare dhe një 
veprim i tillë vyshk imazhin 
demokratik që përpiqet të krijojë 
drejt botës sot Shqipëria, i heq 
mundësinë e një përkrahjeje vetë 
popullit shqiptar, në këto memente 
decizive, nga bota. 
Me këtë akt Kuvendi Popullor jo 
vetëm që i jep fund bojkotimit 
masiv të mësimeve nga ana e 
mësuesve dhe nxënësve 
minoritarë, por konfirmon para 
botës një akt që i jep të drejtën për 
të rritur peshën e vet për çështje 
nacionale, veçanërisht për 
Kosovën, një akt pro demokracisë, 

një akt për të respektuar një popullsi të diskriminuar vite me radhë, një akt për 
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të forcuar, jo me slogane, miqësinë midis popullit shqiptar e grek, midis 
popullit shqiptar e popujve që kanë pakica kombëtare në Shqipëri.  
Ftoj kolegët deputetë, se është në nderin e tyre prej demokrati e 
internacionalisti demokrat ta votojnë këtë ligj, se është dhe në nderin e 
Shqipërisë. 
Falemnderit! 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας  

08.10.1991 

Η εισήγησή μου υποστήριξης του νομοσχεδίου, ένα 
μανιφέστο για παιδεία στη μητρική γλώσσα, που δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ.. 
 

Όταν αναλάβαμε να υποβάλουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, φέραμε 
μαζί μας την πικρή πραγματικότητα σε ό τι αφορά το εκπαιδευτικό θέμα της 
Ελληνικής Μειονότητας ή των υπολοίπων μειονοτήτων στην Αλβανία, που είχε 
καλλιεργήσει το κομμουνιστικό σύστημα, φέραμε την στάση της κυβέρνησης, 
όχι μόνο γραφειοκρατική αλλά και παραμελητική σε πλήρη ταύτιση με την μέχρι 
τώρα πολιτική, την νέα δημοκρατική πραγματικότητα, που επιδιώκει να 
δημιουργήσει σήμερα η Βουλή μας και ο αλβανικός λαός, οι διεθνείς συμβάσεις 
για τις εθνικές μειονότητες.  

Στην αίθουσα ακούγονται μουρμουρητά. Φεύγω από τη θέση και 
πηγαίνω στο Βήμα λέγοντας:   

Έκλαβα τα μουρμουριτά σας ως επιθυμία να με ακούσετε από το βήμα.  
Η συνάντηση της Κοπεγχάγης τον προηγούμενο Ιούνη, είχε απ΄ό τι 

φαίνεται υπόψη τέτοιες στάσεις, όπως τη συγκεκριμένη της κυβέρνησής μας, η 
οποία δεν ανταποκρίθηκε διόλου στα αιτήματά μας για παιδεία στη μητρική 
γλώσσα, γι΄ αυτό και επισημαίνει ότι, η νομοθετική εξουσία σε ένα κράτος 
δικαίου εγγυάται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και υιοθετεί 
περιορισμούς έναντι των κρατικών καταχρήσεων. Ο συγκεκριμένος νόμος 
αναφέρεται ακριβώς στις συμβάσεις της ΔΑΣΕ. Αποτελεί λοιπόν μια επίκαιρη 
αναγκαιότητα.  

Όμως ο νόμος αυτός για να αποχτήσει το δικαίωμα νομιμότητας, δλδ για 
να ψηφιστεί από τη Βουλή, νομίζω ότι πρέπει πρώτα να έχουμε ξεκάθαρο την 
πραγματικότητα που βίωσε η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία και 
που καλλιέργησε το κομμουνιστικό καθεστώς.   

Αναγνώρισε ως μειονότητα 100 χωριά, στους Αγ. Σαράντα, το 
Αργυρόκαστρο και την Πρεμετή και λησμονεί έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό 
Ελλήνων μειονοτικών που απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους και σκοπούς 
από το ίδιο το κράτος, ή υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν στην αλβανική 
επικράτεια για οικονομικούς εκπαιδευτικούς, βιογραφικούς ή και πολιτικούς 
λόγους. Φέρουμε εδώ μερικά παραδείγματα. Μόνο από τα χωριά της 
Πολύτσανης και των Σχωριάδων έχουν μετοικήσει στην Αυλώνα περίπου 200 
οικογένειες. Στο Αργυρόκαστρο ζουν περίπου 6 χιλιάδες Έλληνες μειονοτικοί, 
στους Αγίους Σαράντα το 40 τοις εκατό του πληθυσμού είναι ελληνικής 
καταγωγής, στα Τίρανα αριθμούνται περίπου 15 χιλιάδες Έλληνες κλπ. 
  Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να αναφερθούμε στην ιστορία 
των συνόρων και στην δημιουργημένη πραγματικότητα, αλλά στις διεθνείς 
συμβάσεις, επικυρωμένες και από τη χώρα μας. 
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Είναι ακριβώς η πραγματικότητα αυτή που σήμερα έχουμε στη Λαϊκή 
Βουλή έναν σχετικά μεγάλο αριθμό βουλευτών ελληνικής μειονοτικής 
καταγωγής, όπως αποτελεί γεγονός ότι η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν 
ελληνικά περισσότερα από έναν μαθητή της δευτέρας τάξης και άσε μετά τα 
παιδιά τους. Υπό το σκεπτικό αυτό δεν επιτρέπεται με τίποτε ώστε να 
χαρακτηρίζονται ως Εθνική Ελληνική Μειονότητα οι κάτοικοι των 100 χωριών, 
που έχουν καταγραμμένα στα μητρώα και επίσημα έγγραφα, όπως η γλώσσα 
και η εθνικότητα και οι υπόλοιποι, οι οποίοι υπερτερούν αριθμητικά, να μη 
έχουν δικαίωμα να διδαχτούν στη μητρική γλώσσα και τόσο το περισσότερο 
όταν η πλειοψηφία τους να μην έχει αναγνωρισμένη επίσημα την εθνικότητα. 
Αυτή η πραγματικότητα αποτελούσε προϋπόθεση για μια πολιτική 
αφομοίωσης. 

Σε περίπτωση που το χθεσινό κομμουνιστικό καθεστώς, καλλιέργησε 
μια τέτοια εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου από την άλλη πλευρά δεν 
επέτρεπε ώστε και ένα παιδί αλβανικής καταγωγής στις περιοχές με ελληνικό 
πληθυσμό, να αφομοιώνονταν, αλλά άνοιγε σχολείο μόνο γι΄αυτό θέτοντας στη 
διάθεσή του ξεχωριστό δάσκαλο, ο καθένας από μας που θεωρεί σήμερα τον 
εαυτόν του δημοκράτη, δεν πρέπει να επιτρέψει μια πραγματικότητα που 
στοχεύει στην αφομοίωση της εθνικής μας μειονότητας, ή και των άλλων 
μειονοτήτων. 

Τα ίδια δικαιώματα λοιπόν που έχει ο Έλληνας μειονοτικός στη 
Δερβιτσάνη, τη Δίβρη ή στο Αλίκο θα πρέπει να έχει και ο Έλληνας μειονοτικός 
στα Τίρανα , στην Αυλώνα στους Αγ. Σαράντα στο Τεπελένι. Όλοι τους είναι 
ισότιμοι Έλληνες μειονοτικοί και χαίρουν τα ίδια ισότιμα δικαιώματα. Δεν πρέπει 
εδώ να κάνουμε κατάχρηση με τον όρο εθνική μειονότητα. Όταν μιλούμε για 
εθνική μειονότητα εννοούμε το κάθε μέλος της και αντίστροφα. Και για να 
είμαστε κατανοητοί, όταν μιλούμε εδώ για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, ή 
για τα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας, έχουμε υπόψη το ίδιο και για τις 
άλλες εθνικές μειονότητες. Τασσόμαστε υπέρ και των δικαιωμάτων τους, χωρίς 
καμιά διάκριση.  

Συχνά γίνεται κατάχρηση και με κάτι άλλο, με τα νούμερα. Πάνω από 
6000 μαθητές, πάνω από 40 σχολεία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, μια 
μέση παιδαγωγική σχολή, μια έδρα νεοελληνικών στο Ανώτατο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο του Αργυροκάστρου. Τα νούμερα λοιπόν μιλούν για μεγάλο αριθμό 
μαθητών, που σημαίνει ότι μιλούμε για μια μειονότητα σε άνοδο. Ενώ τόσο η 
μέση παιδαγωγική σχολή, όσο και η έδρα νεοελληνικών, αποτελούν στοιχεία 
που εξυπηρετούν την διδασκαλεία στη μητρική γλώσσα, όσο τα 40 σχολεία  
που δεν είναι στην μητρική γλώσσα.  

Επίσης καμιά σύγκριση δεν πρέπει να επιτραπεί ανάμεσα σε μια εθνική 
μειονότητα και τους οικονομικούς μετανάστες σε διάφορα κράτη, οι οποίοι 
δυστυχώς γι΄αυτούς που επιχειρούν τη σύγκριση, διαθέτουν σχολεία για να 
διδαχτούν στη μητρική γλώσσα, μάλιστα και θρησκευτικά και λοιπά ιδρύματα. 

Συνεπώς , στην Αλβανία οι Έλληνες μειονοτικοί των Τιράνων λχ, μπορεί 
να λειτουργήσουν ένα πολιτιστικό ίδρυμα με δικές τους δαπάνες, όμως η 
υποχρέωση για σχολείο στη μητρική γλώσσα ανήκει στο κράτος. Παίρνουν ένα 
ανάλογο παράδειγμα. Στην Πολύτσανη και τη Σωπική, ή στην Τσάτιστα του 
Πωγωνιού, στα Βρυσσερά, στο Γεωργουτσάτι, το Λόγγο, το Θεολόγο και αλλού, 
κατοικούν μερικά παιδιά αλβανικής καταγωγής. Σε καθένα από τα αναφερόμενα 
χωριά, για ένα, δύο και σπάνια τέσσερα και πέντα μαθητές, το κράτος σπεύδει 
αμέσως και ιδρύει γι΄αυτά σχολεία στη μητρική τους γλώσσα. Που σημαίνει ότι 
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πρόκειται για αντίστοιχη κρατική υποχρέωση. Όπως αποτελεί αντίστοιχη 
υποχρέωση, το άνοιγμα  και ελληνικών σχολείων, όπως αλβανικών, στα χωριά 
με μικτό πληθυσμό που ίδρυσε το κομμουνιστικό καθεστώς, στις αυθαιρέτως 
αναγνωρισμένες μειονοτικές περιοχές.                

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας έκανε βήματα 
προς τα μπρος, αλλά καθετί 
πρέπει να στηρίζεται στο 
γράμμα του νόμου και ο νόμος 
αυτός παρέχει πλήρεις 
εγγυήσεις για τις οδηγίες του. 
Και κάτι επιπλέον. Ενώ 
επιδιώκουμε να πάμε στην 
Ευρώπη, θα πρέπει να 
οδηγηθούμε εκεί με τις δικές της 
νοοτροπίες και όχι 
υποφέροντας από εθνικιστικά 
συμπλέγματα, ξενοφοβίες κλπ.  

Δεν μπορεί να διανοηθεί 
ότι θα εξελληνιστεί, ή θα 
μακεδονοποιηθεί η Αλβανία σε 
περίπτωση που ανοίξουμε 
σχολεία στη μητρική γλώσσα 
για τα μέλη των εθνικών 
μειονοτήτων. Όχι, η Αλβανία 
δεν εξελληνίστηκε ή  
εκτουρκίστηκε όταν δεν 
υπήρχαν διόλου  αλβανικά 
σχολεία και είχε μόνο ελληνικά, 
τουρκικά ή σε κάποια άλλη 
γλώσσα, όταν η θρησκευτική 
λειτουργία σε όλον το Νότο 

διεξάγονταν στην ελληνική κλπ. Δε συνέβη λοιπόν μια τέτοια αφομοίωση στους 
αιώνες και θα συμβεί σήμερα;! Σήμερα τα σχολεία αυτά θα είναι υπό τον έλεγχο 
του κράτους και θα ακτινοβολούν πολιτισμό. Λόγω ακριβώς της ανάγκης 
απόκτησης πολιτισμού το κράτος θα ανοίξει αύριο και σχολεία σε άλλες 
γλώσσες. 

Ωστόσο, ο νόμος αυτός αποτελεί και μια υποχρέωση που απορρέει  από 
τις διεθνείς συμβάσεις. «Τα κράτη μέλη, αναφέρεται μεταξύ των άλλων στο 
άρθρο 34, σελ, 41 της αγγλικής μετάφρασης της συνάντηση της Κοπεγχάγης 
της ΔΑΣΕ, του προηγούμενου έτους, να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν στα 
μέλη που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες, κατάλληλες συνθήκες για την 
διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, ανεξαρτήτως των αναγκών να μάθουν την 
επίσημη γλώσσα.»  

Νομίζουμε ότι τα ντοκουμέντα αυτά έχουν υπόψη τους και τα 
προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και γι΄αυτά αγωνίζονται να τα 
εφαρμόσουν στην πράξη, διαφορετικά αποτελούν δημαγωγία. Δεν 
αμφιβάλουμε στη σοβαρότητα των πολιτικών προγραμμάτων των κομμάτων, 
αλλά τη στάση μερικών βουλευτών για να θέσουν υπό αμφισβήτηση την 
πραγματικότητα αυτή, με ισχυρισμούς περί αμοιβαιοτήτων, για να προηγηθούν 
μελέτες και έρευνες, για να αναλάβουν οι ειδήμονες τον συγκεκριμένο νόμο κλπ. 
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Θέλουμε να τονίσουμε  επί 
της ευκαιρίας  ότι οι αιτιολογίες 
αυτές, αποτελούν παράκαμψη 
από τις δημοκρατικές 
υποχρεώσεις, ενώ σε ότι αφορά 
την μελέτη των ειδημόνων σε 
σχέση με τον νόμο, εμείς που 
υποβάλαμε τον νόμο καλέσαμε 
τους ειδήμονες, 
συμβουλευτήκαμε όλες τις 
σχετικές διεθνείς συμβάσεις, 
μέχρι ακόμα και τα πρακτικά της 
συνόδου της ΔΑΣΕ που έλαβε 
χώρα πρόσφατα στη Μόσχα.  

Από την άλλη πλευρά, 
εμείς καταρτίσαμε έναν νόμο που 
μας επιβαρύνει που σημαίνει δλδ 
το κρίμα στο λαιμό στο μέλλον.   

 Αποτελούμενος από 
πέντε βασικά άρθρα ο νόμος 
επιδιώκει να πετύχει ακριβώς 
εκείνο που ορίζουν οι διεθνείς 
συμβάσεις και ιδιαίτερα της 
Γένοβας για τα παιδιά, την 
διασφάλιση της παιδείας στη 
μητρική γλώσσα για όλα τα μέλη 

των μειονοτήτων και όχι μόνο για εκείνα που κατοικούν σε περιορισμένες 
γεωγραφικές ζώνες και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έχουμε εδώ υπόψη 
και την ανώτατη παιδεία, εννοώντας την ικανοποίηση των αναγκών για 
εκπαιδευτικούς, ή που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα στην 
ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας, κάτι που μπορεί να προστεθεί στο άρθρο 1, 
για να μη υπάρχουν κενά και εκκρεμότητες. 

Το άρθρο αρ. 2, από την μία ορίζει την ισοτιμία των προγραμμάτων 
σπουδών στα σχολεία στη μητρική γλώσσα των μειονοτήτων με τα σχολεία 
στην επίσημη γλώσσα, από την άλλη ορίζει την υποχρέωση για τέτοια 
μαθήματα, όπως η λογοτεχνία, η ιστορία, η γεωγραφία που αφορούν την εθνική 
καταγωγή. Αυτό αποτελεί αναγκαιότητα σε ότι αφορά την διαφύλαξη και 
ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας, έτσι όπως αποτελεί αναγκαιότητα η 
ενοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. 

Το επόμενο άρθρο, επιτρέπει τη συνεργασία με τα κράτη εθνικής 
καταγωγής για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών υλικών, επαγγελματικής 
κατάρτισης, ερευνητικών προγραμμάτων κλπ και ταυτόχρονα απαγορεύει τη 
λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου όταν παραβιάζει την αλβανική νομοθεσία και 
τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα. Κοντολογίς, τα 
σχολεία αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσουν έξω από τον 
έλεγχο του κράτους και να αναλάβουν δραστηριότητες που μπορεί να θίξουν 
τα εθνικά συμφέροντα του αλβανικού κράτους. 

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναγκαιότητα στην τωρινή πραγματικότητα, 
γι΄αυτό και ο νόμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση, όπως επισημαίνει και την 
αναγκαιότητα εκμάθησης της επίσημης γλώσσας. Σημειώνεται στο άρθρο 4 ότι 
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«είναι υποχρεωτική η εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας στο επίπεδο που 
εγγυάται την εκμάθησή της και επιτρέπει την γλωσσική και πολιτιστική 
ενσωμάτωση στην αλβανική κοινωνία». Πρόκειται εδώ για τον αριθμό ωρών 
διδασκαλίας της επίσημης γλώσσας και όχι για το επίπεδο εκμάθησης. Το 
επίπεδο εκμάθησης της επίσημης γλώσσας είναι ισότιμο με εκείνο σε όλο το 
εκπαιδευτικό αλβανικό σύστημα. 

Στο πλαίσιο αυτό, από την μία πλευρά εγγυάται με τον νόμο η 
διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. Ταυτοχρόνως, εξασφαλίζεται το δικαίωμα και 
η δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών σε σχολεία και πανεπιστήμια στην 
επίσημη γλώσσα. Από την άλλη, ο νόμος απαιτεί χρόνο για την εφαρμογή στην 
πράξη, αλλά δεν επιτρέπει τμηματική εφαρμογή. Γι΄αυτό τίθεται εξαρχής 
απαραίτητη η πολύ στενή συνεργασία  ανάμεσα στους ειδικούς του Υπουργείου 
Παιδείας και τους εκπροσώπους και ειδήμονες των μειονοτήτων, αλλά και η 
διακρατική συνεργασία. 

Το άρθρο 3 αναφέρεται στο νόμο για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, 
τροποποιημένο. Ένα τέτοιο πράγμα προκαλεί συζήτηση, μάλιστα και μία 
πρόταση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά από την εισήγησή μου αυτή, η 
οποία πρόταση σημειώνει ότι εφόσον ο εκπαιδευτικός νόμος δεν έχει 
κυκλοφορήσει ακόμα, να αναβληθεί και ο συγκεκριμένος νόμος για αργότερα ! 

Σημειώνω ότι μπορεί να διορθωθεί η αναφορά που γίνεται στις αρχές 
του συγκεκριμένου νόμου με τη φράση: «…όταν παραβιάζει τις βασικές αρχές 
του αλβανικού εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος» 

Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος για την αναβολή για αργότερα της 
ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου. Σε περίπτωση που στο μέλλον θα υπάρξει 
νέος εκπαιδευτικός νόμος, ο συγκεκριμένος μπορεί άνετα να συμπεριληφθεί 
εκεί, όπως μπορεί να συνεχίσει την αυτόνομη ισχύ του και ο εκάστοτε γενικός 
νέος εκπαιδευτικός νόμος, όταν πρόκειται για την παιδεία στη μητρική γλώσσα 
των εθνικών μειονοτήτων να αναφέρεται στο συγκεκριμένο νόμο. 

Κάθε αναβολή θα αποτελέσει προσβολή για 8 000 Έλληνες μειονοτικούς 
μαθητές και δασκάλους στους νομούς Αργυροκάστρου και Αγ. Σαράντα  και 
δεκάδες εκατοντάδες άλλους παντού στην Αλβανία που αποφάσισαν να 
απέχουν από τα μαθήματα, μια προσβολή για κάθε μέλος των εθνικών 
μειονοτήτων και μια υποχώρηση της Βουλής υπό την σκόπιμη γραφειοκρατική 
στάση της κυβέρνησης.  

Στην αντίθετη περίπτωση, η ψήφιση του νόμου μιλάει, ασφαλώς, για τη 
σημασία που επιδεικνύει στις εθνικές μειονότητες η λαϊκή μας Βουλή. Το πρώτο 
βήμα για ένα συνολικό εκπαιδευτικό νόμο ας αρχίσει με την πράξη 
εκπαιδευτικής αποκατάστασης των μελών των εθνικών μειονοτήτων 
δυσφημισμένων στο άμεσο παρελθόν, που θα αποτελέσει ταυτόχρονα 
απόδειξη δέσμευσης της βουλής αυτής για τον σεβασμό των διεθνών 
συμβάσεων, δέσμευσης των πολιτικών κομμάτων για την εφαρμογή στην 
πράξη των προγραμματικών τους διακηρύξεων.  

Μια αντίθετη ενέργεια δεν θα σημειωθεί απλώς ως μια διαδικαστική 
αναβολή, αλλά ως άρνηση στην πράξη και από τη νομοθετικη εξουσία, του 
στοιχειώδους βασικού δικαιώματος των εθνικών μειονοτήτων. Μια τέτοια 
ενέργεια θα αμαυρώσει την δημοκρατική εικόνα που προσπαθεί να βγάλει προς 
τον έξω κόσμο η Αλβανία Θα αφαιρέσει κατά τα άλλα, τη δυνατότητα στήριξης 
του αλβανικού λαού από τη Δύση, σ΄αυτές τις αποφασιστικές στιγμές. 

Με την ψήφιση του νόμου η Βουλή όχι μόνο θα βάλει τέρμα στην 
πολυήμερη και μαζική αποχή των μαθημάτων από τους Έλληνες μαθητές και 
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δασκάλους, αλλά με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου η Αλβανία θα 
αποκτήσει το δικαίωμα για να ενισχύσει τη φωνή της σε υπεράσπιση των δικών 
της εθνικών θεμάτων, κυρίως για το Κοσσυφοπέδιο. Ο νόμος θα αποτελέσει 
μια ουσιαστική πράξη υπέρ της δημοκρατίας, μια πράξη για την αποκατάσταση 
μιας κοινότητας δυσφημισμένης χρόνια στη σειρά, μια πράξη που θα ενισχύσει, 
όχι στα λόγια, τη φιλία ανάμεσα στον αλβανικό και ελληνικό λαό, ανάμεσα στον 
αλβανικό λαό και τους υπόλοιπους λαούς, που έχουν εθνικές μειονότητες στην 
Αλβανία.  

Καλώ τους συναδέλφους, ότι είναι προς τιμή τους ως δημοκράτες και 
διεθνιστές δημοκράτες, να ψηφίσουν τον νόμο, διότι είναι προς τιμή της ίδιας 
της Αλβανίας.    

 
Lush Përpali - Për të paraqitur mendimin e Komisionit të Arsimit dhe 
Komisionit të të Drejtave të Njeriut, mendoj t’ia japim fjalën përfaqësuesve të 
tyre. Kush do të flasë? Të dëgjojmë, pra, komisionet, se përfaqësuesi i 
Qeverisë, ministri, ka qenë në komision. Fjalën e ka Mendu Dërguti në emër 
të dy komisioneve. 
Μετάφραση –περίληψη: (Ο Βουλευτής του Δ. Κόμματος Mendu Dërguti 
παρουσιάζει στη συνέχεια την τοποθέτηση των δύο επιτροπών που ανέλαβαν 
την γνωμοδότηση για το σχέδιο νόμου, Επιτροπή Παιδείας και Επιστήμης και 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Εθνικών Μειονοτήτων  
 

Το εθνικιστικό πνεύμα ενώνει τα διαμετρικά αντίθετα κόμματα 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης 

 
Mendu Dërguti - Në emër të Komisionit të Arsimit e të Shkencës dhe të të 
Drejtave të Njeriut dhe Pakicave Etnike, që në mbledhje të përbashkët 
shqyrtuan projektligjin “Mbi arsimin në gjuhën amtare të pakicave kombëtare”, 
të paraqitur nga deputeti Panajot Barka, në mbështetje të nenit 16 pika 2 të 
ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”. 
Në mbledhje u dëgjua Ministri i Arsimit, zoti Maqo Lakrori, i cili bëri një 
paraqitje të arsimit actual të pakicave kombëtare dhe masat që janë marrë për 
përmirësimin e tij, për ta shtrirë atë dora-dorës deri në shkollën 8-vjeçare. Ai 
shpjegoi gjithashtu, se Ministria e Arsimit është duke hartuar një ligj themelor 
për arsimimin, i cili do të rregullojë dhe arsimimin e pakicave kombëtare në 
përputhje me të drejtat e tyre, të pranuara gjithësisht dhe mundësitë e shtetit. 
U dëgjuan, gjithashtu, edhe specialistë të Ministrisë së Arsimit. Të dy 
komisionet erdhën në mendimin që të mos hynin në shqyrtimin e hollësishëm 
të ligjit, meqënëse dispozitat e tij mund të sistemohen e të harmonizohen në 
ligjin themelor për sistemin arsimor, që do t’i paraqitet për miratim Kuvendit në 
muajin dhjetor të këtij viti. 
Prandaj, të dy komisionet i propozojnë Kuvendit që projektligji “Mbi arsimimin 
në gjuhën amtare të pakicave kombëtare” të mos shqyrtohet si i veçantë, por 
t’i rekomandohet Qeverisë ta integrojë atë në mënyrë të harmonizuar në ligjin 
themelor për sistemin e ri arsimor, duke parashikuar dhe dispozitat e 
nevojshme që garantojnë realizimin e arsimimit të pakicave kombëtare në 
gjuhën e tyre amtare, ne masën dhe mënyrën që do të përcaktojë ligji. Me 
këtë propozim nuk ishin dakord deputetët Panajot Barka dhe Jani Jani, të cilët 
ngulnin këmbë që ai të miratohet kështu siç është paraqitur, i veçantë dhe pa 
vonesë. 
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Μετάφραση: Mendu Dërguti - … Στη σύσκεψη ακούσαμε τον Υπουργό 
Παιδείας κ. Μάκιο Λακρόρι, ο οποίος παρουσίασε την κατάσταση στην παιδεία 
των εθνικών μειονοτήτων και τα μέτρα που λήφθηκαν για την βελτίωσή της, για 
την βαθμηδόν επέκτασή της μέχρι το 8-χρονο σχολείο. Ο Υπουργός εξήγησε 
επίσης, ότι το Υπ. Παιδείας έχει αναλάβει την κατάρτιση ενός βασικού νόμου, ο 
οποίος θα ρυθμίζει και την παιδεία των εθνικών μειονοτήτων σε ταύτιση με τα 
δικαιώματά τους, αποδεχτά απ΄ όλους και σύμφωνα με τις δυνατότητες του 
κράτους  

Τοποθετήθηκαν επίσης και ειδήμονες του Υπ. Παιδείας. Οι δύο 
επιτροπές κατέληξαν στην πρόταση να εισηγηθούν ώστε το σώμα της Βουλής 
να μη συζητήσει το νομοσχέδιο με στόχο την ξεχωριστή ψήφιση του, εφόσον οι 
διατάξεις του μπορεί να εναρμονιστούν στο βασικό νόμο για το εκπαιδευτικό 
σύστημα που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Βουλή τον Δεκέμβριο μήνα 
τρέχοντος και να συστήνει στην Κυβέρνηση να εντάξει το νομοσχέδιο αυτό 
εναρμονισμένα με τον αναμενόμενο βασικό νόμο, προβλέποντας και τις 
αναγκαίες διατάξεις που εγγυούνται την πραγματοποίηση της παιδείας στη 
μητρική γλώσσα των μειονοτήτων στο μέτρο και τον τρόπο που θα αποφασίσει 
ο νόμος αυτός. Με την πρόταση αυτή δεν συμφώνησαν οι Βουλευτές 
Παναγιώτης Μπάρκας και Γιάννης Γιάννης οι οποίοι επέμεναν ώστε το 
νομοσχέδιο αυτό να ψηφιστεί όπως έχει, ανεξάρτητο και χωρίς καθυστερήσεις.   
 
Lush Përpali - Dëgjuam mendimet e të dy palëve. Ka kush mendim tjetër? 
 Μετάφραση -  Ακούσαμε τις απόψεις των δύο πλευρών. Ποιος έχει 
άλλη άποψη;  

(Παίρνει το λόγο ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής με το Κόμμα 
Εργασίας Κώστας Καλόγερος) 
 
Kosta Kallojeri - Unë mendoj se projektligji të paraqitet këtu, në Kuvendin 
Popullor, duhet diskutuar, sepse aktualisht problemet që janë krijuar në zonën 
e minoritetit, në Gjirokastër dhe në Sarandë, janë tepër të mprehta. Më 1 
tetor, kudo në Shqipëri filluan shkollat, ndërsa në Gjirokastër e në Sarandë, 
në të dyja këto zona nuk kanë filluar. 
Kjo, për mendimin tim, kërkon më shumë vlerësim, në radhë të parë nga 
Kuvendi Popullor, nga Qeveria, por edhe nga Ministria e Arsimit. Shtoj këtu, 
se edhe me Ministrin e Arsimit, edhe me aparatin e kësaj ministrie, nga 
bisedimet që patëm këto kohët e fundit, edhe unë personalisht, janë hedhur 
disa hapa përpara. Dhe konkretisht, flas për Sarandën, janë hapur 4 shkolla 
në Delvinë dhe në 3 fshatra të tjera dhe filluan në klasat e 5-ta me ato 
mundësi teknike që janë aktualisht. Në televizion dhe në organet e shtypit, 
unë kam mendimin, edhe verejtje bëj, se pak propagandohet gjendja e 
shkollave në këto dy rrethe, gjë që nuk e gjykoj të drejtë. Sepse në televizion 
e në gazeta, sidomos në televizion jepen probleme nga më të ndryshmet, 
ndërsa gjendja që është aty, që kaluan kaq ditë dhe nxënësit nuk shkojnë në 
shkollë për disa kërkesa që kanë, unë mendoj se më shumë duhet që të 
propagandohet. 
Sigurisht, shqetësimet në Shqipëri janë të mëdha, por, edhe mosfillimi i 
shkollave në këto zona nuk është gjë e paktë. Prandaj, mendoj se diskutimi I 
projektligjit medoemos, mendim e kam, duhet bërë. 
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Unë do të thosha se më me guxim duhet të zgjidhim disa pengesa, nuk ka 
pse të presim të bëhen bojkotime mësimesh, të bëhen manifestime, siç u 
bënë në Gjikokastër e në Sarandë këto ditë para komiteteve ekzekutive, të 
kalohet në grevë urie, siç shprehen dhe dëgjojmë mendime, duhet t’ia themi 
Kuvendit, nga nxënësit, edhe nga mësuesit e më së fundi, pastaj, të mblidhet 
Kuvendi me urgjenë për të miratuar ligjin. 
Një praktikë të tillë që ka hyrë te ne për disa probleme, unë mendoj se nuk 
duhet ta lejojmë si Kuvend pluralist. Çfarë kërkon minoriteti të paktën në këto 
dy rrethe jugore? Kërkon që të mësojë në shkollë në gjuhën e vet amtare, pa 
harruar atë që thotë edhe projekti, që të mësojë gjuhën shqipe. 
Në qoftë se në të kaluarën janë bërë disa gabime, konkretisht në këtë fushë, 
në kundërshtim me vullnetin e popullit, të minoritetit konkretisht, dhe njerëzit 
dihet përse nuk e ngrinin zërin, sot nuk ka\ pse të hezitohet, ose më saktë do 
të thosha se minoriteti sot nuk kërkon lëmoshë, por insiston për korrigjimin e 
një gabimi të së kaluarës. Nuk jam edhe me ndonjë mendim që shprehet për 
të hapur shkolla greke nga shteti kudo ku ka minoritete, në regjistrimin e fundit 
flas, apo në Ksamil, apo dhe në 3-4 fshatra të tjera, ku ka një pjesë të 
konsiderueshme minoritarësh, unë do të thosha se ndryshojnë gjërat dhe 
duhet parë e gjykuar më me gjakftohtësi. Sigurisht kjo, si për të gjitha 
problemet e tjera, është rruga që has në disa pengesa teknike, por popullsia e 
atyre zonave kërkon miratim në parim dhe me ndihmën e shtetit dhe punën e 
vetë inteligjencies minoritare e të organeve të pushtetit në rreth, do të 
kapërcehet pengesa aktuale, sidomos, për tekste. 
Shtoj edhe diçka tjetër: pluralizmi, dihet, ka sjellë e po sjell shumë ndryshime 
pozitive në Shqipëri, por fatkeqësisht, shohim se po abuzohet nga ca 
kalemxhinj, të cilët pa pikë përgjegjësie kohët e fundit shkruajnë mbarë e 
mbrapsht dhe me pasion, duke krijuar tensione, ngacmojnë ndjenjat e 
njerëzve, ushqejnë përçarjen etj. Unë nga ana ime u them atyre se nuk u 
dhimbset më shumë Shqipëria. 
Doja të theksoja se me këto shkrime që bëjnë,i prishin punë kombit tonë, 
kultivojnë përçarje, ftohin shqiptarin me minoritarin dhe labin e kështu me 
radhë. Përkundrazi, unë do të theksoja se duke i dhënë minoritetit të drejtat 
që i takojnë për problemin që po diskutojmë, sipas dispozitave të akteve 
ndërkombëtare e forcojmë më shumë unitetin, e ruajmë miqësinë me njëri-
tjetrin si vëllezër e shokë të një ideali e qëllimi. 
Prandaj, ftoj kolegët deputë të që të diskutojmë dhe ta miratojmë projektligjin 
që paraqitet për diskutim në këtë Kuvend. 
 
Μετάφραση –περίληψη Ο Κώστας Καλόγερος, ελληνικής καταγωγής 
βουλευτής με το Κόμμα Εργασίας πήρε πρώτος το λόγο: 
  Τάχτηκε υπέρ της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου, 
επικαλούμενος τα ιδιαίτερα αιχμηρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις 
ελληνικές μειονοτικές περιοχές με την αποχή από τα σχολεία από την 1 
Οκτωβρίου.  

Είπε συγκεκριμένα, ότι κατ εκείνον «η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή, πρώτα από τη Βουλή, από την Κυβέρνηση, αλλά και από το 
Υπουργείο Παιδείας»  

Ανέφερε στη συνέχεια τα θετικά κατ εκείνον μέτρα που έλαβε το 
Υπουργείο Παιδείας ανοίγοντας 4 νέα μειονοτικά σχολεία, στο Δέλβινο, (πολή) 
και σε τρία χωριά. 
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Στη συνέχεια επέσυρε την προσοχή των κρατικών ΜΜΕ που δεν 
παρουσιάζουν την κατάσταση, για να επιμείνει εκ΄νέου στην αναγκαιότητα 
συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Πιο κάτω διαμαρτυρήθηκε «για 
κάποιους κοντυλογράφους οι οποίοι τελευταία εντελώς ανεύθυνα γράφουν 
ώριμα και άγουρα και παθιασμένα προκαλώντας εντάσεις, προσβάλοντας τα 
ανθρώπινα αισθήματα, τροφοδοτώντας διάσπαση».  

«Δεν έχει γιατί να περιμένουμε να οργανωθούν διαδηλώσεις και 
απεργίες, όπως έγινε αυτές τις μέρες έξω από τις νομαρχίες Αργυροκάστρου 
και Αγίων Σαράντα, να οδηγούμαστε σε απεργίες πείνας, όπως ακούμε 
τελευταία, από μαθητές και δασκάλους, για να συγκληθεί μετά επειγόντως η 
Βουλή για να ψηφίσει το νόμο», είπε ο Κ. Καλόγερος και πρόσθεσε «Τι ζητάει 
η μειονότητα στους δύο νότιους νομούς; Να μάθουν στα σχολεία τη μητρική 
τους γλώσσα, χωρίς να λησμονήσουν, αυτό που λέει και το νομοσχέδιο, την 
αλβανική γλώσσα… Η Μειονότητα σήμερα δε απαιτεί ελεημοσύνη, αλλά 
επιμένει στην διόρθωση των λαθών του παρελθόντος»   

Τάχτηκε επίσης υπέρ του ανοίγματος σχολείων στη μητρική γλώσσα 
όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός Ελλήνων μειονοτικών, αναφέροντας 
συγκεκριμένα τα Εξαμύλια και 3-4 άλλα χωριά, την πόλη των Αγίων Σαράντα.   
Arben Imami - Desha t’ju pyes: Cilat janë kërkesat e grevës dhe pse ka 
mundësi që njerëzit të hyjnë në grevë urie? Pse nuk kanë vajtur fëmijët në 
shkollë? Ç’lidhje ka kjo me projektligjin që prezantohet sot? I bëj këto pyetje 
që të mund të gjykojmë më kthjellët, më qartë. 
Μετάφραση O Arben Imami Βουλευτής του Δ. Κόμματος, ρωτάει τον 
Καλόγερο για τα αιτήματα της απεργίας των μαθητών και γιατί μπορεί να 
οδηγηθούν σε απεργία πείνας, όπως και για τις σχέσεις των απεργών 
μαθητών με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.  
Kosta Kallojeri - Unë e thashë edhe në diskutimin tim, se ka kohë që ky 
problem diskutohet. Diskutohet për Sarandën. Deri në vitin 1967 ka qenë 
shkollë greke në Delvinë. Këtu ka një lagje të vogël me minoritarë grekë. Në 
këtë shkollë shkonin dhe nxënës të tri fshatrave përreth, Kostari, Sirakati, 
Brailati. Në vitin 1967 pa vendim është mbyllur shkolla. 
Kemi kërkuar vendimin se kush e ka mbyllur, nuk po e gjejnë. Gjithashtu, në 
fshatin Metoq, që është fshat minoritar, është mbyllur padrejtësisht shkolla në 
vitin 1967. Unë personalisht, edhe kur isha atje drejtues i rrethit, kam biseduar 
me Ministrin e Arsimit, edhe kohët e fundit diskutuam përsëri e diskutuam 
edhe në komitetin pluralist të Sarandës dhe u rivendos që këto të rihapen, 
sepse është kërkesë e popullit, e popullsisë së asaj zone, e inteligjencies dhe 
e nxënësve.  
Konkretisht në qytetine Sarandës janë këto raporte që thashë në popullsi. Në 
këto shkolla bëhen plot gjuhë të huaja, bëhet dhe italishtja, edhe anglishtja, 
edhe frëngjishtja, edhe rusishtja. Tani ka një logjikë në mes: këtu nuk jemi në 
Lezhë, nuk jemi në Tropojë, nuk jemi në Përmet, siç më thoshin mbrëmë, që 
janë 6 minoritarë dhe kërkojnë të mësojnë. Nuk e shtrojmë për këtë. Unë e 
shtroj për Sarandën, për në Ksamil. Vetëm këtu janë 120 fëmijë që duan të 
shkojnë në shkollën greqishte. Nuk e shtroj që të mos mësohet gjuha shqipe, 
të mësohet kjo gjuhë, se këtu jetojmë, në Shqipëri, por të mësohet dhe gjuha 
greke. Kjo tani u privohet; fëmija im, për shembull, duhet të shkojë në fshat të 
mësojë greqishten. Përse të mos hapet një shkollë në Sarandë? Përse të mos 
hapet një shkollë në Ksamil? Pse të mos hapet një shkollë në Vrinë, ku janë 
80 familje, që i kanë bërë një peticion Presidentit, Kryeministrit, ministrit? 
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Është një e drejtë ndërkombëtare që nuk mund të ma privosh mua ti, që 
fëmija im, para se të mësojë anglishten, si për shembull, konkretisht djali im, 
që e kam në klasë të 6-të dhe mëson anglisht, më parë duhet të mësojë 
greqisht, për të folur e di, për ta shkruar jo. A nuk është kjo një e drejtë, që 
krahas gjuhës shqipe, të cilën e ka mësuar dhe e meson shumë mirë, të 
mësojë dhe gjuhën greke.  
Unë nuk e shtroj çështjen që të hapim shkolla edhe në Tropojë apo gjetkë, se 
ne arsimin e kemi shtetëror; nesër kur do të ketë privatë, në qoftë se, për 
shembull, 6 familje e duan një gjë të tillë, le të vënë një mësues privat, siç e 
ka bota, dhe t’u mësojnë fëmijëve greqisht, italisht a gjermanisht. Është e 
drejta e tyre, por unë e shtroj për këto dy rrethe që kanë popullsi masive 
minoritare, larg atyre që shkruhen në disa gazeta, jo “merimanga” e më the 
të thashë; nuk jemi për ato, nuk jemi për shovinizmat, për greqizimet dhe 
shkruajnë mbarë e 
mbrapsht. Kurse ne e shtrojmë me logjikë, që këtu kemi masë fëmijësh. Këto 
kërkesa nuk u plotësuan. 
Që të vijmë te pyetja: nuk u plotësuan këto kërkesa në këto zona, në qytetin e 
Sarandës në Ksamil, në Vrinë dhe në nja dy fshatra të tjera. Domethënë janë 
këto zona, edhe në Gjirokastër, pa për këtu nuk jam i autorizuar. Mbi këtë 
bazë u mblodhëm dhe diskutuam, folëm edhe ne me ata dhe thanë që 
përderisa nuk na jepet një përgjigje që do të happen apo nuk do të hapen 
shkollat, ne do të bojkotojmë mësimet dhe nuk kanë shkuar në shkollë.  
Këtu nuk është fjala që të fillojnë që nesër, se s’ka tekste, këto duhet të 
përkthehen, se nuk do të fusim programin grek në shkollë. Edhe kjo të 
kuptohet. Ne do të fusim programin e shtetit tonë të përkthyer në gjuhën 
greke. Pra, librat do të përkthehen këtu, janë shqip, do të përkthehen në 
greqisht e do të bëhen disa lëndë me më shumë njohuri, për 
shembull, për Greqinë, që të mos ketë në program njëlloj si për Kinën e 
Kamboxhian edhe për Greqinë. Janë disa ndryshime të vogla që duhet t’i 
bëjnë organet kompetente. Prandaj them që duhet vlerësuar nga Kuvendi kjo 
punë, duhet marrë në gjakftohtësi jo me pasione, sepse i shërben edhe 
unitetit, edhe vëllazërimit, edhe mirëmbajtjes, edhe diskutimit të problemit që 
shtrohet këtu, në këtë Kuvend. 
Μετάφραση –περίληψη  Κώστας Καλόγερος Φέρνει παραδείγματα πώς 
έκλεισε χωρίς αποφάσεις το ελληνικό σχολείο στο Δέλβινο και στο Μετόχι το 
1967. Είπε ότι δεν μπορεί στα σχολεία μας να μαθαίνονται πολλές ξένες 
γλώσσες, αλλά όχι η ελληνική που είναι για πολλούς μαθητές η μητρική τους 
γλώσσα, όπως στους Αγίους Σαράντα, στα Εξαμύλια με 120 Έλληνες 
μαθητές, στη Βρύνα με 80 οικογένειες Ελλήνων. Ανέφερε συγκεκριμένα την 
περίπτωση του γιού του που δεν μπορεί να μάθει ελληνικά. Πρόσθεσε ότι με 
το άνοιγμα των σχολείων αυτών συμφωνούν όλες οι πλευρές στην 
πλουραλιστική νομαρχία των Α. Σαράντα. Ζήτησε ώστε σε τέτοια κατοικημένα 
κέντρα να ανοίξουν ελληνικά σχολεία όπως και τη συνεργασία με την Ελλάδα 
για την εξασφάλιση των βιβλίων και της υπόλοιπης υποδομής.  
Arben Imami - Domethënë, ka një lidhje të drejtpërdrejtë greva e atyre 
fëmijëve në ato fshatra që thatë ju me këto kërkesa të Sarandës, Ksamilit, 
Vrinës? Apo ka lidhje me ligjin? 
Μετάφραση-περίληψη. Arben Imami  Διαστρευλώνει την υπόθεση. Συνδέει 
την απεργία με τον αίτημα για άνοιγμα μειονοτικών σχολείων στην πόλη των 
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Αγίων Σαράντα, τα Εξαμύλια τη Βρύνα και ρωτάει ξανά αν η απεργία έχει 
σχέση με το νομοσχέδιο.   
Kosta Kallojeri - Ka kërkesë direkte që lidhet me ligjin, që duhet të miratohet. 
Μετάφραση περίληψη  Κώστας Καλόγερος απαντάει ότι «υπάρχουν 
άμεσα αιτήματα που σχετίζονται με το νομοσχέδιο γι΄αυτό και πρέπει να 
ψηφιστεί!»  
Arben Imami - Aha, ka kërkesa për ligjin. E paqartë për mua është kjo: përse 
kanë dalë në grevë? Kanë dalë për Sarandën, Ksamilin, Vrinën, apo kanë 
dalë për shkollën? 
  Μετάφραση-περίληψη. Arben Imami – Ειρωνεύεται και προσθέτει ότι δεν 
είναι ξεκάθαρο για εκείνον αν τα παιδιά απεργούν για να ανοίξουν σχολεία 
στην πόλη των Αγίων Σαράντα, τα Εξαμύλια και τη Βρύνα, ή απεργούν γενικά 
για το σχολείο   
(Zëra të ndryshëm i bëjnë pyetje deputetit Kosta Kallojeri  
Μετάφρ. Στην αίθουσα ξεσπούν ερωτήματα για τον Κ. Καλόγερο.  
Διακόπτει ο προεδρεύον της συνεδρίασης και δίνει το λόγο στον Pjetër 
Arbnori, βουλευτή του Δ. Κόμματος, όλη του τη ζωή στη φυλακή). 
Lush Përpali - Ju lutem, ky është diskutant si të gjithë ne. Kush e do fjalën? 
Μετάφραση – Παρακαλώ, είναι κι αυτός ένας ομιλητής, όπως όλοι. Ποιος 
θέλει το λόγο;  
(Σημείωση: Ήταν πλέον ξεκάθαρο. Δεν είχε σημασία ποιος μιλούσε, από 
ποιο κόμμα ήταν. Σε περίπτωση που έθετε προβλήματα για την 
κατάσταση στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα και τάραζε τα νερά της 
ψευδούς εικόνας του κομμουνιστικού καθεστώτος, ήταν σαν να 
τσιμπούσε φίδι το σύνολο των Αλβανών εκπροσώπων) 
Pjetër Arbnori - Si Nënkryetar i Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe të 
Pakicave Kombëtare, do të them dy fjalë: E drejta e minoritetit grek për t’u 
shkolluar në gjuhën amtare është një e drejtë që nuk mund të mohohet dhe 
që duhet të zbatohet ashtu si duhet. Deri tani e dimë që në disa drejtime janë 
cenuar këto të drejta dhe Ministri i Arsimit theksoi që këto të drejta do të 
rivendosen patjetër. 
Ne që kërkojmë të kenë të drejta shqiptarët në Kosovë të ndjekin shkollat 
shqipe, domosdo do të kërkojmë edhe që grekët këtu në zonën e minoritetit të 
ndjekin shkollat në gjuhën amtare. Bile do të dëshironim, gjithashtu, që 
Greqia, e cila, me sa di unë ka nënshkruar Kartën e Helsinkit dhe të Parisit, ta 
shikonte edhe ajo çështjen e mësimit të gjuhës shqipe në pakicat çame që 
janë atje. Sepse nuk e them për parim reciprociteti, ne do të bëjmë punën 
tonë, ne do t’i japim minoritetit grek të drejtat që I takojnë, por është në nderin 
edhe të Qeverisë Greke që të mos shprehet, për shembull, sikurse janë 
shprehur anëtarët e partisë “Demokracia e re”, e cila thotë se nuk ekziston 
problemi i gjuhës shqipe në Greqi dhe që thotë: “në rast se nxjerrim në tapet 
problemet gjuhësore, do të nxjerrim probleme shumë më të mëdha për gjithë 
shtetin grek. Gjuha shqipe nuk ekziston në Greqi, aq më pak nuk ekzistojnë 
toka shqiptare. Në rast se gjuha shqipe flitet, ajo flitet vetëm në familje dhe 
nuk mund të shprehet dot asnjë mendim për këtë çështje. Shqiptarët nuk 
kanë pasur kurrë vend në problemet tona që ju na prezantuat. Misioni juaj 
është tepër delikat, mos i komplikoni gjërat”. Dhe shumë shprehje të tjera që 
nuk po i lexoj.  
Ne nuk jemi me këto mendime. Ne do ta shtrojmë çështjen e minoritetit grek 
mbi baza krejt të tjera, tamam mbi bazën e Kartës së Helsinkit dhe të Parisit. 
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Vetëm se kërkesat e minoritetit grek që të hapen shkolla greke edhe në 
Tiranë dhe t’i hapë këto shkolla shteti, mua më duket se janë jashtë arsyes. 
Grekët që janë në Tiranë dhe që kanë ardhur për arsye ekonomike ose për 
arsye të tjera, kanë të drejtë të mësojnë gjuhën e vet dhe po I pengoi kush, ai 
shkel ligjin. Po që të hapë shkolla greke shteti shqiptar në kryeqytetin e vet, 
mua më duket jologjike. Unë them që ky ligj të shqyrtohet në kuadrin e ligjit 
arsimor që do të paraqitet në dhjetor dhe deri në dhjetor Ministria e Arsimit, 
ashtu siç na premtoi, të vërë në zbatim, shkallë-shkallë, sigurisht sipas 
mundësive të shtetit, mësimin e gjuhës amtare greke, që në klasën e 5-të, për 
shembull, sivjet e mandej me radhë, sepse dihet që mungojnë tekstet, 
arsimtarët, për shkaqe që dihen, se ka pasur pengesa deri tani. Ky është 
mendimi im. 
 
Μετάφραση περίληψη Pjetër Arbnori –  

(Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και των Εθνικών Μειονοτήτων και με το κύρος του γερασμένου στη 
φυλακή καταφέρνει να ρίξει λάδι στη φωτιά.)  

Ανέφερε ότι το δικαίωμα της Ελληνικής Μειονότητας για παιδεία στη 
μητρική γλώσσα είναι δικαίωμα που δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς και πρέπει 
να εφαρμοστεί όπως χρειάζεται. Είπε ότι όπως εμείς ζητούμε να έχουν 
δικαιώματα οι Αλβανοί στο Κοσσυφοπέδιο, να σπουδάσουν σε αλβανικά 
σχολεία, οπωσδήποτε θα ζητήσουμε ώστε και οι Έλληνες εδώ στις μειονοτικές 
ζώνες να φοιτήσουν σε σχολεία στη μητρική γλώσσα.  

Πρόσθεσε όμως ότι «θα θέλαμε επίσης και η Ελλάδα, η οποία, απ΄ όσα 
εγώ γνωρίζω έχει υπογράψει την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και την Χάρτα των 
Παρισίων, να εξέταζε και το θέμα της εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας για 
τις τσάμικες μειονότητες που είναι εκεί. Διότι, δεν το αναφέρω ως αρχή 
αμοιβαιότητας, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, εμείς θα δώσουμε στην Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα τα δικαιώματα που της ανήκουν, αλλά είναι προς τιμή και 
της ελληνικής κυβέρνησης να μη εκφράζεται όπως πχ εκφράστηκαν τα μέλη 
της «Ν. Δημοκρατίας», η οποία λέει ότι δεν υπάρχει θέμα αλβανικής γλώσσας 
στην Ελλάδα και αναφέρει: «σε περίπτωση που βγάζουμε στο προσκήνιο τα 
γλωσσικά προβλήματα, θα βγάλουμε μεγαλύτερα προβλήματα για όλο το 
ελληνικό κράτος. Η αλβανική γλώσσα δεν υφίσταται στην Ελλάδα, τόσο το 
λιγότερο δεν υπάρχουν αλβανικά εδάφη (στην Ελλάδα). Σε περίπτωση που 
ομιλείται η αλβανική, ομιλείται μόνο στην οικογένεια και δεν μπορεί να 
εκφραστεί καμιά άποψη για το θέμα αυτό. Οι Αλβανοί δεν είχαν ποτέ θέση στα 
προβλήματά μας όπως εσείς τα παρουσιάσατε. Η αποστολή σας είναι πάρα 
πολύ λεπτή, μη περιπλέκετε τα πράγματα!» και πολλές άλλες απόψεις τις 
οποίες δε θέλω να διαβάσω, είπε ο Pjetër Arbnori .  

 (Τόσο χρειάστηκε για να ανατραπεί κάθε ελπίδα ψήφισης του 
νομοσχεδίου και για να ξεσηκωθεί θύελλα ανθελληνικών αντιδράσεων)  

 Ο Arbnori τάχτηκε επίσης κατά της υποχρέωσης του κράτους να ανοίξει 
σχολεία παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, δλδ όχι πέρα από τις αυθαιρέτως 
αναγνωρισμένες περιοχές.!  

Παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα της 
ελληνικής μειονότητας σε αρκετές κατευθύνσεις  

 
Mitro Nedelko - Duke qenë realist në përjetimin e transformimeve që po 
ndodhin në Shqipëri, kemi guximin të pranojmë të vërtetën ashtu siç është me 
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gjithë të mirat, të metat dhe dobësitë. Është fakt se gjithë populli sot është 
përfshirë në një veprimtari të gjerë e të thellë intensive për progres, për 
ndërtimin e një shoqërie demokratike. Si minoritar që jam këtu, shoh edhe në 
gjithë jetën politike shqiptare, në brendinë e programeve të forcave politike një 
angazhim të tyre për të garantuar, për të mbrojtur identitetin etnik, kulturor, 
gjuhësor, fetar të pakicave kombëtare dhe personave të këtyre pakicave u 
garantohet e drejta për t’u shprehur, për të ruajtur dhe për të zhvilluar lirisht 
këtë identitet pa asnjë dallim dhe në barazi të plotë para ligjit. Dhe më vjen 
mirë që në këtë atmosferë të tillë po angazhohet dhe Kuvendi i parë pluralist, 
që nga dita në ditë, me veprimet e matura po përligj vullnetin e popullit. Në 
këtë drejtim unë e përshëndes dhe këtë angazhim të Kuvendit që miraton, 
merr për bazë përvojat e përparuara ndërkombëtare, respekton të drejtën 
ndërkombëtare edhe për arsimimin në gjuhën amtare si një të drejtë 
themelore të njeriut për zhvillimin e identitetit të vet kulturor. Fakt është që 
midis dy minoriteteve etnike që janë në Shqipëri, ka pasur dhe dallime. 
Ndërsa në minoritetin grek është shtrirë gjuha amtare deri në klasën e 8-të, 
në minoritetin maqedonas ajo u përshëndet për herë të parë sivjet në klasën e 
5-të nga minoritarët. Dhe, duke qenë realistë, themi se do ta shkallëzojmë 
këtë të drejtë që ua ligjëroi demokracia gjithë popujve, veçanërisht edhe 
minoritarëve maqedonas, duke e shkallëzuar në të 6-tën, të 7-tën e të 8-tën. 
Ne jemi për atë që veprimeve që duam të realizojmë, gjithmonë t’u japim bazë 
ligjore, që të mos ndodhemi përballë dilemash. Ne mund të bëjmë një zgjidhje 
juridike, por në qoftë se ajo nuk do të këtë bazën objektive, ajo do të mbetet e 
gjymtuar dhe populli nuk pranon zgjidhje gjysmake, në teori e drejtë dhe në 
praktikë e pazgjidhur. Konkretisht e kam fjalën që është në nderin e Kuvendit 
një miratim në parim i këtij projektligji. Dhe duhet ta bëjë jo si element të 
veçantë, por në kuadrin e sistemit të ri arsimor që do të miratojë Kuvendi 
Shqiptar. Duke arritur në këtë përfundim them se edhe hapësira shqiptare do 
të mbushet me mirëkuptim, me vëllazërim dhe angazhim të përbashkët të të 
gjithë popujve që jetojnë këtu në Shqipëri, për të konsoliduar më tej arritjet e 
demokracisë. Edhe koha do t’u transmetojë brezave mirëkuptimin. Them që 
në muajin dhjetor, kur do të bëhet ligji i plotë për sistemin arsimor, Kuvendi 
duhet ta përligjë këtë. Ky është dhe mendimi im si deputet që përfaqësoj dhe 
një pjesë të minoritetit. Sepse, që të zbatohet një ligj ka edhe elementë të 
tjerë teknikë, ka problem të tjera, me të cilat nuk duhet të merret Kuvendi, por 
do të merret Qeveria, do të merret Ministria e Arsimit. Ky është mendimi im 
përfundimtar. 
Μετάφραση-περίληψη,  Mitro Nedelko – Βουλευτής του Σοσ. Κόμματος 
μέλος της μειονότητας των Σκοπιανών στην Αλβανία.  

Εντελώς διαφορετικά από τον Καλόγερο, εκθειάζει τις εξελίξεις στη 
χώρα. Βλέπει θετική την εκπροσώπηση των μειονοτήτων μέσα από τα  
αλβανικά κόμματα. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ως μειονοτικός διαπιστώνει 
«στο περιεχόμενο των προγραμμάτων των πολιτικών δυνάμεων τη δέσμευσή 
τους για την υπεράσπιση της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής, θρησκευτικής 
ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων και εγγυούνται στα μέλη αυτών των 
μειονοτήτων το δικαίωμα για να εκφραστούν, διατηρήσουν και αναπτύξουν 
ελεύθερα την ταυτότητα αυτή χωρίς καμιά διάκριση και ισότιμα μπροστά στο 
νόμο»    

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση στο πνεύμα αυτό και 
της Βουλής, η οποία, κατά τον Σκοπιανό εκπρόσωπο, στη λειτουργία της 
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λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς προοδευτικές εμπειρίες, σέβεται το διεθνές δίκαιο 
και για την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα. 

Ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της παιδείας στη μητρική 
γλώσσα στη μειονότητα που εκπροσωπεί αντιμετωπίζει περισσότερα 
προβλήματα συγκριτικά με την ελληνική, όπως είπε, παρά το γεγονός ότι 
υποστηρίζει την αναγκαιότητα νομιμότητας σε κάθε δραστηριότητα στη χώρα, 
τάσσεται υπέρ της ψήφισης κατ΄αρχήν του νομοσχεδίου για την παιδεία στη 
μητρική γλώσσα, όμως υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του δεν πρέπει να 
αποτελέσουν έναν ξεχωριστό νόμο, αλλά να ενταχτούν στο γενικότερο βασικό 
νόμο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αλβανία. Αυτό κατ΄εκείνον, θα 
βοηθήσει περισσότερο στο κλίμα κατανόησης στην αλβανική κοινότητα.  

 
Lush Përpali - Fjalën e ka Nexhmi Hoxha. Ju lutem, sa më përmbledhtazi! 
Μετάφραση-  Το λόγο έχει ο Nexhmi Hoxha. Παρακαλώ όσο πιο σύντομα  
Nexhmi Hoxha - Për të respektuar dhe zbatuar të gjitha të drejtat që u 
garantohen pakicave kombëtare në vendin tonë, edhe për problemin që 
diskutohet sot për arsimin, është në nderin tonë që në kushtet dhe mundësitë 
tona t’i përballojmë vetë këto probleme, hap pas hapi, në përmasat dhe 
dimensionet e së drejtës ndërkombëtare, ku edhe vetë i kemi konfirmuar. 
Njëkohësisht jam dakord edhe me ato mendime që shprehu shoku Kosta, që 
problemi i kërkesave të pakicave kombëtare duhet zgjidhur me ndershmëri 
dhe t’i shërbejë unitetit dhe jo dobësimit të tij, por njëherësh mendoj se edhe 
Parlamenti ynë, në momentin e caktuar, pa e marrë si vijë paralele këtë, 
duhet të kërkojë që edhe të tjerët, në rastin konkret, kur bëhet fjalë për 
anëtarësinë e KSBE-së dhe për ndershmërinë në trajtimin e këtyre 
problemeve, duhet të angazhohet seriozisht për zgjidhjen e problemit të 
shqiptarëve në Greqi. E thashë jo për paralele këtu, duke qenë anëtar i 
KSBE-së edhe vetë shteti grek, mendoj se është në detyrën e tij që edhe ata 
të afrohen dhe në qoftë se do të bënim një krahasim të figurshëm, në qoftë se 
ne kemi ndezur dy drita për minoritetin, dhe duhet t’i ndezim edhe më mirë në 
të ardhmen me mundësitë tona, le të ndezin dhe ata një qiri përproblemin e 
arsimimit dhe për probleme të tjera që lidhen me shqiptarët në Greqi në tërë 
kompleksitetin e tyre, pa iu trembur. Sepse historia ka ezauruar probleme, të 
cilat do të na prishnin punë. 
Njëkohësisht ky është edhe një problem mbarëkombëtar, që ne duhet ta 
shikojmë me sinqeritet dhe me ndërshmëri. Për këtë, megjithëse jam deputet 
edhe në zonën e Ksamilit e të Vrinës,mendoj se masat e marra për arsimimin 
e fëmijëvenë tërësi në zonën e minoritetit, edhe për zonat që bëhet fjalë, 
mendoj se ligji themelor për arsimin do t’i ezaurojë, sepse faktikisht një veprim 
konkret, qoftë edhe në parim, mendoj se nuk zgjidh gjë tani për tani për 
problemin për të cilin bëhet fjalë dhe kërkohet edhe angazhim. 
Njëkohësisht e thashë dhe po e ritheksoj që për t’i parë këto me ndershmëri 
jam plotësisht dakord në kohën dhe me mundësitë konkrete që do të ketë 
shteti ynë, për t’i bërë ne dhe jo të tjerët. Falemnderit! 
Μετάφραση – περίληψη Nexhmi Hoxha – 

Εκφράζεται ότι είναι τιμή για το σώμα της Βουλής που συζητάει το θέμα 
σεβασμού και υλοποίησης όλων των δικαιωμάτων που εγγυούνται στις εθνικές 
μειονότητες, όπως και αυτό που συζητείται σήμερα για την παιδεία, τα διεθνή 
φόρα, αλλά, βήμα-βήμα, λέει, βάση των δυνατοτήτων της χώρας. 



153 
 

Συμφωνεί και με τις προτάσεις του Κ. Καλόγερου για την έντιμη επίλυση 
των αιτημάτων των εθνικών μειονοτήτων για να συμβάλλει αυτό στην ενότητα, 
αλλά ταυτόχρονα, επισημαίνει ώστε την αλβανική Βουλή πρέπει να 
απασχολήσει σοβαρά η επίλυση του θέματος των Αλβανών στην Ελλάδα.  «Σε 
περίπτωση που εμείς ανοίγουμε δύο φανάρια για τη μειονότητα, ας ανάψει και 
η Ελλάδα ένα κερί για το θέμα της παιδείας και για τ΄άλλα  προβλήματα των 
Αλβανών στην Ελλάδα…» Θεωρεί αυτό παναλβανικό θέμα και τάσσεται κι 
αυτός υπέρ της πρότασης ώστε το νομοσχέδιο υπό συζήτηση να ενταχτεί στο 
γενικό νομοσχέδιο για την παιδεία στην Αλβανία.  
 
 Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Ανδρέας Ζαρμπαλάς ο οποίος είπε: 
Andrea Zarballa - Fjalët “identitet” dhe “dinjitet” nuk kanë lidhje vetëm në 
formë, vetëm në akustikë. Lidhja e tyre ka të bëjë më shumë me thelbin. Pa 
identitet kombëtar do s’do je njeri jo i plotë, pa dinjitet s’mund të ketë identitet 
kombëtar, pra je qytetar I kategorisë së dytë ose të tretë.  
Ky binom i domosdoshëm sigurohet, në radhë të parë, përmes gjuhës dhe 
shkollës. Është në nderin e këtij Parlamenti që sot merr në shqyrtim këtë 
projektligj që ka të bëjë me dinjitetin dhe identitetin, këtë binom, siç thashë, pa 
të cilin sot nuk mund të themi se po ecim në rrugën e bukur të demokracisë.  
Jam i sigurt se të gjitha forcat politike, brenda dhe jashtë Parlamentit, janë të 
interesuara për zgjidhjen sa më të mirë të këtij problemi.  
Pse e paraqitëm ne këtë projekt? Sepse koha e kaluar, me kufizimet e saj në 
shkollën dhe gjuhën amtare, në tërë historinë dhe kulturën tonë na kishte 
cunguar pikërisht identitetin dhe dinjitetin. Është e dhimbshme të shikosh 
gjuhën tënde të bukur të ecë si e çalë në fshatrat dhe në krahinat e tua të 
bukura. Është e dhimbshme të shikosh se si përpara syve të tu 
njerëzit humbasin identitetin e tyre. Këto janë të denja vetëm për penën e të 
madhit Kadare. Ku e mbështesim ne këtë projekt? 
E para, në Kushtetutën tonë, e cila përshkohet nga fryma demokratike dhe 
është e çliruar nga kufizimet artificiale për njeriun dhe të drejtat e tij. 
E dyta, e mbështetim në marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat tregojnë rrugën 
më fisnike nga duhet të kalojnë njerëzit dhe popujt. Tha deputeti Barka, më 
përpara, për nenin 34. Do të shtoja pikërisht në atë nen diçka tjetër: 
gjithashtu, thotë, në kuadrin e mësimit të historisë e të kulturës do të marrim 
parasysh historinë dhe kulturën e minoriteteve etnike. Këto thuhen në 
paragrafin 34. 
Nuk mendojmë se filozofia e projektligjit të paraqitur del qoftë edhe 1 
milimetër jashtë këtyre kërkesave të KSBE-së. 
E treta, e mbështesim në frymën demokratike që përshkon programet e të 
gjitha partive politike shqiptare, programe të cilat flasin qartë për mbrojtjen e 
këtyre të drejtave të minoriteteve. 
Së fundi, e mbështesim në përkrahjen e të gjitha degëve të partive të 
ndryshme politike që veprojnë në rrethet tona. Këtë e theksoj, sepse 
psikologjia atje është e përgatitur për një hap të tillë; konkretisht ata janë 
dakord dhe e mirëpresin një hap si ky, siç është hapja e shkollave në gjuhën 
greke në Sarandë, Gjirokastër etj. Sot demokracia në Shqipëri jep provat e 
veta në çdo fushë të jetës, jep prova dhe fiton.  
Një provë shumë delikate është kjo në fushën e të drejtave të njeriut dhe të 
pakicave kombëtare. Me siguri edhe këtë provë po e kalon me sukses. Kjo 
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duket në zgjidhjet që jep, sepse zgjidhjet që jep demokracia janë gjithmonë të 
drejta e të plota. 
Demokracia nuk u kalon anash ose sipër problemeve, por u shkon drejt e në 
zemër, sepse ajo e di që një problem i pazgjidhur është një minë e 
pashkrehur në rrugën e saj.  
Dihet se kohët e fundit Qeveria e Stabilitetit ndezi dritën jeshile për hapjen e 
disa shkollave, si dhe mësimin në gjuhën amtare në ciklin 8-vjeçar. Por kjo 
masë, megjithëse pozitive,nuk ishte e plotë. Kjo solli reagimin e nxënësve, 
mësuesve dhe prindërve në minoritet, por që nga momenti që të gjithë atje 
poshtë mësuan se ky Parlament ka marrë në shqyrtim në kohë record këtë 
projektligj, u ngjallën shpresat se do të ketë zgjidhje të plotë të këtij problemi 
aq delikat, që ka të bëjë me vetë ekzistencën tonë. Falemnderit! 
Μετάφραση- Ανδρέας Ζαρμπαλάς:  Οι όροι «ταυτότητα» και «αξιοπρέπεια» 
(οι οποίοι είναι σχεδόν ομόηχοι στην αλβανική) δεν έχουν σχέση μόνο στη 
μορφή, μόνο ηχητικά. Η σχέση τους αφοράει περισσότερο την ουσία. Χωρίς 
εθνική ταυτότητα, θέλεις δε θέλεις, δεν είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος, χωρίς 
αξιοπρέπεια δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Κατατάσσεσαι έτσι σε πολίτης 
δεύτερης ή τρίτης μοίρας 

Το απαραίτητο αυτό δίδυμο διασφαλίζεται σε πρώτη γραμμή μέσω της 
γλώσσας και του σχολείου. Είναι προς τιμή της Βουλής αυτής, η οποία παίρνει 
σήμερα υπό συζήτηση το νομοσχέδιο αυτό που αφορά την ταυτότητα και 
αξιοπρέπεια, αυτό το δίδυμο, χωρίς το οποίο, όπως είπα, σήμερα δεν 
μπορούμε να βαδίσουμε στον όμορφο δρόμο της δημοκρατίας.     

Είμαι βέβαιος ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εντός και εκτός Βουλής, 
είναι ενδιαφερόμενες για την όσο καλύτερη επίλυση του προβλήματος αυτού.  

Γιατί καταθέσαμε το νομοσχέδιο; Διότι οι προηγούμενοι καιροί, με τους 
περιορισμούς τους όσον αφορά το σχολείο και τη μητρική γλώσσα, σε όλη την 
ιστορία μας έχει προσβάλλει ακριβώς την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια.  

Είναι οδυνηρό να βλέπεις την όμορφη γλώσσα σου να βαδίζει κουτσά 
στα όμορφα χωριά και τις περιοχές σου. Είναι οδυνηρό να βλέπεις πώς 
μπροστά στα μάτια σου οι άνθρωποι να χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Αυτά 
είναι άξια φαινόμενα για την πένα του μεγάλου Κανταρέ! 

Που στηρίζουμε εμείς το νομοσχέδιο αυτό;  
Πρώτο, στο Σύνταγμά μας, το οποίο διέπει το δημοκρατικό πνεύμα και 

έχει απαλλαγεί από τεχνητούς περιορισμούς σε ό τι αφορά τον άνθρωπο και τα 
δικαιώματά του.   

Δεύτερο, στις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες οροθετούν την ευγενική 
πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν οι άνθρωποι και οι λαοί. Μίλησε πιο πριν 
ο βουλευτής Μπάρκας για το άρθρο 34. Θα ανέφερα επιπρόσθετα ακριβώς από 
το άρθρο αυτό και κάτι άλλο: «επίσης, αναφέρει το άρθρο, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της ιστορίας και του πολιτισμού να λάβουν υπόψη την ιστορία και 
πολιτισμό των εθνικών μειονοτήτων». Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 34.   

Έχουμε υπόψη ότι όλη η φιλοσοφία του νομοσχεδίου που καταθέσαμε 
δεν υπερβαίνει ούτε ένα χιλιοστό τα αιτήματα της ΔΑΣΕ. 

Τρίτο. Στηρίζουμε το νομοσχέδιο στο δημοκρατικό πνεύμα που διέπει τα 
προγράμματα όλων των αλβανικών πολιτικών κομμάτων που μιλούν ξεκάθαρα 
για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων   

Τέλος, στηρίζουμε το νομοσχέδιο στην υποστήριξη όλων των 
παραρτημάτων των διαφόρων πολιτικών κομμάτων που δρουν στους νομούς 
μας. Το επισημαίνω αυτό διότι το κλίμα εκεί έχει προετοιμαστεί για το βήμα 
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αυτό. Συγκεκριμένα συμφωνούν και περιμένουν θετικά ένα τέτοιο βήμα, όπως 
είναι το άνοιγμα των σχολείων στη μητρική γλώσσα στους Α. Σαράντα, το 
Αργυρόκαστρο κλπ.  

Σήμερα ο εκδημοκρατισμός στην Αλβανία δοκιμάζεται σε όλους τους 
τομείς, δοκιμάζεται και νικάει!  

Μια λεπτή δοκιμασία είναι και αυτή στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων. Ασφαλώς και τη δοκιμασία αυτή την 
αντιμετωπίζει με επιτυχία. Αυτό διαπιστώνεται στις λύσεις που δίνει, διότι οι 
δημοκρατικές λύσεις είναι πάντα πλήρεις και σωστές.  

Η δημοκρατία δεν περνάει ξυστά στα προβλήματα, αλλά καταμεσής, 
κατευθείαν στην καρδιά, διότι γνωρίζει ότι ένα άλυτο θέμα αποτελεί μια νάρκη 
στη δική της πορεία.   

Είναι γνωστό ότι τελευταία η Κυβέρνηση Σταθερότητας, άνοιξε το 
πράσινο φως στο άνοιγμα μερικών σχολείων, καθώς και στην εκμάθηση της 
μητρικής γλώσσας στο δεύτερο κύκλο του 8χρονου σχολείου. Όμως το μέτρο 
αυτό, παρότι θετικό, δεν είναι πλήρες. Ακριβώς αυτό προκάλεσε την αντίδραση 
των μειονοτικών μαθητών, των δασκάλων και γονέων, αλλά από τη στιγμή που 
όλοι εκεί κάτω πληροφορήθηκαν ότι αυτή η Βουλή έλαβε υπό συζήτηση σε 
χρόνο ρεκόρ το νομοσχέδιο, γεννήθηκαν οι ελπίδες, ότι θα υπάρξει η πλήρης 
λύση σ΄αυτό το λεπτό πρόβλημα που αφορά την ύπαρξή μας. Ευχαριστώ!   
Ahmet Kamberi - I nderuar Kryetar, unë mendoj se puna erdhi për të folur 
lidhur me procedurën. Ju keni propozimin e të dy komisioneve, të arsimit e 
shkencës dhe të të drejtave të njeriut e të pakicave etnike. Propozimi është 
fare i qartë. Në procedurën e miratimit të ligjeve mjafton diskutimi nga dy 
propozues dhe dy kundërshtues të propozimit. Pra, tani ju keni 3 diskutime që 
mbështetin propozimin e komisioneve, keni dhe 3 ose 4 diskutime të tjera, të 
cilat kundërshtojnë propozimin e komisioneve. Diskutime të mëtejshme nuk 
mund të vazhdohen, sepse atëherë Kuvendi nuk njeh asnjë regull dhe vepron 
në mënyrë të paligjshme. Prandaj ju tani duhet të hidhni në vote propozimin e 
komisioneve. Në qoftë se Kuvendi hedh poshtë propozimin e komisioneve, 
atëherë ne duhet të futemi në një procedurë tjetër, që ky ligj, siç e patë nga 
relacioni i komisioneve, të dy komisionet nuk kanë hyrë në hollësitë e ligjeve. 
Pse? Sepse ata ishin të mendimit që ky ligj të rregullohet me ligjin e 
përgjithshëm të sistemit arsimor në Shqipëri, i cili do të paraqitet në dhjetor. 
Ky është arsyetimi I komisioneve. Duke mbajtur parasysh të gjitha të drejtat e 
individit dhe të pakicave kombëtare që u takojnë atyre, siç janë pranuar nga 
Kuvendi ynë dhe në dokumentet ndërkombëtare, por të harmonizuara në 
kuadrin e përgjithshëm të tërë kombit tonë, pra normalisht kjo dispozitë do ta 
kishte vendin në këtë ligj të përgjithshëm për sistemin arsimor në Shqipëri dhe 
zgjidhja sipas mendimit të komisionit do të ishte e arsyeshme kështu. Në 
qoftë se kjo nuk pranohet nga Kuvendi, s’ka asnjë problem, atëherë ligji le t’I 
kthehet komisioneve dhe komisionet do të hyjnë në diskutimin e tij të 
hollësishëm, për t’i paraqitur pastaj Kuvendit se ai do të diskutohet, se 
vazhdimi I diskutimit më tutje këtu është i parregullt. Deri këtu ishte e 
mjaftueshme për të kuptuar salla se cilat janë qëndrimet, prandaj unë kërkoj 
që të votohet dhe pastaj të kalojmë në atë si do të vendoset. 
(Një deputet i OMONIA-s proteston). 
Μετάφραση –Περίληψη  Ahmet Kamberi  (βουλευτής Σοσ. Κόμματος) Μετά την 
ομιλία του Ζαρμπαλά που ανέτρεψε κάπως το ανθελληνικό κλίμα στην αίθουσα 
των εργασιών, παρεμβαίνει διαδικαστικά, λέγοντας ότι εφόσον υπάρχουν δύο 
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προτάσεις, μια υπέρ και η άλλη κατά, να σταματήσει η συζήτηση και να 
ψηφιστούν οι προτάσεις αυτές και σε περίπτωση που καταψηφιστεί η πρόταση 
των επιτροπών, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση καταρχήν του 
νομοσχεδίου, πρότεινε ο Kamberi και συνεχίζει λέγοντας ότι σε περίπτωση 
που το νομοσχέδιο συζητηθεί και το σώμα της Βουλής έχει παρατηρήσεις, τότε 
να επιστραφεί στις επιτροπές για επανεξέταση. Ο ίδιος τάσσεται υπέρ της 
πρότασης των επιτροπών, υπογραμμίζοντας ότι η πνοή των διεθνών 
συμβάσεων θα πρέπει να εναρμονιστεί στο γενικότερο νομικό πλαίσιο του 
αλβανικού έθνους. 

(σημ. η θέση αυτή προκάλεσε την αντίδρασή μου διότι φαίνονταν 
ξεκάθαρα ότι υπήρχε σχέδιο για να οδηγηθεί το θέμα στις ελληνικές καλένδες. 
Από την άλλη πλευρά υπήρχε σχεδιασμένη και η τάση όξυνσης του 
ανθελληνισμού. Ζήτησα το λόγο, αλλά ο προεδρεύον μ’ απέφυγε)  
Lush Përpali - Ta jap fjalën, po për të protestuar s’ke të drejtë, se ta kam 
dhënë fjalën e ke folur sa ke dashur! E kërkojnë fjalën edhe të tjerë. Mund të 
vazhdojmë prapë me diskutime, nuk ka ndonjë gjë, por unë si kryesues i 
seancës kam kërkesë ndaj atyre që do të flasin, që kush do të flasë të thotë 
gjëra racionale, atë që duhet thënë patjetër, të mos përsërisim njëri-tjetrin. 
Mendimi është për ta mbyllur dhe për të kaluar në votim. 
Ματάφραση Lush Përpali -  Σου δίνω το λόγο, για να διαμαρτυρηθείς όμως 
δεν δικαιούσαι, διότι σου έχω δώσει το λόγο και έχεις μιλήσει όσο θελήσεις! 
Ζητούν το λόγο και άλλοι. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, δεν υπάρχει 
πρόβλημα, αλλά εγώ ως προεδρεύον απαιτώ από τους ομιλητές να είναι 
ορθολογικοί, να πούνε εκείνο που πρέπει απαραιτήτως να πούνε, να μη 
επαναλαμβάνουν ο ένας τον άλλον. Έγινε πρόταση για να τερματιστεί η 
συζήτηση και να ψηφιστούν οι προτάσεις.  

Ismet Ferizaj - Jam i mendimit që duhet pare problemi pak më thellë, për 
arsye se problemet që po shtrohen nuk janë kaq të thjeshta sa po i marrin 
disa deputetë. Ministria s’e paska aprovuar, as nuk e ka nxjerrë një ligj të tillë, 
as Komisioni i Arsimit nuk e paska parë të arsyeshme të diskutojë. 
Në sistemin monist dihet që ligje të tilla kanë ekzistuar shumë më të fuqishme 
se sa ky, për arsye se minoritetet kombëtare kanë pasur shumë më tepër të 
drejta nga sa kemi pasur ne; në qoftë se është futur në burg një grek, janë 
futur 120 shqiptarë ose më tepër, kështu që në sistemin monist ata kanë qenë 
të privilegjuar, jo të shtypur në krahasim me ne. Nuk po diskutoj me të tjerët 
jashtë, për shembull me grekët në Greqi ose me të tjerët në Europë, por me 
popullin shqiptar. Ja, për shembull, marrim Kavajën. 
Μετάφραση- περίληψη, Ismet Ferizaj –  Φέρει την άποψη ότι το θέμα πρέπει 
να εξεταστεί σε βάθος, εφόσον τόσο το Υπουργείο όσο και οι επιτροπές δεν 
ενέκριναν και ούτε κατέθεσαν ένα τέτοιο νόμο. Επιμένει ότι στο κομμουνιστικό 
καθεστώς υπήρχε ισχυρή νομοθεσία η οποία παρείχε στις εθνικές μειονότητες 
πολύ περισσότερα δικαιώματα απ΄ ό τι είχαν οι Αλβανοί. «Σε περίπτωση, 
ισχυρίζεται, που έχει φυλακιστεί ένας Έλληνας, έχουν φυλακιστεί 120 και βάλε, 
Αλβανοί. Έτσι, επιμένει, στο κομμουνιστικό καθεστώς αυτοί ήταν ευνοούμενοι 
και δεν καταπιεζότανε συγκριτικά με μας»  
(Σημ. Είχε στιγματίσει αρκετούς κομμουνιστές και εθνικιστές ο τοποθέτησή μου 
στο νόμο για τους πρώην πολιτικούς κρατούμενους)  
Lush Përpali - Për ligjin çfarë ke? 
Μετάφραση-  Για το νόμο τι έχεις να πεις; 
Ismet Ferizaj - Për ligjin po flas. 
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Μετάφραση -  Για τον νόμο μιλάω. 
Arben Imami - Të lutem, zoti Kryetar, në qoftë se ka për të dhënë dikush një 
mendim 1 minutë apo 1 minutë e gjysmë, të thotë nëse është dakord me 
propozimin e zotit Barka apo me propozimin e komisionit. Nuk ka nevojë për 
tepër histori. Po të jetë për histori, bëjmë një seancë, i ulemi historise e 
shohim. Jo Kavaja, jo kjo. 
Μετάφραση-περίληψη Arben Imami -  Ζητάει από το προεδρείο της Βουλής 
να περιορίσει το χρόνο ομιλίας και οι ομιλητές να επικεντρωθούν στο θέμα με 
συγκεκριμένες προτάσεις. «Να πει αν συμφωνεί ή όχι με την πρόταση 
Μπάρκα , ή με της Επιτροπής. Δεν χρειάζεται περισσότερη ιστορία. Αν 
πρόκειται για ιστορίες να καθίσουμε σε μια συνεδρίαση και να δούμε μετά».  
Ismet Ferizaj - Unë nuk do flas as më pak, as më shumë se Panajot Barka, i 
barabartë me të. 
Μετάφραση Ismet Ferizaj – Εγώ δε θα μιλήσω ούτε λιγότερο ούτε 
περισσότερο από τον Παναγιώτη Μπάρκα, ισότιμα μ΄αυτόν.  
Arben Imami – Më fal se po flas përsëri, por Panajot Barka paraqiti një ligj, 
ne jemi diskutantë dhe do të marrim një minimum kohe për të diskutuar. 
Μετάφραση Arben Imami –  Συγνώμη που μιλάω ξανά, αλλά ο Παναγιώτης 
Μπάρκας κατάθεσε ένα νομοσχέδιο, εμείς συζητούμε και θα έχουμε στη 
διάθεσή μας ένα μίνιμουμ χρόνο για συζήτηση.  
Ismet Ferizaj - Unë do ta kundërshtoj atë ligj dhe do të flas barabar me të. 
Μετάφραση Ismet Ferizaj – Εγώ θα αντιταχτώ στο νόμο αυτόν και θα 
μιλήσω ισότιμα με τον Μπάρκα.  
Lush Përpali - Ju lutem! Megjithatë Ferizaj kur foli ai unë nuk i caktova kohë. 
Μετάφραση Lush Përpali -  Σας παρακαλώ Ferizaj!  Παρόλα αυτά όταν 
εκείνος μίλησε εγώ δεν όρισα χρόνο.  
Ismet Ferizaj - Ju lutem shumë, unë asnjëherë s’i kam ndërhyrë këtij mikut 
këtu (duke u drejtuar nga Arben Imami), që flet nga 15 herë në minutë, pse 
më ndërhyn ky mua? Atëherë shiko orën, unë do të filloj nga e para se s’më 
keni lënë të filloj, kam 10 minuta për të folur. 
Μετάφραση Ismet Ferizaj – Πολύ σας παρακαλώ, εγώ ποτέ δεν παρέμβηκα 
σ αυτόν το φίλο εδώ (απευθύνεται στον Arben Imami), που παίρνει το λόγο 15 
φορές το λεπτό, γιατί αυτός μου παρεμβαίνει; Τότε δες την ώρα, εγώ θα 
αρχίσω από την αρχή, γιατί δε μ΄αφήσατε να μιλήσω, έχω 10 λεπτά στη 
διάθεσή μου. 
Lush Përpali - Nuk do të lë 10 minuta. (Zhurmë në sallë). 
Μετάφραση Lush Përpali – Δε θα σας επιτρέψω 10 λεπτά. (Θόρυβος στην 
αίθουσα)  
Ismet Ferizaj - Ju lutem shumë, a ka mundësi seriozitet dhe të më dëgjoni? 
Unë mund të paraqes fakte: Për shembull, krejt rrethi i Kavajës, me 
përjashtim të Muhamet Kapllanit dhe të nja dy zëvendësministrave, nuk ka 
pasur asnjë tjetër kuadër drejtues. Grekë ka pasur aq shumë, sa ma merr 
mendja sa gjysma e Shqipërisë kanë qenë të punësuar grekë nëpër ministri. 
Domethënë e drejta e minoritetit nuk është mohuar as në sistemin monist, as 
nuk mohohet tani. 
Vjen problemi I shkollave në gjuhën amtare, ashtu siç kanë ekzistuar shkolla 
në vendet e tjera për minoritarë, ekzistojnë e kanë ekzistuar te ne që nga viti 
1945 shkolla në gjuhën greke. Edhe kur nuk ka pasur shumë nxënës, ne kemi 
hapur shkolla edhe për 5apo për 10 nxënës grekë, kur dihet që me ligjin tone 
pa 41 nxënës nuk kemi menduar të hapim një klasë të shkollës shqipe. 
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Domethënë këto kanë qenë privilegje 5-10 herë më të fuqishme se tonat. Unë 
kam plotësisht të drejtë të pyes: një ligj i tillë a ekziston për çamët në Greqi, 
kur dihet se grekët e mbajnë veten shumë më të përparuar se ne?  
Duke qenë anëtarë të KSBE-së edhe ata duhej t’i zgjidhnin patjetër këto 
probleme për çamët. Dihet që çamë në Greqi janë 5 herë më shumë se grekë 
në Shqipëri. 
Ne grekëve u kemi dhënë gjithë këto të drejta, po Greqia, që sot, nëpërmjet 
dikujt këtu, kërkon diçka të tillë, pse s’ua ka dhënë këto të drejta minoritarëve 
tanë atje?! Me sa duket Greqia paska ndonjë synim... 
(Protestë nga deputetët e OMONIA-s.) 
Μετάφραση- περίληψη Ismet Ferizaj –  Για να επιβεβαιώσει τους 
ισχυρισμούς του ότι οι Έλληνες δυσφημίζονταν θετικά επί κομουνιστικού 
καθεστώτος, είπε ότι οι Έλληνες κατείχαν πολλές υψηλόβαθμες θέσεις στον 
κρατικό μηχανισμό, σε σχέση με άλλες περιοχές, «το 50% των εργαζομένων 
στα υπουργεία ήταν Έλληνες;;!», είπε συγκεκριμένα. Ότι η Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα είχε σχολεία στη μητρική γλώσσα, ότι για τους Έλληνες άνοιγαν 
σχολεία με πολύ ολίγους μαθητές συγκριτικά με άλλες περιοχές «Αυτά ήταν 
προνόμια 5-10 φορές περισσότερα απ΄ό τι γενικώς»   

Και φθάνει εκεί που θέλει «Εγώ έχω απολύτως δίκιο να ρωτήσω: 
υπάρχει ένας τέτοιος νόμος για τους Τσάμιδες στην Ελλάδα, όταν είναι γνωστό 
ότι οι Έλληνες θεωρούν τον εαυτόν τους περισσότερο προοδευτικούς από μας; 
Είναι γνωστό ότι οι Τσάμιδες στην Ελλάδα, συνεχίζει τον ισχυρισμό του, είναι 5 
φορές περισσότεροι απ΄ό τι οι Έλληνες στην Αλβανία. Εμείς, τορπιλίζει την 
ατμόσφαιρα ο ομιλητής, έχουμε παραχωρήσει στους Έλληνες όλα αυτά τα 
δικαιώματα, η Ελλάδα, η οποία σήμερα διαμέσου κάποιου εδώ, ζητάει κάτι 
τέτοιο, γιατί δεν παρέχει τα ίδια δικαιώματα στους δικούς μας μειονοτικούς εκεί;! 
Απ ό, τι φαίνεται η Ελλάδα έχει κάποιο σκοπό…»   

Τα λόγια του προκαλούν την έντονη αντίδραση μας. Παρεμβαίνει ο 
προεδρεύον των εργασιών. 
Lush Përpali - Ju lutem, me hamendje mos flisni! Ju tërheq vëmendjen për 
aluzionin që bëtë. 
Μετάφραση Lush Përpali – Σας παρακαλώ, μη κάνετε εικασίες! Σας 
επισύρω την προσοχή για την παραπάνω υπόνοια. 
Ismet Ferizaj - Unë dua të sqaroj diçka, që demokraci në Shqipëri nuk do të 
thotë që Shqipërinë ta kthejmë në Serbi, as në Maqedoni, as në Greqi, as 
edhe në Itali. Demokracia në Shqipëri do të vijë për të gjithë njëlloj, si për 
popullin shqiptar edhe për të gjithë popujt e tjerë që jetojnë këtu.  
Unë kam vërejtur me vëmendje se për çamët myslimanë nuk jepet asnjë vizë 
greke për të hyrë në Greqi. Nuk pranohet në punë asnjë çam mysliman në 
Greqi dhe pranohen vetëm ata që janë ortodoksë ose që e quajnë veten 
grekë. Atëherë, në qoftë se ekziston një mendësi e tillë në Greqi, pse ky 
minoritet grek që jeton këtu në Shqipëri nuk i paska bërë një sugjerim 
Greqisë, të paktën për një të drejtë që ekziston në të gjitha forumet 
ndërkombëtare, që duhej ta zgjidhte patjetër Greqia?  
Në Sarandë, për shembull, dhe në Gjirokastër unë kam vënë re që grekët 
investojnë shumë, nuk kam vënë re të ketë investuar ndonjë kosovar, 
ndërkohë që janë paraqitur te Qeveria jonë jo me qindra, por kam bindjen me 
mijëra kosovarë dhe asnjërit nuk i është miratuar, vetëm atyre që kanë qenë 
grekë. Greqia e kupton shumë mirë se dy janë kryesoret për ta kthyer një 
vend në Greqi: aspekti ekonomik dhe aspekti arsimor. 
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Μετάφραση – Περίληψη  Ismet Ferizaj -  Συνεχίζει τους υπαινιγμούς και 
ισχυρισμούς λέγοντας ότι, «Δημοκρατία στην Αλβανία δε σημαίνει ότι θα 
μετατρέψουμε την Αλβανία σε Σερβία, Μακεδονία, Ελλάδα ή Ιταλία. Η 
δημοκρατία στην Αλβανία θα ισχύει το ίδιο, τόσο για τον αλβανικό λαό όσο και 
τους υπόλοιπους λαούς που ζουν εδώ».  

Πρόσθεσε ότι για τους μουσουλμάνους Τσάμιδες δεν χορηγούνται βίζες 
από την Ελλάδα, ότι κανείς μουσουλμάνος Τσάμης δεν είναι αποδεκτός για 
εργασία στην Ελλάδα. «Τότε σε περίπτωση που επικρατεί μια τέτοια νοοτροπία 
στην Ελλάδα, γιατί αυτή η Εθνική Ελληνική Μειονότητα που ζει στην Αλβανία 
δεν συνέστησε στην Ελλάδα να υπερασπιστεί τουλάχιστον ένα δικαίωμα των 
Αλβανών που ζούνε εκεί;»  

Μετά αναφέρθηκε στις ελληνικές επενδύσεις στο Νότο οι οποίες κατά 
αυτόν επιδιώκουν τον εξελληνισμό της περιοχής που για εκείνον επιτυγχάνεται 
μέσω της οικονομίας και της παιδείας.  
Lush Përpali - Ju lutem, përmbaju në diskutim objektit, ligjit! 
Μετάφραση Lush Përpali – Παρακαλώ επικεντρώσου στο νομοσχέδιο που 
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης!  
Ismet Ferizaj - Për ligjin po flas. 
Μετάφραση Ismet Ferizaj – Για το νόμο μιλάω 
Lush Përpali - Po tani, të gjithë zhvillimin ekonomik s’ka nevojë ta thuash. 
Μετάφραση Lush Përpali – Τώρα, δε θα αναφερθείς σε όλη την οικονομική 
ανάπτυξη, δεν χρειάζεται!. 
Ismet Ferizaj - Mesa duket në aspketin ekonomik Ylli Bufi ka bërë një gabim 
dhe unë do të kërkoj përpara Kuvendit që ai të përgjigjet për probleme të tilla 
si Kryeministër. 
(Protestojnë përsëri deputetët e OMONIA-s.) 
Μετάφραση- Ismet Ferizaj – Απ΄ό τι φαίνεται από οικονομικής πλευράς ο Ylli Bufi 
(πρωθυπουργός) έχει κάνει ένα λάθος και εγώ θα ζητήσω εδώ στη Βουλή ώστε 
εκείνος να απαντήσει για τέτοια θέματα ως Πρωθυπουργός.   
(Έντονη διαμαρτυρία των βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.) 
Lush Përpali - Përse protestoni, më fal, përse? Protestën e parë e kishit të 
drejtë dhe unë i tërhoqa vëmendjen diskutantit. Këtë s’e keni të drejtë. Në 
qoftë se ai kritikon Qeverinë Shqiptare, s’keni punë me atë ju. Edhe po kritikoi 
Qeverinë Greke, prapë s’keni punë ju. Protestat nuk qëndrojnë. 
Μετάφραση - Lush Përpali – Γιατί διαμαρτύρεστε, συγνώμη, Γιατί; Προηγουμένως 

είχατε δίκιο και επέσυρα την προσοχή στον ομιλητή. Η διαμαρτυρία αυτή δεν 
είναι δίκαιη. Σε περίπτωση που αυτός επιπλήττει την αλβανική κυβέρνηση, για 
σας δεν αποτελεί θέμα. Και σε περίπτωση που επικρίνει την ελληνική 
κυβέρνηση ξανά εσείς δεν έχετε λόγο. Οι διαμαρτυρίες δεν υφίστανται.   
Panajot Barka - Nuk i tërhoqët vemendjen, por i dhatë fjalën të vazhdojë. Ne 
protestojmë. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας: Δεν τον επιπλήξατε, αλλά τον 
επιτρέψατε να συνεχίσει, εμείς διαμαρτυρόμαστε!. 
Lush Përpali - Unë jam dakord me ju që ai s’ka pse zgjerohet në diskutim. 
Prandaj, ju lutem, përqendrohuni për ligjin, ndryshe do të të ndërpres. 
Μετάφραση Lush Përpali – Συμφωνώ μαζί σας ό τι εκείνος δεν έχει γιατί να 
πλατειάσει στη συζήτηση. Γι΄αυτό παρακαλώ επικεντρωθείτε στο νόμο, 
διαφορετικά θα σας διακόψω.  

Ismet Ferizaj - Për ligjin po flas. Ne jemi të mendimit që t’i hapim shkollat në 
ato vende ku janë mundësitë të hapen dhe aty ku e meriton të hapen, se për 



160 
 

shembull, kam dëgjuar që janë bërë protesta për në Delvinë, kur dihet që 
popullsia e Delvinës ka qenë dhe është krejt shqiptare. Në qoftë se thuhet se 
ne nuk ua japim të drejtat e minoritetit për gjuhën, unë do të thosha se ne 
hapëm radion greqisht në Gjirokastër akoma pa u dhënë asnjë të drejtë 
partitë politike që të nxirrnin gazetën e vet në gjuhën shqipe, kur dihet që në 
radhët e këtyre partive bëjnë pjesë mijëra shqiptarë; dhamë edhe të drejtën e 
gazetës në greqisht. Pra, minoriteti i gëzon të drejtat e veta. 
Unë tani kërkoj diçka tjetër nga Kuvendi Popullor: Problemet që duhet të 
zgjidhen në kuadrin e Shqipërisë, do të zgjidhen vetëm në kuadrin e 
Shqipërisë dhe të asnjë shteti tjetër, as të Greqisë, as të Jugosllavisë, as të 
Italisë dhe të askujt tjetër. Ato minoritete që jetojnë në Shqipëri, do t’u binden 
të gjitha ligjeve dhe rregullave shqiptare si çdo shqiptar. Ne nuk do t’i cenojmë 
as edhe pak të drejtat që gëzojnë ata edhe në arenën ndërkombëtare. Ne 
s’patëm mundësi të hapnim universitetin për vete këtu në Shqipëri, na u 
kërkokan një akademi shkencash, një universitet e shkolla të mesme e të 
gjitha për dy grekë që jetokan këtu. 
 (Protestë nga deputetët e OMONIA-s). 
Ju lutem, pak seriozitet! As na ka shkuar ndër mend që të cenojmë njeri, por 
unë po kuptoj diçka, zoti Kryetar. Duke parë që Shqipëria është një vend i 
varfër, Kryeministri duhet ta kuptojë shumë drejt këtë. Edhe duke e ditur që ne 
kemi nevojë për ndihmën e huaj, të mos mundohen shtetet e tjera që këtë 
ndihmë të na e japin për ta shkatërruar Shqipërinë. As ka pasur, as do të ketë 
ndonjë fuqi që të mund ta shkatërrojë këtë. E kanë provuar Perandoria 
Osmane, gjermanët, italianët e shumë shtete të tjera e s’kanë pasur mundësi. 
Μετάφραση- περίληψη Ismet Ferizaj -  Θα συνεχίσει τους προβοκατόρικους 
υπαινιγμούς στο δικό του παραλήρημα.  Είπε ότι εμείς θα ανοίξουμε σχολεία 
εκεί που ανήκει. Ισχυρίστηκε ότι στο Δέλβινο δεν υπάρχει κανένας Έλληνας. 
Είπε ότι τους επιτρέψαμε να έχουν ραδιοφωνικό σταθμό και εφημερίδα στη 
μητρική γλώσσα όταν στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα στη χώρα δεν 
ικανοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Φώναζε ότι οι μειονότητες που μένουν στην Αλβανία 
θα υπακούσουν στην αλβανική νομοθεσία, όπως κάθε Αλβανός για να 
προσθέσει ότι «εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε πανεπιστήμια για 
λογαριασμό μας εδώ στην Αλβανία, μας ζητούν αυτοί ακαδημία επιστημών, ένα 
πανεπιστήμιο και λύκεια και όλα αυτά για δύο Έλληνες που μένουν εδώ» 
(Διαμαρτυρίες από τους βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ). 

Ο ομιλητής απαιτεί σεβασμό από τους βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να 
ολοκληρώσει το δικό του παραλήρημα απευθυνόμενος στον προεδρεύον των 
εργασιών ότι ο Πρωθυπουργός δε πρέπει να επιτρέψει ότι επειδή η Αλβανία 
είναι αδύναμη θα πρέπει να επωφεληθούν κάποιοι να την καταστρέψουν με τις 
βοήθειές τους «Ούτε είχαν, ούτε θα έχουν ποτέ τέτοια δύναμη για να 
καταστρέψουν την Αλβανία. Το έχουν δοκιμάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και πολλά άλλα κράτη και δεν το πέτυχαν», είπε. 
Lush Përpali - Të lutem, do të të pres fjalën, mos të të vijë keq. 
Μετάφραση-Lush Përpali – Παρακαλώ θα σα διακόψω το λόγο, μη σας 
κακοφανεί  
Ismet Ferizaj - Prandaj, në qoftë se përzihen sigurime të shteteve të tjera për 
të na nxjerrë telashe neve dhe të futin një frymë të tillë në Kuvendin Popullor, 
atëherë Kuvendi Popullor nuk duhet ta marrë për bazë këtë ligj. 
Μετάφραση- Ismet Ferizaj -  Γι΄αυτό σε περίπτωση που αναμειχτούν μυστικές 
υπηρεσίες άλλων κρατών για να μας προκαλέσουν προβλήματα και να 
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εισαγάγουν τέτοια πνοή στη Λαϊκή Βουλή, τότε η Λαϊκή Βουλή δεν πρέπει να 
λάβει υπόψη το νόμο αυτό.   
Lush Përpali - Deputeti Ferizaj, do të ta ndërpres fjalën! Po flasim për një ligj 
konkret, për ligjin për arsimin e pakicave kombëtare. Nuk ju jap të drejtën për 
të folur më për këtë ligj! 
Fjalën e ka Thoma Miço. Ju lutem, vetëm shkurt! Ai e zgjati pak. Ju dhe ata 
që do të vazhdojnë më pas do të keni në dispozicion vetëm 1 minutë kohë. 
Μετάφραση-Lush Përpali – Βουλευτή  Ferizaj, θα σας διακόψω το λόγο! 
Μιλούμε για ένα συγκεκριμένο νόμο για την παιδεία των εθνικών μειονοτήτων. 
Δεν δικαιούστε πλέον να μιλήσετε γι αυτό το νόμο. 
Το λόγο έχει ο Θωμάς Μήτσιος. Σας παρακαλώ μόνο σύντομα. Εκείνος 
μακρολόγησε λίγο. Εσείς και εκείνοι που θα ακολουθήσουν θα έχουν στη 
διάθεσή τους 1 λεπτό.  
Thoma Miço - Fillimisht dua të protestoj në emër të grupit parlamentar për 
diskutimin e fundit të deputetit Ferizaj. Qoftë i vetëm ai si deputet në qëndrime 
të tilla. Nuk dua të merrem më gjatë me të.  
Ne nuk erdhëm këtu të mbajmë përgjegjësinë as të Ballkanit, as të grekut, as 
të serbit. Paraqitëm një projekiligj për arsimin dhe asgjë tjetër. Le të 
diskutojmë rreth kësaj. Dua të përshëndes ata që morën fjalën dhe për 
pozicionin e tyre të drejtë karshi problemit të minoritetit, çka tregon që është 
pasqyrë e Shqipërisë që është shembull në Europë dhe në 
Ballkan i njohjes së problemeve etnike në një kohë që ka shtete të tjera që 
nuk i njohin këto. Pra, është në interes të Shqipërisë.  
Doja të thosha këtu dy gjëra konkrete: është në interes prapë të vendit, të 
Parlamentit Shqiptar, që të trajtojë një problem të pakicave kombëtare, siç 
është plojektligji. Gjërat marrin rëndësi se është një problem i pakicave 
kombëtare që nuk është trajtuar ndonjëherë në Parlament.  
Këtu diskutohet nëse ky projektligj do të kalojë tani për miratim ose në dhjetor, 
pra është çështje kohe. Dua të zbërthej çështjen e kohës këtu, çfarë rëndësie 
ka. Dua të them që Shqipëria, kjo anëtare e re e KSBE-së, që të jetë një 
anëtare e denjë e kësaj familjeje, e interesuar për zgjidhjen e problemeve 
etnike, ashtu siç vërtet është e interesuar që të bëjë këtë.  
Është vërtet diçka interesante t’ju kujtoj një fakt nga zhvillimi i punimeve të 
Konferencës së KSBE-së në Moskë, kur nga Parlamenti Bullgarerdhi lajmi për 
heqjen e ligjit për krijimin e partive politike mbi baza etnike dhe këtë e 
përshëndetën dhe e duartrokitën 38 vende pjesëmarrëse. Ishte diçka 
interesante dhe emocionuese kur të gjithë u ngritën në këmbë dhe 
duartrokitën këtë rrëzim të ligjit dhe çfarë figure bëri Bullgaria në opinion.  
Miratimi i këtij projektligji tani do të jetë një përgjigje e mire edhe për neve, për 
qëndrimin e Parlamentit dhe të Qeverisë Shqiptare për minoritetin. 
Njëkohësisht do të jetë një arritje e Parlamentit dhe e Qeverisë, e cila do të 
gjejë jehonën e saj edhe jashtë vendit. 
Problemet etnike të pakicave në Europë, veçanërisht në Ballkan, kanë dalë 
sot në plan të parë dhe janë bërë autorë të shumë konflikteve e grindjeve 
ndërkrahinore dhe ndërshtetërore. Ky projektligj ka të veçantën e vet. E 
veçanta e parë është se është problemi i pakicave që ky Parlament për 6 
muaj me radhë nuk e mori, jo për faj të tij, por nuk ishte problemi pse të 
nxitonte. Dhe tjetri, që qëndron për kohën se kur do të diskutohet, është se 
populli I minoritetit grek ka bojkotuar fillimin e vitit shkollor, pra fillimi ose 
marrja në shqyrtim e këtij projektligji 
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është një përgjigje pozitive që do të japë ky Parlament në drejtim të atyre 
problemeve që ne kemi ngritur.  
Nuk duhet që ky bojkotim të lihet të marrë përmasa të mëdha siç e kemi 
zakon t’i lëmë gjërat. 
Ne përshëndesim Parlamentin për probleme të tilla, për ngjarjet e Shkodrës, 
për problemet e fshatit, për grevën e minatorëve, për grevën e përgjithshme 
të tyre dhe problemet e tjera të të burgosurve politikë ka mbajtur qëndrim dhe 
I ka marrë në shqyrtim menjëherë. Po ta shohësh në këtë kontekst edhe 
problemin e këtij projektligji, duhet që Parlamenti sot të marrë për miratim këtë 
projektligj për arsimimin në gjuhën amtare të pakicave kombëtare. Të mos 
shquhemi më për pengesa ose zvarritje. Në dhjetor ky është ligj I gatshëm për 
ta përfshirë në ligjin e ri të zhvillimit arsimor në Shqipëri. Falemnderit! 
Μετάφραση- Θωμάς Μήτσιος – Θέλω πρώτα, εξ ονόματος της Κ. Ομάδας να 
διαμαρτυρηθώ ενάντια στην ομιλία του βουλευτή Ferizaj. Εύχομαι να είναι ο 
μοναδικός βουλευτής με τέτοιες στάσεις. Δεν ασχολούμεθα περισσότερο μαζί 
του.   

Εμείς δεν είμαστε εδώ για να φέρουμε τις ευθύνες, ούτε της Βαλκανικής, 
ούτε του Έλληνα, ούτε του Σέρβου. Καταθέσαμε ένα νομοσχέδιο για την παιδεία 
μας και τίποτε παραπέρα. Ας συζητήσουμε γύρω από αυτό.  

Θέλω να χαιρετίσω όλους όσους μίλησαν και έλαβαν ορθή στάση έναντι 
του θέματος που έθεσε η μειονότητα, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποτελούν 
τον καθρέφτη της Αλβανίας ως παράδειγμα στην Ευρώπη και τη Βαλκανική για 
την αναγνώριση των εθνικών προβλημάτων την στιγμή που υπάρχουν άλλες 
χώρες που δεν τα αναγνωρίζουν αυτά. Είναι λοιπόν σε όφελος της Αλβανίας.  

Θέλω να αναφέρω κάποια συγκριμένα πράγματα: Νομίζω ότι είναι ξανά 
σε όφελος της χώρας της αλβανικής Βουλής, να ασχοληθεί με τα θέματα των 
εθνικών μειονοτήτων, όπως είναι το νομοσχέδιο. Το θέμα αποχτάει τη σημασία 
του διότι πρόκειται ακριβώς για  ένα θέμα των εθνικών μειονοτήτων, το οποίο 
δεν έχει συζητηθεί ποτέ!  

Η συζήτηση εδώ αφορά τον προβληματισμό αν το νομοσχέδιο θα 
περάσει τώρα για ψήφιση ή τον Δεκέμβρη. Θέλω να αναλύσω λίγο το θέμα του 
χρόνου, τη σημασία που έχει! Θέλω να πω ότι η Αλβανία, το νέο αυτό μέλος 
της ΔΑΣΕ για να είναι άξιο μέλος της οικογένειας αυτής, πρέπει να είναι 
ενδιαφερόμενη για την επίλυση των εθνικών θεμάτων, έτσι όπως πραγματικά 
είναι ενδιαφερόμενη να το κάνει αυτό.  

Είναι όντως κάτι ενδιαφέρον να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός από τις 
εργασίες της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Μόσχα, όταν από τη Βουλή της 
Βουλγαρίας ήρθε η είδηση για την κατάργηση του νόμου που απαγόρευε την 
ίδρυση κομμάτων σε εθνική βάση και την είδηση αυτή χαιρέτησαν με 
χειροκροτήματα οι εκπρόσωποι των 38 παραβρισκόμενων χωρών. Ήταν κάτι 
θαυμάσιο και συγκινητικό όταν όλοι σηκώθηκαν στο πόδι για να χαιρετίσουν 
αυτή την απόφαση και σκεφτείτε την εντύπωση που έκανε η Βουλγαρία.   

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα και για μας, 
για τη στάση της Αλβανικής Βουλής και της Κυβέρνησης, έναντι της 
μειονότητας. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει μια επιτυχία για τη Βουλή και την 
Κυβέρνηση που θα απηχήσει και στο εξωτερικό.    

Τα εθνικά προβλήματα των μειονοτήτων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη 
Βαλκανική, πρόβαλαν σε πρώτη γραμμή και αποτέλεσαν τα αίτια για πολλές 
διεθνικές και διακρατικές αντιπαραθέσεις και εντάσεις   
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Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Πρώτη 
ιδιαιτερότητα αποτελεί το θέμα των μειονοτήτων το οποίο αυτή η βουλή για 6 
μήνες κατά σειρά δεν το έλαβε υπόψη και όχι για δική της ευθύνη, αλλά δεν 
αποτελούσε επιτακτικότητα. Και ο δεύτερος παράγοντας που αφορά το χρόνο  
που πρέπει να συζητηθεί σχετίζεται με το γεγονός ότι ο λαός της Ελληνικής 
Μειονότητας έχει μποϊκοτάρει το σχολείο, που σημαίνει ότι η συζήτηση και η 
ψήφιση του νομοσχεδίου θα αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα αναφορικά με τα 
θέματα που εμείς έχουμε θέσει.   

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ώστε η αποχή να λάβει άλλες διαστάσεις 
επειδή εμείς στη Βουλή συνηθίσαμε στην πραχτική αυτή.   

Εμείς χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον της Βουλής για τέτοια θέματα όπως 
της Σκόδρας, για την απεργία των ανθρακωρύχων, για την γενική απεργία τους 
και για άλλα θέματα όπως των πρώην πολιτικών κρατουμένων θέμα το οποίο 
το έλαβε αμέσως υπό συζήτηση.    

Αν εξεταστεί υπό αυτή τη σκοπιά και το θέμα του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου, πρέπει η Βουλή να ψηφίσει σήμερα το νομοσχέδιο για την 
παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων. Ας μη διακριθούμε άλλο 
για εμπόδια και κωλυσιεργίες. Τον Δεκέμβρη ο νόμος αυτός θα είναι έτοιμος για 
να συμπεριληφθεί στο νέο νόμο για την εκπαιδευτική ανάπτυξη στην Αλβανία. 
Σας ευχαριστώ! 
Gafur Shameti – Unë, në radhë të parë, do të thosha këtë: të 5 deputetët e 
OMONIA-s jetojnë në Shqipëri dhe përfaqësojnë atë pakicë kombëtare që 
jeton në Shqipëri dhe duhet t’i dëgjojmë me vëmendje. Ata nuk përfaqësojnë 
Greqinë dhe nuk ka pse të ndërhyjnë në Greqi për problemet e Greqisë, 
sepse janë të këtushëm dhe, e dyta, nuk duhet të implikojmë shtetet me 
shoqatat që kemi ne. Për sa i përket projektligjit për arsimin e pakicave 
kombëtare, unë mendoj se po të mbështetemi në këtë projektligj, këtu ka 
njëfarë baze, sepse pakicat kombëtare janë e duhet të jenë të angazhuara 
për të bërë mësimin në gjuhën e tyre dhe nuk ka asnjë të keqe. Në qoftë se 
do ta zbërthemim pikë për pikë këtë projektligj, do të shikojmë se ata nuk 
shmangen për asnjë moment nga profilizimi ose nga shkolla jonë shqipe, 
pavarësisht që këta do të flasin në gjuhë të huaj. Është fjala për pakicat e 
ndryshme kombëtare, jo vetëm për atë greke. Përderisa nuk shmangen nga 
boshti i përgjithshëm i arsimit tonë, atëherë nuk kemi asnjë të drejtë që t’i 
akuzojmë. 
Dhe unë them që të gjithë duhet të jemi shumë të vëmendshëm lidhur me 
diskutimet që do të bëjmë për këtë problem. Nuk kemi pse krijojmë konflikte, 
jemi të gjithë që i përkasim Shqipërisë, pavarësisht nga kombësia. Në qoftë 
se do t’i hyjmë nen për nen, pastaj do ta shikojmë, po unë në përgjithësi, 
meqë më latë kaq kohë, kaq kisha për të thënë. 
Μετάφραση- περίληψη Gafur Shameti – Ανέφερε ότι οι 5 βουλευτές της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ ζουν στην Αλβανία και εκπροσωπούν εκείνη την εθνική μειονότητα 
που ζει στην Αλβανία και πρέπει να τους ακούσουμε με προσοχή. Δεν 
εκπροσωπούν, είπε, την Ελλάδα και ούτε υπάρχει λόγος να παρέμβουν σε 
θέματα της Ελλάδας. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρέπει να συγχέονται τα κράτη 
με τις οργανώσεις που λειτουργούν εδώ. Τάχτηκε υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου ξεκινώντας από την ανάγκη της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα 
τονίζοντας ότι δεν βρίσκει τίποτε το κακό.  
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Και σε περίπτωση που εμβαθύνουμε στα συστατικά στοιχεία του το 
νομοσχέδιο θα δούμε, είπε, ότι δεν παρεκκλίνει από την υποχρέωση για τη  
γνώση της αλβανικής γλώσσας.    

Πρόσθεσε ακόμα ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα αλλά όλες τις εθνικές μειονότητες. Συνεπώς τόνισε, 
«εφόσον δεν παρεκκλίνουν από τους γενικούς άξονες της δικής μας παιδείας, 
τότε δεν δικαιούμαστε να τους κατηγορούμε.»  

Κάλεσε τους βουλευτές να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στις ομιλίες τους 
για αυτά τα θέματα. «Δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε αντιπαραθέσεις, είπε, 
ανήκουμε όλοι στην Αλβανία, ανεξαρτήτως εθνικότητας»  
Lush Përpali - Meqenëse nuk ka asnjë propozim të ri, përveç atyre që janë 
dhënë, prononcimi është bërë, kalojmë në votimin e propozimeve që janë 
bërë. 
Μετάφραση Lush Përpali -  Εφόσον δεν υπάρχει καμιά νέα πρόταση, εκτός 
απ΄εκείνες που ακούσαμε, εφόσον οι τοποθετήσεις έγιναν να περάσουμε στην 
ψήφιση των προτάσεων που έχουν γίνει.  
Arben Imami - Unë jam i mendimit që deputetët e minoritetit grek në Shqipëri 
janë deputetë të Parlamentit Shqiptar dhe si të tillë duhet të konsiderohen 
edhe nga kolegët e tyre. E dyta, rezevoj të drejtën për të shfaqur pikëpamjen 
time edhe të Grupit Parlamentar e të Partisë Demokratike lidhur me 
problematikën në përgjithësi. Por kam mendimin se janë dy probleme: 
1. Që ka një grevë, e cila është fakti dhe që kjo grevë me sa kuptohet, edhe 
nga pyetja që i shtrova zotit Kosta, nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me këtë ligj, 
por sidoqoftë kërkon një zgjidhje nga Qeveria; unë do të mendoja që Ministri i 
Arsimit të vijë dhe të na thotë shkaqet e kësaj greve, çfarë masash kanë 
marrë dhe duhet të marrin ato masa që shkollat greke të funksionojnë. Se, për 
shembull, në qoftë se themi që është hapur klasa e 5-të në greqisht, po nuk 
ka xhama, nuk ka libra, etj., duhet të merren masa që shkolla të funksionojë 
në mënyrë që të mos kemi të tilla probleme. E dyta, mendoj që nuk është 
momenti, ndoshta, për të votuar tani, mund të bëjmë një takim me grupet që 
të përqendrojmë idetë, mendimet tona, nëse do të ishte më mirë që ideja e 
arsimimit në gjuhën përkatëse të bëhej në këtë projektligj apo të inkludohet në 
ligjin për sistemin e ri arsimor. Sigurisht, përsëri rezervoj të drejtën të shfaq 
mendimin konkretisht për këtë projektligj: është i mirë, është i keq, duhet 
rregulluar, s’duhet rregulluar. Problemi është: do ta shqyrtojmë sot apo do ta 
shqyrtojmë pas dy muajve bashkë me sistemin e ri arsimor. 
Μετάφραση, περίληψη Arben Imami -  Νομίζω ότι οι βουλευτές της 
Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, είπε, είναι βουλευτές της αλβανικής 
Βουλής και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται και από τους συναδέλφους 
τους. 

Επανήλθε στον προβληματισμό του όσον αφορά τη σχέση της απεργίας 
με το νομοσχέδιο τονίζοντας ότι δεν έχει άμεση σχέση με το νομοσχέδιο, αλλά 
όπως και να έχει η απεργία απαιτεί μια λύση από την κυβέρνηση. Πρότεινε να 
κληθεί ο Υπουργός Παιδεία για να εξηγήσει τα αίτια της απεργίας και τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν ώστε τα ελληνικά σχολεία να λειτουργήσουν.  

Πρότεινε δεύτερο να μη γίνονταν άμεσα η ψηφοφορία, να προηγούνταν 
συσκέψεις των κοινοβουλευτικών ομάδων για να καταστάλαζαν αν πρέπει το 
νομοσχέδιο να ψηφιστεί ξεχωριστά ή να ενταχτεί στο γενικό νόμο για την 
παιδεία στην Αλβανία.   
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Lush Përpali - Cili është mendimi juaj? Se po të rezervojnë të drejtën të 
gjithë deputetët… 
Μετάφραση- Lush Përpali -  Ποια είναι η άποψή σας; Διότι αν όλοι οι 
βουλευτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν…  
Arben Imami - Jo, rezervoj të shfaq mendimin për këtë se s’është hapur 
diskutimi për këtë. Këtu është paqartësia në udhëheqjen e seancës: të 
diskutohet ky projektligj apo të mos diskutohet, jo si është ky projektligj. Edhe 
të dy komisionet kanë shprehur mendimin vetëm për kaq: që ky ligj të 
diskutohet në dhjetor. Për problemin se kur duhet të diskutohet, mund të 
bëjmë një konsultë paraprake, ora është 14, grupet nuk i kanë shqyrtuar këto 
probleme, pra, t’i diskutojmë që si të vendosim më pas. 
Dhe e dyta, që ministri, në qoftë se është fjala për të marrë disa masa të 
karakterit ekzekutiv, të merren këto masa që pengojnë sot për sot dhe 
ndoshta kjo do të ishte një zgjidhje që edhe ligji të kalonte në dhjetor. Për këtë 
jam, për këtë zgjidhje. 
Μετάφραση περίληψη - Arben Imami -  Εξήγησε ότι η επιφύλαξη για να 
τοποθετηθεί σχετικά αφορούσε το γεγονός ότι η συζήτηση μέχρι εκείνη τη 
στιγμή δεν τέθηκε, κατ εκείνον, για την ουσία του νόμου, αλλά αν πρέπει να 
ψηφιστεί τώρα, ή τον Δεκέμβρη.  

Εξακρίβωσε όμως, ότι για το πότε θα πρέπει να συζητηθεί να 
μεσολαβήσουν συσκέψεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, εφόσον, όπως 
είπε, τα θέματα αυτά δε συζητήθηκαν εκεί και μετά τη συζήτηση να 
αποφασιστεί, είπε.  

Επέμεινε επίσης, ότι ο Υπουργός να λάβει κάποια διοικητικά μέτρα ώστε 
να διευκολυνθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου τον Δεκέμβρη.  
Lush Përpali - U shfaq mendimi që të tërhiqen grupet parlamentare. 
Μετάφραση-Lush Përpali – Έγινε η πρόταση να αποσυρθούν σε συσκέψεις 
οι κοινοβουλευτικές ομάδες.  
Panajot Barka - Si autori i ligjit nuk më jepet fjala. 
Μετάφραση – Παναγιώτης Μπάρκας -  Ως συντάχτης του νόμου δε θα μου 
δώσετε το λόγο.  
Lush Përpali - Më vjen keq, unë ta kam dhënë fjalën disa herë. 
Μετάφραση -Lush Përpali –  Μου κακοφαίνεται, σας έχω δώσει το λόγο 
μερικές φορές.   
Panajot Barka - Nuk ma keni dhënë fjalën kur e kam kërkuar. Përderisa jam 
autor i ligjit kam të drejtë, ashtu si një specialist që merr të drejtën për të 
sqaruar problemin, edhe unë e kam këtë të drejtë. 
Μετάφραση- Παναγιώτης Μπάρκας – Δεν μου δώσατε το λόγο όταν σας τον 
ζήτησα. Η ιδιότητα σε σχέση με τον νόμο μου το επιτρέπει, όπως δικαιούται 
ένας ειδήμονας να μιλήσει όποτε κρίνει σωστό να διευκρινίσει ένα θέμα σε 
κάποιο νόμο. 
Lush Përpali - Më falni, ju keni të drejtë dhe do t’jua jap të drejtën për të folur, 
po nuk është dhënë asnjë mendim për projektligjin, është thënë vetëm ta 
shqyrtojmë, të mos e shqyrtojmë. 
Μετάφραση- Lush Përpali -  Συγνώμη, εσείς δικαιούστε να μιλήσετε και θα 
σας δώσω το λόγο, αλλά δεν έχει γίνει καμιά τοποθέτηση σχετικά με το 
περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά μόνο αν πρέπει να συζητηθεί ή όχι.  
Panajot Barka - Pikërisht këtu është e keqja.Dhe do të doja tani t’i jap 
përgjigje zotit Imami për këtë çështje, se personalisht me zotin Imami e kam 
konsumuar këtë problem dhe ai i bën pyetjen zotit Kallojeri, i cili me sa duket 
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iu përgjigj saktë. Problemi nuk shtrohet kështu. Më mirë se Ministri i Arsimit, 
mundemi ne për të dhenë një përgjigje pse ndodhi bojkotimi i mësimeve nga 
mbi 10 000 nxënës. 
Problemi ka 3 muaj që është në Parlament, në Ministrinë e Arsimit, në Qeveri, 
te Presidenti. Tani ky ligj erdhi për t’i paraprirë thellimit të problemeve që 
ndodhin me kërkesat që parashtrohen nga nxënësit e minoritetit grek dhe 
besoj, ashtu siç foli dhe zoti Nedelko, që janë të përbashkëta problemet; 
ndoshta atje janë dhe më të thella sesa te ne.  
Dhe akoma atë që dua të theksoj, që ka lidhje, udhëzimi ose shkresa që 
lëshoi tani Ministri ose Ministria e Arsimit, duhet të ketë një bazë ligjore. Pse e 
them këtë gjë? Për arsye se dhe ministri, për një shkollë që u hap në 
Frashtan, me një vendim përkatës, thotë se nuk e njoh atë shkollë, për arsye 
se nuk kam lëshuar një urdhër të tillë. Pra, duhet të ekzistojë një bazë ligjore, 
për të të zgjidhur duart për të vepruar dhe ky ligj është baza ligjore, siç tha 
dhe zoti Shameti, mbi të cilën të zbatohen udhëzimet ose çka është për t’u 
zbatuar në praktikë nga ato që kërkohen dhe që janë konform akteve 
ndërkombëtare. 
Μετάφραση-Παναγιώτης Μπάρκας – Ακριβώς, εδώ έγκειται το πρόβλημα. 
Και θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στον κ. Imami για το θέμα αυτό διότι 
προσωπικά το έχω καταναλώσει μαζί του και εκείνος ρωτάει τώρα τον 
Καλόγερο, ο οποίος σε τελική ανάλυση απάντησε σωστά. Το θέμα όμως δεν 
τίθεται έτσι. Καλύτερα μπορούμε να δώσουμε εμείς την απάντηση γιατί 
κατέβηκαν σε αποχή  από τα σχολεία 10 χιλιάδες μαθητές παρά ο Υπουργός 
Παιδείας.     

Συμπληρώνονται 3 μήνες που το θέμα κυκλοφορεί στη Βουλή, στο 
Υπουργείο  Παιδείας, στην Κυβέρνηση, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το 
σχεδιονόμου ήρθε να προλάβει την επιδείνωση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με τα αιτήματα των μαθητών στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα και 
νομίζω, έτσι όπως είπε και ο κ. Nedelko, τα θέματα είναι κοινά για όλες τις 
μειονότητες, ή ίσως είναι αλλού βαθύτερα.   

Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω, που σχετίζεται με το θέμα, η οδηγία 
ή το έγγραφο που εξέδωσε τώρα ο Υπουργός ή το Υπουργείο Παιδείας, απαιτεί 
νομική βάση. Γιατί το επισημαίνω αυτό; Διότι και ο Υπουργός για ένα σχολείο 
που άνοιξε στη Φραστανή, με μια αντίστοιχη απόφαση, δηλώνει ότι δεν 
αναγνωρίζει το σχολείο αυτό διότι δεν έχει δώσει εκείνος εντολή.  

Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο που θα σου λύσει τα 
χέρια για να ενεργήσεις και ο νόμος αυτός αποτελεί το νομικό πλαίσιο, και όπως 
είπε ο κ. Shameti, αποτελεί τη βάση που θα στηριχτούν οι οδηγίες, ή ό τι πρέπει 
να εφαρμοστεί πραχτικά από εκείνα που ζητούνται τα οποία είναι σε ταύτιση με 
τα διεθνή ντοκουμέντα.   
Medin Duraj - Kam mendimin, i nderuar Kryetar, se projektligji që na është 
paraqitur, na ka ardhur pa firmë mbi tavolinat tona dhe deri tani nuk e dime 
nga kush është paraqitur. Në grupet parlamentare nuk e kemi parë, por 
megjithatë mendimet e mia do t’i them. Nuk ka përse të ketë ligj të veçantë 
për minoritetin, kur, si për të gjithë shtetasit e tjerë, do të bëhet ligji arsimor në 
dhjetor, ku do të përfshihet edhe minoriteti dhe pakicat kombëtare. 
Së dyti, mendoj, duke mos qenë dakord me mendimin që tha Kosta Kallojeri, 
se ne nuk mund të hartojmë ligje të mira nën presionin e grevave. Në qoftë se 
kjo u bë vazhdë dhe Parlamenti po e hap këtë rrugë, të vazhdojmë t’i bëjmë 
kështu ligjet, por nga presioni i grevave ne nuk duhet të nisemi asnjëherë. 
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Grevë mund të bëjnë edhe të tjerët nesër apo pasnesër dhe për rrjedhojë 
mund të hartojmë ligje që pas një muaji ose 20 ditësh t’u bjerë vlera. 
Problemi tjetër që më shqetëson është se nuk ka mendim të Qeverisë për 
këtë projekiligj. Ne mund të marrim ligje, mund t’i mbushim letrat formalisht, 
por se cilat janë mundësitë, Qeveria do ta jape mendimin. 
Μετάφραση- περίληψη Medin Duraj -  Επικαλείται μια λεπτομέρεια, την 
έλλειψη υπογραφής στο νομοσχέδιο και παρά το γεγονός, όπως λέει, ότι ούτε 
στις κοινοβουλευτικές ομάδες συζητήθηκε, είναι της άποψης ότι δεν βρίσκει το 
λόγο για να υπάρξει ξεχωριστός νόμος, εφόσον, ισχυρίστηκε, θα υπάρξει νόμος 
για όλους τους πολίτες της χώρας τον Δεκέμβρη, στον οποίο θα 
συμπεριληφθούν και οι εθνικές μειονότητες.   

Υποστήριξε την άποψη ότι δεν μπορεί να κάνουμε καλούς νόμους υπό 
την πίεση των απεργιών. Όπως εξέφρασε και την ανησυχία που για το θέμα 
δεν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο. Και αυτό, ισχυρίστηκε, 
αφοράει τη δυνατότητα υλοποίησης του νόμου.  
Lush Përpali - Ju doni të flasë ministri. 
Μετάφραση- Lush Përpali – Θέλετε να μιλήσει ο Υπουργός; 
Medin Duraj - U tha këtu që ministri ka çuar udhëzim përkatës se si do 
veprohet. Ta dinin këtë dhe me këtë udhëzim mund të shkohet gjer në 
dhjetor? Se dhjetori erdhi. Pse mos e presim? Dhe ligji të jetë një, që të 
përballojë edhe minoritetin, edhe shtetasit, kurse për zotin Barka kam këtë 
mendim: drejt e tha shqetësimin që ka, edhe Parlamenti ynë është distancuar 
nga e kaluara dhe derisa ne firmosëm Aktin e Helsinkit dhe Kartën e Parisit, 
nuk ka se si të mos ia plotësojmë të drejtat që i takojnë çdo personi dhe 
pakice, por disa here ai ka vajtur në Greqi këto kohët e fundit dhe mirë do të 
ishte që, si shtetas shqiptar, ta hante meraku edhe për atë popullsi shqiptare 
që është atje e ta konsumonte me Qeverinë Greke që edhe shqiptarët atje në 
Greqi të dinë të shkruajnë, se s’dinë as alfabetin shqip. Këto kisha. 
Μετάφραση περίληψη Medin Duraj – Είπε ότι αναφέρθηκε η πληροφορία ότι 

ο Υπουργός Παιδείας είχε εκδώσει οδηγία για την επίλυση των άμεσων 
προβλημάτων, η οποία από μόνη της, είπε, οδηγεί στην ψήφιση του νόμου τον 
Δεκέμβρη, ώστε και ο νόμος να είναι ενιαίος   

Παράλληλα όμως, είπε απευθυνόμενος στον Π. Μπάρκα, ενώ θέτει 
σωστά το θέμα για την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
εθνικών μειονοτήτων, εδώ στην Αλβανία, ως Αλβανός πολίτης θα πρέπει να 
ζητήσει και από την ελληνική κυβέρνηση το θέμα του αλβανικού πληθυσμού 
στην Ελλάδα που δεν γνωρίζουν ούτε το αλβανικό αλφάβητο.  
Lush Përpali - Tani na intereson mendimi i grupeve parlamentare njëherë. Ju 
lutem, deputeti Dokle. 
Μετάφραση Lush Përpali – Μας ενδιαφέρει τώρα η άποψη των 
κοινοβουλευτικών ομάδων. Παρακαλώ, ο βουλευτής Dokle. 
Namik Dokle - Para se të jap mendimin lidhur me këtë, do të bëja një vërejtje, 
se dëgjova nga disa deputetë që u drejtohen deputetëve të OMONIA-s që si 
shtetas shqiptarë ta ngrenë këtë problem kur venë në Greqi. Kështu, 
individualisht, nuk mund të ngrihet ky problem, por në qoftë se ne, si 
Parlament, do t’i ngarkonim me një detyrë të tillë, besoj se ata do ta kryenin. 
Dhe ka vend shumë mbase për të kërkuar t’u ngarkonim gjëra të tilla. Për sa i 
përket ligjit, unë jam i mendimit me zotin Imami që ashtu duhet të veprojmë, 
për më tepër që do të thosha këtu ka nevojë për konsultim se në nenin 3 të 
ligjit të paraqitur thuhet kështu: Ndalohet veprimtaria e çdo shkolle të tillë, kur 
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ky i fundit shkel parimet kryesore të ligjit për sistemin e ri arsimor të 
ndryshuar. 
Përderisa ky ligj për sistemin e ri arsimor të ndryshuar nuk ka ardhur, atëherë 
ne nuk mund të diskutojmë këtë që është, si me thënë, pjesë, pra pjesën para 
së tërës; prandaj, duke diskutuar ligjin për sistemin e ri arsimor mund të dalin 
shumë gjëra, që u jepen të drejta më të mëdha edhe pakicave kombëtare për 
sa i përket arsimimit në gjuhën amtare, prandaj unë mendoj që mirë është të 
diskutohen bashkërisht këto, të inkludohen në njëratjetrën, ndërsa në grupet 
parlamentare, pastaj, mund ta konsultojmë këtë çështje për problemet që 
kanë të bëjnë me disa shkolla të veçanta, çfarë pengesash ka, çfarë nuk ka; 
Ministria e Arsimit mund të veprojë, sepse ajo është përfaqësuese e shtetit 
për të zgjidhur problemet që kanë dalë. 
(Mjaft deputetë kërkojnë fjalën.) 
Μετάφραση- περίληψη Namik Dokle –  Αναφερόμενος σε προλαλήσαντες 
που ζητούν από τους βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να παρέμβουν στην ελληνική 
κυβέρνηση για «θέματα Αλβανών», είπε ότι μεμονωμένα δεν μπορεί να γίνει 
κάτι τέτοιο αλλά εξέφρασε την άποψη ότι μπορεί να γίνει αν επιφορτίζονταν 
επίσημα από τη Βουλή, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για έναν τέτοιο 
ρόλο.   

 Σε σχέση με το νομοσχέδιο είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση Imami, 
τόσο το περισσότερο, είπε, που και το ίδιο το νομοσχέδιο, το άρθρο τρία, 
παραπέμπει στο νόμο για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα. «Δεν 
μπορεί, είπε να συζητήσουμε το μέρους πριν του συνόλου» Πρόσθεσε επίσης 
ειρωνικά ότι σε περίπτωση που συζητηθούν από κοινού στον κοινό νόμο οι 
μειονότητες μπορεί να επωφεληθούν περισσότερα δικαιώματα. Ενώ στις 
κοινοβουλευτικές ομάδες, είπε, μπορούμε να διαβουλευτούμε τα προβλήματα 
που αφορούν ξεχωριστά σχολεία. Αναφέρθηκε επίσης στο Υπουργείο Παιδείας 
το οποίο, κατ εκείνον «μπορεί να δράσει διότι εκπροσωπεί το κράτος για την 
επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει».   
 (Αρκετοί βουλευτές ζητούν το λόγο.) 
Lush Përpali - Fjalën mund t’jua jap unë, po më duket se kemi konkluduar. 
Më duket se është I kotë vazhdimi i diskutimeve përderisa dy grupet 
parlamentare kërkojnë diskutim të veçantë. Jemi të detyruar ta ndërpresim 
seancën. 
Μετάφραση Lush Përpali -  Μπορεί να σας δώσω το λόγο αλλά νομίζω ότι 
καταλήξαμε. Νομίζω ότι δεν ωφελεί η συνέχιση της συζήτησης, εφόσον οι δύο 
κοινοβουλευτικές ομάδες ζητούν ξεχωριστή συζήτηση. Είμαστε υποχρεωμένοι 
να διακόψουμε τη συνεδρίαση  
Xhemal Dauti - Ky projektligj, mendoj se kërkon tej asaj që i takon. Jam 
plotësisht dakord me argumentimin dhe arsyetimin që i bëri deputeti Arbnori, 
gjë që e bëri me shumë kulturë. Nëse ecet me teorinë “kërko shumë që të 
marrësh pak”, kjo është lojë e kungulleshkave. Kërko aq sa të takon, që ta 
kesh hallall. Nuk mund të ketë shkollë greke ku ka degë të OMONIA-s. Atje 
janë futur edhe ata që s’janë minoritarë për të fituar ndonjë gjë. Ky ligj të 
shikohet në kuadrin e gjithë legjislacionit arsimor dhe jo si ligj më vete. Po qe 
se vëmë alternativën e gogolit të grevës, është një presion që na bëhet dhe 
ky është një mendim i gabuar dhe i nxituar. 
Falemnderit! 
Μετάφραση-περίληψη Xhemal Dauti -  Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε 
ότι «ζητάει περισσότερα απ΄όσα τους ανήκουν». Στήριξε την άποψη του 
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Arbnori, λέγοντας ότι «σε περίπτωση που βαδίζεται με την θεωρία ότι ζήτα 
πολλά για να πάρεις λίγα, αυτό είναι παιγνίδι κολοκυθιάς. Ζήτα όσο σου ανήκει 
για να το χαρείς» είπε για να ισχυριστεί ότι «Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό 
σχολείο όπου υπάρχουν παραρτήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ», επειδή κατά τον ίδιο, 
μέλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχουν γίνει και μη Έλληνες επειδή θέλουν να κερδίσουν 
κάτι.   
Lush Përpali - Në orën 5 të mblidhen grupet parlamentare, në orën 6 seancë 
plenare. Grupet parlamentare konsultimin me Ministrinë e Arsimit mund ta 
bëjnë me grupe. 
Μετάφραση Lush Përpali – Στις 5 η ώρα συσκέπτονται οι κοινοβουλευτικές 
ομάδες, στις 6 η ώρα ολομέλεια. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μπορεί την ίδια 
ώρα να διαβουλευτούν και με τον Υπουργό Παιδείας. 
 
(Σημείωση Κατανοητό, όλα γίνονταν για τα μάτια, οι αποφάσεις ήταν 
ειλημμένες. Όλα απέδειξαν, επίσης, κυρίως με τη στάση του προεδρεύοντος 
στη συνεδρίαση έναντι των σκληροπυρηνικών ομιλητών, ότι ήταν απαραίτητο 
να προβληθεί το ανθελληνικό κλίμα και να περάσει το μήνυμα ότι η Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα θα πρέπει να κατεβάσει το κεφάλι) 
 
Aαπογευματινή συνεδρίαση, Τρίτη 8.10.1991 
 
Lush Përpali - Sipas kërkesës së grupeve, u bënë takimet në bazë të grupeve 
parlamentare. Tani mendojmë që secili grup parlamentar të paraqesë 
pozicionin e vet nëpërmjet përfaqësuesve të tyre. 
(Ndërhyn deputeti Panajot Barka.) Si e doni fjalën, si përfaqësues i grupit 
parlamentar apo si autor i ligjit? 
Μετάφραση Lush Përpali – Με βάση το αίτημα οι συσκέψεις των 
κοινοβουλευτικών ομάδων πραγματοποιήθηκαν. Τώρα νομίζω ότι κάθε 
κοινοβουλευτική ομάδα θα τοποθετηθεί μέσω των εκπροσώπων τους 
(Παρέμβαση βουλευτή Παναγιώτη Μπάρκα.) Θέλετε το λόγο ως εκπρόσωπος  
της κοινοβουλευτικής ομάδας, ή λόγω της κατάθεσης του νόμου;  
Panajot Barka - Si autor i ligjit dhe duke pare që Parlamenti dhe ju si Kryesi, 
nga ana procedurale nuk keni vepruar drejt, po ju drejtoj fillimisht disa pyetje: 
këtu u paraqit një ligj dhe nuk diskutohet vërtetësia dhe drejtësia e tij, por të 
shqyrtohet tani apo më vonë. Pse duhet të ndodhë kështu dhe vetëm me këtë 
ligj? 
Pyetja tjetër: A e dinë zotërinjtë deputetë se që nga koha e mbretit Zog nuk ka 
një ligj ose ndonjë sanksion për arsimimin në gjuhën amtare të pakicave 
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kombëtare? Dhe këtë ligj ia 
detyroi Zogut Gjyqi i Hagës më 
1935. Në qoftë se ky ligj 
konsiderohet i drejtë, pra ligji që 
propozohet nga ana jonë dhe në 
përputhje me aktet 
ndërkombëtare, pse nuk 
miratohet, ose më keq, nuk 
pranohet që të përfshihet pastaj si 
kapitull më vete në ligjin e 
përgjithshëm për arsimin? 
Μετάφραση Παναγιώτης 
Μπάρκας – (Σημείωση. Εδώ η 
μετάφραση λαμβάνει υπόψη και το 
συνημμένο χειρόγραφο) 
Ως συντάκτης του νόμου και 
βλέποντας ότι η Βουλή και εσείς 
ως Προεδρείο, δεν σεβαστήκατε 

τους κανόνες διαδικασίας, σας απευθύνω πρώτα μερικά ερωτήματα:  
Εδώ κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο εντάχτηκε στην ημερήσια διάταξη και 

δεν συζητείται το περιεχόμενό του, αλλά αν πρέπει να συζητηθεί τώρα ή πιο 
μετά. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό μόνο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; Μήπως 
αυτό αποτελεί έναν τρόπο για να καταργηθεί;! 

Σε περίπτωση που ο νόμος που υποβάλλουμε κρίνεται σωστός και σε 
πλήρη ταύτιση με τις διεθνείς συμβάσεις γιατί να μη εγκριθεί και ας 
συμπεριληφθεί μετά ως ξεχωριστό κεφάλαιο σε ένα γενικότερο νομικό πλαίσιο 
για την εκπαίδευση;! 

Η αλβανική Βουλή που γνωρίζει πλέον τα αιτήματα των μαθητών 
απεργών πώς θα τους απαντήσει;! 

Το άλλο ερώτημα: Γνωρίζουν οι κύριοι Βουλευτές ότι από την εποχή του 
Βασιλιά Ζώγου δεν υπάρχει νόμος ή διατάξεις για την παιδεία στη μητρική 
γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων; Και το νόμο αυτό επέβαλε στο Ζώγου το 
δικαστήριο της Χάγης το 1935; 

Συνεπώς για το άνοιγμα σχολείων στη μητρική γλώσσα, όπως και για το 
κλείσιμό τους δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν βάση 
οδηγιών. Αυτό σημαίνει ότι όπως καθετί στην δημοκρατική Αλβανία θα 
λειτουργεί βάση του νέου νομικού πλαισίου και η παιδεία στη μητρική γλώσσα 
των εθνικών μειονοτήτων απαιτεί ένα νομικό πλαίσιο. 

Επίσης θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Άλλο τα αλβανικά 
σχολεία για τους Αλβανούς και άλλο τα δικά μας (επί κομμουνισμού) Οι Αλβανοί 
δεν κινδύνευαν στην εθνική τους ταυτότητα, τα μέλη των μειονοτήτων ναι! 
Συνεπώς, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο μας θεωρείται σωστό και συμβατό 
με τις διεθνείς συμβάσεις, γιατί δεν εγκρίνεται, ή πιο χειρότερα, δεν γίνεται 
αποδεχτή η πρόταση για να αποτελέσει στη συνέχεια ξεχωριστώ κεφάλαιο στο 
γενικό νόμο για την παιδεία; 

Μήπως δεν πρέπει να θεωρήσουμε την άρνηση να ψηφιστεί το 
νομοσχέδιο άρνηση και παραβίαση των εθνικών δικαιωμάτων μας  και των 
εθνικών μειονοτήτων γενικότερα;! 
Lush Përpali - Më fal, po s’e kemi votuar akoma. Ndoshta miratohet. 
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Μετάφραση Lush Përpali – Συγνώμη αλλά δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα. Ίσως 
υπερψηφιστεί. 
Panajot Barka - Jo, jo, flas për mënyrën se si diskutohet. Janë përgjigje që 
kanë të bëjnë me anën procedurale. 
Kam dhe një pyetje: Parlamenti Shqiptar që njeh kërkesat, në qoftë se jo 
Parlamenti, Kryesia, i njeh kërkesat e fëmijëve grevistë të minoritetit grek, si 
po u përgjigjet atyre? Këto pyetje kisha, dua përgjigje. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Όχι, όχι, μιλάω για τη διαδικασία, τον 
τρόπο πώς συζητείται. Είναι ερωτήματα που αφορούν την διαδικασία. 
Έχω και ένα ερώτημα: Η αλβανική Βουλή που γνωρίζει τα αιτήματα, αν όχι το 
σώμα της Βουλής το Προεδρείο, γνωρίζει τα αιτήματα των παιδιών απεργών 
της Eλληνικής Mειονότητας, πώς τους απαντάει;  

Σε περίπτωση που επιτραπεί να συζητηθεί αργότερα, όταν  
παρουσιαστεί το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο για την παιδεία, ποιος γνωρίζει 
να μας πει, πότε θα συμβεί αυτό και μέχρι τότε ποιος θα εγγυηθεί τα 
εκπαιδευτικά μας δικαιώματα; Αυτά τα ερωτήματα είχα. Απαιτώ απαντήσεις.   
Lush Përpali - Atëherë përfaqësuesit e grupeve parlamentare le të paraqesin 
qëndrimin. Ju lutem, kërkon fjalën deputeti Baleta, po ne kemi rënë dakord që 
të flasin përfaqësuesit e grupeve parlamentare. 
Μετάφραση Lush Përpali – Τότε οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών 
ομάδων να τοποθετηθούν. Παρακαλώ ζητάει το λόγο ο βουλευτής Baleta, αλλά 
εμείς έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών 
ομάδων. 
Abdi Baleta - Kam një çështje procedurale. Meqenëse u bënë pyetje, ora është 
20.30, kemi vendosur një orar për këto punë, unë mendoj që këto të bëhen në 
seancën e nesërme. 
Μετάφραση Abdi Baleta – Επί της διαδικασίας. Εφόσον έγιναν ερωτήσεις  και 
η ώρα είναι 20:30, ενώ έχουμε αποφασίσει ένα ωράριο για τα θέματα αυτά, 
προτείνω αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί αύριο.   
Lush Përpali - Siç e kemi vënë në procedurë. Dakord jeni? Atëherë kush e do 
fjalën nga grupet parlamentare? Deputeti Dokle. (Zhurmë në sallë) Po, këtë do 
ta mbarojmë, qëndrimin e grupeve parlamentare do ta dëgjojmë. 
Μετάφραση Lush Përpali – Όπως προβλέπει η διαδικασία. Συμφωνείτε; Τότε 
ποιος θέλει το λόγο από τις κοινοβουλευτικές ομάδες; Ο βουλευτής Dokle 
(Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Σοσ. Κόμματος. (Θόρυβος στην αίθουσα) 
Ναι, θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις των 
κοινοβουλευτικών ομάδων;  
Panajot Barka - Më falni, pyetja e parë i bëhet Kryesisë dhe ka këtë: këtu 
paraqitet një ligj dhe nuk diskutohet vërtetësia dhe e drejta e tij, por diskutohet 
diçka tjetër, të shqyrtohet tani apo pas 3-4 muajve a 1 viti? Cili është qëndrimi 
i Kryesisëdhe pse pajtohet? 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Συγνώμη, το πρώτο ερώτημα 
απευθύνεται στο Προεδρείο και αναφέρει: Στη Βουλή κατατίθεται ένα 
νομοσχέδιο και δεν συζητείται η ορθότητα και το περιεχόμενό του, αλλά κάτι 
άλλο. Να εξεταστεί τώρα ή μετά από 3-4 μήνες ή μετά από ένα χρόνο; Ποια 
είναι σχετικά η θέση του Προεδρείου;  
Lush Përpali - Kjo pyetje nuk i takon Kryesisë, se ky nuk është mendimi i saj. 
Jo se s’është prononcuar Kryesia, por mendimi është i komisioneve që e kanë 
paraqitur. Ato i kanë dhënë argumentet dhe nuk është hera e parë që mbahen 
qëndrime të tilla. 
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Μετάφραση Lush Përpali –  Το ερώτημα δεν ανήκει στο Προεδρείο, διότι αυτό 
δεν είναι δική του άποψη. Και δεν είναι ότι δεν τοποθετήθηκε το Προεδρείο, 
αλλά η πρόταση αφοράει τις επιτροπές. Αυτές την έφεραν, παρουσίασαν τα 
επιχειρήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει έτσι.   
Panajot Barka - Pse nuk diskutohet ky ligj ashtu siç është, në parim... 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Γιατί δε συζητείται κατ΄αρχήν το 
νομοσχέδιο … 
Lush Përpali - Po dale ta diskutojmë! Me diskutimin në parim jemi. Gjithë ditën 
diskutim në parim kemi bërë. 
Μετάφραση Lush Përpali – Περίμενε να το συζητήσουμε! Στη συζήτηση 
κατ΄αρχήν είμαστε. Όλη μέρα με τη συζήτηση κατ΄αρχήν ασχολούμαστε.  
Namik Dokle - Ne si Grup Parlamentar Socialist në parim nuk kemi asnjë 
kundërshtim që arsimimi në gjuhën amtare të zhvillohet i bazuar në ligj, sepse 
kjo është e domsdoshme për çdo lloj veprimtarie ekonomike, politike, sociale, 
kulturore, arsimore etj., në një shtet juridik. Por, për të bërë një ligj të studiuar, 
një ligj demokratik, që të mbajë parasysh edhe të drejtat e individit, edhe 
raportet shoqërore, ky ligj s’mund të diskutohet sot pa u integruar në tërësinë e 
ligjit të ri për reformën arsimore. Aq më tepër që kemi nevojë që, për të bërë 
një ligj që me të vërtetë të jetë i integurar në këtë reformë, të studiohet edhe 
përvoja ndërkombëtare në këtë fushë. Edhe ato të tjerat që janë parashikuar të 
zbatohen, ja ku erdhi dhjetori! 
Μετάφραση Namik Dokle – Εμείς ως σοσιαλιστική κοινοβουλευτική ομάδα κατ 
αρχήν δεν διαφωνούμε ώστε η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα να στηρίζεται 
στο νόμο, διότι αυτό είναι απαραίτητο για κάθε οικονομική, πολιτική, κοινωνική, 
πολιτιστική, εκπαιδευτική κλπ δραστηριότητα σε ένα κράτος δικαίου.   

Όμως, για να υπάρξει ένας μελετημένος νόμος, δημοκρατικός, ο οποίος 
θα λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του ατόμου και τους κοινωνικούς 
συσχετισμούς, ο νόμος αυτός δεν μπορεί να συζητηθεί σήμερα χωρίς να 
ενσωματωθεί στο σύνολο του νέου νόμου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  

Τόσο το περισσότερο που έχουμε ανάγκη ώστε, για να υπάρξει ένας 
νόμος, ο οποίος όντως θα είναι ενταγμένος στη μεταρρύθμιση αυτή, να 
μελετηθεί  και η διεθνής εμπειρία στον τομέα αυτό. Και εκείνα τα υπόλοιπα που 
έχουν προβλεφτεί να εφαρμοστούν, να που είναι ο Δεκέμβρης.  
Lush Përpali - (Duke iu drejtuar deputetit Barka): Ju e doni fjalën tani si grup 
parlamentar? 
Μετάφραση Lush Përpali - (Απευθυνόμενος στο βουλευτή  Βάρκα): Εσείς 
θέλετε  το λόγο ως κοινοβουλευτική ομάδα;  
Panajot Barka - Jo, dua t’ i bëj një pyetje zotit Dokle. (Reagime në sallë). 
Μετάφραση Παανγιώτης Μάρκας -  Όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κ. 
Dokle. (αντιδράσεις στην αίθουσα). 
Lush Përpali - Pyetjet nesër. 
Μετάφραση Lush Përpali – Τις ερωτήσεις άυριο. (ειρωνευτικά) 
Panajot Barka - Në qoftë se zotërinjtë deputetë nuk njohin kulturën elementare 
parlamentare, atëherë duhet të më falni për këtë. 
Më falni, zotërinj deputetë! Çdo njeri që paraqet një ligj dhe kur atë ia 
kundërshtojnë, kërkon argumente dhe për këtë shtron pyetje. Këtë duhet ta dini. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Σε περίπτωση που οι κύριοι βουλευτές 
δεν γνωρίζουν τον στοιχειώδη κοινοβουλευτικό πολιτισμό, τότε θα πρέπει να 
με συγχωρέσετε γι΄αυτό.   
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Συγνώμη κύριοι βουλευτές! Όταν κάποιος βουλευτής καταθέτει ένα νομοσχέδιο 
και όταν δεν συμφωνούν μ΄αυτόν χρειάζεται να φέρουν επιχειρήματα και όταν 
δεν υπάρχουν εκείνος βάζει ερωτήματα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το 
γνωρίζετε.   
Lush Përpali - Fjalën e ka deputeti Imami. 
Μετάφραση Lush Përpali – Το λόγο έχει ο βουλευτής Imami. 
Panajot Barka - Ma hiqni fjalën apo ma jepni? Se bëra një sugjerim. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Μου αφαιρείτε ή μου δίνετε το λόγο; 
Έκανα μια πρόταση.  
Lush Përpali - Ramë dakord që të flasin përfaqësuesit e grupeve 
parlamentare, sepse u kërkua që të mblidheshin grupet. Tani, ju e doni fjalën 
si përfaqësues i grupit parlamentar apo si autor i ligjit? 
Μετάφραση Lush Përpali – Συμφωνήσαμε να μιλήσουν οι εκπρόσωποι των 
κοινοβουλευτικών ομάδων διότι ζητήθηκε να συσκεφτούν οι κοινοβουλευτικές 
ομάδες. Τώρα εσείς ζητάτε το λόγο ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ή ως βουλευτής του νομοσχεδίου;   
Panajot Barka - Si autor i ligjit dua t’i bëj disa saktësime zotit Dokle dhe 
konkretisht: zoti Dokle ose shoku Dokle bëri disa analogji, të cilat nuk qëndrojnë 
fare. Ligji për sindikatat, për shembull, u mor në shqyrtim dhe pasi nuk gjendej 
një rrugëzgjidhje iu kthye atij që e formuloi për ta marrë në shqyrtim. Ose grupet 
parlamentare e panë, nuk e quajtën të saktë dhe e kthyen. Ndërsa ky ligj nuk 
diskutohet fare. As i kthehet autorit ose hartuesit, por hidhet që ai  të shqyrtohet 
2 muaj më vonë. Kjo tregon se ka mosbesim dhe ka paragjykime. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Ως βουλευτής που κατάθεσα το νόμο 
θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις στον κ.Dokle  και συγκεκριμένα: ο κύριος 
Dokle ή ο σύντροφος Dokle  έκανε κάποιες αναλογίες, οι οποίες δε ευσταθούν 
διόλου. Ο νόμος για τα συνδικάτα, λχ, συζητήθηκε κατ΄αρχήν και εφόσον δεν 
βρέθηκε διέξοδος επιστράφηκε στο θεσμό που τον κατάθεσε για να τον 
βελτιώσει. Ή οι κοινοβουλευτικές ομάδες τον εξέτασαν, δεν τον βρήκαν σωστό 
και τον επέστρεψαν. Ενώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δε συζητείται καν. Ούτε 
επιστρέφεται σ αυτόν που τον κατάθεσε, αλλά προτείνεται να συζητηθεί δύο 
μήνες πιο μετά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και υπάρχουν 
προκαταλείψεις  
Arben Imami - Grupi ynë parlamentar pasi diskutoi dhe dëgjoi edhe zotin 
Ministër të Arsimit, mendon se ka 2 probleme: 
Problemi i propozimit që bëhet dhe i projektligjit; janë afruar dy 
qëndrime: një për t’u  shqyrtuar në parim ky ligj, i dyti është nga zoti Panajot;  
pala tjetër, që është Komisioni i Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe 
Komisioni i Arsimit mendon që parimi, thelbi i këtij ligji për mbrojtjen e arsimit 
në gjuhën e minoriteteve të inkludohet në ligjin që përgatitet për arsimin. 
Mendimi i grupit tone parlamentar është se parimi i arsimimit në gjuhën e 
minoriteteve duhet të inkludohet në reformën arsimore, për arsye se kjo reformë 
është një tërësi dhe se arsimimi në gjuhën greke në Shqipëri është 
pjesë e sistemit arsimor shqiptar dhe do të ishte e vështirë që kjo gjë të 
rregullohej pikërisht duke u ndërthurur, aktualisht ky legjislacion që kemi, me 
këtë ligj që duam të shtojmë. Kurse sistemi i ri arsimor që pritet të propozohet 
së shpejti në dhjetor, do të ketë një tërësi, e cila do të mund edhe realisht të 
funksionojë. 
Ne i sugjerojmë Ministrisë së Arsimit që në hartimin e këtij ligji të shpejtohet, po 
të shpejtohet në atë masë sa të bëjmë një ligj serioz, domethënë të kënaqë ato 
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kërkesa që duhet të ketë një ligj i tillë, të respektohen të drejtat e minoriteteve 
dhe gjithashtu të shikohen ligjet, respektivi, pra ligjet për sistemet arsimore dhe 
si funksionojnë këto sisteme arsimore në vendet fqinje, po kështu edhe në 
Europën Perëndimore e më tej, në vendet kryesisht 
demokratike. Problemi tjetër që na shqetëson ne si grup parlamentar, është i 
ndarë nga sa më sipër folëm, është problemi i bojkotimit të shkollave 
nëminoritet.  
Jemi të mendimit se disa nga kërkesat që i janë shtruar ministrisë, sikurse u 
shpreh edhe zoti Kryetar i Grupit të OMONIA-s në mbledhje, janë përmbushur 
dhe ne si grup parlamentar e çmojmë si hap shumë pozitiv që shkolla në gjuhë 
greke është kaluar nga sistemi 4-vjeçar në sistem 8-vjeçar. Pra, i gjithë sistemi 
arsimor i detyrueshëm bëhet në gjuhën greke. Çmojmë rihapjen e disa 
shkollave greke, siç morëm informacion, në Delvinë, Metoq etj., sikurse dhe 
hapjen e disa shkollave të reja në fshatra ku nuk ka pasur më përpara. Por ne 
dëshirojmë dhe i sugjerojmë Ministrisë së Arsimit që të sigurojë kushtet më 
optimale për funksionimin e shkollave në minoritet. 
Μετάφρραση περιληψη Arben Imami – Και εξ ονόματος της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δ Κόμματος ο Arben Imami επανέλαβε ό, τι έχει 
πει προηγουμένως και σε πλήρη ταύτιση με την κοινοβουλευτική ομάδα  του Σ. 
Κόμματος, που τώρα, από τον Ιούνη στην ουσία είχε γίνει Σοσιαλιστικό Κόμμα.   

Συγκεκριμένα είπε ότι η αρχή για την εκπαίδευση στη γλώσσα των 
μειονοτήτων πρέπει να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διότι η 
μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σύνολο και ότι η παιδεία στην ελληνική 
γλώσσα στην Αλβανία αποτελεί μέρος του αλβανικού εκπαιδευτικού 
συστήματος και θα ήταν δύσκολο το θέμα αυτό να ρυθμίζονταν ως μια σύνθεση 
της παλιάς νομοθεσίας που υπάρχει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.  

Συνέστησε στο Υπουργείο Παιδείας να επισπεύσει την κατάρτιση του 
νέου εκπαιδευτικού νόμου, αλλά με την προϋπόθεση να μη θιχτεί η ποιότητά 
του δλδ να ικανοποιεί τα αιτήματα όλων των ενδιαφερομένων, να γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να ληφθεί υπόψη η λειτουργεία 
των εκπαιδευτικών συστημάτων στις γείτονες χώρες, αλλά και στη δυτική 
Ευρώπη.  
       Ταυτόχρονα συνεχάρη και παρότρυνε το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά 
τη συνέχιση των μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
στην πράξη η παιδεία στη μητρική γλώσσα στην Ε. Ε. Μειονότητα.   
Panajot Barka - Një pyetje zotit Imami. Zoti Imami, a nuk shikon një paragjykim 
në këtë mes, në një kohë kur lejohet hapja e shkollës në Metoq, nuk lejohet 
hapja e shkollës në qytetin e Sarandës, ku ka mbi 8 000 banorë minoritarë? As 
dhe në Gjirokastër që ka 6 000 të tillë? Dhe ata nuk janë vendosur gjatë këtyre 
40 vjetëve atje, po kanë një bashkëjetesë qindravjeçare atje. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Μια ερώτηση στον κ. Imami.  Κ. Imami, 
δεν διαπιστώνεται εδώ μια προκατάληψη. Την στιγμή που επιτρέπεται το 
άνοιγμα ελληνικού σχολείου στο Μετόχι, δεν επιτρέπεται το ίδιο στην πόλη των 
Αγίων Σαράντα, όπου κατοικούν περισσότεροι από 8000 Έλληνες μειονοτικοί; 
Και αυτοί δεν εγκαταστάθηκαν εκεί τα 40 τελευταία χρόνια, αλλά συμβιώνουν 
στους αιώνες με τους Αλβανούς εκεί.   
Arben Imami - Unë mund t’ju siguroj, zoti Barka, se nuk e njoh fshatin Metoq, 
por di që qoftë Gjirokastra, qoftë Saranda janë qytete shqiptare. 
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Μετάφραση Arben Imami -  Εγώ μπορώ να σας διασφαλίσω κύριε  Μπάρκα, 
ότι δεν γνωρίζω το χωριό Μετόχι, αλλά γνωρίζω ότι τόσο το Αργυρόκαστρο όσο 
και οι Άγιοι Σαράντα είναι αλβανικές πόλεις.  
Panajot Barka - Unë nuk them se janë qytete greke. Ju lutem, mos flisni me 
nënkuptime! Po ju them se atje banojnë minoritarë grekë, që tejkalojnë mijërat. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Εγώ δεν λέω ότι είναι ελληνικές πόλεις. 
Σας παρακαλώ, μη μιλάτε με υπονοούμενα! Σας λέω ότι εκεί κατοικούν Έλληνες 
μειονοτικοί που υπερβαίνουν τις χιλιάδες.  
Lush Përpali - Nga Grupi Parlamentar i OMONIA-s kush do të flasë? 
Μετάφραση Lush Përpali – Από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ποιος θα μιλήσει;   
Panajot Barka - Unë kisha një deklaratë dhe që në fillim kërkoj që kjo deklaratë 
të publikohet, bashkë me kërkesën tjetër të grupit tonë parlamentar që gjithë 
kjo seancë të transmetohet për mbarë popullin dhe opinionin shqiptar. Duke 
mos dashur të bëj konkluzionet e këtij debati, kërkoj të shpreh një konsideratë 
timen si deputet.  

Ky qëndrim, i mbajtur këtu sot në Parlamentin Shqiptar, tregoi edhe një 
herë karakterin e vet antidemokratik, guximin për të shkelur e përbuzur të 
drejtat e pjesëtarëve të pakicave kombëtare.  

Ai nuk merr parasysh as kërkesat e fëmijëve, as të drejtat e njeriut. Ai 
nuk mund të quhet një parlament demokratik madje as në formë, pale në 
përmbajtje. 

Mendësitë e shekullit të shkuar, dhe për këtë ndoshta s’jeni fajtorë ju, ju 
kanë mbërthyer, ju errësojnë logjikën dhe harroni të shikoni se përtej mureve 
të kësaj salle që ju ndiheni të sigurt, është një Europë para së cilës Shqipëria, 
dhe këtë e them me shumë keqardhje, është sa gjatë e gjerë dhe atë s’mund 
ta gënjeni si deri dje. Edhe njëherë po përsëritet e njëjta fazë si disa muaj më 
parë, që për çështjen nacionale përkundrejt pakicave kombëtare partitë politike 
bashkohen e bëhen njësh. 
Përfundimisht them se unë e humba besimin se ky Parlament ka natyrë 
demokratike dhe është për demokracinë. Këtë frymë unë do ta përçoj si deputet 
te zgjedhësit e mi, te çdo shqiptar e njeri tjetër brenda e jashtë Shqipërisë dhe 
që nga ky moment të drejtat tona do të jemi të detyruar t’i kërkojmë jashtë 
Shqipërisë, në forumet ndërkombëtare.  
Për një gjë, ama, na jeni borxhlinj: Javë dhe muaj u tallët me ne dhe me fëmijët 
tanë, mos na i lini pa shkollë, se kombit shqiptar do t’i rëndojë nesër në 
ndërgjegje; mos përsërisni Gjyqin e Hagës, se Shqipëria s’i përket më 
naltmadhënisë së tij, mbretit Zog. Përsëris edhe një herë kërkesën time si 
deputet, që kjo deklaratë të transmetohet. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Εγώ θέλω να κάνω μια δήλωση και από 
την αρχή ζητάω ώστε η δήλωση αυτή να μεταδοθεί στα ΜΜΕ, από κοινού με 
το άλλο αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε όλη αυτή η συνεδρίαση να 
μεταδοθεί για όλον τον αλβανικό λαό και την αλβανική κοινή γνώμη. Και χωρίς 
να θέλω να εξάγω εγώ τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης, ζητάω να 
εκφράσω την δική μου εκτίμηση, ως βουλευτής.   

Αυτή η στάση που τηρήθηκε σήμερα εδώ στη αλβανική Βουλή, απέδειξε 
για μια ακόμη φορά, το δικό της αντιδημοκρατικό χαρακτήρα, την τόλμη να 
ποδοπατήσει και περιφρονήσει τα δικαιώματα των μελών των εθνικών 
μειονοτήτων. 
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Η Βουλή αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα των παιδιών, ούτε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Η Βουλή δεν μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατική Βουλή, 
μάλιστα ούτε σε μορφή, άσε μετά σε περιεχόμενο.   

 Οι νοοτροπίες του προηγούμενου αιώνα και γι αυτό ίσως δεν φταίτε 
εσείς, σας κρατούν δέσμιους, σαν συσκοτίζουν την λογική και λησμονείτε να 
προσέξετε ότι πέρα από τους τοίχους αυτής της αίθουσας, όπου εσείς 
αισθάνεστε ασφαλείς, είναι μια Ευρώπη, μπροστά στην οποία η Αλβανία, και 
αυτό το λέω με πολύ δυσαρέσκεια, είναι διάπλατα ξαπλωμένη και σ αυτή την 
Ευρώπη δεν μπορείτε να πείτε ψέματα έτσι όπως χθες.  

Και μια ακόμα φορά, επαναλαμβάνεται η ίδια σκηνή, όπως μερικούς 
μήνες πριν, όπου για το δικό σας εθνικό θέμα, έναντι των εθνικών μειονοτήτων 
τα πολιτικά κόμματα ενώνονται και γίνονται ένα.   

Τελικά, λέω ότι προσωπικά έχασα την πεποίθηση ότι η Βουλή αυτή έχει 
ένα δημοκρατικό πρόσωπο και τάσσεται υπέρ της Δημοκρατίας 

Το πνεύμα αυτό ως βουλευτής θα το μεταφέρω και στους εκλογείς μου, 
σε κάθε Αλβανό πολίτη και εκτός Αλβανίας και από τη στιγμή αυτή τα 
δικαιώματα μας θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναζητήσουμε εκτός Αλβανίας, 
στα διεθνή φόρα.   

Όμως, μας χρωστάτε ένα πράγμα. Βδομάδες και μήνες κοροϊδέψατε 
μαζί μας και τα παιδιά μας. Μη μας τα αφήνετε χωρίς σχολείο, διότι αύριο θα 
βαραίνει στη συνείδηση του αλβανικού λαού. 

Μη επαναλαμβάνετε το Δικαστήριο της Χάγης, διότι η Αλβανία δεν 
ανήκει πλέον στον μεγαλειότατο βασιλιά Ζώγου. 

Επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά το αίτημά μου ώστε η δήλωση αυτή να 
μεταδοθεί στα μίντια.  
 
(Σημ: Αμέσως μετά ζήτησε το λόγο ο γνωστός εθνικιστής βουλευτής του 
Δ. Κόμματος ο οποίος ως συνήθως θα καθορίσει τις κατευθυντήριες 
ανθελληνικές θέσεις εντός και εκτός Βουλής)  
Abdi Baleta - Flas si deputet. Mundet që mendimet e mia të mos u pëlqejnë 
bile edhe kolegëve të mi të grupit, nuk angazhoj asnjeri. 
Shpreh keqardhjen, sidomos për këtë deklartë të zotit Barka. Kështu nuk flitet 
në një parlament. Në qoftë se vërtet ka ardhur të mbrojë me të drejtë në mënyrë 
demokratike interesat e zgjedhësve të tij, do të preferonim që të diskutonim me 
një gjuhë tjetër, me një mënyrë tjetër.  
Në qoftë se ka ardhur vetëm për t’u justifikuar dhe për t’u paraprirë disa 
veprimeve të paraplanifikuara që do të bëjnë në arenën ndërkombëtare, kjo nuk 
i lejohet, sepse s’është veprim demokratik, por as nuk duhet të na ndikojë që 
ne të biem në gjunjë përpara deklaratave të tilla. 
Meqenëse përmendi lartmadhërinë, mesa duket që të na trembë, edhe unë 
mund t’ju kujtoj edhe lidhur me pyetjet që bëri për Gjyqin e Hagës, vërtet është 
bërë më 1935 për një konflikt të lindur në vitin 1933. 
Për fat të keq nuk e mendoja se do të përsëritej përsëri pas kaq e kaq vjetësh 
bojkotimi i shkollave nga fëmijët e minoritetit grek. Kjo është bërë edhe një herë 
në vitin 1933. Pra, kjo që po ndodh tani, ka një precedent; duket u nxorën nga 
sirtarët dhe iu hoq pluhuri ca dosjeve të vjetra. Dikush i ka ruajtur me kujdes 
dhe i ka studjuar. Në vitin 1933 është bërë një ndryshim në Statutin e Mbretërisë 
Shqiptare lidhur me kombëtarizimin e arsimit shqiptar. Ministër i Arsimit në atë 
kohë ka qenë një nga figurat më të nderuara të kulturës sonë, Mirash Ivanaj. U 
ndryshua një nen, që bënte fjalë për ndalimin e shkollave private në Shqipëri. 
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Nuk kishte për qëllim të godiste shkollat greke, por italiane, amerikane, 
franceze etj. dhe të kombëtarizonte arsimin si një hap drejt konsolidimit të 
elementit kombëtar të shtetit dhe kombit shqiptar të asaj kohe dhe pavarësisht 
se ka qenë Naltmadhëria, unë mendoj se ai hap ka qenë i drejtë dhe këtë e 
kanë treguar edhe dokumentet.  
Pati reagime, u bë pikërisbt kjo, bojkotimi i shkollave, u kalua çështja në 
instancat ndërkombëtare, janë bërë gjyqe, janë bërë ballafaqime në Lidhjen e 
Kombeve, janë bërë komisione pajtimi dhe në këto komisione kanë qenë dy 
politikanë të njohur në atë kohë. 
Shqipërinë e përfaqësonte Mehdi Frashëri, i ndihmuar nga një profesor i së 
drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Parisit, ndërsa Greqinë e 
përfaqësonte një diplomat grek, i ndihmuar nga një jurist shumë i shquar grek, 
Nikolla Ipolitis. 
Është bërë gjyqi, por çështja ka qenë jo si sot; ajo ka qenë: duhet apo nuk duhet 
të ketë shkolla private për minoritetin grek në atë kohë.  
Nuk janë çështje identike. E them këtë për sqarim, meqenëse u përmend Gjyqi 
i Hagës i vitit 1935. Çështja në atë kohë shtrohej: e ka shkelur apo jo Shqipëria 
nenin 5 të deklaratës që ka bërë Imzot Noli më 2 tetor 1930 para Lidhjes së 
Kombeve lidhur me mbrojtjen e minoriteteve, dhe atëherë në atë gjyq të mos 
harroni se janë ndarë me 1 votë ose 2 vota diferencë gjyqtarët dhe sot e kësaj 
dite ka shumë diskutime nëse ishte apo jo i bazuar edhe ai Gjyq i Hagës i asaj 
kohe. Por jemi në kohëra të tjera, më duket. 
Dhe unë si deputet, por edhe si njeri, me keqardhje konstatoj që në këto 
momente, kur shteti shqiptar po përpiqet të hyjë në rrugën e demokracisë, të 
krijojë një imazh të ri në arenën ndërkombëtare, i krijohen vështirësi të kësaj 
natyre. Kjo, sigurisht, nuk është në dobi të kombit shqiptar, të popullit shqiptar, 
as dhe të minoritetit grek. Për këtë të jenë të sigurt edhe ata që dëshirojnë t’ia 
krijojnë këto vështirësi. Por vështirësitë kur ndodhin edhe duhet të përballohen, 
me gjakftohtësi, me maturi, natyrisht,secili në të drejtën e tij. 
Ka dy teori për pozitën e minoriteteve. Njëra i jep precedencë asaj që të 
mbrohet me çdo kusht e drejta e minoritetit, qoftë duke i hyrë në hak shtetit, një 
teori tjetër është që kur flitet për minoritetet, të mbrohen në radhë të parë 
interesat e shtetit, domethënë të vihet në plan të parë besnikëria e minoritetit 
ndaj kombit dhe shtetit ku jeton dhe mund t’ju them se nga mbrojtësit më të 
vendosur të kësaj teorie kanë qenë braziliani Mellofanko në Lidhjen e 
Kombeve dhe juristi i shquar grek Nikolla Ipolitis. Falemnderit! 
Μετάφραση Abdi Baleta – Μιλάω ως βουλευτής. Μπορεί οι απόψεις μου να 
μη αρέσουν, μάλιστα και των συναδέλφων μου στην κοινοβουλευτική ομάδα, 
δεν δεσμεύω κανέναν. 

Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για τη δήλωση αυτή του κυρίου Μπάρκα. 
Έτσι δεν ομιλείται σε ένα κοινοβούλιο. 

Σε περίπτωση που πραγματικά έχει έρθει να υπερασπιστεί δικαίως και 
με δημοκρατικό τρόπο τα συμφέροντα των ψηφοφόρων, θα προτιμούσαμε να 
μιλούσαμε με άλλη γλώσσα, με άλλο τρόπο.   

Σε περίπτωση που ήρθε μόνο για να δικαιολογηθεί και να προηγηθεί 
μερικών προσχεδιασμένων ενεργειών, που θα επιχειρήσουν στη Διεθνή Σκηνή 
διότι δεν πρόκειται για δημοκρατική πράξη, αλλά ούτε πρέπει να μας επηρεάσει 
ώστε εμείς να γονατίσουμε μπροστά σε τέτοιες δηλώσεις.   

Εφόσον ανέφερε την μεγαλειότητά του, απ΄ ό τι φαίνεται για να μας 
φοβίσει, και εγώ μπορεί να σας θυμίσω και σχετικά με τις ερωτήσεις που έκανε 
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για το δικαστήριο της Χάγης. Αλήθεια έγινε το 1935 για μια διένεξη που ξεκίνησε 
το 1933. 

 Δυστυχώς δεν νόμιζα ότι θα επαναλαμβάνονταν ξανά μετά από τόσα 
χρόνια η αποχή από τα σχολεία των παιδιών της Ελληνικής Μειονότητας. Έχει 
γίνει ξανά το 1933. Αυτό που συμβαίνει τώρα, γνωρίζει ένα προηγούμενο. 
Φαίνεται έβγαλαν από τα συρτάρια και αφαίρεσαν τις σκόνες σε κάποιους 
παλιούς φακέλους. Κάποιος έχει διατηρήσει με προσοχή και τους έχει 
μελετήσει.   

Το 1933 έχει γίνει μια τροποποίηση στο Σύνταγμα της Αλβανικής 
Βασιλείας, για την εθνικοποίηση της αλβανικής παιδείας. Υπουργός Παιδείας 
ήταν ο Μιράς Ίβαναϊ. Τροποποιήθηκε ένα άρθρο που αφορούσε την 
απαγόρευση των ιδιωτικών σχολείων στην Αλβανία. Δεν αποσκοπούσε στην 
επίπληξη των ελληνικών σχολείων, αλλά των ιταλικών, των αμερικανικών, των 
γαλλικών κλπ και για να εθνικοποιούσε (αλβανοποιούσε) την παιδεία ως βήμα 
προς την εδραίωση της εθνικής πτυχής του αλβανικού κράτους και έθνους 
εκείνης της περιόδου και ανεξαρτήτως που επικεφαλής ήταν ο μεγαλειότατος, 
εγώ νομίζω ότι εκείνο το μέτρο ήταν σωστό και αυτό αποδεικνύουν και τα 
ντοκουμέντα.   

Υπήρξαν αντιδράσεις, έγινε ακριβώς αυτό, η αποχή από τα μαθήματα, 
έφθασε η υπόθεση στα διεθνή φόρα, έχουν γίνει δικαστήρια, αντιπαραθέσεις 
στην ΚτΕ, συστάθηκαν επιτροπές συμφιλίωσης και σ΄αυτές μετείχαν γνωστοί 
πολιτικοί της εποχής.   

Την Αλβανία εκπροσωπούσε ο Μεχντί Φράσερι, με τη βοήθεια ενός 
καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, ενώ την 
Ελλάδα εκπροσωπούσε ένας Έλληνας διπλωμάτης υποστηριζόμενος από 
έναν πολύ φημισμένο Έλληνα νομικό, τον Νικόλαο Ιποπολίτη  

Το δικαστήριο έγινε, αλλά η υπόθεση δεν ήταν όπως σήμερα: πρέπει να 
υπήρχαν ή όχι ιδιωτικά σχολεία για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα εκείνη την 
περίοδο.  
  Δεν υπάρχει ταυτόσημη υπόθεση. Το αναφέρω αυτό εφόσον 
αναφέρθηκε το δικαστήριο της Χάγης το 1935. 

Η υπόθεση εκείνη την εποχή τίθονταν αν είχε παραβιάσει ή όχι η 
Αλβανία το άρθρο 5 της δήλωσης που είχε κάνει ο Φ. Νόλη στις 2 
Οκτωβρίου1930 στην ΚτΕ σχετικά με την προάσπιση των μειονοτήτων. Και τότε 
στο δικαστήριο αυτό, η απόφαση κρίθηκε με μια ή δύο ψήφους διαφορά. Οι 
δικαστές ακόμα και σήμερα συζητούν αν ήταν ή όχι σωστή η απόφαση του 
δικαστηρίου της Χαγης εκείνης της εποχής.  

Αλλά είμαστε νομίζω σε άλλες εποχές.  
Και εγώ ως βουλευτής, αλλά και ως άνθρωπος, με δυσαρέσκεια 

διαπιστώνω ότι αυτές τις στιγμές, όταν το αλβανικό κράτος, προσπαθεί να 
εισέλθει σε πορεία εκδημοκρατισμού, να σχηματίσει μια νέα εικόνα στο διεθνή 
στίβο, δημιουργούνται τέτοια εμπόδια.  

Αυτό ασφαλώς δεν είναι σε όφελος του αλβανικού έθνους, του 
αλβανικού λαού, ούτε της Ελληνικής Μειονότητας. Γι’ αυτό πρέπει να είναι 
βέβαιοι και εκείνοι που επιθυμούν να προκαλέσουν τέτοια εμπόδια.    

Αλλά, οι δυσκολίες όταν προκύπτουν πρέπει και να αντιμετωπίζονται, με 
ψυχραιμία, με μετριοφροσύνη, φυσικά ο καθένας στο δικό του δίκιο. 

Υπάρχουν δύο θεωρίες για τη θέση των μειονοτήτων. Η μία δίνει 
προτεραιότητα σ΄αυτό που υποστηρίζει με κάθε κόστος το δίκιο της 
μειονότητας, μάλιστα και όταν θίγεις το δίκιο του κράτους. Μια άλλη θεωρία λέει 
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ότι όταν πρόκειται για τις μειονότητες, να υπερασπιστούν σε πρώτη γραμμή τα 
συμφέροντα του κράτους, δλδ να τεθεί σε πρώτη μοίρα, η πίστη της 
μειονότητας έναντι του έθνους και του κράτους όπου ζει και μπορώ να σας πω 
ότι ένας από τους πιο αποφασισμένους υπερασπιστές αυτής της θεωρίας ήταν 
ο Βραζιλιανός Μελοφάνκο στην ΚτΕ και ο έξοχος Έλληνας  νομικός ΝΙκόλαος 
Ιπολίτης. Ευχαριστώ!    
 
Namik Dokle - Megjithëse deputeti Baleta me prudencë nuk deshi të angazhojë 
asnjë deputet në fjalën e tij, unë jam plotësisht dakord me ato çfarë tha. 
Njëkohësisht nuk më duket aspak e drejtë që të përdoren skenarë 
antidemokratikë për të fyer këtë Parlament si një parlament antidemokratik. 
Parlamenti ynë është tepër demokratik, Parlamentii parë pluralist, dhe 
vendimet e tij janë të ligjshme, sepse përfaqësojnë vullnetin e popullit. 
Μετάφραση Namik Dokle – Παρότι  ο βουλευτής Baleta με σύνεση δε θέλησε 
να δεσμεύσει με τον λόγο του κανένα βουλευτή, εγώ συμφωνώ πλήρως με όσα 
ανέφερε. Ταυτόχρονα δεν το κρίνω διόλου σωστό να χρησιμοποιούνται 
αντιδημοκρατικά σενάρια για την προσβολή της πρώτης πλουραλιστικής 
Βουλής, και οι αποφάσεις της είναι νόμιμες γιατί εκπροσωπούν την βούληση 
του λαού.   
Lush Përpali - Atëherë kalojmë në vazhdimin në procedurë. Siç e dëgjuat, 
komisionet paraqitën propozimin me idenë që jo të kthehet ligji, po ky ligj të 
inkludohet, siç u tha, në ligjin e përgjithshëm për arsimin që do t’i vijë Kuvendit 
në dhjetor. Mendimi, në të njëjtën kohë, i komisioneve edhe i Kryesisë me gjithë 
kryetarët e grupeve parlamentare është që ndërkohë Ministria e Arsimit, siç e 
ka filluar, të plotësojë të gjitha ato kërkesa të mundshme që mund të plotësohen 
dhe që janë të ligjshme për arsimimin në gjuhën greke, sikurse u tha. 
Kush është me propozimin e paraqitur nga komisionet? 
Miratohet propozimi i komisioneve me shumicë votash. 
Marrim detyrën për nesër 
Μετάφραση Lush Përpali – Τότε συνεχίζουμε με την εφαρμογή της 
διαδικασίας. Όπως ακούσατε, οι επιτροπές παρουσίασαν την πρόταση με την 
ιδέα, ώστε το νομοσχέδιο να μη επιστραφεί, αλλά να συμπεριληφθεί, όπως 
ειπώθηκε, στον γενικό νόμο για την παιδεία που θα κατατεθεί στη Βουλή τον 
Δεκέμβριο. Υπάρχει ταυτόχρονα η άποψη των επιτροπών, του Προεδρείου από 
κοινού με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων ώστε εντωμεταξύ το 
Υπουργείο Παιδείας, όπως ξεκίνησε, να εκπληρώσει όλα τα δυνατά αιτήματα 
που μπορεί να συμπληρωθούν και είναι νόμιμα για την παιδεία στην ελληνική 
γλώσσα, όπως ειπώθηκε.   
 
 Όπως αναμενότανε η πρόταση ψηφίστηκε με την πλειοψηφία 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σώμα 
της Βουλής διακατέχονταν από ένα περίεργο πάθος ανθελληνισμού. 
Διαφαίνονταν αυτό σε δύο κατευθύνσεις: στο ένθερμο πάθος των 
βουλευτών για να μιλήσουν και δείξουν έτσι τον «πατριωτισμό» τους 
αναζητώντας όμως ότι ανθελληνικό που εκείνοι πίστευαν ότι τους 
«κατοχύρωνε» στο κοινό. Το δεύτερο, που αφοράει και το στόχο 
περιθωριοποίησης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ήταν η επιμονή τους να μείνουν στη 
Βουλή, μέχρι να ψηφίσουν κατά. Μόλις τελείωσε η ψηφοφορία, έφυγαν 
με αποτέλεσμα να μη συνεχίσουν οι εργασίες της βουλής λόγω απαρτίας. 
Χαρακτηριστική η δήλωση ενός βουλευτή που είπε «Σάμπως να ήταν και 
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εκείνοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα γινόμασταν για να συνεχίσουμε…» Εμείς 
βέβαια αποχωρήσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.   
 
Επίλογος, πριν την τελική πράξη… του Φλεβάρη 1992 
 

Σημειώσεις 2020: 1. Το νομοσχέδιο απορρίφθηκε με το παραπάνω 
σκεπτικό. Νομοσχέδιο όμως για την παιδεία στη Βουλή ψηφίστηκε, όχι 
μετά από 2 μήνες, αλλά μετά από 11 χρόνια. Για την παιδεία στη μητρική 
γλώσσα ο νόμος του 2012 περιέχει μόνο ένα γενικό άρθρο για το οποίο 
και μετά από 8 χρόνια, δλδ το 2020, δεν υπάρχουν οι υποχρεωτικοί από 
το νόμο αυτό, εφαρμοστικοί νόμοι. Η δυναμική και γενική αποχή του 
συνόλου των δασκάλων μαθητών και γονέων, ανάγκασε την κυβέρνηση 
να υποχωρήσει και να ανοίξει το πράσινο φως στα δύο από τα τέσσερα 
αιτήματα. Η παιδεία όμως στη μητρική γλώσσα συνέχισε να λειτουργεί με 
οδηγίες του εκάστοτε υπουργού, οι οποίες ποτέ δεν αποτέλεσαν 
σταθερότητα και συνέχεια 

Την αρνητική στάση της Ελλάδας στο σύνολο της προσπάθειας 
αυτής θέσαμε και στον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στην επεισοδιακή 
συνάντηση που είχαμε  στην Κακαβιά, στις 19.10.1991)  

 
 

Το κείμενο δίπλα συντάχτηκε από 
μένα ως περιεχόμενο στη συνάντηση με 
τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στις 
19.10.1991. Διορθώθηκε από τους τρεις 
βουλευτές καλεσμένους στη συνάντηση. 
Μπάρκας, Μήτσιος Γιάννης, πίνοντας 
καφέ στην Όαση όπου περιμέναμε την 
ώρα για τη συνάντηση.  

Η συνάντηση, όπως αλλού 
περιγράφω έγινε στην Κακαβιά με τον 
γνωστό επεισοδιακό τρόπο. 

Παρουσιαστήκαμε στη Νομαρχία 
την καθορισμένη ώρα της συνάντησης 
και εκεί μας είπαν ότι αναβλήθηκε από τα 
Γιάννενα στην Κακαβιά. Δεν μας είχε 
ειδοποιήσει κανείς. Ούτε ενδιαφέρθηκε 
κάποιος να μας εξασφαλίσει μέσο 
μεταφοράς. Μας μετέφερε η αστυνομία, 
λόγω προσωπικών γνωριμιών, με 
κλούβα που μετέφερε άπλυτους 

λαθρομετανάστες στην Κακαβιά. Ύστερα από πολλές πιέσεις δεχτήκαμε να 
συναντηθούμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Του είπαμε να μη μας αγκαλιάσει 
γιατί βρομούσαμε από τους λαθρομετανάστες. Ζήτησε να μας ακούσει και εκεί 
καταλάβαμε ότι υπήρχε ένα ολόκληρο κύκλωμα, μέχρι το ΥΠΕΞ και τις πόρτες 
του που χειρίζονταν εν αγνεία του το θέμα ως μια καλά οργανωμένη  πολιτική 
και οικονομική μαύρη τρύπα. Αυτοί γνώριζαν ότι, εγώ τουλάχιστον, θα μιλούσα 
στον Πρωθυπουργό και γι΄ αυτό θέλησαν να αποφύγουν τη συνάντηση για να 
μας κατηγορούσαν μετά ότι αρνηθήκαμε. Θα ενισχύονταν έτσι με «ισχυρό 
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επιχείρημα» οι κατηγορίες που μας φόρτωναν περί προδοτών!  Συνέχεια σε 
άλλες αναλύσεις….  
 
2. 

Ναι, μετά από 30 χρόνια έζησα ξανά με την ίδια ένταση, μάλιστα 
περισσότερο φορτισμένη, παρά την απόσταση χρόνου, εκείνες τις στιγμές. Η 
αυξημένη ένταση οφείλεται στο γεγονός ότι διαπιστώνω γενικώς τη σκληρή και 
άνιση μάχη που δόθηκε, το μέγεθος και τις ρίζες των εθνικιστικών ανθελληνικών 
παθών που ενώνει κυβέρνηση και αντιπολίτευση, οι οποίες στο θέμα της 
εξουσίας σκοτώνουν η μία την άλλη.  

Διαπιστώνω, μέσα από τις λεπτομέρειες και τα βιώματα τους σκοπούς, 
τις μεθοδεύσεις, τα όπλα που χρεισιμοποιούσε το αλβανικό κατεστημένο 
(κρατικούς θεσμούς, έμπειρα άτομα καταρτισμένα επαγγελματικά, 
«τζιχαντιστές», επεξεργασία ταχτικών, άσκηση ψυχολογικών πιέσεων και 
ταχτικών, την ισχύ της πλειοψηφίας, τη δύναμη των ΜΜΕ) για την 
εξουδετέρωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ή τον απόλυτο έλεγχό της) αλλά και να 
ανάγκαζαν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα να μη ξεπερνούσε το επίπεδο 
δικαιωμάτων που είχε παραχωρήσει ο Χότζια, θεωρώντας αυτά μάλιστα θετική 
δυσφήμιση. 

Εμείς…  παραταύτα. Καταφέραμε και βάλαμε στο πολιτικό τραπέζι της 
Βουλής όλα τα εθνικά μας θέματα, (πολιτικά, ιστορικά, πολιτιστικά, εθνικά, 
εκπαιδευτικά, ανθρώπινα, σχέσεις με τον αλβανικό λαό, σχέσεις με τα εθνικά 
προβλήματα στην περιοχή) με τρόπο που μπορούσε οποιοσδήποτε να έδινε τη 
συνέχεια, το επόμενο βήμα, όπως συνέφερνε εθνικά καλύτερα την Ε.Ε.Μ.  

Θυμάμαι βέβαια και κάποιους Έλληνες διπλωμάτες ή και εκπροσώπους 
του ΥΠΕΞ. Αρέσκονταν στην πληροφορία και πώς θα μπορούσαν να μας 
πετάξουν κανένα κόκκαλο για να μας έχουν υπό τον έλεγχο, μέχρι σιγά –σιγά  
να ολοκληρώσουν το έργο τους εξουδετέρωσης με τη λογική του μαύρου 
άσπρου. 

Θυμάμαι ότι απ΄ αυτά τα γερά θεμέλια που βάλαμε τότε, στη συνέχεια 
αφαιρούνταν με ελληνικά χέρια, μια μια οι πέτρες και κυριαρχούσε βαθμηδόν η 
άποψη του οδηγητή του ανθελληνισμού, του Baleta, ότι  η μειονότητα έπρεπε 
να εκδήλωνε σε πρώτη μοίρα την πίστη έναντι του αλβανικού έθνους και του 
κράτους όπου ζει. Όπως επί Χότζα, με τη μόνη διαφορά ότι, η ηγετική επιλογή 
της Αθήνας, (ως επιλογή των Τιράνων!) που εφάρμοσε πραχτικά το θεώρημα 
αυτό, επιτρέπονταν (από τα Τίρανα) να ύψωνε τη φωνή (αλλά μόνο αυτή) για 
δήθεν ελληνικά εθνικιστικά δόγματα, ενώ ήταν γνωστό ότι ήταν υπό την άμεση 
αλβανική χειραγώγηση και έφερναν το ανεπιστρεπτί κόστος για τον Ελληνισμό.  

Κάποιοι Έλληνες είδαν τη διαδικασία αυτή πλέον ως μια καλή, παχουλή 
και αδιερεύνητη μαύρη τρύπα, διότι τα εθνικά και τα εθνοθρησκευτικά κανείς 
δεν τα αγγίζει στη μεγάλη τους προδοσία! Ήταν αυτός ο λόγος που και αυτοί, 
παρά το πολιτικό επίπεδο στην Αθήνα, αρέσκονταν στο παιχνίδι αυτό, 
ανεξαρτήτως που σε όλες «τις αντιπαραθέσεις» με την αλβανική πλευρά, ήταν 
οι ηττημένοι…. Κέρδιζαν όμως λεφτά!!! 

Στον πολιτικό μας ορίζοντα πλησιάζει η τελική πράξη… ίσως η πιο 
ηρωική στην Αλβανική βουλή, αλλά και η πιο τραγική για την ΟΜΟΝΟΙΑ και τις 
τύχες της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. ,,, Δεν τίθεται θέμα για μας….!! 
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   ΜΕΡΟΣ  ΙΙ 
 
Η ελπίδα του εκλογικού φορέα οδεύει προς την αβεβαιότητα.   
Το παρασκήνιο που προηγήθηκε και μεσολάβησε. 
 

Η παρουσία μας στη Βουλή πλέον οδεύει προς την τελευταία αβάσιμη 
ελπίδα ότι μπορεί ο εκλογικός νόμος, που θα ήταν και τελευταίος της θητείας 
μας, να ευνοούσε την ΟΜΟΝΟΙΑ να παραμείνει εκλογικός φορέας στις 
επικείμενες πρόωρες εκλογές που φαινότανε για την Άνοιξη του 1992. Στις 
17.12.1991 ορίστηκα μέλος της δεκαπενταμελούς επιτροπής κατάρτισης του 
εκλογικού νόμου και θα καταφέρω να αναγραφτεί ότι θα παραμείνουν εκλογικοί 
φορείς και οι πολιτικές οργανώσεις δλδ χωρίς περιορισμό, ισότιμα με τα 
πολιτικά κόμματα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα περάσει και στην ανάλογη 
επιτροπή. Ήταν αποφασιστική η παρέμβαση του Γραφείου για Ελεύθερες 
Εκλογές της ΔΑΣΕ στη Βαρσοβία και των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Δε θα σταθεί όμως αρκετό. … Έλαμψε ξανά δια της απουσίας 
της η Αθήνα… Μάλιστα περισσότερο προκλητικά! 

 

Τα Γιάννενα υπό τον έλεγχο των Τιράνων. Εμείς, κοινός 
στόχος στα διαμετρικά αντίθετα κίνητρα των δύο. 

 
Την ίδια περίοδο στην αλβανική πλευρά κορυφώνεται ο ολόπλευρος 

πόλεμος, τόσο εναντίον μου προσωπικά, όσο και κατά της νυν ηγεσίας της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της οργάνωσης γενικότερα, αλλά και του Ελληνισμού στην 
Αλβανία. Κάθε επίθεση τροφοδοτεί τον αλβανικό εθνικισμό που εκδηλώνεται 
από τότε ως ανθελληνισμός.  

 

Το προχωρημένο κλιμάκιο των Ιωαννίνων και εγώ 
 
Σε προσωπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το προχωρημένο κλιμάκιο του 

ΥΠΕΞ στα Ιωάννινα για το θέμα της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας 
επεξεργάζονταν τις κατηγορίες του προδότη εναντίον μου. Σύντομα θα 
επιβεβαιωθεί ότι τα ίδια άτομα που με κατηγορούσαν στην Ελλάδα για 
κομμουνιστή και άνθρωπο των Αλβανών, με κατηγορούσαν στα Τίρανα για 
υποκινητή του ελληνικού σοβινισμού σε βάρος της Αλβανίας. Επιδίωξαν την 
πολιτική εξουδετέρωσή μου από τις δύο πλευρές με αντίθετες κατηγορίες.  

Σημασία είχε ότι ο στόχος ήταν ένας. Στα Τίρανα γνώριζαν τον διπλό 
ρόλο των ατόμων αυτών. Όχι όμως στην Ελλάδα. Τα Τίρανα, από τη στιγμή 
που είχαν δοκιμάσει ότι δεν μπορούσαν να με ελέγξουν, το είχαν περισσότερο 
εύκολο να μου αποδώσουν ότι τα κίνητρά μου ήταν ο ελληνικός σοβινισμός ως 
το πλέον αποτελεσματικό μέσο για να με εξουδετερώσουν, τόσο επίσημα, όσο 
και να με δυσφημίσουν στα μάτια της αλβανικής κοινής γνώμης και να με 
θέσουν σε αναγκαστική αποξένωση από τους Έλληνες Μειονοτικούς. 

 Η εξέλιξη αυτή από την άλλη δεν προκαλούσε καμιά αντίδραση στην 
Αθήνα, οι αποφάσεις της οποίας ήταν δεδομένες και ξεπερνούσαν την πολιτική 
ύπαρξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και εμάς που την στηρίζαμε και δεν δείχναμε ότι 
είμασταν διατεθειμένοι να υπακούσουμε χωρίς να ακούσουμε απόψεις και 
επιχειρήματα. Μάλιστα δεν τολμούσαν να ανάφερναν ως επιχείρημα ούτε τις 
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σερβιρισμένες κατηγορίες ότι είμασταν προδότες! Δεν το πίστευαν αλλά 
νόμιζαν ότι τους συνέφερενε! 

Δεν γνωρίζω αν το προχωρημένο κλιμάκιο των Ιωαννίνων αποτελούσε 
επίσημη κυβερνητική δομή. Διαθέτω στοιχεία ότι ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε την 
πραγματική δράση του.  

Αποτελούνταν από ένα μείγμα πολιτικών, διπλωματών, μυστικών 
υπηρεσιών, συλλόγων και ιδρυμάτων. Επικεφαλής του ήταν ο πρέσβης 
Παντελής Καρκαμπάσης. Το κλιμάκιο αυτό θα βγάλει από την αρχή στο 
περιθώριο την Πρεσβεία στα Τίρανα.Το ίδιο κλίμα είχε αναγκάσει σε παραίτηση 
τον επικεφαλή της Πρεσβείας, πρέσβη Μαλικούρτη, ο οποίος απαιτούσε από 
την Αθήνα μια περισσότερο αντικειμενική πολιτική στην Αλβανία και την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα στηριζόμενη στην Κοιν. Ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ   

Το κλιμάκιο διοικούσαν άμεσα η Υφυπουργός Εξωτερικών Β. 
Τσουδερού και ο υποδιοικητής της ΕΥΠ Μπόζιος. Με τους δύο είχα σκληρές 
αντιπαραθέσεις. Ο δεύτερος με ήθελε, αντί για βουλευτή, έναν κοινό πράχτορα 
που θα του εξασφάλιζα υλικό για τη δράση των Ιταλών στην Αλβανία στην 
επιχείρηση διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας «Πελεκάνος». Το θεώρησα 
προσβολή και το απέρριψα. (Δυστυχώς το ρόλο αυτό ανέλαβε συνάδελφός μου 
που συνέχισε να είναι βουλευτής.) Η κ. Τσουδερού, δεν μπορούσε να αντέξει 
τις καταγγελίες μου ότι με την πολιτική τους οδηγούσαν τον Ελληνισμό στην 
Αλβανία σε εξουθένωση και ότι τα σχέδιά τους ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο των 
Αλβανών. Μετά από την αισχρή αποτυχία τους το 1994 και την δημοσιοποίηση 
από μένα κάποιων στοιχείων που με επιβεβαίωναν πλήρως, η κ. Τσουδερού 
με απείλησε δημοσίως με προσφυγή στα δικαστήρια. Χρόνια αργότερα με 
προσέγγισε και μου ζήτησε συγνώμη. (Δεν αποκλείω τώρα ότι η προσέγγισή 
μου έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαϊμού στη Βόρειο Ήπειρο  
όπως στη Θράκη, κάτι που απέφυγα… Τέτοιου είδους προτάσεις με εμπλοκή 
διαφόρων φορέων, ακόμα και της εκκλησίας, αλλά με τα ίδια σχεδόν πρόσωπα, 
δέχτηκα επανειλημμένα μέχρι και το 2016-17. Προτίμησα την εντιμότητά μου 
και ό τι μου εξασφάλιζε την προσωπική ελευθερία, ανεξαρτησία και την 
πραγματική αγάπη για τον τόπο μου.)  
 

Το προχωρημένο κλιμάκιο των Ιωαννίνων, «η εθνική 
κορώνα» του Βορειοηπειρωτικού και το αλβανικό πάνω χέρι 

 
Αρχίζοντας από τον Αύγουστο του 1991, πριν λάβει ακόμα 

ολοκληρωμένη μορφή στο «Προχωρημένο Κλιμάκιο» των Ιωαννίνων, 
απέρριψαν τις προτάσεις μου για χρηματοδότηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με στόχο  
την ανεξάρτητη λειτουργία της και της εφημερίδας της. (Πολλά πράγματα 
αναλαμβάναμε με τον μισθό μας. Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι σε 
ξεχωριστούς «ηγετικούς» κύκλους στην ΟΜΟΝΟΙΑ έρρεε αύθονο χρήμα)  
Ανέλαβαν μόνο και για κάποιο χρονικό διάστημα, την ελεγχόμενη (και του 
περιεχομένου) έκδοση της εφημερίδας «Η φωνή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ» (την άδεια 
για την έκδοση της οποίας είχα εξασφαλίσει προσωπικά από τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και σε αντίθεση με τον πρόεδρο Α. 
Ζαρμπαλά, που ήθελε ως εφημερίδα της οργάνωσης ακόμα το «Λαϊκό Βήμα»).  

Την ίδια στιγμή προωθούσαν, με τη διαμεσολάβηση παχουλών εξόδων 
«δομές για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου». Το σχέδιο αυτό κινούνταν σε 
δύο άξονες. Στη δήθεν «στρατολόγηση» υποστηρικτών της ιδέας της 
αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου, Ελλήνων και Αλβανών και «την εξασφάλιση» 
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οπλισμού, το γνωστό εξοπλιστικό πρόγραμμα κυνηγητικών καραμπινών. «Οι 
στρατολογημένοι» καλούνταν για να κάνουν δηλώσεις «αφοσίωσης στον 
αγώνα» κυρίως στην Κόνιτσα. Πιθανόν με το σκεπτικό απόσπασης δήλωσης 
ενόψει του ιερωμένου  ηγέτη, του Σεβασμιότατου Σεβαστιανού (ως θρησκευτική 
δέσμευση και εγγύηση για την επιβεβαίωση του όρκου αυτού ορκίζονταν), ή 
προς ικανοποίηση και ανταμοιβή του Δεσπότη για τον μακρόν του αγώνα. Εδώ 
«οι στρατολογημένοι» που δήλωναν Έλληνες και από το Γκολέμι (χωριό 
Αργυροκάστρου με σκληροπυρηνικούς Αλβανούς),  οι οποίοι δικαιολογούσαν 
την άγνοια για καθετί ελληνικό με το επιχείρημα ότι δήθεν «ο Χότζα τους 
απαγόρευσε να μάθουν ελληνικά» (!!), ανταμείβονταν με τάλιρα και δεκαχίλιαρα 
δραχμές και έφευγαν μένοντας «στρατιώτες» στις λίστες των «έμπιστων» 
Ελλήνων Βορειοηπιερωτών του κλιμακίου. Ενώ «οι κεφαλές» μας στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ, που κατ αλβανική εντολή «τους στρατολογούσαν» δήλωναν με 
περηφάνεια πώς «έπεφταν υπέρ του αγώνα για την αυτονομία», ένα μετά το 
άλλο τα κέντρα του προωθημένου στο Νότο αλβανικού εθνικισμού. (!!)  
 

Το αλβανικό πάνω χέρι 
 

  Δυστυχώς όμως, στην Ελλάδα δεν γνώριζαν ή δεν ήθελαν να γνωρίσουν 
(εξαρτάται από την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των πιστεύω που 
αποδείχτηκε ότι είχαν το χρήμα), ότι το βαθύ αλβανικό κράτος προωθούσε στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ και σε ελληνικές δομές σαν αυτές που αναφέραμε, στρατευμένους 
του από παλιά και νέους Βορειοηπειρώτες και Αλβανούς, με τον ευκολο τρόπο, 
αυτόν της δήλωσης της ετοιμότητάς τους για αγώνα υπέρ της Βορείου Ηπείρου. 
Με τον τρόπο αυτό έλεγχε πλήρως την κάθε εξέλιξη. Αυτό συνέβη ακόμα και με 
την Κύπρο και τις συνέπειες πλήρωσε και πληρώνει ακριβά η Βόρειο Ήπειρος.  
Στην Ελλάδα πίστευαν ότι το αλβανικό βαθύ κράτος είχε διαλυθεί, ενώ 
παραήταν ισχυρό και έλεγχε τα πάντα στα ελληνοαλβανικά, ακόμα μέχρι και 
τον προθάλαμο του Έλληνα πρωθυπουργού. (Θυμηθείτε την ωραία κορυτσαία 
γκόμενα με την ακριβή γούνα μέσω της οποίας οι Αλβανοί έλεγχαν και 
κατεύθυναν την ελληνική δραστηριότητα του ΕΙΥΑΠΟΕ στην Αλβανία.)  

Το αλβανικό πάνω χέρι, θα αποδειχτεί ισχυρό και σε συγκεκριμένες 
ανοιχτές συνεδριάσεις της αλβανικής Βουλής. Γνώριζαν τα πάντα για το σύνολο 
των κινήσεων, για το δήθεν Βορειοηπειρωτικό και συντόνιζαν με την ψυχρή 
λογική των κινήσεων της κρατικής μηχανής κάθε ενέργεια που εξυπηρετούσε 
τα εθνικά συμφέροντα της Αλβανίας. 

Πρώτος διανοήθηκε το παιχνίδι αυτό, αλλά αργά, ήταν ο Σεβαστιανός, ο 
οποίος μίλησε τότε για «τομαρισμό» αντί «πατριωτισμού». Όμως, με τη θέση 
του αυτή ο Σεβαστιανός πιθανόν να είχε γίνει ενοχλητικός και για τους 
παράγοντες «του αγώνα» που «οργάνωνε» το κλιμάκιο. Ο πρόωρος θάνατός 
του συνεφέρνε τους ενδιαφερόμενους ένθεν και ένθεν των συνόρων!    
Εννοείται για διαφορετικούς λόγους, 

 Όταν ο Σεβαστιανός είχε συνειδητοποιήσει «το τομαρισμό» με κάλεσε 
για να μου ζητήσει συγνώμη. Τον είχα προειδοποιήσει έγκαιρα για το τι 
παίζονταν. Γνώριζα επίσης, αρκετά από άτομα «ομογενείς» που είχαν ενταχτεί 
σε αποστολή εξουδετέρωσης του ιδίου για λογαριασμό της αλβανικής πλευράς. 
(Αργότερα τα πρόσωπα αυτά ανέλαβαν αφανή, αλλά ουσιαστική θέση και ρόλο 
στην ΟΜΟΝΟΙΑ και την Ι.Μ. Αργυρκάστρου). Πηγαίνοντας στο Σεβαστιανό, 
διαπίστωσα ότι παρακολουθούσαν ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε εκεί. 
Πρόκειται για Βορειοηπειρώτες που το 1994, στη δίκη των 5, τα Τίρανα 
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αποκάλυψαν τα ψευδώνυμά τους στις αλβανικές μυστικές υπηρεσίες. (Δλδ ως 
συνήθως, τους έκαψαν) 
 

Τα ελληνικά «σχέδια», αβάσιμα και ελεγχόμενα.  
 

Στα χαρτιά και στα τσιμπούσια γινότανε τότε μεγαλόπνοα σχέδια για τη 
Βόρειο Ήπειρο. Λίστες με αγωνιστές, προγράμματα ανεφοδιασμού με όπλα (το 
πρόγραμμα με τις ρωσικές κυνηγητικές καραμπίνες που ανέλαβε μέλος 
οικογένειας σε γνωστό σύλλογο Βορειοηπειρωτών στα Ιωάννινα).  

Σε μια τέτοια συγκέντρωση εκκλήθηκα να μετάσχω κι εγώ. Βρισκόμουν 
Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που είχε οργανώσει ο Σεβαστιανός. Άντρες που 
σίγουρα ήταν της ΕΥΠ, μας είπαν να ταξιδέψουμε επείγον για Ιωάννινα σε μια 
σημαντική σύσκεψη. Φθάσαμε έγκαιρα και μας υποδέχτηκαν με 
χειροκροτήματα. Είχα θέση στο κεντρικό τραπέζι εκεί που ήταν και ο κ. 
Μπόζιος. Και ποιος δεν ήταν στο λαμπρότατο συμπόσιο εκείνο. «Εκπρόσωποι 
στην Ελλάδα απ΄όλα τα εδάφη της μαρτυρικής Βορείου Ηπείρου» !!!  

Πήγα να πλύνω τα χέρια μου και άκουσα ένα γκαρσόν που ανέφερε ότι 
το δείπνο κόστιζε (τόσο πιθανόν χρεώθηκε) το τριπλό ποσό απ΄ ό σα είχα 
ζητήσει εγώ για να λειτουργήσει ομαλά η οργάνωση για ένα χρόνο !! Κάποια 
στιγμή μέσα στον ατμό των ποτών, τις πατριωτικές μεγαλοστομίες και 
μεγαλόπνοα «ιστορικά σχέδια» που οι ίδιοι δεν πίστευαν, εκνευρίστηκα. 
Σηκώθηκα, σχεδόν αναποδογύρισα το τραπέζι και έφυγα. Όσον να φθάσουμε 
εμείς (ήμουν ξανά με τον Γ. Γιάννη) στο ξενοδοχείο που μας στέγαζε, η 
ρεσέπσιον είχε πάρει εντολή να μη μας δεχτεί. Έφτασε εκεί ο διευθυντής του 
FΜ 88 στην Κέρκυρα για να μας καταπραΰνει, αλλά ήταν ανώφελο και 
ακατόρθωτο.  (Πήγαμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο το οποίο στην αρχή μας είπε ότι 
δεν είχε θέσεις, αλλά μόλις μας γνώρισε μας φιλοξένησε δωρεά !)   

Την ίδια περίοδο, στο Αργυρόκαστρο έγινε η σύσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
παραρτήματος Αργυροκάστρου, με επιλεγμένους Έλληνες, που και σε άλλο 
σημείο αναφέρω. Ήταν σύσκεψή «δοκιμασίας και ορκωμοσίας», δλδ όποιος 
ήταν με τη λύση της Αυτονομίας, προχωρούσε πολιτικά!   

Μια από αυτές τις μέρες, και ενώ βρισκόμουνα στα γραφεία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εμφανίστηκε ένας χοντροκαμωμένος τύπος και άρχισε να 
φωνάζει, να με αποκαλεί προδότη, ότι τους εγκαταλείψαμε στους διωγμούς των 
Αλβανών στο Τεπελένι και ότι η μόνη λύση είναι η αυτονομία. Με κατηγόρησε  
ότι προσωπικά δεν τη θέλω, διότι είμαι πουλημένος και ότι μόνο ένας Μπεζάνης 
είναι η λύση!! 

Εκείνη τη στιγμή μέσα μου ξεσπάθωνε ο ένας κατά του άλλου. Ο 
Παναγιώτης Μπάρκας κατά του βουλευτή Παναγιώτη Μπάρκα. Κέρδισε ο 
δεύτερος. Αμέσως κάλεσα τον πρόεδρο του παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
τον Θ. Μπεζιάνη, που τον είχε κουβαλήσει εκεί. Αλλά και εκείνος μου είπε τα 
ίδια, ότι ο κόσμος ξύπνησε πλέον και θέλει την αυτονομία. (!!) 
 

Γιατί γίνομαι στόχος του αλβανικού εθνικιστικού 
παραληρήματος 

 
Στα Τίρανα κορυφώνονταν η εκστρατεία εναντίον μου. Γραφούν όλες οι 

εφημερίδες και με κατηγορούν για Έλληνα εθνικιστή και σοβινιστή που θέλω να 
ξυπνήσω παλιές ιστορίες με αλλαγή συνόρων και προσάρτηση αλβανικών 
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εδαφών σε Ελλάδα !! Σημείο αναφοράς, εκτός των άλλων, η ανάπτυξη δήθεν 
τέτοιων θέσεων σε Αμερικανούς επισήμους με άμεσο ενδιαφέρον για τις 
εξελίξεις στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.  

Εκείνη την εποχή, όντως είχα δύο συναντήσεις με Αμερικανούς. Μια στα 
Τίρανα και μια στο Αργυρόκαστρο. Στις σημειώσεις μου γράφω ότι αναφέρα 
στους αμερικανούς το δράμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, που άρχισε 
από τον Πόλεμο, από τότε που ο Χότζα κατέπνιξε με τη βία και το φόβο την 
εφαρμογή της Χάρτας του Ατλαντικού, με βάση τις αρχές της οποίας οι 
Έλληνες, ενώθηκαν στο αλβανικό ΕΑΜ. Τη δεύτερη φορά είπα σε προσωπικό 
επίπεδο ότι ποιος Έλληνας, όπως και εγώ, δε θέλει την Ένωση με την Ελλάδα, 
αλλά αυτό υπάρχει μόνο σε προσωπική βάση. Τίποτε δεν υπάρχει 
οργανωμένο! Ήταν ένας τρόπος προστασίας των πάντων, διότι σε προσωπικό 
επίπεδο μπορεί να πιστεύουμε ότι θέλουμε, αλλά όχι οργανωμένα (Πρόκειται 
για την ίδια θέση που εγώ θα τηρήσω και στις ανακρίσεις που υποβλήθηκα για 
τη δίκη των πέντε το 1994. Ότι κάποιοι από τους πέντε που γνώριζα 
εκφράζονταν ατομικά για τέτοιες πεποιθήσεις, αλλά ποτέ δεν είχαν προβεί σε 
οργανωμένες κινήσεις!) 

Απ΄ό τι αργότερα προέκυψε, ο Θ. Μπεζιάνης, είχε μεταφέρει την 
κουβέντα μου με τους αμερικανούς στα Τίρανα, ως απόδειξη ότι εγώ ήμουν 
υποκινητής εθνικιστικών κινημάτων προσάρτησης αλβανικών εδαφών στην 
Ελλάδα. 

Με πάτημα αυτό και γενικώς λόγω των θέσεων μου στην αλβανική 
βουλή, ξέσπασε εναντίον εκείνη σκληρή εκστρατεία, που δε σταματούσε με τις 
δηλώσεις μου.        
  Ένα μήνα ακριβώς από την καταψήφιση του νομοσχεδίου για την 
παιδεία στη μητρική γλώσσα και τη διάρρηξη του υπνοδωματίου στο ξενοδοχείο 
των βουλευτών στα Τίρανα, μου έγινε απόπειρα δολοφονίας μέσω 
δυστυχήματος. Σώθηκα εκ΄θαύματος. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι΄ατυό το 
τραγικό συμβάν. Η πρεσβεία μας όχι μόνο δεν έδειξε ενδιαφέρον για την υγεία 
μου, αλλά ούτε ενημέρωσε την Αθήνα!! Αργότερα επιβεβαίωσα ότι την 
απόπειρα είχαν οργανώσει τα «όργανα» από την αλβανική πλευρά. (Αλλά 
φαίνεται και η Ελλάδα δεν είχε αντίρρηση. Έβγαινε από τη μέση ένας 
ενοχλητικός τύπος, τον οποίο μπορεί να τον αξιοποιούσαν αν χρειάζονταν ως 
ήρωα!)  

Θα ακολουθήσει μια συνάντηση με τον αρχηγό της ασφάλειας της 
πρεσβείας μας στα Τίρανα τον οποίο συνόδευε όπως πάντα ο Γ. Γραμματέας 
της Πρεσβείας Γιώργος Διακοφωτάκης. Με προειδοποίησαν προσωπικά, αλλά 
που ίσχυε και για τους 5 βουλευτές. Μέχρι τώρα, μου είπαν, παντού όπου 
πηγαίνατε είχατε τη σκιά μας από πίσω. Υπάρχει εντολή να σταματήσουμε να 
σας προστατεύουμε γι΄αυτό πρέπει να προσέξετε το κεφάλι σας και τις 
οικογένειες σας.  Είχε μεσολαβήσει ένα επεισοδιακό ταξίδι μου προς τα Τίρανα. 
 

Η θορυβώδης δήλωση Μπεζιάνη για ένωση με την Ελλάδα και 
ο εξοστρακισμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

 
Και ενώ εμείς προσπαθούσαμε να ηρεμίσουμε το κλίμα, ενόψει της 

ψήφισης του εκλογικού νόμου στη δημοσιότητα λαμβάνει χώρα με 
ασυμμάζευτη απήχηση, μια δήλωση του Μπεζιάνη σε μια εφημερίδα 
«Χριστιανική», που δεν την γνώριζε ούτε ο εκδότης της, ότι «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 
αγωνίζεται για την ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα». Λίγο να πει 
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κανείς ότι έκανε το γύρω του κόσμου και δεν υπήρχε τρόπος και μέσο να 
περιορίζονταν, τουλάχιστον, τα εθνικιστικά πάθη στην Αλβανία με αιχμή του 
δόρατος τους βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και προσωπικά εμένα. 

Και πάλι η ελληνική πρεσβεία δεν βρήκε τρόπο να μας συμβουλευτεί. 
Μας δέχτηκε όμως ο Ράυερσον, ο Αμερικανός Πρέσβης στα Τίρανα. Στη 
συνάντηση μίας ώρας που είχαμε έδειχνε ότι είχε αλλάξει εντελώς, σάμπως να 
μην είχαμε γνωριστεί ποτέ και ότι ήταν ενοχλημένος. Η συνάντηση στην ουσία 
αφορούσε το αίτημά μας για στήριξη στην ψήφιση του εκλογικού νόμου ώστε η 
ΟΜΟΝΟΙΑ να είναι εκλογικός φορέας. Εκείνος μας παρέπεμψε στη δήλωση 
Μπεζιάνη. Του εξηγήσαμε περί τίνος πρόκειται, αλλά εκείνος πιθανόν να 
γνώριζε περισσότερα από μας. Μας ζήτησε να τοποθετηθούμε επίσημα στη 
Βουλή, ενώ όσον αφορά τη στήριξη που ζητούσαμε μας παρέπεμψε στα 
Συνδικάτα!!!  

Η δήλωσή μας έγινε στη Βουλή, όμως ήταν σίγουρο ότι δεν θα 
κατάφερνε να αποτελούσε επιχείρημα για να μη φύγει η ΟΜΟΝΟΙΑ από τη 
Βουλή.  

Στις αρχές Γενάρη ο Μπεζιάνης προέβη σε μια νέα προβοκάτσια. 
Οργάνωσε μαζική συγκέντρωση στη Δερβιτσάνη για να «αποφασίσει για την 
αυτονομία» Την οργάνωσε χωρίς να ενημερώσει και να συμφωνήσει με τα 
αρμόδια συλλογικά όργανα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, ή να είχε συμβουλευτεί με 
κάποιον, να παρουσίαζε ένα πρόγραμμα. Η σύσκεψη έγινε και ήταν Κυριακή, η 
πρώτη ίσως του 1992.   

Σε λίγες μέρες, όταν επιστρέψαμε στη Βουλή, βουλευτής του Σ. 
Κόμματος που είχε τον αδερφό στις μυστικές υπηρεσίες από παλιά, μου είπε: 
«Ε μω, την κάνατε προχθές την αυτονομία, ε;!» Γύρισα το κεφάλι να του μιλήσω 
αλλά εκείνος με διέκοψε. «Ξέρω, ξέρω τι έκαμες και τι είπες.» !  

Είχα πάει στη Δερβιτσάνη. Μου είχαν πει απλώς ότι πρόκειται για 
σημαντική συγκέντρωση που την οργάνωναν κάποιοι από την Ελλάδα. Η 
συγκέντρωση ήταν ξανά έργο του Μπεζιάνη. Κάπου ήθελε να περάσει το 
μήνυμα ότι το κίνημα της αυτονομίας ήταν πραγματικότητα και μαζικό. Ο Γ. 
Γιάννης, ως βουλευτής της περιοχής δεν ήρθε.   

Πρόκειται πράγματι για προβοκάτσια. Θεώρησα παγίδα τη μάζωξη 
ανθρώπων χωρίς ταυτότητα. Ένα τέτοιο κίνημα δεν γίνεται με λαϊκίστικους 
τρόπους και ούτε μπορεί να μπλέξεις εκεί και έναν βουλευτή χωρίς ενημέρωση. 
Έφυγα διαμαρτυρόμενος, λέγοντάς τους ότι εύχομαι να γίνεται όλοι Γεώργιδες 
Ζωγράφοι. 

Ήταν πιθανόν η τελευταία, η χαριστική βολή για την πολιτική μου 
καριέρα! Το πρόσωπο του Μπεζιάνη και του σιναφιού του έλαμψε. Οι 
προερχόμενοι από Ελλάδα μαύρισαν !!! 
 

Η προκλητικότητα Μπεζιάνη και η απαράδεχτη 
περιφρονητική στάση της Αθήνας εναντίον μας 

 
Σε λίγες μέρες, μας κάλεσαν στα Λιθαρίτσια στα Ιωάννινα, τέσσερις από 

τους πέντε βουλευτές και πλήθος οπαδών του Μπεζιάνη. Μας έστησαν όρθιους 
στη μέση μιας αίθουσας και μας ρωτούσαν αν θα παραιτηθούμε ή αν θα 
ακολουθήσουμε τον Μπεζιάνη. Είπαμε όλοι ότι προτιμούμε την παραίτηση. Ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Χάρης ο Δημητρίου με ρώτησε 
προσωπικά για δεύτερη φορά και του είπα πιο αποφασιστικά ότι επιλέγω την 
παραίτηση. 
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Μήνες πριν είχε συμβεί κάτι παρόμοιο στη Δερβιτσάνη. Ο σύμβουλος 
του Μητσοτάκη και αρμόδιος για τα θέματα του Ιδρύματος Παλινοστούντων, κ. 
Κόκκινος, μας έβαλε όλους τους βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε ένα κοινό 
σκαμνί και αυτός απέναντί μας με τον Μπεζιάνη. Μας ρωτούσε τι σκεφτόμασταν 

εμείς για το Δ. Κόμμα. 
Όταν ήρθε η σειρά μου, 
ήμουν τελευταίος, του 
απευθύνθηκα: «Ποιος 
είστε κύριε που τολμάτε να 
βάλετε σε ένα σκαμνί 
πέντε βουλευτές και να 
τους ανακρίνεται για ένα 
άλλο κόμμα όταν δεν μας 
στηρίζετε στο έργο μας;!!»   

Είχε προηγηθεί 
μαζί του ένα ακόμα 
επεισόδιο, στις 14 Ιουνίου 
1991. Ενώ βρισκόμασταν, 
ως τριμελή 
αντιπροσωπεία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Συνέδριο 
των Δημοκρατικών 
κομμάτων της Βαλκανικής 
που είχε καλέσει η Ν. 
Δημοκρατία, κλείσαμε 
συνάντηση με τον κ. 
Μητσοτάκη. Προηγήθηκε 

προπαρασκευαστική 
συνάντηση με τον κ. 
Κόκκινο. Όταν καθίσαμε 
να μιλήσουμε με τον 
Πρωθυπουργό και χωρίς 
καλά-καλά να πούμε το 
«καλώς σας βρήκαμε» ο 
κύριος Κόκκινος άρχισε να 
μιλάει με τον 
πρωθυπουργό για αρκετά 
λεπτά. Στη συνέχεια και 
χωρίς εμείς να πούμε 
σχεδόν ούτε κουβέντα 
στον πρωθυπουργό, ο κ. 
Κόκκινος έβαλε τέρμα 
στην επίσκεψη και 

σηκώθηκε 
παρασέρνοντας  και τον 
πρωθυπουργό ο οποίος  
θέλησε να μας 

αποχαιρετήσει. Ανάγκασα τους δικούς μου να καθίσουν, Δώρη Κυριαζή και 
Γιάννη Γιάννη και είπα στον πρωθυπουργό ότι εδώ ήρθαμε να ακούσετε εμάς, 
με τον κ, Κόκκινο τα λέτε όποτε θέλετε. Ο κ. Μητσοτάκης κάθισε λες και του 

Χειρόγραφο για τις συναντήσεις με Μητσοτάκη και Σαμαρά, Ιούνη 1991. 

Εκεί μας έδωσαν και τα τηλ. του κ. Αναστασίου, πριν έρθει ως έξαρχος του 

Πατριαρχείου στην Αλβανία  
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έκοψε κάποιος τα γόνατα, ενώ ο κ. Κόκκινος μαύρισε στο όντως κόκκινο 
πρόσωπό του. Διαβάσαμε και παραδώσαμε στον πρωθυπουργό τα αιτήματά 
μας, γραμμένα με το χέρι, όπως πάντα σε ένα κομμάτι χαρτί.       

Έτσι λοιπόν θα φθάσει η ημερομηνία 01-02.02.1992, όπου θα ληφθεί η 
απόφαση αποκλεισμού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τους εκλογικούς φορείς. Ο 
ρόλος της Ελλάδας υπήρξε αποφασιστικός! Θα τα πούμε όταν φθάσουμε εκεί.  

 
Αντίκρουση στη Βουλή των εθνικιστικών επιθέσεων εναντίον 

μου και εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
 

Συνεδρίαση 22.10.1991 Συζήτηση για το πρόγραμμα της οικονομίας της  
Αλβανίας στην περίοδο μεταπολίτευσης   

Σελ. 1902 
 
Kastriot Islami - Duke pasur parasysh që keni votuar për orarin, deri në 
20.30 dhe diskutimet nuk po tërhiqen, atëherë ato do t’i vazhdojmë nesër në 
orën 10.00. Para se ta mbyll seancën, e ka kërkuar fjalën deputeti Panajot 
Barka.  
(Στη λήξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Βουλής και ενώ είχε ανακοινώσει 
τη συνέχιση των εργασιών του σώματος την επόμενη, μου έδωσε το λόγο για 
μια προσωπική δήλωση. Πρόκειται για μια αντίδραση στο εθνικιστικό 
παραλήρημα εναντίον μου) 
Panajot Barka - Të më falin kolegët, edhe unë si deputet jam dakord dhe pro 

programit dhe reformës ekonomike, 
por e kërkova fjalën për të bërë një 
deklaratë dhe detyrohem ta bëj këtë 
deklaratë proteste këtu në Kuvendin 
Popullor kundër disa akuzave ndaj 
meje në shtypin partiak të ditëve të 
fundit jo thjesht se ky shtyp nuk do të 
pranonte për botim një deklaratë të 
tillë, por si deputet nderin e kam këtu, 
në këtë sallë, dhe se nuk mund të rri 
këtu brenda duke mbajtur mbi vete 
akuza të tilla që cenojnë statusin e 
deputetit dhe insinuata të tilla politike 
që nuk janë thjesht keqdashëse, por 
që provokojnë armiqësi nacionale e 
ndërnacionale. 
Personalisht dhe pas meje kolegët e 
mi të OMONIAs akuzohen direkt ose 
indirekt në gazetën “Kombi” të enjten 
e javës së kaluar dhe në gazetën 
“Rilindja demokratike” të së shtunës 
se jam ose vegël e Athinës ose e 
qarqeve të ndryshme politike të 
Greqisë. Një akuzë ose insinuatë e 

tillë është tepër e rëndë për çdo deputet, veçanërisht për mua apo kolegët e 
mi, dhe kërkon praninë e ligjit dhe të organeve përkatëse për të provuar 
fajësinë. Do t’ia falja gazetës së Unikombit, se s’ke ç’pret nga një udhëheqës 
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partie që kur qe jurist, u shqua si falsifikator dokumentesh, por nuk mund t’i 
falet deputetit Baleta, prandaj dhe kërkoj që ai si deputet ose redaksia e 
gazetës “Kombi” të provojë me fakte që ligji mbi arsimin në gjuhën amtare të 
pakicave kombëtare u hartua në sheshin “Omonia”, sipas “Kombit” dhe se 
veprimet tona me ato të diplomatëve apo funksionarëve grekë janë të 
koordinuara, e për më keq... kundër Shqipërisë.  
E kërkoj këtë se jam i gatshëm që pas vërtetimit të këtyre akuzave, të më 
hiqet mandati i deputetit e të vuaj dënimin më të rreptë të ligjit. E kërkoj këtë 
se i pëmbahem betimit tim për të luftuar për demokracinë në Shqipëri.  
Në të kundërt, ligji le të veprojë me të njëjtën forcë ndaj akuzuesve. Me këtë 
rast duhet t’u kujtoj organeve të Policisë së Tiranës se vjedhja ndaj nesh në 
hotel “Arbëria” natën e 9 tetorit, një ditë fill pas debatit në Parlament mbi ligjin 
për arsimin në gjuhën amtare të pakicave kombëtare, edhe nga këta artikuj 
del se kishte karakter politik. Hajdutët nuk zilepsin pasurinë tonë, por ishin të 
udhëzuar të grabisnin dokumente komprometuese. Fatkeqësisht materiali 
i vjedhur në gjuhën amtare vonon Parlamentin të njihet me peticionin tonë të 
paraqitur në mbledhjen e KSBE-së në Moskë.  
Po kështu, duhet t’i kujtoj popullit shqiptar se zoti Baleta apo zotërinjtë e tjerë 
të këtij kallëpi kërkojnë të shfrytëzojnë minoritetin grek në Shqipëri e kërkesat 
e tij të drejta e të ligjshme për një kundërvënie armiqësore midis tyre dhe për 
një armiqësim me psikozën e shekullit të kaluar me Greqinë. 
Edhe një diçka tjetër, zoti Baleta, që duhet të ta thotë populli shqiptar, 
veçanërisht partia jote: mos u bëni bukëshkalë me Greqinë. 
Duke përfunduar, kërkoj në mënyrë imperative që Kryesia e Kuvendit Popullor 
të provojë fajësinë e akuzave, insinuatave apo aludimeve të tilla, se është 
detyrë e tyre të mbrojnë figurën e deputetit dhe statusin e tij.  
Gjithashtu, do t’i lutem Radiotelevizionit Shqiptar që, për arsye se nuk kemi 
mundësi të komunikojmë me opinionin publik shqiptar, ta transmetojë këtë 
deklaratë, që të mos u japë rast kalemxhinjve të shtrembërojnë deklaratat 
tona dhe të vërtetën e kërkesave të paraqitura nga ne. 
Falemnderit dhe na falni për shqetësimin, por me gjithë mend nuk mund të 
rrimë në këtë sallë duke pasur mbi vete akuza të tilla. 
 
Μετάφραση Panajot Barka – Ζητώ συγνώμη από τους συναδέλφους. Και εγώ 
ως βουλευτής συμφωνώ με το πρόγραμμα της οικονομικής μεταρρύθμισης, 
αλλά ζήτησα το λόγο για μια δήλωση διαμαρτυρίας εδώ στη Λαϊκή Βουλή, κατά 
κατηγοριών στο πρόσωπό μου στον κομματικό τύπο των τελευταίων ημερών.  

Επέλεξα την αίθουσα της Βουλής διότι είμαι βέβαιος πως ο τύπος αυτός 
όχι μόνο δε θα δεχότανε να φιλοξενήσει μια τέτοια δήλωσή μου, αλλά και επειδή 
η θέση και η τιμή μου ως βουλευτής είναι εδώ στη Βουλή, σ΄αυτή την αίθουσα 
και επειδή δεν μπορώ να μείνω εδώ μέσα χωρίς απάντηση σε τέτοιες 
κατηγορίες που θίγουν την εικόνα του βουλευτή και σε τέτοιους πολιτικούς 
υπαινιγμούς, οι οποίοι δεν είναι απλώς κακόβουλοι, αλλά προκαλούν εθνική και 
διεθνική εχθρότητα.    

Προσωπικά και μετά από μένα οι συνάδελφοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
κατηγορούμαστε άμεσα ή έμμεσα στην εφημερίδα «Κόμπι» “Kombi” (του 
Κόμματος Αλβανικής Εθνικής Ενότητας) στο φύλλο της Πέμπτης της 
προηγούμενης βδομάδας και στην εφημερίδα “Rilindja demokratike” (του 
Δημοκρατικού Κόμματος στην αντιπολίτευση), του Σαββάτου, ότι είμαστε ή 
εργαλείο της Αθήνας, ή των διαφόρων πολιτικών κύκλων στην Ελλάδα. Μια 
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τέτοια κατηγορία και υπαινιγμό είναι ιδιαίτερα βαρύ για κάθε βουλευτή, ειδικά 
για μένα ή και για τους συναδέλφους μου, και απαιτεί την παρέμβαση του νόμου 
και των αρμόδιων οργάνων για την επιβεβαίωση της ενοχής.   

Θα παράβλεπα την εφημερίδα του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, διότι 
δεν έχεις τι άλλο να περιμένεις από έναν ηγέτη κόμματος, ο οποίος όταν 
εργαζότανε ως νομικός, διακρίθηκε στην πλαστογράφηση εγγράφων, όμως 
είναι ασυγχώρητος ο βουλευτής Baleta, γι΄αυτό και απαιτώ ώστε αυτός ως 
βουλευτής ή η σύνταξη της εφημερίδας “Kombi” να επιβεβαιώσουν με στοιχεία 
ότι το νομοσχέδιο για την παιδεία στη μητρική γλώσσα για τις εθνικές 
μειονότητες καταρτίστηκε στην πλατεία «ΟΜΟΝΟΙΑ», σύμφωνα με την 
εφημερίδα “Kombi” και ότι οι ενέργειές μας και εκείνες των Ελλήνων 
διπλωματών είναι συντονισμένες, τόσο το χειρότερο….. κατά της Αλβανίας. 

Το απαιτώ αυτό διότι δηλώνω έτοιμος ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσής 
τους, να μου αφαιρεθεί το αξίωμα και να υποστώ την βαρύτερη τιμωρία του 
νόμου. Το απαιτώ διότι είμαι συνεπής στο σεβασμό της ορκωμοσίας μου για να 
αγωνιστώ για τη δημοκρατία στην Αλβανία.    

Σε αντίθετη περίπτωση, ο νόμος να ενεργήσει με την ίδια ισχύ κατά των 
κατήγορων. Επί της ευκαιρίας θέλω να θυμίσω στα αστυνομικά όργανα των 
Τιράνων ότι από τα συγκεκριμένα άρθρα προκύπτει πως και η ληστεία του 
δωματίου μας το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, μια μέρα μετά από τη λήξη της 
συνεδρίασης στη Βουλή για τον νόμο σχετικά με την παιδεία στη μητρική 
γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων, είχε πολιτικό χαρακτήρα. «Οι κλέφτες» δε 
ζήλεψαν τα πλούτη μας, αλλά είχαν οδηγία να έβρισκαν ενοχοποιητικά στοιχεία 
εναντίον μας. Δυστυχώς, τα έγγραφα που έκλεψαν στη μητρική μας γλώσσα, 
καθυστερούν τη Βουλή στη γνώση του υπομνήματός μας που υποβάλαμε στη 
Συνδιάσκεψη της ΔΑΣΕ στη Μόσχα.   

Επίσης, πρέπει να θυμίσω στον αλβανικό λαό ότι ο κ. Baleta ή άλλοι 
κύριοι της ίδιας πάστας, επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία και τα νόμιμα δικαιώματά της για μια εχθρική 
αντιπαράθεση με τον αλβανικό λαό και την καλλιέργεια εχθρότητας με την 
Ελλάδα βάση της ψύχωσης του προηγούμενου αιώνα. 

Και κάτι άλλο, κ Baleta,  κάτι το οποίο πρέπει να στο πει ο αλβανικός 
λαός και ιδιαίτερα το Κόμμα σου: Μη γίνεστε αχάριστοι με την Ελλάδα!  

(Σημείωση: Όπως είναι γνωστό το Δημοκρατικό Κόμμα 
προμηθεύονταν από την Νέα Δημοκρατία χρήματα, αυτοκίνητα, γραφική 
ύλη, τα πάντα για τη λειτουργία ενός κόμματος, όταν στην ΟΜΟΝΟΙΑ δεν 
δίνονταν τίποτε. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε χώρα 
φιλοξενίας εκατοντάδων χιλιάδων Αλβανών λειτουργώντας έτσι ως η 
βαλβίδα ασφαλείας για την αποφυγή των εσωτερικών κοινωνικών 
ταραχών και ανακατατάξεων. Στην Αλβανία όμως όλα τα λησμονούσαν)   

Καταλήγοντας, ζητάω επιτακτικά ώστε το Προεδρείο της Βουλής να 
διερευνήσει την ενοχή τέτοιων κατηγοριών, υπαινιγμών και υπόννοιων διότι 
αποτελεί δική της υποχρέωση να υπερασπιστεί την προσωπικότητα και το 
στάτους του βουλευτή.  

Επίσης θα παρακαλούσα την Κρατική Ραδιοτηλεόραση, λόγω του ότι 
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα επικοινωνίας με την αλβανική κοινή γνώμη, να 
μεταδώσει τη δήλωση αυτή ώστε να αφαιρέσει τη δυνατότητα στους διάφορους 
κοντυλογράφους να διαστρεβλώσουν τις δηλώσεις μας και το αληθές των 
αιτημάτων μας 
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Σας ευχαριστώ και σας ζητάω συγνώμη για την ανησυχία, αλλά 
πράγματι δεν μπορούμε να παρευρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή 
κουβαλώντας στην πλάτη τέτοιες κατηγορίες.  

 (Σημ: Παρά τη συμφωνία με τον πρόεδρο της Βουλής ότι δε θα 
επιτρέψει αντίλογο διότι αυτό θα με ανάγκαζε να απαντούσα κι εγώ, ο 
πρόεδρος της Βουλής έδωσε το λόγο στο Baleta για να ξεσπάσει. Αλλά 
και για να είναι αποκαλυπτικός. Οι δηλώσεις του παρά την οξύτητα 
εξέφραζαν και πολύ φόβο, αλλά και το πλαίσιο της γενικότερης επίθεσης 
εναντίον μας. Δεν απάντησα εκείνο το βράδυ αλλά την επόμενη, κάτι 
όμως που δεν υπάρχει στα πραχτικά της Βουλής 
 
Σελ 1903 
Kastriot Islami - Punimet vazhdojnë nesër në orën 10.00. Ju lutem, ju lutem, 
më falni! Fjalën e ka deputeti Baleta. 
Μετάφραση Kastriot Islami – Οι εργασίες συνεχίζουν αύριο στις 10 η ώρα. 
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, Συγνώμη! Το λόγο έχει ο βουλευτής Baleta 
Abdi Baleta - Është pak vonë dhe njerëzit janë të lodhur, se zoti Barka me të 
vërtetë meriton një përgjigje të gjatë për këto skena melodramatike që do të 
na krijojë në Parlament. E kuptoj që nuk është shqetësimi i madh dhe prekja 
që e shtyjnë të flasë në këtë mënyrë. Tani detyrohem, fatkeqësisht, t’ia them 
drejt, hapur, atë që s’kam dashur ndoshta ta bëj për korrektësi parlamentare 
herët e tjera, por më duket se po luan një rol shumë të keq. 
E para, ose nuk di t’i lexojë gazetat, ose nuk do. Atë që kam shkruar në 
gazetën e së shtunës, jam munduar pikërisht ta bëj me një ton shumë korrekt, 
sepse po ju them sinqerisht, po qe se do të nisesha nga ndjenjat e mia, duhej 
të shkruaja më fort. Në qoftë se zoti Barka shqetësohet vetëm për fatin e tij 
dhe sepse iu prekërka nderi i tij, siç e kupton ai, edhe unë si qytetar, si 
shqiptar, e kam për detyrë të prekem shumë më tepër për fatin e kombit tim 
dhe të shtetit tim dhe këtë do ta bëj jo t’i prishet qejfi zotit Barka, po t’i prishet 
qejfi Zotit vetë. 
Ka ardhur koha që të kritikojmë ashpër diplomacinë shqiptare dhe veten tonë, 
edhe unë që kam qenë atje e që s’kam folur kështu, sepse s’kemi dalë sa 
duhet në mbrojtje të të drejtave të kombit tonë, në një kohë kur gazetat e 
Greqisë me vite e shekuj janë mbushur me lloj-lloj fyerjesh dhe për dy fjalë 
shumë korrekte që shprehim ne në gazetë, zotit Barka iu prekërka sedra kaq 
shumë. Atë që kam thënë, unë e mbroj përpara kujtdo qoftë. Është mënyra 
më korrekte dhe s’kam akuzuar fare asnjëri, po kam thënë: “njëkohshmëria e 
deklaratave”. Çdo njeri që shkruan, ka të drejtë të bëjë komentin e tij për 
ngjarjet. Këtë duhet ta dijë dhe zoti Barka. Në qoftë se i djeg miza, s’e kam 
fajin unë, as kam dashur t’i kujtoj gjëra të tilla. 
Duhej ta përmendje, zoti Barka, që edhe kur shkuam për një takim pune 
konstruktiv dhe ai hapi bisedë provokuese para tre juristëve amerikanë, pse 
s’e thotë që më detyroi përsëri të ndërhyja dhe atje? Pse s’e thotë që po të 
njëjtit amerikan, rrugës kur ka kaluar, i ka pohuar se e dëshiron bashkimin me 
Greqinë? Atëherë, pse jemi në këtë Parlament ne duhet të shkruajmë vetëm 
siç mund të na japë leje dikush?! 
Na thotë për bukëshkalë të Greqisë. Gjithsej kam kaluar vetëm një javë në 
Greqi në jetën time, tani, kur isha i ftuar nga mekanizma ndërkombëtarë. Unë 
do ta pranoja kritikën e zotit Barka për bukëshkalë, në qoftë se do të më 
thoshte bukëshkalë i Dropullit, por jo i Greqisë. Po të kishte ndodhur që t’i 
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kisha ngrënë bukën Dropullit, të fyeja Dropullin, të fyeja minoritarët që 
banojnë në Dropull, do ta pranoja. Po bukëshkalë i Greqisë më duket nuk i 
takon zotit Barka të thotë, sepse është shtetas i Shqipërisë. Në qoftë se e 
merr përsipër të më quajë mua bukëshkalë i Greqisë, atëherë mos vallë atë 
që rezervohem t’ia them unë gabimisht po mundohet ta thotë vetë? Duhet 
pasur kujdes, zotëri, se në Parlament jemi, ia kemi për borxh vëllazërinë 
njëritjetrit, por po na shkoi thika në kockë, në djall të venë dhe gjithë parimet 
ndërkombëtare dhe gjithë hipokrizitë që bëhen, dhe jam i sigurt se me këto 
mënyra zoti Barka nuk po u shërben zgjedhësve të tij. 
Kam dhe unë të drejtën t’ia them këtë. Ndonjë ditë zgjedhësit e tij ndoshta do 
ta kuptojnë që zoti Barka po krijon situata të pakëndshme në Parlamentin 
tonë në një kohë të vështirë dhe unë mund t’i them vetëm këtë: do të shkruaj 
sa herë ta ndiej të nevojshme, se e vërteta duhet mbrojtur dhe sa herë të jetë 
e nevojshme që kombi im duhet mbrojtur. Para amerikanëve ju thashë që nuk 
jemi Suedi dhe Finlandë, sepse dhe Ballkani s’është bërë Skandinavi. Kur të 
bëhet Ballkani Skandinavi, unë do të luftoj që edhe Shqipëria të jetë Suedi 
dhe Finlandë për trajtimin e minoriteteve, por jo më përpara. I thashë zotit 
Barka para ekipit amerikan: 
Jam dakord të dal përpara çdo ekipi juristësh ndërkombëtarë dhe të mbroj 
tezën se Shqipëria është nga vendet më të përparuara në botë për 
respektimin e minoriteteve. Kush do të dalë ta bëjë këtë në emër të Greqisë? 
Nuk ia them zotit Barka, se ai duhet ta bëjë në emër të Shqipërisë, po mbase 
do të dalë ndonjë atje. Jam gati të dal me cilindo jurist, ashtu siç doli Mehdi 
Frashëri para Ipolitisit. 
Prandaj, komentet e shtypit janë komente shypi, zoti Barka e ka gazetën atje, 
të më përgjigjet. Në qoftë se përpiqet që të krijojë skena në Parlament, besoj 
që e ka gabim. Edhe nga kjo s’do të tërhiqem jo vetëm prej tij, po prej kujtdo 
qoftë. Dhe në qoftë se ka filluar t’i mërzitet Parlamenti, të mos kërkojë të 
justifikojë qëndrimet, në qoftë se do të largohet, 
me të tilla gjëra, për të ndikuar keq në marrëdhëniet midis Greqisë e 
Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë për marrëdhënie të mira me Greqinë, por unë 
i përmbahem atij titulli që i kam vënë shkrimit: “Fqinjësi e mirë me fqinj të 
mirë”. Të na provojnë të gjithë fqinjët se vërtet janë fqinj të mirë dhe 
kurrë s’ka për t’u munguar fqinjësia e mirë nga Shqipëria. Me këtë do ta mbyll. 
Μετάφραση- περίληψη Abdi Baleta –  Θεωρεί τη δήλωσή μου 
μελοδραματικές σκηνές στη Βουλή που απαιτούν απάντηση και ότι η στάση 
μου τον προκαλεί να μιλήσει ανοιχτά διότι, όπως είπε  για μένα «απ΄ ό τι 
φαίνεται παίζει έναν πολύ κακό ρόλο»  

Ισχυρίστηκε ότι στην εφημερίδα έκανε μια ανάλυση και δεν ανέφερε 
στοιχεία, αλλά, συνέχισε «σε περίπτωση που ο κύριος Μπάρκας ανησυχεί μόνο 
για την τύχη του γιατί θίχτηκε στην τιμή του, όπως αυτός κατανοεί αυτό, και εγώ 
ως Αλβανός πολίτης δικαιούμαι να θιχτώ πολύ περισσότερο για τις τύχες του 
έθνους και του κράτους μου και αυτό θα το κάνω, και ας θιχτεί όχι μόνο ο κ. 
Μπάρκας, αλλά και ο ίδιος ο Θεός»  

Κατηγόρησε την αλβανική διπλωματία και τον εαυτόν του ως 
εκπρόσωπο της Αλβανίας στον ΟΗΕ, ότι δεν υπερασπίζεται όσο χρειάζεται τα 
δικαιώματα του αλβανικού έθνους όταν «οι εφημερίδες στην Ελλάδα χρόνια και 
αιώνες είναι γεμάτες με ύβρεις και για δύο πολύ συνεπείς λέξεις που λέμε σε 
μια εφημερίδα ο κ. Μπάρκας θίγεται.» 
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Στη συνέχεια ισχυρίζεται εντελώς ψευδώς για δήθεν επίσημη συνάντησή 
μας με Αμερικανούς νομικούς, ότι εγώ δήθεν άνοιξα παρουσία του Baleta 
κουβέντα στους Αμερικανούς ότι επιθυμώ την ένωση με την Ελλάδα. (Σημ: Σε 
άλλο σημείο ο ίδιος θα επιβεβαιώσει ότι την πληροφορία αυτή την είχε από τον 
Θ. Μπεζιάνη και εξήγησα πιο πάνω πώς έχει το θέμα.)  
  Στη συνέχεια καταπιάστηκε από την δική μου έκκληση ότι το κόμμα του 
και η Αλβανία δεν πρέπει να είναι αχάριστοι προς την Ελλάδα και δίνει 
προσωπικές απαντήσεις, ότι εγώ δικαιούμαι να τον αποκαλέσω αχάριστο σε 
περίπτωση που εκείνος «έφαγε το ψωμί της Δρόπολης», ενώ στην Ελλάδα, 
είπε, πάτησε μόνο μια βδομάδα και αυτό υπηρεσιακά.  

Από την άλλη πλευρά είπε ότι εγώ δεν δικαιούμεθα να υπερασπιστώ στο 
θέμα αυτό την Ελλάδα, διότι είμαι Αλβανός πολίτης και ότι σε περίπτωση που 
το αναλαμβάνω επιβεβαιώνω, κατ΄αυτόν, τις κατηγορίες του ότι είμαι εργαλείο 
της Ελλάδας στη Βουλή.   

Θα συνεχίσει όμως το δικό του παραλήρημα του λέγοντας ότι «έχουμε 
χρέος τη φιλία ο ένας προς τον άλλο, αλλά σε περίπτωση που φθάσει το μαχαίρι 
στο κόκκαλο, στο διάβολο να πάνε όλες οι διεθνείς αρχές και όλες οι υποκρισίες 
που γίνονται και είμαι βέβαιος ότι με τον τρόπο αυτό ο κ. Μπάρκας δεν 
εξυπηρετεί τους ψηφοφόρους του».    

Αναφερόμενος στις υποχρεώσεις της Αλβανίας για το σεβασμό των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων είπε ότι τα Βαλκάνια δεν είναι Σκανδιναβία, 
«Όταν η Βαλκανική θα γίνει Σκανδιναβία εγώ θα αγωνιστώ ώστε η Αλβανία να 
είναι Σουηδία και Φιλανδία, αλλά όχι νωρίτερα». Γι΄αυτό ισχυρίστηκε είναι 
έτοιμος να αντιπαραταχθεί με κάθε ομάδα διεθνών δικηγόρων για να 
υπερασπιστεί τη θέση ότι η Αλβανία αποτελεί μια από τις πιο προοδευτικές 
χώρες στον κόσμο όσον αφορά το σεβασμό των μειονοτήτων», προκαλώντας 
ότι κανείς Έλληνας δεν μπορεί να υπερασπιστεί την Ελλάδα για κάτι παρόμοιο. 
Και κατέληξε με τον υπαινιγμό του τίτλου του άρθρου του «Καλή γειτονία με 
καλούς γείτονες»   
  
Απάντησα την επόμενη 23.10.1991. Λέγοντας τα εξής: 

Αξιότιμοι κύριοι του Προεδρείου. 
Χθες στις 22.10.1991, προέβησα σε μια προσωπική δήλωση, στόχος 

της οποίας δεν ήτανε, ούτε το σόου, ούτε οι μελοδραματικές σκηνές, ούτε η 
δημιουργία ανεπιθύμητων καταστάσεων στη Βουλή. Η δήλωση έγινε ώστε το 
προεδρείο και η Βουλή να υπερασπιστούν το κύρος μου ως βουλευτή από 
τέτοιες κατηγορίες, υπαινιγμούς, ή υπόνοιες, οι οποίες σε περίπτωση που 
γίνουν αποδεχτές ως πραγματικές, σημαίνει ότι παραβίασα την ορκωμοσία και 
πρέπει να τιμωρηθώ. Η σιωπή σας όμως ή της Βουλής, προϋποθέτει 
ουσιαστικά την αμέλεια έναντι του βουλευτικού μου αξιώματος και τη σιωπηλή 
αποδοχή των κατηγοριών αυτών. 

Στις αναφερόμενες εφημερίδες οι κατηγορίες είναι ξεκάθαρες, ότι είμαστε 
εργαλεία της Αθήνας, ότι μεταφέρουμε εκεί πληροφορίες που συγκεντρώνουμε 
με την ιδιότητα του βουλευτή και προετοιμαζόμαστε συγχρονισμένα με την 
ελληνική κυβέρνηση για επίθεση κατά της Αλβανίας . 
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Ξεκινώντας και 
από τις χθεσινές 
ομολογίες του κ. Baleta, 
δηλώνουμε ότι οι 
κατηγορίες αυτές 
πηγαίνουν μακριά αλλά 
δε θα επιτρέψουμε να 
περάσουν πάνω μας, 
να προσβάλλουν την 
τιμή και τη συνείδησή 
μας.  

Οι ομολογίες του 
βεβαιώνουν ότι εμείς 
ως βουλευτές 
παρακολουθούμαστε 
συνεχώς από φανερούς 
και αφανείς ανθρώπους 
και είμαστε 
απειλούμενοι.  

Ο κ. Baleta το 
ομολογεί και στην 
εφημερίδα, αλλά το είπε 
και χθες ότι μας 
ανέχεται για λόγους 
ηθικής, αλλά τώρα που 
το μαχαίρι έφθασε στο 
κόκαλο δεν μας 
ανέχεται άλλο! 

Συνεχίζει την 
κατηγορία του λέγοντας ότι ανέφερα στον Αμερικανό νομικό ότι εγώ επιθυμώ 
την ένωση με την Ελλάδα. Ο κ. Baleta δεν ήταν εκεί και δεν είχε πώς να ακούσει 
ότι εγώ είπα στον Αμερικανό διπλωμάτη ότι ο Ε. Χότζα εμπόδισε την Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα να εφαρμόσει τις αρχές της Χάρτας του Ατλαντικού και ότι 
ακριβώς εδώ αρχίζει το δράμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην 
Αλβανία. Αλλά οι πληροφοριοδότες του κ. Baleta δεν άκουσαν καλά, ή άκουσαν 
ότι συνέφερνε σε εκείνους . 
Διαπιστώνετε ανοιχτά και ξεκάθαρα κύριοι του Προεδρείου πόσο δύσκολη είναι 
η θέση μου!  
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Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, καταγγελία για την 
παρουσία της χώρας στην Ισλαμική Διάσκεψη 

 
Συνεδρίαση 18.11.1991 Επερώτηση στη Βουλή για την κατάσταση στα 
Πανεπιστήμια 
 
Σελ. 2187. 
Panajot Barka: Ne jemi dakord me peticionin e studentëve, me pjesën më të 
gjallë të së sotmes dhe të së ardhmes së vendit. Stabiliteti dhe qetësia në 
mjediset studentore ka të bëjë me të nesërmen. Këtu nuk bëhet shaka. 
Abuzimime me këto forca fisnike të popullit është i palejueshëm nga çdo forcë 
politike. Jemi dakord me masat që po merr Qeveria e Stabilitetit, por natyrisht 
ka akoma për të bërë. Është e pajustifikueshme, përshëmbull, të thuhet se 
nuk kemi bazë teknike për leksionet. Atëherë ç’mbetet? Vemëndja e Qeverisë 
dhe e Kuvendit, për mendimin tonë, nuk duhet të largohet për asnjë çast nga 
studentët. I propozojmë Universiteti tonë të lidhet me Universitetin e Janinës, 
që është më i afërti në Jug, në mënyrë që të lehtësohen sado pak punët 
tona.Ne, nga ana jonë, si grup parlamentar dhe si OMONIA, do të 
ndihmojmë sa të jetë e mundur për këtë problem. 
Μετάφραση περίληψη Panajot Barka: Υποστηρίζουμε το υπόμνημα και τα 
αιτήματα των φοιτητών. Θεωρούμε απαράδεχτη κάθε κατάχρηση της 
κατάστασής τους για πολιτικούς λόγους, όπως επίσης την αδυναμία της 
κυβέρνησης να εξασφαλίσει την υλικοτεχνική υποδομή για να έχουν οι 
φοιτητές  διαλέξεις και βιβλιογραφία και αναλαμβάνουμε τη σύνδεση του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με το πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.   
 

 
Συνεδρίαση 02.12.1991 Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα 

Η τοποθέτηση δεν υπάρχει στα πραχτικά της Βουλής 

Μετάφραση Παναγιώτης Μπαρκας- Οι πολιτικές δυνάμεις διάνυσαν τόσους 
μήνες προσπαθειών, μέσω 
μιας πολυκομματικής 
κυβέρνησης για τάξη, 
σταθερότητα και για ένταξη της 
χώρας στην πορεία της 
οικονομίας της αγοράς και 
ένταξης στην Ευρώπη. 
Αποδείχτηκε ότι δεν 
απόδωσαν, διότι σε πρώτη 
γραμμή δεν κατάφεραν να 
γκρεμίσουν τις βάσεις του 
παλιού συστήματος και διότι 
υπαινίσσονταν από δυνάμεις 
που λειτουργούσαν εκτός 
αυτών. Οι εξελίξεις αυτές 
οδήγησαν στη σημερινή 
κατάσταση η οποία είναι ίσως 
βαρύτερη από εκείνη τον 
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προηγούμενο Μάη, ανεξαρτήτως που οι εντάσεις δεν είναι τόσο εμφανείς όσο 
τότε. 

Ανεξαρτήτως που η οργάνωσή μας ΟΜΟΝΟΙΑ, ως η τρίτη δύναμη στη 
Βουλή δεν επιτράπηκε να μετάσχει στην κυβέρνηση σταθερότητας, με τη στάση 
μας επιδιώξαμε να στηρίξουμε το έργο της. Σ΄αυτές τις στιγμές που η 
κυβέρνηση δεν λειτουργεί, εκφράζουμε ανοιχτά την άποψή μας ότι τα 
συμφέροντα της χώρας απαιτούν μια έξυπνη και ώριμη λύση. Η Βουλή να 
αναλάβει όσο ποτέ άλλοτε τις ευθύνες της και να μη επιτρέψει τη διαχείριση της 
κατάστασης σε ένα ή σε μερικά χέρια. Και ενώ οδεύουμε σε πρόωρες εκλογές, 
να γίνουν όσο το δυνατό νωρίτερα με μια οικουμενική κυβέρνηση ικανή να 
σώσει τη χώρα από την καταστροφή, από τις κοινωνικές εντάσεις που προκαλεί 
η βεβαρυμμένη οικονομική κατάσταση. Η προεκλογική εκστρατεία ας μη 
μετατραπεί σε αυτοσκοπό για την εξουσία χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα 
συμφέροντα του λαού 
 
 

Συνεδρίαση 10.12.1991 
   

Καταγγελία για την παρουσία της Αλβανίας Ισλαμική 
Διάσκεψη. 

Σημαντικό, επιβεβαιώνει την τοποθέτηση του αντιπροέδρου της Βουλής 
 
Σελ.2238 
  Σημείωση: Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτελεί απλώς τόλμη, 
αλλά και σύνεση, ωριμότητα, κύρος και αξιοπρέπεια. Η Βουλή τότε δεν 
γνώριζε επίσημα ότι ο Ραμίζ Αλία, πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέβαλε 
αίτημα για συμμετοχή της Αλβανίας στην Ισλαμική Διάσκεψη. Στις αρχές 
του Δεκέμβρη 1991 η Αλβανία εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό 
Εξωτερικών μετείχε με το στάτους του παρατηρητή στην ετήσια 
Συνεδρίαση της Ισλαμικής Διάσκεψης. Πρώτο, το αίτημα έπρεπε να 
ανακοινωθεί και εγκριθεί από τη Βουλή και δεύτερο είναι 
αντισυνταγματική μια τέτοια κίνηση εφόσον η Αλβανία δεν έχει ένα 
επίσημο θρήσκευμα και είναι πολυθρησκευτική χώρα. 

Το Καλοκαίρι της ίδιας χρόνιας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης  
Γκραμόζ Πάσκο, με κάλεσε στο γραφείο του για να με συμβουλευτεί για 
κάτι πολύ σημαντικό. Αραβικές χώρες προσέφερναν στην κυβέρνηση 15 
δις δολάρια, δλδ τέσσερις ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς της τότε 
Αλβανίας με αντάλλαγμα την ελευθερία κινήσεων και δράσεων των 
αραβικών χωρών στη χώρα. Εκείνος μου είπε ότι ως απόγονος ανώτατου 
ορθόδοξου κληρικού δε θα επιτρέψει η χώρα να γίνει μουσουλμανικό 
μπουρντέλο γι΄αυτό και το απέρριψε, αλλά θα χρειαστεί στήριξη … 
Κατάλαβα ότι πίστευε στη στήριξη της Ελλάδας. 
Πολλά χρήματα από ισλαμικές χώρες θα φθάσουν με την προεδρεία του 
Μπερίσια. 

Ένα χρόνο αργότερα, το Δεκέμβρη του 1992, ο νέος Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Σαλί Μπερίσια, ξανά χωρίς την έγκριση της Βουλής και 
χωρίς ενημέρωση της κοινής γνώμης και παρά την απαγόρευση του 
Συντάγματος, υπόγραψε την ένταξη της Αλβανίας ως επίσημο μέλος της 
Ισλαμικής Διάσκεψης.   
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Η δική μου παρέμβαση στη Βουλή αφορά ακριβώς την κίνηση Αλία 
1991. 
 
 Aleksandër Meksi - Fjalën e ka zoti Barka. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Το λόγο έχει ο κύριος Μπάρκας.  
Panajot Barka - Edhe grupi ynë parlamentar e quan të domosdoshme kalimin 
për diskutim dhe miratim të këtij ligji dhe të ligjeve të tjera të rëndësishme. Por 
si deputet doja të theksoja diçka lidhur me gjendjen që ekziston sot në vend, 
ashtu siç tha zoti Dokle dhe për rolin që duhet të luajë parlamenti.  
Për këtë gjë them se do të ishte në favor të tij dhe të gjendjes në vend që 
Kuvendi Popullor t’i kërkonte Presidentit të zgjidhte sa më shpejt krizën 
qeveritare që është krijuar në vend. 
Po kështu Kuvendi Popullor duhet të marrë në shqyrtim dekretin e nxjerrë nga 
Presidenti ditët e fundit, për arsye se edhe në të mendoj që ka disa 
kundërshti. 
Problemi i tretë që doja të ngrija është që në rastet kur ekziston një krizë 
qeveritare, sidomos në politikën e jashtme, Qeveria duhet të kontrollohet nga 
parlameti. Pavarësisht se ne nuk kemi ligje të veçanta për këtë gjë, po është 
një përvojë e vendeve të tjera.  
E them këtë se pashë një njoftim në shtypin tonë që ministri ynë i Jashtëm 
është në Xhakardë, ku vendi ynë merr pjesë si i ftuar i Federatës Islamike.  
Mendoj që për veprime të tilla duhet të merret edhe pëlqimi i parlamentit, se 
ka të bëjë me qëndrimin e Shqipërisë si ndaj Europës, ashtu edhe ndaj 
vendeve të ndryshme që ekzistojnë në botë. 
Pra, e theksoj edhe një herë që sidomos tani veprimet e Qeverisë duhet të 
kontrollohen nga parlamenti. 
Faleminderit! 
Μετάφραση Panajot Barka – Και η Κοιν.Ομάδα μας κρίνει απαραίτητη τη 
διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου και των άλλων 
σημαντικών νομοσχεδίων. 

Όμως ως βουλευτής θέλω να φέρω στην προσοχή την επικρατούσα 
κατάσταση στη χώρα, όπως ανέφερε και ο κ. Dokle, καθώς και για το ρόλο της 
Βουλής σ΄αυτές τις καταστάσεις  

Για το λόγο αυτό φρονώ ότι θα ήταν σε όφελος της Βουλής και της 
κατάστασης στη χώρα σε περίπτωση που εκείνη ζητούσε από τον Πρόεδρο τη 
Δημοκρατίας να έλυνε όσο το συντομότερο την δημιουργήθείσα κυβερνητική 
κρίση. 

Επίσης η Βουλή θα πρέπει να πάρει υπό συζήτηση το προεδρικό 
διάταγμα που εξέδωσε τις τελευταίες μέρες ο Πρόεδρος διότι νομίζω ότι και το 
περιεχόμενό του περιέχει μερικές αντιφάσεις. 

Το τρίτο θέμα για το οποίο θα ήθελα να επισύρω την προσοχή της 
Βουλής, σχετίζεται με το γεγονός ότι στις περιπτώσεις επικράτησης 
κυβερνητικής κρίσης, η δράση της κυβέρνησης, ειδικά στην εξωτερική της 
πολιτική, πρέπει να ελέγχεται από τη Βουλή. Ανεξαρτήτως που γι΄αυτό δεν 
υπάρχει στη χώρα μας ειδική νομοθεσία, υπάρχει η εμπειρία άλλων χωρών.   
  Το επισημαίνω αυτό διότι πρόσεξα σήμερα μια ανακοίνωση στον τύπο 
που λέει ότι ο Υπουργός μας Εξωτερικών βρίσκεται στη Τζακάρτα, όπου η 
χώρα μας μετέχει ως προσκεκλημένη της Ισλαμικής  Διάσκεψης. Νομίζω ότι για 
τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται και η συγκατάθεση της Βουλής, 
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διότι αφορά τη στάση της Αλβανίας προς την Ευρώπη όπως και προς άλλες 
χώρες στον κόσμο. 
  Και άλλη μια φορά το τονίζω ώστε ειδικά στις στιγμές αυτές η δράση της 
κυβέρνησης πρέπει να ελέγχεται από τη Βουλή. Ευχαριστώ.  
     
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Σχετικά με το αίτημα για την εξέταση του 
Προεδρικού διατάγματος, όπως ορίζει και η πραχτική, η Επιτροπή  Άμυνας, 
Δημόσιας Τάξης και Μυστικών Υπηρεσιών πρέπει στην πρώτη σύσκεψή της 
αυτές τις μέρες να εξετάσει το διάταγμα και να το παρουσιάσει μετά στη Βουλή 
για να ψηφισθεί. Σε ότι αφορά τώρα τη δεύτερη επισήμανση, η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, μπορεί να καλέσει τους κύριους  του Υπουργείου 
Εξωτερικών για να δώσουν διευκρινήσεις σχετικά με την  υπόθεση.  
 

Σημείωση. Τι είχε συμβεί: Ο υπουργός Εξωτερικών είχε ζητήσει 
άποψη από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκείνη συνήλθε 
χωρίς την παρουσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και μερικών άλλων μελών της. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Τζελίλ Γκιόνι αντέδρασε αμέσως και θεώρησε 
σωστή την κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών πρώτο διότι η Αλβανία 
πηγαίνει εκεί ως παρατηρητής χωρίς να δεσμεύεται κάπου και δεύτερο, 
κατ εκείνον, πηγαίνοντας προς Ευρώπη δε σημαίνει ότι αποφεύγεις τους 
άλλους λαούς, κάτι το οποίο ούτε η Ευρώπη το πράττει. 

Την ίδια υποστηρικτική στάση τήρησε και ο βουλευτής της 
αντιπολίτευσης Baleta. Τη συμμετοχή της Αλβανίας στην Ισλαμική 
Διάσκεψη τη θεώρησε μια κίνηση ρουτίνας που δεν πρέπει να 
ανησυχήσει κανένα.  
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Προγραμματικές δηλώσεις της μεταβατικής 
κυβέρνησης του  Βιλσόν Αχμέτι 

 
 

Από τα τέλη του Νοέμβρη 1991 η πολιτική κατάσταση στη χώρα, όπως 
και η οικονομική και κοινωνική γίνεται δύσκολη και περίπλοκη. Στις 29 
Νοεμβρίου 1991 η οικουμενική κυβέρνηση συνασπισμού του Y.Bufi, 
ελεγχόμενη στην ουσία απ το Σ. Κόμμα, υπό τις πιέσεις του Δ. Κόμματος, κάνει 
ένα βήμα πίσω και δέχεται ώστε οι πρόωρες εκλογές να γίνουν εντός ενός 
τριμήνου.    

Ωστόσο το Δημοκρατικό Κόμμα διαφώνησε στη συνέχεια. Φαίνεται ότι 
δεν το συμφέρει να πάει σε εκλογές με τέτοια κυβέρνηση. Στις 04.12.1991 
απέσυρε τους υπουργούς του από την κυβέρνηση, (στην ουσία έριξε την 
κυβέρνηση) υποβάλλοντάς τη σε διαδικασίες παραίτησης. Η παραίτηση ήρθε 
δύο μέρες αργότερα στις 06.12.1991. (Ταυτόχρονα προκάλεσε στο εσωτερικό 
του Δ. Κόμματος έντονες τριβές) 

Στις 11.12.1991 ανακοινώθηκε από τον Αλία ο νέος Πρωθυπουργός, ο 
Βιλσόν Αχμέτι για να σχηματίσει μεταβατική ή οικουμενική κυβέρνηση, η οποία 
πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή στις 17.12.1991 
 
Συνεδρίαση 17.12.1991 Προγραμματικές δηλώσεις της μεταβατικής  

κυβέρνησης του  Βιλσόν Αχμέτι 
Σελ.2300 
 
Kastriot Islami: Fjalën e ka deputeti Panajot Barka. 
Μετάφραση Kastriot Islami: Το λόγο έχει ο βουλευτής Παναγιώτης 
Μπάρκας . 
Panajot Barka: I nderuar Kryetar,Të nderuar kolegë, Jemi parlamenti me 
mandatin më të shkurtër, disamujor, por me rendimentin e disa legjislaturave 
së bashku. Së paku aprovuam disa dhjetëra ligje e ndërruam disa qeveri dhe 
tani, të lodhur ndoshta nga pesha e ligjeve të aprovuara e nga ndërrimi i 
qeverive, në pragun e shpërndarjes sonë po i japim mandatin qeverisë së re, 
me urimin që të sjellë sa më shpejt që të jetë e mundur një parlament me 
përbërje krejt të re, me efektivitet më të madh e me kredibilitet sa më 
demokratik. Pra mendoj se kjo qeveri, pa ngjyra partiake e politike, ka në plan 
të parë një mision politik, organiizimin e zgjedhjeve të lira dhe të vërteta 
demokratike. Në këtë kontekst ajo ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe 
përcaktuese për fatin dhe të ardhmen e vendit. 
Ndikimi i saj në fushatën elektorale duhet të jetë i pangjyrë, ashtu sikurse 
është emri i saj. Askujt nuk i lejohet të ketë një ndikim mbi të. Vlerësimi i 
misionit të saj në një kuadër të tillë politik bën të mundur të gjejë pasqyrim 
edhe programi i saj ekonomik, i cili nuk duhet të imitojë programet  afatgjata të 
qeverive paraardhëse. 
Së pari, Qeveria e re duhet të interesohet për sigurimin e furnizimit të popullit 
me produktet mëse të domosdoshme. Këtë veprimtari ajo do ta realizojë, 
mesa duket, kryesisht nga ndihmat e jashtme. 
Përbërja e saj ndoshta do t’i japë mundësi që ndihmat e jashtme, sidomos 
nga fqinjët të mos i shikojë si mjet për kredo politike apo për motive të tjera, 
por në shërbim të interesave jetike të popullit.  
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Qeverisë së re, në të gjitha aspektet, i premtojmë përkrahjen tonë, por në 
drejtim të ndihmave, edhe kësaj qeverie, ashtu si edhe të tjerave, gjithmonë 
në emër të popullit dhe të vuajtjeve të tij, i premtojmë ndihmesë dhe përkrahje 
të veçantë. Nga ana e vet Qeveria duhet t’i drejtohet botës për ndihma, por 
asnjëherë s’duhet t’i interpretojmë ato si detyrim të 
botës ndaj nesh, por si një aspekt human e demokratik. 
Së dyti, një moment që ka rëndësi për të ardhmen dhe fillimin e veprimtarisë 

prodhuese bujqësore është 
inkurajimi i veprimtarisë prodhuese 
të fshatarit, që fillon me ndarjen e 
tokës. Përfundimi i këtij procesi 
është detyrë immediate dhe me 
rëndësi politike e ekonomike. 
Vlerësimi kështu i situatës lidhet 
edhe me stimulimin me mjete të 
veprimtarisë së bujkut dhe të 
kapitalit të huaj në bujqësi. 
Së treti, avancimi i marrëveshjeve të 
Qeverisë së Stabilitetit duhet të 
lidhet jo thjesht me momentin, por 
edhe me të ardhmen e vendit. 
Së katërti, duke qenë se demokracia 
dhe shteti demokratik vë në qendër 
të vëmendjes individin e fatin e tij 
dhe ashtu siç interesohet gjithë bota 
për fatin tonë, edhe ne duhet të 
interesohemi para se të 
shpërndahemi, bashkë me 
Qeverinë, për ligjin për pensionet 
dhe sigurimet shoqërore, sidomos 
për gratë dhe ata individë e fshatra 
pa të ardhura. 

Edhe një herë, duke vlerësuar veprën e Qeverisë si një shërbim politik në 
favor të demokracisë, i urojmë suksese! Falemnderit! 
 
Μετάφραση Panajot Barka: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι! 

Είμαστε η βουλή με την συντομότερη θητεία, μερικών μηνών, αλλά με 
την απόδοση μερικών νομοθετικών περιόδων από κοινού. Στο ελάχιστο του 
έργου μας ψηφίσαμε μερικές δεκάδες νόμων, αλλάξαμε μερικές κυβερνήσεις 
και τώρα, κουρασμένοι ίσως από το βάρος αυτού του νομοθετικού έργου, στα 
πρόθυρα της διάλυσής μας, δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση 
με την ευχή να φέρει όσο το συντομότερο δυνατό μια νέα Βουλή με νέα 
σύνθεση, με καλύτερη απόδοση και δημοκρατικό κύρος.   

Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση χωρίς κομματικές ταυτότητες, έχει σε 
πρώτη γραμμή μια ουσιαστική πολιτική αποστολή, την οργάνωση ελεύθερων 
και πραγματικών δημοκρατικών εκλογών. Υπό το σκεπτικό αυτό αναλαμβάνει 
μια εξαιρετική και καθοριστική ευθύνη για την τύχη και το μέλλον  της χώρας.  

Η επιρροή της στην προεκλογική εκστρατεία θα πρέπει να είναι 
ουδέτερη, άχρωμη, όπως και η ονομασία της. Όπως επίσης σε κανέναν δεν 
επιτρέπεται να την επηρεάζει.     
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Η αξιολόγηση της αποστολής της σε έναν τέτοιο πολιτικό πλαίσιο θα βρει 
ανταπόκριση στο οικονομικό πρόγραμμά της, το οποίο δεν μπορεί να έχει την 
αξίωση των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων.  

Πρώτο. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να ενδιαφερθεί για την εξασφάλιση του 
ανεφοδιασμού του λαού με τα απαραίτητα προϊόντα, αποστολή την οποία θα 
την πετύχει, απ΄ό τι φαίνεται, κυρίως  μέσω των ξένων βοηθειών. 

Η σύνθεσή της ίσως θα βοηθήσει ώστε να μη διαχειριστεί τις ξένες 
βοήθειες, κυρίως από τους γείτονες, ως μέσω για πολιτικά οφέλη ή για άλλους 
σκοπούς, αλλά προς όφελος ζωτικών συμφερόντων του λαού.      

Υποσχόμαστε τη στήριξή μας στην νέα κυβέρνηση προς κάθε 
κατεύθυνση. Όμως στο θέμα της διαχείρισης των βοηθειών και προς σ΄αυτή 
την κυβέρνηση, όπως και στις υπόλοιπες και πάντα εξ ονόματος του λαού και 
των όσων έχει υποστεί, υποσχόμαστε ιδιαίτερη στήριξη και βοήθεια. Από τη 
δική της πλευρά η κυβέρνηση θα πρέπει να αποταθεί στον έξω κόσμο για 
βοήθειες, χωρίς ποτέ να ερμηνεύσει αυτό ως υποχρέωση του κόσμου για μας, 
αλλά ως ανθρωπιστική και δημοκρατική διάσταση.      

Δεύτερο, ένα σημείο το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για το μέλλον και 
την επανεκκίνηση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί η ενθάρρυνση της 
γεωργικής δραστηριότητας που αρχίζει με τη διανομή της αγροτικής γης. Η λήξη 
της διαδικασίας αυτής αποτελεί επιτακτική ανάγκη πολιτικής και οικονομικής 
σημασίας. Η αξιολόγηση κατ΄αυτόν τον τρόπο της κατάστασης απαιτεί και την 
εξασφάλιση γεωργικών μέσων και ξένων επενδύσεων στη γεωργία.  

Τρίτο, η προώθηση των συμφωνιών της Κυβέρνησης Εθνικής 
Σταθερότητας δεν πρέπει να αφορά βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά το 
μέλλον της χώρας.    

Τέταρτο. Όντας η δημοκρατία και το δημοκρατικό κράτος θέτουν στο 
κέντρο της προσοχής το άτομο και την τύχη του και έτσι όπως ενδιαφέρεται 
όλος ο κόσμος για την τύχη μας, και εμείς πρέπει να ενδιαφερθούμε πριν τη 
λήξη της θητείας μας ως Βουλή από κοινού με την κυβέρνηση, για το νόμο για 
τις συντάξεις και τις κοινωνικές ασφαλίσεις ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τις 
άπορες οικογένειες στο χωριό.   

Και άλλη μια φορά, εκτιμώντας το έργο της κυβέρνησης ως μια πολιτική 
υπηρεσία σε όφελος του εκδημοκρατισμού της χώρας, της ευχόμαστε 
επιτυχίες. Ευχαριστώ!   
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Η δήλωση Μπεζάνη ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ αγωνίζεται για ένωση με 
την Ελλάδα και οι αλυσιδωτές εθνικιστικές αντιδράσεις. Η 

απώλεια της ισορροπίας 
 
Συνεδρίαση 08.01.1992 – Μεταξύ άλλων, απόφαση για τις αρχές του  

εκλογικού συστήματος  
Σελ. 2381 
 
  Αυτή η μέρα έχει τη δική της μεγάλη σημασία. Ήταν Τετάρτη. 

Στη συνεχιζόμενη εθνικιστική εκστρατεία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είχε 
προστεθεί από τα τέλη του Δεκέμβρη μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτή 
σχετικά με την προαναφερόμενη δήλωση Μπεζάνη στην εντελώς περιφερειακή 
εφημερίδα στην Ελλάδα, τη «Χριστιανική». Όπως πιο πάνω ανέφερα η δήλωση 
Μπεζιάνη, έλεγε ότι δήθεν η ΟΜΟΝΟΙΑ αγωνίζεται για την ένωση της Βορείου 
Ηπείρου με την Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό πώς εντοπίστηκε η εφημερίδα αυτή, 
εφόσον προσωπικά δεν κατάφερα να τη βρω ποτέ. Μου είπαν ότι ο εκδότης 
της, ούτε τη διαβάζει, ούτε ξέρει σε πόσα φύλλα τυπώνεται. Όπως όμως 
προείπα, είναι λίγο να πει κανείς ότι έκανε το γύρω του κόσμου. Γενικώς δεν 
ανέφεραν τον «ιδιοκτήτη» της δήλωσης, τον Μπεζιάνη. Ή έλεγαν ο πρόεδρος 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ή μιλούσαν αδιάκριτα για την ΟΜΟΝΟΙΑ ξεχωρίζοντας εμένα 
προσωπικά.  
 

Το χρονικό των εθνικιστικών επιθέσεων εναντίον μας  
 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του βουλευτή του Δ. Κόμματος Baleta, οι 
κατηγορίες εναντίον μου είχαν πηγή τον Μπεζιάνη και ισχυρίζονταν ότι εγώ είχα 
δηλώσει στους Αμερικανούς εκπροσώπους τα ιρρεδεντιστικά μου σχέδια σε 
βάρος της Αλβανίας.(!) Από τις σημειώσεις μου προκύπτει ότι εγώ όντως 
συναντήθηκα εκείνη την περίοδο με Αμερικανούς υπηρεσιακούς παράγοντες 
και διπλωμάτες δύο φορές, μια στα Τίρανα και μια στο Αργυρόκαστρο. Πιθανόν 
εκείνοι να ήρθαν για να διερευνήσουν το κλίμα που επικρατούσε και για το θέμα 
αυτό. Και το λέω αυτό διότι στις σημειώσεις μου αναφέρω, που σημαίνει ότι 
ρωτήθηκα, ότι το δράμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας άρχισε από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, από τότε που ο Χότζα κατέπνιξε με τη βία και το φόβο την 
εφαρμογή της Χάρτας του Ατλαντικού. Με βάση τις αρχές της οι Έλληνες, η 
απόλυτη πλειοψηφία τους, ενώθηκαν στο αλβανικό ΕΑΜ. Τη δεύτερη φορά 
είπα ότι ποιος Έλληνας δε θέλει την Ένωση με την Ελλάδα, όπως και εγώ. Αλλά 
μόνο σε προσωπική βάση. Προσωπικά δεν είχα καμιά ενημέρωση και τα 
παιχνίδια Μπεζιάνη και παρέας για «αυτονομία» τα θεωρούσα ένα παιχνίδι των 
μυστικών υπηρεσιών από το οποίο έπρεπε να μείνω μακριά, ανεξαρτήτως της 
διαπίστωση ότι η ανάμειξη της Αθήνας στο θέμα αποτελούσε το λίθο 
δοκιμασίας για την επιλογή της επόμενης ηγεσίας στην ΟΜΟΝΟΙΑ. (Δλδ, οι 
υποστηρικτές θα αποτελούσαν τους έμπιστους της Αθήνας!!!)    

Οι διαρκείς σκληρές εθνικιστικές επιθέσεις εναντίον μου, η διάρρηξη του 
δωματίου μας στις 09.10.1991, η απόπειρα σωματικής εξουδετέρωσής μου στις 
08.11.1991 και τώρα η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως και οι δηλώσεις Baleta, 
σημαίνουν ότι η Αλβανική πλευρά γνώριζε τα πάντα. Μας παρακολουθούσε 
ταχτικά, όπως αναφέρω και σε προηγούμενη δήλωσή μου στη Βουλή 
(22.10.1991) και είχε συγκεκριμένους στόχους και στημένους μηχανισμούς για 
να τους πετύχει. Προσωπικά ήμουν στο επίκεντρο και φαίνεται ότι 
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συμφωνούσαν και στην Αθήνα. Και δεν μιλάει γι΄ αυτό γενικώς η στάση της 
Αθήνας. (Ας μη λησμονούμε την προσωπική συμβουλή του αρχηγού του 
Σώματος ασφαλείας της Πρεσβεία  κ. Λ. Μίγκου και του Γ’ Γραμματέα της 
Πρεσβείας Γ. Διακοφωτάκη ότι είχαν πάρει εντολή για να μη μας παρέχουν άλλο 
προστασία και ότι πρέπει να προσέχουμε το κεφάλι μας και τις οικογένειές μας).  
 

Η πρεσβεία άρει την προστασία μας 
 

Πρέπει να ήταν αρχές Δεκεμβρίου. Ο Ραμίζ Αλία ζήτησε διαβουλευτική 
συνάντηση με την ΟΜΟΝΟΙΑ για την νεα κυβερνητική κρίση. Μέσω του 
τηλεφώνου του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αργυροκάστρου ειδοποίησαν εμένα. 
Κατάφερα να ενημερώσω το Ζαρμπαλά και το Γιάννη, αλλά δε θέλησε να πάει 
κανένας. Ούτε εγώ ήθελα αλλά δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε. Έφυγα, αλλά 
το αυτοκίνητο, ένα Φίατ, δεν είχε πετρέλαιο και κάπου στην Καβάγια 
σταματήσαμε να βάλουμε. Ασφαλώς με προσωπικά χρήματα. Δεν καταλάβαμε 
τι έγινε αλλά σε 15 χιλιόμετρα το αμαξι έσβησε και δεν έπαιρνε μπρος. Άφησα 
στον οδηγό δέκα χιλιάδες λέκ, (για την εποχή ήταν πάρα πολλά, σχεδόν ένας 
μηνιαίος μισθός) και έφυγα με ένα αυτοκίνητο διανομής των εφημερίδων. 
Φεύγοντας είπα στον οδηγό να ρημουλκιάρει το αμάξι και να το φέρει στα 
Τίρανα στο ρολόι στην κεντρική πλατεία.  

Ο οδηγός έφθασε στα Τίρανα πριν τελειώσει η συνάντησή μου με τον 
Αλία. (Για να ήμουν στην ώρα μου, δεν κατάφερα να πλύνω ούτε τα χέρια μου 
και μύριζαν ακόμα πετρέλαιο)  Είχε αφήσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο 
σημείο και είχε φύγει για φαγητό. Όταν έφθασα εγώ εκεί βρήκα 
κατατρομαγμένους τους δύο άνδρες της πρεσβείας, να με ρωτούν που ήμουν 
και τι έγινε. Μου είπαν τι είχαν να μου πουν και έφυγαν αφήνοντάς μας μια 
διεύθυνση για να πάμε το αυτοκίνητο για σέρβις. Μας είχαν βάλει μαζούτ αντί 
για πετρέλαιο)   
 

Το Διπλωματικό Σώμα στα Τίρανα θορυβείται. Περίεργη η στάση του 
Αμερικανού πρέσβη και «φίλου μου» Ραϋερσον 

 
Για το αληθές του λόγου στην αρχή δεν λάβαμε στα σοβαρά υπόψη τον 

όλο θόρυβο. Καταλάβαμε όμως ότι θα αποτελούσε σοβαρό στοιχείο εις βάρος 
μας στο στόχο που είχαμε για να παραμείνει η ΟΜΟΝΟΙΑ εκλογικός φορέας 
και η ψήφιση του εκλογικού νόμου πλησίαζε. Παντού όπου πηγαίναμε, κυρίως 
στους ξένους διπλωμάτες και παράγοντες ζητώντας τη δική τους 
διαμεσολάβηση για να παραμείνει η ΟΜΟΝΟΙΑ εκλογικός φορέας, το θέμα με 
τη δήλωση Μπεζιάνη, μας έβγαινε μπροστά. Έπρεπε κάτι να κάνουμε αλλά μη 
νομίσει κανείς ότι η όποια απόφαση ήταν και εύκολη υπόθεση. Η συνοχή στην 
κοινοβουλευτική ομάδα από καιρό δεν υφίστανταν. Πληροφορίες για το τι 
κρύβονταν πίσω από τη συγκεκριμένη δήλωση δεν μας παρείχε κανείς. Στο 
θέμα έμπαιναν περισσότερα ερωτηματικά και διλήμματα από το γεγονός ότι ο 
Μπεζιάνης είχε καταλάβει όλη την εκπροσώπησή μας στην Ελλάδα και 
ταυτόχρονα έχαιρε στην Αλβανία ασυλία και πλήρη ελευθερία.  

Η πρεσβεία μας δε μιλούσε. Την ίδια στάση τηρούσε και ο Μήτσιος που, 
κατ εμού τουλάχιστον, έπρεπε να γνώριζε αρκετά για να μη πω όλα. (Εμένα 
προσωπικά με πίεζαν σε αδίστακτα διλήμματα οι εικόνες από τη σύσκεψη 
Μπεζιάνη «για την αυτονομία» στη Δερβιτσάνη, λίγες μέρες πιο πριν!!)  
Ταυτόχρονα, τι μπορούσαμε να κάνουμε; Η σιωπή μας αποτελούσε πλέον 
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δείγμα ότι συμφωνούσαμε και στηρίζαμε τον Μπεζιάνη ενώ δεν γνωρίζαμε τι 
πραγματικά κρύβονταν. Από την άλλη, οι επιθέσεις ήταν τέτοιες που η κάθε 
διάψευσή μας θα εκλαμβάνονταν από τους Αλβανούς εθνικιστές ως ο δικός 
τους θρίαμβος και από τους δικούς μας ως μειοδοσία! Ή θα πουλιούνταν ως 
τέτοια απ΄αυτούς που ήθελαν και επεξεργάζονταν τον αποκεφαλισμό μας! (Και 
θα επιβεβαιωθούμε) 

Στα διλήμματα αυτά έβαλε ένα τέλος ο Αμερικανός Πρέσβης, «ο φίλος» 
μου στις διαδηλώσεις του Μαΐου. Απάντησε θετικά και άμεσα στο ραντεβού που 
ζητήσαμε. Έγινε αυθημερόν, στις 7 Γενάρη 1992.  

(Μια μέρα πριν, στα Φώτα, ήμασταν Αγίους Σαράντα, στα δραματικά 
γεγονότα με τον Αναστάσιο όταν Αλβανοί εθνικιστές Τσάμηδες είχαν ετοιμαστεί 
να τον ρίξουν στη θάλασσα την ώρα που θα έριχνε το Σταυρό για τον αγιασμό. 
Καταφέραμε να στήσουμε ένα πανίσχυρο τοίχος σωμάτων από λεβέντες 
ορθόδοξους, Έλληνες και Αλβανούς και τον σώσαμε. Λίγο αργότερα με πήρε 
παράμερα στο ξενοδοχείο του Βουθρωτού για να μου πει ότι καλύτερα θα ήταν 
να επέτρεπα να έπεφτε στα παγωμένα νερά της θάλασσας!! Κατάλαβα. 
Χρειάζονταν μια ηρωική πράξη)   

Ο Ράϋερσον, μας είπε ότι το ραντεβού θα διαρκούσε μία ώρα (ούτε 
λεπτό παραπέρα δε συνεχίστηκε η κουβέντα).Ήμουν με τον Γ. Γιάννη. Ο 
Αμερικανός Πρέσβης, ήταν αρκετά επίσημος, ψυχρός, με ασάλευτο βλέμμα και 
μετρημένες κινήσεις ακόμα και των ματιών. Στο αίτημά μας για τη δική του 
στήριξη, ώστε η ΟΜΟΝΟΙΑ να παραμείνει εκλογικός φορέας, μας παρέπεμψε, 
με εκείνο το ψυχρό ύφος στο θέμα των δηλώσεων Μπεζιάνη. Μεσολάβησε για 
λίγο η αμηχανία μας, διότι δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο Αμερικανός 
Πρέσβης, είχε λάβει στα σοβαρά τη δήλωση αυτή και ότι δεν γνώριζε ποια ήταν 
η στάση της Κοιν. Ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Του εξηγήσαμε με ειλικρίνεια πώς 
γνωρίζαμε εμείς το θέμα και ότι μια προσωπική θέση, έστω και εξ΄ ονόματος 
της οργάνωσης, δεν μπορούσε να δεσμεύσει τις πολιτικές της επιδιώξεις. 

Μας ζήτησε αποφασιστικά ότι πρέπει να τοποθετηθούμε δημοσίως στη 
Βουλή…(Προσέχουμε, δεν μας υπόδειξε μια θέση υπέρ ή κατά, αλλά τα 
τοποθετηθούμε!)  Όσο για το αίτημά μας για στήριξη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, προς 
δική μας έκπληξη, μας παρέπεμψε στην ηγεσία των συνδικάτων (!!!)  

(Η συνάντηση με τον 
πρόεδρο των Συνδικάτων έγινε 
αμέσως σε ένα καινούργιο 
πολυτελές μίνι μπας των 
Ανεξάρτητων Συνδικάτων, δώρο, 
απ΄ ό, τι μας είπε,  της αμερικανικής 
πρεσβείας . Ήταν όντως σε πολιτική 
εγρήγορση, αλλά ούτε καν είχε ιδέα 
για ό τι του λέγαμε. Έδωσε σημασία 
μόλις άκουσε το όνομα του 
Αμερικανού Πρέσβη. Μας είπε, 
μάλιστα ότι θα του μιλούσε 
προσωπικά (!!). Στην απέραντη 
πείνα για χρήματα, περιουσία και 
πολιτική καριέρα του προέδρου, 
αποκομίσαμε την εντύπωση ότι ο 
Αμερικανός μας είχε ξεφορτωθεί.)   

 Το πρόχειρο της τοποθέτησης της Κ.Ο στη Βουλή 
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Η τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
σε σχέση με τη δήλωση Μπεζιάνη 

 
Συζητήσαμε το θέμα οι πέντε βουλευτές και εκτός από τον Μήτσιο που είχε 
κάποιες αδήλωτες επιφυλάξεις, οι υπόλοιποι συμφωνήσαμε να κάνουμε 
δήλωση διάψευσης και αποστασιοποίησης από το Μπεζιάνη στη Βουλή. 
Την έγραψα και αφού συμφωνήσαμε, την υπόγραψε ο Ζαρμπαλάς, εξ 
ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για να διαβαστεί από τον 
ίδιο στην απογευματινή συνεδρίαση της 7ης Γενάρη 1992. Η συνεδρίαση 
εκείνης της ημέρας δεν έγινε λόγω απαρτίας και η δήλωση διαβάστηκε την 
επόμενη. Ούτε αυτή υπάρχει στα πραχτικά της Βουλής και έχει ως εξής:  
 
Δήλωση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Τις τελευταίες μέρες ο τύπος και 
διάφορα πολιτικά κόμματα στη 
χώρα εξέφρασαν την ανησυχία 
τους σχετικά με μερικές δηλώσεις 
που έγιναν σε μια ελληνική 
εφημερίδα από τον πρόεδρο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το παράρτημα 
Αργυροκάστρου Θεόδωρο 
Μπεζιάνη. 
Το Γενικού Συμβούλιο της 
οργάνωσης εκφράζει τη θέση του 
τονίζοντας ότι, σε περίπτωση που 
υπάρχει αυτή η συνέντευξη, την 
καταδικάζει με ανησυχία. 
Δηλώνουμε ότι ως τέτοιες οι 
δηλώσεις αυτές εκφράζουν 
προσωπικές θέσεις του κ. 
Μπεζιάνη και διόλου πολιτική 
θέση της οργάνωσης της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Η οργάνωσή μας 
αποστασιοποιείται από θέσεις και 
στάσης τέτοιου χαρακτήρα, όπως 
σωστά έπραξε και ο τύπος 
μερικών κομμάτων  στη χώρα, 

τονίζοντας ακόμα μια φορά  ότι η οργάνωσή μας αγωνίζεται για τα δικαιώματα 
των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
γενικά και για τον εκδημοκρατισμό της Αλβανίας, πλαίσιο, εκτός του οποίου 
αυτά τα δικαιώματα δεν μπορεί να γίνουν σεβαστά. Αγωνίζεται για την ενίσχυση 
της φιλίας μεταξύ των δύο λαών και της καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών, 
σεβόμενη το σύνταγμα και το αλβανικό κράτος δικαίου, τα διεθνείς ντοκουμέντα 
για τα θέματα αυτά. Κάθε άλλη στάση ή επιδίωξη δεν σχετίζεται με την πολιτική 
οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Με τη δήλωση αυτή θέλουμε ακόμη μια φορά να υπογραμμίσουμε την 
αποφασιστικότητά μας για να προστατεύσουμε την οργάνωσή μας από κάθε 
παρέκκλιση όσον αφορά το πλαίσιο των στόχων μας και να τονίσουμε ότι 
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τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να εκμεταλλευτούν για πολιτικά οφέλη και 
προεκλογική καμπάνια 
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ      Τίρανα 07.01.1992 
 
 

Η Αθήνα μετατρέπει το θέμα σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
στην Κοιν. Ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.  

Η «εθνική» συνάντηση στα Ιωάννινα, ή με τη θέση Μπεζιάνη, 
ή παραίτηση.  

 
(Σημείωση: Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η στάση της Πρεσβείας μας. 

Μέσα στην γνωστή αδιαφορία που τηρούσε τελευταία σε μερίδα από μας τους 
βουλευτές, έδειχνε ότι δε συμφωνούσε ούτε με τη δήλωση αυτή, ενθαρρύνοντας 
έτσι το χαμόγελο στο πρόσωπο του Μήτσιου. (Η πρεσβεία, η μόνη πηγή τότε 
τροφοδοσίας των ελληνικών ΜΜΕ, είχε κόψει κάθε επικοινωνία μαζί τους για 
θέματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Ωστόσο, είχε ενθαρρύνει στο 
απροχώρητο τον κύκλο γύρω από το Μπεζιάνη και «την ιδέα» του όσο αφορά 
το δικαίωμα να βγάζουν πουλημένες βίζες σε Αλβανούς πολίτες.)  

Ο Μπεζιάνης δεν ζήτησε το λόγο προσωπικά, αλλά εντός της δικής του 
συμπεριφοράς, καταδίκασε την τοποθέτηση αυτή στην Αλβανική Βουλή και 
αξιοποίησε το γεγονός αυτό, ως επιχείρημα για τη δική μας ξόφληση. 

Η Αθήνα, όμως ήθελε τη δική της διαπίστωση με σημείο αναφοράς το Θ. 
Μπεζιάνη. Στις 12 ή στις 19 Γενάρη πραγματοποιήθηκε «η εθνική» σύσκεψη  
στα Λιθαρίτσια  των Ιωαννίνων (τα παλιά Σαράγια του γιού του Αλί Πασά, στα 
οποία κανείς δεν γνωρίζει τον αριθμό των θυσιών και θυμάτων των στόχων του 
και του πατέρα του) Ήταν εκεί πολλοί οπαδοί του Μπεζιάνη, γνωστές φάτσες 
Βορειοηπειρωτών που λειτουργούσαν σε νέες και παλιές δομές του 
βορειοηπειρωτικού επαγγελματισμού, εκπρόσωποι του προχωρημένου 
κλιμακίου του ΥΠΕΞ στα Ιωάννινα κλπ.  

Από τους Βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απουσίαζε μόνο ο Μήτσιος 
(Αποδείχτηκε ότι για εκείνον δεν χρειάζονταν η εκ΄νέου επιβεβαίωση της στάσης 
του σε σχέση με τα όσα «πρέσβευε» ο Μπεζιάνης). 

 Όπως αλλού αναφέρω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών 
Χάρης Δημητρίου, φορεμένος ιδιαίτερα επίσημα, μας έστησε όρθιους εμάς τους 
βουλευτές στη μέση μιας αίθουσας περιβαλλόμενους από τα ειρωνικά και 
περιφρονητικά βλέμματα αυτών που μέχρι πρότινος μας γλείφονταν… ενώ 
τώρα έδειχναν εκεί μέσα τον πατριωτισμό τους καταπιασμένοι στα ακριβά ποτά 
και μεζέδες…  (αυτές τις εικόνες δε θα φύγουν ποτέ από τα μάτια μου και μάλιστα 
θα ορίσουν στο μέλλον σημαντικά την συμπεριφορά μου στα κοινά !) 

Ο Δημητρίου ψυχρός και ανοίκειος μαζί μας μπήκε κατευθείαν στο ψητό. 
Θα πρέπει να επιλέγαμε στο δίλημμα «ή με τη θέση του Μπεζιάνη, ή την 
παραίτηση» Μας ρώτησε έναν έναν, τους τέσσερις και όλοι επιλέξαμε την 
παραίτηση. Σε μένα ήρθε για δεύτερη φορά και πήρε την ίδια απάντηση σε πιο 
αποφασιστικό ύφος. (Είχαν γίνει αρκετές προσπάθειες για να με 
προσεταιριστούν στα εθνικά σχέδια που δήθεν επεξεργάζονταν. Με ήθελαν 
όμως ή ως εργαλείο, ή ως θύμα. Ποτέ ως ηγετικό παράγοντα. Φαίνεται ότι δε 
συμφωνούσαν με τη θέση μου ότι «εγώ μπορώ να παίξω με τη φωτιά αλλά 
πρέπει να ξέρω το γιατί» Από την άλλη εγώ έμενα μακριά από το να δεσμευτώ 
μαζί τους με αντάλλαγμα το χρήμα. (Την απογοήτευσή τους πληροφορούμουν 
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κάθε φορά από τον Α. Γραμματέα της Πρεσβείας, ο οποίος θα μου έλεγε μετά 
από κάθε τέτοια συνάντηση δοκιμής: Κοίλιασες, έμπασες νερό, δεν ήσουν 
ευέλικτος, έχασες… δε στείλαμε τηλεγράφημα για το ατύχημα που σου 
έγινε….!!!) 

Στις καταστάσεις αυτές ο Α. Ζαρμπαλά συμφώνησε να στείλουμε 
υπόμνημα διμαρτυρίας στις Ελληνικές αρχές. Συνέταξα το κείμενο και αφού 
διορθώθηκε , προσωπικά από τον Ζαρμπαλά, στάλθηκε στην Αθήνα, αλλά δεν 
υπήρξε καμιά αντίδραση. Το υπόμνημα έχει ως εξείς:  
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Εντωμεξύ, οι συνεργάτες που εκείνοι επέλεγαν στους δήθεν σκοπούς 
τους, (το προχωρημένο κλιμάκιο του ΥΠΕΞ στα Ιωάννινα) ανήκαν πρώτα  στις 
αλβανικές δομές, οι οποίες τους προωθούσαν στα ελληνικά κέντρα αποφάσεων 
για το Βορειοηπειρωτικό, ελέγχοντας πλήρως την ελληνική κινητικότητα.  

Στην ουσία ο κύβος ερρίφθη για τη δική μας πολιτική καριέρα!  Για μένα 
θα μείνει η εθνική αφοσίωση που περισσότερο θα ταυτιστεί με μια άνιση μάχη 
κατά της αδικίας και των συμφερόντων σε βάρος του Ελληνισμού της Αλβανίας 
και μένα προσωπικά και της οικογενειάς μου.  
 

Αγώνας μέχρι την τελική πτώση (Κανείς δεν γνωρίζει που 
βρίσκαμε τα αποθέματα αντοχής) 

 
Στη ίδια συνεδρίαση, της 8ης Γενάρη 1992, ψηφίστηκαν και οι αρχές για τον 
εκλογικό σύστημα στη χώρα. Η Βουλή θα ήταν με 140 έδρες με μεικτό εκλογικό 
σύστημα 100 μονοεδρικές και 40, το ελάχιστον από το αναλογικό. (Δλδ μπορεί 
οι έδρες στο αναλογικό να πήγαιναν μέχρι και 100 εφόσον η βασική αρχή έλεγε 
ότι το κάθε κόμμα θα έχει τους αντίστοιχους βουλευτές με το ποσοστό ψήφων 
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στο αναλογικό) Προτείνονταν επίσης το πλαφόν ώστε ένα κόμμα να μπορούσε 
να μπει στη Βουλή να είναι το 4 τοις εκατό.  
Η ΟΜΟΝΟΙΑ αντέδρασε μέσω του Γ. Γιάννη, φέροντας μάλιστα και τη φωνή 
των άλλων κομμάτων εκτός Βουλής και ως επιχείρημα την αποτελεσματικότερη 
πλουραλιστική εκπροσώπηση των ψηφοφόρων  και ζήτησε το 3 τοις εκατό. Τα 
δύο όμως μεγάλα κόμματα ένωσαν τις απόψεις και τις ψήφους τους για να μείνει 
το 4 τοις εκατό  
Στις εργασίες της Βουλής η πρόταση του Γ. Γιάννη πέρασε πρώτα σε σιωπή 
αναγκάζοντας το Γ. Γιάννη να ξαναπαρέμβη.  
Jani Jani - Për atë që propozova përsa i përket barazhit, nuk dëgjova ndonjë 
gjë konkrete nga ana e partive të tjera. Mendoj që të diskutohet, meqë është 
një propozim i ri. 
Μετάφραση Jani Jani -  Σχετικά με την πρότασή μου, όσον αφορά το 
πλαφόν, το κατώτερο όριο εκλογικού αποτελέσματος για ένταξη στη Βουλή, 
δεν άκουσα κάποια τοποθέτηση από τα άλλα κόμματα. Πιστεύω ότι πρέπει να 
συζητηθεί εφόσον πρόκειται για νέα πρόταση.  
 
Ακολουθεί σιωπή των μεγάλων και αναγκάζομαι να παρέμβω. 
 
Panajot Barka - Më falni. Për të sqaruar dhe për procedurë, çdo propozim i ri 
që bëhet, duhet të votohet ose të merret parasysh.  
Μετάφραση Panajot Barka – Συγνώμη. Προς διευκρίνιση και διαδικαστικά. 
Κάθε νέα πρόταση που γίνεται, πρέπει να ψηφίζεται ή πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη.  
 
Μετά από την παρέμβαση αυτή ακολουθεί τοποθέτηση των δύο μεγάλων 
κομμάτων και η ομόφωνη καταψήφισή τους στην πρότασή μας. 
 
 

Ακολουθούν παρεμβάσεις για άλλα νομοσχέδια, 
όπως οι πιο κάτω. 

 
Σελ.2384 
 
Panajot Barka - Unë propozoj që të hiqet fare kjo lloj takse. (Μεσολάβησε μια 
μακρά συζήτηση με τέσσερις προτάσεις για επιβολή φόρου στα τραχτέρ με 
λάστιχα όταν βγαίνουν σε κεντρικούς άξονες. Ο πρόεδρος της Βουλής για να 
διακόψει την ανόητη αυτή συζήτηση, μου ζήτησε να παρέμβω με την πρόταση 
αυτή η οποία και ψηφίστηκε δλδ να μη υπάρχει καν φόρος στην περίπτωση 
αυτή) 
 
Συνεδρίαση 08.01,1992 Αίτημα για επερώτηση στη Βουλή με τον  

Υπουργό Εξωτερικών 
Σελ. 23.88 
 
Την επερώτηση ζήτησε ο Βουλευτής του Δ. Κόμματος Ι. Μανούσι, ο οποίος 
επικαλέστηκε δηλώσεις για τη Βόρειο Ήπειρο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 
τηλεοπτικό κανάλι που ανήκει στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, στις 27.12.1991, 
κρίνοντας έτσι τις αναφορές σε δελτίο ειδήσεων ως καθαρά επίσημες 
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κομματικές. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στο Νότο της Αλβανία μοιράζονται χάρτες 
με τη Βόρειο Ήπειρο από μέρος κληρικών.   
 
Kastriot Islami – Fjalën e ka deputeti Barka. 
Μετάφραση Kastriot Islami – Το λόγο έχει ο βουλευτής Μπάρκας . 
 
Panajot Barka - Edhe ne do ta quanim me vend një interpelancë me ministrin 
ose Ministrinë e Punëve të Jashtme këtu në Kuvendin Popullor, për arsye se 
edhe pak javë më përpara ne bëmë një ndërhyrje pikërisht për këto probleme 
dhe për çështjen e politikës së jashtme të Shqipërisë.  
Në këto momente ne e kërkojmë këtë edhe për një arsye tjetër: shumë forca 
politike brenda në Shqipëri kanë identifikuar emrin e organizatës sonë me 
qëllimet keqdashëse të sιlogjëve të ndryshëm në Greqi. Në këtë pikëpamje, 
duke u nisur edhe nga një deklaratë e bërë nga zëvendësministri i Punëve të 
Jashtme dhe nga mënyra si e trajtoi ai çështjen e minoritetit në Shqipëri, e 
quajmë të domosdoshme të bëhet kjo interpelancë, meqë jemi të interesuar 
më drejtpërdrejt se kushdo tjetër që të ekzistojë një fqinjësi e mire me 
Greqinë.  
E kërkojmë këtë edhe për të kontribuar, me ato mundësi që kemi, për një 
miqësi e fqinjësi të mirë me popullin dhe shtetin grek, për të zgjidhur këto 
probleme, madje për t’u imponuar të dy palëve, në qoftë se është e mundur, 
për një dialog sa më konstruktiv në këto çështje. 
Falemnderit. 
 
Μετάφραση Panajot Barka – Και εμείς κρίνουμε εύστοχη την επερώτηση με 
τον Υπουργό ή το Υπουργείο Εξωτερικών στη Βουλή, διότι και πριν μερικές 
βδομάδες εμείς κάναμε μια σήμανση στη Βουλή ακριβώς για τα θέματα αυτά  
και εκείνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας (συνεδρίαση 10.12.1991 για την 
παρουσία της Αλβανία στη Ισλαμική Διάσκεψη)   

Ζητούμε τώρα την επερώτηση και για ένα άλλο θέμα: Πολλές πολιτικές 
δυνάμεις στην Αλβανία έχουν ταυτίσει την οργάνωσή μας με κακόβουλους 
σκοπούς, όπως ισχυρίζονται, διαφόρων συλλόγων στην Ελλάδα.   

Υπό το σκεπτικό αυτό, ξεκινώντας και από μια δήλωση του Υφυπουργού 
Εξωτερικών και από τον τρόπο πώς αυτός χειρίστηκε  την υπόθεση της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία θεωρούμε απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί αυτή η επερώτηση, εφόσον εμείς είμαστε οι πρώτοι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι για να υπάρξει μια καλή γειτονία με την Ελλάδα.  

Ζητούμε την συγκεκριμένη επερώτηση και για να συμβάλλουμε, εντός 
των δυνατοτήτων μας, για μια καλή γειτονία σε όφελος του ελληνικού λαού και 
του ελληνικού κράτους, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, μάλιστα για 
να επιβληθούμε στις δύο πλευρές, σε περίπτωση που είναι δυνατό, για έναν 
όσο πιο εποικοδομητικό διάλογο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ! 
 
Συνεδρίαση 22.01.1992 Τροποποιήσεις στο νόμο για τις αγροτικές  

συντάξεις 
Σελ.2471 
 
Panajot Barka - Kuptohet që çdo ligj ka vlerën e vet politike, ndërsa ky 
amendament i ligjit për fshatarësinë ka një rëndësi të jashtëzakonshme. 
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Nuk ka rëndësi kush propozoi dhe këmbënguli më shumë për këtë gjë, 
rëndësi ka që të realizohet sa më shpejt.  
Jam shumë dakord edhe me parafolësin që mosha e pensionit për gratë e për 
burrat të ulet me një pesëvjeçar, se mbi të gjitha është ligjore dhe humane për 
fshatin  Falemnderit! 
 (Πρόταση για μείωση κατά 5 χρόνια της ηλικίας συνταξιοδότησης στους 
αγρότες γυναίκες και άνδρες)   
 
Σελ.2475  
 
Panajot Barka - Edhe ne jemi dakord me këto grupime, por mendoj që kjo 
kohë mund të zvogëlohet akoma më shumë. (υποστήριξη της πρότασης για 
πρόωρη μειωμένη σύνταξη  
 
Σελ.2475 
Panajot Barka - Mendoj se ky nen shtesë që propozon deputeti Xhuveli, 
është një premtim që ne i kemi dhënë fshatarësisë që kur kemi bërë 
ndryshimet në korrik ose në gusht. Propozoj që kjo të saktësohet në këtë ligj 
dhe nuk duhet të ketë ndryshime midis punonjësit të bujqësisë të një 
ndërmarrjeje shtetërore dhe një kooperativisti. Këtë e them duke marrë për 
bazë punën që ka bërë fshatari duke investuar 2/3 e gjithë ekonomisë 
shqiptare gjatë këtyre viteve.  
Në qoftë se ne nuk kemi mundësi, siç tha zoti Ruli, që sigurimet shoqërore 
kohët e fundit janë investuar nga shteti, kjo do të thotë se shteti i djeshëm nuk 
ka vënë përqindjen e duhur për sigurimet shoqërore dhe pastaj investonte në 
një mënyrë të padrejtë. Tani është momenti që në njëfarë mënyre ne t’i 
kthejmë atë vlerë materiale në para pensionistit, i cili, pavarësisht se mund të 
thuhet që ka një pronësi toke, është i paaftë për punë dhe kërkon një mënyrë 
për të jetuar. Prandaj them se ky nivel minimal duhet të jetë i barabartë me 
nivelin e punonjësve të bujqësisë të ndërmarrjeve shtetërore.  
(στήριξη ξανά τις πρότασης για εξομοίωση ανάμεσα στη σύνταξη του εργάτη 
και του αγρότη) 
 
Σελ. 2480 
 
Panajot Barka - Edhe ne mendojmë që ligji duhet të ketë fuqi prapavepruese 
dhe të korrespondojë me datën e prishjes së kooperativave bujqësore. 
(στήριξη της πρότασης για αναδρομική ισχύ στο νόμο για τη συνταξιοδότηση 
του αγρότη) 
 

Συνεδρίαση 28.01.1992  

Επερώτηση με τον Πρωθυπουργό Β. Αχμέτι  και 
τον Υπουργό Δ. Τάξης Βλαντιμίρ Χύσα 

Σελ 2505/6  
 
Pyetje (nga Panajot Barka). Dhjetëra keqbërës gjatë vitit të kaluar gjetën 
strehë në Greqi, ku disa prej tyre vazhduan rrugën e vjetër, duke shkaktuar 
reagimin negativ të popullit e të Qeverisë greke ndaj gjithë refugjatëve 
shqiptarë. Pse nuk u arrit që më parë një marrëveshje ekstradimi me Greqinë 
dhe pse vonohet akoma? Nuk është arritur një marrëveshje ekstradimi.  
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Η ερώτηση αφορά το γεγονός για το πλήθος των Αλβανών κακοποιών που 
εισήλθαν στην Ελλάδα συνεχίζοντας το έργο τους και προκαλώντας έτσι 
αρνητικές αντιδράσεις της Ελληνικής κοινωνίας και Κυβέρνησης. Γιατί δεν 
πραγματοποιείται συμφωνία για την έκδοσή τους;  
 
Απάντηση Kjo realizohet nga Ministria e Drejtësisë. Unë, kur isha në Greqi, 
paraqita një projekttraktat ekstradimi, sigurisht të përgatitur nga Ministria e 
Drejtësisë. Tani baza për këtë është përgatitur dhe së shpejti do të realizohet 
një marrëveshje e tillë ekstradimi me Greqinë. 
Απάντηση: Είναι θέμα υπουργείου Δικαιοσύνης και σύντομα θα 
πραγματοποιηθεί μια τέτοια συμφωνία.  
Pyetje: (nga Panajot Barka).  Dhjetëra e qindra refugjatë shqiptarë të 
përzënë nga operacioni “Fshesa” silleshin në Kakavijë dhe pasi zbarkoheshin 
liheshin në mëshirë të fatit, bëheshin objekt sulmi nga keqbërës vendas ose 
shndërroheshin në keqbërës ndaj të tjerëve. Ndaj tyre nuk u morën masa 
ndihmëse për të mënjanuar çdo veprim të kundërligjshëm.  
Pse vazhdon akoma kjo gjëndje në Kakavijë?  
Ερώτηση Οι δεκάδες Αλβανοί που επαναπροωθούνται από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις μένουν στην Κακαβιά και μετατρέπονται σε στόχο κακοποιών 
στοιχείων ή οι ίδιοι διαπράττουν παρόμοιες ενέργειες σε άλλους. Γιατί δεν 
βοηθιούνται να φθάσουν στα σπίτια τους;  
 
Απάντηση Ne disa herë me grupe pune jemi përpjekur për ta zotëruar 
situatën në Kakavijë. Probleme ka, sepse është e vetmja pike kontrolli e 
kalimit të kufirit. Është në kompetencë të Qeverisë sonë e të Qeverisë greke 
për të hapur edhe një pikë tjetër të kontrollit të kalimit të kufirit. Qeveritë do t’i 
vazhdojnë tratativat për këto probleme. 
Ndërsa lidhur me kthimin e tyre në Kakavijë ne u angazhuam, por këtu nuk 
mjafton vetëm angazhimi ynë, duhet edhe angazhimi i pushtetit në rreth dhe 
Ministrisë së Transporteve për të vendosur mjetet. Me gjithë kërkesat tona, 
mbetën shumë njerëz që largoheshin në këmbë. Policia bëri ç’është e mundur 
për t’u ardhur në ndihmë këtyre njerëzve.Unë kam komunikuar vetë direkt me 
kryetarin e Komitetit Ekzekutiv të Gjirokastrës dhe me kryetarin e degës së 
rendit që ishte në atë kohë, dërguam atje edhe një grup pune, edhe forca 
ndihmëse për të ndihmuar. 
Απάντηση: Τέτοια μέτρα λαμβάνονται αλλά δεν είναι αποτελεσματικά. 
Panajot Barka - Lidhur me këtë çështje unë do të desha të sqaroja këtu 
Kuvendin se ishte vërtet një fakt tronditës që me qindra refugjatë shqiptarë që 
ktheheshin nga operacioni “Fshesa” në Kakavijë, vërtet u ishin nënshtruar 
trajtimeve nga policia ose Qeveria greke, derisa silleshin atje, por kishin një 
fat akoma më të zi kur vinin në Kakavijë.  
Ne ishim të pranishëm gjatë tërë ditëve të ardhjes së refugjatëve në Kakavijë 
dhe kemi parë që bëheshin objekt sulmi nga keqbërës të shumtë, ose 
shndërroheshin në keqbërës ndaj të tjerëve ose nëpër fshatra të ndryshme. 
Unë personalisht kam biseduar edhe me ministrin në telefon që të viheshin në 
dispozicion të Kakavijës dhe degës së rendit të Gjirokastrës mjete për t’i 
ndihmuar këta refugjatë, të cilët humbisnin edhe atë pak pasuri që sillnin me 
vete. Ato mjete u vunë në dispozicion, por mbeteshin në parkun e ushtrisë 
dhe nuk viheshin në funksion për të ndihmuar këta refugjatë. As mjetet e tjera 
të transportit nuk u vunë në shërbim të tyre, për të ndihmuar sadopak këta 
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njerëz që të arrinin në shtëpitë e tyre me ato plaçka që arritën të merrnin me 
vete. Nuk e kuptoj pse bëhej një gjë e tillë. 
Mετάφραση περίληψη Παναγιώτης Μάρκας. Μουντότερη από την Ελλάδα 
είναι η τύχη των Αλβανών που προωθούνται στην Κακαβιά. Μετατρέπονται σε 
στόχο κακοποιών στοιχείων, η μετατρέπονται η ίδιοι σε κακοποιά στοιχεία 
εναντίον τρίτων ή σε διάφορα χωριά. Ζήτησα να τεθούν στη διάθεσή τους  
μεταφορικά μέσα για να βοηθηθούν οι μετανάστες να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους. Τα στρατιωτικά μέσα που τέθηκαν στη διάθεση αυτής τη αποστολής, 
έμειναν στο στρατιωτικό πάρκο.    
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Το τέλος της «για πρώτη φορά ΟΜΟΝΟΙΑ» στην Αλβανική 
Βουλή 

Οι μεγάλες ώρες στη μικρή ημέρα του Φλεβάρη του 1991 
 

Εισαγωγικό σημείωμα. 
 

Κυριακή 02.02.1992. Στη Βουλή συνεχίζεται η δεύτερη μέρα των 
συζητήσεων για την ψήφιση του εκλογικού νόμου, η οποία άρχισε χθες, το 
Σάββατο. Η σημερινή ήταν η μέρα του επίμαχου άρθρου 13 που ορίζει τους 
εκλογικούς φορείς. Για την ΟΜΟΝΟΙΑ ίσχυε η ρήση «Δοκιμασία του πυρός» 
μπροστά στο δίλημμα: θα έμενε ή όχι εκλογικός φορέας;!!! 

Στα προγνωστικά μας, οι αναλαμπές της ελπίδας άφηναν γρήγορα θέση 
στα μουντά της πραγματικότητας. Το Σάββατο όταν τέθηκε το θέμα για τη 
συνέχιση των εργασιών επειδή ακολουθούσε η Κυριακή, εμείς για να 
κερδίσουμε χρόνο, με την ελπίδα ανατροπής του αρνητικού κλίματος, ζητήσαμε 
οι εργασίες της Βουλής να άρχιζαν την Τρίτη. Επικαλεστήκαμε τη μεσολάβηση 
της Κυριακής και το γεγονός ότι την ημέρα αυτή προβλέπονταν η διεξαγωγή 
της πρώτης Γενικής Συνδιάσκεψης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η πρόταση απορρίφθηκε! 
(Και η Γενική Συνδιάσκεψη αναβλήθηκε για τις 05.02.1992) 

Το νομοσχέδιο, με τη δική μου επιμονή στην επιτροπή κατάρτισής του, 
έγινε αντικείμενο διαβούλευσης και ξένων εμπειρογνωμόνων, κυρίως του 
Γραφείου Ελεύθερων Εκλογών της ΔΑΣΕ στη Βαρσοβία και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, με αποτέλεσμα στο άρθρο 13 που όριζε τους εκλογικούς φορείς, 
να μπει η ρύθμιση ότι εκλογικοί φορείς είναι τα πολιτικά κόμματα, οι 
συνασπισμοί κομμάτων και οι αναγνωρισμένες με το νόμο πολιτικές 
οργανώσεις, όπως και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι βουλευτές. 

Αυτό, όμως δεν έλεγε τίποτε για την εκπλήρωση της επιθυμίας μας να 
παρέμενε η ΟΜΟΝΟΙΑ εκλογικός φορέας. Είχαμε δοκιμάσει τα εθνικιστικά 
πάθη στη Βουλή ξεκινώντας από την ορκωμοσία και ειδικά στο νόμο για τα 
πολιτικά κόμματα και για την παιδεία στη μητρική γλώσσα.  

Η Ελλάδα, περισσότερο από παροχή συμπαράστασης, πάσχιζε να 
αξιοποιήσει την όποια αρνητική στάση στην αλβανική Βουλή σε βάρος της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να ασκήσει πίεση στο όνομα της παραβίασης των εθνικών 
δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας με στόχο να πετύχαινε με 
καλύτερους οιωνούς την ίδρυση του νέου πολιτικού (παναλβανικού) φορέα. 
Υπό το σκεπτικό αυτό θα επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον οι φόβοι μας ότι 
στην Αθήνα συνέφερνε η απαγόρευση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – εκλογικός φορέας. 
Όπως επίσης ήταν ένας τρόπος αποκεφαλισμού της ηγεσίας που είχε φέρει 
μέχρι εδώ την ΟΜΟΝΟΙΑ, εφόσον η Αθήνα είχε ετοιμάσει και φαίνονταν την νέα 
ηγεσία της «επιλογής» της που θα ηγούνταν με ένα καθαρά αντικομουνιστικό 
ιδεολόγημα, που θα καθοδηγούσαν οι πρώην αφοσιωμένοι κομμουνιστές !!! 
(Είχαμε ήδη διανοηθεί ότι στη βάση αυτή θα εγκαινιάζονταν στην Ε.Ε. 
Μειονότητα νέα άγρια πάλη των τάξεων, του ψυχροπολέμου σε μορφή 
«δημοκρατίας»)   

Από την άλλη πλευρά, από τον Απρίλη του 1991, από τότε λοιπόν που 
η Αθήνα αναγκάστηκε να μας αναγνωρίσει, είχαμε διαπιστώσει την σχεδόν 
ουδέτερη στάση της επίσημης Αθήνας προς την ΟΜΟΝΟΙΑ. Μάλιστα ανοιχτά 
παραβιάζονταν οι θεσμοί και τα όργανά της.  
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Το πιο επώδυνο μήνυμα από την Αθήνα συνδέονταν με την άρνηση να 
απαντήσει και να αντιδράσει στο υπόμνημα που το Γενικό Συμβούλιο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ είχε στείλει στην πολιτική ηγεσία της Αθήνας αμέσως μετά από τη 
συνάντηση στα Λιθαρίτσια των Ιωαννίνων  

Συνεπώς, περισσότερο είχαμε εμπιστοσύνη στον ξένο παράγοντα, 
όπως και αποδείχτηκε, παρά το γεγονός ότι η απουσία της Ελλάδας τον 
αποδυνάμωνε, όπως και επιβεβαιώθηκε. 
 

Το κλίμα του Σαββάτου δεν περιείχε αυτή την ένταση. Τα δύο μεγάλα 
κόμματα, έχοντας υπόψη, το καθένα από τη δική του οπτική γωνία, τη δήλωση 
του Αλία στην τηλεόραση ότι στις εκλογές μπορεί να πάμε με τον παλιό εκλογικό 
νόμο, εκτίμησαν θετικά το νομοσχέδιο και προσανατολίστηκαν στην ταχύτερη 
δυνατή ψήφισή του. Εμείς ωστόσο επισημάναμε με νόημα ότι «ψηφίζουμε 
καταρχήν το νομοσχέδιο, ως έναν δημοκρατικό νόμο, αλλά πιστεύουμε ότι θα 
παραμείνει μέχρι τέλος ως έχει. Είχαμε εδώ τις άκρως θετικές εισηγήσεις του 
Γραφείου Ελεύθερων Εκλογών της ΔΑΣΕ στη Βαρσοβία καθώς και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. (Αναφερόμαστε σ αυτό που μας απασχολούσε 
σχετικά με το νόμο αυτό)    

Η μόνη δυσάρεστη εξέλιξη το Σάββατο, αλλά αρκετά ενδεικτική, ήταν η 
παρέμβαση Baleta, ο οποίος, έχοντας γνώση τις συνέπειες, πέταξε 
προειδοποιητικά τη δική του εθνικιστική χειροβομβίδα. Αναφερόμενος στο 
άρθρο 13, είπε συγκεκριμένα ότι «οι Έλληνες σοβινιστές της Μεγάλης Ιδέας, οι 
πολιτικοί εμπνευστές τους ή ο πνευματικός τους πατέρας, μητροπολίτης 
Σεβαστιανός, μάταια ονειρεύονται τη διάλυση της Αλβανίας» Ταυτόχρονα, 
πρόσθεσε ότι την επόμενη συνεδρίαση, όταν θα συζητούνταν και ψηφίζονταν 
το άρθρο 13, είχε να πει περισσότερα. Ο Baleta, όπως και εγώ ήταν μέλος της 
επιτροπής σύνταξης του νομοσχεδίου, αλλά εκεί δεν είπε τίποτε. Από την μία 
γνώριζε ότι δε θα μετρούσε η άποψή του μπροστά στους ξένους παρατηρητές, 
από την άλλη περίμενε την εθνικιστική ακροαματικότητα…. Ίσως όμως τότε να 
μη είχε ληφθεί ακόμα η απόφαση για τον αποκλεισμό μας από την επόμενη 
βουλή και η ταχτική που θα ακολουθούνταν. 

 Στην ολομέλεια της Βουλής. 
Από τη δική μας πλευρά, εμείς, κρίνοντας ασύμφορη στο σκοπό μας την 

όποια ανάμειξη στις κόντρες που τα δύο μεγάλα κόμματα εκδήλωναν σχετικά 
με διάφορες διατάξεις στο νομοσχέδιο, τηρήσαμε ουδέτερη στάση, ή 
προσπαθούσαμε να εντάξουμε στην ίδια συμβιβαστική λογική και το δικό μας 
θέμα, κάτι που φαίνεται και στις ελάχιστες παρεμβάσεις που κάναμε.  

Έτσι όταν τέθηκε το θέμα του αριθμού των εδρών, νομίζω το άρθρο 7, 
για τη σύνθεση της νέας Βουλής εγώ στήριξα την συμφωνία που επιτεύχθηκε 
με την ψήφιση στη Βουλή των αρχών του νέου εκλογικού συστήματος στη 
χώρα, τονίζοντας συγκεκριμένα ότι: 
 
Σελ.2598 
Panajot Barka - Edhe ne jemi dakord për të respektuar marrëveshjet për të 
cilat kemi votuar. Siç thamë, jemi dakord me ligjin, i mbetemi besnikë atij deri 
në fund, ligj i cili u pa dhe nga aktet ndërkombëtare. Duhet që edhe kjo 
marrëveshje, e cila hëngri shumë kohë të rishqyrtohet dhe të votohet.    
Μετάφραση Panajot Barka –  Και εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να τηρηθούν 
οι συμφωνίες τις οποίες ψηφίσαμε. Όπως αναφέραμε, συμφωνούμε με το 
σύνολο του νόμου και πρέπει να μείνουμε πιστοί στις διατάξεις του μέχρι το 
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τέλος, έναν νόμο ο οποίος χαίρει θετικής εκτίμησης από τους διεθνείς φορείς. 
Συνεπώς, πρέπει και η συμφωνία αυτή, η οποία μας έφαγε τόσο χρόνο να 
επανεξεταστεί και να ψηφιστεί.  
 
Σελ. 2599 
Panajot Barka - Është e treta herë që po ngrihet i njëjti problem dhe mendoj 
që përderisa ramë dakord që kjo gjë zgjidhet në fund fare, me që ekziston një 
nen i tillë, i cili heq dhe lejon lëshimin e amendamenteve të tjera, atëherë çdo 
gjë duhet ta bëjmë në fund dhe nuk është nevoja që për çdo nen të ngrihet i 
njëjti problem për të riparë ndryshimin që duhet të bëjmë në dispozitat 
kushtetuese. 
 
(Το ίδιο σκεπτικό και στην παρέμβαση αυτή) 
 

Σάββατο, 01.02.1991, η βουβή ηρεμία πριν την καταιγίδα 
Πώς και γιατί επιλέχτηκε το σχέδιο για μετωπική σύγκρουση 
στη Βουλή, μέχρι και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Το 
μήνυμα του αντιπροέδρου της Βουλής: «είστε προδομένοι 

από χέρι» 
 

Παραταύτα, το Σάββατο ήταν σαν η βουβή ηρεμία πριν την καταιγίδα. 
Γνωρίζαμε πλέον τις πιθανές εκδοχές που θα λάμβαναν χώρα στη συνεδρίαση 
συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή του άρθρου 13. Τα δύο μεγάλα κόμματα 
είχαν αποφασίσει να σέβονταν την κατά βούληση ψήφιση των βουλευτών τους 
του επίμαχου άρθρου, αλλά με δεδομένη την κατευθυντήρια γραμμή που θα 
διαμορφώνονταν στη Βουλή και την οποία γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Επίσημα 
θα τοποθετούνταν υπέρ μιας πρότασης που ναι μεν θα αναγνώριζε τις 
πολιτικές οργανώσεις να είναι εκλογικοί φορείς, αλλά δε μόνο στις ζώνες με 
συμπαγή μειονοτικό πληθυσμό και χωρίς δικαίωμα να επωφελούνταν από τη 
δεύτερη κατανομή των 40 ή περισσότερων εδρών. Με τον πιο πάνω 
περιορισμό, δλδ μόνο στις περιοχές με αμιγή πληθυσμό, υπήρχε ο κίνδυνος 
ώστε όλες οι περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό να συμπεριλαμβάνονταν 
μόνο σε μια εκλογική ζώνη. Όπως είναι γνωστό, με το γράμμα του νόμου δεν 
υπήρχαν καθορισμένες και απαραβίαστες μειονοτικές ζώνες. Κρίναμε επίσης 
ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σμίκρυνε απ΄όλες τις πλευρές τα πραγματικά μεγέθη 
του Ελληνισμού στην Αλβανία. Δλδ θα ήταν μια τυπική παρουσία, ύπαρξη και 
εκπροσώπηση. Στις συνθήκες αυτές αποφασίσαμε κατ΄αρχήν να μη 
δεχόμασταν αυτή την επιλογή, παρά τις συνέπειες. Ωστόσο αν θα δεχόμασταν 
κάτι τέτοιο θα ήμασταν αναγκασμένοι να εγκαταλείπαμε και την ταχτική που θα 
επιλέγαμε. Την ελπίδα στην παρέμβαση του ξένου παράγοντα, ο οποίος στην 
προκειμένη περίπτωση συμμερίζονταν μέχρι αυτή τη φάση τη δική μας 
πρόταση.  

Οι πληροφορίες μας έλεγαν επίσης, ότι η επίσημη ηγεσία των κομμάτων 
είχαν μεθοδεύσει την ολίσθηση της συζήτησης σε εθνικιστική λογική και 
φανατισμό με αποτέλεσμα στην ψηφοφορία οι πολιτικές οργανώσεις να 
αποκλείονταν από το δικαίωμα του πολιτικού φορέα. Ως συνήθως σε τέτοια 
κρίσιμα θέματα οι αρχηγοί των κομμάτων, Νάνο και Μπερίσια, απουσίαζαν από 
τις εργασίες της Βουλής. Στην προκειμένη περίπτωση απουσίαζε και ο αρχηγός 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ο Ανδρέας Ζαρμπαλάς. 
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Στα σχέδια αυτά των πολιτικών κομμάτων εμείς επιλέξαμε την ταχτική 
της βίζας. Θα ήταν η τελευταία συνεδρίαση του σώματος. Πολλοί από τους νυν 
βουλευτές δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έβαζαν καν υποψηφιότητα. Συνεπώς 
μια βίζα για την Ελλάδα για τους ίδιους ή και για μέλη της οικογένειας τους 
αποτελούσε τότε ένα πολύτιμο δώρο εξαγοράς. Διστάζαμε όμως αυτό να 
γίνονταν προκαταρκτικά διότι, μπορεί οι Αλβανοί Βουλευτές να έπαιρναν τις 
βίζες και να μη μας ψήφιζαν (όπως σε μερικές περιπτώσεις εκδηλώθηκε αυτό 
ανοιχτά). Από την άλλη μετρούσαν και οι επιφυλάξεις σχετικά με τη στάση της  
Πρεσβείας μας. Μπορεί και να μη επέτρεπε το παζάρι αυτό (κατ΄εντολή 
Αθήνας) όταν εμείς πολύ καλά γνωρίζαμε τι γινότανε στο προξενείο της 
πρεσβείας με τις βίζες. (Αλλά αυτό, όπως και πολλά άλλα, είναι θέμα για άλλη 
ανάλυση). 

Εμείς πάντως προχωρήσαμε στο σχέδιο αυτό και πάει αρκετά καλά, δλδ 
μετρούσαμε πάνω από145 βουλευτές ότι θα στήριζαν την προσπάθειά μας. 
Ταχτικά στείλαμε τον Θωμά Μήτσιο στην Πρεσβεία, λόγω καλύτερων σχέσεών 
του με το μαγαζί. Εγώ και οι δύο Γιάννιδες (ο Ζαρμπαλάς ως συνήθως 
απουσίαζε), ετοιμάζαμε τα διάφορα στοιχεία και επιχειρήματα για τις αυριανές 
θέσεις μας και τον τρόπο διατύπωσης ανά περίστασης. 

Αργά επέστρεψε στο ξενοδοχείο ο Μήτσιος και μας έφερε την κακή 
είδηση. Δε θέλησε να πει την πηγή, αλλά μας είπε ότι υπάρχει απόφαση να μας 
κόψουν!!! (Την επόμενη θα επιβεβαιωθούμε ότι η πηγή της είδησης ήταν η ίδια 
η Πρεσβεία) Ακόμα δε γνωρίζαμε ότι «το κόψιμο» σήμαινε πλήρη αποκλεισμό 
των πολιτικών οργανώσεων από τις εκλογές ή θα τις επέτρεπαν μόνο στις 
περιοχές με συμπαγή μειονοτικό πληθυσμό. Εμείς πάντως μείναμε στην 
απόφαση να μη δεχτούμε αυτή την περιοριστική λύση.  

Καθίσαμε για ένα δεύτερο σχέδιο. Αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της 
αντίδρασης του δυτικού παράγοντα. Αποφασίσαμε να παρασύρουμε το σώμα 
της Βουλής σε εθνικιστική λογική και κατ΄ συνέπεια σε λανθασμένη και 
αντιδημοκρατική απόφαση, (πλήρη αποκλεισμό από τις εκλογές των πολιτικών 
οργανώσεων) γεγονός που θα προκαλούσε τη σίγουρη αντίδραση του διεθνή 
παράγοντα εφόσον είχε εισηγηθεί επίσημα υπέρ της αναγνώρισης του 
δικαιώματος στην ΟΜΟΝΟΙΑ να είναι εκλογικός φορέας.  

Θα ξεκινούσαμε ήπια και θα αφήναμε τους Αλβανούς βουλευτές στην 
ολίσθηση στα εθνικιστικά τους. Ήδη είχε δώσει το πρώτο σκληρό μήνυμα ο 
Baleta στη συνεδρίαση εκείνης της ημέρας. Στη συνέχεια εμείς θα ανεβάζαμε 
τους τόνους και μάλιστα προκαλώντας τους, θυμίζοντας σε μερικούς 
ξετσίπωτους και τα παζάρια για βίζες. Τους γνωρίζαμε πλέον καλά τα κλειδιά. 
Θα επιδιώκαμε την κορύφωση που θα έλεγε ότι μας αναγκάζετε να 
επανεξετάσουμε το πολιτικό μας στάτους στην Αλβανία (!!!). (Ειπώθηκε στη 
Βουλή και στις διαμαρτυρίες μας. Τη θέση όμως αυτή θα απορρίψει μετά από 
λίγες μέρες η Γενική Συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ή η συνδιάσκεψη των 
υποστηρικτών της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου !!). Αυτή η κορύφωση θα 
έκανε φυσιολογική το τραγούδισμα από μας του εθνικού μας ύμνου και έτσι θα 
αποχωρούσαμε από τη Βουλή. Επίσης, αποφασίσαμε να αποφεύγαμε όσο 
γίνεται περισσότερο τις αναφορές στην Ελλάδα και τους παραλληλισμούς και 
αμοιβαιότητες που θα προσπαθούσαν να μας παρασύρουν οι Αλβανοί 
Βουλευτές, διότι εναντίον της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας δεν είχαν τίποτε 
αρνητικό να μας καταλογίσουν! 

Χωρίσαμε και τους ρόλους. Εγώ θα κρατούσα το μέτωπο της επίθεσης, 
του πολιορκητικού κριού, όπου θα με συμπλήρωνε ο Μήτσιος. Ο Γιάννης 
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Γκυζέλης θα κρατούσε σημειώσεις για το τι έλεγαν οι άλλοι και ο Γιάννης 
Γιάννης θα ηχογραφούσε τα πάντα και θα πρόσεχε τους ρυθμούς και τις 
ισορροπίες. Συμφωνήσαμε όλοι. Στη συνέχεια και υπό την πίεση αυτή καθίσαμε 
και ετοιμαστήκαμε, όπως μπορούσαμε.  

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα συντάξαμε 
προκαταρκτικά δύο έγγραφα διαμαρτυρίας. Πρόκειται για μια επιστολή προς 
τον Πρόεδρο Ραμίζ Αλία (το χειρόγραφο φέρει την ημέρα της σύνταξης) και το 
δεύτερο μια διαμαρτυρία για τις διπλωματικές αρχές των πρεσβειών χωρών 
μελών της ΕΟΚ, δυτικών οργανισμών και ΗΠΑ. (Μετά τη λήξη των εργασιών 
μόνο η Ελληνική Πρεσβεία και εκείνη της Ιταλίας δε δέχτηκαν τη διακοίνωσή 
διαμαρτυρία μας!)   

Ως συνήθως τη σύνταξή τους ανέλαβα εγώ, όπως και όλων των βασικών 
μας θέσεων στην αυριανή συνεδρίαση   
Η επιστολή προς τον Αλία σημείωνε:  
 

Τα τρία υπομνήματα διαμαρτυρίας για την αποπομπή της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τη Βουλή. 

 
Δημοκρατία της Αλβανίας 
Πολιτική Οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ    Τίρανα, 01.02.1992 
Αρ…. πρωτ.  
    
   ΑΙΤΗΜΑ 
Προς  τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Ραμίζ Αλία 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
Μερικές φορές Σας έχουμε επισημάνει ότι το μέτρο για την αξιολόγηση 

της δημοκρατίας σε μια χώρα αποτελεί μεταξύ των άλλων η στάση της 
πλειοψηφίας έναντι του μικρού και κυρίως έναντι των εθνικών μειονοτήτων.  

Παρόλα αυτά αποτελεί γεγονός ότι ο δημοκρατικός πλουραλισμός στον 
πρώτο χρόνο του, άρχισε και τελείωσε με μερικές αντιδημοκρατικές στάσεις και 
αποφάσεις έναντι της Ελληνικής Μειονότητας. 

Τον περιορισμό στις προηγούμενες εκλογές της 31ης Μαρτίου 1991 της 
πολιτικής οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ να κατεβάσει υποψηφιότητες μόνο σε πέντε 
εκλογικές περιφέρεις, ακολούθησε τον Ιούνιο η σιωπηλή απόφαση να 
αποκλειστεί από την κυβέρνηση συνασπισμού Εθνικής Σταθερότητας.  

Η ψήφιση τον Ιούλιο από τη Βουλή του νόμου για τα πολιτικά κόμματα 
αφαίρεσε το δικαίωμά μας να οργανωθούμε σε πολιτικό κόμμα, γεγονός που 
αποτελεί παράφορη παραβίαση των διεθνών ντοκουμέντων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις εθνικές μειονότητες. 

 Τον Οκτώβριο μεσολάβησε η απόφαση απόρριψης από τη Βουλή του 
νομοσχεδίου για την παιδεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων, 
ως προσπάθεια η οποία θα ρύθμιζε τουλάχιστον σε νομικό πλαίσιο το δικαίωμά 
μας αυτό.  

Με την τελευταία πράξη η Βουλή, βάζοντας στο ύπνο Ευρωπαϊκούς και 
άλλους διεθνείς θεσμούς και απογοητεύοντάς τους, ψηφίζει μια εντελώς 
αντιδημοκρατική νομική ρύθμιση: Απαγορεύει στην πολιτική οργάνωση της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ να μετάσχει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ως φορέας με 
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πλήρη εκλογικά δικαιώματα, αφαιρώντας έτσι στην Ε.Ε.Μ  το δικαίωμα να έχει 
τους δικούς της 
εκπροσώπους στη 
Βουλή. 
Η απόφαση αυτή της 
Βουλής, μετά απ΄ όλες 
τις υποσχέσεις  και 
δηλώσεις για 

ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, 

δηλώνει την 
υποκρισία του 

εκδημοκρατισμού 
στην Αλβανία, αφαιρεί 
στην ίδια, νομίζουμε 
εμείς, την νομιμότητα 
στα αιτήματα για το 
Κοσσυφοπέδιο και 
γενικώς για την εθνική 
υπόθεση, ενώ 
αναγκάζει την Ε. Ε. 
Μειονότητα να απέχει 
από τις επικείμενες 
εκλογές και να 
επανεξετάσει το δικό 
της πολιτικό στάτους 
στην Αλβανία.   
 Στις συνθήκες αυτές, 
βάση του νόμου 

αρ.7491/29.04.1991 
«Για τις βασικές 

συνταγματικές 
διατάξεις». Ζητούμε 
ώστε, πριν λάβετε την 
απόφαση για την 
διάλυση της Βουλής και 
χωρίς να αλλάξει τίποτε 
σε ότι αφορά την 
αποφασισμένη εκλογική 
διαδικασία, να 
επιστρέψετε στη Βουλή 
τον εκλογικό νόμο για 
επανεξέταση της θέσης 

της πάνω στο θέμα αυτό. 
Μια τέτοια απόφαση από δική Σας πλευρά πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετήσει 
θετικά τον εκδημοκρατισμό στην Αλβανία 
 
Για την Κοινοβουλευτική Ομάδα  
Της Οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ  
Ο πρόεδρος Γιάννης Γιάννης.  
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Ενώ η διακοίνωση διαμαρτυρίας προς τις δυτικές πρεσβείες αναφέρει τα 

κάτωθι: 
 

Εντός ενός χρόνου της επίσημης ζωής της 
πλουραλιστικής δημοκρατίας στην Αλβανία, η Ε. 
Ε. Μειονότητα δοκίμασε θεμελιώδεις 
δημοκρατικές στερήσεις, που σε τελική ανάλυση 
αποδεικνύουν τη δέσμευση των πολιτικών 
δυνάμεων στην Αλβανία για τη δημιουργία 
αρνητικής αμοιβαιότητας στα εθνικά θέματα στη 
Βαλκανική και τις προσπάθειές της για 
εξουδετέρωση της ύπαρξης της Ελληνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία, πρώτα σε πολιτικό 
επίπεδο και μετά σε άλλους τομείς. 

Άρχισε η ιστορία αυτή στις εκλογές της 31ης 
Μαρτίου, όταν η οργάνωση της Ελληνικής 
Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ περιορίστηκε ως 

εκλογικός φορέας, 
επιτρέποντάς την να 
κατεβάσει υποψήφιους 
βουλευτές μόνο σε 5 ζώνες.  

Ακολούθησε  η 
σιωπηλή απόφαση 
αποκλεισμού της  
συμμετοχής της στην 
κυβέρνηση σταθερότητας.  

Τον Ιούλιο, 
παραβιάζοντας όλες τις 
διεθνείς συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα δικαιώματα των εθνικών 
μειονοτήτων, η Βουλή 
ψήφισε νόμο που 
απαγορεύει την ίδρυση 
πολιτικών κομμάτων σε 
θρησκευτική και εθνική 
βάση, ενώ τον Οκτώβριο η 
Βουλή απέρριψε 
νομοσχέδιο που ρύθμιζε τη 
λειτουργία της παιδείας στη 
μητρική γλώσσα των 
εθνικών μειονοτήτων. Τώρα 
ψηφίζει τον άλλο νόμο, τον 
εκλογικό που αφαιρεί στην 
πολιτική οργάνωση της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ το δικαίωμα να 
είναι εκλογικός φορέας και 
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στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα το δικαίωμα να 
έχει τους εκπροσώπους της 
στη Λαϊκή Βουλή.  

Εκτός Βουλής, 
διάφορες πολιτικές 
δυνάμεις, μάλιστα και 
Αλβανοί επίσημοι 
αναπτύσσουν έντονη 
εκστρατεία  κατά της Ε. 
Μειονότητας που φθάνουν 
σε εκκλήσεις για την φυσική 
της εξόντωση. 

Μια τέτοια στάση αποδεικνύει την υποκρισία των διαφόρων δηλώσεων 
από την κυβέρνηση και τη Βουλή για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  και των εθνικών μειονοτήτων και επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις 
μας ότι ο εκδημοκρατισμός στην Αλβανία, όσον αφορά το θέμα των εθνικών 
μειονοτήτων διακατέχεται από αντιδραστικές τάσεις και τάσεις άρνησης. 

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα να απέχει 
από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και να επανεξετάσει το πολιτικό της 
καθεστώς στην Αλβανία. 

Ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ραμίζ Αλία, έχοντας υπόψη 
και το αίτημά μας, θα επιστρέψει στη Βουλή τον εκλογικό νόμο ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία επανεξέτασης της απόφασης αυτής.  

Σ΄αυτές τις κρίσιμες και βαριές για μας καταστάσεις  ζητούμε ακόμη μια 
φορά τη συμβολή και βοήθειά σας, που στην προκειμένη περίπτωση δεν 
εξυπηρετεί μόνο τα δικαιώματά μας, αλλά και τον εκδημοκρατισμό της 
Αλβανίας.  
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Οι ώρες της μαύρης Κυριακής 
 

Την Κυριακή, με το που άνοιξε τις πύλες της η Βουλή οι γραμματείς 
ανέλαβαν την παράνομη δακτυλογράφηση των δύο παραπάνω εγγράφων με 
την υπόσχεση ότι θα τηρούσαν το μυστικό περιεχόμενο. Έπρεπε να ήταν 
έτοιμα. Δεν γνωρίζαμε το τέλος της αντιπαράθεσης εφόσον είχαμε αποφασίσει 
να τραγουδήσουμε και τον εθνικό μας ύμνο στη Βουλή. Οι συνεδριάσεις θα 
μεταδίδονταν ζωντανά στην κρατική τηλεόραση, το μοναδικό κανάλι τότε στην 
Αλβανία. Με την αποχώρησή μας από τη Βουλή θα μοιράζαμε τις διαμαρτυρίες 
και θα φεύγαμε για τα σπίτια μας. Και το αυτοκίνητο θα ήταν κάπου εκεί κοντά 
στο χτίριο της Βουλής…   

Δεν υπολογίσαμε ότι τέσσερις τριαντάρηδες άνθρωποι, όπως είμασταν 
εμείς, θα δεχόταν το βαρύ πυροβολικό του αλβανικού εθνικισμού εντός Βουλής 
και επί ώρες ολόκληρες. Όλα ήταν πικρά, βαριά και ασήκωτα και εμείς έπρεπε, 
να υπερασπιστούμε το έθνος, την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, την ταυτότητά 
της και την ιστορία της, να υπερασπιζόμασταν τον εαυτόν μας, αλλά και να μη 
λησμονούσαμε το στόχο που είχαμε: το δικαίωμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για εκλογικό  
φορέα. Έπρεπε η αλβανική Βουλή και η αλβανική κοινή γνώμη, να 
λησμονούσαν την αντιμετώπιση του Ελληνισμού της Αλβανίας, στα πρότυπα 
του Χότζα, ως μια μεταναστευτική μειονότητα κάπου στον 18ο-19ο αιώνα, μια 
ελληνική διασπορά στην Αλβανία, ως τσιφτσίδες στους Αλβανούς μπέηδες και 
αγάδες, ο οποίος Ελληνισμός για να συνεχίζει να υπάρχει θα πρέπει να 
ευγνωμονεί και προσεύχεται καθημερινά την μεγαλοδωρία του Αλβανού!!!.  

Έπρεπε να άκουγαν για πρώτη φορά και να γνώριζαν εντός Βουλής και 
σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ότι είμαστε αυτόχθονες στα εδάφη μας, ότι 
είχαμε και έχουμε έναν υψηλό και ανώτερο πολιτισμό, ότι δεν είμαστε έγκλειστοι 
μόνο σε 100 χωριά, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρακαλέσουμε για τα 
δικαιώματά μας, αλλά τα διεκδικούμε με αποφασιστικότητα γιατί μας ανήκουν, 
ότι οι όποιες αμοιβαιότητές τους δεν υφίστανται… Έπρεπε λοιπόν να βάζαμε 
τις βάσεις ανασυγκρότησης της αλβανικής θεώρησης για την αντιμετώπιση του 
Ελληνισμού της Αλβανίας, ιστορικά, εθνικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά, 
δημογραφικά, γεωγραφικά…  

Ναι, και το πετύχαμε ! Σήμερα, μπορεί κάποιος να κρίνει τη στάση μας 
αναζητώντας λάθη, ή και επισημαίνοντας πράγματα που δεν ειπώθηκαν και 
πώς έπρεπε να λέγονταν…! Θα πρέπει όμως να τοποθετήσει τα πράγματα 30 
χρόνια πίσω, να προσέξει από που ερχόμασταν εμείς οι τριαντάρηδες και πόσο 
αν θέλεις, γνωρίζαμε από την ιστορία μας. Να δει ότι εμείς που δεν είχαμε ούτε 
χαρτί για τις σημειώσεις μας, είχαμε απέναντι μια κρατική μηχανή, άριστα 
πεπειραμένη και εκπαιδευμένη σε εθνικιστικές εκστρατείες στο εσωτερικό της 
και πάνω από 230 φωνές βουλευτών εναντίον μας. 

 Άλλος μπορεί να μας κρίνει ότι κακώς εισήλθαμε σ΄ αυτή τη διαμάχη! 
Όντως μπορούσαμε να την αποφεύγαμε αν ξεκινούσαμε από προσωπικά 
συμφέροντα. Δικαιωθήκαμε όμως διότι για πρώτη και τελευταία φορά 
ακούστηκε τόσο σθεναρά, στεντόρεια και σε τέτοιο επίπεδο η φωνή του 
Ελληνισμού της Αλβανίας και τέθηκαν θέσεις, αρχές και απόψεις που θα 
αποτελέσουν στη μέλλον σημείο αναφοράς για τη δική μας ταυτότητα.     

Ωστόσο, για πρώτη φορά διαπιστώναμε τόσο φόβο της πλειοψηφίας 
από την μειοψηφία. Για πρώτη φορά βλέπαμε ένα σώμα Βουλής, το οποίο, 
νιώθοντας τη σιγουριά της πλειοψηφίας σε ένα εθνικό αλβανικό θεσμό, να 
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ξερνάει τόσο ανθελληνισμό και να νιώθει ότι εκτονώνεται, πλήττοντας με 
αγριότητα μια μικρή ομάδα «αντιπάλων» μάλλον «εχθρών» πλέον.  

Αυτό δεν ήταν ούτε ανθρώπινο, ούτε πολιτιστικό, ούτε διπλωματικό, ούτε 
πολιτικό, ούτε… Μόλις τελείωνε κάποιος την ομιλία του έβλεπες δεκάδες χέρια 
να υψώνονται ζητώντας το λόγο για να μιλήσουν. Σαν δόρατα που μας 
στόχευαν σε ένα απαράμιλλο παραληρήμα, όπου ο καθένας αναζητούσε να 
βρει τη σκληρότερη εθνικιστική επιθετική γλώσσα. Κανείς δεν νοιάζονταν για 
ιστορικές αλήθειες και για να έβαζε ένα όριο μέχρι που πρέπει να φθάσει. 
Απεριόριστο μονοδιάστατο εθνικιστικό παραλήρημα.  

Το εθισμένο εθνικιστικά σώμα της Βουλής, ελέγχονταν όμως από κάποια 
άτομα, ανεξαρτήτως κόμματος, που με τις παρεμβάσεις τους χάραζαν γραμμή. 
Σε πρώτη γραμμή να δουν σε μας, στην ΟΜΟΝΟΙΑ και τον Ελληνισμό της 
Βορείου Ηπείρου το μέσο για την έξαρση κάθε είδους ανθελληνισμού, ως τροφή 
για το δικό της εθνικισμό. Να εκμηδενίσουν κάθε ιστορική αμοιβαιότητα 
ανάμεσα στο Βορειοηπειρωτικό και το Κοσσυφοπέδιο, λόγου χάρη και να 
δημιουργήσουν την ανύπαρκτη αμοιβαιότητα με το δήθεν τσάμικο ζήτημα, Ή 
ακόμα γενικότερα, με το δήθεν αλβανικό στοιχείο στην Ελλάδα, από τους 
Αρβανίτες, στους Τσάμηδες και μέχρι τους Αλβανούς τότε λαθρομετανάστες  
στην Ελλάδα και να εκφοβήσουν, είτε με τον τρόπο αυτό, είτε με άμεσες και 
έμμεσες απειλές, τον Ελληνισμό στα εδάφη του.  

Το άνοιγμα και την ισχύ της Ελλάδας, όπως και τις πληροφορίες που 
κατείχαν ή και τις καταστάσεις που προωθουσών και έλεγχαν, τις έβλεπαν ως 
άμεση απειλή για την ανάκαμψη του Βορειοηπειρωτικού και προσπαθούσαν 
είτε να περάσουν μηνύματα γενναιότητας και δικών τους εθνικών διεκδικήσεων, 
είτε να αναστρέψουν σε όφελός τους τις εξελίξεις.  

Πάντως, είχε μπει για τα καλά στο παιχνίδι η Τουρκία, η οποία, όχι μόνο 
είχε χρηματοδοτήσει με εκατομμύρια δολάρια την οργάνωση της Τσαμουριάς, 
που τη δημιούργησαν ως αντίβαρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ,  αλλά και εξαγοράσει  
βασικά στελέχη αλβανικών κομμάτων στα οποία η Ελλάδα πίστευε ότι 
μπορούσε να στηριχτεί.    
  

   *     *     *          
   Πριν αρχίσουν οι εργασίες της συνεδρίασης εμείς με την αρχή της 
συλλογής πληροφοριών, αλλά και μεταφοράς μηνυμάτων σκορπιστήκαμε 
ανάμεσα στους υπολοίπους βουλευτές. Βλέπαμε ωστόσο στα πρόσωπά τους 
την μεγάλη αλλαγή. Είχε χαθεί η ζεστασιά τους, η προθυμία για κουβέντα και 
για διάλογο. Αρκετοί μας απέφευγαν εντελώς. Υπήρχαν απ΄ αυτούς που μας 
έλεγαν ότι παραιτούνταν και από τη βίζα που είχαν ζητήσει. Είχαμε χάσει στην 
ουσία και τους δικούς μας, τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές στα Αλβανικά 
κόμματα, τον Ν. Ρόση, τον Σ. Θωμά, τον Δ. Αναγνώστη, τον Μ. Κονόμη, τον Π. 
Τσούρη, τον Κ. Μουστάσκη, τον Φ. Τάτσιο και άλλους. Μόνο ο Κ. Καλόγερος 
προσπαθούσε να είναι μαζί παρά τη δική μας αποφυγή. 

Σ΄ αυτό το κλίμα, προ της σύγκρουσης, ήρθε και με βρήκε ο 
αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Αλεξάντερ Μέξη, από την φημισμένη οικογένεια 
του Λαμπόβου η οποία τόσα είχε δώσει για τον Ελληνισμό. Γιός του Γαβριήλ 
Μέξη, που ως δάσκαλος στα Τίρανα είχε επιτρέψει σε μαθητή από τη Δρόβιανη 
να γράψει την έκθεσή του στα ελληνικά. Εκείνος έγραψε ελληνικά αλλά με πάρα 
πολλά ορθογραφικά λάθη για να δεχτεί την γνωστή επίπληξη του δάσκαλού του 
ότι «σου είπα να γράψεις ελληνικά αλλά όχι να με πετροβολήσεις κιόλας» 
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Ο Μέξης λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης ήρθε και μου 
είπε: «Παναγιώτη, είστε χαμένοι από χέρι, δε σας φταίμε εμείς…. Γι΄αυτό 
κανείτε τι έχετε να κάνετε και…». Όταν του ζήτησα να μου πει τι και ποιο, μ΄ 
απάντησε «ξέρεις από πού έρχομαι!» Ναι, μόλις είχε επιστρέψει από Αθήνα!!!   
  

Στην εθνικιστική αρένα…. Όπως είχαμε προβλέψει, έτσι θα 
μετατρέπονταν η συνεδρίαση αυτή. 

 
Οι εργασίες άρχισαν ήπια με τα δύο μεγάλα κόμματα, να παραβιάζουν 

την συμφωνία όσον αφορά το περιεχόμενο του άρθρου 13. Προτείνουν 
συντονισμένα νέα τροποποίηση. Η πρότασή τους ναι μεν επιτρέπει τις 
πολιτικές οργανώσεις να είναι εκλογικοί φορείς αλλά δε, μόνο σε περιοχές με 
συμπαγή μειονοτικό πληθυσμό. Σύμφωνα με το σχέδιό μας, παρέμβηκα με μια 
μακρά ομιλία, όπου προσπαθούσα να είχα πολλούς αποδέχτες, ενώ γνώριζα 
τι αναμένονταν να συμβεί. Και ο ίδιος ο Μέξη έδειχνε αρκετά συγκεχυμένος. 
Φαίνονταν ότι άλλα του έλεγε η λογική, άλλα η καρδιά και αυτός αναγκασμένος 
να κινούνταν στη λογική της εντολής.  

Παρακολουθώντας ωστόσο, τις εργασίες σε χρονική απόσταση, μπορεί 
κανείς εύκολα να κατανοήσει το προετοιμασμένο σενάριο, όπου o Baleta είχε 
οριστεί αρχηγός.(«Οι Έλληνες σοβινιστές της Μεγάλης Ιδέας, οι πολιτικοί 
εμπνευστές τους ή ο πνευματικός τους πατέρας, μητροπολίτης Σεβαστιανός, 
μάταια ονειρεύονται τη διάλυση της Αλβανίας, είχε πει μια μέρα πριν) Να 
προσέξει το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό μορφωτικό επίπεδο και 
ποιότητα των βουλευτών, οι οποίοι κάθε κενό προσπαθούσαν να το καλύψουν 
με την ομπρέλα του ανθελληνισμού που είχε καλλιεργήσει ο Χότζα. Πρόκειται 
για πατριωτισμό των αγράμματων με γραβάτα που απευθύνονταν σε ένα κοινό 
ψηφοφόρων που στα εθνικά με τους γείτονες, κυρίως με την Ελλάδα, είχε θεό 
τον Χότζα 
 
Συνεδρίαση Κυριακής 02.02.1992 δεύτερη μέρα για τη συζήτηση του  

εκλογικού νόμου 
Σελ. 2602 
 
Aleksandër Meksi - Subjektet elektorale. Neni 13. Ju lutem. Grupet kanë 
vërejtje për nenin 13? 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Οι εκλογικοί φορείς. Άρθρο 13. Παρακαλώ! 
Οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν παρατηρήσεις για το άρθρο 13  
Abdi Baleta - Më falni, neni 13 me këtë formulim ka mbetur, siç është në 
projekt? Unë nuk kam. Para meje nuk ka formulim tjetër. Grupet do të 
paraqesin problemet. Keni ndonjë formulim tjetër? 
Μετάφραση Abdi Baleta –Συγνώμη, το άρθρο 13 με το ίδιο περιεχόμενο 
έμεινε, όπως ήταν στο προσχέδιο; Εγώ δεν έχω. Πριν από μένα δεν έχει νέα 
διατύπωση. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα υποβάλουν προβληματισμούς. 
Έχετε κάποια άλλη διατύπωση;  
(Σημ. Προσέχουμε λοιπόν πώς ο Baleta μπαίνει βιαστικά στο ρόλο του. 
Επίσης, δε μιλούν για σημαντική τροποποίηση, αλλά για «διατύπωση»! 
Αμέσως μετά παρεμβαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Σ. 
Κόμματος) 
Namik Dokle - Kemi ne një formulim tjetër. Mendojmë që ky nen të 
formulohet kështu. Çdo shtetas shqiptar që gëzon të drejtën për t’u zgjedhur 
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sipas këtij ligji mund të paraqitet si kandidat për deputet në Kuvendin 
Popullor, si përfaqësues i çdo partie, i një grupimi partish, si kandidat i 
pavarur dhe i organizatave politike të njohura me ligj të pakicave kombëtare 
vetëm në zonat elektorale ku jeton një popullsi kompakte e këtyre pakicave. 
Pjesa tjetër të mbetet siç është. 
Μετάφραση Namik Dokle – Έχουμε μια διαφορετική διατύπωση. Προτείνουμε 
το άρθρο αυτό να διατυπωθεί ως εξής: Κάθε Αλβανός πολίτης, βάση του 
παρόντος νόμου, δικαιούται να εκλεγεί, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για 
βουλευτής στη Λαϊκή Βουλή, ως εκπρόσωπος ενός κόμματος, μιας συμμαχίας 
κομμάτων, ως ανεξάρτητος και ως εκπρόσωπος των αναγνωρισμένων με το 
νόμο πολιτικών οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων, μόνο στις εκλογικές 
ζώνες όπου ζει συμπαγής πληθυσμός αυτών των μειονοτήτων. Το υπόλοιπο 
του άρθρου να μείνει ως έχει     
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë gjë tjetër nga grupet? Zoti Imami. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi –Υπάρχει κάτι άλλο από τις κοιν. ομάδες; 
κ.Imami. 
Arben Imami - Ne kemi mendimin që mund të jetë afërsisht një diçka e tillë: 
“Çdo shtetas shqiptar që gëzon të drejtën sipas këtij ligji mund të paraqitet si 
kandidat për deputet në Kuvendin Popullor si përfaqësues i çdo partie, një 
grupimi partish, si kandidat i pavarur, si dhe si përfaqësues i organizatave 
politike të njohura me ligj të pakicave kombëtare, vetëm në zonat elektorale 
ku jeton një popullsi kompakte e tyre". 
Μετάφραση Arben Imami – Εμείς είμαστε της άποψης να διατυπωθεί κάπως 
έτσι: Κάθε Αλβανός πολίτης, ο οποίος βάση του παρόντος νόμου δικαιούται 
να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής στη Λαϊκή Βουλή, ως εκπρόσωπος 
κάθε κόμματος, μιας συμμαχίας κομμάτων, ως ανεξάρτητος υποψήφιος 
καθώς και ως εκπρόσωπος των αναγνωρισμένων με το νόμο πολιτικών 
οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων, μόνο στις εκλογικές ζώνες όπου ζει 
συμπαγής πληθυσμός αυτών των μειονοτήτων». 
Aleksandër Meksi - Redaktim është. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Περί ανασύνταξης πρόκειται. 
Namik Dokle - Me leje, më duket i saktë redaktimi. 
Μετάφραση Namik Dokle – Με την άδεια, νομίζω ότι είναι σωστή η σύνταξης 
αυτή.  
Aleksandër Meksi - Qartë, nuk tingëllonte në rregull e para. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ξεκάθαρα δεν ηχούσε καλά η πρώτη 
διατύπωση.  

   Πρώτη τοποθέτηση Π. Μπάρκα 
 
Panajot Barka - Nga ana jonë shprehemi se jemi dakord me përmbajtjen e 
këtij neni, ashtu siç është i paraqitur dhe themi këtë se shpreh dhe garancinë 
e forumeve ndërkombëtare që e panë atë. 
Por shohim se ai përbën gjithashtu “thembrën e Akilit”, ose një nga “thembrat 
e Akilit” të “Ligjit elektoral” që kemi në dorë. Një moment i tillë, unë mendoj që 
duhet parë me shumë gjakftohtësi, nuk duhet të shfrytëzohet as për përfitime 
politike partiake, aq më keq për personale, por si një qëndrim pozitiv ndaj 
zhvillimeve demokratike në Shqipëri, se respektimi i së drejtës së pakicës, aq 
më tepër i pakicave etnike përbën një masë vlerësimi i proceseve 
demokratike në vend dhe rrit njëkohësisht prestigjin e Shqipërisë në botë. 
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Në këtë aspekt mendojmë se duhet mënjanuar çdo reciprocitet me sens 
negativ, ndërsa nga ana jonë duam të theksojmë edhe njëherë me këtë rast 
se organizata “OMONIA”, jo vetëm që tani që është një organizatë e 
konfirmuar në plan kombëtar e ndërkombëtar, jo vetëm që e përfaqëson një 
minoritet të konsiderueshëm në Shqipëri, por që shpreh edhe një minoritet që 
i ka bërë vend vetes midis popullit shqiptar, me një shtrirje demografike jo 
vetëm në zona kompakte por edhe në gjithë territorin e Shqipërisë, kuptohet 

me pjesë më të vogla dhe 
heterogjene. Këtu duhet t’i 
referohemi edhe akteve, 
dokumenteve ndërkombëtare 
që kur flasim për pakica etnike 
nuk veçojmë zona të pastra, 
por flasim për pjesëtarët e 
pakicave kombëtare. Në këtë 
pikëpamje ne kemi vlerësuar 
dhe vlerësojmë atë 
bashkëjetesë vëllazërore me 
popullin shqiptar dhe e 
theksojmë atë si një shembull 
në Ballkan dhe Europë dhe 
jemi krenarë për këtë gjë. 
Nisur nga këto premisa 
organizata e Omonias kërkon 
edhe njëherë sot të konfirmojë 
se vërtet ajo lufton për të 
drejtat e veta por është e 
angazhuar, në radhë të parë, 
për vendosjen e demokracisë 
jashtë së cilës nuk realizohen 
as të drejtat e njeriut, as të 
pakicave kombëtare, duke 
mos shkelur mbi atë që mori 

edhe me popullin shqiptar, por t'i forcojë ato më shumë. 
Ajo edhe njëherë kërkon të konfirmojë se duke vepruar në kuadrin e shtetit 
shqiptar, pse jemi shtetas shqiptarë dhe zgjedhjet elektorale bëhen për 
shtetasit shqiptarë dhe jo përkatësitë etnike dhe shërben në kuadrin e këtyre 
interesave të shtetit shqiptar jashtë çdo lloj paragjykimi, e veçon veten nga 
qëndrime e pretendime që bie ndesh me këtë status të vetin, duke luftuar 
ashtu si nostalgji të vjetra nga jashtë apo brenda kufirit, ashtu dhe qëndrimet 
që kërkojnë të identifikojnë organizatën tonë me këto synime. Ajo ka një 
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imazh të qartë që e imponon koha dhe aktet ndërkombëtare, i përmbahet me 
rigorozitet këtij imazhi dhe është e gatshme të kontriubojë për fqinjësi të mirë 

midis shteteve me kuptim e 
bashkëjetesë pozitive të ndërsjelltë 
midis tyre. 
Pra, edhe njëherë i bëjmë thirrje 
Kuvendit që të marrë një vendim 
demokratik. Organizata politike të 
pakicave kombëtare duhet të 
lejohen të krijohen, në qoftë se ato 
si subjekte elektorale të barabarta 
me status të plotë, për arsye se ky 
Kuvend nuk lejoi krijimin e partive 
mbi baza etnike dhe u pranua pak 
më vonë dhe nga drejtuesit e 
pakicave politike dhe nga drejtuesit 
e Kuvendit, që para 
organizmavendërkombëtare që 
ishte një vendim jo i drejtë. Është 
pra momenti që të korrigjohet diçka 
dhe kështu u ra dakord që do të 
korrigjohej me ligjin elektoral, si akt 
i parë i vlerësimit politik si çdo 
organizatë politike. 
Po kështu nuk duhet të lejohet e të 

përsëritet vendimi i komisionit të vjetshëm të zgjedhjeve elektorale që pengoi 
organizatën Omonia që të vendoste deputetë kudo ku ajo deshi, prandaj, në 
qoftë se përsëritet sot një gjë e tillë, jo vetëm që s’ka asnjë bazë logjike, por 
dhe asnjë bazë ligjore dhe nuk e kuptoj mbi ç’bazë ligjore e mbështesin 
propozuesit e dy grupeve Parlamentare që bëjnë një shtesë të tillë me një 
ndryshim të tillë, se s’mund të ketë zgjedhje me subjekte të plota elektorale 
dhe zgjedhje pa subjekte gjysëm të plota elektorale. Po kështu nuk mund të 
pengoheshin subjektet elektorale të futen në garë elektorale me system 
zgjedhjesh mazhoritar e proporcional. Ta lësh atë, pra ky 1/2 subjekti të jetë i 
pranueshëm vetëm për një pjesë të sistemit mazhoritar dhe të mos 
angazhohet në luftën elektorale për të dyja sistemet dhe në shkallë vendi. 
Kështu bëhet një qëndrim jo demokratik që niset nga arsyetimi, pse kërkojmë 
që të vendosim që të votojnë për organizatat etnike shtetasit shqiptarë. 
Atëherë lind pyetja e kundërt. 
Pse duhet që partitë politike t‘i evitojnë pjesëtarë të minoritetit grek ose të 
minoriteteve të tjera? Pra është një diçka që bie në kontradiktë. Marrim një 
aspekt tjetër. Ju lutem kolegëve të kenë kujdes se problemet janë tepër të 
mprehta dhe këtë duhet ta bëjë Kryesia. 
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Από δική μας πλευρά δηλώνουμε ότι 
συμφωνούμε με το περιεχόμενο του άρθρου αυτού, όπως έχει παρουσιαστεί 
από την επιτροπή και στηρίζουμε την θέση μας στο γεγονός ότι χαίρει και των 
εισηγήσεων και εγγυήσεων των διεθνών οργανισμών που μας 
συμβουλεύτηκαν. 
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Διαπιστώνουμε όμως ότι συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί επίσης την 
Αχίλλειο πτέρνα. Ή μία από τις Αχίλλειες πτέρνες του εκλογικού νόμου που 
έχουμε υπό συζήτηση. Η στιγμή αυτή νομίζω ότι πρέπει να προσεχτεί με πολύ 
ψυχραιμία. Δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για πολιτικά οφέλη, τόσο το χειρότερο 
για προσωπικά. Αλλά ως θετική στάση έναντι των δημοκρατικών εξελίξεων 
στην Αλβανία, του σεβασμού του δικαιώματος της μειοψηφίας, τόσο το 
περισσότερο των εθνικών μειονοτήτων. Υπό αυτό το σκεπτικό αποτελεί μέτρο 
αξιολόγησης της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη χώρα και ανυψώνει 
ταυτόχρονα το κύρος της δημοκρατικής Αλβανίας στον κόσμο.  

Από την οπτική γωνία αυτή, νομίζουμε ότι πρέπει να αποφύγουμε κάθε 
αμοιβαιότητα με αρνητικό αντίκτυπο, ενώ από πλευράς μας θέλουμε επί της 
ευκαιρίας, να επισημάνουμε ακόμα μια φορά, ότι η οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
όχι μόνο αποτελεί έναν αναγνωρισμένο πολιτικό θεσμό σε παναλβανική 
κλίμακα αλλά και διεθνώς. Όχι μόνο εκπροσωπεί μια υπολογίσιμη μειονότητα 
στην Αλβανία, αλλά εκφράζει μια μειονότητα που απόχτησε τη θέση της 
ανάμεσα στον αλβανικό λαό, με δημογραφική επέκταση όχι μόνο σε περιοχές 
με αμιγή πληθυσμό, αλλά και σε όλη την αλβανική επικράτεια, εννοείται σε 
μικρότερες και ετερογενείς ομάδες.   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε και στις διεθνείς πράξεις και 
ντοκουμέντα, τα οποία όταν αναφέρονται σε εθνικές μειονότητες δεν 
ξεχωρίζουν καθαρές ζώνες, αλλά έχουν υπόψη τα μέλη των εθνικών 
μειονοτήτων. Υπό το σκεπτικό αυτό εμείς έχουμε εκτιμήσει και εκτιμούμε εκείνη 
την αδελφική συνύπαρξη αναδεικνύοντάς την ως υπόδειγμα στη Βαλκανική και 
στην Ευρώπη και είμαστε περήφανοι γι΄αυτό.  

Ξεκινώντας από τις αρχές αυτές, η οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επιθυμεί 
ακόμα μια φορά σήμερα να επιβεβαιώσει ότι πράγματι αγωνίζεται για τα 
δικαιώματά της Ε.Ε.Μειονότητας και είναι δεσμευμένη, σε πρώτη γραμμή, για 
την αποκατάσταση της δημοκρατίας, εκτός της οποίας δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθούν, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε των εθνικών 
μειονοτήτων. Είναι δεσμευμένη να τα πετύχει αυτά χωρίς να προσβάλλει το 
δουν και λαβείν με τον αλβανικό λαό, αλλά ενισχύοντας περισσότερο τις 
σχέσεις μαζί του.        

Η ΟΜΟΝΟΙΑ επιθυμεί να επιβεβαιώσει ότι λειτουργεί στο πλαίσιο του 
αλβανικού κράτους, διότι είμαστε Αλβανοί πολίτες και οι εκλογές στη χώρα 
διεξάγονται για τους Αλβανούς πολίτες και όχι με βάση την εθνική καταγωγή, 
ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά της εντός των συμφερόντων του αλβανικού 
κράτους και εκτός κάθε προκατάληψης. Αποστασιοποιείται από κάθε πράξη και 
στάση που αντιτίθεται σ΄αυτό το δικό της καθεστώς σχέσεων, καταπολεμώντας 
τόσο τις παλιές νοσταλγίες εντός και εκτός συνόρων, όσο και τις στάσεις που 
θέλουν να ταυτίσουν την οργάνωσή μας με τέτοιες επιδιώξεις.   

Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις μειονότητες σήμερα στην 
Ευρώπη, εικόνα την οποία επιβάλλουν οι καιροί και οι διεθνείς πράξεις και 
συμβάσεις. Η οργάνωσή μας σέβεται με συνέπεια την εικόνα αυτή όντας έτοιμη 
να συμβάλλει για καλή γειτονία μεταξύ των κρατών με θετικό νόημα και 
συμβίωση μεταξύ τους.  

Καλούμε λοιπόν και μια φορά τη Βουλή να λάβει σήμερα μια 
δημοκρατική απόφαση. Οι πολιτικές οργανώσεις των εθνικών μειονοτήτων θα 
πρέπει να επιτραπούν να λειτουργήσουν ως ισότιμοι εκλογικοί φορείς με πλήρη 
δικαιώματα, διότι αυτή η Βουλή δεν επέτρεψε την ίδρυση κομμάτων σε εθνική 
βάση και λίγο αργότερα, τόσο οι ηγεσίες των κόμματων όσο και οι ιθύνοντες 
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της Βουλής, αποδέχτηκαν παρουσία των διεθνών οργανισμών ότι πρόκειται 
τότε για λάθος απόφαση. 

Είναι λοιπόν η στιγμή να διορθωθεί εν μέρει η απόφαση αυτή, διότι έτσι 
συμφωνήθηκε, ότι εκείνο το λάθος θα διορθώνονταν με τον εκλογικό νόμο, ως 
πρώτη πράξη πολιτικής αξιολόγησης των πολιτικών οργανώσεων ως πολιτικά 
κόμματα.  

Επίσης, δε θα πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη της απόφασης της 
περσινής εκλογικής επιτροπής, η οποία εμπόδισε την οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ να 
κατεβάσει υποψήφιους βουλευτές όπου εκείνη επιθυμούσε, γι΄ αυτό σε 
περίπτωση που μια τέτοια απόφαση επαναληφθεί σήμερα, όχι μόνο δε θα έχει 
καμιά λογική βάση, αλλά και καμιά νομική. Συνεπώς, δεν μπορώ να διανοηθώ 
σε ποια νομική βάση στηρίζουν την πρότασή τους οι δύο κοινοβουλευτικές 
ομάδες, όταν τροποποιούν το περιεχόμενο του άρθρου αυτού, διότι δεν μπορεί 
να υπάρξουν εκλογές με εκλογικούς φορείς με πλήρη δικαιώματα και εκλογικοί 
φορείς με περιορισμένα δικαιώματα. Όταν επίσης εμποδίζονται αυτοί η ήμισυ 
φορείς να κατεβούν στο εκλογικό αγώνα για το πλειοψηφικό μέρος και 
αποκλείονται εντελώς στο αναλογικό σε ένα μεικτό εκλογικό σύστημα, δλδ να 
μη επιτρέψεις αυτόν τον μισό εκλογικό φορέα να διεκδικήσει εκλογή στα δύο 
σκέλη του εκλογικού συστήματος και ούτε σε όλη την επικράτεια. (!)  

Αυτό σημαίνει μια αντιδημοκρατική απόφαση που έχει σημείο αναφοράς 
τη λογική διότι μπορεί να ψηφίσουν για λογαριασμό των πολιτικών 
οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων και αλβανικής καταγωγής ψηφοφόροι. 
Τότε γεννάται το αντίστροφο ερώτημα. 
Γιατί τα πολιτικά κόμματα πρέπει να επωφεληθούν τις ψήφους των μελών της 
Ελληνικής Μειονότητας ή των άλλων μειονοτήτων; Πρόκειται λοιπόν για κάτι 
αντιφατικό.  
Παίρνουμε ένα άλλο στοιχείο. Παρακαλώ τους συναδέλφους να προσέξουν 
διότι τα προβλήματα είναι αρκετά αιχμηρά και την ησυχία πρέπει να επιβάλλει 
το προεδρείο.   
 Aleksandër Meksi - Ju lutem, mbani qetësi, për fat të keq dëgjohen bisedat. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Παρακαλώ, ησυχία, δυστυχώς ακούγονται 
οι κουβέντες.  

   Δεύτερη παρέμβαση Παναγιώτη Μπάρκα 
 
Panajot Barka - Unë mendoj që ka shumë rëndësi. Unë mendoj t‘i kuptojnë 
më drejt dhe të mbajnë qëndrim më pozitiv. Pra e them dhe njëherë këtë gjë. 
Zgjedhjet bëhen për shtetas shqiptarë. 
Pjesëtarët e pakicave kombëtare janë shtetas të shtetit shqiptar. Atëherë si ka 
mundësi që të pengohen këta shtetas dhe të votojnë vetëm për pakicën, në 
një territor të caktuar për subject elektoral. Pra, kjo është një anomali tjetër që 
u paraqit nga ky propozim. Pse partitë politike shqiptare duhet t’i votojnë 
minoritarët, maqedonasit dhe të tjerë, qoftë edhe në zonat kompakte. Votimet 
në zgjedhje bëhen të barabartë, të lira për gjithë shtetasit. Pra, bëhet fjalë për 
shtetas dhe zgjedhje përsëri, jo përkatësi kombëtare. Votimi bëhet për një 
program të caktuar politik dhe ju e dëgjuat pak a shumë cili është në thelb 
sidomos në drejtim të të drejtave të njeriut dhe të rojes së minoriteteve sot 
programi ynë politik. Pra, një subjekt electoral nuk votohet për përkatësi; e 
përsëris këtë, por për përkatësi etnike, po për një program politik. Atëherë pse 
të mos lejohen që të votohen për këtë program që u drejtohet njëkohësisht jo 
vetëm minoritarëve të një kombësie të caktuar, por edhe gjithë shtetasve 
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shqiptarë që duan ta përkrahin këtë program në një fushatë elektorale. 
Zgjedhësit, shtetasit shqiptarë të votojnë për programin tonë, i cili efektivisht 
synon të ndikojë pozitivisht edhe në fakt në proceset demokratike të 
Shqipërisë. Pse duhet pikërisht që edhe këtë gjë ne duam ta mënjanojmë dhe 
ta kufizojmë?  
Po kështu në asnjë document ndërkombëtar, e theksoj se ka shumë rëndësi 
nuk veçohen minoriteti në zonat ku mbahet nga pjesëtarë të tjerë të këtij 
minoriteti në një shtet të caktuar, aq më keq nuk duhet ta bëjë këtë gjë një ligj 
elektoral. Të bësh një gjë të këtillë do të thotë me dashur ose pa dashur këtij 
minoriteti t’i vesh një status të veçantë dhe do të thosha pa frikë, se duke lënë 
atë të jetë subjekt elektoral në zonën me pastërti etnike, kjo do të thotë t’i 
vesh në një kufi të caktuar politik. Kujt i shërben një gjë e tillë? Dua të më 
thonë këta, kolegët që propozojnë me kaq ashtu?  
Kujt i shërben t’i vesh minoritarëve në Shqipëri një kufi politik? Kjo do të thotë 
që nesër të kemi, në kushtet e demokracisë, të kemi dhe pasoja të tjera. Kaq 
kisha. Rezervoj të drejtën për këtë gjë të debatojmë dhe të bëjmë replikë. 
 
Μετάφραση Panajot Barka – Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι 
θα πρέπει να κατανοήσουμε σωστότερα τα προβλήματα και να τηρήσουμε 
θετική στάση. Το επισημαίνω ακόμα μια φορά. Οι εκλογές διεξάγονται για τους 
Αλβανούς πολίτες. Τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων είναι Αλβανοί πολίτες. 
Τότε πώς είναι δυνατό να εμποδίζονται οι πολίτες αυτοί να ψηφίζουν μόνο για 
την μειονότητα, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση και συγκεκριμένο 
εκλογικό φορέα. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια άλλη ανωμαλία που  απορρέει από 
τη συγκεκριμένη πρόταση. Από την άλλη, με τη λογική αυτή γιατί θα πρέπει να 
ψηφίζουν τα αλβανικά κόμματα τα μέλη της Ελληνικής, Μακεδονικής και λοιπών 
μειονοτήτων στις περιοχές με αμιγή μειονοτικό πληθυσμό είτε στην επικράτεια;   

Οι εκλογές είναι ισότιμες και ελεύθερες για όλους τους πολίτες. Πρόκειται 
λοιπόν για εκλογές πολιτών και όχι για εκλογές βάση εθνικής καταγωγής. Οι 
εκλογές γίνονται για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και όχι για εθνική 
ταυτότητα και εσείς ακούσατε σήμερα, λίγο πολύ, ποια είναι η ουσία του 
πολιτικού μας προγράμματος, ειδικά σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα  
και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων.  

Το επαναλαμβάνω, ένας εκλογικός φορέας δεν ψηφίζεται για την εθνική 
καταγωγή, αλλά για το πολιτικό πρόγραμμα. Τότε γιατί να μη επιτραπούν να 
ψηφίσουν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που απευθύνεται ταυτόχρονα σε 
πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων, σε Αλβανούς πολίτες που θέλουν να στηρίξουν 
το πρόγραμμα αυτό σε μια προεκλογική εκστρατεία;   

Οι ψηφοφόροι, Αλβανοί πολίτες να ψηφίσουν για το πρόγραμμά μας, 
πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί να επηρεάσει θετικά, όπως και το πράττει 
στον εκδημοκρατισμό της Αλβανίας. Γιατί λοιπόν αυτό το δικαίωμα πρέπει να 
το αποκλείσουμε και να το περιορίσουμε;   

Επίσης, σε κανένα διεθνές ντοκουμέντο, το τονίζω διότι έχει πολύ 
σημασία, δεν χωρίζονται οι μειονότητες σε συγκεκριμένες περιοχές αφήνοντας 
απ΄έξω τα υπόλοιπα μέλη αυτής της μειονότητας σε ένα συγκεκριμένο κράτος, 
τόσο το χειρότερο θα πρέπει να το πράξει αυτό ένας εκλογικός νόμος. Να 
νομοθετήσεις κάτι τέτοιο, θέλοντας ή όχι, καθιερώνεις ένα ξεχωριστό καθεστώς 
για την εθνική αυτή μειονότητα. Θα έλεγα άφοβα, ότι επιτρέποντας έναν 
εκλογικό φορέα να δράσει μόνο σε καθαρή εθνική περιοχή, σημαίνει ότι της 
βάζει πολιτικά σύνορα. Ποιον εξυπηρετεί κάτι τέτοιο; Θέλω να μου απαντήσουν 
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οι συνάδελφοι που κάνουν τις προτάσεις αυτές. Αυτά είχα. Είμαι στη διάθεσή 
σας για όποια συζήτηση και απάντηση.  Επιφυλάσσω το δικαίωμα να παρέμβω 
για όποια εξήγηση και ερμηνεία. 
Aleksandër Meksi - Baki Shehu. 
Baki Shehu - Desha sqarime për dy probleme. E para, para disa kohesh 
kemi miratuar një ligj për partitë politike. Ky nen mua më duket se bie në 
kundërshtim me të. Të tërë kemi votuar. Të na shpjegojnë specialistët dhe ju 
si Kryesi. Ndofta dhe zoti Namik Dokle të na japë shpjegim për këtë punë. 
E dyta, desha të di për përvojë, Parlamenti grek si i vlerëson shqiptarët në 
Greqi, qoftë çamërit, qoftë ato fshatra që janë me shqiptarë rreth Athinës, 
desha të di për përvojë nga specialistët që janë këtu? Kaq kisha. 
Περίληψη μετάφραση Baki Shehu – (Σημ: αρχίζουν τα όργανα να παίζουν. 
Ο συγκεκριμένος βουλευτής, είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του αλβανικού 
στρατού. Η παρέμβασή του θα αποτελέσει στην ουσία τη σπονδυλική στήλη 
όλων των εθνικιστικών αντιδράσεων)   

Ζητάει εξηγήσεις για δύο θέματα. Θεωρεί ότι το άρθρο 13 αντιτίθεται στο 
νόμο για τα πολιτικά κόμματα και ζητάει εξηγήσεις από τους ειδήμονες ή από 
το προεδρείο, ή από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο.   

Το δεύτερο, είπε, ήθελα για λόγους εμπειρίας να γνωρίζω, η Ελληνική 
Βουλή πώς εκτιμάει τους Αλβανούς στην Ελλάδα, είτε τους Τσάμηδες, είτε 
εκείνα τα χωριά που είναι με Αλβανούς γύρω από την Αθήνα, θα ήθελα να 
γνωρίζω για λόγους εμπειρίας, να μας πούνε οι ειδήμονες; Αυτάς είχα.   
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë pyetje tjetër? Por jo pyetje kështu që s’hyn 
në..., se ç’bën vaki këtej ose andej, se këto mund të mos i dimë ne, mund të 
mos të jemi të informuar. Pyetje tjetër? Urdhëroni! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi -  Υπάρχει άλλη ερώτηση;  Αλλά όχι 
ερώτηση τέτοια που… τι συμβαίνει απ΄εδώ ή από εκεί , διότι αυτά μπορεί να 
μη τα γνωρίζουμε εμείς, μπορεί να μην είμαστε ενημερωμένοι. Ερώτηση , 
άλλη;  
Esat Myftari - Ç’mendojnë zotërinjtë e Omonias për problemin çam? Në 
programin e tyre, natyrisht, ata duhet të kenë një pozicion si për të gjitha 
problemet shqiptare dhe për problemin çam. 
Μετάφραση Esat Myftari – Τι σκέφτονται οι κύριοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το 
τσάμικο ζήτημα; Στο πρόγραμμά τους, φυσικά, αυτοί πρέπει να έχουν μια θέση 
όπως για όλα τα αλβανικά θέματα και για το τσάμικο ζήτημα;   
Aleksandër Meksi - Këtu po diskutojmë, ju lutem, për një çështje të caktuar, 
ku gjithësecili... 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Εδώ συζητούμε, σας παρακαλώ, ένα 
συγκεκριμένο θέμα, όπου ο καθένας … 
Esat Myftari - Të lutem, jo ky është në konteksin politik dhe do të trajtohet 
problemi politik e kombëtar dhe jo vetëm punë organizative. Problemet duhen 
shtruar thellazi dhe jo përciptasi. 
Μετάφραση Esat Myftari – Παρακαλώ, όχι είναι θέμα σε πολιτικό πλαίσιο και 
θα εξεταστεί το πολιτικό και εθνικό ζήτημα και όχι μόνο το οργανωτικό. Τα 
προβλήματα πρέπει να τεθούν σε βάθος και όχι επιφανειακά.  
Aleksandër Meksi - Keni pyetje ju? Urdhëroni! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Έχετε ερώτηση εσείς; Παρακαλώ!  
Ismet Ferizaj - Një pyetje kam unë zoti Leka, çdo parti politike mund të 
parashikohet teorikisht, që mund të marri pushtetin në ndonjë vend krejt siç 
merr mbi 75 % të votave. Po ta marrë pushtetin, ajo mund ta vendosë 
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presidentin, mund ta vendosë kryesinë e Kuvendit, mund ta vendosë dhe 
Qeverinë. 
Ajo parti ka një program të caktuar politik dhe ekonomik për zhvillimin e vendit 
dhe kombëtar. Në qoftë se lejohet e barabartë Omonia të marrë pjesë në 
zgjedhje, ç’mendim ka ajo, cili është programi i saj ekonomik për zhvillimin e 
Shqipërisë? Cili është programi politik i saj për zhvillimin e Shqipërisë? Cili 
është programi kombëtar i saj për zhvillimin e Shqipërisë? 
Μετάφραση Ismet Ferizaj – Κάθε πολιτικό κόμμα μπορεί θεωρητικά να πάρει 
την εξουσία σε όλη τη χώρα λαμβάνοντας 75% των ψήφων. Σε περίπτωση που 
πάρει την εξουσία αυτή (η ΟΜΟΝΟΙΑ) μπορεί να ορίσει τον πρόεδρο, να εκλέξει 
το προεδρείο της Βουλής, την κυβέρνηση. 
Αυτό το κόμμα έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό, οικονομικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη της χώρας και εθνικά. Σε περίπτωση που επιτραπεί στην ΟΜΟΝΟΙΑ 
να είναι ισότιμη και ως τέτοια μετάσχει στις εκλογές, τι σκέφτεται εκείνη, ποιο 
είναι το οικονομικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Αλβανίας; Ποιο είναι 
το πολιτικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Αλβανίας; Ποιο είναι το εθνικό 
της πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Αλβανίας;   
Aleksandër Meksi - Nuk ka nevojë për pyetje, më duket mua. Pyetje keni? 
Urdhëroni! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για 
ερωτήσεις Ερωτήσεις έχετε; Ορίστε!   
Xhemal Dautllari - Deputeti i Omonias na mbajti një leksion për të na treguar 
qëllimin, ka të drejtën e tij. Unë do t’i lutem, po ka mundësi, se nuk dëgjova 
gjë, në programin e tyre që do të shpallen lidhur me qëndrimet e fundit të 
Vorioepirit karshi pretendimeve shqiptare. Nuk na sqaroi ndonjë gjë. Qëndrimi 
i kësaj organizate, me pretendimet e Sebastianosit, t’i dimë këtu në Kuvend e 
pastaj të reflektojmë e të mendojmë. 
Μετάφραση Xhemal Dautllari -  Ο βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μας ανάπτυξε 
εδώ διάλεξη για να αποδείξει το σκοπό, είναι δικαίωμά του. Εγώ θα τον 
παρακαλούσα αν είναι δυνατόν, γιατί δεν άκουσα κάτι, στο πρόγραμμα που θα 
αναπτύξουν σχετικά με τις τελευταίες θέσεις της Βορείου Ηπείρου έναντι των 
αλβανικών αξιώσεις. Δεν μας εξήγησε κάτι. Τη στάση της οργάνωσης αυτής για 
τις αξιώσεις του Σεβαστιανού, να τα γνωρίζουμε εδώ στη Βουλή και μετά να 
σκεφτούμε και να αντιδράσουμε. 
Arif Halili - Ne këtu, në Kuvendin Popullor kemi miratuar një komision për 
hartimin e këtij ligji. Ky komision ka paraqitur projektin e tij që njihet si subjekt i 
veçantë edhe organizata politike shoqërore. Ç’ka patur parasysh komisioni që 
e ka paraqitur dhe ç’përgjigje kanë dhënë organizmat ndërkombëtare lidhur 
me këtë program? Konkretisht për këtë nen, njëri mund të thotë që s’do 
peshqeshe, por vetë e kemi përgatitur, vetë e kemi dëgjuar dhe ç’përgjigje 
kanë dhënë ata? 
Μετάφραση Arif Halili -  Εμείς εδώ, στη Λαϊκή Βουλή, έχουμε ψηφίσει μια 
επιτροπή για την κατάρτιση του νόμου. Η επιτροπή αυτή παρουσίασε το 
νομοσχέδιο της που αναγνωρίζει ως εκλογικό φορέα και τις πολιτικές και 
κοινωνικές οργανώσεις. Τι είχε υπόψη της η Επιτροπή με την διάταξη αυτή και 
τι απαντήσεις έδωσαν οι διεθνείς οργανισμοί σχετικά με το πρόγραμμα αυτό; 
Συγκεκριμένα για το άρθρο αυτό, κάποιος μπορεί να πει ό τι δε θέλει πεσκέσια, 
αλλά μόνοι μας το καταρτίσαμε, μόνοι μας το έχουμε ακούσει και τι απαντήσεις 
έδωσαν εκείνοι;   
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Aleksandër Meksi - Kanë thënë që është brenda standarteve, këtë përgjigje 
kanë dhënë. Ç’pyetje tani? Më falni, këtu nuk jemi për të bërë pyetje. Nuk ka 
kuptim tani. Nuk është vend për të bërë pyetje. Sqarohen përpara, nuk 
sqarohen këtu. 
Këta bëjnë pyetje që s‘janë për specialistin, pyetje historie etj., ku i di unë ato? 
Ne kemi specialist për ligjin, ta pyesim ç’thotë ligji i partive, në rregull, të 
përgjigjet. Keni të drejtën e diskutimit e të votoni. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Έχουν πει ότι ανταποκρίνεται στα στάνταρτ, 
αυτοί την απάντηση έδωσαν.   
Τι ερώτηση τώρα; Συγνώμη, εδώ δεν είμαστε να κάνουμε ερωτήσεις. Δεν έχει 
νόημα. Δεν υπάρχει χώρος για να κάνουμε ερωτήσεις. Διευκρινίζονται πιο πριν 
δεν εξηγούνται εδώ. 
Τούτοι κάνουν ερωτήσεις που δεν ανήκουν στους ειδήμονες, ερωτήσεις 
ιστορίας κλπ και που ξέρω εδώ;  
Εμείς έχουμε τον εμπειρογνώμονα για το νομοσχέδιο, να τον ρωτήσουμε τι λέει 
ο νόμος για τα κόμματα, εντάξει, να απαντήσει. Δικαιούστε να συζητήσετε και 
να ψηφίσετε.   
Pjetër Demi - Zoti Kryetar, kam një propozim. A ka mundësi ta hedhim në 
vote nenin? 
Μετάφραση Pjetër Demi – Κύριε Πρόεδρε, έχω μια πρόταση. Μπορούμε να 
ψηφίσουμε το άρθρο; 
Aleksandër Meksi - Ju kini një përgjigje për pyetjen e parë. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi -  Εσείς έχετε μια απάντηση στο πρώτο 
ερώτημα; 
Perikli Polloshi - Për sa i përket pyetjes së parë që u drejtua këtu, nëse bie 
ky nen në kurdërshtim me nenin përkatës, s’e kam parasysh nenin ekzakt të 
ligjit “mbi partitë politike”, kujtoj që ligji “Për partitë politike” ka një dispozitë të 
tij, ndalon formimin e partive mbi baza etnike. Në ligjin electoral që po 
diskutojmë, në nenin përkatës, parashikohen cilët janë subjektet elektorale. 
Ky nen nuk bie në kundërshtim me ligjin “Për partitë politike” dhe është 
hartuar mbi bazën e ligjeve të standarteve evropiane. 
I takon Kuvendit të vendosë. Nuk ka asnjë përplasje me ligjin “Për partitë”. Aty 
flitet thjesht për formimin e partive: si formohen partitë dhe është vënë një 
ndalesë që partitë nuk formohen mbi baza etnike. 
Në qoftë se ne këtu do të kishim vënë që subjektet elektorale janë vetëm 
partitë politike, atëherë kuptohet që këtu do të kishte përplasje. Prandaj 
kështu siç është ndërtuar ligji, unë mendoj se nuk ka asnjë kundërligjshmëri. 
Μετάφραση Perikli Polloshi – (εμπειρογνώμονας)  Όσον αφορά το πρώτο 
ερώτημα που έγινε εδώ, αν το συγκεκριμένο άρθρο αντιβαίνει το αντίστοιχο 
άρθρο, δεν το έχω υπόψη μου με ακρίβεια, στο νόμο «για τα πολιτικά κόμματα». 
Θυμίζω ότι ο νόμος «για τα πολιτικά κόμματα», περιέχει μια διάταξη που 
απαγορεύει την ίδρυση κομμάτων σε εθνική βάση. Στον εκλογικό νόμο που 
συζητούμε, το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ποιοι είναι εκλογικοί φορείς. Το 
άρθρο αυτό δεν αντιτίθεται στο νόμο για τα πολιτικά κόμματα και έχει 
καταρτιστεί βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στάνταρτ. 
Ανήκει στη Βουλή να αποφασίσει. Δεν υπάρχει καμιά αντίφαση με το νόμο «για 
τα κόμματα». Εκεί αναφέρεται απλώς για την ίδρυση των κομμάτων: πώς 
ιδρύονται τα κόμματα και έχει μπει μια απαγόρευση για τα κόμματα σε εθνική 
βάση.  
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Σε περίπτωση που εμείς εδώ βάζαμε ότι εκλογικοί φορείς είναι μόνο τα 
πολιτικά κόμματα, τότε εννοείται ότι θα υπήρχε αντιπαράθεση. Γι΄αυτό όπως 
έχει καταρτιστεί ο νόμος, εγώ κρίνω ότι δεν υπάρχει καμιά παρανομία.  
Aleksandër Meksi - Na sqaroni ju lutem, zoti Ferizaj! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Εξηγήστε μας παρακαλώ κύριρε Ferizaj! 
Ismet Ferizaj - Në qoftë se flitet për ato pakica kombëtare këtu në Shqipëri, 
nuk janë vetëm grekët. Këtu për pakica kombëtare mund të flitet dhe për 
maqedonasit që kanë plotësisht të drejtë të marrin pjesë në Kuvend. Janë 
pjesa malazeze e Vrakës, 100-100, 50-50, po kanë të drejtë të marrin pjesë 
në Kuvend. Mund të jenë dhe arrixhinj, janë romët, të cilët kanë të drejtë të 
marrin pjesë në Kuvend, ndërsa unë e quaj etni atë që ka tokën e vet dhe që 
i ka trojet e veta. As grekët, as malazezët, as maqedonasit në Shqipëri nuk i 
kanë trojet e veta. Emigrantë janë edhe grekët, sepse kanë emigruar. 
Μετάφραση Ismet Ferizaj – Σε περίπτωση που πρόκειται για εκείνες τις 
εθνικές μειονότητες εδώ στην Αλβανία, δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Εδώ για 
εθνικές μειονότητες μπορεί να αναφερθούν και οι Μακεδόνες (Σκοπιανοί) οι 
οποίοι δικαιούνται πλήρως να μετάσχουν στη Βουλή. Είναι οι Μαυροβούνιοι της 
Βράκας, 100, 100, 50, 50 αλλά δικαιούνται να εκπροσωπηθούν στη Βουλή. 
Μπορεί να είναι και οι αριτζίδες  (ρωμά), οι οποίοι μπορεί να εκπροσωπηθούν 
στη Βουλή, αλλά εγώ αναγνωρίζω εθνική εκείνη που έχει δική της γη, έχει δικά 
της εδάφη. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Μαυροβούνιοι, ούτε οι Μακεδόνες 
(Σκοπιανοί) δεν έχουν δικά τους εδάφη. Μετανάστες είναι και οι Έλληνες, διότι 
έχουν μεταναστεύσει.  
Aleksandër Meksi - Në diskutim na i thoni këto zoti Ferizaj? Ai pyeti tani. Ju 
spekulloni me të drejtën për të folur. Unë ju jap fjalën, ju thoni të tjera gjëra, 
nuk është serioze kjo. Doni t’i bëni një objeksion atij. Përgjigja e tij qe e 
rregullt. Ai është ligji për formimin si dhe aktivitetin e partive. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Στη συζήτηση να μας τα πείτε αυτά κύριε 
Ferizaj. Εκείνος ρώτησε τώρα. Εσείς κάνετε κατάχρηση της ελευθερίας λόγου. 
Εγώ σας δίνω το λόγο, εσείς αναφέρεστε σε άλλα πράγματα, δεν είναι σοβαρό 
αυτό. Θέλετε να κρίνεται την απάντησή του (εμπειρογνώμονα). Η απάντησή του 
ήταν συνεπής. Εκείνος είναι νόμος για τη ίδρυση και λειτουργία των κομμάτων. 

 
Ο εθνικιστής Βουλευτής του Δ. Κόμματος, A. Baleta, χαράζει 
τους ανθελληνικούς εθνικιστικούς άξονες. Σύσσωμη η Βουλή 
τον ακολουθεί. Τον βλέπουν ως χρυσό και εμείς κουτάλι σε 

τσάι.    
 
Abdi Baleta - Ka mundësi të vazhdojmë diskutimet dhe jo me amatorizëm, se 
jemi në Parlament. 
Μετάφραση Abdi Baleta – Υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουν οι 
συζητήσεις και όχι ερασιτεχνικά, διότι είμαστε στη Βουλή.  
Aleksandër Meksi - Urdhëroni! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi - Ορίστε! 
Abdi Baleta - Zotërinj të Kryesisë dhe zotërinj deputetë, Si deputet i këtij 
Parlamenti që po merr fund, si shtetas i Republikës së Shqipërisë që është në 
rrezik, si pjesëtar i kombit shqiptar që nuk po i ndahen padrejtësitë nga 
shovinistë të këqinj, e quaj për detyrë të flas me gjithë çiltërsinë time për 
nenin 13 të ligjit “Për zgjedhjet”. Është një dispozitë që na ngarkon me 
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përgjegjësi të rëndë para drejtësisë, para historisë, para të sotmes, para të 
ardhmes sonë kombëtare, para nderit dhe sedrës sonë nacionale. 
Do të marrim një vendim që detyrimisht do të na rëndojë si gur në shpirt ose 
sot, ose në të ardhmen. 
Preferencat pragmatiste për politikën e ditës, myopia politike, grekofilizmi apo 
grekoservilizmi, dhënia me ndërgjegje apo nga amatorizmi politik, pre e 
koniukturave të brendshme ose ndërkombëtare, mungesa e përgatitjes 
shpirtërore e psikologjike për t’u qëndruar presioneve apo tundimeve për 
përfitime vetiake ose partiake, boshllëku që ka lënë secili nga ne dhe te 
populli në tërësi, sabotimi sistematik i edukimit me ndërgjegje kombëtare dhe 
vetë sugjestionimi dhe standartet teorike të demokracisë evropiane kam frikë 
se mund të ndikojnë fort mbi këtë Parlament sot dhe ta shtyjnë atë t'i kalojë 
përsipër me lehtësi atyre gjërave që të parët tanë i mbrojtën me vendosmëri 
dhe më me sukses se ne, edhe në kushte shumë më të vështira se ne, nga 
ato që kemi ne sot. Ata nuk u trembën nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta dhe 
presionet me dhunë.  
A duhet të trembemi ne sot se dikush mund të na bëjë presion me fjalë dhe 
me ndihmat humanitare? Ata nuk u pajtuan me autonominë e Vorioepirit as 
më 1914, kur në Shqipëri qeveriste faktikisht Komisioni Ndërkombëtar i 
Kontrollit, as me 1913-'20 kur donin përsëri ta copëtonin Shqipërinë dhe as 
më vonë në mbarim të Luftës së Dytë Botërore. Atë që shqiptarët e drobitur 
nuk ja dorëzuan Zografos, Karapanas, Spiro Milos dikur në fillim të shekullit, 
nuk e kuptoj përse u dashka ta vulosim ne në fund të këtij shekulli, kur themi 
se po shkojmë drejt Evropës demokratike?  
Dispozita e nenit 13, siç është formuluar dhe siç u propozua të formulohet, i 
shërben pranimit të idesë të autonomisë së Vorioepirit. Është rikthim në 
skenën historike të ditës i protokollit famëkeq të Korfuzit të 1914-ës që nuk u 
përfundua nga ne shqiptarët, por e përfundoi Europa në emër të shqiptarëve 
dhe për t’ua imponuar shqiptarëve. 
Vallë a mund të pranojmë ne me qetësi përsëritjen e aksidenteve historike 
antishqiptare, sepse fqinjët tanë kanë mundësi më shumë se ne të ndikojnë 
tek 12-shja apo 25-shja europiane?  
Detyra jonë nuk është të pranojnë si të mirëqëna verdiktet antishqiptare të 
cilësdo Europë. Detyra jonë është të këmbëngulim që Europa të na dëgjojë 
dhe të na kuptojë në të drejtat tona. Askush këtu në Shqipëri dhe në botë nuk 
ka arsye, nuk ka argumente, nuk ka prova që ta bëjë të besueshme se i takon 
dikujt tjetër të vendosë në emër të shqiptarëve. Nuk ka të drejtë t’i drejtojë 
Shqipërisë qortime apo qoftë dhe një të njëqindtën, apo një të njëmijtën e 
atyre akuzave që ne kemi të drejtë t’u drejtojmë armiqve tanë dhe gjithë atyre 
që na kanë copëtuar, goditur, sakatuar neve, sepse kështu kapërceheshin më 
lehtë situatat dhe tensionet në Ballkan, që krijoheshin dhe nxiteshin nga 
kapriçiot dhe lakmitë e pangopura antishqiptare të fqinjve tanë. Nuk ka 
dyshim që ka shumë njerëz, teoricienë parimesh, politikanë ngjyrash nga më 
të ndryshmit, personalitete politike që edhe sot e kanë të lehtë të na japin 
neve leksione kur na vijnë këtu shpesh e më shpesh, apo kur shqiptarët po 
shkojnë gjithnjë e më shumë në mbledhjet ndërkombëtare dhe janë disi të 
mahnitur që gjenden në vorbullën e diplomacisë. Por të gjithë 
parimpredikuesit dhe leksiondhënësit klasikë duhet të mbajnë parasysh se 
dhe ne shqiptarët dimë diçka nga teoria. Ndërsa i falenderojmë për gjithçka 
që kanë thënë e që bëjnë me ndershmëri, sinqeritet kemi dhe ne të drejtë t’ju 
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themi: “Kushdo që dëshiron dhe përpiqet të na këshillojë dhe të na mësojë se 
si të jemi të përsosur në pranimin e sakrificave nuk do të bënte keq që të na 
tregonte më parë ne se e njeh të vërtetën dhe a e di sa të diskriminuar kemi 
qenë dhe jemi në shkeljen brutale të të drejtave tona kombëtare dhe të 
mendojnë se ka ende armiq që duan të ndikojnë me dredhitë e tyre. 
Me keqardhje duhet të përmend thënien e njohur, se Greqia është trajtuar 
gjithmonë si fëmija i përkëdhelur i Europës. Dhe nga kjo e kanë pësuar, në 
radhë të parë, shqiptarët, fqinjët e tyre më të vegjël, më të afërt, më pa miq, 
më pa kushërinj. Do të ishte krejt e përligjur që një diskutim si ky për një 
çështje si kjo të niste duke kënduar hymnin e flamurit dhe veçanërisht strofën 
që fillon me fjalët: “nga lufta veç ai largohet...”  
Por, meqenëse Parlamenti është vend pune dhe jo mbledhje solemne, unë do 
të siguroja që secili të kujtonte si meditim në heshtje këto fjalë, para se të 
vendosë se cilin karton do të ngrejë në votim. Nuk rri pa përmendur se në 
këto çaste ndikohen nga një mendim i thënë afro dy shekuj më parë nga një 
demokrat rus, Çadajev, që shprehej me këto fjalë. Citoj: “Unë nuk jam mësuar 
ta dua Atdheun symbyllur, gojëkyçur dhe kokëulur. 
Unë mendoj se koha e dashurive të verbëra ka kaluar; se tani para së gjithash 
ne i kemi si borxh Atdheut t’i themi të vërtetën”. Fundi i citatit të Çadajevit. 
Dhe e vërteta zotërinj, mua më duket se është kjo. 
Shqipërisë dhe shqiptarëve, në ditët e mjerimit më të madh ekonomik dhe të 
përshtjellimit të tyre më të madh politik, fqinjët duan t’i ngulin edhe një here 
thikën deri në kockë dhe bota po vonohet në të kuptuarit e çështjes shqiptare. 
Na përket neve ta nxisim dhe jo ta lëmë me pasivitetin tonë që ajo të ecë 
ngadalë. 
Në prag të zgjedhjeve të kaluara u bë një lojë e neveritshme dhe e rrezikshme 
politike lidhur me përcaktimin e subjekteve elektorale. Këtë në një fare 
mënyre e ka dënuar edhe ky Parlament, kur miratoi ligjin “Mbi partitë politike”. 
Në këtë ligj në parim dhe në thelb ne e kemi zgjidhur problemin e statusit të 
organizatave politiko-shoqërore etnike, ndaj unë po them se ka qenë e gabuar 
dhe në kundërshtim me këtë ligj përfshirja si subjekt elektoral në nenin 13 të 
organizatave politike mbi baza etnike. Vendimin që morëm kur miratuam këtë 
ligj “Përpartitë politike”e patëm si të vetmin vendim të drejtë në kushtet tona 
dhe ai nuk bie asnjë fije ndesh as me parimet dhe normat e të drejtës 
ndërkombëtare, as me praktikën më të përhapur ndërkombëtare dhe as nuk 
cënon dhe as nuk zvogëlon ndonjë nga të drejtat themelore të minoriteteve në 
Shqipëri. Studiuesit e huaj dhe juristët e të drejtave të njeriut mund të kenë 
kritika akademike për të, sepse kuptohet që ata nisen nga teoria e kulluar dhe 
është e natyrshme që do të rekomandojë gjithnjë idealen dhe nuk mund të 
ulen kurrësesi në rrafshin dhe terrenin praktik politik të Shqipërisë.  
Tek disa prej tyre ndikon dhe propaganda intensive greke. Në kushtet e 
Shqipërisë e kemi të qartë se do të ishte absurde dhe e rrezikshme të ngrihen 
parti mbi baza etnike, sidomos në kushtet aktuale. 
Po kështu është edhe për zërat politike etnike, të bëhen subjekte elektorale, 
domethënë parti politike de fakto. Do të thoja se duhet patjetër që një ditë 
kombi ynë të sqarohet mirë se si u bë me aq nxitim dhe fshehtësi subjekt 
elektoral një organizatë politike e sapokrijuar. Nuk është edhe aq naive kjo 
manovër sa të mos e përfillim sipas meje, këtë sqarim duhet ta presim nga 
zotërinjtë R.Alia, A.Çarçani, bashkëpunëtorëve të tyre të ngushtë për 
çështjenndërkombëtare Foto Çami dhe Sofo Lazri, ish-ministri i Drejtësisë në 
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atë kohë, Enver Halili dhe bashkëpunëtorët e tij specialistë, ish-ministri i 
Jashtëm, Reiz Malile dhe ndihmësat e tij. Kur diskutojmë me njeri-tjetrin ne 
pothuajse të gjithë e pranojmë se zgjidhja që u bë vjet ishte e gabuar. Por 
gabimi u pasua nga gabimi. Zoti President, kur u formua Qeveria thirri 
Omonian për konsultime, pa qënë parti politike. Pra, na rroftë ligji që 
miratuam. Por këtë, as Presidenti nuk e respekton. Dhe tani na propozohet që 
të gjitha këto t’i organizojë Parlamenti duke i bërë organizatat politike etnike 
subjekte elektorale. Kjo do të jetë e gabuar, e papranueshme dhe e dëmshme 
për interesat kombëtare. Minoritarët s’kanë aspak nevojë për subjekte të 
veçanta elektorale për t’u përfaqësuar si duhet në Parlament. Të drejtën e 
tyre ata e realizojnë fare lehtë, fare mirë dhe plotësisht, duke dërguar në 
Parlament deputetë në kuadrin e partive politike të vendit ose deputetë të 
pavarur. 
Këmbëngulja për t’u përfaqësuar nëpërmjet një organizate politike etnike 
ndjek qëllime të tjera. Bëhet si kujtesë e Protokollit të Korfuzit dhe të 
autonomisë së Vorioepirit. Nuk duhen shumë mend për ta kuptuar këtë gjë. 
Kjo kërkesë kërkon të ndryshojë natyrën e vet të shtetit shqiptar nga një shtet 
unitar shqiptar, siç ka qënë që në fillim, në një shtet praktikisht federativ.  
E drejta klasike për minoritetet nuk u njeh atyre aspak të drejtën për t’u dhënë 
natyrën dhe organizimin federativ shtetit ku jetojmë. Kjo do të binte në 
kundërshtim edhe me frymën dhe dispozitat tona kundërshtuese. Nëse 
dikush, një vit më parë, në majën e piramidës shtetërore e pranoi këtë sfidë 
për qëllimet e veta politike përse u dashka të legalizojmë ne sot pasojat 
e saj antikombëtare? 
Ndreqja e gabimit nuk çon në padrejtësi. Heqja e pozitës së privilegjuar të 
siguruar padrejtësisht nuk përbën mohim të një të drejte. Minoritetet te ne në 
fakt janë thjesht diasporë; s’janë minoritete klasike, por edhe këtu dua të 
sqaroj se në Shqipëri s’ka minoritet as sërb, as malazez. Gabohen ata që e 
thonë, por dhe minoritetet e mirëfilltë s’mund të vihen në rolin e elementit 
shtetformues, aq më tepër kur këtë rol nuk e kanë luajtur kurrë dhe kur 
ky rol nuk u është njohur asnjëherë në instancat ndërkombëtare, siç është 
rasti i Shqipërisë. Edhe elementi arvanitas në Shqipëri nuk është 
shtetformues. Në këtë pozitë janë edhe grekët në Shiqipëri, që nga pikëpamja 
e teorisë së minoriteteve ndryshojnë nga pozita që duhet të gëzojnë çamët në 
Shqipëri, sepse çamët janë popullsi autoktone. 
Minoritarët në Shqipëri i kanë gëzuar të gjitha të drejtat themelore. Nuk kanë 
qënë object diskriminimi posaçërisht kundër tyre për shkak përkatësie etnike. 
Kërkesa për të ndryshuar natyrën e shtetit shqiptar nuk u jep praktikisht asgjë 
më shumë, veçse i bën elementë më të huaj dhe më të dyshimtë për shtetin 
ku jetojnë. Tek disa politikanë shqiptarë dhe kolegë kemi vënë re një 
altruizëm të skajshëm, kur është puna për të kënaqur kërkesat e minoritarëve 
grekë në Shqipëri. Ndjenjën e bujarisë etiko-morale duhet ta çmojmë dhe ta 
respektojmë si virtut të lartë, por në planin politik duhet ta peshojmë me të 
mirat dhe të këqijat e saj dhe veçanërisht të tregohemi syçelët se mos na 
dëmton interesat dhe të drejtat kombëtare. Është i dyshimtë dhe shqetësues 
ai lloj altruizmi që nuk shoqërohet me një farë dhimbje dhe kujdesi dhe për 
fatet, brengat dhe vuajtjet e Shqipërisë dhe të shqiptarëve dhe sidomos që 
nuk mban parasysh... (Këtu mbaron bobina) ...e gabuar dhe e qortueshme. 
Nëse këto janë bindje, atëhere jemi para një rasti të rënies moralo-shpirtërore. 
Kombi shqiptar ka dhe do të gjejë forca të rezistojë. Mos u trembni shumë 
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zotërinj. Hiqni komplekset e frikës, të tmerrit dhe të inferioritetit. Nuk i them 
këto fjalë se e quaj veten më trim se sa të tjerët, por besoj se populli dhe 
kombi ynë ka dhe do të nxjerrë trima kur të lypset. 
Edhe për botën e kemi përgjigjen: të mbajë edhe ajo pak përgjegjësi për atë 
që ka bërë dhe për ato që po u ndodhin shqiptarëve jo pa fajin e saj. Të fillojë 
edhe ajo të qajë hallet tona. T’u kujtohet fqinjëve tanë të bëjnë të paktën 
gjysmën e asaj që kemi bërë ne për minoritarët. Përse ne t’i nënshtrohemi 
psikozës së huaj dhe sjelljeve të P.Barkës, se rregullat qënkan bërë të 
respektohen vetëm nga shqiptaret, kurse grekët mund të shkelin kur të duan 
dhe sa të duan në kurriz të shqiptarëve? 
Mjaft me këto komplekse servilizmi politik! Mos na turbulloni... 
Μετάφραση Abdi Baleta -   Ως βουλευτής αυτής της Βουλής, ως πολίτης της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας η οποία κινδυνεύει, ως μέλος του αλβανικού έθνους, 
του οποίου δεν του αποχωρίζονται οι αδικίες από τους κακούς σοβινιστές, 
θεωρώ χρέος μου να μιλήσω εδώ με όλη την ειλικρίνειά μου για το άρθρο 13 
του εκλογικού νόμου. Πρόκειται για διάταξη που μας επιφορτίζει με βαρύ 
ευθύνη έναντι της δικαιοσύνης, έναντι της ιστορίας, του εθνικού μας παρόντος 
και μέλλοντος, έναντι της εθνικής μας τιμής και φιλοτιμίας. Θα λάβουμε μια 
απόφαση η οποία υποχρεωτικά θα μας βαρύνει σαν πέτρα στην ψυχή, ή 
σήμερα, ή στο μέλλον.  
  Οι πραγματιστικές προτιμήσεις για εφήμερη πολιτική, η πολιτική 
μυωπία, ο φιλελληνισμός και η ελληνοδουλικότητα, η ενσυνείδητη 
παραχώρηση ή οι παραχωρήσεις λόγω πολιτικού ερασιτεχνισμού, θύμα των 
εσωτερικών ή διεθνών συγκυριών, η έλλειψη ψυχολογικής και πνευματικής 
προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των πιέσεων ή των πειρασμών για 
προσωπικά ή κομματικά οφέλη, το κενό που έχει αφήσει στον καθένα από μας 
και γενικότερα στο λαό η συστηματική δολιοφθορά της διαπαιδαγώγησης με 
εθνική συνείδηση και αυτός ο αυτοϋπνοτισμός από τις θεωρητικές 
προδιαγραφές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, φοβούμεθα ότι θα επηρεάσουν 
δυνατά σήμερα τη Βουλή αυτή και θα την ωθήσουν να περάσει επιφανειακά 
εκείνα τα θέματα τα οποία οι πρόγονοί μας τα υπερασπίστηκαν με 
αποφασιστικότητα και με μεγαλύτερη επιτυχία από μας και σε συνθήκες πολύ 
δυσκολότερες από μας. Εκείνοι δε φοβήθηκαν από τις άμεσες επεμβάσεις και 
τις βίαιες πιέσεις.   

Πρέπει να φοβηθούμε σήμερα εμείς σε περίπτωση που κάποιος μπορεί 
να μας ασκήσει πίεση με λόγια και με ανθρωπιστικές βοήθειες; Αυτοί δε 
συμβιβάστηκαν με την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, ούτε το 1914, όταν 
στην Αλβανία κυβερνούσε στην ουσία η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου, ούτε το 
1913-20 όταν θέλησαν ξανά να ακρωτηριάσουν την Αλβανία, και ούτε αργότερα 
στη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.  

Εκείνο που οι καταβεβλημένοι Αλβανοί δεν το παρέδωσαν στο 
Ζωγράφο, τον Καραπάνο, τον Σπυρομήλιο κάποτε στις αρχές αυτού του αιώνα, 
δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το σφραγίσουμε εμείς στο τέλος του ίδιου 
αιώνα, όταν λέμε πως βαδίζουμε προς τη δημοκρατική Ευρώπη;    

Η διάταξη του άρθρου 13, όπως είναι διατυπωμένη και όπως προτάθηκε 
να τροποποιηθεί αυτή η διατύπωση, εξυπηρετεί την αποδοχή της ιδέας της 
Βορείου Ηπείρου. Αποτελεί επαναφορά στην σκηνή της ιστορίας του παρόντος 
του κακόφημου Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας του 1914, που δεν έγινε από μας 
τους Αλβανούς, αλλά το διέπραξε η Ευρώπη εξ ονόματος των Αλβανών για να 
επιβληθεί στους Αλβανούς.  
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Μπορούμε μήπως να αποδεχτούμε εμείς με ηρεμία την επανάληψη 
ιστορικών αντιαλβανικών ατυχημάτων, επειδή οι γείτονές μας έχουν 
περισσότερες δυνατότητες από εμάς να επηρεάσουν τους 12 ή τους 25 
Ευρωπαίους;  
  Χρέος μας δεν είναι να αποδεχτούμε ως δεδομένες τις αντιαλβανικές 
ετυμηγορίες της κάθε Ευρώπης. Χρέος μας είναι να επιμείνουμε ώστε η 
Ευρώπη να μας ακούσει και να μας καταλάβει στα δίκαιά μας. Κανείς εδώ στην 
Αλβανία και στον κόσμο δεν έχει λόγο, δεν έχει επιχείρημα, δεν έχει στοιχεία να 
καταστήσει πειστικό ότι ανήκει σε κάποιον άλλον να αποφασίσει εξ ονόματος 
των Αλβανών. Δε δικαιούται να κάνει στην Αλβανία επιπλήξεις ούτε στο ένα τοις 
εκατό, ούτε στο ένα τοις χιλίοις, για κατηγορίες που εμείς δικαιούμαστε να 
απευθύνουμε στους εχθρούς μας και σε όλους εκείνους που μας έχουν 
τεμαχίσει, χτυπήσει, παγιδεύσει, διότι έτσι ξεπερνιούνταν ευκολότερα οι 
καταστάσεις και οι εντάσεις στη Βαλκανική, που υποκινούνταν από τις 
αντιαλβανικές ιδιοτροπίες και τις λαιμαργίες των γειτόνων μας.     

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, θεωρητικοί 
αρχών, πολιτικοί των διαφόρων αποχρώσεων, πολιτικές προσωπικότητες οι 
οποίοι ακόμα και σήμερα το έχουν εύκολο να μας αναπτύξουν διαλέξεις όταν 
έρχονται εδώ όλο και πιο συχνά, ή όταν οι Αλβανοί πηγαίνουν σε παγκόσμιες 
συσκέψεις και είναι κατά κάποιον τρόπο μαγεμένοι που βρίσκονται στα 
επίκεντρα της διπλωματίας.  

Όμως όλοι οι ιεροκήρυκες αρχών και οι κλασικοί αφηγητές διαλέξεων 
πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι και εμείς οι Αλβανοί γνωρίζουμε κάτι από τη 
θεωρία. Ενώ τους ευχαριστούμε για όσα είπαν και έκαναν τίμια και ειλικρινά για 
μας, δικαιούμαστε και εμείς να τους πούμε: «Οποιοσδήποτε επιθυμεί και 
προσπαθεί να μας συμβουλέψει και να μας μάθει πώς να γίνουμε τέλειοι στην 
αποδοχή των θυσιών δεν θα ήταν άσχημο να μας έλεγε πρώτα πόσο γνωρίζει 
εκείνος την αλήθεια και αν γνωρίζει πόσο δυσφημισμένοι είμασταν και είμαστε 
όσον αφορά την ωμή παραβίαση των εθνικών μας δικαιωμάτων και να σκεφτεί 
ότι υπάρχουν ακόμα εχθροί που θέλουν να επηρεάσουν με τις πονηριές τους.    

Με δυσαρέσκεια θα πρέπει να αναφέρω την γνωστή φράση, ότι η 
Ελλάδα έχει αντιμετωπιστεί μονίμως ως το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης. Και 
απ΄αυτό έχουν υποφέρει, σε πρώτη γραμμή οι Αλβανοί, οι μικρότεροι γείτονες 
τους, οι πιο κοντινοί, χωρίς φίλους, χωρίς ξαδέρφια. Θα ήταν πλήρως 
δικαιολογημένο ώστε μια συζήτηση όπως κι αυτή για ένα τέτοιο θέμα όπως 
αυτό, να άρχιζε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και ιδιαίτερα τη στροφή 
που αρχίζει με το στίχο « από τον πόλεμο αποχωρεί εκείνος…» 

Όμως, εφόσον η Βουλή είναι χώρος εργασίας και όχι επίσημης γιορτής, 
εγώ θα πρότεινα ώστε ο καθένας να αναλογιστεί σιωπηλά το στίχο αυτό, πριν 
αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Δε θα μείνω χωρίς να αναφέρω ότι τη στιγμή αυτή 
διαισθάνομαι μια φράση του Ρώσου δημοκράτη Çadajev, ειπωμένη δύο αιώνες 
περίπου πριν ότι «Δεν έχω συνηθίσει να αγαπάω την πατρίδα με κλειστά μάτια, 
κλειστό στόμα και σκυφτό το κεφάλι». Εγώ νομίζω ότι ο καιρός της τυφλής 
αγάπης έχει περάσει διότι τώρα πριν απ΄όλα εμείς έχουμε χρέος να πούμε στην 
πατρίδα την αλήθεια» και η αλήθεια κύριοι νομίζω πώς έχει ως εξής:   

Στην Αλβανία και στους Αλβανούς, στις μέρες της μεγαλύτερης 
οικονομικής αθλιότητας και του μεγαλύτερου πολιτικού χάους, οι γείτονες 
θέλουν να μπήξουν ακόμα μια φορά το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο και ο κόσμος 
καθυστερεί να κατανοήσει την αλβανική υπόθεση. Ανήκει σε μας να την 
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υποκινήσουμε και όχι να την αφήσουμε στην αδράνειά μας ώστε αυτή να 
βαδίσει σιγά.   

Εν όψη των προηγούμενων εκλογών έγινε ένα αηδιαστικό και επικίνδυνο 
πολιτικό παιχνίδι σε ότι αφορά τον ορισμό των εκλογικών φορέων. Αυτό 
καταδίκασε κατά κάποιον τρόπο και η παρούσα Βουλή όταν ψήφισε τον νόμο 
«για τα πολιτικά κόμματα»  Με το νόμο αυτό εμείς έχουμε λύσει κατ΄ αρχήν και 
ουσιαστικά το καθεστώς των εθνικών και των κοινωνικοπολιτικών 
οργανώσεων. Γι΄αυτό εγώ λέω ότι ήταν λάθος και κατά παράβαση του νόμου 
αυτού ο ορισμός του άρθρου 13 που περιλαμβάνει ως εκλογικούς φορείς τις 
πολιτικές οργανώσεις σε εθνικές βάσεις. Η απόφαση που λάβαμε όταν 
ψηφίσαμε το νόμο για τα πολιτικά κόμματα ήταν η μόνη σωστή απόφαση στις 
δικές μας συνθήκες και αυτή δεν αντιβαίνει διόλου, ούτε τις αρχές και 
προδιαγραφές του διεθνούς δικαίου, ούτε στη γνωστή διεθνή πραχτική και ούτε 
παραβιάζει ή μειώνει κάποια από τα βασικά δικαιώματα των μειονοτήτων στην 
Αλβανία. 

Οι ξένοι ερευνητές και νομικοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να 
έχουν ακαδημαϊκές επικρίσεις, διότι εννοείται, αυτοί ξεκινούν από την καθάρια 
θεωρία και είναι φυσιολογικό ότι θα προτείνουν, πάντα τα ιδανικά και δεν 
μπορούν να προσγειωθούν στο πραχτικό και πολιτικό επίπεδο και τερέν της 
Αλβανίας   

Σε μερικούς απ΄ αυτούς επηρεάζει και η ελληνική εντατική προπαγάνδα. 
Στις συνθήκες της Αλβανίας το έχουμε ξεκάθαρο και θα ήταν παράλογο και 
επικίνδυνο να ιδρύονταν κόμματα σε εθνική βάση, ιδιαίτερα στις τωρινές 
καταστάσεις. 

Αυτό ισχύει επίσης και για τις εθνικές πολιτικές φωνές για να γίνουν 
εκλογικοί φορείς, δλδ de fakto πολιτικά κόμματα. Θα έλεγα ότι απαιτείται 
οπωσδήποτε ώστε μια μέρα το έθνος μας να εξηγηθεί καλά το πώς έγινε με 
τόση βιασύνη και μυστικότητα εκλογικός φορέας μια μόλις ιδρυμένη πολιτική 
οργάνωση. Δεν είναι και τόσο αφελής αυτός ο ελιγμός, ώστε κατ εμού, να μη 
τον λάβουμε υπόψη. Την εξήγηση αυτή πρέπει να την περιμένουμε από τους 
κύριους Ρ. Αλία, Α. Τσαρτσανι και από τους στενούς τους συνεργάτες για διεθνή 
θέματα Φότο Τσάμι, Σοφο Λιάζρι, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης εκείνης της 
περιόδου Ενβέρ Χαλίλι και τους εμπειρογνώμονες του, τον πρώην Υπουργό 
Εξωτερικών Ρείς Μαλίλε και τους συνεργάτες του. 

Όταν συζητούμε μεταξύ μας όλοι αποδεχόμαστε ότι η λύση που δόθηκε 
πέρυσι ήταν λανθασμένη. Όμως το λάθος ακολούθησε το λάθος. Ο κύριος 
Πρόεδρος, όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση κάλεσε για διαβουλεύσεις την 
ΟΜΟΝΟΙΑ, χωρίς να είναι πολιτικό κόμμα. Να μας ζήσει ο νόμος που 
ψηφίσαμε. Όμως αυτό, ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σέβεται. Και τώρα 
μας προτείνεται ώστε να τα οργανώσει η Βουλή αναγνωρίζοντας τις εθνικές 
πολιτικές οργανώσεις ως εκλογικούς φορείς. Αυτό θα είναι λάθος, απαράδεκτο 
και επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα. Οι μειονοτικοί δεν έχουν ανάγκη για 
ξεχωριστό εκλογικό φορέα για να εκπροσωπηθούν όπως χρειάζεται στη Βουλή. 
Το δικαίωμά τους αυτοί πραγματοποιούν άνετα, πολύ καλά και πλήρως, 
ψηφίζοντας στη Βουλή βουλευτές στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων στη 
χώρα ή ανεξάρτητους βουλευτές. 

Η επιμονή για εκπροσώπηση μέσω των εθνικών πολιτικών 
οργανώσεων ακολουθεί άλλους σκοπούς. Μετατρέπεται σε μνήμη για το 
πρωτόκολλο της Κέρκυρας και για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Δεν 
χρειάζεται πολύ γνώμη για να το καταλάβουμε αυτό. Το αίτημα αυτό απαιτεί να 
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αλλάξει τη φυσιογνωμία του ίδιου του αλβανικού κράτους από έναν ενιαίο 
κράτος, όπως ήταν από την ίδρυσή του, σε ένα κράτος πραχτικά 
ομοσπονδιακό.  

Το κλασικό δικαίωμα για τις μειονότητες δεν τους αναγνωρίζει διόλου το 
δικαίωμα για να καθιερώσουν στο κράτος που ζουν ομοσπονδιακή οργάνωση. 
Αυτό θα ήταν σε αντίθεση και με το πνεύμα του πακέτου συνταγματικών νόμων 
μας. Σε περίπτωση που κάποιος ένα χρόνο πριν, στην κορυφή της κρατικής 
πυραμίδας, αποδέχτηκε την πρόκληση αυτή για δικούς του πολιτικούς 
σκοπούς, γιατί πρέπει να νομιμοποιήσουμε εμείς σήμερα τις αντεθνικές 
συνέπειες;  

Η διόρθωση του λάθους δεν οδηγεί σε αδικία. Η αφαίρεση της 
προνομιούχας θέσης εξασφαλισμένης άδικα δεν αποτελεί άρνηση δικαιώματος.  

Οι μειονότητες σε μας στην ουσία αποτελούν διασπορά, δεν αποτελούν 
κλασικές μειονότητες. Όμως και δω θέλω να διευκρινίσω ότι στην Αλβανία δεν 
υπάρχει σερβική μειονότητα, ούτε μαυροβούνια. Απατιούνται εκείνοι που το 
λένε. Αλλά και οι πραγματικές μειονότητες δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν ως 
δομικό στοιχείο του κράτους, τόσο το περισσότερο όταν ένα τέτοιο ρόλο δεν 
τον είχαν ποτέ και δεν τους έχει αναγνωριστεί ποτέ, ούτε από τον διεθνή 
παράγοντα, όπως στην περίπτωση της Αλβανίας.  

Και το αρβανίτικο στοιχείο στην Ελλάδα δεν αποτελεί δομικό στοιχείο του 
κράτους. Στην ίδια θέση βρίσκονται και οι Έλληνες της Αλβανίας, οι οποίοι από 
την άποψη της θεωρίας των μειονοτήτων διαφέρουν από τη θέση που πρέπει 
να χαίρουν οι Τσάμηδες στην Αλβανία, διότι οι Τσάμηδες είναι αυτόχθονος 
πληθυσμός.  

Οι μειονοτικοί στην Αλβανία έχουν χαρεί όλα τα βασικά δικαιώματα. Δεν 
αποτελούσαν αντικείμενο δυσφήμησης λόγω της εθνικής ταυτότητας. Το αίτημα 
για την αλλαγή της φυσιογνωμίας του αλβανικού κράτους δεν τους δίνει 
πραχτικά τίποτε περισσότερο, μόνο που τους μετατρέπει σε περισσότερο ξένο 
στοιχείο και περισσότερο καχύποπτο στο κράτος που ζούνε.  

Σε κάποιους Αλβανούς πολιτικούς και συναδέλφους έχουμε 
παρατηρήσει έναν ακραίο αλτρουϊσμό, όταν πρόκειται για την ικανοποίηση των 
αιτημάτων των Ελλήνων Μειονοτικών στην Αλβανία. Το αίσθημα της ηθικής 
ευγένειας θα πρέπει να το εκτιμούμε ως υψηλή αρετή, αλλά στο πολιτικό 
επίπεδο θα πρέπει να το ζυγίζουμε με τα θετικά και τα αρνητικά του και να 
είμαστε ιδιαίτερα άγρυπνοι μήπως βλάψει τα εθνικά συμφέροντα και 
δικαιώματα.  

Είναι καχύποπτο και ανησυχητικό αυτό το είδος αλτρουϊσμού που δε 
συνοδεύεται με ένα είδος πόνου και φροντίδας για τις τύχες, τους καημούς και 
τα βάσανα της Αλβανίας και των Αλβανών και ιδιαίτερα όταν δεν λαμβάνει 
υπόψη (διακόπτεται η ταινία ηχογράφησης) 

Σε περίπτωση που αυτά αποτελούν πεποιθήσεις, τότε βρισκόμαστε 
μπροστά στην ηθικο-πνευματική κατάπτωση Το αλβανικό έθνος διαθέτει και θα 
βρει δυνάμεις να αντισταθεί. Μη φοβάστε πολύ κύριοι. Αφαιρέστε τα 
συμπλέγματα του φόβου, του τρόμου και της κατωτερότητας. Δε σας λέω τα 
λόγια αυτά διότι θεωρώ τον εαυτόν μου περισσότερο γενναίο από τους άλλους, 
αλλά πιστεύω ότι ο λαός μας και το έθνος μας έχει και θα βγάλει γενναίους όταν 
τους χρειαστεί. 

Και για τον κόσμο έχουμε την απάντηση: να φέρει και μάλιστα όχι λίγη 
ευθύνη για εκείνο που έκανε και τα όσα συμβαίνουν στους Αλβανούς και όχι για 
φταίξιμο δικό τους. Να αρχίσει και ο κόσμος να ασχολείται με τα προβλήματά 
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μας. Να θυμίσει στους γείτονες να κάνουν τουλάχιστον το μισό αυτού που εμείς 
έχουμε κάνει για τους μειονοτικούς. 

Γιατί εμείς πρέπει να υποταγούμε στην ξένη ψύχωση και στις 
συμπεριφορές του Παναγιώτη Μπάρκα, ότι οι κανόνες έχουν γίνει για να 
σέβονται μόνο από τους Αλβανούς, ενώ οι Έλληνες μπορεί να τους 
παραβιάσουν όποτε θέλουν και όσο θέλουν εις βάρος των Αλβανών; 

Αρκετά με αυτά τα συμπλέγματα πολιτικής δουλοπρέπειας! Μη μας 
συγχέετε!   
Aleksandër Meksi - Përmbajuni kohës, ju lutem! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Σεβαστείτε το χρόνο παρακαλώ 
Abdi Baleta - Ju lutem shumë, më lini kohë, unë do t’i marr borxh ndonjë 
tjetri. Ka ndonjë që heq dorë nga diskutimi sa ta mbaroj? ( Nga salla dëgjohen 
zëra: vazhdo, vazhdo!) 
Më premton njeri të më japi borxh minuta? 
Falemnderit! ...Të mos na turbullohet shumë mendja nga arsyetimet. Na 
këshillon Europa, na e thonë specialistët e KSBE, do të na qortojë bota, do të 
na zemërohet 12-shja europiane, do të na marrë zët Greqia. Po të gdhihemi 
dhe të ngrysemi vetëm me këto mendime, shovistët fqinj dhe bota do të 
gajasen me neve. Nuk do të na i dijë fare për nder dhe nuk do të na 
respektojë aspak. Minoritarët që jetojnë në Shqipëri e kanë për detyrë të jenë 
besnikë ndaj shtetit. Nuk duhet të nxjerrin pretendime që të destabilizojnë 
shtetin kur s’kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave themelore, por 
kërkojnë përfitime plotësuese dhe privilegje. Nuk duhet t’i krijojnë shtetit tonë 
vështirësi kombëtare. Nëse vërtet dëshira e tyre është, të jetojnë në vëllazëri 
me shqiptarët. Duhet të çmojnë që populli dhe shteti shqiptar nuk ka zbatuar 
në kurriz të tyre reciprocitet negativ për trajtimin mizor të çamëve në Greqi. 
Duhet të tregohen edhe ata të ndjeshëm ndaj krimeve që janë bërë dhe 
padrejtësive që u bëhen çamëve. 
Minoritarët duhet të jenë solidarë me minoritarët. Nuk kanë pse të dëgjojnë aq 
shumë sirenat e shovinizmit grek, nëse nuk dëshirojnë të turbullojnë qetësinë 
e tyre dhe të vëllezërve shqiptarë. 
Shovinistët grekë janë hedhur në sulm frontal: me kishë, me parti politike, me 
organizatë verioepiroke. (Nga salla dëgjohen zëra). Flas unë për Greqinë. Ti 
ç’je, përfaqësuesi grek je këtu? Ulu! 
(Në sallë vazhdojnë zërat)  
Provokimet i bën ti në emër të Greqisë, jo unë. Ti bën provokime në emër të 
Greqisë. 
Siç e shihni, shovinistët grekë janë hedhur në sulm frontal, me kishë, me parti 
politike, me qeveri, me organizata dhe me Omonian këtu për të greqizuar dhe 
aneksuar zonat jugore të Shqipërisë. Për të shkombëtarizuar sa më shumë 
shqiptarë që të rrisin artificialisht numrin e atyre që quhen grekë dhe madje 
për të kontrolluar deri në politikën e Shqipërisë, duke destabilizuar sa më 
shumë vëndin tonë.  
Kësaj gjëje i shërben edhe futja në nenin 13 të mendimit se organizatat etnike 
janë subjekte elektorale. Po nuk i vumë fre kësaj politike, bëjmë krim historik 
ndaj kombit tonë. Politikanët tanë shtetërorë dhe partiakë të hapin sytë. Të 
mos joshen shumë nga përkedhelitë greke, as të mos bëjnë gara 
propagandistike se cili qëndrim grek qënka më i mirë ndaj Shqipërisë: 
Qëndrimi i Papandreut apo i Micotaqisit dhe se me kë duhet të lidhen 
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shqiptarët: me Pasokun apo me Neodemokracinë? Të mos e hamë atë kokërr 
ulliri që formacionet greke ta shtrijnë lojën e tyre me Shqipërinë. 
Parmbrëmë “Zëri i Amerikës” njofton se një institut amerikan mbështet nenin 
13, siç është. Për disa kjo shërbeu si argument se "dhe Amerika këtë na 
këshillon dhe këtë kërkon nga ne". E bërë në prag të miratimit të ligjit, 
sigurisht, nuk është pa kuptim dhe qëllim të caktuar. Nuk dua aspak ta cilësoj 
si ndërhyrje në punën tonë të brendshme, sepse nuk është. Më mirë që na 
jepen sinjale të tilla preferenciale nga një vend mik nëpërmjet një 
radioprogrami gjysëmzyrtar, por çdo gjë do ta peshojmë me mendjen tonë. 
Preferencat e një instituti nuk duhet t’i quajmë politikë të mirëfilltë shtetërore; 
as politikën e një shteti tjetër nuk duhet ta quajmë detyrim për ne.  
Në SHBA opinionet ndërtohen edhe nën ndikimin e të interesuarve. Grekët 
janë tepër të fuqishëm për të krijuar dhe për të përhapur kudo në botë 
opinione të favorshme për interesat e tyre dhe për tezat e tyre, por një opinion 
i dhënë në SHBA nuk duhet marrë se ka vulën e politikës zyrtare apo 
amerikane. Në vitin 1946, për shembull, kur marrëdhëniet Shqipëri Amerikë 
ishin thikë e pikë, prifti grek, hirësia e tij, Diamantinos, me një suitë të madhe 
bënte turne antishqiptar në SHBA, madje arriti të miratojë në Senat rezolutën 
famëkeqe “Pepër”. Në sallë ka bishtra zoti Leka, mbylluani gojën atyre. Pra, 
Senati Amerikan miratoi rezolutën famëkeqe “Pepër” që Vorioepiri t’i 
aneksohej Greqisë. (Ka biseda në sallë) Dilni nga 
salla, po s’dëgjuat! Zoti Leka, vendosni vërtet qetësinë, se kam nevojë për 
qetësi. 
Μετάφραση Abdi Baleta -  Abdi Baleta - Σας παρακαλώ, δώστε μου χρόνο, 
θα δανειστώ χρόνο άλλου. Υπάρχει κάποιος που παραιτείται από τη ομιλία όσο 
να τελειώσω;! (φωνές από την αίθουσα να συνεχίσει) 

Μου υπόσχεται κάποιος να μου δανειστεί κάποια λεπτά; 
Να μη μας θολώνει πολύ το μυαλό από τις εξηγήσεις. Μας συμβουλεύει 

η Ευρώπη, οι ειδικοί της ΔΑΣΕ, θα μας επιπλήξει ο κόσμος, θα στεναχωρηθούν 
οι 12 της Ευρώπης, θα μας αντιπαθήσει η Ελλάδα. Σε περίπτωση που 
ξυπνούμε και κοιμούμαστε με τις απόψεις αυτές, οι γείτονες σοβινιστές και ο 
κόσμος θα ξεκαρδιστούν γελώντας μαζί μας. Δε θα το αναγνωρίζει διόλου και 
δε θα μας σέβεται.  

Οι μειονοτικοί που ζουν στην Αλβανία υποχραιούνται να είναι πιστοί στο 
κράτος. Δεν πρέπει να προβάλλουν αξιώσεις για να αποσταθεροποιήσουν το 
κράτος όταν δε σχετίζονται με τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων, αλλά 
απαιτούν συμπληρωματικά ωφέλη και προνόμια. Δεν πρέπει να προκαλέσουν 
στο κράτος μας εθνικές δυσκολίες. Σε περίπτωση που πράγματι η επιθυμία 
τους είναι να ζήσουν αδελφικά με τους Αλβανούς, πρέπει να εκτιμήσουν ότι ο 
αλβανικός λαός και το αλβανικό κράτος δεν εφάρμοσαν εναντίον τους αρνητική 
αμοιβαιότητα για την απάνθρωπη μεταχείριση των Τσάμιδων στην Ελλάδα.   

Πρέπει και εκείνοι να είναι ευαίσθητοι έναντι των εγκλημάτων που έγιναν 
και των αδικιών που γίνονται στους Τσάμιδες. 

Οι μειονοτικοί πρέπει να είναι αλληλέγγυοι με τους μειονοτικούς. Δεν έχει 
γιατί να ακούσουν τόσο πολύ τις σειρήνες του ελληνικού σοβινισμού, σε 
περίπτωση που δε θέλουν να ταράξουν την ησυχία τους και των αδελφών τους 
Αλβανών.   

Οι Έλληνες σοβινιστές εξαπολύουν μετωπική επίθεση: εκκλησία, 
πολιτικά κόμματα, βορειοηπειρωτικές οργανώσεις (ακούγονται φωνές στην 
αίθουσα.  
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Διευκρινιστικές σημειώσεις για το κλίμα σε εξέλιξη στη Βουλή 
  

 (Σημείωση: Ο Baleta, χωρίς να λέει τίποτε σωστό, καλλιεργούσε 
όλη την πλατφόρμα με βάση την οποία θα ανέπτυσσαν το δικό τους 
παραλήρημα οι επόμενοι ομιλητές. Είχε λόγο και ύφος κομμουνιστή 
ηγέτη, αξιοποιούσε το κύρος του διπλωμάτη καριέρας και του καθηγητή 
διεθνούς δικαίου, όπως και τον ένθερμο ανθελληνισμό του για να 
υποκινήσει και φανατίσει το ακροατήριο. Ταυτόχρονα με την ίδια 
κατάχρηση διοχέτευε στους βουλευτές εθνικιστικούς ισχυρισμούς, 
στοιχεία, αρχές, θέσεις. Έχοντας τριγύρω γεωπόνους και κομμουνιστικά 
κομματόσκυλα που αναζητούσαν έναν τρόπο να φανούν χρήσιμοι στο 
κοινό, καλλιεργούσε μ αυτούς έντεχνα την εθνικιστική αγέλη που δε 
ρωτούσε πλέον για κομματική ταυτότητα, επάγγελμα, γνώσεις, 
ειδικότητες. Το αξίωμα του βουλευτή τους εξασφάλιζε το ανώτερο βήμα 
για να ασκήσουν τον εθνικισμό τους ως ανθελληνισμό. Εδώ ακριβώς 
έγκειται και ο μηχανισμός άμιλλας για το ποιος θα πρωτοτυπήσει με 
στοιχεία και λόγο «πατριωτισμού», στην ουσία στον οξύ εθνικισμό. Την 
αγέλη έκανε πιο επιθετική και η δική μας αντίδραση.  

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εδώ αντέξαμε τον ομιλητή Baleta. Πλέον 
στο πόδι αντικρούοντας με ό τι όπλο λόγου διαθέταμε. Σε βοήθειά μου και 
ο Μήτσιος. Από την μία πλευρά καταγγέλλαμε τα όσα έλεγε διότι καμιά 
σχέση είχαν με το νομοσχέδιο, από την άλλη ότι πρόκειται για 
κομμουνιστική προπαγάνδα, για συκοφαντίες, για εθνικισμό, σοβινισμό 
εναντίον μας. Ταυτόχρονα έπρεπε να υπερασπιστούμε την Ελλάδα, 
κατηγορώντας τον ομιλητή για προβοκάτσιες για καλλιέργεια εθνικού 
μίσους. Καθετί που έλεγε είχε σκληρό αντίλογο με σκοπό την παρεκτροπή 
της λογικής σε άτυπο διάλογο με τις θέσεις μας )  
 

Μιλάω εγώ για την Ελλάδα. Εσύ τι είσαι, εκπρόσωπος της Ελλάδας είσαι 
εδώ; Κάθισε! (Στην αίθουσα φωνές) 

Τις προβοκάτσιες τις κάνεις εσύ στο όνομα της Ελλάδας, όχι εγώ. Εσύ 
κάνεις προβοκάτσιες εξ ονόματος της Ελλάδας. Όπως βλέπετε, οι Έλληνες 
σοβινιστές είναι σε μετωπική επίθεση: με την εκκλησία, τα πολιτικά κόμματα, 
την κυβέρνηση, τις οργανώσεις και με την ΟΜΟΝΟΙΑ εδώ για να εξελληνίσουν 
και προσαρτήσουν τις νότιες περιοχές της Αλβανίας. Για να εξελληνίσουν όσο 
περισσότερους Αλβανούς για να αυξήσουν τεχνητά τον αριθμό εκείνων που 
τους αποκαλούν Έλληνες και μάλιστα μέχρι τον έλεγχο της πολιτικής της 
Αλβανίας, αποσταθεροποιώντας όσο περισσότερο τη χώρα μας.    

Αυτό εξυπηρετεί και η ένταξη στο άρθρο 13, της άποψης ότι οι εθνικές 
οργανώσεις αποτελούν εκλογικούς φορείς. 

Αν δε βάλουμε φρένο σ΄αυτή την πολιτική, πράττουμε ιστορικό έγκλημα 
έναντι του έθνους μας. Οι πολιτικοί μας, κρατικοί και κομματικοί να ανοίξουν τα 
μάτια. Να μη παραπλαντούνται από τα ελληνικά χάδια, ούτε να μη προβαίνουν 
σε προπαγανδιστικό ανταγωνισμό για πια ελληνική θέση είναι καλύτερη για την 
Αλβανία. Η στάση του Παπανδρέου ή του Μητσοτάκη και με ποιον πρέπει να 
συνδεθούν οι Αλβανοί, με το ΠΑΣΟΚ ή με την Νέα Δημοκρατία. Ας μη 
τσιμπήσουμε σ΄αυτή την παγίδα που θα επιτρέψουν τις ελληνικές συνθέσεις να 
επεκτείνουν το παιχνίδι τους στην Αλβανία.   
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Προψες «Η Φωνή της Αμερικής» ανακοίνωσε ότι ένα αμερικανικό 
Ινστιτούτο υποστήριξε το άρθρο 13. Για μερικούς αυτό χρησίμευσε ως 
επιχείρημα ότι «και η Αμερική αυτό συμβουλεύει και αυτό ζητάει από μας»  

Γινομένη η αγγελία αυτή στα πρόθυρα της ψήφισης του νόμου, ασφαλώς 
δεν είναι χωρίς ένα συγκεκριμένο νόημα και σκοπό. Δε θέλω διόλου να το 
χαρακτηρίσω ως επέμβαση στις εσωτερικές μας υποθέσεις, διότι δεν είναι. 
Καλύτερα που λαμβάνουμε τέτοια μηνύματα προτίμησης από μια φίλη χώρα 
μέσω ενός ημιεπίσημου ραδιοφωνικού προγράμματος, αλλά καθετί να το 
ζυγίσουμε στη σκέψη μας. Οι προτιμήσεις ενός ιδρύματος δεν πρέπει να τη 
θεωρήσουμε κατεξοχήν κρατική πολιτική, ούτε την πολιτική ενός άλλου κράτους 
δεν πρέπει να την κρίνουμε υποχρεωτική για μας.  

Στις ΗΠΑ οι απόψεις διαμορφώνονται και με την επιρροή των 
ενδιαφερόμενων. Οι Έλληνες είναι πολύ ισχυροί για να διαμορφώνουν και 
διαδίδουν παντού στον κόσμο ευνοϊκές απόψεις για τα συμφέροντά τους και τις 
θέσεις τους, αλλά μια άποψη που μεταδίδεται στις ΗΠΑ δεν πρέπει να ληφθεί 
σάμπως έχει τη σφραγίδα της επίσημης αμερικανικής πολιτικής. 

Το 1946, λχ, όταν οι σχέσεις Αλβανία-ΗΠΑ ήταν στα μαχαίρια, ο 
Έλληνας ιερέας σεβασμιότατος Διαμαντινός (Σημ. Εννοεί τον Αρχιεπίσκοπο 
Ελλάδας Δαμασκηνό) με μεγάλη συνοδεία πραγματοποίησε αντιαλβανική 
περιοδεία στις ΗΠΑ, μάλιστα κατάφερε να ψηφίσει στη Γερουσία το κακόφημο 
ψήφισμα “Pepër”.  

(Σημ: Η έντασή μας κορυφώνεται, Ναι, ήταν άγριες φωνές 
διαμαρτυρίας. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς αισθανόμασταν. 
Νιώθαμε ότι μπορούσαμε να τους βάλουμε μπροστά και να τους 
βγάλουμε από την αίθουσα όλους. Τα πρόσωπα της πλειοψηφίας των 
βουλευτών παγωμένα, αμήχανα. Περιμέναμε επίθεση, όχι όμως τέτοια 
εθνική προσβολή με γλώσσα του Ενβέρ Χότζα, αλλά ούτε περιμέναμε από 
το προεδρείο της Βουλής αυτή τη συμπεριφορά) 

Στην αίθουσα υπάρχουν υπολείμματα κύριε Λέκα (πρόκειται για το Μέξη) 
κλείστε τους το στόμα αυτών. Λοιπόν, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε το 
κακόφημο ψήφισμα “Pepër” ώστε η Βόρειος Ήπειρος να παραχωρούνταν στην 
Ελλάδα. 
 (Σημ: Ποτε δε θα ξεχάσω τις εικόνες εκείνων των στιγμών. Όρθιος, 
φωνάζοντας, χτυπώντας το τραπέζι με γροθιές και μετά με τα χέρια 
ανοιχτά, δείχνοντας τον ομιλητή ζητώντας να σταματήσει το παραλήρημα. 
Γύριζα από τον Γ. Γιάννη λέγοντάς του «ετοιμάσου για τον εθνικό ύμνο» 
και εκείνος να κρατάει την καρδιά με το χέρι και να μου λέει «σε 
παρακαλώ με πονάει η καρδιά». Η δυσαρέσκεια του Μήτσιου ήταν τέτοια 
που δεν τον επέτρεπε να γράφει ενώ ο Γ. Γκυζέλης είχε μαυρίσει 
ολόκληρος. Η αίθουσα αμήχανη και εκείνος να συνεχίζει)  
 Βγήται από την αίθουσα αν δεν ακούτε! Κύριε Λέκα, κρατήστε ησυχία διότι 
έχω ανάγκη από ησυχία.  
Aleksandër Meksi - Je edhe ti ndër ata që e prish qetësinë. Mos më kërceni 
mua tani. Të jetë për mua... 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Είσαι και εσύ απ΄αυτούς που χαλάς την 
ησυχία. Μη επιτίθεστε σε μένα τώρα. Αν είναι για μένα…. 
Abdi Baleta - Të jetë për ty, çfarë? Jepe mendimin tënd! (Nga salla dëgjohet 
të flasë me zë të lartë P.Barka). Është brenda pikës, po nuk i pëlqen 
P.Barkës. 
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Μετάφραση Abdi Baleta – Αν είναι για σένα, τι;! Πες την άποψή σου! 
(Ακούγεται στην αίθουσα να μιλάει υψηλόφωνα ο Π. Μπάρκας) Είμαι εντός 
αντικειμένου, αλλά δεν αρέσει στον Π. Μπάρκα.  
Aleksandër Meksi - Po mundohet të sqarojë mendimin e tij për pikën. (Në 
sallë vazhdon P.Barka të flasë pa leje). 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Προσπαθεί να εξηγήσει την άποψή του για 
το αντικείμενο συζήτησης. (Στην αίθουσα συνεχίζει να μιλάει χωρίς άδεια ο Π. 
Μπάρκας)  
Abdi Baleta - Unë kam marrë leje, ata s’kanë marrë. Ju lutem, jam i detyruar 

ta përsëris fjalinë e fundit, me që u 
ndërpre. Pra, në vitin 1946, kur 
marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë ishin 
në thikë e në pikë, kryeprifti grek, 
hirësia e tij, Diamantinos me një suitë 
të madhe bënte turne antishqiptar në 
SHBA dhe madje arriti të miratojë në 
Senat dhe rezolutën famëkeqe 
“Peper”, kështu ishte emri i senatorit 
që e paraqiti, që Vorioepiri t’i 
aneksohej Greqisë, por departamenti 
amerikan i shtetit nuk e pranoi këtë 
rezolutë. Kjo ishte politika zyrtare 
amerikane. Pentagoni në studimin e tij 
udhëzonte delegacionin amerikan në 
Paris, se konsideratat ushtarake... 
(përsëri ka bisedime) Zoti Leka, do të 
ketë qetësi apo jo? Je në gjendje ta 
vendosësh qetësinë? 

Μετάφραση Abdi Baleta – Εγώ πήρα άδεια, εκείνοι δεν πήραν. Παρακαλώ 
είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω την τελευταία πρόταση   

Λοιπόν, το 1946, λχ, όταν οι σχέσεις Αλβανία-ΗΠΑ ήταν στα μαχαίρια, ο 
Έλληνας αρχιερέας σεβασμιότατος Διαμαντινός με μεγάλη συνοδεία 
πραγματοποίησε αντιαλβανική περιοδεία στις ΗΠΑ, μάλιστα κατάφερε να 
ψηφίσει στη Γερουσία το κακόφημο ψήφισμα “Pepër”. Έτσι ήταν το όνομα του 
γερουσιαστή που κατάθεσε το ψήφισμα, ώστε η Βόρειος Ήπειρος να 
παραχωρούνταν στην Ελλάδα, αλλά το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών 
απέρριψε το ψήφισμα. Αυτή είναι η επίσημη αμερικανική πολιτική. Το 
Πεντάγωνο στην έρευνά του έδινε οδηγίες στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι 
οι στρατιωτικές εκτιμήσεις (Ξανά υψηλίφωνες αντιδράσεις) Κύριε Λέκα θα 
υπάρξει ησυχία ή όχι. Είσαι σε θέση να επιβάλεις ησυχία;  
Aleksandër Meksi - Ndër qetësinë dhe përmbajtja e kohës. (Σημ. το αίτημά 
μας επίμονο να σταματήσει να μιλάει άλλο) 
Μετάφραση Aleksandër Meksi -  Μεταξύ της ησυχία και η τήρηση του 
χρόνου.  
Abdi Baleta - Ua kam marrë kohën. Mbylle gojën! Për atë më qorto ti, por jo 
protestat e atyre. S’ke lejuar asnjëherë kështu në Kuvend. Pra, dhe Pentagoni 
thoshte që konsideratat ushtarake amerikane, greke që paraqiten për të 
justifikuar aneksimin e Vorioepirit nuk qëndrojnë. Dhe kjo ishte politika zyrtare 
amerikane. Kështu që një transmetim nuk përbën politikë zyrtare amerikane. 

   Σημειώσεις για την ομιλία Baleta και άλλων βουλευτών 
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Edhe një opinion këshillimor që mund të jepet nëpërmjet radios nuk është 
politikë zyrtare dhe nuk duhet të ndikohemi nga kjo.  
Duhet të kujtoj se kur të votojmë për nenin 13 nuk duhet të harrojmë as fatin e 
zi që u ka rezervuar vëllezërve tanë çamë politika zyrtare për një çerek 
shekulli, as faktin që Greqia me kokëfortësi nuk njeh dhe nuk pranon 
ekzistencën e problemit çam. Nuk kemi të drejtë të bëhemi tepër bujarë, kur 
të tjerët nuk përmbushin as detyrimet elementare, kur Ballkani të jetë bërë 
Skandinavi, edhe Shqipëria le të bëhet Finlandë, pasi të jetë bërë më parë 
Greqia Suedi. Një autor anonim më ka dërguar këto ditë një poezi me titull 
“Kujtesë” Po lexoj vetëm 4 rreshta prej kësaj poezie: Mos më shkel në 
kallo/shovinist i ndyrë /se plumbin në zemër /kam për ta shkrirë./Mos mallko 
tokën që dikur ma vodhe / se plagë e dikurshme kurrë nuk do të zërë kore. 
Këto zëra nuk mund t‘i neglizhojmë. Ajo që sot mund të na quhet mungesë 
arsyetimi racional, mund të na dalë nesër më racionalja. Ajo që sot mund të 
na quhet me përçmim nacionalizëm, mund të na dalë nesër patriotizëm dhe 
ajo që sot mund të shpallet zgjuarësi politike, mund të na dalë nesër tradhëti. 
Në përfundim dua të sjell një mendim që na ka lënë trashëgim mëndjendrituri 
Sami Frashëri, polemikat e të cilit me grekët ende i censurojnë në Shqipëri. 
Citoj nga Sami Frashëri: “Gjithkush është i detyruar t’i shërbejë atdheut të tij 
pa shpërblim. Nuk është për t’u qortuar edhe ai që i shërbeu atdheut të tij dhe 
shpërblehet; por s’ka poshtërsi më të madhe se sa të vësh atdheun në rrezik 
për interesa personale”.  
Shpreh keqardhjen që në këtë sallë nuk ndodhen liderët e partive, deputetë 
me peshë; ata që mund të flasin andej-këtej dhe këtu mungojnë. 
Në qoftë se e kanë bërë këtë për të shmangur mbajtjen e pozicionit nuk është 
në nderin e tyre. Falemnderit.! 
Μετάφραση Abdi Baleta –   Δανείστηκα το χρόνο. Κλείσε το στόμα! Γι΄αυτό 
να με επιπλήξεις εσύ, αλλά όχι οι διαμαρτυρίες εκείνων. Δεν έχεις επιτρέψει 
ποτέ τέτοια κατάσταση στη Βουλή. Λοιπόν και το Πεντάγωνο έλεγε ότι οι 
αμερικανικές στρατιωτικές εκτιμήσεις ότι οι ελληνικές αξιώσεις για την 
προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου δεν ευσταθούν. Και αυτή είναι η επίσημη 
αμερικανική πολιτική  

Συνεπώς μια μετάδοση δεν αποτελεί την επίσημη αμερικανική πολιτική. 
Και μια συμβουλευτική άποψη που μπορεί να μεταφερθεί μέσω του 
ραδιοφώνου δεν αποτελεί επίσημη πολιτική και δεν πρέπει να επηρεαστούμε 
απ΄αυτό. 
  Πρέπει να θυμίσω ότι όταν θα ψηφίσουμε το άρθρο 13 δεν πρέπει να 
λησμονήσουμε ούτε την μαύρη τύχη που επιφύλαξε στα αδέρφια μας τους 
Τσάμηδες για ένα τέταρτο του αιώνα η επίσημη πολιτική, ούτε το γεγονός ότι η 
Ελλάδα με σκληροκεφαλιά δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την ύπαρξη 
τσάμικου θέματος. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε τόσο γενναιόδωροι, όταν οι 
άλλοι δεν εκπληρώνουν ούτε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις. Όταν η Βαλκανική 
γίνει Σουηδία και η Αλβανία ας γίνει Φινλανδία, αφού πρώτα η Ελλάδα γίνει 
Σουηδία.  

Ένας ανώνυμος ποιητής μου έστειλε αυτές τις μέρες ένα ποίημα με τίτλο 
«Υπενθύμιση» διαβάζω μόνο τους 4 στίχους. «Μη με πατάς στον κάλο/ 
βρώμικε σοβινιστή/ διότι το μολύβι στην καρδιά θα σου λιώσω/ Μη καταριέσαι 
τη γη που κάποτε μου έκλεψες/διότι οι αλλοτινές πληγές ποτέ δε θα κλείσουν.»  
Τις φωνές αυτές δεν μπορούμε να αψηφήσουμε. Εκείνο που σήμερα μπορεί να 
μας χρεωθεί ως έλλειψη ορθολογικού συλλογισμού μπορεί να προκύψει ο πιο 
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ορθολογισμός. Εκείνο που σήμερα μπορεί να μας χρεωθεί με περιφρόνηση  
εθνικισμός μπορεί να προκύψει αύριο πατριωτισμός και εκείνο που σήμερα 
μπορεί να κηρυχτεί πολιτική εξυπνάδα, μπορεί αύριο να προκύψει προδοσία.   

Καταλήγοντας θέλω να φέρω μια άποψη που μας άφησε κληρονομιά ο 
διαυγής διανοούμενος  Sami Frashëri,  η πολεμική του οποίου με τους Έλληνες 
ακόμα λογοκρίνονται στην Αλβανία. Αναφέρω από τον Sami Frashëri: “Ο 
καθένας υποχρεούται να εξυπηρετήσει την πατρίδα του χωρίς αμοιβή. Δεν 
μπορεί να επιπληχτεί και εκείνος που εξυπηρέτησε την πατρίδα και 
ανταμείβεται. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη τερατωδία από το να εκθέσεις σε 
κίνδυνο την πατρίδα για προσωπικά οφέλη»  

Εκφράζω τη δυσαρέσκεια μου που στην αίθουσα αυτή δεν βρίσκονται οι 
αρχηγοί των κομμάτων, βαρυσήμαντοι βουλευτές, εκείνοι που μπορεί και 
μιλούν απ΄εδώ και απ΄εκεί και εδώ απουσιάζουν.  

Σε περίπτωση που το έπραξαν αυτό για να αποφύγουν να πάρουν θέση 
δεν είναι προς τιμή τους.   
Aleksandër Meksi - Do të flisni me radhë. Halil Hasko. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – (Σημ: Μετά από το Baleta έτοιμη και η 
σειρά των άλλων ομιλητών υποστηρικτών του. Προσέχουμε εδώ το 
Μέξη, λέει:) Θα μιλήσετε με τη σειρά. Halil Hasko. 
Halil Hasko - Tani, ajo pjesë e nenit 13 që bën fjalë për paraqitje 
kandidaturash nga organizata politike të minoriteteve, mendoj se ka vend të 
diskutohet seriozisht. Çështjen e të drejtave të minoriteteve unë e shikoj në 
barazinë apo mosbarazinë para një ligji unik themeltar të shtetit shqiptar. Në 
këtë drejtim unë nuk di të ketë ligje të veçanta favorizuese apo diskriminuese 
ndaj minoriteteve, duke pranuar nënshtetësinë shqiptare minoritetet zgjedhin 
e kërkojnë brenda hapësirave të ligjeve të këtij shteti dhe konkretisht marrin 
pjesë, aderojnë të votojnë për këto parti politike si gjithë qytetarët e tjerë. 
Gjuhën, kulturën, doket, zakonet minoriteti le t’i zhvillojë e t’i kultivojë, si gjithë 
qytetarët shqiptarë.  
Çdo popull s’ka pse të trembet nga kultura e tjetrit. Lejimi i një organizate që 
të përfaqësojë veçanërisht minoritetin e vë atë në pozita ekstra të veçanta të 
privilegjuara ndaj shtetasve të tjerë shqiptarë përsa i përket strukturave 
politike. Pastaj zgjidhjet janë reciproke. Popullsia jonë çame e masakruar dhe 
e përndjekur, të ditura këto nuk zihet fare në gojë. Ajo jo vetëm nuk gëzon 
këtë kërkesë që paraqitet në këtë projekt, por i janë mohuar dhe i vazhdohen 
të drejta të tjera kryesore. Dhe “Omonia” nuk thotë asnjë fjalë për këtë çështje 
edhe si organizatë politike. 
Ne si popull, vërtet mbetëm prapa, edhe e pësuam nga sistemi që u 
përpoqëm të ndërtonim, dështuam, por ato i kaluam së bashku me popullin e 
minoritetit. Madje në sistemin monist unë kam mendimin që minoriteti është 
trajtuar me kujdes të veçantë. Edhe dikush kur bënte një kërkesë apo ankesë 
theksonte që janë minoritarë, sepse e dinte kujdesjen e veçantë të shtetit 
shqiptar për popullin e minoritetit. Zoti Barka në një intervistë që pashë në 
televizion përmendi këtu “Zërin e Amerikës”. Unë do të thosha se “Zëri i 
Amerikës” le të ngrejë zërin e vet edhe për çështjet tona dhe kështu dhe 
Europa, dhe nuk do bëjnë gjë tjetër veç detyrës njerëzore humanitare dhe 
madhështia e një vendi duket se ç’raporte ndërton me më të voglin, sepse 
padrejtësitë që na janë bërë ne janë historike. Me këto që theksoj nuk 
cënohet për mendimin tim asnjë e drejtë e njeriut, përkundrazi ato të drejta 
shkojnë deri tek vetë njeriu, duke patur të drejtën të paraqesë deri 
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kandidaturë të pavarur, ndaj dhe qëndrimin e kundërt ndaj kësaj çështjeje unë 
e shpreh hapur dhe e shikoj edhe në dyshimet e atyre argumentave që ka 
servirur historia ndaj nesh. Këto janë çështje të rëndësisë së veçantë dhe që 
nuk mund të kërkohen e të lakohen sipas situatave dhe koniukturave, 
buzëqeshjeve, situatave më dramatike që mund të krijohen në momente 
tëcaktuara. Falemnderit 
Μετάφραση Halil Hasko -  Τώρα, εκείνο τα μέρος του άρθρου 13 που μιλάει 
για υποψηφιότητες από πολιτικές οργανώσεις των μειονοτήτων, νομίζω ότι 
υπάρχει χώρος για να συζητηθεί σοβαρά. Το θέμα των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων εγώ το βλέπω στην ισότητα ή στην ανισότητα έναντι ενός ενιαίου 
βασικού νόμου του αλβανικού κράτους. Στην κατεύθυνση αυτή εγώ δεν 
γνωρίζω να υπάρχουν ξεχωριστεί νόμοι, ευνοϊκοί ή δυσφημιστικοί έναντι των 
μειονοτήτων. Αποδεχόμενοι την αλβανική υπηκοότητα οι μειονότητες 
επιλέγουν και ζητούν εντός των περιθωρίων της νομοθεσίας αυτού του κράτους 
και συγκεκριμένα μετέχουν, για να ψηφίσουν  σ΄αυτά τα πολιτικά κόμματα όπως 
όλοι οι άλλοι πολίτες. Τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα η μειονότητα 
ας τα αναπτύξει και καλλιεργήσει, όπως όλοι οι Αλβανοί πολίτες.  

Κάθε λαός δεν έχει γιατί να φοβάται από τον πολιτισμό του άλλου. Η 
είδηση μιας οργάνωσης να εκπροσωπήσει ιδιαίτερα την μειονότητα την θέτει 
σε θέσεις ειδικά πρόσθετες και ευνοϊκές έναντι των άλλων Αλβανών πολιτών 
σε ότι αφορά τις πολιτικές δομές. 

Μετά οι λύσεις είναι αμοιβαίες. Ο τσάμικος πληθυσμός μας που 
σφαγιάστηκε και διώχτηκε, γνωστά αυτά, δεν αναφέρεται διόλου. Εκείνος όχι 
μόνο δε χαίρει αυτό το δικαιώμα που παρουσιάζεται στο προσχέδιο αυτό, αλλά 
του έχουν αρνηθεί και συνεχίζεται, τα άλλα βασικά δικαιώματα. Και η 
ΟΜΟΝΟΙΑ δε λέει καμιά κουβέντα για τα θέματα αυτά και σαν πολιτική 
οργάνωση. 

Εμείς ως λαός, πραγματικά μείναμε πίσω και τα πληρώσαμε από το 
σύστημα που θελήσαμε να εφαρμόσουμε, αποτύχαμε, αλλά αυτά τα περάσαμε 
από κοινού με τον λαό της μειονότητας. Μάλιστα στο ολοκληρωτικό καθεστώς, 
εγώ νομίζω ότι η μειονότητα έχει προσεχτεί με ιδιαίτερη φροντίδα. Και 
οποιοσδήποτε υπέβαλε ένα αίτημα ή έφεση, τόνιζε ότι ήταν μειονοτικός, διότι 
γνώριζε την ιδιαίτερη φροντίδα του αλβανικού κράτους για τον λαό της 
μειονότητας.  

Ο κ. Μπάρκας σε μια συνέντευξη που είδα στην τηλεόραση, ανέφερε 
εδώ τη «Φωνή της Αμερικής» Θα έλεγα ότι η «Φωνή της Αμερικής» ας υψώσει 
τη φωνή της και για τα θέματά μας έτσι και η Ευρώπη, και δε θα κάνει τίποτε 
περισσότερο εκτός από το ανθρώπινο ουμανιστικό καθήκον της και το μεγαλείο 
μιας χώρας φαίνεται από τις σχέσεις που οικοδομάει με τον μικρότερο, διότι οι 
αδικίες που έχουν γίνει σε μας είναι ιστορικές.  

Με όσα αναφέρω δε θίγεται, κατά την άποψή μου, κανένα ανθρώπινο 
δικαίωμα, απεναντίας τα δικαιώματα αυτά πηγαίνουν μέχρι τον ίδιο τον 
άνθρωπο, έχοντας το δικαίωμα να κατεβάσει μέχρι ανεξάρτητη υποψηφιότητα.  

Γι΄αυτό και την αντίθετη θέση έναντι του ζητήματος αυτού, εγώ την 
εκφράζω ανοιχτά και τις βλέπω και στις καχυποψίες εκείνων των 
επιχειρημάτων που ιστορία σέρβιρε έναντί μας. Αυτά είναι θέματα ιδιαίτερης 
σημασίας και δε μπορεί να ζητηθούν και κριθούν σύμφωνα με τις καταστάσεις 
και τις συγκυρίες, τα χαμόγελα, τις πιο δραματικές καταστάσεις που μπορεί να 
δημιουργηθούν σε ορισμένες στιγμές.   
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Aleksandër Meksi - (I drejtohet Panajot Barkës që kërkon të flasë). Po 
diskutimi përgjigje është. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi - (Απευθύνεται στον Παναγιώτη Μπάρκα 
που ζητάει το λόγο). Η συζήτηση απάντηση είναι 
 

Τρίτη παρέμβαση Παναγιώτη Μπάρκα 
Panajot Barka - Kur unë mbajta një diskutim, u bënë disa pyetje. Jam i 
detyruar të kthej përgjigje. 
Nuk mbaj këtu as unë, as grupi i Omonias, as çdo minoritar grek në Shqipëri 
përgjegjësi se si sillet Parlamenti grek me pjesëtarë të kombësive të tjera në 
Greqi, por deklaroj që jemi të angazhuar dhe të predispozuar për të ndihmuar 
pozitivisht në këto qëndrime dhe po kështu bëhet një pyetje, nuk e di kush e 
bëri. “Ç’bëjnë zotërinjtë e Omonias për problemin çam, që u përsërit disa 
herë. E thamë dhe e theksojmë këtë gjë, është një problem që duhet të 
zgjidhet midis Shqipërisë dhe Greqisë, ne jemi të gatshëm që kur të ketë 
mirëkuptim dhe ne të ndikojmë pozitivisht ashtu siç e theksova edhe kur fola, 
të ndikojmë që të ketë mirëkuptim dhe zgjidhje në bazë të akteve 
ndërkombëtare, si për çdo problem tjetër që ka Shqipëria, ashtu siç 
mbështesim dhe problemin e Kosovës duke theksuar edhe këtë gjë: ky 
moment në asnjë mënyrë nuk duhet të shfrytëzohet për të krijuar reciprocitet 
negativ. 
Një pyetje tjetër thotë: Cili është programi ekonomik apo politik i Omonias? 
Atëherë i themi atij që e bëri pyetjen, le t’i drejtohet Ministrisë së Drejtësisë që 
të shikojë programin tonë, ta studiojë, të nxjerrë konkluzione tek objektivat 
ekonomike, politike, të kulturës etj. 
Është edhe një diçka tjetër, prandaj ju kërkoja dhe zotërinjve që të mbanin 
qetësi në sallë. Qëndrimi i Omonias ndaj qarqeve shoviniste greke. E kemi 
theksuar dhe në deklaratën që kemi bërë para disa javësh në televizion, e 
theksojmë edhe një herë, e theksova dhe unë pak më parë. E theksojmë dhe 
një herë në mënyrë të vendosur dhe tepër rigoroze:nuk kemi asnjë lidhje me 
qarqe shoviniste, bile, i kundërshtojmë me vendosmëri qëllimet e tyre 
shoviniste të çdo gjuhe qofshin, paçin këto çdo emër, qofshin brenda 
Shqipërisë, qofshin jashtë saj. Ne i kundërvihemi dhe jemi një organizatë 
politike me një synim të caktuar që e di fort qartë imazhin e minoriteteve sot 
në botë, se e di rolin dhe bashkëjetesën e minoritetit grek në Shqipëri, me 
popullin shqiptar. Në asnjë mënyrë nuk pranojmë që të krijojmë konfrontime, 
sot kur vjen momenti që të zhvillohet dhe të avancohet demokracia, dhe as 
pranojmë tani të na imponohen konfrontime midis popullit shqiptar dhe 
pakicave kombëtare dhe veçanërisht me minoritetin grek. 
 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Αφού στην ομιλία μου έγιναν σχετικά 
κάποιες ερωτήσεις, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω.  

Δε φέρω εδώ, ούτε εγώ, ούτε η κοιν. ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ούτε ο κάθε 
Έλληνας μειονοτικός στην Αλβανία, ευθύνη για τη συμπεριφορά της Ελληνικής 
Βουλής για τα μέλη άλλων εθνοτήτων στην Ελλάδα, αλλά δηλώνω ότι είμαστε 
δεσμευμένοι και προδιατεθειμένοι για να συμβάλλουμε θετικά στις στάσεις 
αυτές.  

Γίνεται επίσης ένα ερώτημα δεν ξέρω από ποιον. «Τι κάνουν οι κύριοι 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το τσάμικο ζήτημα» κάτι που επαναλήφθηκε μερικές φορές. 
Το είπαμε και το τονίζουμε, είναι θέμα που αφοράει την Ελλάδα και την Αλβανία.  
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Εμείς είμαστε έτοιμοι ώστε όταν υπάρξει κατανόηση και εμείς να 
συμβάλουμε θετικά, όπως και το τόνισα όταν μίλησα, να επηρεάσουμε να 
υπάρξει κατανόηση και λύση, βάση των διεθνών πράξεων, όπως για κάθε άλλο 
πρόβλημα που έχει η Αλβανία, όπως στηρίζουμε και το θέμα του 
Κοσσυφοπεδίου, τονίζοντας και το εξής: Η στιγμή αυτή δεν πρέπει να 
αξιοποιηθεί για την δημιουργία αρνητικής αμοιβαιότητας.  

Ενώ άλλο ερώτημα λέει: Ποιο είναι το οικονομικό ή πολιτικό πρόγραμμα 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ;  

Λέμε σ΄αυτόν που έκανε το ερώτημα, να απευθυνθεί στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης για να γνωρίσει το πρόγραμμά μας, να το μελετήσει, να εξάγει 
συμπεράσματα στους οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς κλπ στόχους.   

Υπάρχει και κάτι άλλο, γι΄αυτό και ζήτησα από τους κυρίους για ησυχία 
στην αίθουσα. 

Η στάση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έναντι των ελληνικών σοβινιστικών κύκλων. 
Το έχουμε τονίσει και στη δήλωση που κάναμε πριν από μερικές βδομάδες στην 
τηλεόραση, το τόνισα και εγώ, το ξανατονίζουμε και πάλι με αποφασιστικότητα 
και συνέπεια: Δεν έχουμε καμιά σχέση με σοβινιστικούς κύκλους, μάλιστα 
τασσόμαστε με αποφασιστικότητα κατά των σοβινιστικών τους στόχων σε 
όποια γλώσσα και αν ανήκουν, οποιοδήποτε όνομα έχουν, βρίσκονται εντός 
της Αλβανίας ή εκτός αυτής. Εναντιωνόμαστε και είμαστε μια πολιτική 
οργάνωση με ένα συγκεκριμένο σκοπό που γνωρίζει πολύ καλά την εικόνα των 
μειονοτήτων σήμερα στον κόσμο, που γνωρίζει το ρόλο και τη συνύπαρξη της 
ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία με τον αλβανικό λαό. Με τίποτε δε 
δεχόμαστε να δημιουργήσουμε αντιπαραθέσεις, σήμερα που έρχεται η στιγμή 
να αναπτύσσομε και προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό και ούτε δεχόμαστε 
τώρα να μας επιβληθούν αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον αλβανικό λαό  και τις 
εθνικές μειονότητες, ιδιαίτερα με τηνΕθνική Ελληνική Μειονότητα.  
 
Bardhyl Reso - Në diskutimin tim dua të prek disa çështje që lidhen me 
papajtueshmërinë e projektligjit të paraqitur për zgjedhjet në Kuvendin 
Popullor, si dhe ligjeve të miratuara, e kryesishi ligjit nr. 7502, datë 23. 7.1991 
“Për partitë politike”. Nëpërmjet nenit numër 1 dhe numër 2 të këtij ligji 
shprehet qartë se vetëm partitë politike, ato bashkime vullnetare të shtetasve 
mbi bazën e ideve dhe bindjeve e pikëpamjeve politike të përbashkëta 
synojnë të ndikojnë në jetën politike nëpërmjet pjesëmarrjes në zgjedhjet dhe, 
duke vazhduar më tej në pikën "c" të nenit si në zgjedhjet kombëtare e në ato 
lokale, prandaj mendoj se neni 13 për të drejtën e çdo shtetasi shqiptar që e 
gëzon atë për t’u paraqitur si kandidat bie në kundërshtim, me sa përmenda 
më lart, me ligjin "Për partitë".  
Nuk mund të marrin pjesë në zgjedhje organizata politike të pakicave 
kombëtare për të drejtat e organizatave e shoqatave politike, më kujtohet se 
është diskutuar gjatë hartimit të ligjit “për partitë” e pikërisht për të drejtën e 
tyre për të marrë pjesë në zgjedhje, prandaj kjo duhet patur parasysh nga 
komisioni për hartimin e ligjit elektoral që ky ligj të mos binte në kundërshtim 
me legjislacionin e miratuar nga ky Kuvend dhe që është akoma në fuqi.  
Gjithashtu dhe me miratimin e 4 parimeve themelore për hartimin e 
projektligjit elektoral, të cilin e hartuam para pak kohe, nuk u diskutua për këtë 
problem, prandaj më lind e drejta të di, cilat kanë qenë motivet për të gëzuar 
këto të drejta organizatat politike të pakicave kombëtare, kur ato fare mirë 
interesat e pakicave kombëtare në zonat kufitare me Greqinë ose dhe me 
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Maqedoninë mund t’i mbrojnë ose me kandidatë të pavarur, ose nëpërmjet 
përfaqësuesve të tyre në partitë politike shqiptare, të cilat në programet e tyre 
i mbrojnë të drejtat e pakicave kombëtare, sipas të gjitha standarteve dhe 
normave të parashikuara në dokumentet e KSBE-së dhe të Kartës së të 
drejtave të njeriut të OKB-së. Pa qenë nevoja të 
replikoj, ligji elektoral t’i dërgohej Zyrës për Zgjedhjet e Lira e Konferencës për 
Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian me qendër në Varshavë dhe në mund 
të kishte vërejtje ose shkelje, të mirëpritnim vërejtjet e tyre. 
(Një në sallë: është dërguar). E di që është dërguar, po të dërgohej ashtu siç i 
kishim bërë ligjet deri në atë kohë ne në Kuvendin Popullor. Në ligjin elektoral 
nr.7423, datë 13.11.1990 mbi bazën e të cilës u zhvilluan zgjedhjet e 31 
marsit Presidenti Alia, sipas logjikës moniste për zgjedhjet e lira demokratike 
dha miratimin për hartimin e një ligji ku si subjekte elektorale të merrnin pjesë 
të gjithë partitë ose shoqatat dhe kjo solli për herë të parë në historinë e 
Parlamentit Shqiptar përfaqësim të veçantë të pakicave kombëtare ose të 
minoritetit grek në Shqipëri. Me siguri, ai çoi në vend amanetin e Enver 
Hoxhës që kishte shqetësime për të drejtat e minoritetit në Shqipëri se dhe 
një nga nënkryetarët e Kuvendit Popullor, për disa vite me radhë, e mbajti një 
minoritare në një kohë që gjithë politika e tij ka qënë një politikë e jashtme e 
verbër, antikombëtare e sidomos në drejtim të Greqisë, e veçanërisht kur 
këshilltar i politikës së jashtme shqiptare u bë zoti Sofo Lazri.  
Unë besoj, në kushtet e një shteti të vogël, si Shqipëria, i cili ka vuajtur nga 
politika shoviniste e fqinjëve, trajtimi i pakicave kombëtare është për t’u pasur 
zili dhe të marrin shembull të gjithë shtetet demokratike të Europës, sepse në 
aparatet legjislative gjyqësore e shtetërore në raport me popullsinë minoritare 
ka nëpunës shtetërorë më tepër se çdo minoritet në vendet e tjera të 
Europës. 
Ndërsa nga fqinjët jo vetëm historikisht, por dhe aktualisht është kryer një 
veprim i kundërt, me pakicat kombëtare shqiptare, por dhe me shqiptarët 
etnikë që banojnë në trojet e tyre si vazhdimësi historike dardano-ilire, si 
populli më i lashtë i Ballkanit, së bashku me helenët dhe gadishullin grek.  
Pa dashur të zgjatem me fakte historike, nukështë as vendi, as koha, jam i 
mendimit që nga neni 13 të hiqet e drejta e shtetasit shqiptar për t’u zgjedhur 
si përfaqësues i një organizate politike të pakicave kombëtare. 
Ju falemnderit! 
Μετάφραση Bardhyl Reso – (Σημ: Η μετάφραση είναι πιστή στην ομιλία 
του βουλευτή, χωρίς καμιά παρέμβαση. Διατηρήθηκε με πιστότητα αυτό 
που λέει χωρίς να γίνει καμιά προσπάθεια για να διατυπωθεί εκείνο που 
θα ήθελε να πει, για να κατανοηθεί και το επίπεδο σκέψης της 
πλειοψηφίας των ομιλητών)   

Στη συζήτηση μου θέλω να αγγίξω μερικά θέματα που αφορούν την α-
συμβατικότητα του νομοσχεδίου που συζητούμε για τις εκλογές στη Λαϊκή 
Βουλή, με τους ψηφισμένους νόμους, κυρίως με τον νόμο αρ.7502, ημερ. 23. 
7.1991 “Για τα πολιτικά κόμματα”.  

Μέσω των άρθρων 1, 2 ο νόμος εκφράζεται ξεκάθαρα ότι μόνο τα 
πολιτικά κόμματα, αυτές οι εθελοντικές ενώσεις πολιτών βάση των κοινών 
ιδεών, πεποιθήσεων και πολιτικών απόψεων, επιδιώκουν να επιδράσουν στην 
πολιτική ζωή μέσω της συμμετοχής στις εκλογές και συνεχίζοντας μετά στο 
σημείο «γ» του άρθρου, όπως στις δημοτικές και τις εθνικές εκλογές, γι΄αυτό 
νομίζω ότι το άρθρο 13 που παραχωρεί το δικαίωμα του Αλβανού πολίτη για 
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να κατεβάσει υποψηφιότητα αντιτίθεται, απ΄ όσα ανέφερα, με τον νόμο «για τα 
κόμματα»    

Δεν μπορεί να μετάσχουν στις εκλογές πολιτικές οργανώσεις των 
εθνικών μειονοτήτων. Για τα δικαιώματα των πολιτικών οργανώσεων και 
συλλόγων, θυμάμαι ότι συζητήθηκε κατά την κατάρτιση του νόμου «για τα 
κόμματα και ακριβώς για το δικαίωμά τους για να μετάσχουν στις εκλογές, 
γι΄αυτό αυτό πρέπει να το είχε υπόψη η Επιτροπή Σύνταξης του εκλογικού 
νόμου ώστε αυτός ο νόμος να μη ήταν αντίθετος με την νομοθεσία που ψήφισε 
αυτή η Βουλή η οποία είναι ακόμα σε ισχύ.   

Επίσης και κατά την ψήφιση των 4 βασικών αρχών για την κατάρτιση 
του εκλογικού νομοσχεδίου, τις οποίες συντάξαμε καιρό πριν, δε συζητήθηκε 
το θέμα αυτό. Γι΄αυτό γεννάται το δικαίωμα να γνωρίζω ποια ήταν τα κίνητρα 
για να χαρούν αυτά τα δικαιώματα οι πολιτικές οργανώσεις των εθνικών 
μειονοτήτων, όταν αυτές πολύ καλά, τα συμφέροντα των εθνικών μειονοτήτων 
στις παραμεθόριες περιοχές με την Ελλάδα, ή με την Μακεδονία, μπορεί να τα 
υπερασπιστούν ή με ανεξάρτητους υποψηφίους, ή μέσω των εκπροσώπων 
τους στα αλβανικά πολιτικά κόμματα, τα οποία στα προγράμματά τους 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των ντοκουμέντων της ΔΑΣΕ και της Χάρτας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 
Χωρίς να θέλω να αντιλογήσω, ο εκλογικός νόμος να σταλεί στο Γραφείο 
Ελεύθερων Εκλογών της ΔΑΣΕ στη Βαρσοβία και σε περίπτωση που θα 
υπήρχαν παρατηρήσεις ή παραβιάσεις να είναι ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις 
τους. 

(Κάποιος από την αίθουσα: έχει σταλεί). Το γνωρίζω που έχει σταλεί, 
αλλά να στέλνονταν έτσι όπως είχαν ψηφιστεί μέχρι τότε οι νόμοι στη Λαϊκή 
Βουλή. Στον εκλογικό νόμο αρ.7423, ημερ. 13.11.1990 βάση του οποίου 
διεξήχθησαν οι εκλογές της 31ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος Αλία, βάση της 
ολοκληρωτικής λογικής για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, έδωσε την 
έγκριση για την κατάρτιση ενός νόμου στον οποίο εκλογικοί φορείς θα ήταν όλα 
τα κόμματα ή οι σύλλογοι και αυτό έφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Αλβανικής Βουλής την ιδιαίτερη εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων ή της 
Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία.   

Με βεβαιότητα εκείνος συμπλήρωσε την παρακαταθήκη του Ε. Χότζια, 
ο οποίος είχε ανησυχίες για τα δικαιώματα της μειονότητας στην Αλβανία, διότι 
και ένας από τους αντιπροέδρους της Λαϊκής Βουλής, για μερικά χρόνια στη 
σειρά, ήταν μια μειονοτική σε έναν καιρό που όλη η πολιτική του ήταν μια 
εξωτερική πολιτική τυφλή, αντεθνική, ιδιαίτερα προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα 
όταν σύμβουλος της αλβανικής εξωτερικής πολιτικής έγινε ο Σόφο Λιάζρι.  

Εγώ νομίζω, στις συνθήκες ενός μικρού κράτους, όπως η Αλβανία, το 
οποίο έχει υποφέρει από την σοβινιστική πολιτική των γειτόνων, η 
αντιμετώπιση των εθνικών μειονοτήτων ήταν πρότυπο για όλες της 
δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης, διότι στους νομοθετικούς, δικαστικούς και 
κρατικούς θεσμούς σε σχέση με τον μειονοτικό πληθυσμό υπάρχουν κρατικοί 
υπάλληλοι περισσότεροι από κάθε μειονότητα στις άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Ενώ από τους γείτονες όχι μόνο ιστορικά, αλλά και επίκαιρα έχει 
διαπραχτεί μια αντίθετη πράξη με τις αλβανικές εθνικές μειονότητες, αλλά και 
με τους αυτόχθονους Αλβανούς στα εδάφη τους ως ιστορική δαρδανο-ιλλυρική 
συνέχεια, ως ο αρχαιότερος λαός στη Βαλκανική, από κοινού με τους Έλληνες  
και την ελληνική χερσόνησο. 
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Χωρίς να θέλω να μακρολογήσω με ιστορικά στοιχεία, δεν είναι ούτε ο χώρος, 
ούτε ο χρόνος, είμαι της άποψης ώστε από το άρθρο 13 να αφαιρεθεί το 
δικαίωμα του Αλβανού πολίτη να εκλέγεται ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής 
οργάνωσης των εθνικών μειονοτήτων.  
Aleksandër Meksi - Zonja Elvira Shapllo. 

Μετάφραση Aleksandër Meksi – Η κα Elvira Shapllo. 
Elvira Shapllo - Unë shprehem në këtë Parlament se kam rezerva në atë 
pjesë të nenit 13, ku jepet ideja se organizatat politike të pakicave kombëtare 
janë subjekte elektoralë. Më detyron të marr këtë pozicion dhe vetë qëndrimi i 
kësaj organizate, jo vetëm kjo, por dhe disa arsye të tjera të cilat po i 
parashtroj: 
Së pari, nuk e di pse duhet veçuar Omonia nga të gjitha organizatat e tjera të 
krijuara në Shqipëri, që siç dihet janë me dhjetëra. Pse kjo preferencë? 
Së dyti, kur në Shqipëri spektri partiak është plotësuar nga e djathta në të 
majtë dhe në programet e këtyre partive është përcaktuar qëndrimi ndaj 
minoritetit, atëherë ashtu si shqiptarët edhe minoritarët le të gjejnë shprehjen 
e interesave të tyre në këto programe. 
Së treti, kur ligji elektoral lejon përfaqësimin me kandidatë të pavarur, përsëri 
u lihet mundësia minoritarëve të përfaqësohen. 
Së katërti, në biografinë 1-vjeçare të kësaj organizate, ndryshe nga klima 
demokratike në Shqipëri, Ballkan dhe Europë spikasin tendenca të theksuara 
shoviniste për rishikimin e kufijve që kanë indinjuar opinionin mbarë shqiptar. 
Çfarë kam parasysh këtu? Së pari, deklaratën shoviniste të kryetarit të 
Omonias së Gjirokastrës, zotit Bezhani, e cila është e freskët dhe flet për 
pretendime të paskrupullta të kësaj organizate, së dyti, duke dale pak nga 
etika Parlamentare dhe duke e lënë atë në ndërgjegjen e dy deputetëve të 
Omonias të Gjirokastrës, unë dua të deklaroj se të dy zotërinjtë, deputetë të 
Omonias të Gjirokastrës më kanë thënë shqip: “se tokat ku jemi ne sot janë 
toka greke; sa të dalë gazeta jonë dhe ne do t’jua dokumentojmë këtë”. Unë 
dua t’u them zotërinjve të Omonias se aq sa grekët të mund të pranojnë se 
Peloponezi nuk është grek, aq edhe ne shqiptarët mund të pranojmë se 
Gjirokastra dhe Jugu nuk janë shqiptare. 
(Një deputet i Omonias, Jani Jani kërkon të flasë). 
Μετάφραση Elvira Shapllo – Εγώ δηλώνω σ΄αυτή τη Βουλή ότι έχω 
επιφυλάξεις για εκείνο το μέρος του άρθρου 13, στο οποίο δίνεται η ιδέα ότι οι 
πολιτικές οργανώσεις των εθνικών μειονοτήτων είναι εκλογικοί φορείς. Με 
υποχρεώνει να λάβω τη θέση αυτή και η ίδια η στάση αυτής της οργάνωσης, 
όχι μόνο αυτό, αλλά και μερικοί άλλοι λόγοι τους οποίος και παραθέτω: 

Πρώτο. Δεν καταλαβαίνω διότι θα πρέπει να χωριστεί η ΟΜΟΝΟΙΑ από 
όλες τις άλλες οργανώσεις που ιδρύθηκαν στην Αλβανία, οι οποίες όπως είναι 
γνωστό είναι δεκάδες. Γιατί αυτή η προτίμηση; 

Δεύτερο, όταν στην Αλβανία το κομματικό φάσμα έχει συμπληρωθεί από 
τα δεξιά στα αριστερά και στα προγράμματα αυτών των κομμάτων έχει 
καθοριστεί η στάση έναντι της μειονότητας, τότε έτσι όπως οι Αλβανοί και οι 
μειονοτικοί ας βρουν την εκπλήρωση των συμφερόντων τους στα 
προγράμματα αυτά. 

Τρίτο, όταν ο εκλογικός νόμος επιτρέπει την εκπροσώπηση με 
ανεξάρτητους υποψηφίους, ξανά δίνεται η ευκαιρία στους μειονοτικούς να 
εκπροσωπηθούν. 
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Τέταρτο, στη βιογραφία ενός έτους αυτής της οργάνωσης, διαφορετικά 
από το δημοκρατικό κλίμα στην Αλβανίας, τη Βαλκανική και στην Ευρώπη 
διακρίνονται έντονες σοβινιστικές τάσεις για την επανεξέταση των συνόρων, 
που έχουν αγανακτήσει την παν αλβανική κοινή γνώμη. 

Τι έχω υπόψη εδώ; Πρώτο, τη σοβινιστική δήλωση του προέδρου της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αργυροκάστρου, κυρίου Μπεζιάνη, η οποία είναι νωπή και 
αναφέρεται σε αδίστακτες αξιώσεις αυτής της οργάνωσης. Δεύτερο, 
ξεφεύγοντας λίγο από την κοινοβουλευτική δεοντολογία και αφήνοντας αυτό 
στη συνείδηση των δύο βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ του Αργυροκάστρου, εγώ 
θέλω να δηλώσω ότι οι δύο κύριοι, βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ του 
Αργυροκάστρου μου έχουν πει σταράτα ότι «ότι τα εδάφη που ζούμε σήμερα 
είναι ελληνικά και όσο να βγει η εφημερίδα μας εμείς θα σας το επιβεβαιώσουμε 
αυτό «Εγώ θέλω να πω στους κύριους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι όσο οι Έλληνες 
μπορεί να αποδεχτούν ότι η Πελοπόννησος δεν είναι γη ελληνική, τόσο και εμείς 
οι Αλβανοί μπορούμε να αποδεχτούμε ότι το Αργυροκάστρο και ο Νότος  δεν 
είναι αλβανικά. 

(Ένας βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο Γιάννης Γιάννης θέλει να μιλήσει)    
Aleksandër Meksi - Do bëjmë një pushim, do të pimë dhe ne një kafe. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα πιούμε 
έναν καφέ.  
Jani Jani - Zoti kryetar, besoj duhet t’i përgjigjemi zonjës Elvira; kjo është një 
nga intelektualet më të shquara të Gjirokastrës, e njoh mirë dhe ligjin kur tha 
se është vetëm për organizatën Omonia. Ligjin nuk e ka kuptuar mirë zonja 
Elvirë, se ligji nuk thotë ashtu, por thotë për organizatat politike të pakicave 
kombëtare që janë të njohura me ligj. Kije parasysh këtë. Pastaj, e dyta, dëgjo 
duhet të dish diçka. Minoriteti grek jeton në trojet etij dhe nuk është i ardhur. 
Atë le ta vërtetojnë historianët, të mos themi këtu në Parlament. 
Μετάφραση Jani Jani – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε 
στην κυρία Elvira. Τούτη είναι μια από τις έξοχες διανοούμενες του 
Αργυροκάστρου! Την γνωρίζω καλά και σε ό τι αφορά τον νόμο που είπε ότι 
είναι μόνο για την οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τον νόμο δεν τον κατάλαβε καλά 
η κα. Elvirë, διότι ο νόμος δεν λέει έτσι, αλλά αναφέρεται στις πολιτικές 
οργανώσεις των εθνικών μειονοτήτων που αναγνωρίζονται με το νόμο. Έχε το 
υπόψη σου αυτό.  Μετά το δεύτερο, άκου, πρέπει να γνωρίζεις κάτι. Η Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα κατοικεί στα εδάφη της και δεν είναι ερχόμενη. Αυτό ας το 
επιβεβαιώσουν οι ιστορικοί, ας μη το πούμε εδώ στην Βουλή.  
Aleksandër Meksi - Një minutë replikë dhe do të bëjmë pushim. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ενός λεπτού αντίλογο και θα κάνουμε 
διάλειμμα  
Elvira Shapllo - Më fal, tokat ku sot jeton minoriteti kanë qenë pronë e 
pronarëve gjirokastritë. Doni më pastër, kjo është ideja. Prandaj dhe unë i 
thashë: në rast se grekët do të pranojnë që Peloponezi nuk është tokë greke, 
ne shqiptarët duhet të pranojmë që Gjirokastra dhe Jugu nuk janë toka 
shqiptare. 
Μετάφραση Elvira Shapllo – Συγνώμη, τα εδάφη που σήμερα κατοικεί η 
μειονότητα ήταν περιουσία των ιδιοκτητών του Αργυροκάστρου. Θέλετε πιο 
καθαρά, αυτή είναι η ιδέα. Γι αυτό και εγώ σας είπα ότι όσο οι Έλληνες μπορεί 
να αποδεχτούν ότι η Πελοπόννησος δεν είναι γη ελληνική, τόσο και εμείς οι 
Αλβανοί μπορούμε να αποδεχτούμε ότι το Αργυροκάστρο και ο Νότος  δεν είναι 
αλβανικά. 
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Jani Jani - Një sqarim, duhet t’i kujtojmë Parlamentit se zonja Shapllo 
pretendon të marrë tokat e saj që kishte në Dropull, prandaj flet kështu. 
Μετάφραση Jani Jani -  Μια διευκρίνιση, πρέπει να θυμίσουμε στη Βουλή ότι 
η κυρία Shapllo έχει αξιώσεις για να πάρει τη γη που είχε στη Δρόπολη  
γι΄αυτό μιλάει έτσι.  
Elvira Shapllo - Unë kam votuar për programin e Partisë Socialiste që toka t’i 
jepet fshatarit, edhe pse mund të kem pasur prona në Dropull dhe në fshatrat 
ku ato jetojnë sot. 
Μετάφραση Elvira Shapllo – Εγώ έχω ψηφίσει για το πρόγραμμα του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος ώστε η γης να δοθεί στους αγρότες ανεξαρτήτως 
που μπορεί να είχα περιουσίες στη Δρόπολη και στα χωριά που κατοικούν 
σήμερα.  
 
 
Aleksandër Meksi - 15 minuta pushim. 
* * * 
(Seanca rifillon ora 12:00) ( Η συνεδρίαση αρχίζει στις 12 η ώρα) 
Aleksandër Meksi - Ju lutem, nëpër vende? Zoti Abedin Elmazi. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Παρακαλώ στις θέσεις σας! Ο κ. Abedin 
Elmazi. 
Abedin Elmazi - Zoti Meksi, duke na dhënë fjalën me vonesë, sidomos mbas 
diskutimit të zotit Baleta, të zonjës Shapllo dhe të zotërinjve të tjerë, në fakt 
më vini pak në pozitë të vështirë. Megjithatë kjo ka të mirën e saj, sepse duke 
diskutuar mbas tyre, mua më jepet mundësia për mënyrën se si ata e 
mbrojtën problemin kombëtar në përgjithësi dhe problemin grek në veçanti, 
më krijohet mundësia t‘i falenderoj.  
Nga ana tjetër, diskutimin e zotit Baleta e të zotërinjve të tjerë e quaj një 
diskutim me logjikë dhe me zemër. E quajmë logjikë se në këto diskutime nuk 
iu mohua minoritetit grek e drejta për t‘u përfaqësuar në këtë organ kaq të 
lartë. Nga ana tjetër, në këto diskutime u fshikulluan qëndrimet e qeverisë 
greke, u fshikulluan gjithashtu dhe disa veprime të organizatës Omonia, të 
cilat nuk i krijojnë asaj debate për të kërkuar të drejtën nga ky Parlament kaq 
shumë sa kërkon ajo.  
Unë jam i mendimit që përfaqësimi i popullsisë greke në këtë organ të 
realizohet vetëm nëpërmjet deputetëve të pavarur. Jam kundër përfaqësimit si 
organizatë politike, sepse organizata Omonia, duke vepruar në Shqipëri, duke 
marrë të drejtën e përfaqësimit në Shqipëri as ka luftuar për problemin 
shqiptar.  
Unë dua të nënvizoj disa veprime, të cilat paraqesin rrezik të madh për vendin 
tonë në këto momente, ndaj të cilave organizata “Omonia” ka heshtur. Kohët 
e fundit është rritur në mënyrë artificiale numri i anëtarëve të kësaj organizate 
nëpërmjet ndërrimit të emrave.Ajo ka pranuar të rritet ky numër, duke ulur 
autoritetin tonë. 
E dyta, nëpërmjet kritereve të paligjshëm në dhënien e vizave greke, në 
situatat në të cilat ne ndodhemi, ekziston rreziku i manipulimeve me votat, 
rrezik ky i madh. Nga ana tjetër, duke pretenduar se është një organizatë 
demokratike, organizata e Omonias ka harruar kërkesën dinjitoze të 
reciprocitetit. Ajo ka harruar të luftojë pranë qeverisë greke që dhe popullsisë 
shqiptare në Greqi t’u njihen sado pak nga ato kërkesa të shumta që i takojnë. 
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Në këtë kontekst, unë jam i mendimit që neni 13 të mos i njohë organizatës 
Omonia dhe organizatave të tjera të drejtën e përfaqësimit në Parlament. 
Nga ana tjetër, meqenëse këtu ne nuk i bëjmë asnjë padrejtësi popullsisë 
greke, por duam të mbrojmë dhe dinjitetin kombëtar, jam i mendimit që votimi 
i nenit 13 të bëhet i hapur, nominal, kështu ne do ta ndiejmë më tepër 
përgjegjësinë si përfaqësues në këtë Kuvend. Falemnderit! 
Μετάφραση Abedin Elmazi – Κύριε Μέξη, δίνοντάς μας το λόγο με 
καθυστέρηση, ιδιαίτερα μετά τη συζήτηση του κ.Baleta, της κας Shapllo και των 
υπολοίπων κυρίων, με βάζετε στην ουσία σε δύσκολη θέση. Παρόλα αυτά, αυτό 
έχει και το καλό του γιατί μιλώντας μετά απ΄αυτούς, μου δίνεται η δυνατότητα, 
ξεκινώντας από τον τρόπο πώς αυτοί υπερασπίστηκαν γενικώς το εθνικό θέμα 
και ειδικά το ελληνικό πρόβλημα, μου δημιουργείται η δυνατότητα να τους 
ευχαριστήσω.   

Από την άλλη πλευρά, την ομιλία του κ. Baleta και των υπολοίπων 
κυρίων τις κρίνω ομιλίες με λογική και καρδιά. Λογικά διότι στις ομιλίες αυτές 
δεν αρνήθηκε στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα το δικαίωμα εκπροσώπησης 
στο ανώτερο όργανο. Από την άλλη, στις ομιλίες αυτές καυτηριάστηκαν οι 
στάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, καυτηριάστηκαν επίσης μερικές ενέργειες 
της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ οι οποίες δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για να 
απαιτήσει δικαιώματα από αυτή τη Βουλή, όσα αυτή απαιτεί.   
  Είμαι της άποψης ώστε η εκπροσώπηση του ελληνικού πληθυσμού στο 
θεσμό αυτό να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των ανεξάρτητων βουλευτών. 
Τάσσομαι κατά της εκπροσώπησης ως πολιτική οργάνωση, διότι η οργάνωση 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, δρώντας στην Αλβανία, λαμβάνοντας το δικαίωμα 
εκπροσώπησης στην Αλβανία δεν έχει αγωνιστεί για το αλβανικό θέμα. 

Υπογραμμίζω μερικές πράξεις, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο 
για τη χώρα μας σ΄αυτές τις στιγμές, έναντι των οποίων η οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ 
έχει σιωπήσει. Τελευταία έχει αυξηθεί τεχνητά ο αριθμός των μελών αυτής της 
οργάνωσης μέσω αλλαγής των ονομάτων. Αυτή δέχτηκε την αύξηση του 
αριθμού αυτού μειώνοντας το κύρος μας. 

Δεύτερο, μέσω των παράνομων κριτηρίων παραχώρησης των 
ελληνικών θεωρήσεων, στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, υπάρχει 
κίνδυνος χειραγώγησης ψήφων, κίνδυνος ο οποίος είναι μεγάλος. Από την 
άλλη πλευρά, με την αξίωση ότι είναι μια δημοκρατική οργάνωση, η ΟΜΟΝΟΙΑ 
έχει λησμονήσει το αξιοπρεπές αίτημα της αμοιβαιότητας. Έχει λησμονήσει να 
αγωνιστεί δίπλα στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να αναγνωριστούν και στον 
αλβανικό πληθυσμό στην Ελλάδα έστω και λίγα από εκείνα τα αιτήματα που 
του τυχαίνουν    

Υπό το σκεπτικό αυτό, είμαι της άποψης το άρθρο 13 να μη αναγνωρίζει 
στην οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στις άλλες οργανώσεις το δικαίωμα 
εκπροσώπησης στη Βουλή. 

Από την άλλη πλευρά, εφόσον εμείς δε διαπράττομε καμιά αδικία στον 
ελληνικό πληθυσμό, αλλά θέλουμε να υπερασπιστούμε και την εθνική μας 
αξιοπρέπεια, είμαι της άποψης η ψήφιση του άρθρου 13 να γίνει ανοιχτή, 
ονομαστική, έτσι εμείς θα νιώσουμε περισσότερο την ευθύνη ως εκπρόσωποι 
εδώ στη Βουλή.  

Aleksandër Meksi - Zoti Osman Murati ka kërkuar fjalën. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ο κ. Osman Murati έχει ζητήσει το λόγο. 
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Osman Murati - Respektoj diskutimet e parafolësve, zotit Baleta, zonjës 
Shapllo dhe parafolësit që sapo foli, sepse të gjitha partitë politike, Parlamenti 
e pushteti ekzekutiv flasin të gjithë për çështjen kombëtare.  
E vërteta është se kjo çështje ka qënë dhe mbetet për çdo shqiptar të 
ndershëm vija ndarëse për çdonjërin që mbron atdheun dhe për çdonjërin që 
vulos tradhëtinë ndaj tij. Shqipërinë e varfër në këtë vend të Ballkanit, historia 
e ka përplasur në shumë dallgë në shekuj, që si pasojë sot ka ndarje të 
caktuar.  
Dhe tani që kërkojmë të vendosim drejtpërdrejt demokracinë përsëri po na 
fusin ferra në këmbë dhe disa mjaft të rrezikshme. Për të mos u zgjatur 
shumë, ky rrezik u shpreh hapur. Edhe në këto qëndrime ekstreme që janë 
mbajtur nga disa liderë të organizatës së Omonias që u shprehën këtu nga 
diskutantët që folën, kemi dëgjuar këtu në radio e në televizion, prandaj unë 
kam këtë pozicion: 
Së pari, kam mendimin që deputetët e kësaj organizate të shpallen të pavarur 
dhe vetëm në zonën e tyre elektorale dhe e mbështes me sa di unë, mos 
qofsha i gabuar, që edhe Parlamenti turk në rreth 200.000 votues që ka 
pakicë kombëtare, nga 4 deputetë të mundshëm ka vetëm 2 deputetë të 
pavarur. Dhe kjo është një praktikë e njohur, për të cilën ka argumentet e saj. 
Prandaj mendimi im është që këtë pjesë të nenit ta heqim dhe ne të mbetemi 
me faktin që ato kanë të drejtë si gjithë pakicat e tjera të jenë, të shprehen 
deputetë të pavarur dhe vetëm në zonën ku kanë popullsi kompakte. 
Falemnderit! 
Μετάφραση Osman Murati – Σέβομαι τις ομιλίες των προλαλήσαντων, κ 
Baleta, κας Shapllo και του προλαλήσαντα, διότι όλα τα πολιτικά κόμματα, η 
Βουλή, η εκτελεστική εξουσία μιλούν όλοι για την εθνική υπόθεση.  

Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό ήταν και παραμένει για κάθε τίμιο 
Αλβανό η διαχωριστική γραμμή για τον καθένα που υπερασπίζεται την πατρίδα 
και για τον καθένα που σφραγίζει την προδοσία έναντί της. Την φτωχή Αλβανία 
σ΄αυτό το σημείο της Βαλκανικής, η ιστορία την έχει πετάξει στους αιώνες σε 
κύματα με αποτέλεσμα σήμερα να έχει καθορισμένη διαίρεση.    

Και τώρα που θέλουμε να αποκαταστήσουμε άμεσα τη δημοκρατία ξανά 
μας βάζουν βάτα στα πόδια και μερικά αρκετά επικίνδυνα. Για να μη 
μακροσκελίσω, ο κίνδυνος αυτός εκφράστηκε ανοιχτά και στις εξτρεμιστικές 
στάσεις που τηρήθηκαν από μερικούς ηγέτες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν εδώ από τους ομιλητές, έχουμε ακούσει εδώ στο ραδιόφωνο, 
στην τηλεόραση γι΄αυτό εγώ τηρώ τη θέση αυτή:    

Πρώτο, είμαι της άποψης οι βουλευτές αυτής της οργάνωσης να 
κηρυχτούν ανεξάρτητοι και μόνο στην εκλογική τους ζώνη και το στηρίζω, 
απ΄όσα εγώ γνωρίζω και ας είμαι λανθασμένος, στο ό τι και η τουρκική Βουλή 
σε περίπου 200 000 ψηφοφόρους που έχει εθνική μειονότητα, από 4 εν δυνάμη 
βουλευτές έχει μόνο 2 ανεξάρτητους βουλευτές. Και αυτό αποτελεί μια γνωστή 
πραχτική για την οποία υπάρχουν επιχειρήματα. 

Γι΄αυτό η άποψή μου είναι να αφαιρεθεί αυτό το μέρος από το άρθρο 13 
και να μείνουμε στο γεγονός ότι αυτοί δικαιούνται, όπως όλες οι άλλες 
μειονότητες, να εκφράζονται με ανεξάρτητους βουλευτές και μόνο σε περιοχές 
που έχουν συμπαγή πληθυσμό.   
Aleksandër Meksi - Zoti Bashkim Kopliku, më falni se kalova radhën. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Κ. Bashkim Kopliku, συγνώμη πέρασα τη 
σειρά. 
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Η τοποθέτηση Μήτσιου 
 
Thoma Miço - Ka rreth 1 orë e gjysmë që Parlamenti, ka marrë një pamje të 
një mbledhjeje solemne, gati sa zoti Baleta këndoi hymnin kombëtar dhe më 
së fundi nga diskutimet e shumë deputetëve po merr pamjen e një simpoziumi 
historie, me histori të mirëfillta filogjeneze për ilirët dhe grekët. Është e vërtetë 
se problemet etniko-kombëtare janë të mprehta, janë shumë delikate dhe 
duan mbi të gjitha argumente, gjakftohtësi në diskutim. Konkretisht ne po 
diskutojmë një nen që me plot kuptimin e fjalës duhet diskutuar. Ne jemi të 
ndërgjegjshëm për atë punë, me argumenta që kanë të bëjnë me nenin 
përkatës, jo me historinë. 
Pyetja është e qartë: i takon pakicave kombëtare të njohura, pakicave etnike 
të njohura ligjërisht të përfaqësohen në Kuvendin Popullor. Çfarë thonë aktet 
ndërkombëtare se shumë referentë kanë përmendur emrat e akteve 
ndërkombëtare, por nuk janë bazuar në to se çfarë thonë? Çfarë thonë aktet? 
Çfarë thotë përvoja e vendeve demokratike? Cili është mendimi i Kuvendit 
Popullor pluralist, demokratik i Shqipërisë? Njihen të drejtat e njeriut si shtetas 
të një republike të caktuar apo jo?  
Pyetjet që u bënë, referatet që u mbajtën këtu nuk thonë ndonjë të vërtetë të 
madhe; nuk ndikuan aspak në tejkalimin e vështirësive për diskutimin e nenit 
të caktuar për të sqaruar atë që tha deputeti Jani më përpara për autoktoninë 
në tokat tona; do të thotë që historia, historiografia, të paktën shqiptare, nuk 
ka vërtetuar se kush ishin banorë që kanë banuar para tyre, para nesh 
domethënë atje dhe nuk tha aspak zoti Jani këtu se ne jemi në tokat greke; 
nuk tha këtë siç po flitet me aq patriotizëm, se shumë diskutantë, mbase dhe 
me të drejtën u hodhën në përgjigje të kësaj ndërhyrjeje.  
Megjithatë, ky është një problem që u takon historianëve dhe ta zgjidhim për 
të dhënë përgjigje të saktë kujtdo që interesohet dhe kushdo të interesohet, 
për këtë dhe do të marrë një përgjigje të saktë për historinë.  
Sot diskutojmë në bazë të akteve ndërkombëtare, të cilat mbështeten në një 
realitet të sotëm dhe të perspektivës, pra të sotëm dhe të perspektivës dhe jo 
të historisë; mos të gërmojmë në histori për t’i dhënë të drejtë një minoriteti, 
një njeriu, një organizate dhe një praktike të caktuar.  
Ata që diskutuan nuk iu referuan kësaj të vërtete historike. 
Zotërinj, ne nuk kemi ardhur këtu të ndreqim padrejtësitë historike, të na 
kuptoni drejt, as për të hartuar historinë e lashtësisë; s’kemi ardhur për 
lëmoshë, por as për t’u pajtuar me kufizimin me kufij që doni t’i vini sot 
minoritetit grek në Shqipëri në një kohë që shëmben kufijtë dhe shkojmë drejt 
një Evrope që e dimë. Ju e dini të gjithë se ku rron ky minoritet në Shqipëri, 
rron i shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Pa mendoni njëherë që a ka të drejtë 
një minoritar grek kudo që ai ndodhet, të votojë për organizatën e tij politike? 
Në qoftë se ka, me çfarë të drejte do t’ja heqin?  
Nuk ka përse të mos ia japësh popullit këtë të drejtë, nuk ka përse të mos ia 
japësh këtij populli këtë të drejtë, nuk ka përse t’ia heqësh. Në emër të 
demokracisë ia pret këtë të drejtë?  
Shtrohet pyetja. Dhe aludon që në kohën e monizmit këto zbatoheshin më me 
nostalgji. Si s’paska të drejtë organizata Omonia të quhet subject elektoral i 
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barabartë? Pse njihet ligjërisht dhe kanë gabimin ata që e njohën ligjërisht 
këtë? Pse mbron interesat e minoritetit grek në Shqipëri dhe bën ndonjë akt?  
Ky është antikushtetues, pse kontribuon për vendosjen e demokracisë në 
Shqipëri dhe këtë e ka treguar me diskutime këta të grupit tone Parlamentar 
në Parlament edhe me veprime jashtë atje ku ndodhet me ndershmëri? Çfarë 
të keqe ka parë populli shqiptar nga populli i minoritetit grek? Në qoftë se jo, 
përse hakmerreni me një popull të ndershëm që do miqësinë, që nuk do 
zinxhira, nuk do sot kufij, që ndërton demokracinë, nuk do historira të lashta, 
të këqija, të hidhura ose të mira, që nuk do thirrje shoviniste qoftë nga brenda 
vendit, qoftë nga jashtë, nga qarqe të caktuara,  
Gaboheni, populli nuk dënohet, njeriut ose i jepen të drejtat, ose i mohohen 
ato; ose i mbrohet e drejta me demokraci, ose nuk i jepen këto të drejta dhe 
lihet t’u jepen përgjigjet pa argumente.  
Demokracia që po ndërtojmë edhe të gjithë shpresojmë tek ajo, dhe 
veçanërisht minoritarët grekë në Shqipëri, kam bindjen se hapat duhet të 
hidhen të matura edhe nga gjithë diskutimet. Është e vërtetë që demokracia 
do të pranojë goditje, se është e brishtë. Ne kemi dëgjuar këtu dhe shumë 
diskutime të flakta patriotike që godasin demokracinë e brishtë shqiptare. 
Vërtet ajo nuk u kthen përgjigjen sot këtyre pseudodemokratëve, por 
mendojmë që nuk do të thyhet demokracia. Mendimi i shëndoshë do të 
mbizotërojë. 
Këtu u bënë shumë pyetje për ndryshimin e emrave. Ne nuk donim që të 
shtronim këtu në parlamend këto probleme, po atyre që ndërrojnë emrat, u 
takon kjo përgjigje. Shumë emra ndërrohen nga vetë shqiptarët. Përse 
ndërrohen, dihen, dhe ne rrojmë këtu në Shqipëri dhe dimë pse ndërrohen, 
ama jo të thotë zoti Elmazi janë bërë anëtarë të organizatës Omonia. Këtë 
nuk do ta pranojmë kurrën e kurrës. Anëtarë të organizatës Omonia janë 
minoritarët që njihen sot ligjërisht, që kanë kombësinë greke. Për këtë s’dua 
të sjell shembulla të tjera se çfarë lufte po bëjmë ne për të ruajtur të pastër 
këtë organizatë, larg atyre bindjeve të caktuara që kanë secili sot për interesa 
ekonomike më tepër, nuk duam ne ta bëjmë atë që shqiptarët ta ndiejnë veten 
të përulur përsa i përket deklaratave dhe kanë të drejtë zotërinjtë për zotin 
Bezhani, ne këtu në Parlament mbajtëm një qëndrim, jemi distancuar me 
deklaratë, e dënuam këtë akt si akt shovinist, si një thirrje domethënë që nuk i 
takon kohës për ta thënë, një deklaratë pa përgjegjësi dhe e kemi të veçantë 
vendin tonë. 
Μετάφραση Θωμάς Μήτσιος – Συμπληρώνεται περίπου μιάμιση ώρα όπου η 
Βουλή έχει λάβει την εικόνα μιας επίσημης εορταστικής συγκέντρωσης, τόσο 
που ο κ. Baleta δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και στη συνέχεια με τις ομιλίες 
πολλών βουλευτών λαμβάνει την εικόνα ενός ιστορικού συμποσίου, με 
αυθεντικές ιστορίες φυλογένεσης για τους Ιλλυριούς και τους Έλληνες.  

Η αλήθεια είναι ότι τα εθνικά προβλήματα είναι αιχμηρά, είναι πολύ 
λεπτά και απαιτούν πάνω από όλα επιχειρήματα, ψυχραιμία στη συζήτηση.  

Συγκεκριμένα εμείς συζητούμε ένα άρθρο το οποίο με όλη τη σημασία 
της λέξης πρέπει να συζητηθεί. Είμαστε ενσυνείδητοι γι΄αυτό, να συζητήσουμε 
με επιχειρήματα που σχετίζονται με το αντίστοιχο άρθρο, όχι με την ιστορία.   

Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: Ανήκει στις αναγνωρισμένες με τον νόμο 
εθνικές μειονότητες να εκπροσωπούνται στη Λαϊκή Βουλή. Τι λένε γι΄αυτό οι 
διεθνείς συμβάσεις και πράξεις διότι πολλοί ομιλητές αναφέρονται στις 
ονομασίες αυτών, αλλά όχι στο περιεχόμενο και τι λένε συγκεκριμένα; Τι λένε 
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αυτά; Τι αναφέρει η εμπειρία των δημοκρατικών χωρών; Ποια είναι η άποψη 
της πλουραλιστικής δημοκρατικής Βουλής της Αλβανίας; Αναγνωρίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως πολίτες μιας συγκεκριμένης δημοκρατίας, ή όχι;  

Τα ερωτήματα που έγιναν, οι εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν εδώ δεν 
μας λένε κάποια μεγάλη αλήθεια, δεν συνέβαλαν διόλου στην υπερπήδηση των 
δυσκολιών για την συζήτηση σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο, για να εξηγηθεί 
αυτό που ανέφερε ο βουλευτής Γιάννης πιο πριν για το αυτόχθον στα εδάφη 
μας. Που σημαίνει ότι η ιστορία και ιστοριογραφία, τουλάχιστον η αλβανική, δεν 
έχει επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι κάτοικοι που κατοικούσαν πριν από αυτούς, δλδ 
πριν από μας και δεν ανέφερε διόλου ο κ. Γιάννης εδώ ότι βρισκόμαστε σε 
ελληνικά εδάφη. Δεν είπε αυτά που αναφέρονται με τόσο πατριωτισμό, που 
πολλοί ομιλητές, ίσως και με το δίκιο, έσπευσαν να αντιδράσουν στην 
παρέμβασή του.    

Παρόλα αυτά, αυτό αποτελεί ένα θέμα που ανήκει στους ιστορικούς και 
αυτοί ας το λύσουν δίνοντας μια σωστή απάντηση για τον καθένα που 
ενδιαφέρεται και θα λάβει μια σωστή απάντηση για την ιστορία.    

Σήμερα συζητείται βάση των διεθνών συμβάσεων και πράξεων, τα οποία 
στηρίζονται σε μια πραγματικότητα του παρόντος και του μέλλοντος και όχι 
στην ιστορία, λοιπόν του παρόντος και του μέλλοντος και όχι της ιστορίας. Ας 
μη σκάφτουμε στην ιστορία για να δικαιώσουμε μια μειονότητα, ενός 
ανθρώπου, μιας οργάνωσης και μιας ορισμένης πραχτικής.  

Αυτοί που μίλησαν δεν αναφέρθηκαν σ΄αυτή την ιστορική 
πραγματικότητα. 

Κύριοι, εμείς δεν ήρθαμε εδώ να διορθώσουμε τις ιστορικές αδικίες. Να 
μας κατανοήσετε σωστά. Ούτε να καταγράψουμε την ιστορία της αρχαιότητας. 
Δεν ήρθαμε για διακόνημα, αλλά ούτε να συμβιβαστούμε με περιορισμούς 
συνόρων που θέλετε να θέσετε σήμερα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία, σε έναν καιρό που τα σύνορα πέφτουν και βαδίζουμε προς την 
Ευρώπη που γνωρίζουμε. Εσείς γνωρίζετε όλοι που κατοικεί αυτή η μειονότητα 
στην Αλβανία, ζει διάσπαρτα σε όλη την Αλβανία. Σκεφτείτε μια φορά αν 
δικαιούται ο Έλληνας μειονοτικός παντού όπου κι αν βρίσκεται να ψηφίσει για 
την πολιτική του οργάνωση. Σε περίπτωση που ΝΑΙ με ποιο δικαίωμα το 
αφαιρούν; 

Δεν έχει γιατί να μη δώσεις στο λαό αυτό το δικαίωμα, δεν υπάρχει λόγος 
να μη δώσεις σ΄αυτόν τον λαό το δικαίωμα αυτό, δεν υπάρχει λόγος να του το 
αφαιρέσεις. Στο όνομα της δημοκρατίας το αφαιρείς;! 

Τίθεται το ερώτημα. Γιατί αφήνεις να εννοηθεί ότι στην εποχή του 
κομμουνισμού τα δικαιώματα αυτά εφαρμόζονταν με προτεραιότητα;!. Πώς δεν 
δικαιούται η οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να είναι ισότιμος εκλογικός φορέας 
εφόσον είναι νόμιμα αναγνωρισμένη. Μήπως λαθεύουν εκείνοι που την 
αναγνώρισαν νόμιμα; Επειδή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ελληνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία και αυτό αποτελεί κάτι κακό;  

Πράττει κάτι αντισυνταγματικό γιατί συμβάλλει για τον εκδημοκρατισμό 
της Αλβανίας και αυτό το έχει αποδείξει με τις τοποθετήσεις της η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα στη Βουλή και στην έντιμη δράση της εκτός Βουλής;  

Τι κακό έχει δει ο αλβανικός λαός από τον λαό της Ελληνικής 
Μειονότητας; Σε περίπτωση που όχι, γιατί καταδικάζετε ένα τίμιο λαό που θέλει 
τη φιλία, που δε θέλει δεσμά, δε θέλει σύνορα, που οικοδομάει τη δημοκρατία, 
δε θέλει παλιές ιστορίες, πικρές ή καλές, που δε θέλει σοβινιστικές φωνές από 
εντός ή εκτός, από συγκεκριμένους κύκλους  
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Είστε λανθασμένοι, ο λαός δεν τιμωρείτε! Στον άνθρωπο, ή του 
παραχωρούνται δικαιώματα, ή του αρνούνται αυτά. Ή υπερασπίζονται τα 
δικαιώματα αυτά με δημοκρατία, ή δεν του παραχωρούνται αυτά και 
επιτρέπονται δικαιολογίες χωρίς επιχειρήματα.  

Στη δημοκρατία που οικοδομούμαι και ελπίζουμε σ΄αυτή, και ιδιαίτερα οι 
Έλληνες μειονοτικοί στην Αλβανία, έχω την πεποίθηση ότι τα βήματα πρέπει 
να γίνονται μετρημένα.   

Είναι αληθές ότι η δημοκρατία θα δεχτεί πλήγματα διότι είναι εύθραυστη. 
Εμείς ακούσαμε εδώ πολλές φλογερές πατριωτικές ομιλίες που πλήττουν την 
εύθραυστη αλβανική δημοκρατία. Πράγματι, εκείνη δε θα απαντήσει άμεσα 
σ΄αυτούς του ψευδοδημοκράτες, αλλά νομίζουμε ότι η δημοκρατία δε θα 
λυγίσει. Η υγιής άποψη θα κυριαρχήσει.  

Έγιναν εδώ πολλά ερωτήματα για την αλλαγή των ονομάτων. Δε θα 
θέλαμε να θέταμε εδώ στη Βουλή τα θέματα αυτά, αλλά σ εκείνους που 
αλλάζουν τα ονόματα αρμόζει η απάντηση αυτή. Πολλά απ΄ τα ονόματα τα 
αλλάζουν οι ίδιοι οι Αλβανοί.  Γιατί τα αλλάζουν αυτό είναι γνωστό και εμείς 
ζούμε εδώ στην Αλβανία και γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει, αλλά όχι για να λέει ο 
κ Elmazi ότι έγιναν μέλη της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ. Αυτό δε θα το 
αποδεχτούμε ποτέ! Μέλη της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι οι αναγνωρισμένοι 
νόμιμα Έλληνες, που έχουν ελληνική εθνικότητα. Γι΄αυτό δε θέλω να φέρω 
άλλα παραδείγματα για τον πόλεμο που καταβάλουμε για να τηρήσουμε 
καθαρή την οργάνωση αυτή, μακριά από τις καθορισμένες πεποιθήσεις που 
έχουν κάποιοι για επιπλέον οικονομικά συμφέροντα, Δε θέλουμε να κάνουμε 
κάτι τέτοιο ώστε οι Αλβανοί να νιώθουν τον εαυτόν τους υποτιμημένο.  

Σε ό τι αφορά κάποιες δηλώσεις και έχουν δίκιο οι κύριοι, απ τον κ. 
Μπεζιάνη, εμείς εδώ στη Βουλή πήραμε θέση, αποστασιοποιηθήκαμε με 
δήλωση, καταδικάσαμε την ενέργεια αυτή ως σοβινιστική πράξη, ως μια 
έκκληση που δε συμβαδίζει με τον καιρό μας, μια ανεύθυνη δήλωση και εμείς 
έχουμε την ξεχωριστή θέση μας.   
Aleksandër Meksi - Zoti Kopliku. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ο κ. Kopliku. 
Bashkim Kopliku - Njohim mjaft nga qëndrimet që mban bota e përparuar e 
pakicave kombëtare. Njohim dhe vënien në praktikë të tyre, por njohim më 
mirë qëndrimet e djeshme e sidomos të sotme të Greqisë për këtë problem. 
Në situatën që jetojmë, kur fshesa greke tronditi apo duhej të trondiste gjithë 
opinionin kombëtar e ndërkombëtar, kur klithjet për cënimin e territorit të 
atdheut tonë me shprehje të ndyra të Vorioepirit të kujtojnë vitet 1912- 1913, e 
trondisin gjithë opinionin shqiptar e duhet të tronditin gjithë opinionin 
ndërkombëtar dhe, në radhë të parë, opinionin grek kur Greqia është një nga 
12 e Europës e më tepër miqtë tanë të Omonias, përsëris miqtë, sepse janë 
miq në Shqipërinë tonë, në tokat tona. 
Shumë shtetas me tradita demokratike më të lashta se ne do të kishin 
reaguar shumë më ashpër se ne. 
Do të ndalonim përfundimisht çdo organizatë subversive në vendin e tyre, 
organizatat që kërkojnë rrëzimin e rendit kushtetues me dhunë. Tërësia e 
territorit të vendit është synim i kushtetutës dhe një nga krimet e klasifikuara 
në Kodin Penal si tradhti ndaj atdheut, e dënueshme dhe me vdekje. 
Megjithatë në këtë situatë krize që kalon vendi ynë,ne i afrojmë miqve tanë 
mikëpritjen shqiptare, ndarjen e kafshatës së gojës me mikun. I japim të 
drejtën të kryesojnë dhe vendin tonë, të jenë deputetë, ministra, bile dhe 
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presidentë. Ama, duke i shërbyer vendit të tyre, Shqipërisë e jo vendeve të 
huaja. Çdo organizatë e tyre duhet t’i nënshtrohet ligjit shqiptar 
të organizatave politike. Edhe SHBA, që kanë diasporë, grekë, italianë 
shqiptarë e ku di unë, nuk kanë subjekte elektorale me këto emra, por parti 
republikane, parti demokratike, amerikane e jo greke. 
Çdo grek, italian, shqiptar atje në Amerikë është njësoj. Ashtu do ta bëjmë 
dhe ne këtu në Shqipëri, njësoj si në Amerikë. Në qoftë se na kërkohet ne të 
jemi më demokratë se Amerika, kur amerikanët janë kampion të demokracisë 
e si rrjedhim zbatues, e shpesh autorë të ligjeve ndërkombëtare, më duket se 
na bie në qafë, kërkojnë më shumë nga të varfërit. 
Në gjendjen që jemi shpesh na shtyn dhe të gabojmë duke u futur në taktika 
apo kombinacione politike që në çastin e vlerësimit e të marrjes vendim për 
to, nuk dihet sa të drejta janë, ndofta dalin jashtë asaj që mund të mbajmë.  
I uroj Omonias të zhvillojë aktivitetin e saj të lirë, e mbështetur nga shteti 
shqiptar, nga të gjithë ne, e që zotërinjtë e saj të jenë të lirë, të jenë anëtarë të 
çdo partie shqiptare, të jenë deputetë të çdo partie shqiptare, të nxjerrin 
deputetë të pavarur në çdo zonë elektorale të 
Shqipërisë. Kam qenë dakord, deri para 1 ore, që organizatave etnike t'u jepej 
e drejta e luftës elektorale në zonat ku kanë popullsi kompakte, por 
qëndrimi që mbajti grupi i Omonias në këtë Parlament, sidomos deklarata që 
ato banojnë në tokat e tyre, pra greke, më bën të ndërroj mendim. Deklaroj që 
paskam gabuar. Paskam qenë naiv. I kërkoj falje Shqipërisë. Më mirë që ta 
kuptosh gabimin vonë, se kurrë. Jam që lufta politike të bëhet mes partive 
politike shqiptare. Falemnderit! 
Μετάφραση Bashkim Kopliku – Γνωρίζουμε αρκετές από τις θέσεις που τηρεί 
ο προοδευτικός κόσμος των εθνικών μειονοτήτων. Γνωρίζουμε και την 
εφαρμογή τους στην πράξη, αλλά γνωρίζουμε καλύτερα τις χθεσινές και 
ιδιαίτερα τις σημερινές στάσεις της Ελλάδας στο θέμα αυτό. Στις καταστάσεις 
όπου ζούμε, όπου η ελληνική σκούπα έχει συγκλονίσει την εθνική και διεθνή 
κοινή γνώμη, όπου οι κραυγές για εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της πατρίδας 
μας, με βρόμικες εκφράσεις της Βορείου Ηπείρου, σου θυμίζουν τα έτη 1912-
1913, συγκλονίζουν όλη την αλβανική κοινή γνώμη και πρέπει να συγκλονίσουν 
και όλη τη διεθνή κοινή γνώμη και, σε πρώτη γραμμή, την ελληνική κοινή 
γνώμη, όταν η Ελλάδα είναι μια από τις 12 χώρες μέλη της Ευρώπης και 
περισσότερο οι φίλοι μας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το επαναλαμβάνω οι φίλοι, γιατί 
είναι φίλοι της Αλβανίας μας, στα εδάφη μας. 

Πολλοί πολίτες με δημοκρατικές παραδόσεις, παλιότερες από μας θα 
είχαν αντιδράσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα από ο τι εμείς. Θα απαγόρευαν 
τελειωτικά κάθε αποσταθεροποιητική οργάνωση στη χώρα τους, οργανώσεις 
που ζητούν την ανατροπή με τη βία του συνταγματικού καθεστώτος. Η εδαφική 
ακεραιότητα της χώρας αποτελεί στόχο του συντάγματος και ένα από τα 
διακριτικά εγκλήματα στον Ποινικό Κώδικα, ως προδοσία κατά της Πατρίδας, 
καταδικαστέο με την θανατική ποινή.    

Παρόλα αυτά, σ΄αυτή την κατάσταση κρίσης που διέρχεται η χώρα, εμείς 
προσφέρουμε στους φίλους μας την αλβανική φιλοξενία, το μοίρασμα της 
βουκιάς ψωμιού με το φίλο. Τους παραχωρούμε και το δικαίωμα να 
καθοδηγήσουν και τη χώρα μας, να είναι βουλευτές, υπουργοί, μάλιστα και 
πρόεδροι. Αλλά για να εξυπηρετήσουν τη χώρα τους και όχι ξένες χώρες. 

Κάθε οργάνωσή τους πρέπει να υπόκειται στον αλβανικό νόμο των 
πολιτικών οργανώσεων. Και οι ΗΠΑ που έχουν ελληνική, ιταλική αλβανική κλπ 
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διασπορά, δεν έχουν εκλογικούς φορείς με αυτά τα ονόματα, αλλά 
ρεπουμπλικανικό κόμμα, δημοκρατικό κόμμα, αμερικανικά, όχι ελληνικά.  

Κάθε Έλληνας, Ιταλός, Αλβανός εκεί στην Αμερική είναι ισότιμος. Το ίδιο 
θα κάνουμε και εμείς εδώ στην Αλβανία, το ίδιο όπως στην Αμερική. Σε 
περίπτωση που μας ζητείται να είμαστε πιο δημοκρατικοί απ΄ό τι η Αμερική, 
όταν οι Αμερικανοί είναι πρωταθλητές της δημοκρατίας και σαν αποτέλεσμα  
εφαρμοστές και συχνά συγγραφείς διεθνών νόμων, νομίζω ότι μας αδικούν, 
ζητούν περισσότερα από τους φτωχούς. 
  Στην κατάσταση που βρισκόμαστε συχνά μας ωθεί να λαθέψουμε, 
μπάζοντάς μας σε πολιτικές ταχτικές και συνδυασμούς, που τη στιγμή της 
αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων δεν γνωρίζουμε πόσο δίκαια είναι, 
ίσως υπερβαίνουν εκείνο που μπορούμε να αντέξουμε.  

Εύχομαι στην ΟΜΟΝΟΙΑ να αναπτύσσει ελεύθερη τη δράση της, 
στηριζόμενη από το αλβανικό κράτος, απ΄όλους εμάς, ώστε οι κύριοι της να 
είναι ελεύθεροι, να είναι μέλη του κάθε αλβανικού κόμματος, να είναι βουλευτές 
σε κάθε αλβανικό κόμμα, να εκλέξουν ανεξάρτητους βουλευτές σε κάθε 
εκλογική ζώνη της Αλβανίας.  
Ήμουν σύμφωνος μέχρι πριν μία ώρα, ώστε στις εθνικές οργανώσεις να 
παραχωρούνταν το δικαίωμα του εκλογικού αγώνα στις περιοχές που έχουν 
αμιγή πληθυσμό, αλλά η στάση που τήρησε η ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σ αυτή 
τη Βουλή, ιδιαίτερα οι δηλώσεις ότι κατοικούν στα εδάφη τους, δλδ ελληνικά, με 
αναγκάζει να αλλάξω γνώμη. Δηλώνω ότι είχα λαθέψει. Ήμουν αφελής. Ζητώ 
συγνώμη στην Αλβανία. Καλύτερα να καταλάβεις το λάθος σου αργά, παρά 
ποτέ. Τάσσομαι υπέρ της άποψης ώστε ο πολιτικός αγώνας να διεξάγεται 
μεταξύ των αλβανικών πολιτικών κομμάτων   
Bardhyl Fasko - U kristalizova nga mendimet që shfaqi zoti Baleta dhe e 
respektoj atë për këto mendime. Unë do të thosha që kristalizoi jo 
Parlamentin, por edhe liderët tanë partiakë, të të gjitha partive, por edhe 
mbase popullin shqiptar. Ne sot na ka mbytur varfëria dhe skamja dhe 
Shqipëria ka dalë në bregun e pazarit. Se kush e ka nxjerrë këtë në pazar, 
këtë t‘ja lëmë historisë. Kurrën e kurrës unë nuk do të isha dakord që në këto 
momente ne të shitemi për 3 pare spec. Do t‘ju lutem zoti Meksi, do t‘ju lutemi 
vëllezër deputetë të fillojë votimi nominal me shpjegim vote. Ju falemnderit! 
Μετάφραση Bardhyl Fasko –  Αποκρυστάλλωσα την σκέψη μου από τις 
απόψεις που έκφρασε ο κ.Baleta  και τον σέβομαι αυτόν για τις απόψεις αυτές. 
Θα έλεγα ότι διευκρίνισε όχι τη Βουλή, αλλά και τους κομματικούς μας 
αρχηγούς, όλων των κομμάτων, ίσως και τον αλβανικό λαό. Εμάς σήμερα μας 
έπνιξε η φτώχεια και οι στερήσεις και η Αλβανία έχει καταλήξει στην άκρη του 
παζαριού. Ποιος την έβγαλε στην άκρη στο παζάρι, αυτό ας το αφήσουμε να το 
κρίνει η ιστορία. 

Ποτέ όμως δε θα συμφωνούσα να πουληθούμε για τρεις δεκάρες 
πιπεριές. Θα σας παρακαλούσα κύριε Μέξη, σας παρακαλώ αδέρφια 
βουλευτές, να αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία, η ερμηνεία της ψήφου.   
Aleksandër Meksi - Zoti Agim Mero.  
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ο κ. Agim Mero. 
Agim Mero - Të nderuar deputetë, këto çaste që po diskutojmë u kthyen me 
të vërtetë në çaste sublime jo të nxitura nga ndjenja nacionaliste fallco, por 
nga ai shqiptarizëm i madh që e ka përshkruar në gjak shqiptarin, sa herë 
janë vënë në pazar toka dhe dinjiteti i tij. Po e them haptaz, me sinqeritet se 
isha ndofta nga ata të paktë deputetë që mendoja 
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t’i jepej e drejta e subjektit elektoral Omonias, sigurisht vetëm në zonat 
minoritare. Edhe kjo me dhimbje, duke marrë përsipër mbi vete një 
përgjegjësi të madhe morale, sidomos para qytetit ku kam lindur e jam rritur, 
Gjirokastrës, por do ta bëja këtë i nisur nga ai vizion i gjerë demokratik që na 
udhëheq e duhet të na udhëheqë dhe asnjëherë për frikë, për pragmatizëm 
politik.  
Nga ana tjetër, duke menduarse të nderuarit përfaqësues të Omonias këtu do 
të reflektonin dhe do të demonstronin qëndrimin e duhur si ndaj minoritetit 
grek në Shqipëri, ashtu dhe ndaj çështjes shqiptare ndaj Greqisë. 
Fatkeqësisht ata jo vetëm që këtë nuk e bënë, por haptas pretendojnë të kenë 
kandidatët e tyre në gjithë Shqipërinë. Dhe ajo që të revolton më shumë se i 
ngritur në këmbë zoti Panajoti deklaroi se minoriteti grek jeton në trojet e veta, 
duke pretenduar të na mësojë ne shqiptarëve historinë tonë që e kemi 
shkruar me gjak. S’ka nevojë të jesh historian, për të ditur që minoritarët 
grekë kanë ardhur atje ku jetojnë sot jo më shpejt se shekulli 18 si bujq dhe 
çifçinj tek pronarië shqiptarë dhe duhet të kujtojë që herët para shekullit 18 në 
ato troje jetonin shqiptarë të pastër jo me emrat Panajot apo Thanas, po me 
emrat puro shqiptarë. 
Prandaj, duke përfunduar them se përfaqësuesit e Omonias e nxorrën veten 
vetë jashtë, nga përfaqësimi si objekt elektoral, duke pasur bindje se ligjet 
tona janë aq demokratike sa ata s’e humbasin të drejtën e tyre, ashtu siç u 
tha nga parafolësi. Kjo është një e drejtë demokratike e plotë, por demokraci 
pa kufi nuk duhet të pretendojnë përfaqësuesit e Omonias këtu. Falemnderit! 
Μετάφραση Agim Mero -  Αξιότιμοι βουλευτές, οι στιγμές αυτές συζήτησης 
μετατράπηκαν πράγματι σε στιγμές υπέρτατης αφοσίωσης υποκινούμενες όχι 
από ψευδή εθνικιστικά πάθη, αλλά από εκείνο τον μεγάλο Αλβανισμό που 
διέπει στο αίμα τον Αλβανό, όσες φορές έχουν βγει στο παζάρι η γης και η 
αξιοπρέπειά του. Το τονίζω ανοιχτά, με ειλικρίνεια, ότι ήμουν από τους λίγους 
ίσως βουλευτές που σκεφτόμουν να παραχωρούνταν το δικαίωμα εκλογικού 
φορέα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, ασφαλώς μόνο στις μειονοτικές περιοχές. Και αυτό με 
πόνο, αναλαμβάνοντας προσωπικά μεγάλη ηθική ευθύνη, ιδιαίτερα μπροστά 
στην πόλη όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Αργυρόκαστρο, αλλά θα το έκανε 
ξεκινώντας από εκείνο το ευρύ δημοκρατικό όραμα που μας καθοδηγεί και 
πρέπει να μας καθοδηγεί και ποτέ λόγω φόβου, πολιτικού πραγματισμού.    
Από την άλλη πλευρά, σκεπτόμενος ότι οι αξιότιμοι εκπρόσωποι της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδώ θα αντιδρούσαν και θα εκδήλωναν την πρέπουσα στάση, 
τόσο έναντι της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, όσο και της αλβανικής 
υπόθεσης στην Ελλάδα. 

Δυστυχώς, αυτοί όχι μόνο που δεν έκαναν αυτό, αλλά ανοιχτά 
εκδηλώνουν την αξίωση να έχουν τους υποψηφίους τους σε όλη την Αλβανία. 
Και εκείνο που σε εξοργίζει περισσότερο, είναι ότι ο κύριος Παναγιώτης, 
σηκωμένος όρθιος, δήλωσε ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα κατοικεί στα 
εδάφη της πασχίζοντας να μάθει σε εμάς τους Αλβανούς την ιστορία μας που 
την έχουμε γράψει με αίμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ιστορικός για να ξέρεις ότι 
οι Έλληνες μειονοτικοί ήρθαν στα εδάφη που κατοικούν σήμερα όχι νωρίτερα 
από τον 18ο αιώνα ως αγρότες τσιφτσίδες σε Αλβανούς ιδιοκτήτες και πρέπει 
να θυμίσω ότι νωρίτερα, πριν από το 18 αιώνα, σ αυτά τα εδάφη ζούσαν 
γηγενείς Αλβανοί όχι με ονόματα Παναγιώτη ή Θανάση, αλλά με ονόματα 
πούρο αλβανικά  
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Γι΄ αυτό, καταλήγοντας αναφέρω ότι οι εκπρόσωποι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
έθεσαν μόνοι τους τον εαυτόν τους εκτός από την εκπροσώπηση ως εκλογικός 
φορέας, έχοντας την πεποίθηση ότι οι νόμοι μας είναι τόσο δημοκρατικοί όσο 
αυτοί δεν χάνουν το δικαίωμά τους, όπως ανέφερε και ο προλαλήσαντας. Αυτό 
είναι ένα πλήρες δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά δημοκρατία χωρίς σύνορα δεν 
πρέπει να διεκδικούν οι εκπρόσωποι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδώ.  
Aleksandër Meksi - Zoti Hysen Godole. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – κ. Hysen Godole. 
Hysen Godole - I nderuar kryetar i seancës, Populli ynë disa herë është 
ndeshur me vdekjen, por ai ka triumfuar, ndonëse i varfër, por me nder. Të 
cënosh e të hedhësh baltë mbi historinë e këtij populli, pra ta turbullosh atë 
kjo do të thotë të çosh ujë në favor të armiqve. Për lirinë dhe pavarësinë u 
betuam si deputetë të Kuvendit pluralist të Sesionit të Parë të Legjislaturës së 
12-të. Me këngën e Hymnit kombëtar nderuam ato që atdheut iu bënë 
theror, ata që ranë e mbetën të shenjtë për këtë atdhe, prandaj ta ruajmë 
tokën tonë të shenjtë ashtu si dhe lirinë që të mos preket asnjëherë.  
Sado ndihma t’i japë Evropa Shqipërisë, Shqipërinë do e çojnë përpara vetëm 
shqiptarët. Sado këshilla të na jepen për ligjet shqiptare, këto ligje do t’i bëjë 
vetëm Parlamenti Shhqiptar. Sa për qëndrimin ndaj minoriteteve, le të na 
afrohet ne Evropa njëherë ne shqiptarëve, pastaj shohim e bëjmë për ma 
tutje. 
Në lidhje me nenin 13 si çdo qytetar i ndershëm shqiptar, si patriot dhe si 
deputet, kam votuar që në ligjin "Për partitë politike", në të cilën ligjërohet që 
subjekti elektoral janë vetëm partitë, partitë influencojnë në formimin e 
opinioneve politike në nivel kombëtar dhe vetëm ato përfaqësojnë popullin në 
organet e zgjedhura, kurse organizatat e shoqatat marrin pjesë në formimin e 
vullnetit politik të popullit vetëm në fusha të përcaktuara të jetës politike, e 
theksoj edhe një herë vetëm në fushat e përcaktuara të jetës politike. 
Për këtë zotërinj të Omonias, referohuni nenit 1, kreu 1 dhe nenit 28, kreu 8 i 
ligjit për partitë politike. Prandaj çdo institucionalizim i Omonias si subjekt 
elektoral do ta quaja një vetëvrasje sa politike, aq dhe kombëtare. Ky aq më 
tepër kur dhe deputetë të Omonias me pretendimet territorial përputhen me 
atë të qarqeve reaksionare shoviniste greke. Nëse veprimtaria e kësaj 
organizate bie ndesh me dispozitat për organizatat e shoqatat politike, 
organet kompetente ta thonë menjëherë fjalën e tyre, ndryshe historia do t’i 
mallkojë shkaktarët që me veprimin ose mosveprimin e tyre cënojnë interesat 
kombëtare. Çdo parti alternativën e saj për qëndrimet ndaj minoritetit e ka sa 
të qartë, aq dhe demokratike. Lejimi i minoritetit për t’u përfaqësuar me 
kandidatë të pavarur për deputetë vetëm në ato zona ku ka popullsi kompakte 
minoritare është një provë e këtij Parlamenti para opinionit demokratik 
botëror. Çdo variant tjetër që do të serviret nga ana ime do të jetë i 
papranueshëm, antikombëtar. Ju falemnderit! 
Μετάφραση Hysen Godole – Ο λαός μας μερικές φορές έχει συγκρουστεί με 
τον θάνατο, αλλά θριάμβευσε, παρά το ό τι ήταν φτωχός, αλλά τίμιος. Να θίξεις 
και να κηλιδώσεις την ιστορία αυτού του λαού, δλδ να την ταράξεις αυτή, 
σημαίνει ότι να πας νερό στο αυλάκι του εχθρού. Για την ελευθερία και 
ανεξαρτησία ορκιστήκαμε ως βουλευτές της πλουραλιστικής Βουλής στην 
πρώτη σύνοδο της 12ης Νομοθετικής Περιόδου. Με το τραγούδι του εθνικού 
ύμνου τιμήσαμε εκείνους που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα, που έπεσαν και 
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έμειναν ιεροί για τούτη την Πατρίδα. Γι΄αυτό να διαφυλάσσουμε τα ιερά χώματά 
μας, έτσι όπως την ελευθερία για να μη αγγιχτεί ποτέ   

Όσες βοήθειες και αν δώσει η Ευρώπη στην Αλβανία, την Αλβανία θα 
πάνε προς τα μπρος μόνο οι Αλβανοί. Όσες συμβουλές να μας γίνουν για τους 
αλβανικούς νόμους, τους νόμους αυτούς θα καταρτίσει μόνο η αλβανική Βουλή. 

Όσο για τη στάση προς τις μειονότητες, ας έρθει πρώτα η Ευρώπη πιο 
κοντά σε μας τους Αλβανούς και μετά βλέπουμε και κάνουμε.    

Σε σχέση με το άρθρο 13, όπως κάθε τίμιος Αλβανός πολίτης, ως 
πατριώτης και ως βουλευτής έχω ψηφίσει ώστε ο νόμος «για τα πολιτικά 
κόμματα», όπου εκλογικοί φορείς είναι μόνο τα κόμματα, τα κόμματα επιδρούν 
στην καλλιέργεια της πολιτικής κοινής γνώμης σε εθνική κλίμακα και μόνο αυτά 
εκπροσωπούν το λαό στους εκλεγμένους θεσμούς, ενώ οι οργανώσεις και οι 
σύλλογοι μετέχουν στην καλλιέργεια της πολιτικής βούλησης του λαού μόνο σε 
καθορισμένες πτυχές της πολιτικής ζωής. 
  Γι΄αυτό κύριοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αναφερθείτε στο άρθρο 1, κεφάλαιο 1 
και άρθρο 28, κεφάλαιο 8 του νόμου για τα κόμματα. Γι΄αυτό κάθε αγόρευση 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε εκλογικό φορέα θα το αποκαλούσα αυτοκτονία, τόσο 
πολιτική όσο και εθνική. Τόσο το περισσότερο όταν και βουλευτές της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ με εδαφικές αξιώσεις ταυτίζονται με τους ελληνικούς 
αντιδραστικούς και σοβινιστικού κύκλους.  

Σε περίπτωση που η δράση αυτής της οργάνωσης αντιτίθεται με τις 
διατάξεις  για τις πολιτικές οργανώσεις και συλλόγους, τα αρμόδια όργανα να 
πουν αμέσως το λόγο τους, διαφορετικά η ιστορία θα καταραστεί τους 
υπαίτιους, οι οποίοι με τις πράξεις ή τις μη πράξεις τους θίγουν τα εθνικά 
συμφέροντα.  

Κάθε κόμμα έχει τις αρχές του όσον αφορά τη στάση προς την 
μειονότητα, όσο ξεκάθαρη, τόσο και δημοκρατική. Το δικαίωμα της μειονότητας 
για να εκπροσωπηθεί με ανεξάρτητους βουλευτές και μόνο σε εκείνες τις 
περιοχές που έχει αμιγή μειονοτικό πληθυσμό, αποτελεί δείγμα αυτής της 
Βουλής μπροστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Κάθε άλλη εκδοχή που θα 
παρουσιαστεί, για μένα θα είναι απαράδεκτη και αντεθνική.  
Bardhyl Baltëza - Ju falemnderit. 
Të nderuar deputetë, do të preferoja që të mos gjykoja për një popull me 
gabimet që bëjnë disa përfaqësues të tij me shprehjet në këtë Parlament. 
Shoqëria shqiptare gjithmonë ka qënë e hapur për të huajt, i ka respektuar më 
shumë se veten.  
Unë do të bëja një pyetje mjaft të thjeshtë. Lufta politike dhe elektorale bëhet 
për të marrë pushtetin? Në fund të fundit, pavarësisht nga idetë elektorale, 
apo politikat elektorale ky është qëllimi final. Do të thoja, në qoftë se 
organizata “Omonia” do të vendoste deputetë në të gjithë Shqipërinë dhe për 
një mrekulli do fitonte shumicën e vendeve, do të bënim një qeveri 
të Omonias në Shqipëri? Do ishte një ide paradoksale, do të çuditnim botën 
me këtë punë. 
Nuk jam kundër që shoqata politike Omonia të mbrojë të drejtat e minoritetit 
për ato parametra siç i takojnë të gjithë dokumentet ndërkombëtare. Unë do 
të numëroja në Parlamentin tonë shumë më tepër minoritarë në partitë 
politike, dy partitë kryesore se sa ka vetë organizata Omonia. Dhe është një 
shembull mjaft pozitiv, mjaft domethënës që tregon se këto minoritarë e kanë 
gjetur veten edhe nëpër partitë politike. Pretendimi i shprehur nga deputeti I 
Omonias se jetojmë në tokat greke është një përrallë. Me të njëjtin sukses, 
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me të njëjtin arsyetim mund të thuhej për pretendimin se fshatrat rreth e rrotull 
Athinës janë shqiptare. Unë nuk do të mendoja se ka ndonjë shqiptar të 
çmendur që ta thotë këtë. 
Në fund, mendoj se minoriteti grek në Shqipëri ka qenë një popull mik. Ka 
ditur të jetojë dhe t’i bëjë vend vetes midis shqiptarëve, midis gjithë qyteteve 
tona, se midis këtij minoriteti ka njerëz të respektuar që i kanë dhënë 
Shqipërisë dhe vazhdojnë të japin si qytetarë të ndershëm. Por që aty-këtu 
spikat ditët e fundit, mendimi që organizata Omonia të përfaqësohet vetëm në 
vendet etnike nuk është një shembull i ri, nuk është një vendim i ri dhe një 
mendim i ri i yni, është një parim fare demokratik. 
Mjafton të hedhim sytë në Itali me një demokraci historikisht të vendosur, që 
në Parlamentin Italian ka një ligj të tillë për një diasporë të caktuar. 
Μετάφραση Bardhyl Baltëza – Αξιότιμοι βουλευτές, θα προτιμούσα να μη 
έκρινα ένα λαό από τα λάθη μερικών εκπροσώπων του με εκφράσεις εδώ στη 
Βουλή. Η αλβανική κοινωνία πάντα ήταν ανοιχτή προς τους ξένους, τους είχε 
σεβαστεί περισσότερο από τον εαυτόν της.  

Θα έκανα μια πολύ απλή ερώτηση. Ο πολιτικός και εκλογικός αγώνας 
γίνεται για την εξουσία;   

Στο τέλος τέλος ανεξάρτητα από τις εκλογικές ιδέες, ή από τις εκλογικές 
πολιτικές, η εξουσία αποτελεί τον τελικό στόχο. Θα έλεγα, σε περίπτωση που 
η οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατέβαζε βουλευτές σε όλη την Αλβανία και λόγω 
θαύματος θα κέρδιζε την πλειοψηφία των εδρών θα είχαμε μια κυβέρνησης της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Αλβανία;   

Θα ήταν μια παράδοξη ιδέα, θα εκπλήσσονταν ο κόσμος με το έργο 
αυτό. Δεν είμαι κατά ώστε ο πολιτικός σύλλογος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να 
υπερασπίζεται τα δικαιώματα της μειονότητας σε εκείνες τις προδιαγραφές 
όπως αναγράφονται στα διεθνή ντοκουμέντα. Εγώ θα μετρούσα στην Βουλή 
μας πολλούς περισσότερους μειονοτικούς στα πολιτικά κόμματα, δύο πολιτικά 
κόμματα, απ΄ ό τι έχει η ίδια η οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Και αποτελεί ένα 
αρκετά θετικό παράδειγμα, αρκετά εύλογο που αποδεικνύει ότι αυτοί οι 
μειονοτικοί εκφράζονται και μέσω των πολιτικών κομμάτων. Η αξίωση που 
εξέφρασε ο βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι ζούμε σε ελληνικά εδάφη αποτελεί 
παραμύθι. Με την ίδια επιτυχία, με την ίδια λογική μπορεί να ειπωθεί ότι τα 
χωριά γύρω από την Αθήνα είναι αλβανικά.   

Εγώ δε θα σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος τρελός Αλβανός να πει 
αυτό.  

Καταλήγοντας, νομίζω ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία 
ήταν ένας φίλος λαός. Γνώριζε πώς να ζήσει και να αποχτήσει τη θέση του 
μεταξύ των Αλβανών, μεταξύ όλων των πόλεων μας, ότι ανάμεσα στη 
μειονότητα αυτή υπάρχουν σεβαστοί άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην 
Αλβανία και συνεχίζουν να το πράττουν ως τίμιοι πολίτες. Όμως, το γεγονός 
απ΄δω και απ εκεί εξέχει τις τελευταίες μέρες η άποψη ότι η οργάνωση της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ να εκπροσωπείται μόνο με εθνικές έδρες δεν είναι ένα νέο 
παράδειγμα και μια νέα δικιά μας άποψη. Είναι μια αρχή εντελώς δημοκρατική. 
Αρκεί να προσέξουμε στην Ιταλία με μια δημοκρατία ιστορικά αποκαταστημένη, 
όπου στη ιταλική Βουλή υπάρχει ένας τέτοιος νόμος για μια συγκεκριμένη 
διασπορά. 
Aleksandër Meksi - Zoti Kosta Kallojeri. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Κύριος Κώστας Καλόγερος   
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Kosta Kallojeri - Të nderuar deputetë, të nderuar zotërinj të kryesisë. 
Dëgjova me respect diskutimet e kolegëve të mi deputetë. Unë do të kisha 
këto mendime. Shqipëria, e porsa pranuar në KSBE ka kërkuar dhe kërkon 
ndihmën e forumeve europiane dhe botërore, me qëllim që proceset e 
demokratizimit në Shqipëri të kryhen konformë dokumenteve ndërkombëtare. 
Pikërisht, edhe për problemin që po diskutojmë e sidomos për formën 
e përfaqësimit të pakicave kombëtare në Parlament ne si vend duhet të 
përfitojmë nga kjo përvojë europiane dhe botërore. Kjo sepse, pakica të tilla 
nuk ka vetëm Shqipëria, por kanë edhe shumë shtete të tjera, të paktën në 
Europë që e njohin më mirë. 
Parlamenti ynë nuk ka pse i bën favore pakicës kombëtare, bile do të thoja se 
këtë gjë as vetë kjo popullsi nuk duhet ta kërkojë e pranojë. Në qoftë se ne 
këtu do të gjykonim jo drejt, atëherë forumet ndërkombëtare dhe specialistët 
kompetentë, por dhe vetë populli do na sugjeronin që ne të mos gabonim, 
prandaj, unë do të thoja se në këtë ligj elektoral pakicave kombëtare në 
Shqipëri t’u jepen ato të drejta elektorale që kanë edhe në shtetet e tjera 
demokratike minoritetet përkatëse as më shumë, as më pak. Çdo mendim 
tjetër do të qe në dëm të Shqipërisë për mendimin tim, në dëm të pakicave 
por dhe në disfavor të miqësisë e të fqinjësisë së mirë midis shteteve tona. 
Konkretisht minoriteti grek në Shqipëri ka patur ato të drejta që dihen 
botërisht, ka jetuar në miqësi e pa dallime me popullin shqiptar, por proceset 
e demokratizimit diktojnë nevojën që disa kërkesave specifike që ka kjo 
pakicë, për të cilën unë kam folur edhe herë të tjera këtu në Parlament, 
gjithmonë mbështetur në Kartën e Helsinkit dhe dokumenteve të tjera 
europiane dhe botërore, të respektohen e plotësohen sipas mundësive e 
kushteve, por dhe problemeve dhe halleve të mëdha që ka sot Shqipëria, 
prandaj unë do të kisha mendimin që pakica kombëtare greke në Shqipëri të 
ketë përfaqësuesit e vet në Parlament.  
Nuk jam me mendimin që të shpallen kandidatë në Shqipëri dhe kudo ku 
jetojnë minoritarët, por duhet që të ketë përfaqësuesit e vet në Parlament. 
Gjithashtu, unë kam mendimin se deputetët që do të përfaqësojnë pakicën 
kombëtare në Parlament, nuk është problemi se do të bëjmë politikën e 
Shqipërisë, por si një pakicë kompakte me tradita, me zakone, me kulturë, me 
arsim, do të mbrojë, do të kërkojë dhe do të luftojë për ato të drejta bashkë 
me popullin shqiptar.  
Gjithashtu unë jam i mendimit dhe ky është dhe mendimi I popullsisë 
minoritare edhe kohët e fundit që mjaft kolegë deputetë nga të dyja partitë 
folën, kanë dënuar dhe dënojnë llomotitjet e disa qarqeve shoviniste greke, të 
cilat nuk përfaqësojnë, për mendimin tim, gjithmonë qeverinë, megjithatë 
minoriteti grek i ka dhënë përgjigjen dhe u jep përgjigjen dhe nuk pajtohet me 
këto qarqe, sepse e di që nuk janë në favorin e tij këto pretendime dhe këto 
llomotitje që bëjnë këto qarqe nëpërmjet radios e nëpërmjet formave të tjera 
të stërholluara. 
Prandaj, këtu nuk duhet që të shtrohen problem kufijsh as nga ndonjë 
personalitet (në thonjëza) brenda vendit tonë. Këto ne dhe unë personalisht I 
kam dënuar, i dënoj dhe i denoncoj. 
Popullsia minoritare në Shqipëri, në Gjirokastër dhe Sarandë, ka jetuar me 
miqësi të mirë, në fqinjësi me popullin shqiptar dhe bashkë kanë luftuar dhe 
kanë punuar.  
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Gjithashtu kam mendimin, dhe për çështjen çame, unë e kam thënë edhe më 
përpara që e njoh si problem dhe të drejtat e tyre kërkohet t’i mbrojmë, të 
luftojmë konform dokumenteve ndërkombëtare. 
Gjithashtu do të kisha mendimin se nga pakica kombëtare greke kërkohet që 
për të drejtat e saj të luftojë vetë në radhë të parë, nëpërmjetpërfaqësuesve të 
saj, nëpërmjet bijve të vet të luftojë bashkë dhe këtu në Parlamentin shqiptar 
për të gjitha të drejtat por dhe për detyrimet që ka ndaj Shqipërisë. Disa 
pasione, ndonjë gazetë që i fryn, që injoron probleme, unë do të thosha se i 
acaron marrëdhëniet, hap probleme për këtë popullsi. 
Prandaj, do të kisha mendimin që atë që shpreha që në fillim, se në këto zona 
jeton popullsia minoritare greke t’u jepet mundësia që të kenë përfaqësuesit e 
vet në Parlament. Ju falemnderit! 
Μετάφραση Κώστας Καλόγερος – Άκουσα με σεβασμό τις ομιλίες των 
συναδέλφων μου βουλευτών. Προσωπικά έχω τις εξής απόψεις. Η Αλβανία, η 
οποία μόλις έγινε δεχτή στη ΔΑΣΕ, έχει ζητήσει και ζητεί τη βοήθεια των 
ευρωπαϊκών και διεθνών φόρουμ, με σκοπό οι διαδικασίες εκδημοκρατισμού 
στη Αλβανία να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτ. Ακριβώς, 
και για το θέμα το οποίο συζητούμε και ιδιαίτερα για τον τρόπο εκπροσώπησης 
των εθνικών μειονοτήτων στη Βουλή, εμείς ως χώρα πρέπει να επωφεληθούμε 
από την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία. Διότι, τέτοιες εθνικές μειονότητες 
δεν έχει μόνο η Αλβανία, αλλά έχουν και πολλά άλλα κράτη, τουλάχιστον στην 
Ευρώπη που γνωρίζουμε καλύτερα. 

Η Βουλή μας δεν έχει γιατί να παραχωρήσει προνόμια στην εθνική 
μειονότητα, μάλιστα θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο ούτε ο ίδιος αυτός ο πληθυσμός 
θέλει να ζητήσει και να δεχτεί. Σε περίπτωση που εμείς εδώ θα κρίναμε όχι 
σωστά, τότε τα διεθνή φόρα και οι αρμόδιοι ειδήμονες, αλλά και ο ίδιος ο λαός 
θα μας συμβούλευαν να μη λαθέψουμε, γι΄αυτό εγώ θα έλεγα ότι σ αυτόν τον 
εκλογικό νόμο να παραχωρηθούν στις εθνικές μειονότητες στην Αλβανία εκείνα 
τα εκλογικά δικαιώματα που χαίρουν σε άλλα δημοκρατικά κράτη οι αντίστοιχες 
μειονότητες. Ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. 

Κάθε άλλη πρόταση θα ήταν σε βάρος της Αλβανίας, κατά τη γνώμη μου, 
σε βάρος των μειονοτήτων και σε βάρος της καλής φιλίας και γειτονίας μεταξύ 
των κρατών μας.  

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία έχαιρε 
εκείνα τα δικαιώματα που είναι γνωστά παγκοσμίως, έχει ζήσει σε φιλία και 
χωρίς διακρίσεις με τον αλβανικό λαό. Όμως οι δημοκρατικές διαδικασίες 
επιβάλουν την ανάγκη ώστε μερικά ιδιαίτερα αιτήματα που παρουσιάζει αυτή η 
μειονότητα, για τα οποία εγώ έχω μιλήσει και άλλοτε εδώ στη Βουλή, πάντα 
στηριζόμενοι στη Χάρτα του Ελσίνκι και σε άλλα ευρωπαϊκά και παγκόσμια 
ντοκουμέντα, να γίνουν σεβαστά και να εκπληρωθούν, σύμφωνα με τις 
δυνατότητες και συνθήκες, αλλά και με τα μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει σήμερα η Αλβανία. Γι΄αυτό εγώ είμαι της άποψης ώστε η 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία να έχει τους εκπροσώπους της στη 
Βουλή.   

Δεν συμμερίζομαι την άποψη να κατεβούν υποψηφιότητες στην Αλβανία 
και παντού όπου κατοικούν οι μειονοτικοί, όμως πρέπει να έχει τους 
εκπροσώπους της στη Βουλή.    

Επίσης, είμαι της άποψης ότι οι βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν την 
εθνική μειονότητα στη Βουλή, δεν αποτελεί θέμα αν θα κάνουν την πολιτική της 
Αλβανίας, αλλά ως μια συμπαγής και με παραδόσεις μειονότητα, με ήθη και 
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έθιμα, με πολιτισμό, με παιδεία, θα υπερασπιστεί, θα ζητήσει και θα αγωνιστεί  
για εκείνα τα δικαιώματα από κοινού με τον αλβανικό λαό.       

Επίσης, είμαι της άποψης, και αυτή αποτελεί και άποψη του μειονοτικού 
πληθυσμού, για την οποία τελευταία μίλησαν και συνάδελφοι βουλευτές από 
τις δύο πλευρές, καταδίκασαν και καταδικάζουν τις φλυαρίες μερικών 
ελληνικών σοβινιστικών κύκλων, οι οποίοι, κατά την γνώμη μου, δεν 
εκπροσωπούν πάντα την κυβέρνηση. Παραταύτα η Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα έχει δώσει και δίνει την απάντηση και δεν ταυτίζεται με τους 
κύκλους αυτούς διότι γνωρίζει ότι οι αξιώσεις αυτές δεν είναι σε όφελός της και 
ούτε οι φλυαρίες των κύκλων αυτών μέσω του ραδιοφώνου ή μέσω άλλων πιο 
επιτήδειων μορφών.  

Γι΄αυτό εδώ δεν πρέπει να τεθούν θέματα συνόρων, ούτε από κάποια 
«προσωπικότητα» εντός της χώρας. Αυτά και εγώ προσωπικά τα έχω 
καταδικάσει, τα καταδικάζω και τα καταγγέλλω.   

Ο μειονοτικός πληθυσμός στην Αλβανία, στο Αργυρόκαστρο και στους 
Αγίους Σαράντα έχει ζήσει σε καλή φιλία σε γειτονία με τον αλβανικό λαό και 
από κοινού έχουν πολεμήσει και εργαστεί.  

Έχω επίσης, την άποψη και για το τσάμικο ζήτημα. Το έχω τονίσει και 
πιο πριν, το αναγνωρίζω ως πρόβλημα και τα δικαιώματά τους χρειάζεται να τα 
υπερασπιστούμε, να αγωνιστούμε  σύμφωνα με  τα διεθνή ντοκουμέντα. 

Εκφέρω επίσης την άποψη ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα ζητάει 
κατ΄αρχήν να υπερασπιστεί η ίδια τα δικαιώματά της, μέσω των εκπροσώπων 
της, μέσω των παιδιών της, να αγωνιστούν από κοινού και εδώ στην αλβανική 
Βουλή για όλα τα δικαιώματα, αλλά και για τις υποχρεώσεις προς την Αλβανία.  

Μερικά πάθη, κάποια εφημερίδα που υποδαυλίζουν, που αγνοούν 
προβλήματα, εγώ θα έλεγα ότι επιδεινώνουν τις σχέσεις, ανοίγουν προβλήματα 
στον πληθυσμό αυτό.   

Γι΄αυτό είμαι της άποψης ότι εκείνο που εξέφρασα και στην αρχή, στις 
περιοχές που κατοικεί ο ελληνικός μειονοτικός πληθυσμός να δοθεί η 
δυνατότητα να έχει τους εκπροσώπους του στη Βουλή.  
Aleksandër Meksi - Janë të ngritura 9 duar. Do të vazhdojmë me diskutimet? 
Zonja Rushen Golemi.  
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Είναι υψωμένα 9 χέρια. Θα συνεχίσουμε με 
τις ομιλίες; Η κα Rushen Golemi. 
Rushen Golemi - Zoti kryetar, të nderuar deputetë, si deputete e zonës time 
elektorale, kam porosi dhe jam betuar se, në radhë të parë, duhettë mbroj 
interesat e kombit përpara atyre partiake. 
Në radhë të dytë theksoj se të gjitha dokumentetndërkombëtare mbrojnë të 
drejtat e njeriut si individ i veçantë apo të grupuara në bashkësi pakicash 
kombëtare. Fati dhe nevojat e ndryshme i kanë hedhur pakicat kombëtare në 
trojet e popujve të tjerë. Fisnikëria e një populli është t’i trajtojë ato si vëllezër 
të barabartë, gjë që nuk ka munguar te shqiptarët dhe që shtetet e tjera mund 
të marrin shembull nga ne.  
Le të nderojnë këto diaspora në partitë politike të shumta që janë krijuar dhe 
që do të krijohen në vendin tonë falë pluralizmit që solli demokracia dhe të 
përfaqësojmë popullin ndershmërisht në forumin më të lartë të tij, në 
Kuvendin Popullor dhe që faktikisht në të dy grupet Parlamentare ka disa 
deputetë të tillë.  
Prandaj propozoj që neni 13 të formulohet si më poshtë: 
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Paragrafi I të përfundojë në fillimin e rreshtit të 4-t, ndërsa paragrafet e tjera të 
përfundojnë ashtu siç janë. Me këtë mënyrë mendoj që nuk i heqim 
mundësinë diasporave të ndryshme të përfaqësohen në Parlament. Votimi të 
jetë nominal. Falemnderit ! 
Μετάφραση Rushen Golemi – Κύριε πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ως 
βουλευτίνα  της εκλογικής μου ζώνης, έχω παραγγελία και έχω ορκιστεί, ότι σε 
πρώτη γραμμή θα πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του έθνους και μετά 
του κόμματος. 

Δεύτερο, τονίζω ότι όλα τα διεθνή ντοκουμέντα υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως ξεχωριστό άτομο ή ενωμένα σε κοινότητες εθνικών 
ομάδων. Η τύχη και οι διάφορες ανάγκες έχουν ρίξει τις εθνικές μειονότητες σε 
εδάφη άλλων λαών. Η ευγένεια ενός λαού έγκειται στο να τις αντιμετωπίζει ως 
ισότιμα αδέρφια, πράγμα που δεν έχει λείψει στους Αλβανούς γεγονός που 
άλλα κράτη μπορεί να έχουν ως υπόδειγμα.   

Ας μετάσχουν αυτές οι διασπορές στα πολλά πολιτικά κόμματα που 
έχουν δημιουργηθεί και θα δημιουργηθούν στη χώρα μας χάρη στον 
πλουραλισμό που έφερε η δημοκρατία και να εκπροσωπήσουν το λαό με 
τιμιότητα στο ανώτερο όργανό του, στη Λαϊκή Βουλή που στην ουσία οι δύο 
κοινοβουλέυτικές ομάδες έχουν τέτοιους βουλευτές.   

Γι΄ αυτό προτείνω ώστε το άρθρο 13 να διατυπωθεί ως εξής: η πρώτη 
παράγραφος να τελειώσει στην αρχή της 4ης σειράς, ενώ η συνέχεια να μείνει 
όπως έχει. Με τον τρόπο αυτό νομίζω, ότι δεν αφαιρούμε τη δυνατότητα των 
διαφόρων διασπορών να εκπροσωπούνται στη Βουλή. Η ψηφοφορία να είναι 
ονομαστική.  
Xhemal Dauti - Vërtet të varfër jemi, vërtet të varfër kemi qenë gjithmonë, por 
për mëmëdhenë kemi bërë dhe bëjmë sakrifica ne shqiptarët. Duke luftuar për 
më mirë dhe me besim e bindje, më mire do të bëhemi, nuk mund të 
pranojmë që të na merret çdo gjë nëpër këmbë dhe më e shtrenjta, liria. 
Kërkesa që bëri që në fillim deputeti i Omonias për të vënë kandidaturën në të 
gjithë vendin e shpreh këtë. Kjo është shumë e madhe, zotërinj deputetë. 
Nuk mund të kërkosh në Berat deputetë që të përfaqësojë minoritetin grek 
dhe jam i bindur se, dhe aq sa janë, nuk e kërkojnë këtë gjë. Ashtu siç nuk 
mund të kërkosh në Përmet dhe në Dangëllinë e të mëdhenjve vëllezërve 
Frashërllinj, të votosh për Omonian. 
Qëndrimi pasiv i organizatës së Omonias ndaj qëndrimeve të vorioepirotëve, 
që përfaqësohen nga një i quajtur prift Sebastian e që s’duhet të jetë prift për 
mendimin tim, sepse feja s’merret me politikë, por politikan shovinist, tregon 
qëndrim jo të drejtë të saj ndaj çështjes kombëtare shqiptare.  
Nuk ngatërrojmë popullin grek që po pret e strehon refugjatët tanë e që ua 
dimë për falenderim, kam besim se më shumë refugjatë do të presë. Unë që 
vjet e quaj të gabuar vendimin e marrë nga Presidenti dhe Enver Halili që një 
organizatë të dallohej nga dhjetëra të tjera për të marrë pjesë në fushatën 
elektorale. Pretendimi i deputetëve të Omonias se jetojmë në tokat greke ose 
se historia të saktësojë këtë, flasin shumë për pretendimet e tyre. Mendoj 
s’kanë të drejtë. 
Μετάφραση Xhemal Dauti – Πράγματι φτωχοί είμαστε, πράγματι φτωχοί 
είμασταν αλλά για την πατρίδα έχουμε κάνει και κάνουμε θυσίες εμείς οι 
Αλβανοί. Αγωνιζόμενοι για το καλύτερο και με πίστη και πεποίθηση, καλύτερα 
θα γίνουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μας ποδοπατούν καθετί και το πιο 
πολύτιμο την ελευθερία.   
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Το αίτημα που έκανε από την αρχή ο βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να 
κατεβάσουν υποψηφιότητα σε όλη τη χώρα αυτό εκφράζει. Αυτό είναι πολύ 
μεγάλο κύριοι βουλευτές. Δεν μπορείς να ζητήσεις στο Μπεράτι βουλευτές που 
να εκπροσωπούν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα και είμαι πεπεισμένος ότι, 
και τόσοι που είναι, δεν το ζητούν ένα τέτοιο πράγμα   

Έτσι όπως δεν μπορεί να ζητήσεις στην Πρεμετή και στην Νταγκελία των 
μεγάλών αδερφών Φράσερι να ψηφίσουν για την ΟΜΟΝΟΙΑ.  

Η παθητική στάση της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ έναντι της στάσης των 
Βορειοηπειρωτών που εκπροσωπούνται από έναν λεγόμενο ιερέα Σεβαστιανό, 
ο οποίος, για μένα, δεν πρέπει να είναι ιερέας, διότι η θρησκεία δεν ασχολείται 
με την πολιτική, αλλά σοβινιστικός πολιτικός, μαρτυρεί στάση όχι σωστή από 
μέρος της έναντι της αλβανικής εθνικής υπόθεσης. 

Δεν μπερδεύουμε τον ελληνικό λαό που υποδέχεται και στεγάζει τους 
πρόσφυγές μας, και τους το αναγνωρίζουμε ως ευχαριστώ, έχω την πεποίθηση 
ότι περισσότερους θα υποδεχτεί. Εγώ από πέρυσι θεωρώ λανθασμένη την 
απόφαση του Προέδρου και του Ενβέρ Χαλίλι, όπου μια οργάνωση να 
διακρίνονταν από δεκάδες άλλες για να λάβει μέρος σε προεκλογικό αγώνα, Η 
αξίωση των βουλευτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι ζούμε σε ελληνικά εδάφη ή η 
ιστορία να εξακριβώσει αυτό, μιλούν πολύ για τις επιδιώξεις τους. Νομίζω ότι 
δεν το έχουν σωστά.   
Aleksandër Meksi - Zoti Besnik Mustafaj. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ο κ. Besnik Mustafaj. 
Besnik Mustafaj - Para se të them ndonjë mendim lidhur me këtë nen, si 
qytetar më tepër se si deputet kërkoj që zoti Bezhani... 
Μετάφραση Besnik Mustafaj – Πριν εκφράσω άποψη σχετικά με το άρθρο 
αυτό, περισσότερο ως πολίτης, παρά ως βουλευτής, ζητάω ώστε ο κ. 
Μπεζιάνης…. 
Aleksandër Meksi - Ju lutem të vijë. Një nga deputetët të vijë të kontrollojë 
listën këtu. (Këto fjalë si rrjedhim i kërkesës së deputetëve për të folur), se po 
merremi me këtë; transmetimi është publik, ju merreni me emrin tim tani, e 
lironi, para, mbrapa, përpjetë, poshtë, urdhëroni... Sipas ngritjes së duarve e 
vura dhe jua kam dhënë fjalën, kur çdo njëri nga ju ka ngritur dorën, si t’jua 
bëj unë. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Παρακαλώ να ρθει. Ένας από τους 
βουλευτές να ρθει να ελέγξει την λίστα εδώ. (Η παρέμβαση λόγω του αιτήματος 
των βουλευτών για να μιλήσουν) γιατί ασχολούμαι μ΄αυτό. Η μετάδοση είναι 
ζωντανή, εσείς πάρτε το όνομά μου τώρα, ελευθερώστε το μπροστά πίσω, 
πάνω κάτω, ελάτε…! Σύμφωνα με τα χέρια που σηκώσατε έκανα τη λίστα και 
σας έδωσα το λόγο, όταν ο καθένας από σας έχει σηκώσει το χέρι, πώς να σας 
κάνω εγώ;! 
Besnik Mustafaj - Bashkohem me mendimin se diskutimi i ligjit që kemi tani 
në proces është tepër delikat dhe shumë i rëndësishëm për të sotmen dhe të 
ardhmen e Shqipërisë. Për nenin13, për të cilin po bëjmë fjalë tani, mendoj se 
po diskutohet me përgjegjësi të lartë, por shpesh here dhe me emocione të 
tepruara. Po përmendet shumë e drejta historike. Unë mendoj se deklarata e 
Omonias se ne jemi në shtëpinë tonë nuk ka të bëjë me vështrim historik, por 
ka të bëjë me atë vështrim aktual juridik, çdo njeri është në shtëpinë e tij qoftë 
minoritar apo shqiptar, qoftë në Pukë apo në Dropull. Prandaj nuk mendoj se 
është e domosdoshme që t’i referohemi të drejtës historike; ky është objekt i 
historianëve.  
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Nga ana tjetër, mendoj se duhet të diskutoj që ky ligj të jetë thellësisht 
demokratik, në kontekstin e përgjithshëm të demokracisë botërore. Në këtë 
kuptim unë mendoj se duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet që ligji ynë të mos 
konsiderojë asnjë qytetar të Shqipërisë si qytetar të dorës së dytë, domethënë 
të mos i privojë askujt të drejtën të zgjidhet dhe të zgjedhë kë të dojë në 
organet më të larta të pushtetit. Pra është një pyetje elementare, në se ky ligj 
ja jep mundësinë për të votuar cilitdo dhe për t’u zgjedhur cilido? 
Përpara kësaj pyetje mendoj se cilido qytetar, me kombësi greke apo 
shqiptare e ka këtë të drejtë të barabartë. 
E dyta, nuk më duket i drejtë pretendimi I kolegëve të Omonias për të shtrirë 
kandidatët e tyre si organizatë më vete në gjithë Shqipërinë. Pse? 
Me pretendimin tjetër se ka minoritarë në gjithë Shqipërinë. Kjo është e 
vërtetë se ka njerëz që punojnë në funksione të ndryshme të administrates 
apo të prodhimit në gjithë Shqipërinë. Por ky nuk përbën një argument të 
mjaftueshëm për t’u shtrirë si një organizatë në gjithë Shqipërinë.  
Unë mendoj dhe duke pasë parasysh dhe dokumentet dhe faktet 
ndërkombëtare të Helsinkit apo të OKB-së, ne duhet të këmbëngulim në 
mënyrë absolute që këtyre qytetarëve shqiptarë që banojnë në Dropull apo 
kudo që banojnë, por që janë minoritarë grekë t’u japim mundësinë që të 
zgjedhin dhe të zgjidhen.  
Unë mendoj që në konceptimin e Omonias, që në fillim Omonia është 
konceptuar pak gabim, nga vetë ata që e kanë krijuar. Është e vetmja 
organizatë politike në Shqipëri me karakter etnik. Shqipëria nuk është një 
shtet multinacional, është një shtet shqiptar që ka disa pakica minoritare. Pra, 
duke mos qenë një shtet multinacional, unë personalisht, kam qenë dhe 
mbetem kundër krijimit të të gjitha organizatave politike me karakter nacional, 
me karakter etnik. 
Unë mendoj se kjo është një e vërtetë shumë e rëndësishme, e cila është 
mbajtur parasysh nga të gjitha forcat politike në Shqipëri, pavarësisht nga 
tendencat politike që kanë pasë. 
Ne këtu në Parlamentin aktual kemi deputetë me origjinë nga minoriteti, si në 
grupin e PD, ashtu dhe në grupin e PS. Kjo tregon se të gjitha forcat politike 
janë të hapura ndaj minoritetit me programet e tyre dhe me qëllimet e tyre dhe 
prania e qytetarëve minoritarë në këto parti si zgjedhës apo të zgjedhur është 
një tregues konform të gjitha akteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut të 
Helsinkit apo të OKB, të Kartës së Parisit apo tani së fundi të Pragës. Në këtë 
kuptim mendoj se ne duhet të insistojmë pra këtu, tek realizimi i kësaj të 
vërtete, i këtij parametri në përputhje me dokumentatndërkombëtare.  
Prandaj unë jam deri në fund me këmbënguljen më të madhe tek mundësia e 
partive politike, të cilat nuk do të kenë karakter etnik. Unë jam për 
përjashtimin nga Parlamenti të çdo partie apo force politike me karakter të 
mirëfilltë etnik, qoftë shqiptare, qoftë minoritare greke apo të tjera.  
Mendoj se në këtë hap ne duhet ta diskutojmë ligjin në përgjithësi. Krijon ky 
ligj që po botojmë, qytetarë të dorës së parë e të dorës së dytë apo jo? Unë 
këto kisha për të thënë. 
Μετάφραση Besnik Mustafaj – Ενώνομαι με την άποψη ότι ο υπό συζήτηση 
νόμος αποτελεί μια λεπτή διαδικασία και πολύ σημαντική για το παρόν και το 
μέλλον της Αλβανίας. Όσο για το άρθρο13 για το οποίο γίνεται λόγος τώρα, 
νομίζω ότι συζητείται με υψηλή ευθύνη, αλλά συχνά με επαυξημένες 
συγκινήσεις. Αναφέρεται πολύ το ιστορικό δικαίωμα. Εγώ νομίζω ότι η δήλωση 
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της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι είμαστε στο σπίτι μας δεν αφορά την ιστορική προσέγγιση, 
αλλά με την παρούσα νομική προσέγγιση. Ο καθένας είναι σπίτι του είτε 
μειονοτικός είτε Αλβανός, είτε στην Πούκα ή στη Δρόπολη. Γι΄αυτό δεν νομίζω 
ότι είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στο ιστορικό δίκαιο. Αυτό αποτελεί 
αντικείμενο των ιστορικών. 

 Από την άλλη, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσω ώστε ο νόμος αυτός θα 
πρέπει να είναι βαθύτατα δημοκρατικός, υπό το γενικό σκεπτικό της 
παγκόσμιας δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να 
καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες ώστε ο νόμος μας να μη αντιμετωπίζει 
κανένα πολίτη της Αλβανίας ως πολίτες δεύτερης μοίρας, δλδ να μη στερήσει 
σε κανέναν το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται όποιον προτιμήσει στα 
υψηλότερα όργανα της εξουσίας. Τίθεται λοιπόν ένα στοιχειώδης ερώτημα, αν 
ο συγκεκριμένος νόμος εγγυάται τη δυνατότητα για να ψηφίσει οποιονδήποτε 
και να ψηφιστεί από οποιονδήποτε;    

Πριν από το ερώτημα πιστεύω ότι οποιοσδήποτε πολίτης, με ελληνική ή 
αλβανική εθνικότητα χαίρει αυτό το ισότιμο δικαίωμα.   

Δεύτερο δεν μου φαίνεται σωστή η αξίωση των συναδέλφων της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να επεκτείνουν τους υποψηφίους τους ως ανεξάρτητη 
οργάνωση σε όλη την Αλβανία. Γιατί; 
  Με την άλλη αξίωση ότι υπάρχουν μειονοτικοί σε όλη την Αλβανία. Αυτό 
είναι αληθές ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σε διάφορα αξιώματα της 
διοίκησης ή της παραγωγής σε όλη την Αλβανία. Αυτό όμως δεν αποτελεί 
αρκετό επιχείρημα για την επέκταση ως οργάνωση σε όλη την Αλβανία. Εγώ 
νομίζω και έχοντας υπόψη και τα διεθνή ντοκουμέντα και στοιχεία του Ελσίνκι  
ή του ΟΗΕ, εμείς θα πρέπει να έχουμε να επιμείνουμε κατά απόλυτο τρόπο 
ώστε σ΄αυτούς του Αλβανούς πολίτες με διαμονή στη Δρόπολη, παντού όπου 
κατοικούν, αλλά που είναι Έλληνες μειονοτικοί να τους δώσουμε τη δυνατότητα 
να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

Εγώ νομίζω ότι ο τρόπος πώς συνελήφθη η ιδέα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, από 
την αρχή ήταν λίγο λάθος, από εκείνους που την ίδρυσαν. Είναι η μόνη πολιτική 
οργάνωση στην Αλβανία με εθνικό χαρακτήρα. Η Αλβανία δεν είναι ένα 
πολυεθνικό κράτος, είναι ένα αλβανικό κράτος και περιέχει μερικές εθνικές 
μειονότητες. Όντας ένα μη πολυεθνικό κράτος, εγώ προσωπικά, ήμουν και είμαι 
κατά της ίδρυσης όλων των πολιτικών οργανώσεων εθνικού χαρακτήρα.  

Εγώ νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική αλήθεια, η οποία έχει 
ληφθεί υπόψη απ΄όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Αλβανία, ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές τάσεις που κατείχαν. Σ΄αυτή τη Βουλή έχουμε βουλευτές με 
καταγωγή από την μειονότητα τόσο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δ. 
Κόμματος, όσο και του Σ. Κόμματος. Αυτό υποδεικνύει ότι όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις είναι ανοιχτές προς την μειονότητα, με τα προγράμματά τους και με 
τους σκοπούς τους και η συμμετοχή των μειονοτικών πολιτών στα κόμματα 
αυτά είτε ως εκλογείς είτε ως εκλεγμένοι, αποτελεί στοιχείο συμβατό με όλες τις 
διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ελσίνκι ή του ΟΗΕ, της 
Χάρτας των Παρισίων, ή τελευταία της Πράγας. Υπό την έννοια αυτή, φρονώ 
ότι θα πρέπει να επιμείνουμε εδώ, στην πραγματοποίηση αυτής της αλήθειας, 
αυτής της προδιαγραφής σε ταύτιση με τα διεθνή ντοκουμέντα. 

Γι΄ αυτό μένω μέχρι τέλος υπέρ της άποψης για μέγιστη επιμονή στην 
δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων τα οποία δεν πρέπει να έχουν εθνικό 
χαρακτήρα. Εγώ είμαι υπέρ της έξωσης από τη Βουλή κάθε κόμματος ή 
οργάνωσης με αυθεντικό εθνικό χαρακτήρα, είτε ελληνικά μειονοτικά είτε άλλα.  
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Νομίζω ότι από το βήμα αυτό πρέπει να συζητήσουμε γενικά στο νόμο. 
Δημιουργεί ο νόμος αυτός που ψηφίζουμε πολίτες πρώτης και δεύτερης μοίρες 
ή όχι;  Αυτά είχα να πω.  
Aleksandër Meksi - Gjithë shokët apo zotërinjtë që kanë ngritur duart unë i 
kam regjistruar. Zoti Panajot Barka. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Όλοι οι σύντροφοι ή οι κύριοι που ζήτησαν 
το λόγο  τους έχω καταγράψει Ο  κ. Παναγιώτης Μπάρκα. 
 

Τέταρτη παρέμβαση Παναγιώτη Μπάρκα 
 

Panajot Barka - Më duket se zoti Mustafaj e ballancoi pak diskutimin dhe 
reagimin e deputetëve të Kuvendit këtu në sallë dhe kjo tregon se nuk kemi 
as njohje të qëndrueshme për disa probleme që kanë rëndësi kardinale dhe 
që janë të kohës dhe nga kjo njohje rrjedh dhe vjen ajo tjetra që ne nuk kemi 
mundësi për këto probleme që paraqesin vështirësi të jashtëzakonshme T’i 
trajtojmë si duhet.  
Më duket se pas diskutimit të zotit Baleta problemet u ndërlikuan 
jashtëzakonisht shumë dhe ai diskutim ishte shumë keqdashës se 
shtrembëron raportin e historisë me të sotmen dhe të demokracisë me 
politikën. Këto dy momente duhen pasur fort mirë parasysh dhe ju lutemi 
kolegëve deputetë që t’i marrin me seriozitetin më të madh deklaratat tona 
dhe qëndrimet tona, përsa i përket gjithë atyre gjërave që thonë dhe 
insinuatave që bënë për një organizatë repressive shoviniste të Omonias.  
Po kështu do ta pranoja deri diku qëndrimin e zotit Mustafaj që tha se edhe 
këndvështrimi i Omonias si organizatë e tillë duhet riparë. Vërtet ajo do 
rishihet, prandaj është dhe konferenca jonë që ta shikojë dhe qëndrimin përsa 
i përket statutit dhe programit të saj politik. Pra që t’i japë asaj atë karakter 
demokratik të plotë dhe që të mos krijojë asnjë nënkuptim ose paragjykim se 
këtë organizatë nuk e përbëjnë shtetas shqiptarë të interesuar për shtetin 
shqiptar dhe që veprojnë në kuadrin e shtetit shqiptar. Një diçka e tillë është 
krejtësisht e gabuar.  
Po kështu e theksova dhe një herë, por kuptohet që dhe unë nuk jam një njeri 
që i njoh kaq thellësisht ligjet, por pretendoj që ato që i studioj di të paktën t’i 
argumentoj dhe të këmbëngul në to. Eshtë një ligj elektoral dhe nuk duhet 
ngatërruar këtu shtetasit me përkatësinë etnike. Kjo është një domosdoshmëri 
që duhet të kenë parasysh ligjvënësit e shtetit shqiptar. 
Me këtë dua të them që çdo njeri në demokraci ashtu siç tha dhe zoti Imami, i 
ngjan ekonomisë së tregut që secili në fushatën elektorale vrapon për të 
përfituar sa më shumë vota. Dhe pikërisht këtu ne nuk duhet të ngatërrojmë 
frikën me demokracinë, një raport tjetër këtu, që ashtu siç u grumbulluan 
shumë kolegë e panë Omonian si frikën për copëtimin kombëtar, ashtu siç u 
shpreh edhe para zotit De Kuelar Ramiz Alia para dy vjetëve që tha: 
"Pluralizmi në Shqipëri do të sjellë copëtimin kombëtar të Shqipërisë". Një 
gjykim i tillë është krejtësisht i shtrembër dhe krejtësisht i dënueshëm. 
Ky Parlament le t’ja japi fajet Ramiz Alisë, le ta gjykojë; edhe unë bashkë me 
ata, kuptohet. Po kështu, në këtë aspekt duhet të veçojmë edhe një aspekt 
tjetër, shikimi mbrapa dhe i historisë, duke kërkuar anët negative të saj dhe 
vetëm të njërës pale, duke mos patur asnjë premisë dhe dëshirë për një 
reagim pozitiv ndaj së ardhmes, kjo çon ekskluzivisht në dënimin e fatit të vet, 
ashtu si veprimi që kërkon të mbahet këtu, për ta mënjanuar minoritetin grek 
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ose për ta kufizuar ose për ta shtrënguar atë në një zonë të caktuar, për t’i 
caktuar, ashtu si thonë disa, gjoja edhe me dëshirën e tij, por pa e kuptuar 
dhe pa u thelluar, kufinj politikë që çon patjetër, e theksoj këtë, në mendësi e 
qëndrime të padëshirueshme, të imponuara dhe për të shtrembëruar një 
realitet të krijuar me kaq mund e sakrifica gjatë këtyre 50 vjetëve. Po kështu, 
megjithëse zoti Imami largohet, do desha t’i theksoja zotit Imami, ashtu siç 
dua t’i theksoj dhe përfaqësuesve më të lartë partiakë të partive më 
demokratike, siç kërkojnë t’i atribuojnë vetes tituj të tillë zotërinjtë, pra që të 
rikujtojnë deklaratat e tyre që kanë bërë para forumeve ndërkombëtare për 
këtë çështje, ashtu siç dua t’i theksoj edhe Kryesisë së Kuvendit Popullor për 
qëndrimin që ka mbajtur për këtë çështje në forumet e të drejtave të njeriut të 
KSBE, të Parlamentit Europian, të mbledhjes së Moskës apo dhe të zyrës së 
votimeve të lira të KSBE në Varshavës. 
Dua të dëgjoj përsëri kryetarin e Komisionit të Përhershëm të të Drejtave të 
Njeriut të këtij Parlamenti, zotit Ahmet Kamberi që të bëjë edhe një herë ato 
deklaratat që bëri para zëvendësministrit të Jashtëm amerikan për këto 
probleme. Është me interes që ta dëgjojë Parlamenti se si deklaroi me aq 
pathos, se si i mbron, ndërsa tani pas cilës fletë u fut zoti Kamberi dhe nuk 
flet... 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Νομίζω ότι ο κ.Mustafaj  εξισορρόπησε 
λίγο το κλίμα συζήτησης και τις αντιδράσεις των βουλευτών στη Βουλή και αυτό 
αποδεικνύει ότι δεν κατέχουμε, ούτε σταθερές γνώσεις για μερικά προβλήματα 
βασικής σημασίας που είναι επίκαιρα και από την έλλειψη αυτή πηγάζει στη 
συνέχεια το άλλο, ότι για τα θέματα αυτά δεν διαθέτουμε τη δυνατότητα 
αρμόζουσας ερμηνείας αυτών των προβλημάτων που παρουσιάζουν εξαίρετη 
δυσκολία.  

Νομίζω ότι μετά από την ομιλία του κ.Baleta τα προβλήματα 
περιπλέχτηκαν πάρα πολύ και εκείνη η ομιλία ήταν πολύ κακόβουλη, διότι 
διαστρεβλώνει το συσχετισμό της ιστορίας με το παρόν και της δημοκρατίας με 
την πολιτική. Τα δύο αυτά σημεία πρέπει να τα έχουμε πολύ καλά υπόψη και 
παρακαλώ τους συναδέλφους βουλευτές να τα λάβουν υπόψη με την 
μεγαλύτερη σοβαρότητα, αναφορικά με όσα λένε και τους υπαινιγμούς που 
εξαπολύουν για τις δηλώσεις μας και τις στάσεις μας, την ΟΜΟΝΟΙΑ ως μια 
αποσταθεροποιητική  και σοβινιστική οργάνωση.    

Επίσης θα αποδεχόμουν μέχρι ενός σημείου την τοποθέτηση του κ. 
Mustafaj που είπε ότι και η ιδέα ίδρυσης της ΟΜΟΝΟΙΑ ως οργάνωση του 
είδους πρέπει να επανεξεταστεί. Ασφαλώς και θα επανεξεταστεί γι΄αυτό είναι 
σύντομα και η συνδιάσκεψή μας για να εξετάσει το πολιτικό της πρόγραμμα και 
το καταστατικό. Να δώσει σ΄αυτή ένα πληρέστερο δημοκρατικό χαρακτήρα, 
αποτρέποντας κάθε υπόνοια και προκατάληψη, ότι την οργάνωση αυτή δεν 
αποτελούν Αλβανοί πολίτες, ενδιαφερόμενοι για το αλβανικό κράτους και που 
δρουν στο αλβανικό κράτος, προκατάληψη η οποία και σήμερα είναι εντελώς 
λανθασμένη.      

Τόνισα επίσης και μια φορά, αλλά εννοείται ότι δεν είμαι και εγώ ο 
άνθρωπος που γνωρίζω τόσο σε βάθος τους νόμους. Επιμένω όμως ότι 
εκείνους που μελετάω γνωρίζω τουλάχιστον να τους υποστηρίξω, 
επιχειρηματολογήσω και επιμείνω σ΄αυτούς.  
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Πρόκειται για έναν εκλογικό νόμο και εδώ δεν πρέπει να συγχέομαι τους πολίτες 
με την εθνική ταυτότητα. Αυτό αποτελεί 
υποχρέωση που πρέπει να έχουν καλά 
υπόψη οι νομοθέτες του αλβανικού 
κράτους. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κάθε 
άνθρωπος στη δημοκρατία, έτσι όπως 
ανέφερε και ο κ. Imami, μοιάζει όπως στην 
οικονομία της αγοράς, όπου ο καθένας στο 
δικό του εκλογικό πεδίο τρέχει να 
επωφεληθεί όσο περισσότερους ψήφους. 
Και ακριβώς δεν πρέπει να συγχέομε το 
φόβο με τη δημοκρατία, ένας άλλο 
συσχετισμός για να καταλάβουμε εδώ γιατί 
συσπειρώθηκαν πολλοί συνάδελφοι για να 
δουν την ΟΜΟΝΟΙΑ ως το φόβο για τον 
εθνικό τεμαχισμό, έτσι όπως εκφράστηκε 
και στον De Kuelar ο Ramiz Alia πριν δύο 
χρόνια (Σημ. Ο Peres De Kuelar. Γεν. 
Γραμματέας του ΟΗΕ, επισκέφτηκε τα 
Τίρανα το Μάιο του 1990): «Ο 

πλουραλισμός στην Αλβανία θα οδηγήσει 
στον εθνικό τεμαχισμό της Αλβανίας» Κρίση η οποία είναι εντελώς 
καταδικασθείσα. 

Η Βουλή αυτή ας καταλογίσει τις ενοχές στον Ramiz Alisa, ας τον κρίνει, 
μαζί μ΄αυτούς και εγώ, εννοείται. Επίσης στο σκεπτικό αυτό πρέπει να 
ξεχωρίσουμε και μια άλλη άποψη, το βλέμμα προς τα πίσω, προς την ιστορία, 
αναζητώντας εκεί τις αρνητικές πτυχές της, αλλά μόνο της μίας πλευράς και μη 
έχοντας καμιά διάθεση και βούληση για θετική αντίδραση προς το μέλλον.   

Αυτό οδηγεί αποκλειστικά στην καταδίκη της μοίρας σου, όπως η στάση 
που προσπαθείτε να τηρήσετε εδώ, για να αποκλείσετε την Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα, ή για να περιοριστεί και στριμωχτεί εκείνη πολιτικά σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Να της ορίσετε, δήθεν με τη βούλησή της, όπως λένε 
μερικοί, οι οποίοι χωρίς να βαθύνουν και χωρίς να καταλάβουν, να της ορίσετε 
πολιτικά σύνορα που οδηγούν υποχρεωτικά, το τονίζω αυτό, σε ανεπιθύμητες 
νοοτροπίες και στάσεις, για να διαστρεβλωθεί μια πραγματικότητα την οποία 
πλήρωσε εθνικά με τόσες στερήσεις, μόχθο και θυσίες στη διάρκεια αυτών των 
50 χρόνων. 

Επίσης και παρά το γεγονός ότι ο κ. Imami απομακρύνεται από την 
αίθουσα, πρέπει να του επισημάνω, όπως θέλω να επισημάνω και στους 
ανώτατους κομματικούς ηγέτες των πιο δημοκρατικών κομμάτων, τίτλους τους 
οποίους θέλουν να αποδώσουν στους κυρίους αυτούς, για να τους θυμήσω τις 
δηλώσεις τους μπροστά στους διεθνείς θεσμούς για το συγκεκριμένο θέμα. 
Όπως θέλω να θυμίσω στο Προεδρείο της Βουλής τη στάση που τήρησε για 
το θέμα στα φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΔΑΣΕ, Ευρωπαϊκής 
Βουλής, της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Μόσχα ή και στο γραφείο Ελεύθερων 
Εκλογών της ΔΑΣΕ στη Βαρσοβία.  Θέλω να ακούσω ξανά τον πρόεδρο της 
Μόνιμης Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτής της Βουλής κ. 
Ahmet Kamberi για να επαναλάβει εκείνες τις δηλώσεις μπροστά στον 
Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών για το ίδιο θέμα.   

Σημειώσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 
παρέμβαση. Προσέχουμε την νευρικότητα  
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Αποτελεί ενδιαφέρον να τον ακούσει η Βουλή το πώς δήλωσε 
παθιασμένος, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που παρέχει η Βουλη στην 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα, ενώ τώρα δεν γνωρίζουμε πίσω από ποια κόλλα 
χαρτιού έχει κρυφτεί ο. κ Kamberi και δεν μιλάει (Σημ. Ο συγκεκριμένος 
Βουλευτής, ήταν ένας από εκείνους που ήρθε πρώτος να αφαιρέσει το όνομα 
από τη λίστα των βουλευτών και των οικογενειών τους για ελληνική βίζα)   
Aleksandër Meksi - Është i pari në listën e folësve nga krahu andej. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Είναι πρώτος από τη λίστα των ομιλητών 
από την εδώ πλευρά.  
Panajot Barka - Më falni, nuk dua ta..., do ta dëgjoj me shumë dëshirë dhe e 
tërheq, në qoftë se kam folur diçka gabim.  
Dua t’i dëgjoj këta përfaqësues të lartë partiakë dhe unë do ta përkrahja 
përfundimisht zotin Baleta nëse ata pajtohen me të. Të vijnë këtu në këto 
momente që të shprehin mendimet e tyre përfaqësuesit më të lartë partiakë 
për këtë çështje, se kjo nuk është thjesht një çështje e zakonshme që e kalon 
kaq pa pasoja ose pa lënë përshtypjen negative ose pozitive në arenën 
kombëtare dhe ndërkombëtare pa krijuar ose jo konflikte të brendshme ose 
paragjykime të jashtme. Është shumë më e thellë nga sa kujtuat! (Σημ: 
Κανεις από τους αρχηγούς των κομμάτων δεν ήταν σ΄αυτή τη 
συνεδρίαση!!) 
Unë kështu i vlerësoj problemet.  
Po kështu, kam mundësinë këtu t’i thosha zotit Kopliku që të mos bëjë 
insinuata të tilla për organizata që duhen nxjerrë jashtë ligjit. Vërtet ne e 
pranojmë, që në qoftë se ne e kemi shkelë ligjin të na nxjerrin jashtë ligjit, por 
i ka bërë shteti shqiptar ato ligje dhe ne jo vetëm që jemi të interesuar t'i 
respektojmë por dhe i respektojmë. Ashtu siç do t‘i thosha zotit Baleta që në 
qoftë se ai ka nostalgji që u shkëput nga vorbulla diplomatike evropiane, nuk 
duhet të shfrytëzojë pikërisht çështjen kombëtare për të ngritur prestigjin e tij 
personal, për të ngritur e përsëris prestigjin e tij personal. Si diplomat i shquar 
dhe si njeri që mbart me krenari dhe stërmundim si Anteu fatet e kombit, zotit 
Baleta i them dhe një diçka, le ta marrë si të dojë; ndoshta i duket se ka 
krijuar përshtypjen se për popullin shqiptar ai është një flori; Më falni është një 
lugë e futur në çaj. Falemnderit ! 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Συγνώμη δε θέλω να..., θα τον ακούσω 
με μεγάλη προσοχή και αποσύρω αν κάτι εκφράστηκα λάθος. 

Θέλω να ακούσω τούτους τους υψηλούς κομματικούς εκπροσώπους και 
αν αυτοί ταυτίζονται με τον κ. Baleta,  τότε θα τον υποστήριζα τελικά και εγω… 
Να έρθουν εδώ αυτές τις στιγμές και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα 
αυτό οι ανώτατοι κομματικοί ηγέτες, διότι δεν αποτελεί απλώς ένα συνηθισμένο 
θέμα που μπορεί να περάσει χωρίς συνέπειες ή χωρίς να αφήσει αρνητικές ή 
θετικές εντυπώσεις στην εθνική και διεθνή κοινή γνώμη, χωρίς να δημιουργήσει 
ή όχι εσωτερικές διενέξεις ή εξωτερικές προκαταλήψεις. Είναι πολύ 
περισσότερο βαθύ απ΄ ό, τι νομίσατε!  
 (Σημ: Κανεις από τους αρχηγούς των κομμάτων δεν ήταν σ΄αυτή τη 
συνεδρίαση!!) 
Εγώ έτσι εκτιμάω τα προβλήματα  
Επίσης, επωφελούμαι της ευκαιρίας να πω στον κ. Kopliku να παραιτηθεί από 
τέτοιους υπαινιγμούς για οργανώσεις που πρέπει να τεθούν εκτός νόμου. Εμείς 
δεχόμαστε την πρόκληση ώστε σε περίπτωση που παραβιάσαμε το νόμο, να 
τεθούμε εκτός νόμου, αλλά τους νόμους αυτούς έκανε το αλβανικό κράτος και 
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εμείς όχι μόνο που είμαστε ενδιαφερόμενοι για να τους σεβαστούμε, αλλά και 
τους σεβόμαστε. 

Έτσι όπως θα έλεγα  στον κ Baleta ότι σε περίπτωση που αυτός 
νοσταλγεί που εξαιρέθηκε από το να είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής 
διπλωματίας, δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί, ακριβώς το εθνικό θέμα για να 
ανεβάσει το προσωπικό του κύρος.     
  Ως «έξοχος» διπλωμάτης και ως άτομο που φέρει «με περηφάνια» και 
«υπερκόπωση» όπως ο Ανταίος «τις τύχες» του έθνους, λέω λοιπόν στον κ. 
Baleta και ας το πάρει όπως θέλει. Ίσως δημιούργησε την εντύπωση ότι για τον 
αλβανικό λαό είναι χρυσός, αλλά συγνώμη, είναι ένα κουτάλι μέσα στο τσάι 
Ευχαριστώ!  
Abdi Baleta - E falenderoj zotin Barka, sidomos për fjalët e fundit. 
Kompliment më të mirë prej tij nuk mund të prisja dhe nuk do të dëshiroja. Zoti 
Barka doli në stilin klasik spekullativ dhe provokativ shovinist grek. Zotit Barka 
i kujtoj se drejtuesit e partive politike nuk mund t’i imponojnë Parlamentit, që 
kërkon ai të vijnë këtu e të shprehen se mos i kthejnë mendjen Parlamentit. 
Parlamenti do të vendosë siç do të gjykojnë vetë deputetët. Iku koha 
edhe e enverizmit dhe ramizizmit. 
Μετάφραση Abdi Baleta – Ευχαριστώ τον κύριο Μπάρκα, ιδιαίτερα για τα 
τελευταία λόγια. Καλύτερο κομπλιμέντο απ΄αυτό δεν μπορούσα να περιμένω 
και δε θα επιθυμούσα. Ο κύριος Μπάρκας πρόβαλλε το κλασικό 
σπεκουλοδόρικο, προκλητικό και ελληνικό σοβινιστικό  στυλ  

Θυμίζω στον κύριο Μπάρκα ότι οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων δεν 
μπορούν να επιβληθούν στη Βουλή, όπως ζητάει αυτός να ρθουν εδώ και να 
εκφραστούν μήπως αλλάξουν τη γνώμη της Βουλής. Η Βουλή θα αποφασίσει 
όπως κρίνουν οι ίδιοι οι βουλευτές. Έφυγε ο καιρός και του Ενβερισμού και του 
Ραμιζισμού.  
Panajot Barka - (Flet pa leje). Erdhi e baletizmit. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας - (Μιλάει χωρίς άδεια). Ήρθε του 
μπαλετισμού (σημ. από το «Βaleta»). 
Abdi Baleta - Tjetër, për sa i përket nostalgjisë, i kam apo nuk i kam, besoj 
autoritetet shqiptare dhe populli shqiptar do t’ja lënë zotit Barka arbiter 
suprem se çfarë dua unë. Unë di vetëm një gjë dhe mund t’ia them: ata në 
Athinë dhe vetë zoti Barka mund të mos kenë dashur që unë të jem në 
diplomaci dhe nuk jam. Tani, përsa i përket qëllimit keqdashës e siguroj që 
ndaj njerëzve të minoritetit grek s’kam asnjë qëllim keqdashës, ndaj 
shovinistëve po; ndaj shovinistëve grekë në Athinë, në Janinë, në Sarandë, 
në Delvinë, në Gjirokastër apo në Tropojë, kudo që të jenë shovinistët grekë, 
ndaj tyre kam vërtet kundërshtim dhe prandaj fola ashtu. Nuk do të dëshiroja 
të thoja shumë gjëra, por mënyra se si zoti Barka ndërtoi këtë diskutim tani, 
filloi me sulme të ashpra, sfida, me përdredhje, me kërcënime dhe në fund me 
ca oferta të lehta, më detyroi të kujtoj shprehjen e Virgjilit në Eneidë 
(lexon latinisht) - thotë Virgjili latinisht, që shqip do të thotë: "Ruhuni nga greku 
dhe kur të bën dhurata!" Duhet të ruhemi nga shovinisti grek dhe kur fillon e 
zbutet. 
Μετάφραση Abdi Baleta – Άλλο, όσον αφορά τη νοσταλγία μου, έχω ή δεν 
έχω, νομίζω ότι οι αλβανικές αρχές και ο αλβανικός λαός θα επιτρέψουν στον 
κύριο Μπάρκα, ανώτατο διαιτητή να κρίνει τι θέλω εγώ. Εγώ γνωρίζω μόνο ένα 
πράγμα και μπορώ να του το πω: Εκείνοι στην Αθήνα και ο ίδιος ο κύριος 
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Μπάρκας μπορεί να μη ήθελαν ώστε εγώ να ήμουν στο διπλωματικό σώμα και 
δεν είμαι.  

Τώρα σε ό τι αφορά τους κακόβουλους σκοπούς μου τον διαβεβαιώ ότι 
έναντι των ανθρώπων της Ελληνικής Μειονότητας δεν έχω κανένα κακόβουλο 
σκοπό, έναντι των σοβινιστών, ναι. Έναντι των Ελλήνων σοβινιστών στην 
Αθήνα, στα Γιάννενα, στους Αγίους Σαράντα, στο Αργυρόκαστρο ή στην 
Τροπόγια, παντού όπου κι αν είναι οι Έλληνες σοβινιστές, έναντί τους, όντως 
είμαι αντίθετος και γι΄αυτό μίλησα έτσι. Δε θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, 
αλλά ο τρόπος πώς ο κύριος Μπάρκας έστησε την ομιλία του τώρα, άρχισε με 
σκληρές επιθέσεις, με προκλήσεις, με ελιγμούς, με απειλές και στο τέλος με 
μερικές ελαφρές προσφορές, με ανάγκασε να θυμηθώ την έκφραση του 
Βιργιλίου στην Αινειάδα που στα αλβανικά σημαίνει: «Φυλάξου από τον Έλληνα 
και όταν σου φέρνει δώρα» (κάνει την παράφραση του γνωστού «Φοβοῦ τοὺς 
Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»). Πρέπει να φυλαγόμαστε από τον Έλληνα 
σοβινιστή και όταν αρχίζει και ημερεύει. 
Panajot Barka - Jo, jo, nuk kam për t’u zbutur kurrë, zoti Baleta; dhe ta dish ti 
dhe ai që shpifi ndaj meje se i kam thënë politikanit amerikan se "unë dua 
bashkimin me Greqinë". Ti vazhdon të survejosh akoma qoftë dhe deputetët 
në mënyrën më të poshtër dhe të ligë. 
Μετάφραση  Παναγιώτης Μπάρκας – Όχι, Όχι δεν σκοπεύω να ημερεύσω 
ποτέ κ. Baleta! Και να το γνωρίζεις εσύ και όποιος συκοφαντεί εις βάρος μου, 
ότι δήθεν είπα εγώ στον Αμερικανό πολιτικό πως «εγώ θέλω την ένωση με 
την Ελλάδα». Εσύ συνεχίζεις να παρακολουθείς ακόμα και τους βουλευτές με 
τον πιο πρόστυχο και βρόμικο τρόπο. 
Abdi Baleta - Këtë e tregoi Bezhani në Gjirokastër që e ke thënë. 
Μετάφραση Abdi Baleta – Αυτό είπε ο Μπεζιάνης στο Αργυρόκαστρο, ότι το 
είπες.  
Panajot Barka - Ti... 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας - Εσύ... 
 

Αποκαλυπτική σημείωση 
 
(Σημ: Η δήλωση αυτή του Baleta ήταν αρκετά αποκαλυπτική και αρκετά 
μαφιόζικη. Ο Μπεζιάνης, ο οποίος γνώριζα ότι στην Ελλάδα με 
κατηγορούσε σε όλες τις ελληνικές αρχές ότι είμαι ένας κομμουνιστής και 
άνθρωπος των Αλβανών, στην πιο κρίσιμη στιγμή για την ΟΜΟΝΟΙΑ και 
για μένα, αξιοποιήθηκε από τις αλβανικές αρχές για να με κατηγορήσει, 
στην αλβανική πλευρά, ότι εγώ αγωνίζομαι για την Ένωση της Βορείου 
Ηπείρου με την Ελλάδα. Δεν υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη 
δίπλευρη πολιτική εξουδετέρωσής μου. (!) 

 Όπως αλλού αναφέρω, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είναι λογικό 
πώς ο κάθε Έλληνας θέλει την ένωση με την Ελλάδα. Όχι μόνο μιλούσα 
για το πιστεύω μου, αλλά στο έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών και των 
Ευρωπαίων εκείνη την περίοδο θα ήταν αφέλεια για μένα να μην άφηνα 
αιχμές ότι το θέμα είναι ζωηρό μεταξύ των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. 
Αλλά ποτέ δε θα έκανα δηλώσεις ως βουλευτής και στο όνομα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ.  

Πλέον ήταν ξεκάθαρος ο ρόλος του Μπεζιάνη και θα αποδειχτεί 
μοιραίος στα επόμενα 2-3 χρόνια για τις τύχες του Ελληνισμού της 
Βορείου Ηπείρου. Ωστόσο, δεν γνωρίζαμε αν η Ελλάδα είχε δώσει το ΟΚ 
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για την κίνηση αυτή. Θα επιβεβαιωθεί ότι και αρκετοί επίσημοι είχαν 
ανοίξει ανεπίσημα το πράσινο φως. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι η 
Αθήνα, για τα δήθεν σχέδια αυτά, είχε ανοίξει το πράσινο φως για την 
τελική πολιτική εξουδετέρωσή μου. Δεν γνώριζαν όμως στην Αθήνα σε τι 
βάθος έλεγχε η αλβανική πλευρά, τους στενούς της συνεργάτες από την 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα και την ΟΜΟΝΟΙΑ.    

Ωστόσο και για τα σχέδια της αλβανικής πλευράς, για να ελέγχει 
την κάθε κίνηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, 
αποτελούσε επίσης, επιτακτική ανάγκη η πολιτική και όχι μόνο, 
εξουδετέρωσή μου, αλλά με τα χέρια της Αθήνας, η οποία έδειξε ότι ήθελε 
επιπλέον να βάλει στην άκρη όλη την νυν ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και την 
ίδια την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ο Μπεζανισμός θα αποτελέσει στο μέλλον την 
τραγικωμωδία στο βορειοηπειρωτικό που θα μετατρέψει όμως την Αθήνα 
σε περίγελο των Τιράνων. 

Στην προκειμένη περίπτωση μας αποκάλυψε ότι όλη αυτή η 
συνεδρίαση ήταν καλά οργανωμένη και από καιρό προετοιμασμένη με τη 
συμμετοχή όλων των αλβανικών κρατικών δομών και αποτελούσε την 
απόδειξη ότι στα θέματα αυτά, κυρίως για κάτι που τροφοδοτεί τον 
αλβανικό ανθελληνισμό, δεν υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η 
ύπαρξή τους απλώς βοηθάει στην ενίσχυση της «εθνικής» θέσης)  

 
Aleksandër Meksi - Që të rrini të qetë, zotërinj deputetë, radha për Partinë 
Socialiste është kjo: Kamberi, Gjoni, Nedelka, Dautllari, Çani, Zotkaj deri tani. 
Ka ndonjë tjetër? Për PD: Hajdari, Vejsiu, Myftari, Karriqi, Frashëri, Heba. 
Keni për vazhdimin ndonjë vërejtje? Ta thonë ata që kanë emrat, jo ti që fole 
(i drejtohet njërit në sallë). Zotërinj të grupeve, keni ndonjë kërkesë? Mendime 
kemi me Lushin. Zoti Kamberi. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Για να ησυχάσετε, κύριοι βουλευτές. Η 
σειρά των ομιλιτών για το Σ. Κόμμα έχει ως εξής: Kamberi, Gjoni, Nedelka, 
Dautllari, Çani, Zotkaj μέχρι τώρα. Υπάρχει κάποιος άλλος; Για το Δ. Κόμμα: 
Hajdari, Vejsiu, Myftari, Karriqi, Frashëri, Heba. Έχετε κάποια παρατήρηση 
για τη συνέχεια; Να πούνε εκείνοι που θα μιλήσουν, όχι εσύ που μίλησες 
(απαυθύνετε σε κάποιον στην αίθουσα). Κύριοι των Κοιν. Ομάδων, έχετε 
κάποιο αίτημα; Απόψεις έχετε με τον Lushin (ο άλλος αντιπρόεδρος της 
Βουλής). Ο κ. Kamberi. 
Ahmet Kamberi - Faleminderit zoti kryetar! 
Përfitoj nga rasti të falënderoj dhe zotin Barka që më cilësoi me emër, vetëm 
jam i detyruar të bëj disa sqarime për preferencat e paqarta të tij lidhur me 
bisedat që ne kemi patur rastin me personalitete të tjera ndërkombëtare, por 
do ta vijoj më vonë atë. 
Së pari, dua të them që e drejta për të marrë pjesë në drejtimin dhe 
qeverisjen e vendit është një e drejtë themelore e njeriut. Kjo përcaktohet 
shprehimisht në nenin 21 të deklaratës universale për të drejtat e njeriut, ku 
në fjalën e parë thuhet kështu: Kushdo ka të drejtë të marrë pjesë në 
qeverisjen e vendit të tij drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet përfaqësuesve të 
zgjedhur lirisht. Kjo do të thotë që çdo shtetas shqiptar, qoftë me kombësi 
shqiptare, qoftë me kombësi të tjera, ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen 
e këtij shteti në këtë formë që është përcaktuar. Të gjitha dokumentet 
ndërkombëtare që vijojnë pas kësaj deklarate qofshin një numër 
dokumentesh të KSBE i referohen pikërisht kësaj të drejte themelore të 
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njeriut. Por këtu ka një ngatërresë të vogël në kuptimin e të drejtave të njeriut. 
Ndërsa të drejtat themelore të njeriut janë për të gjithë padallim, të drejtat e 
minoritetit janë një zgjerim i mëtejshëm i të drejtave të njeriut për një grup të 
caktuar në pakicat kombëtare.  
Dhe pse janë këto? Këto janë pikërisht ato të drejta të cilat ata më mirë se 
kushdo tjetër duhet të luftojnë vetë t’i mbrojnë, por jo jashtë kuadrit të një 
shteti demokratik, të një shteti ligjor, të një demokracie pluraliste. Pra, kuadri 
që kemi krijuar ne tani, i demokracisë pluraliste dhe i shtetit ligjor është një 
kuadër i plotë, i cili më tutje do të zhvillohet dhe më mirë, është një kuadër i 
mjaftueshëm që është plotësisht i përshtatshëm për të mbrojtur të gjitha të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut, përfshirë dhe të drejtat e pakicave etnike.  
Pra, ku zgjerohen të drejtat e pakicave etnike. Këta zgjerohen vetëm në të 
drejtat e tyre, përcaktohen në dokumentin e Kopenhagenit i cili u përmend 
këtu disa herë dhe unë jam i detyruar ta citoj. Individët e pakicave kombëtare 
kanë të drejtë të shprehin, të ruajnë dhe të zhvillojnë lirisht identitetin e tyre 
etnik, kulturor, gjuhësor ose fetar dhe të ruajnë e të zhvillojnë kulturën e vet 
në të gjithë aspektet e saj të çliruar nga çdo përpjekje për asimilimin që bie në 
kundërshtim me vullnetin e tyre dhe thelbi i të drejtave të tyre që zgjeroi më 
tutje të drejtat themelore të njeriut për këto pakica etnike është kjo.  
Pra, a ka të drejtë pakica etnike të kërkojë privilegj politik? Nuk ka të drejtë të 
kërkojë privilegj politik, sepse e drejta e saj dhe për të marrë pjesë në 
qeverisjen e shtetit shqiptar është e njëllojtë si për të gjithë qytetarët e 
Shqipërisë dhe as më pak dhe as më shumë s’mund të jetë. Në qoftë se 
kërkohet një privilegj që për pakicat e caktuara etnike të krijohen të drejta të 
veçanta politike, atëherë kjo, natyrisht, jashtë kontekstit të kësaj që është 
pranuar botërisht qoftë nga organizmat ndërkombëtare, qoftë nga ato të 
KSBE. Në asnjë dokument të KSBE nuk cilësohet në mënyrë të shprehur 
qartë që pakicat etnike kanë të drejta të veçanta politike nga pjesa tjetër e 
popullsisë. 
Përkundrazi iu kërkohet atyre që të respektojnë të drejtat e të tjerëve, sepse 
toleranca është kusht vendimtar për zhvillimin e identitetit të tyre kulturor 
etnik, religjioz dhe gjuhësor. Përndryshe, në qoftë se do të krijohen premisa të 
tilla që të prishim tolerancën me shumicën e popullsisë, atëherë sigurisht kjo 
s’është në dobi as të pakicave etnike, as të shoqërisë në përgjithësi dhe as të 
shoqërisë demokratike, të paqes e të qetësisë.  
Rrjedhimisht dua t’ju kujtoj se këto gjëra cilësohen dhe në dokumentin e 
Moskës. Po të doni, por s’dua t’ju marr kohë ta citoj dhe në Kartën e Parisit 
dhe shprehimisht në Kartën e Parisit thuhet që: "të vendosur për të nxitur 
kontributin e pasur të pakicave kombëtare në jetën e shoqërive tona, ne 
marrim përsipër të përmirësojmë shtetet për gjendjen e tyre, ne konfirmojmë 
bindjen tonë të thellë se marrëdhëniet ndërmjet popujve janë si edhe paqja, 
drejtësia, stabiliteti, demokracia, kërkojmë që të mbrohet identiteti etnik, 
kulturor, gjuhësor e fetar i pakicave kombëtare dhe të krijohen kushte për 
zhvillimin e këtij identiteti". Të gjitha këto kushte në Shqipërinë e sotme janë 
krijuar. 
Asnjë parti politike shqiptare unë s’kam dëgjuar ose s’kam lexuar që të ketë 
në programin e saj mbylljen e dyerve për minoritarët ose mosmarrjen në 
mbrojtje të të drejtave të tyre, të përcaktuara shprehimisht në këto dokumente 
të KSBE-së dhe në mbledhje të bëra në kuadrin e saj. 
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Do t’i referohem një dokumenti që është nga më të fundit, sepse u citua këtu 
Këshilli i Europës, këtu, zotërinj deputetë, kam propozime për Konventën 
Europiane për mbrojtjen e minoriteteve dhe po ua lexoj drejtpërdrejt, është 
nga anglishtja “Të drejtat dhe detyrat". Artikulli 3. Minoritetet kanë të drejtë të 
mbrohen kundër veprimtarisë që mund të rrezikojë ekzistencën e tyre. Ata 
kanë të drejtë të respektojnë, të ruajnë dhe të zhvillojnë të drejtat 
dhe identitetin e tyre etnik, fetar dhe gjuhësor. Më tutje. Në kuptimin e nxitjes 
dhe të forcimit të tipareve të përbashkëta persona që i përkasin një minoriteti 
kanë të drejtë të bashkohen dhe të mbajnë kontakte, në mënyrë të veçantë 
me anëtarë të të njëjtit grup, përfshirë dhe ato përtej kufijve. Dhe nuk bëhet 
fjalë aspak për bashkime politike dhe, më së fundi, do t’ju them dhe këtë 
tjetrën, që në nenin 13 të po kësaj konvente që propozohet është që, çdo 
person që i përket minoritetit duhet të plotësojë me besnikëri detyrimet që 
rrjedhin nga statusi i qënies së tij shtetas i atij shteti. Në ushtrimin e këtyre të 
drejtave, çdo person që i përket minoritetit do të respektojë ligjin kombëtar. Të 
drejtat e të tjerëve në mënyrë të veçantë, atyre anëtarëve që përbëjnë 
shumicën e kësaj popullsie. 
Pra, tani le të vimë tek fundi. Çfarë i thashë unë zotit, ndihmësit, zëvendësit të 
zotit Bejker. Unë i thashë shprehimisht, i argumentova se përse komisioni i të 
drejtave të njeriut ka qënë kundër partive etnike në Shqipëri dhe ky arsyetim 
është ashtu si po e them unë. Pse? Krijimi i partive etnike në Shqipëri do të 
thotë që të bësh dallim në ligj; pra, kur themi që të gjithë jemi të barabartë 
para ligjit, atëherë s’mund të themi që ligji të veprojë ndryshe dhe për 
shumicën duhet të veprojë ndryshe. 
Pra t’i japim të drejtë një pakice që të krijojë parti etnike dhe t’i mbyllë dyert 
për gjithë të tjerët, atëherë po me këtë logjikë çdo shqiptar do të kërkonte që 
tërë dyert e partive politike në Shqipëri të mbyllen për minoritarët. Dhe kjo nuk 
është në favorin e tyre, por për të mbrojtur ekzistencën dhe zhvillimin e tyre, 
sepse në qoftë se minoritetet në Shqipëri ose kudo duan të ruajnë identitetin e 
tyre, të zhvillohen dhe të përparohen dhe të kontribuojnë në jetën e atij 
vendi dhe përparimet në përgjithësi, atëherë ata nuk mund të mbyllen në 
vetvete, por duhet të jenë të pranishëm në të gjitha partitë politike që ka 
Shqipëria, në të gjitha institucionet, po ashtu siç përfaqësohet çdo shtetas 
tjetër shqiptar. Kurse, duke i mbyllur dyert shqiptarëve për partinë e tyre, 
atëherë kjo është në mënyrë të hapur një diskriminim në ligj dhe me çfarë të 
drejte mund ta kërkojë këtë, çfarëdo pakice që të ketë një privilegj të tillë që 
nuk mund të ketë në asnjë vend të botës. Këto janë fjalët që i thashë unë 
zotërisë, ndihmës të Bejkerit dhe, duke i theksuar që ne këtu në Shqipëri jemi 
për zhvillimin e plotë të të gjitha të drejtave të minoritarëve, për mbrojtjen e 
tyre njësoj si për çdo shtetas shqiptar dhe plus këtyre të drejtave dhe 
mbrojtjen e të drejtave të tyre etnike si pjesë e pandashme e të drejtave 
themelore të njeriut.  
Tjetër, unë i kuptoj presionet që bëhen këtu nga organizma të ndryshme 
ndërkombëtare, siç mund t’i kuptojë çdo shqiptar tjetër, por, (i drejtohet 
P.Barkës), zoti Barka me pagesa merreni ju, unë as jam paguar ndonjë here 
dhe as kam për të pranuar të paguhem. Prandaj, në qoftë se mendoni se këto 
punë zgjidhen me pagesa, zgjidheni këtë punë me mënyrën tuaj. Unë këtu po 
flas si deputet, si qytetar dhe këtë të drejtë nuk na e jepni ju. Pra, unë i kuptoj 
presionet, se dhe në takimet me specialistë të ndryshëm të ardhur nga bota, 
janë shtruar gjithnjë këto probleme dhe qëndrimi im ka qënë ky, në mënyrë 
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konsekuente dhe as kam thënë ndryshe, as do të them ndryshe nesër, sepse 
kjo është e drejta e përcaktuar e njohur sot, dje dhe nesër s’mund të jetë 
ndryshe, kështu do të jetë, s’mund të jetë ndryshe. 
Pra, në qoftë se ne na bëhen presione të tilla dhe, mirë, secili ka të drejtën e 
tij të bëjë presion ose të marrë opinionin e një vendi ose të një tjetri dhe të 
përkrahë atë; ne kuptohet, ne shqiptarët u jemi nënshtruar gjithnjë presioneve 
të tilla. Nuk është sot që u nënshtrohemi këtyre presioneve, por përjetësisht u 
jemi nënshtruar, dhe nuk do të jetë i fundit ky presion që na bëhet, por ky 
presion që na bëhet aktualisht për të bërë një lëshim që s’e ka bërë askush, 
për të dhënë një privilegj, që s’e ka dhënë askush, ky në kuptimin e së drejtës 
për mua është i papranueshëm dhe unë s’kam si ta pranoj, megjithatë unë 
çmoj shumë larg kontributin e të gjitha organizmave ndërkombëtare edhe të 
institucioneve të KSBE për ndihmën që kanë dhënë ata për mbrojtjen e të 
drejtave dhe të lirive themelore të njeriut dhe të minoritetit kudo, qoftë në 
Evropë, por edhe këtu tek ne. Domethënë u jemi mirënjohës atyre në këtë 
drejtim, sepse kanë krijuar një bazë ligjore ndërkombëtare, mbi të cilën ne të 
gjithë të veprojmë duke iu referuar asaj. Por, natyrisht, nuk mund të mos e 
kuptojë njeriu qëndrimin me dy standarte, domethënë dhe të këtyre 
organizmave, të cilat unë thashë që i respektoj shumë, kur matanë kufijve të 
Shqipërisë jetojnë 3 milionë shqiptarë në atë që quhej më përpara Jugosllavi 
dhe ndërkohë që mbrohen minoritetet me tërë forcën, mbrohen minoritetet e 
vogla serbe e malazeze diku në Kroaci ose tjetërkund, domethënë nuk thuhet 
asnjë fjalë, nuk bëhet asnjë përpjekje për të mbrojtur edhe të drejtat e asaj 
kombësie të madhe, që është gjysma e kombit shqiptar dhe nuk është një 
pakicë etnike në Jugosllavi; kjo sigurisht që është pak e habitshme për t’u 
kuptuar nga ne shqiptarët, por për t’u kuptuar nga gjithë të tjerët që e njohin 
këtë realitet. Atëherë shtroj pyetjen: A duhet medoemos ne të bëhemi 
shembulli i parë që të krijojmë privilegj minoritetesh, ndërkohë që nuk na 
njihen të drejtat elementare kombëtare dhe të gjysmës së popullsisë që kemi 
jashtë kufijve? Pa përmendur pastaj popullsinë tjetër të masakruar të 
Çamërisë, e cila është përzënë nga trojet e tyre dhe nuk i njihet asnjë e drejtë. 
Atëherë, zoti kryetar dhe zotërinj deputetë, unë jam kundër këtyre standarteve 
të ndara. Unë jam për atë standart që është shkruar në dokumentet 
ndërkombëtare, është miratuar nga shtetet pjesëmarrëse dhe që është pika e 
referimit. Çdo interpretim që është jashtë kontekstit të këtyre dokumenteve të 
shkruara e të pranuara gjithësisht, është e papranueshme, prandaj nuk mund 
të jemi dakord, që në ligjin tone domethënë fraza: "organizata politike e 
pakicave kombëtare të njohura me ligj të jetë e pranishme." Kjo frazë duhet 
hequr dhe të gjithë shtetasit shqiptarë le të konkurojnë e të qeverisin sipas të 
gjitha rrugëve që ata i kanë të hapura. Falemnderit! 
Μετάφραση Ahmet Kamberi -  Επωφελούμαι της ευκαιρίας  να ευχαριστήσω 
και τον κ. Μπάρκα, που με ανέφερε ονομαστικά, μόνο που είμαι υποχρεωμένος 
να κάνω κάποιες διευκρινήσεις για τις ασαφείς προτιμήσεις του όσον αφορά τις 
συνομιλίες που εμείς είχαμε την ευκαιρία με άλλες διεθνείς προσωπικότητες, 
αλλά θα επανέλθω αργότερα σ αυτό.  

Πρώτο, θέλω να πω ότι το δικαίωμα για να μετάσχεις στην καθοδήγηση 
και διακυβέρνηση της χώρας αποτελεί βασικό δικαίωμα του ανθρώπου. Αυτό 
ορίζεται συγκεκριμένα στο άρθρο 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπου στην πρώτη πρόταση αναγράφεται: «Ο καθένας 
δικαιούται να μετάσχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή μέσω των 
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εκπροσώπων του ελεύθερα εκλεγμένων» Αυτό σημαίνει ότι κάθε Αλβανός 
πολίτης, είτε αλβανικής εθνικότητας, είτε άλλης, δικαιούται να μετάσχει στη 
διακυβέρνηση αυτού του κράτους με τον τρόπο όπως αυτός ορίζεται    

Όλα τα διεθνή ντοκουμέντα που ακολουθούν την παραπάνω διακήρυξη, 
είτε και μια σειρά τέτοιων της ΔΑΣΕ, αναφέρονται ακριβώς σ αυτό το βασικό 
δικαίωμα. Εδώ όμως υπάρχει μια μικρή σύγχυση σε ό τι αφορά την κατανόηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν όλους 
τους πολίτες χωρίς καμιά διάκριση, τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν 
μια παραπέρα διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για μια συγκεκριμένη 
κοινότητα, τις εθνικές μειονότητες. Και περί τίνος πρόκειται; Πρόκειται ακριβώς 
για δικαιώματα τα οποία τα μέλη τους, καλύτερα από κάθε άλλον πρέπει να 
αγωνιστούν οι ίδιοι για την υπεράσπισή τους, αλλά όχι εκτός του πλαισίου ενός 
δημοκρατικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, μιας πλουραλιστικής 
δημοκρατίας.    

Λοιπόν το πλαίσιο που εμείς δημιουργήσαμε τώρα, της πλουραλιστικής 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το 
οποίο στη συνέχεια θα αναπτυχθεί καλύτερα, είναι ένα πλαίσιο πλήρως 
κατάλληλο για την υπεράσπιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και των δικαιωμάτων των εθνικών 
μειονοτήτων.    

Λοιπόν, που διευρύνονται τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. 
Διευρύνονται μόνο σε ο τι αφορά τα δικαιώματά τους, που καθορίζονται στη 
Χάρτα της Κοπεγχάγης η οποία αναφέρθηκε εδώ μερικές φορές και εγώ είμαι 
υποχρεωμένος να αναφέρω συγκεκριμένα: «Τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων 
δικαιούνται να εκφράσουν, διατηρήσουν και αναπτύξουν ελεύθερα την εθνική 
τους πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευτική ταυτότητα και να διατηρήσουν και 
αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους σε όλους τους τομείς της, απαλλαγμένα από 
κάθε προσπάθεια αφομοίωσης που αντιτίθεται στη βούλησή τους»  

Η ουσία των δικαιωμάτων τους ως προέκταση των βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις εθνικές μειονότητες έχει ως εξής: Έχει μήπως 
δικαίωμα η εθνική μειονότητα να απαιτήσει πολιτικό προνόμιο;! Δε δικαιούται 
να απαιτήσει πολιτικό προνόμιο, διότι το δικαίωμά της και για να μετάσχει στην 
διακυβέρνηση του κράτους, είναι ταυτόσημη όπως για όλους τους πολίτες της 
Αλβανίας και ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο μπορεί να υπάρχει.   

Σε περίπτωση που ζητηθεί ένα προνόμιο ώστε για καθορισμένες εθνικές 
μειονότητες να παραχωρούνται ειδικά πολιτικά δικαιώματα, τότε αυτό συμβαίνει 
φυσικά, εκτός του πλαισίου αυτού που έχει γίνει αποδεχτό παγκοσμίως, είτε 
από τους διεθνείς οργανισμούς, είτε από τη ΔΑΣΕ. Σε καμιά πράξη της ΔΑΣΕ 
δεν αναγράφεται με ξεκάθαρο τρόπο ώστε οι εθνικές μειονότητες χαίρουν 
ιδιαίτερα πολιτικά δικαιώματα σε σχέση με τον υπόλοιπο  πληθυσμό.     

Απεναντίας, απαιτείται απ αυτές να σεβαστούν τα δικαιώματα των 
υπολοίπων, διότι η ανοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
πολιτιστικής, εθνικής, θρησκευτικής, γλωσσικής ταυτότητας. Διαφορετικά, σε 
περίπτωση που δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις που προκαλούν την 
ανοχή με την πλειοψηφία του λαού, τότε σίγουρα αυτό δεν είναι σε όφελος ούτε 
των εθνικών μειονοτήτων, ούτε της κοινωνίας γενικά, ούτε της δημοκρατικής 
κοινωνίας, της ειρήνης και της ηρεμίας.  

Κατά συνέπεια θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα πράγματα 
σημειώνονται και στην Πράξη της Μόσχας. Αν θέλετε, αλλά δε θέλω να πάρω 
χρόνο να αναφέρω και την Χάρτα των Παρισίων όπου συγκεκριμένα λέει: 
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«αποφασισμένοι για να προωθήσουμε την πλούσια συμβολή των εθνικών 
μειονοτήτων στη ζωή των κοινωνιών μας, εμείς αναλαμβάνουμε να 
βελτιώσουμε τα κράτη για την κατάστασή τους. Εμείς επιβεβαιώνουμε την 
βαθιά πεποίθησή μας ότι οι σχέσεις μεταξύ των λαών είναι όπως η ειρήνη, η 
δικαιοσύνη, η σταθερότητα, η δημοκρατία. Ζητούμε να υπερασπιστεί η εθνική, 
πολιτιστική, γλωσσική, θρησκευτική ταυτότητα των εθνικών μειονοτήτων και να 
δημιουργηθούν συνθήκες για την ανάπτυξη αυτής της ταυτότητας» Όλες αυτές 
οι συνθήκες στη σημερινή Αλβανία έχουν δημιουργηθεί.    

Κανένα αλβανικό πολιτικό κόμμα δεν έχω ακούσει ή δεν έχω διαβάσει 
να έχει στο πρόγραμμά του αποκλεισμό της συμμετοχής για τους μειονοτικούς 
ή την μη υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους που ορίζονται συγκεκριμένα στα 
ντοκουμέντα της ΔΑΣΕ και σε άλλες συσκέψεις  στο πλαίσιό της.    

Θα αναφερθώ σε ένα ντοκουμέντο από τα πιο πρόσφατα, διότι 
αναφέρθηκε εδώ το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εδώ κύριοι βουλευτές έχω 
προτάσεις για τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των μειονοτήτων και 
σας διαβάζω άμεσα από την αγγλική. «Δικαιώματα και υποχρεώσεις» Άρθρο 3 
Οι μειονοτικοί δικαιούνται να προστατεύονται κατά της δράσης που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξή τους. Αυτοί δικαιούνται τον σεβασμό και την 
ανάπτυξη των εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών δικαιωμάτων και 
ταυτότητας. 
  Πιο κάτω.  Υπό την έννοια της ώθησης και της ενίσχυσης των κοινών 
ιδιοτήτων, τα άτομα που ανήκουν σε μια μειονότητα δικαιούνται να ενωθούν, 
να έχουν επαφές κατά ιδιαίτερο τρόπο με μέλη της ίδιας ομάδας, 
συμπεριλαμβανομένου και εκείνα εκτός συνόρων.   

Και δεν γίνεται διόλου λόγος για πολιτικές ενώσεις και, τέλος, θα σας πω 
και το άλλο ότι στο άρθρο 13 της ίδιας Σύμβασης που προτείνεται, αναφέρεται 
ότι κάθε άτομο που ανήκει σε μια μειονότητα πρέπει να εκπληρώσει με πίστη 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς του πολίτη ενός κράτους. 
Στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων κάθε άτομο που ανήκει στη μειονότητα 
θα σεβαστεί την εθνική νομοθεσία. Κατά ιδιαίτερο τρόπο τα δικαιώματα των 
άλλων, εκείνων των μελών που αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού   
Να έρθουμε τώρα λοιπόν στο τέλος. Τι είπα εγώ στον κύριο βοηθό του 
αναπληρωτή του κυρίου Μπέικερ. Του είπα κατά λέξη, του επιχειρηματολόγησα 
γιατί η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν κατά των εθνικών κομμάτων 
στην Αλβανία και αυτή η λογική είναι έτσι όπως εγώ αναφέρω. Γιατί; Η ίδρυση 
εθνικών κομμάτων στην Αλβανία σημαίνει να κάνεις διάκριση στο νόμο. Δλδ, 
όταν λέμε ότι όλοι είμαστε ισότιμοι μπροστά στο νόμο, τότε δεν μπορούμε να 
πούμε ο νόμος να λειτουργήσει διαφορετικά για την μειονότητα και διαφορετικά 
για την πλειοψηφία. Δλδ, να δώσουμε δικαίωμα σε μια μειονότητα να ιδρύσει 
εθνικό κόμμα και να κλείσει τις πόρτες για όλους τους άλλους. Τότε με τη λογική 
αυτή τυχαίνει κάθε Αλβανός να ζητούσε κλειστές για τους μειονοτικούς όλες τις 
πόρτες των πολιτικών κομμάτων στην Αλβανία. Και αυτό δεν είναι σε όφελός 
τους, αλλά για την προστασία της ύπαρξής τους και την ανάπτυξή τους, διότι 
σε περίπτωση που οι μειονότητες στην Αλβανία, ή παντού θέλουν να 
διατηρήσουν την ταυτότητά τους, να αναπτυχθούν και προοδεύσουν και να 
συμβάλλουν στη ζωή εκείνης της χώρας και γενικά της προόδου, τότε εκείνοι 
δεν μπορεί να κλειστούν στον εαυτόν τους, αλλά πρέπει να είναι παρόν σε όλα 
τα κόμματα που έχει η Αλβανία, σε όλα τα ιδρύματα, όπως εκπροσωπείται κάθε 
Αλβανός πολίτης. Ενώ, αν αυτοί κλείσουν τις πόρτες του κόμματός του για τους 
Αλβανούς, τότε αυτός είναι ένας τρόπος ανοιχτής δυσφήμησης με το νόμο και 
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με πιο δικαίωμα μπορεί να απαιτήσει αυτό, οποιαδήποτε μειονότητα, για να έχει 
ένα τέτοιο προνόμιο που δεν μπορεί να συμβεί σε καμιά χώρα του κόσμου.    

Αυτά είναι τα λόγια που εγώ είπα στον κύριο βοηθό του Μπέικερ και, 
τονίζοντας ότι εμείς εδώ στην Αλβανία, τασσόμαστε υπέρ της ανάπτυξης όλων 
των δικαιωμάτων των μειονοτικών, για την υπεράσπισή τους ισότιμα όπως για 
κάθε Αλβανό πολίτη και συν αυτών των δικαιωμάτων και την υπεράσπιση των 
εθνικών τους δικαιωμάτων ως αναπόσπαστο μέρος των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.   

Άλλο, εγώ κατανοώ τις πιέσεις που γίνονται εδώ από διάφορους διεθνείς 
οργανισμούς, όπως μπορεί να κατανοήσει κάθε Αλβανός, αλλά (απευθύνεται 
στον. Π. Μπάρκα), κ. Μπάρκα, με πληρωμές ασχολείστε εσείς, εγώ δεν έχω 
πληρωθεί καμιά φορά και ούτε θα δεχτώ να πληρωθώ. Γι΄αυτό, σε περίπτωση 
που πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα λύνονται με πληρωμές, λύστε το 
πρόβλημα αυτό με τον δικό σας τρόπο.   

Εγώ εδώ μιλάω ως βουλευτής, ως πολίτης και το δικαίωμα αυτό δεν μου 
το δίνετε εσείς. Λοιπόν εγώ κατανοώ τις πιέσεις, ότι και οι συναντήσεις με 
διάφορους ειδήμονες από το εξωτερικό, έχουν τεθεί συνεχώς τα προβλήματα 
αυτά και η θέση μου αυτή ήταν, με συνέπεια και ούτε έχω μιλήσει διαφορετικά 
ούτε θα μιλήσω αύριο διαφορετικά, διότι αυτό είναι το καθορισμένο και 
αναγνωρισμένο δίκαιο σήμερα. Χθες και αύριο δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, 
έτσι θα είναι, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά 

Λοιπόν, σε περίπτωση που σε μας γίνονται τέτοιες πιέσεις και, καλώς, ο 
καθένας δικαιούται να ασκήσει πίεση, ή να λάβει υπόψη του την άποψη μιας 
άλλης χώρας, ή κάποιου άλλου και να υποστηρίξει αυτό, εμείς εννοείται, εμείς 
οι Αλβανοί, έχουμε υποταχτεί πάντοτε σε τέτοιες πιέσεις, Δεν είναι ότι σήμερα 
υποτασσόμαστε σ΄αυτές τις πιέσεις, αλλά ολοζωής έχουμε υποταχτεί, αλλά η 
πίεση αυτή που μας γίνεται στην πράξη για να κάνουμε μια παραχώρηση που 
δεν έχει κάνει κανείς, για να δώσουμε ένα προνόμιο που δεν το έχει δώσει 
κανείς, αυτό, υπό το σκεπτικό του δικαίου, για μένα είναι απαράδεκτο και εγώ 
δεν υπάρχει λόγος για να το δεχτώ.  

Παραταύτα εγώ εκτιμάω ιδιαίτερα τη συμβολή όλων των διεθνών 
οργανισμών και των θεσμών της ΔΑΣΕ για τη συμβολή που έδωσαν αυτοί για 
την προάσπιση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και των 
μειονοτήτων παντού στην Ευρώπη, αλλά και εδώ σε μας. Δλδ είμαστε 
ευγνώμονες προς την κατεύθυνση αυτή διότι δημιούργησε μια διεθνή νομικά 
βάση, στην οποία εμείς στηριζόμαστε αναφερόμενοι σ΄αυτή.  

 Όμως, φυσικά, δεν μπορεί να μη κατανοήσει ο άνθρωπος τη στάση με 
δύο μέτρα, δλδ και των οργανισμών αυτών, τους οποίους εγώ είπα ότι σέβομαι 
πολύ, όταν πέρα των συνόρων της Αλβανίας ζουν 3 εκατομμύρια Αλβανοί σ 
αυτό που πιο πριν λέγονταν Γιουγκοσλαβία και ταυτοχρόνως να 
υπερασπίζονται με όλη τη δύναμη οι μικρές σερβικές και μαυροβούνιες 
μειονότητες κάπου στην Κροατία ή κάπου αλλού. Δλδ δεν πρέπει να ειπωθεί 
ούτε λέξη, δεν καταβληθεί κάποια προσπάθεια για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων αυτής της μεγάλης εθνότητας που αποτελεί το ήμισυ του 
αλβανικού έθνους και δεν αποτελεί εθνική μειονότητα στη Γιουγκοσλαβία.   

Αυτό ασφαλώς είναι λίγο περίεργο για να κατανοηθεί από τους 
Αλβανούς, αλλά να κατανοηθεί από όλους τους άλλους που γνωρίζουν την 
πραγματικότητα αυτή. Τότε θέτω το ερώτημα: Πρέπει μήπως απαραιτήτως να 
γίνουμε το πρώτο υπόδειγμα παραχώρησης προνομίων σε μειονότητες, τη 
στιγμή που δεν μας αναγνωρίζονται στοιχειώδη εθνικά δικαιώματα και στο 
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ήμισυ του πληθυσμού που έχουμε εκτός συνόρων; Μη αναφέροντας μετά τον 
άλλο σφαγιασμένο πληθυσμό της Τσαμουριάς, ο οποίος έχει εκδιωχτεί από τις 
εστίες του και δεν του αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα. 

Τότε κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, εγώ είμαι κατά αυτών των 
ξεχωριστών δύο μέτρων. Εγώ είμαι για εκείνο το στάνταρτ που αναγράφεται 
στις διεθνείς πράξεις, που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη και αποτελούν 
σημείο αναφοράς. Κάθε ερμηνεία εκτός του πλαισίου αυτών των ντοκουμέντων 
αποδεχτών γενικώς, είναι απαράδεχτη. Γι΄αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω 
ώστε στο νόμο μας, δλδ η φράση: «πολιτικές οργανώσεις των εθνικών 
μειονοτήτων αναγνωρισμένων με το νόμο» να συμπεριλαμβάνεται. Η φράση 
αυτή πρέπει να αφαιρεθεί και όλοι οι Αλβανοί πολίτες ας αντιπαραταχτούν και 
διακυβερνήσουν βάση όλων των δρόμων που έχουν ανοιχτούς.           
 
(Σημείωση: Δεν υπήρχε πιο ποταπή εικόνα. «Άθλιοι βουλευτές» γράφω 

στο σημείωμα 
που φαίνεται 
στη φωτοτυπία 
και αναφέρεται 
στον ομιλητή. Ο 
συγκεκριμένος 

κύριος,  σε όλες 
τις συναντήσεις 
με δυτικούς 

εκπροσώπους, ακόμα και με Έλληνες, ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήταν ένας γυμνοσάλιαγκας που 
προσπαθούσε να δείξει στους συνομιλητές του ότι λίγα ζητάει η Ε.Ε. 
Μειονότητα… Όταν μιλούσε μου θύμισε το ανέκδοτο με το λαγό και το 
λιοντάρι. Ο γυμνοσάλιαγκας- λαγός στο ανέκδοτο, μας έγινε λιοντάρι και 
στον πυρετό του εθνικισμού έβαζε τη δική του αλχημεία που σε 
προκαλούσε να το μπατσίσεις. 

Επίσης, αποτελεί το πρότυπο του Αλβανού πολιτικού που άλλα 
λέει, άλλα σκέφτεται και άλλα κάνει και δε φέρει καμιά ευθύνη. Όπως 
ανέφερα, ήταν κι΄ αυτός ένας από τους βουλευτές στη λίστα που ήθελε 
ελληνική βίζα πολλαπλών ταξιδιών και λίγο πριν τη συνεδρίαση 
παραιτήθηκε, όπως και ο Kopliku, για να γίνουν λαγοί-λιοντάρια.  

Όταν ο Kamberi μιλούσε κρατούσα σημειώσεις για να δώσω 
απαντήσεις. «Ο δρ Καμπέρι, άθλιοι βουλευτές, οι οποίοι επειδή δεν 
παίρνουν μια βίζα ξερνούν το θυμό τους με την καταψήφιση ενός άρθρου 
ιδιαίτερης βαρύτητας και λίθος δοκιμασίας για τη δημοκρατία στη χώρα. 
Πόσες φορές δεν έχουμε επισημάνει ότι το μέτρο της δημοκρατίας 
εξαρτάται από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η ΔΑΣΕ 
και η δημοκρατία δοκιμάζουν και μια ακόμη φορά την αντιδημοκρατική 
δομή των Αλβανών βουλευτών..»  
 

Aleksandër Meksi - Zoti Hajdari (Ndërkohë flet Panajot Barka që kërkon të 
flasë). Po qe për të gjykuar... 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Κύριε Hajdari (Εντωμεταξύ μιλάει ο 
Παναγιώτης Μπάρκας που ζητάει το λόγο). Αν είναι να κρίνουμε….. 
Azem Hajdari - Unë ia jap radhën, por mos ka për të replikuar dhe me mua, 2 
herë. 
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Μετάφραση Azem Hajdari – Εγώ παραχωρώ τη σειρά μου, αλλά μήπως θα 
θελήσει να απαντήσει και σε μένα, δύο φορές. 
Aleksandër Meksi - Nuk ka nevojë të kemi parashikime zoti Hajdari, 
vazhdoni. Zoti Barka, mos përfitoni nga e drejta që unë duhet të bëj këtë tani. 
Zoti Hajdari, direkt dhe mundësisht përmbajuni kohës! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Δεν υπάρχει λόγος για προβλέψεις κ 
Hajdari, συνεχίστε. Κύριε Μπάρκα, μη επωφελείστε από το δίκιο που εγώ 
πρέπει να εφαρμόσω τώρα  (της απάντησης) Κ Hajdari, κατευθείαν και αν 
είναι δυνατό σεβαστείτε το χρόνο!  
 
Azem Hajdari - Patjetër, unë nuk kιsha ndërmend të harxhoj kaq kohë për 
këtë punë, sepse mund të shkonim tek ligje të tjera, por vlerësoj këtu kurajën 
civile dhe logjikën e fortë dhe argumentuese të pedagogut të drejtësisë, zotit 
Baleta dhe, përderisa u përmendën dokumente të KSBE, u angazhova në 
këtë fjalim. Të gjitha dokumentet ndërkombëtare nuk kanë dalë në mënyrë 
ilegale, ato janë legale dhe i japin mundësi çdo shtetasi të botës që t’i njohë, 
t’i gjykojë, të arsyetojë mbi to dhe të shkojë konform tyre, prandaj nuk ka të 
drejtë që dikush t’i mohojë këto, dikush t’i përmendë këto për arsye se njohja 
jonë, sidomos mbasi shteti monist ka nevojë për këto dokumente merr shkas 
t’u kujtojë zotërinjve se ne hymë në KSBE jo për respektim ose mosrespektim 
të diasporës por edhe të pakicave kombëtare, porse lejuam 3 parime kryesore 
mbi të cilat është e ndërtuar KSBE. Lejuam ndjenjën politike, lejuam 
iniciativën e lirë, lejuam besimin fetar. Këtë e bënë shqiptarët dhe shqiptarët u 
ulën në këto sofra të nderuara të botës. 
Së dyti, do t’ju kujtoj ligjvënësve, të cilët na vunë përpara një ligji të tillë që 
triumfoi, përderisa ligji është triumf i arsyes dhe në këto momente është triumf 
i arsyes kombëtare. Duhet ata të kishin parasysh të na servirnin një ligj, i cili 
do të na vinte në këtë pozicion tepër të vështirë. Partitë, juristët e dinë mirë që 
ndërtohen mbi dy baza kryesore, natyral-konservatore përsa i përket çështjes 
kombëtare, dhe nacional-liberale ose konservatore përsa i përket zhvillimeve 
ekonomike kombëtare. Mbi këtë bazë janë miratuar rreth 18 parti në 
Ministrinë e Drejtësisë. Dhe mbi këtë bazë partitë kanë dokumentet e tyre 
themelore, statusin dhe programin e tyre. Atëherë, nga se organizata 
“Omonia” është ndërtuar mbi baza nacionale konservatore duhet të ketë 
parasysh të bënte një propozim të tillë dhe të kishte parasysh atë që thotë 
tani? Mendoj që organizatat politike juridikisht miratohen mbi një bazë tjetër, e 
cila ka të bëjë me ruajtjen e kulturës dhe në traditë në territore administrative 
të caktuara, duke patur parasysh ruajtjen e gjuhës, mendimin e lirë etj., etj., 
duke qënë pjesëtarë të atij kombi që janë shkëputur sipas momenteve të 
caktuara historike. Unë kam parasysh këtu, në këtë fushatë elektorale, deri sa 
dihen modelet dhe pragmatizmat e fushatës elektorale, mes partive nacional-
konservatore ose në planin tjetër ekonomik. 
Ndërtohen këto fushata mbi bazën e modeleve të njohura botërore dhe aty 
është parasysh progresi. 
Tendencat frenuese në ato momente ose plani konservator në ato momente 
është për zhvillime më të vogla ose më të ngadalshme, ndërsa tendencat 
frenuese nga organizata “Omonia” duken tendenca frenuese për të frenuar 
një Shqipëri të vogël, për të frenuar triumfet kombëtare në këtë periudhë ku 
Shqipëria po integrohet në Europë. E meritojmë apo s’e meritojmë të 
integrohemi në Europë, këtë e tregon edhe ecuria një vjeçare kur ne aderuam 
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në organizma të ndryshme. Kemi respektuar apo s’kemi respektuar 
minoritetet kjo mund të mbrohet në të gjitha këto organizma, të cilat janë të 
bindur për një respektim. Ata e kishin radion, ata e kishin të drejtën e të 
mësuarit, ata e kishin të drejtën e lëvizjes së lirë brenda shtetit shqiptar dhe 
fituan padrejtësisht pa fituar të drejtën shtetasit shqiptarë për të lëvizur 
në botë, gjë që bëri që në këtë varfëri totale, në këtë periudhë tranzicioni u 
angazhuan në Shqipëri anarshistë vendas dhe në botë shovinistë të huaj që 
shumë shtetas shqiptarë mos ta fitonim këtë të drejtë. Jo pak shqiptarë, 
zotërinj, u hodhën në shpatat e turkut për të mbrojtur qytetërimin europian. 
Skënderbeu në fillim ishte i tillë, mbrojtës i qytetërimit, prandaj ne meritojmë të 
lëvizim lirisht, pa ndërruar dhe pa u bërë ortodoksë. E meritojmë të lëvizim 
lirisht si gjithë bota, pa u quajtur Vorioepirotë. Historia shkruhet mbi të drejtën 
dhe kush largohet nga e drejta dhe gënjeshtra secilin ta hedhë drejt në 
humnerë. Prandaj asnjeri s’ka të drejtën të mohojë atë që është e vërtetë. 
Problemi tjetër që unë dua të trajtoj është se duke i njohur këto pragmatizma 
elektorale e drejta për të konkurruar një shtet demokratik u takojnë partive 
nacional-konservatore të legalizuara mbi këto baza, të cilat janë 18 në 
Shqipëri dhe e drejta për të aderuar në një parti politike i përket çdo shtetasi 
që duhet të aderojë mbi bazën e një ligji themelor. 
Prandaj, askush nuk u ka mohuar këtyre aderimin dhe, përkundrazi, duke 
aderuar në këto parti politike jo pak personalitete të diasporës greke ose të 
minoritetit kanë ardhur dhe ulen në Parlament dhe dinë të gjykojnë, të 
arsyetojnë dhe të propozojnë legjislacione. 
Problemi tjetër që duhet të kujtoj, sepse nuk kemi ngelur në këto momente 
për të ruajtur atë që quhet ekzistencë kombëtare, sepse triumfi i arsyes 
kombëtare dhe kultura kombëtare, e ruajnë atë nga asimilimet e shumta, 
është se politika 46-vjeçare na la ne Parlamentarëve të të dy palëve të 
zgjidhim këtë moment. Përderisa na la të zgjidhim këtë moment, ne do ta 
zgjidhim vërtet konform Helsinkit, t’i njohim minoritetit çdo të drejtë; po të 
drejtën ligjvënëse e kanë shtetasit që përfaqësohen nëpërmjet partive politike, 
gjë që ndodhi në të gjithë botën demokratike, t’i njohim atyre çdo të drejtë 
kulturore, shkëmbime, lidhje të lirë të njerëzve, të ideve, të mallrave, zotërimin 
e pronës, lejimin e iniciativës së lirë, respektimin e kombësisë, respektimin e 
autorësisë, përsa i përket inteligjencës krijuese administrative etj., etj. Nuk e 
kuptoj se si këta mendojnë në këtë periudhë të trazuar të kenë një Shqipëri të 
varfër; as është më mirë për grekërit që të kenë një Shqipëri të pasur në 
mbështetje të tyre? Jemi kombe të vogla dhe politikat ndërtohen mbi bazën e 
pragmatizmit. Dhe vetë ju zotërinj të Omonias, me një respekt më të madh 
për Shqipërinë, me një respekt me të madh për ne, duhet ta rrisni 
kompromisin. Filozofët e botës thonë: "kur njeriu argumenton diçka dhe flet 
për diçka, duhet ta kuptojnë se e vërteta është sa në krahun tim dhe në 
krahun e kundërshtarit. Duhet arritur kompromisi. Ju ndërtuat një argumentim 
jo logjik, ndërtuat një arsyetim jo mbi fakte të drejta. Premisat tuaja janë të 
rreme dhe dihet edhe rezultati. 
Si mund të kërkoni ju hedhjen e kandidaturave në gjithë territorin e 
Republikës së Shqipërisë? Këtu nuk është frika për një pushtet të Omonias, 
sepse kushdo e di se shqiptarët nuk votojnë për atë që nuk duhet të votojnë. 
Këtu është problemi si ka mundësi apo doni t’i përmendim ndonjërit parullën 
të ktheni në Parlament kundërparullën. Jemi njerëz që gjykojmë mbi bazën e 
informacioneve të ndryshme dhe ndërtojmë politika të ndryshme për dalje nga 
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periudha e tranzicionit; njerëz që kanë përdorur parulla dhe kundërparulla ta 
dinë mirë që u futën në këtë Parlament sepse ne që në fillim nuk miratuam 
ligjin që kishte të bënte me pastërtinë morale të njerëzve dhe mbi bazën e 
informacioneve reale që qëndron në dosjen e secilit në këtë tryezë nuk do të 
ulej asnjë informator, aq më tepër kur bëhet fjalë dhe për rezidencë.  
Unë kërkoj që të ecim në këtë ligj themelor dhe të mbajmë premtimin që i 
kemi dhënë popullit. E respektojmë atë që është e drejtë dhe t’i përmbahemi 
të vërtetës. Europa vëllezër do t’I përkrahi partitë politike brenda vendit. Ajo 
kërkon nga 19 partitë stabilizimin e gjendjes ekonomike, riorganizimin e 
ekonomisë, ndërtimin e legjislacionit konform KSBE-së, respektimin e të 
drejtave të pakicave kombëtare dhe nuk kërkon konfederatën e Shqipërisë. 
Së katërti, dua të theksoj, që gjithë aktiviteti i diplomacisë greke në këtë 
periudhë, kur shqiptari shtrin dorën e miqësisë është për të ndërtuar një 
politikë të mirë, të fqinjësisë së mirë, duke e hequr nga paragjykimet e ish-
njerëzve që jetuan në kohën e diktaturës dhe në kohën e fashizmit. Ne e dime 
se 1/3 e popullsisë shqiptare i ka të lidhur përjetësisht zhvillimet e 
mëvonshme ekonomike, politike e sociale me Greqinë, prandaj kërkojmë një 
politikë.  
Ju do t’i bënit vërejtje atyre kryeministrave tuaj që fluturojnë mbi Maqedoninë 
me gjysmën e kombësisë shqiptare dhe shkoni i shtrini dorën Milosheviçit për 
të kërkuar shpërbërjen e këtij kombi. E drejta mbi Maqedoninë dhe bisedat në 
mes tyre i takojnë bullgarëve dhe shqiptarëve dhe aspakserbëve dhe 
shovinistëve grekë. Prandaj, ne mund të thoshim se si komb i coptuar, i vetmi 
komb ndoshta i tradhtuar, fajin do ta mbajnë ata që tradhtuan kombin e tyre, 
kufizohen nga 3 anë me shqiptarë; a thua drita jeshile e një demokratizimi 
të Europës; a thua politika paqësore, riorganizimi e bashkimi nëpërmjet lirisë 
së fjalës, lirisë politike, nëpërmjet lëvizjes së lirë të njerëzve, ideve, të 
mallrave, nuk do të na ndihmojë edhe ne që të shlyejmë përjetësisht çështjen 
dhe traditën kombëtare.  
Nuk keni të drejtë ju njerëz që ju lame në tokat tona të meditoni lirisht, të 
punoni dhe të rritni ato aftësitë tuaja krijuese, të futeni në mes nesh në 
Parlament dhe në qeverisje, të jeni të 
respektuar nga shqiptarët më shumë se kushdo tjetër, të na ndërhyni dhe të 
na sabotoni në zhvillimet tona kombëtare. Jemi njerëz që duhet të ecim dhe 
duhet të zhvillohemi. 
E dyta, askush nuk mund të harrojë lënien jashtë kufijve në vitet '13-të të 
pjesës tonë. Ne e kuptojmë se stërgjyshërit tanë të Shqipërisë, njerëz të 
nderuar si Ali Pasha drejtuan atje vilajete; ndërsa stërgjyshë të tjerë, të 
manipuluar sot, kërkojnë të na i shtyjnë kufijtë deri në Shkumbin. Jo, kjo nuk 
ka për të ndodhur, sepse ne kemi aleatë; ne do të ndërtojmë 
një politikë konform akteve të Helsinkit, conform pajtimit europian, konform 
integrimit të Shqipërisë në Europë.  
Ne nuk harrojmë 60.000 çamë, të cilët u masakruan, iu nënshtruan një 
inkuizicioni dhe u persekutuan, nuk iu dha asnjë e drejtë e fjalës.  
Ne nuk harrojmë se sot në Greqi rreth 200.000 pakica kombëtare turke nuk i 
njihet e drejta e një organizate dhe përfaqësimi i saj në Parlamentin Grek. Ata 
përfaqësohen me dy deputetë të pavarur ndërsa dy deputetë të tjerë të 
ndërhyrë nga ish-informatorë dhe shërbime të huaja dhe nga pagesa arritën 
të marrin statusin e deputetit jo të kombësisë ose pakicë kombëtare turke dhe 
kjo popullsi përfaqësohet me deputetë jolegjitimë. 
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Vëllezër të Omonias, ne dëshirojmë t’ju themi vëllezër, popujve fqinj, por 
gjithmonë ne vëllezër dhe shovinistëve gjithmonë në shtëpinë tonë nuk shkon. 
Shqiptari kësaj radhe e ka vendosur që me një dialog të fuqishëm t’i bëjë 
analizë së kaluarës. 
Propozimi im; pasi të kalojmë këtë ligj, të cilit nuk duhet t’i kushtonim kaq 
kohë, është që ne shqiptarët të ulemi në tryezë dhe të bisedojmë.  
Si ka mundësi që e çuam flamurin me Ismail Qemalin dhe nuk ndërtuam 
shtetin tonë? Si ka mundësi që ndërtuam shtetin e parë demokratik në 
Ballkan dhe na u rrëzua nga serbët me dhënien e tokave tona? Si ka mundësi 
që luftuam për liri në bazë të një parulleje pa dallim feje, krahine, ideje dhe 
pushteti na kaloi në dorën e agjenturës? Ja ç’i sjell popullit dhe kombit një 
agjent i huaj. E.Hoxha, duke qenë agjent sërb nuk populloi në atë pjesë 
shqiptare, të cilën e kanë tokën e tyre; nuk iu njohu të drejtën ish-pronarëve të 
Gjirokastrës, që i kanë tapitë të ligjëruara dhe Helsinki njeh tapitë, por i la 
padrejtësisht dhe ne na cënoi; aq më tepër kur unë bëra takim në ato zona, 
që unë kam respektin dhe i respektoj shumë të gjithë ata njerëz që luftojnë 
për demokratizimin, por jo në kurriz të të tjerëve, na ndodhi një fenomen 
tjetër; sapo ne hapim gojën për Çamërinë, ata na u hodhën, ç’keni me çamët; 
kaq shumë do të persekutohen çamët, pse çamët nuk kanë të drejtën e vet? 
Ne nuk po themi se kemi 300.000 ose 500.000. Ne nuk po themi se kemi 2 
milionë ose 3 milionë. Ne po themi që në rast se një çam, e kemi në bazë të 
dokumenteve të Helsinkit, në bazë të legjislacionit që njihet sot europian, ai 
duhet të ketë të drejtën e pronës së tij, ai duhet të lëvizë, ne nuk po themi sot 
pse “jepni vorioepiriotëve pasaporta, por ama djalit tonë që e rritëm dhe i 
thërret nënës- nënë dhe babës-babë, ujit-ujë, mos ja ndërroni emrin që të 
lëvizë lirisht për të marrë pak para, për t’I blerë nënës së vet një shami ose 
një sapun për të larë fytyrën ose një televizion për të parë informacionin e 
freskët të zhvillimeve ndërkombëtare. 
Prandaj unë them ta lëmë këtë, të arrijmë në një pikë që quhet kompromis. 
Fitimi do të jetë i përbashkët. Ju do të fitoni ato që quhen respektimi i të 
drejtave të pakicave kombëtare dhe për këtë ju garantojmë me legjislacionin 
që do të dalë. Ne do të fitojmë së bashku me ju në një treg të fuqishëm 
integrimi në Europë. T’i lëmë agjenturat e huaja. Ato vërtet po punojnë. Ne 
informacionet i kemi në dorë dhe deri sot nuk kemi mundur të godasim kënd 
me këto informacione. 
Problemi i fundit që unë dua të diskutoj është që duke i ndenjur besnik asaj që 
kanë thënë liderët e partisë sonë në takime me jashtë është kjo: unë në disa 
vizita në Greqi përderisa kërkoj dhe shpjegime për këtë do të jap dhe 
shpjegime. Partia jonë është ndërtuar konform Helsinkit dhe do t'i rri besnik 
asaj, si përsa i përket problemit të minoriteteve brenda territorit tonë, të cilat 
janë trajtuar në një model, ashtu dhe për sa i përket çështjes sonë kombëtare 
që janë jashtë kufijve tanë, ne kemi mbajtur qëndrim konform Helsinkit. Ne 
kemi thënë në takime me grekun, me përfaqësues të lartë grekë, që problemi 
çam përveçse nuk është i vjetër, është i shtruar dhe për zgjidhje. Ne kemi 
thënë në takimet tona me përfaqësues të huaj, që nuk ka lindur ai njeri që ne 
na vunë kufirin në Shkumbin, përderisa dhe historia nuk tregon për fakte të 
tilla. 
Ne u kemi thënë përfaqësuesve se na intereson një Greqi e fortë, na 
intereson një politikë e ndërtuar mbi baza dhe dokumente të njohura të 
Helsinkit, na intereson rruga edhe nëpërmjet Greqisë për të shkuar në 
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Europë. Ne jemi për një miqësi të mire me ta dhe besoj se ata do të ndërtojnë 
një politikë të mirë me ne në këtë periudhë tranzicioni, ne u jemi përmbajtur 
dhe do t’i përmbahemi deklarimeve konform Helsinkit. I tillë ishte dhe 
deklarimi dje i kryetarit të PD-së, zotit Sali Berisha, i cili dhe në Konferencën e 
shtypit me një korrigjim të vogël, jo nga ana ime, por që mund ta ketë bërë 
redaktori. Ai kërkoi që në zonat, ku ai kërkoi me shumicë, të kenë të drejtën e 
përfaqësimit dhe këtë të drejtë e kanë, ndërsa me partitë politike të të dyja 
krahëve kemi qenë dhe jemi të hapur për këtë minoritet dhe si i tillë dhe 
përfaqësuesit këtu janë të respektueshëm nga të dyja anët. 
Në fund, unë dëshiroj të vazhdoj me ligjet, sepse propozimi im është 
përfaqësimi i minoritetit në zonat në territorin e tyre siç u bë nëpërmjet akteve 
të njohura dhe organizimi politik të kalojë nga regjistrimi në Ministrinë e 
Drejtësisë, i cili u la padrejtësisht në një regjistrim në Ministrinë e Kulturës. 
Këtë të drejtë e kanë në Amerikë, e kanë në të gjithë botën. Historia vëllezër 
do të shikohet. Historia nuk vijon dhe historia e ka penguar Europën për t’u 
zhvilluar. Nuk jemi komb pa histori.  
Në rast se ne do të gjejmë një zgjidhje të tillë, më falni që e zgjata të nderuar 
deputetë, ne do të jemi të nderuar,do të jemi konform akteve. Në rast se 
shovinizmi kërkon më tepër nga ne, këtu ne do të bëjmë atë që me votë dhe 
me argumentimet tona të drejta do t’i  hedhim poshtë argumentimet e rreme 
të atyre. Prandaj ky është mendimi ynë. I ftoj deputetët, më shumë se kartoni 
askush s’t’i zgjidh këto. Historia është e shkruar mbi fletën e bardhë dhe kush 
më mirë se shqiptarët kanë ditur të bëjnë historinë e vendit të vet? Me 
filozofinë e tyre ditën të bëjnë historinë e vet. Hajde të ndërtojmë një politikë 
konform ligjeve të miqësisë, hajde të ruajmë traditat dhe zakonet, 
bashkëpunimin, nuk ka për të ndodhur kurrë që shqiptari të shtrijë dorën dhe 
të tjerët të na marrin krahun. Ky është mendimi im, ky është mendimi i shumë 
njerëzve dhe i akteve ligjore, dhe me Helsinkin mendoj të mos spekullojë 
askush. 
Ftoj njerëzit të votojmë me karton dhe të lëmë aktet e rrugaçërisë që 
paraqitën personat këtu në Parlament dhe që s’përfaqësojnë minoritetin e 
vërtetë, i cili dëshiron të përfaqësohet këtu. 
Μετάφραση Azem Hajdari –  Ασφαλώς. Δεν είχα στο νου μου να κατανάλωνα 
τόσο χρόνο για το θέμα αυτό, διότι μπορεί να συνεχίζαμε με άλλους νόμους, 
αλλά εκτιμάω εδώ το κουράγιο πολίτη, την ισχυρή και υποστηρικτική λογική του 
καθηγητή δικαίου, κ. Baleta και, εφόσον αναφέρθηκαν οι Πράξεις της ΔΑΣΕ, 
δεσμεύτηκα σ αυτή την ομιλία. 

Όλα τα διεθνή ντοκουμέντα δεν προέκυψαν κατά παράνομο τρόπο, αλλά 
είναι νόμιμα και προσφέρουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Γης να τα 
γνωρίσει, να τα κρίνει, να συλλογισθεί πάνω σ΄αυτά και να βαδίσει βάση αυτών.  

Γι΄αυτό δε δικαιούται κάποιος να τα αρνηθεί, κάποιος να τα αναφέρει 
αυτά διότι η γνώση μας, ιδιαίτερα εφόσον το μονοκομματικό μας κράτος δεν 
έχει ανάγκη αυτά τα ντοκουμέντα. Επωφελούμαι της ευκαιρίας να θυμίσω στους 
κυρίους ότι εμείς ενταχτήκαμε στη ΔΑΣΕ όχι για τον σεβασμό ή μη σεβασμό της 
διασποράς και των εθνικών μειονοτήτων, αλλά επειδή επιτρέψαμε 3 βασικές 
αρχές πάνω στις οποίες έχει συγκροτηθεί η ΔΑΣΕ. Επιτρέψαμε την πολιτική 
αλλαγή, την ελεύθερη πρωτοβουλία, την πίστη στη θρησκεία.     
  Αυτό έκαναν οι Αλβανοί και οι Αλβανοί κάθισαν σ΄αυτούς τους τιμημένους 
σοφράδες του κόσμου.   
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Δεύτερο θα θυμίσω στους νομοθέτες, οι οποίοι μας έθεσαν μπροστά 
έναν τέτοιο νόμο που θριάμβευσε, εφόσον ο νόμος αποτελεί το θρίαμβο της 
λογικής και στις στιγμές αυτές πρόκειται για το θρίαμβο της εθνικής λογικής.  

Πρέπει εκείνοι να είχαν υπόψη να μας σέρβιραν έναν νόμο, ο οποίος θα 
μας έβαζε σε μια αρκετά δύσκολη θέση. 
Τα κόμματα, οι νομικοί γνωρίζουν καλά ότι οι νόμοι καταρτίζονται πάνω σε δύο 
βασικούς άξονες, τον φύσο-συντηρητικό σε ότι αφορά την εθνική υπόθεση και 
τον εθνικο-φιλελεύθερο σε ό τι αφορά τις οικονομικές εθνικές εξελίξεις. Στη 
βάση αυτή έχουν εγκριθεί 18 κόμματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάνω 
στους άξονες αυτούς τα κόμματα έχουν τα βασικά τους ντοκουμέντα, το 
καταστατικό και το πρόγραμμα τους.     

Τότε, σε περίπτωση που η οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ έχει συγκροτηθεί σε 
εθνικο-συντηρητικές βάσεις, έπρεπε να είχε υπόψη, να έκανε μια τέτοια 
πρόταση και να είχε υπόψη αυτό που λέει τώρα;  

Νομίζω ότι οι πολιτικές οργανώσεις νομικά εγκρίνονται πάνω σε μια 
άλλη βάση, η οποία αφορά τη διαφύλαξη του πολιτισμού και της παράδοσης 
σε καθορισμένες γεωγραφικά περιοχές, έχοντας υπόψη τη διαφύλαξη της 
γλώσσας, της ελεύθερη σκέψης κλπ κλπ, όντας μέλη εκείνου του έθνους από 
τον οποίο αποσπάστηκαν κατά τις καθορισμένες ιστορικές στιγμές. 

Έχω εδώ υπόψη μου, σ΄αυτό τον προεκλογικό αγώνα, εφόσον είναι 
γνωστά τα πρότυπα και οι πραγματισμοί της εκλογικής εκστρατείας, εντός των 
εθνικο-συντηρητικών κομμάτων, ή στο άλλο οικονομικό σκέλος, οι εκλογικές 
εκστρατείες συγκροτούνται με βάση αυτά τα παγκοσμίως γνωστά πρότυπα και 
εδώ οφείλεται και η πρόοδος.     

Η ανασταλτικές τάσεις σ αυτές τις στιγμές, ή το συντηρητικό σχέδιο στις 
στιγμές αυτές, αφορά μικρές εξελίξεις ή πιο αργές, ενώ οι ανασταλτικές τάσεις 
από την οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ είναι για να φρενάρουν μια μικρή Αλβανία, για 
να αναστείλουν τους εθνικούς θριάμβους στην περίοδο όταν η Αλβανία 
ενσωματώνεται στην Ευρώπη.     

Μας αξίζει ή δε μας αξίζει να ενταχτούμε στην Ευρώπη, αυτό 
αποδεικνύει  και η πορεία ενός χρόνου όπου εμείς συμμετείχαμε σε διάφορους 
οργανισμούς.  

 Έχουμε σεβαστεί ή δεν έχουμε σεβαστεί τις μειονότητες, αυτό μπορεί 
να υπερασπιστεί σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι είναι 
πεπεισμένοι για τον σεβασμό αυτό.     

Αυτοί είχαν ραδιόφωνο, το δικαίωμα εκπαίδευσης, είχαν το δικαίωμα 
ελεύθερης κίνησης εντός του αλβανικού κράτους και το κέρδισαν άδικα, χωρίς 
να κερδίσουν αυτό το δικαίωμα οι Αλβανοί πολίτες να έχουν την ελευθερία 
κίνησης στον κόσμο, πράγμα που τον οδήγησε σ αυτή την συνολική φτώχεια. 

Σ αυτή την μεταβατική περίοδο επιστρατεύτηκαν στην Αλβανία ντόπιοι 
αναρχικοί και στον κόσμο ξένοι σοβινιστές, ώστε πολλοί Αλβανοί πολίτες να μη 
αποχτούσαν αυτό το δικαίωμα.       

Όχι λίγοι Αλβανοί, κύριοι, ρίχτηκαν στα σπαθιά των τούρκων για να 
υπερασπιστούν των ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο Σκεντέρμπεης, στην αρχή ήταν 
τέτοιος, υπερασπιστής του πολιτισμού, γι΄αυτό εμείς αξίζουμε την ελεύθερη 
κίνηση, χωρίς να μεταλλαχτούμε και να γίνουμε ορθόδοξοι. Αξίζουμε την 
ελεύθερη κίνηση, όπως όλος ο κόσμος, χωρίς να μας αποκαλούν 
Βορειοηπειρώτες. Η ιστορία γράφεται πάνω στο δίκιο και ποιος απομακρύνεται 
από το δίκιο και το ψέμα να πετάξει τον καθένα κατευθείαν και στο γκρεμό.  

Γι΄αυτό κανείς δεν δικαιούται να αρνηθεί εκείνο που είναι αληθές. 
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Το άλλο θέμα που θέλω να αναπτύξω είναι ότι γνωρίζοντας αυτούς τους 
εκλογικούς πραγματισμούς, το δικαίωμα να ανταγωνιστούν σε ένα δημοκρατικό 
κράτος ανήκει στα εθνικο-συντηρητικά κόμματα νομιμοποιημένα πάνω σ΄αυτές 
τις βάσεις, τα οποία είναι 18 στην Αλβανία και το δικαίωμα μέλους σε ένα 
πολιτικό κόμμα ανήκει σε κάθε πολίτη που πρέπει να μετάσχει στο πλαίσιο ενός 
βασικού νόμου.    
   Γι΄αυτό, κανείς δεν έχει αρνηθεί σ΄αυτούς το δικαίωμα μέλους και, 
αντιθέτως, όντας μέλος στα κόμματα αυτά, όχι λίγες προσωπικότητες της 
ελληνικής διασποράς, ή της μειονότητας έχουν έρθει και καθίσει στη Βουλή και 
ξέρουν να κρίνουν, να συλλογιστούν και να προτείνουν νομοθεσία.  

Το άλλο πρόβλημα που πρέπει να θυμίσω, διότι δεν έχουμε μείνει αυτές 
τις στιγμές για να διαφυλάξουμε εκείνο που λέγεται εθνική ύπαρξη, διότι ο 
θρίαμβος της εθνικής λογικής και του εθνικού πολιτισμού, προασπίζουν αυτό 
από τις πολλές αφομοιώσεις. Είναι το γεγονός ότι η 46χρονη πολιτική άφησε 
σε μας τους κοινοβουλευτικούς των δύο πλευρών να λύσουμε το θέμα αυτό. 
Εφόσον μας επέτρεψε να το λύσουμε εμείς, εμείς θα το λύσουμε πραγματικά 
σε ταύτιση με το Ελσίνκι, να αναγνωρίσουμε στη μειονότητα κάθε δικαίωμα, 
αλλά το δικαίωμα του νομοθέτη το χαίρουν μόνο οι πολίτες που εκλέγονται 
μέσω των πολιτικών κομμάτων πράγμα που συνέβη σε όλον τον δημοκρατικό 
κόσμο. Να αναγνωρίσουμε σ΄ αυτούς κάθε πολιτιστικό δικαίωμα, ανταλλαγές, 
ελεύθερες ανθρώπινες σχέσεις, ελευθερία κίνησης των ιδεών, των 
εμπορευμάτων, το δικαίωμα στην περιουσία, στην ελεύθερη πρωτοβουλία, τον 
σεβασμό της εθνικότητας, το δικαίωμα στη δημιουργία, όσον αφορά τη 
δημιουργική διοικητική διανόηση κλπ    

Δεν κατανοώ πώς ετούτοι σκέφτονται, σ΄αυτή την ταραγμένη περίοδο να 
έχουν μια φτωχή Αλβανία. Δεν είναι μήπως καλύτερα για τους Έλληνες να 
έχουν μια πλούσια Αλβανία σε υποστήριξή τους; Είμαστε μικρά έθνη και οι 
πολιτικές συγκροτούνται με βάση τον πραγματισμό.  

Και οι ίδιοι εσείς κύριοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με μεγαλύτερο σέβας για την 
Αλβανία, με μεγαλύτερο σέβας για μας. Πρέπει να αναπτύξετε τον συμβιβασμό. 
Οι φιλόσοφοι του κόσμου λένε: «όταν ο άνθρωπος φέρνει επιχειρήματα για κάτι 
και μιλάει για κάτι, πρέπει να τον καταλάβουν ότι η αλήθεια είναι όσο με την 
πλευρά μου, τόσο και με τον αντίπαλό μου». Πρέπει να επιτευχθεί 
συμβιβασμός. Εσείς καταρτίσατε ένα μη λογικό επιχείρημα, μια λογική πάνω 
σε μη σωστά στοιχεία. Οι προϋποθέσεις σας είναι απατηλές και είναι γνωστό 
και το αποτέλεσμα.    

Πώς μπορείτε εσείς να κατεβάσετε υποψηφιότητες σε όλη την επικράτεια 
της Δημοκρατίας της Αλβανίας;  

Εδώ δεν πρόκειται για φόβο για μια εξουσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, διότι 
καθένας γνωρίζει ότι οι Αλβανοί δεν θα ψηφίσουν εκείνον που δεν πρέπει να 
ψηφίσουν. Το πρόβλημα έγκειται στο πώς είναι δυνατό, ή θέλετε να 
αναφέρουμε σε κάποιον το σύνθημα για να επιστρέψετε στη Βουλή το 
αντισύνθημα. Είμαστε άνθρωποι που κρίνουμε βάση διαφόρων πληροφοριών 
και καταρτίζουμε διάφορες πολιτικές για έξοδο από την μεταβατική περίοδο. 
Άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει συνθήματα και αντισυνθήματα να το 
ξέρουν καλά ότι μπήκαν σ αυτή τη Βουλή διότι εμείς από την αρχή δεν 
ψηφίσαμε το νόμο που αφορούσε την ηθική καθαρότητα των ανθρώπων και 
στη βάση πραγματικών πληροφοριών που υπάρχουν στο φάκελο του καθενός 
σ΄αυτά τα έδρανα δεν θα καθόταν κανείς πληροφοριοδότης, τόσο το 
περισσότερο όταν πρόκειται για μόνιμο. 
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Εγώ απαιτώ να βαδίσουμε σ΄αυτόν το βασικό νόμο και να τηρήσουμε την 
υπόσχεση που δώσαμε στο λαό. Σεβόμαστε εκείνο που είναι δίκιο και 
υπερασπιζόμαστε την αλήθεια. 
Η Ευρώπη αδέρφια, θα υποστηρίξει τα κόμματα εντός της χώρας. Αυτή απαιτεί 
από τα 19 κόμματα τη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης, την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας, την κατάρτιση της νομοθεσίας βάση της ΔΑΣΕ, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και δε ζητάει την 
συνομοσπονδία της Αλβανίας.   

Τέταρτο. Θέλω να τονίσω, ότι όλη η δράση της ελληνικής διπλωματίας 
σ΄αυτή την περίοδο, όταν ο Αλβανός τείνει τη χείρα φιλίας και είναι υπέρ μιας 
καλής πολιτικής, της καλής γειτονίας, αφαιρώντας τις προκαταλήψεις των 
πρώην ανθρώπων που έζησαν στην περίοδο της δικτατορίας και στον καιρό 
του φασισμού. Εμείς γνωρίζουμε ότι το 1/3  του αλβανικού πληθυσμού έχει 
συνδέσει μια για πάντα τις μετέπειτα οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις με την Ελλάδα, γι΄αυτό και ζητούμε μια πολιτική. 

Εσείς θα πρέπει να επισύρεται την προσοχή σ΄αυτούς, τους δικούς σας 
πρωθυπουργούς που πετούνε πάνω από τη Μακεδονία με μισή αλβανική 
εθνικότητα και πάτε να απλώσετε το χέρι στον Μιλόσεβιτς για να ζητήσετε τη 
διάλυση αυτού του έθνους. Το δικαίωμα επί της Μακεδονίας και συνομιλίες 
μεταξύ τους, ανήκει στους Βούλγαρους και στους Αλβανούς και διόλου στους 
Σέρβους και τους Έλληνες σοβινιστές.  Γι΄αυτό εμείς μπορεί να πούμε ότι ως 
διαμελισμένο έθνος, το μόνο ίσως προδομένο έθνος, την ευθύνη θα φέρουν 
εκείνοι που πρόδωσαν το έθνος τους, που συνορεύει από 3 πλευρές με 
Αλβανούς, να ελπίσουμε ότι το πράσινο φως ενός εκδημοκρατισμού της 
Ευρώπης. Να ελπίσουμε ότι η ειρηνική πολιτική, η αναδιοργάνωση της ένωσης 
μέσω της ελευθερίας λόγου, της πολιτικής ελευθερίας, μέσω της ελευθερίας 
κίνησης των ανθρώπων, των ιδεών, των εμπορευμάτων θα βοηθήσει και μας 
να ξεχρεώσουμε μονίμως την εθνική υπόθεση και παράδοση.  

Δε δικαιούστε εσείς άνθρωποι που σας επιτρέψαμε στα εδάφη μας να 
σκεφτείτε ελεύθερα, να εργαστείτε και να αναπτύξετε εκείνες τις δημιουργικές 
σας δυνατότητες, να εισέλθετε αναμεσά μας στη Βουλή και στη διακυβέρνηση, 
να είστε σεβαστοί από τους Αλβανούς περισσότερο από κάθε άλλον, να μας 
επεμβαίνετε και να μας σαμποτάρετε στις εθνικές μας εξελίξεις. 

Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να βαδίσουμε και να αναπτυχθούμε.   
Δεύτερο, κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει ότι το 1913 αφέθηκαν εδάφη 

μας  εκτός συνόρων μας.  
Εμείς το κατανοούμε ότι οι προγονοί μας της Αλβανίας, άνθρωποι 

τιμημένοι όπως ο Αλί Πασάς, διοίκησαν εκεί βιλαέτια, ενώ άλλοι πρόγονοι, 
χειραγωγημένοι σήμερα, ζητούν να μας απωθήσουν τα σύνορα μέχρι το 
Σκουμπίνι. Όχι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, διότι εμείς έχουμε σύμμαχους, 
εμείς θα συγκροτήσουμε μια πολιτική σε ταύτιση με το Ελσίνκι, βάση της 
ευρωπαϊκής συμφιλίωσης, βάση της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρώπη.      

Εμείς δε λησμονούμε 60 000 χιλιάδες Τσάμηδες, οι οποίοι 
σφαγιασθήκαν, δοκιμάσαν ιερή εξέταση και διώχτηκαν και δεν τους 
αναγνωρίστηκε κανένα δικαίωμα λόγου. 

Δε λησμονούμε ότι σήμερα στην Ελλάδα γύρω στις 200 000 τουρκικές 
εθνικές μειονότητες δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα μιας οργάνωσης και η 
εκπροσώπηση της στη Βουλή των Ελλήνων. Εκείνοι εκπροσωπούνται με δύο 
ανεξάρτητους βουλευτές ενώ δύο άλλοι βουλευτές, μετά από παρέμβαση 
πρώην πρακτόρων και ξένων εθνικών μυστικών υπηρεσιών και με πληρωμές 
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κατάφεραν να πάρουν την ιδιότητα του βουλευτή, αλλά όχι της εθνικότητας ή 
της τουρκικής εθνικής μειονότητας και ο πληθυσμός αυτός εκπροσωπείται από 
άνομους βουλευτές.    

Αδέρφια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εμείς θέλουμε να σας αποκαλέσουμε αδέρφια, 
γειτονικοί λαοί, αλλά πάντα εμείς αδέρφια και οι σοβινιστές πάντα στο σπίτι μας 
αυτό δεν πάει. Ο Αλβανός αυτή τη φορά έχει αποφασίσει ώστε με ισχυρό 
διάλογο να αναλύσει το παρελθόν  

Η πρότασή μου: Αφού ψηφίσουμε το νόμο αυτό, στον οποίο δεν πρέπει 
να αφιερώναμε τόσο χρόνο, εμείς οι Αλβανοί να καθίσουμε στο τραπέζι και να 
μιλήσουμε.   

Πώς είναι δυνατό που υψώσαμε τη σημαία με τον Ismail Qemali και δεν 
οικοδομήσαμε το κράτος μας; Πώς γίνεται που συγκροτήσαμε το πρώτο 
δημοκρατικό κράτος στη Βαλκανική και μας το ανέτρεψαν οι Σέρβοι με την 
παραχώρηση εδαφών μας; Πώς είναι δυνατό να αγωνιστούμε για λευτεριά με 
το σύνθημα χωρίς διάκριση θρησκείας, περιοχής, ιδέας και η εξουσία πέρασε 
στα χέρια των υπηρεσιών πληροφοριών;  
  Αυτά φέρνει στο λαό και στο έθνος ένας ξένος πράχτορας. Ο Ε. Χότζα, 
όντας πράχτορας των Σέρβων δεν κατοίκησε εκείνο το αλβανικό μέρος το οποίο 
αποτελεί δικό τους έδαφος. Δεν αναγνώρισε το δικαίωμα των πρώην ιδιοκτητών 
του Αργυροκάστρου, που έχουν νομιμοποιημένους τους τίτλους ιδιοκτησίας και 
το Ελσίνκι αναγνωρίζει τους τίτλους αυτούς, αλλά τους άφησε αδίκως και εμάς 
μας έθιξε. Τόσο το χειρότερο όταν εγώ έκανα συναντήσεις  σ΄αυτές τις περιοχές 
και εγώ έχω σεβασμό και σέβομαι πολύ όλους εκείνους τους ανθρώπους που 
αγωνίζονται για τον εκδημοκρατισμό, αλλά όχι εις βάρος μας, όχι στη ράχη μας.  
Μας συνέβη ένα άλλο φαινόμενο. Μόλις εμείς ανοίγουμε το στόμα για την 
Τσαμουριά, εκείνοι μας ρίχτηκαν, Τι έχετε με τους Τσάμηδες. Τόσο πολύ θα 
πρέπει να καταδιωχτούν οι Τσάμηδες; Γιατί οι Τσάμηδες δεν έχουν το δικαίωμά 
τους; Εμείς δε λέμε ότι έχουμε 300 000 ή 500 000. Εμείς δε λέμε ότι έχουμε 2 ή 
3 εκατομμύρια. Εμείς λέμε ότι σε περίπτωση που ένας Τσάμης, βάση των 
ντοκουμέντων του Ελσίνκι, βάση της νομοθεσία που αναγνωρίζεται σήμερα 
στην Ευρώπη, εκείνος πρέπει να χαίρει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του, εκείνος 
πρέπει να κινηθεί ελεύθερα. 

Εμείς δε λέμε σήμερα γιατί δίνεται στους Βορειοηπειρώτες διαβατήρια, 
αλλά στο παιδί μας για να μεγαλώσει και να λέει τη μάνα –μάνα, τον πατέρα- 
πατέρα και το νερό-νερό (nënës- nënë και babës-babë, ujit-ujë,) μη του 
αλλάζετε το όνομα για να μπορεί να κινείται ελεύθερα για να πάρει λίγα 
χρήματα, για να αγοράσει στη μάνα του ένα μαντήλι ή ένα σαπούνι για να 
πλύνει το πρόσωπο ή μια τηλεόραση για να πάρει έγκαιρη ενημέρωση για τις 
διεθνείς εξελίξεις.   

Γι΄αυτό εγώ λέω να το αφήσουμε αυτό, να φθάσουμε στο σημείο που 
λέγεται συμβιβασμός. Το κέρδος είναι κοινό. Εσείς θα κερδίσετε αυτό που 
λέγεται σεβασμός των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και γι΄αυτό σας 
εγγυόμαστε με την νομοθεσία που θα προκύψει. Εμείς θα κερδίσουμε από 
κοινού με σας, μια ισχυρή αγορά ένταξης στην Ευρώπη. Ας αφήσουμε τις ξένες 
μυστικές υπηρεσίες. Αυτές αλήθεια εργάζονται. Εμείς τις πληροφορίες τις 
έχουμε στα χέρια και μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να πλήξουμε κάποιον με την 
πληροφόρηση αυτή. 
   Το τελευταίο θέμα που εγώ θέλω να συζητήσω είναι ότι μένουμε πιστοί 
σ΄αυτό που έχουν τονίσει οι ηγέτες του κόμματός μας σε συναντήσεις στο 
εξωτερικό είναι το εξής: εγώ σε μερικές επισκέψεις στην Ελλάδα, εφόσον ζητάω 
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εξηγήσεις γι΄αυτό θα δώσω και εξηγήσεις. Το κόμμα μας είναι συγκροτημένο 
βάση των αρχών του Ελσίνκι και θα μείνει πιστό σ αυτές, τόσο σε ό τι αφορά 
τα θέματα των μειονοτήτων εντός της επικράτειάς μας, τα οποία 
αντιμετωπίζονται ως ένα πρότυπο, όσο και σε ο τι αφορά τα εθνικά μας θέματα 
που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας. Εμείς έχουμε πάρει θέση ταυτιζόμενοι 
με το Ελσίνκι. Εμείς έχουμε πει σε συναντήσεις με τον Έλληνα, με υψηλούς 
Έλληνες εκπροσώπους, το τσάμικο ζήτημα εκτός που δεν είναι παλιό, είναι 
θέμα που έχει τεθεί προς λύση. Εμείς έχουμε πει στις συναντήσεις μας με 
ξένους εκπροσώπους, ότι δεν έχει γεννηθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα μας 
πει εμάς να μας βάλουν τα σύνορα στο Σκουμπίνι, εφόσον η ιστορία δεν 
αναφέρει τέτοια στοιχεία.    

Εμείς έχουμε πει στους εκπροσώπους ότι μας συμφέρει μια ισχυρή 
Ελλάδα, μας συμφέρει μια πολιτική χτισμένη σε βάσεις και ντοκουμέντα 
αναγνωρισμένα από το Ελσίνκι, μας ενδιαφέρει και η οδός μέσω Ελλάδας για 
να πάμε στην Ευρώπη. Είμαστε για μια καλή φιλία μ΄αυτούς και πιστεύομε ότι 
θα οικοδομήσουν μια καλή πολιτική με μας σ΄αυτή την μεταβατική περίοδο.  

Εμείς τηρήσαμε και θα τηρήσουμε τις σύμφωνες με το Ελσίνκι δηλώσεις. 
Τέτοια ήταν και η δήλωση χθες του προέδρου του Δ. Κόμματος, κ. Sali Berisha, 
ο οποίος και στη συνέντευξη τύπου, με μια μικρή διόρθωση, όχι από μένα αλλά 
που μπορεί να είχε κάνει ο συντάχτης. Ο Sali Berisha ζήτησε ώστε στις 
περιοχές με πλειοψηφία, να δικαιούνται την εκπροσώπηση και αυτό το 
δικαίωμα το έχουν, ενώ όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα στις δύο πλευρές 
είμαστε ανοιχτοί γι αυτούς τους μειονοτικούς και ως τέτοιοι οι εκπρόσωποι εδώ 
είναι σεβαστοί από τις δύο πλευρές.  

Καταλήγοντας εγώ θέλω να συνεχίσω με τους νόμους, διότι η πρότασή 
μου αφορά την εκπροσώπηση της μειονότητας στις περιοχές στο έδαφός τους, 
όπως έγινε μέσω των αναγνωρισμένων συμβάσεων και η πολιτική οργάνωση 
να περάσει από την εγγραφή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία εγγραφή 
αφέθηκε αδίκως στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το δικαίωμα αυτό είναι 
κατοχυρωμένο στην Αμερική, είναι σε όλον τον κόσμο. Η ιστορία αδέρφια θα 
κριθεί. Η ιστορία δε συνεχίζεται και η ιστορία έχει μποδίσει να αναπτυχθεί. Δεν 
είμαστε έθνος χωρίς ιστορία. 

Σε περίπτωση που εμείς βρούμε μια τέτοια λύση, συγνώμη που 
μακροσκέλισα κύριοι βουλευτές, εμείς θα είμαστε τιμημένοι, θα είμαστε 
σύμφωνοι με τις συμβάσεις. Σε περίπτωση που ο σοβινισμός απαιτεί 
περισσότερο από μας, εδώ εμείς θα κάνουμε εκείνο που με την ψήφο μας και 
με τα δίκαια επιχειρήματά μας θα απορρίψουμε τα απατηλά επιχειρήματά τους.       
  Γι΄αυτό, αυτή είναι η άποψή μας. Καλώ τους βουλευτές, ότι περισσότερο 
από το χαρτόνι (σημ. την ψήφο), κανείς δεν σου τα λύνει αυτά. Η ιστορία έχει 
γραφτεί σε λευκό χαρτί και ποιος καλύτερα από τους Αλβανούς ήξερε να κάνει 
καλύτερα την ιστορία της χώρας του; Με την φιλοσοφία τους κατάφεραν να 
κάνουν την ιστορία τους. Ελάτε να οικοδομήσουμε μια πολιτική βάση των 
νόμων της φιλίας, ελάτε να διατηρήσουμε τις παραδόσεις και τα έθιμα της 
συνεργασίας. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ ώστε ο Αλβανός να απλώσει το 
χέρι και οι άλλοι να μας πάρουν την πλάτη. 

Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψη πολλών ανθρώπων και 
των νομικών πράξεων. Και με το Ελσίνκι νομίζω να μη κάνει κανείς σπέκουλα.  
Καλώ τους ανθρώπους να ψηφίσουν με το χαρτόνι και να εγκαταλείψουμε τις 
πράξεις αλητείας που εκδήλωσαν άτομα εδώ στη Βουλή και δεν εκπροσωπούν 
την πραγματική μειονότητα η οποία επιθυμεί να εκπροσωπηθεί εδώ.  
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Η ενδεικτική ομιλία Hajdari για όλο το εθνικιστικό 
παρασκήνιο! Η ανάμειξη τρίτων χωρών. 

 
(Σημείωση: Η ομιλία του Hajdari, ήταν αρκετά ενδεικτική, 

αποκαλυπτική, καταλυτική και επικίνδυνη. Με τον ίδιο είχα αρκετή φιλία 
μέχρι που γύρισε από τις ΗΠΑ, -προηγούμενο Φθινόπωρο,- όπου είχε 
κληθεί να δείξει δείγματα γραφής ότι μπορούσε να λάβει το χρίσμα του 
ηγέτη της αντιπολίτευσης. Με παρότρυνση του Αμερικανού πρέσβη, αλλά 
και του Α’ Γραμματέα της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα Ν. Κανέλου, 
έγινα μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του Hajdari, κυρίως πριν φύγει 
για τις ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή, από τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ καλούσαν με 
εντατικούς ρυθμούς πρόσωπα από την αντιπολίτευση για να 
διερευνήσουν τις ικανότητές τους και πόσο μπορούσαν να τραβήξουν 
ηγετικά στην Αλβανία, ή και πόσο μπορούσαν οι Αμερικανοί να 
στηριχτούν πάνω τους. Προσωπικά είχα προειδοποιήσει τον Hajdari ότι 
σε περίπτωση που εκδηλώσει τέτοιες απόψεις, όπως στα Τίρανα θα τον 
εξαπέστειλαν γρήγορα από την Ουάσιγκτον, όπως και έγινε. Εκείνος, 
επειδή είχε τη στήριξη αρκετών δυτικών διπλωματών, με πρώτους τους 
Έλληνες, πίστευε πάρα πολύ ότι ήταν πολύ κοντά να πάρει τα ινία του 
Δημοκρατικού Κόμματος. Όντως ήταν αρκετά δραστήριος. Όμως τις 
δημοκρατικές του θέσεις τροφοδοτούσε ο αντικομμουνισμός, αλλά με την 
ίδια κομμουνιστική νοοτροπία.   

Μετά την επιστροφή με άδεια χέρια από τις ΗΠΑ, ακολούθησε μια 
εθνικιστική πορεία. Οι σχέσεις μας κρύωσαν και θα λάβουν τέλος όταν ο 
Hajdari, ως πρόεδρος της επιτροπής για τα εθνικά σύμβολα της χώρας, 
άκουσε την άποψη μου για την βυζαντινή καταγωγή της αλβανικής 
σημαίας. 

Ταυτόχρονα, εφόσον για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες έχασε 
έναντι του Μπερίσια τη δυνατότητα να ηγηθεί της αντιπολίτευσης, ήταν 
αναμενόμενο, να προσεγγίσει εκείνον δυνατά με στόχο να αποχτήσει 
σημαντικό ρόλο στο Κόμμα. 

Η ομιλία του ωστόσο, δεν ήταν απλώς επηρεασμένη από το, αλλά 
κινούνταν στο ίδιο πλαίσιο λογικής του βαθλύ αλβανικού κράτου. Για να 
δείξει όμως ανωτερότητα σε σχέση με το Baleta, έγινε πιο ακραίος στα 
εθνικιστικά του κατά της Ελλάδας και της ίδιας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της Ε. 
Ε. Μειονότητας. Συνεπώς, η ομιλία του, παρά τις πιρουέτες με αναφορές 
στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις μειονότητες, ενθάρρυνε και δόμησε την 
επιθετικότητα των υπολοίπων ομιλητών και έγινε περισσότερο 
επικίνδυνος, τόσο το περισσότερο εφόσον μιλούσε και στο όνομα του 
αρχηγού του Μπερίσια. 

Ταυτόχρονα έγινε και περισσότερο αποκαλυπτικός, όχι επειδή 
έδειχνε ότι είχε τις πληροφορίες για την «κινητικότητα» των 
Βορειοηπειρωτών, αλλά διότι άφησε να αναγνωστούν οι εθνικοί 
προορισμοί του Αλβανισμού, οι οποίοι θα ταυτιστούν στο μέλλον με τις 
προσωπικές του συναλλαγές, τις συνεργασίες και συστροφές του.  

Οι πληροφορίες του δείχνουν ότι τον κάνουν να φοβάται ιδιαίτερα 
από τις κινήσεις για το Βορειοηπειρωτικό και χρησιμοποιεί με τον πιο 
ακραίο τρόπο το μαστίγιο και το καρότο. 
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Ο Hajdari ήταν το χαϊδεμένο παιδί της πρεσβείας μας στα Τίρανα 
και της Αθήνας. Όπως ο ίδιος ομολογούσε, κάθε μήνα μόλις του 
τελείωναν τα χρήματα, κατέβαινε στην Αθήνα, έπαιρνε για χαρτζιλίκι 
καμιά τρία εκατοστάρικα χιλιάδες δραχμές, κανά αυτοκίνητο «για το 
κόμμα» και γύριζε. Η πρεσβεία τον είχε και σοβαρό συνομιλητή. Το 
γνωρίζαμε εφόσον, παρά τις αντιδράσεις μας ότι ο Hajdari, δεν ήταν 
πολιτικός παρά μόνο ένας χείμαρος, μας παρότρυναν να το στηρίζουμε 
ως το πολιτικό μέλλον της Αλβανίας. (!!!) Έτσι, αυτό που αποκαλύπτει 
στην ομιλία του για το θέμα των Σκοπίων, είναι γεγονός. Οι συνομιλητές 
του στην πρεσβεία μας προωθούσαν την ιδέα συμμαχίας των Ελλήνων με 
τους Αλβανούς για τη διάλυση του κρατιδίου των Σκοπίων. Την ιδέα αυτή 
είχα εισηγηθεί και στηρίξει και εγώ στην ελληνική Πρεσβεία. Πιθανόν εδώ 
να οφείλονταν η σιωπή της ελληνικής πλευράς, η οποία ενώ γνώριζε ότι 
από τότε στους Αλβανούς των Σκοπίων και ιδιαίτερα στο Κοσσυφοπέδιο 
μεταφέρονταν όπλα, μέσω του λιμανιού του Δυρραχίου, δεν αντιδρούσε. 

Από την άλλη πλευρά ο Hajdari αποκαλύπτει ότι η απόσταση από 
την Ελλάδα συνδέονταν με την τουρκική προσέγγισή του. Εκείνος, όπως 
κυρίως η Τουρκία, θα δει την ΟΜΟΝΟΙΑ και τα αιτήματα των Ελλήνων 
«ανασταλτικό παράγοντα στον εθνικό θρίαμβο της Αλβανίας και στην 
Ευρωπαϊκή της πορεία». Ταυτόχρονα, θα ταυτίσει «τα Τουρκικά 
μειονοτικά» συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως τα αποκαλεί, με τα 
αλβανικά, κυρίως «το τσάμικο» όπως ισχυρίζεται. Η συνέχεια της 
πολιτικής του καριέρας θα τον φέρει πιο κοντά και με σημαντικότερο ρόλο 
με τα τουρκικά συμφέροντα στην Αλβανία.   
 

Πέμπτη παρέμβαση Παναγιώτη Μπάρκα 
 

Panajot Barka - Pikërisht për këtë problem desha të flas dhe unë. Këtu 
ngatërrohen shumë koncepte. Jam plotësisht dakord që të ulemi të 
diskutojmë dhe të gjejmë një zgjidhje conform aκteve ndërkombëtare, atyre 
taktikave që ndiqen. Jam plotësisht dakord me këtë aspekt, por kam diçka 
dhe nuk e kuptoj përse. Por sa më shumë shkon koha, aq më tepër më bëhet 
kjo pyetje gozhdë në kokë. Pse sot pikërisht në një ligj të tillë mungojnë 
ekspertët për të riparë këtë çështje? Si lejohet që në një ligj kaq të 
rëndësishëm që vendos edhe fatin kombëtar të Shqipërisë, edhe fatet politike 
të saj nuk janë të pranishëm ekspertët dhe pikërisht për këtë çështje nuk 
duhet të trajtohemi as si rrugaçë, as si mediokër, as si naiv, as të biem viktimë 
e presioneve. Ndërsa ne me të drejtën tonë si grup Parlamentar kërkojmë që 
grupet Parlamentare, bashkë me Kryesinë të shtrohemi të diskutojmë siç tha 
dhe zoti Hajdari. Besoj se është një kërkesë plotësisht legjitime jona për arsye 
se, sa herë kanë dashur grupet Parlamentare janë tërhequr për të konsultuar 
për vendime, qoftë dhe më pak të rëndësishme se sa ç’është kjo. Prandaj, të 
vijë këtu eksperti dhe ne të tërhiqemi për të diskutuar me grupet Parlamentare 
dhe me Kryesinë për këtë çështje. Falemnderit! 
 Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας –  Ακριβώς γι΄αυτό το θέμα ήθελα να 
μιλήσω και εγώ. Εδώ μπερδεύονται πολλές αντιλήψεις. Συμφωνώ απολύτως 
να καθίσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση συμβατή με τις Διεθνείς 
Συμβάσεις και τις σχετικές ταχτικές που επιλέγονται. Συμφωνώ απολύτως με 
την άποψη αυτή, αλλά έχω κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει. Και 
όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο μου σφηνώνεται σαν 
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καρφί στο μυαλό. Γιατί ακριβώς σήμερα σε έναν τέτοιο σημαντικό νόμο 
απουσιάζουν οι εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξουν το νόμο αυτό; Πώς 
επιτρέπεται ώστε σε έναν τόσο σημαντικό νόμο που αποφασίζει για την εθνική 
τύχη της Αλβανίας και τις πολιτικές της τύχες, δεν είναι στη Βουλή οι 
εμπειρογνώμονες. Και ακριβώς για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 
αντιμετωπιζόμαστε, ούτε ως αλήτες, ούτε ως μετριόφρονες, ούτε ως αφελείς, 
ούτε να πέσουμε θύματα των πιέσεων. Ενώ εμείς με το δίκιο μας, ως 
κοινοβουλευτική ομάδα, ζητούμε ώστε οι κοινοβουλευτικές ομάδες από κοινού 
με το προεδρείο να καθίσουμε και να συζητήσουμε, όπως είπε ο κ.Hajdari. 
Πιστεύω ότι αποτελεί ένα πλήρως νόμιμο αίτημά μας διότι, όσες φορές έχουν 
θελήσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν αποσυρθεί για να συμβουλευτούν 
για αποφάσεις, ίσως και λιγότερο σημαντικές από αυτή που συζητούμε. Γι΄αυτό 
να έρθει εδώ ο εμπειρογνώμονας και εμείς να αποσυρθούμε για να 
συζητήσουμε με τις κοινοβουλευτικές ομάδες και με το Προεδρείο για το θέμα 
αυτό. Ευχαριστώ!  
Aleksandër Meksi - Zoti Xhelil Gjoni. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ο κ. Xhelil Gjoni. 
Xhelil Gjoni - Po, falemnderit. Unë lidhur me këtë çështje jam dakord me 
diskutimin që bëri deputeti Abdi Baleta dhe Elvira. 
Atje kish histori, po kish dhe aktualitet, kishte argumente shkencorë, po kish 
dhe dhimbje për atdheun. Unë i përshëndes dhe nuk kisha gjë për të shtuar, 
në qoftë se ata do të më lejojnë që më kanë përfaqësuar. Dhe minutazhin që 
kërkon Baleta, unë ja dhashë, në qoftë se ju e shihni të arsyeshme të më lini 
pak se m’i hëngri Baleta, me gjithë shpirt ja dhashë. Lidhur me ligjin që na u 
paraqit këtu në nenin 13, ai vërtet është dërguar nga komisioni dhe më bëri 
përshtypje në konsideratat që vijnë prej andej që Parlamenti ynë ka gjykuar 
gjerë, pjekur kur në Parlament nuk është diskutuar. Prandaj, jemi tamam në 
kohë dhe po diskutojmë; por ky ligj dhe ky nen në mënyrë të veçantë u ka 
shkuar përshtat dhe elementëve shovinistë grekë. E theksoj këtë, elementëve 
të caktuar. 
Unë pata rastin, si kryetar i komisionit të punimeve të jashtme të takoj me një 
grup Parlamentar të Parlamentit europian që erdhi para ca kohësh për të parë 
legjislacionin tonë dhe probleme të tjera. Në këtë grup bënte pjesë edhe një 
grek i ashtuquajtur socialist, i cili kishte ardhur nga Parlamenti Europian të 
vendoste drejtësinë në Shqipëri. Ç’kërkonte ky zotëri shovinist? Sipas tij ligji 
"Për partitë" na qenka antidemokratik, sepse nuk i është dhënë Omonias e 
drejta dhe mundësia të jetë parti politike, pra dhe subjekt elektoral, dhe se 
kështu po shkelen të drejtat e minoritetit grek. 
Kur iu shtrua problemi këtij zotërie se po shfrytëzohen emigrantët tanë, 
refugjatët tanë që kanë shkuar për halle në Greqi, se po detyrohen t’u 
ndërrohen emrat, siç u tha këtu nga deputetët e Omonias dhe s’mbajnë këta 
faj për atë, askush s’ua kërkon këtë, ai u ngrit të ikte, sepse kjo na ishte 
gënjeshtër, por kur me të drejtë një nga pjesëtarët në mbledhje e shtroi -mor ti 
që qenke kaq mbrojtës i minoritetit grek në Shqipëri, pse s’lufton që edhe 
Çamëria dhe çamërit të trajtohen kështu njëlloj me këto të drejta minimale? 
Shtroi pyetjen ky zotëri. Ku ekziston kjo Çamëri ? Ka ekzistuar një Çamëri. 
Unë, të më falin kolegët e Omonias, unë nuk I bashkoj me këtë koleg 
Parlamentar, por dua të them se diskutimet e zotit Barka, këtu, m’u dukën jo 
të  drejta. Pse? Sepse biem në këtë frymë.  
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Nuk jam dakord me Besnik Mustafain, në pikën e parë, se me të dytën jam 
dakord të votohet ashtu siç e shtroi ai. 
Barka shtroi këtu pretendimin se jemi në tokat tona. Unë do t’i thosha zotit 
Barka që, ashtu është, jeni në tokat tuaja, por me një ndryshim të vogël, fare 
të vogël, në tokat tuaja të dhëna nga Lufta Nacionalçlirimtare dhe nga 
Reforma Agrare. Shtroj dhe një problem tjetër, ne e mbrojmë Kosovën 
(ndërhyn P.Barka). Të lutem shumë, të dëgjuam me vëmendje, po, prandaj 
dëgjo, po ke gjë, ke të drejtën e replikës, thuaj s’po të ofendoj, se do të them 
dhe diçka për juve personalisht. ...Pra, dhe këtu ka një ndryshim të vogël, zoti 
Barka, fare i vogël që kosovarët dhe shqiptarët në Maqedoni nuk janë 
minoritet, por kjo ι ngjan tezës së ministrit të Jashtëm Grek që shtron nëpër 
Europë se “ne nuk kërkojmë gjë më shumë nga Shqipëria, as më pak, as më 
shumë sa ç’kërkon Shqipëria për Kosovën". 
E treta, ju keni të drejtë dhe unë ju jap hak kur shtron çështjen që s’mbani faj 
ju për Çamërinë. Nuk mbani faj dhe nuk ju akuzojmë, por të drejtën dhe 
kurajën për t’u ngritur botërisht dhe për t’i demaskuar botërisht dhe luftuar për 
vëllezërit çamë e keni. Unë kujtoj se qarqet shoviniste greke do t’ua dëgjonin 
fjalën më mirë se sa mua si deputet i PS, e kujtdo qoftë. Dhe t’i thoshit: "në 
qoftë se donit të zhvillohet ky minoritet, të zhvillohet dhe kjo Çamëri". Brenda 
atij integriteti (këtu kthehet bobina nga ana tjetër), si e keni ju, por fjalët tuaja, 
që na drejtohesh "pse keni kaq frikë?", dhe këto kërcënime, këto merri 
mbrapsht, zoti Barka. Unë po të garantoj që nuk kemi frikë fare. Për këtë të 
jesh mëse i bindur; por të them të drejtën, me dorë në zemër më vjen keq për 
vëllezërit minoritarë, prej të cilëve kam shumë miq e shokë që ju i përfaqësoni 
këtu në Parlament jo denjësisht, me nervozizëm dhe me alogjizëm. Kaq 
kisha. Falemnderit. 
Μετάφραση Xhelil Gjoni – (Σημ: Πρόκειται για το πιο σκληροπυρηνικό 
μέλος του πρώην Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος 
και σκληρό εθνικιστή ανθέλληνα)   

Σχετικά με το θέμα αυτό συμφωνώ με τη συζήτηση του βουλευτή Abdi 
Baleta και της Elvira. Εκεί υπήρξε ιστορία, αλλά και επικαιρότητα, περιείχαν 
επιστημονικά επιχειρήματα, αλλά είχε και πόνο για την πατρίδα. Εγώ τους 
χαιρετίζω και δεν έχω τι να προσθέσω σε περίπτωση που αυτοί μου 
επιτρέψουν να πω ότι με εκπροσώπησαν. Και τα λεπτά που μου ζήτησε ο 
Baleta, εγώ τα έδωσα. Σε περίπτωση που σεις κρίνεται λογικό να μου 
επιτρέψετε λίγα λεπτά, γιατί μου τα έφαγε ο Baleta, και εγώ ολόκαρδα τα 
έδωσα.  

Σχετικά με το νόμο που παρουσιάστηκε εδώ στο άρθρο 13. Πραγματικά 
το νομοσχέδιο στάλθηκε από την Επιτροπή κατάρτισης (Σημ: Στο γραφείο 
ελεύθερων εκλογών της ΔΑΣΕ στη Βαρσοβία) και μου έκανε εντύπωση οι 
εκτιμήσεις που έρχονται από εκεί τις οποίες η Βουλή μας συζήτησε, έκρινε 
πλατιά, ώριμα όταν στη Βουλή έγινε συζήτηση. Γι΄αυτό είμαστε ακριβώς στο 
χρόνο και συζητούμε. Όμως ο νόμος αυτός και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο 
άρθρο, βόλεψε και τα ελληνικά σοβινιστικά στοιχεία. Το επισημαίνω, 
συγκεκριμένα στοιχεία. 

Εγώ είχα την ευκαιρία, ως πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής 
Εξωτερικών να συναντηθώ με μια αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου που 
ήρθε πριν από λίγο καιρό για να διερευνήσει την νομοθεσία μας και για άλλα 
θέματα. Στην ομάδα αυτή μετείχε και ένας Έλληνας, ένας λεγόμενος 
σοσιαλιστής, ο οποίος είχε έρθει από την Ευρωβουλή για να αποκαθιστούσε τη 
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δικαιοσύνη στην Αλβανία. Τι ζητούσε αυτός ο Έλληνας σοβινιστής; Σύμφωνα 
μ΄αυτόν, ο νόμος για τα πολιτικά κόμματα, είναι αντιδημοκρατικός, διότι δε 
δόθηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το δικαίωμα και η δυνατότητα να είναι πολιτικό κόμμα, 
δλδ και εκλογικός φορέας και συνεπώς παραβιάζονται τα δικαιώματα της 
Ελληνικής Μειονότητας.  

Όταν τέθηκε στον κύριο αυτό το θέμα ότι εκμεταλλεύονται οι μετανάστες 
μας, οι πρόσφυγές μας, που πήγαν από ανάγκη στην Ελλάδα, ότι 
εξαναγκάζονται να αλλάξουν τα ονόματα, όπως ειπώθηκε εδώ από τους 
βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ οι οποίοι δεν φέρουν ευθύνη γι΄αυτό και κανείς δεν 
τους ζητάει κάτι τέτοιο, εκείνος σηκώθηκε να φύγει διότι κατ΄αυτόν είναι ψέμα, 
αλλά όταν δικαίως ένας από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση του είπε, Ρε 
εσύ, είσαι τόσο φλογερός υποστηρικτής της Ελληνικής Μειονότητας στην 
Αλβανία, γιατί δεν αγωνίζεσαι ώστε και η Τσαμουριά και οι Τσάμηδες να 
αντιμετωπίζονται έτσι το ίδιο με τα ελάχιστα δικαιώματα; του απάντησε με το 
ερώτημα: Πού υπάρχει αυτή η Τσαμουριά; Έχει υπάρξει μια Τσαμουριά.   

Εγώ, να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εγώ δεν τους 
ταυτίζω με το συνάδελφο αυτό βουλευτή, αλλά θέλω να πω ότι οι ομιλίες του 
κυρίου Μπάρκα, εδώ μου φάνηκαν όχι σωστές. Γιατί; Γιατί περιέχουν το ίδιο 
πνεύμα. 

Δε συμφωνώ με τον Besnik Mustafain, στο πρώτο σημείο διότι με το 
δεύτερο συμφωνώ να ψηφιστεί όπως το έθεσε.  

Ο Μπάρκας έθεσε εδώ την αξίωση ότι είμαστε στα εδάφη μας. Εγώ θα 
έλεγα στον κύριο Μπάρκα, ότι, έτσι είναι, είστε στα εδάφη σας, αλλά με μια 
μικρή διαφορά, εντελώς μικρή, στη γη σας που σας έδωσε ο 
Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνα και η Αγροτική μεταρρύθμιση, Θέτω και ένα 
άλλο θέμα. Εμείς υποστηρίζουμε το Κοσσυφοπέδιο (Επεμβαίνει ο Παναγιώτης 
Μπάρκας) Σε παρακαλώ πολύ, σε ακούσαμε με προσοχή, ναι, γι΄αυτό άκουσε, 
αν έχεις κάτι, δικαιούσαι απάντηση, πες δε σε προσβάλω διότι θα πω και κάτι 
για σας προσωπικά… Λοιπόν και εδώ υπάρχει μια μικρή διαφορά κύριε 
Μπάρκα, εντελώς μικρή, ότι οι Κοσσοβάροι και οι Αλβανοί στη Μακεδονία δεν 
αποτελούν μειονότητα, αλλά αυτό μοιάζει στη θέση του Έλληνα Υπουργού 
Εξωτερικών που θέτει στην Ευρώπη ότι «εμείς δε ζητούμε κάτι παραπάνω από 
την Αλβανία, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα απ΄ό τι ζητάει η Αλβανία για το 
Κοσσυφοπέδιο». 

Τρίτο, εσείς έχετε δίκιο και εγώ σας το αναγνωρίζω, όταν θέτετε το θέμα 
ότι δεν είναι δική σας ευθύνη για την Τσαμουριά. Δε φέρετε ευθύνη και δε σας 
κατηγορούμε, όμως το δικαίωμα και το κουράγιο για να σηκωθείτε δημοσίως 
και να αποκαλύψετε δημοσίως και για να αγωνιστείτε για τα αδέρφια μας τους 
Τσάμηδες το έχετε. 

Εγώ θυμίζω ότι οι ελληνικοί σοβινιστικοί κύκλοι θα άκουγαν το λόγο σας 
καλύτερα από μένα ως βουλευτή του Σ. Κόμματος ή κάθε άλλου. Και να τους 
λέγατε σε περίπτωση που θέλετε την ανάπτυξη αυτής της μειονότητας να 
αναπτυχθεί και αυτή η Τσαμουριά. Εντός αυτής της ακεραιότητας (εδώ η 
μπομπίνα ηχογράφησης γυρίζει στην επόμενη πλευρά) πώς το έχετε εσείς, 
αλλά τα λόγια σας που μας απευθύνεσαι «γιατί έχετε τόσο φόβο;» και αυτές τις 
απειλές, αυτές ανακαλέστε τες κ Μπάρκα. Εγώ Σας εγγυούμαι ότι δε 
φοβούμαστε καθόλου. Γι΄αυτό να είσαι πεπεισμένος, αλλά να σου πω και το 
δίκιο, με το χέρι στην καρδιά. Μου κακοφαίνεται για τα αδέρφια τους 
μειονοτικούς μεταξύ των οποίων έχω πολλούς φίλους και συντρόφους, τους 
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οποίους εσείς εκπροσωπείται εδώ στη Βουλή όχι αξιοπρεπώς, με νευρικότητα 
και χωρίς λογική.       
Aleksandër Meksi - Një minutë, të lutem. (I drejtohet P.Barkës). 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Ένα λεπτό παρακαλώ (απευθύνεται στον 
Π. Μπάρκα)  
Panajot Barka - Do desha t’i thosha zotit Gjoni se fatkeqësisht apo 
fatmirësisht ai u takua me Parlamentarin Europian grek, ai person ishte një 
arvanitas. Pra, zoti Pangallos është arvanitas. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας – Θα ήθελα να πω στον κ. Gjoni, ότι 
δυστυχώς ή ευτυχώς συναντήθηκε με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, ο οποίος 
είναι Αρβανίτης. Ο κ. Πάγκαλος είναι Αρβανίτης. 
Xhelil Gjoni - Pra, shqiptar, i keni dhënë të drejtat atij atëherë, prapë jeni 
brenda. 
Μετάφραση Xhelil Gjoni – Άρα Αλβανός, έχετε δώσει δικαιώματα σ΄αυτόν 
τότε, άρα είστε μέσα.  
Panajot Barka - Ndërsa, sa për ato gjërat e tjera që the, falemnderit për 
konsideratat, e kanë çuar dhe në Parlamentin Europian, kuptohet; por është e 
vërtetë ajo gjë dhe unë pikërisht për këtë gjë luftoj që të mos prishet ai 
mirëkuptim, ajo mbarëvajtje e miqësisë dhe e të dhënave e të dhashë e 
minoritetit me popullin shqiptar dhe, në qoftë se do të vazhdohen këtu të 
bëhen aludime të tilla me histori, unë përsëri e them që, duke parë historinë 
me atë sy nuk mund të shikohet përpara me mirëbesim e ardhmja.  
Zoti Meksi, duhet të respektohet kërkesa jonë që të tërhiqen kryetarët e 
grupeve Parlamentare. Kryesia duhet të marrë një vendim. Të vijë këtu 
eksperti për të dhënë shpjegimet e duhura për këtë çështje. Është një e drejtë 
jonë, këmbëngulim për këtë gjë. Atëherë... 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -  Εντωμεταξύ, όσον αφορά τώρα εκείνα 
τα υπόλοιπα που είπες, ευχαριστώ για τις εκτιμήσεις, εννοείται έχει τεθεί το 
θέμα και στο Ευρωκοινοβούλιο! Αλλά είναι αληθές ένα πράγμα και εγώ γι΄αυτό 
ακριβώς αγωνίζομαι, να μη χαλάσει αυτή η κατανόηση, αυτή η διατήρηση της 
καλής φιλίας και το δουν και λαβείν της μειονότητας με τον αλβανικό λαό και, 
σε περίπτωση που θα συνεχιστεί εδώ με τέτοιες υπόνοιες με ιστορίες, εγώ ξανά 
το λέω, ότι βλέποντας την ιστορία με αυτό το μάτι δεν μπορείς να δεις μπροστά 
με καλή την πίστη για το μέλλον.   
   Κύριε Μέξη, πρέπει να γίνει σεβαστό το αίτημά μας για να αποσυρθούν 
οι Προέδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Το Προεδρείο πρέπει να λάβει μια 
απόφαση, Να ρθει εδώ ο εμπειρογνώμονας για να δώσει τις πρέπουσες 
εξηγήσεις για το θέμα αυτό. Είναι ένα δικαίωμά μας και επιμένουμε . Τότε…  
Xhelil Gjoni - Zoti Meksi, kisha dhe diçka që s’e përfundova dot. Kam dhe 
propozimin, mbështes propozimin e deputetëve, votim nominal. 
Μετάφραση Xhelil Gjoni – Κύριε Μέξη, είχα και κάτι που δεν ολοκλήρωσα. 
Έχω και την πρόταση. Υποστηρίζω την πρόταση των βουλευτών για 
ονομαστική ψηφοφορία.  
Aleksandër Meksi - Ka për të diskutuar njeri? Atëherë të vijmë mbasdite, se 
kështu s’është punë kjo. Ora është 3 pa një çerek. Po të rrimë dhe 1 orë të 
diskutojmë këtu... Zoti Mitro Nedelko. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi –  Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει; Τότε 
να ρθούμε το απόγευμα διότι έτσι αυτή δεν είναι δουλειά. Η ώρα είναι 3 παρά 
τέταρτο. Μένουμε και μία ώρα για να συζητήσουμε εδώ… Ο κ. Mitro Nedelko. 
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(Σημ. Ο Μέξη, ούτε έλαβε υπόψη το νόμιμο αίτημά μας για τράπεζα των 
προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά ούτε διακόπτει για 
διάλλειμα. Γνώριζε ότι ο χρόνος δε λειτουργούσε υπέρ της 
προαποφασισμένης απόφασής τους. Κάθε διακοπή θα δημιουργούσε 
προϋποθέσεις παρέμβασης, ιδιαίτερα μετά τη βίαιη γλώσσα και 
συμπεριφορά του συνόλου του σώματος σε βάρος μιας μικρής 
μειοψηφίας βουλευτών διαφορετικής, ελληνικής εθνικότητας. Και 
συνέχισε. Τότε σηκώθηκα ξανά στο πόδι και ζήτησα από τους 
συναδέλφους να φύγουμε, αλλά πριν να τραγουδούσαμε τον εθνικό 
ύμνο. Οι δύο Γιάννηδες δεν μιλούσαν ενώ ο Μήτσιος έκανε με νόημα, ότι 
τώρα τελείωσαν όλα τη σημασία έχει….) 
Mitro Nedelko - E jetova edhe unë si të gjithë deputetët e këtij Parlamenti 
pluralist, përgjegjësinë për të hartuar një ligj elektoral që do të ndërtojë një 
strukturë politike të shëndoshë mbi bazën e së cilës Shqipëria do të ecë 
përpara në rrugën e proceseve demokratike. Dua të theksoj që në fillim se 
unë si minoritar përfaqësoj dhe një pjesë të minoritetit maqedonas. Votat e 
mia nga njerëzit e mi të një kombi, deri tani ishin të papërfillshme për t’u 
paraqitur në Kuvendin Shqiptar. Ato i mora nga vëllezërit shqiptarë dhe gjej 
rastin që nga kjo tribune t’i falënderoj ata për besimin që më dhanë; ndërkohë 
t’u kërkoj dhe falje që kjo jetëshkurtësi e këtij Parlamenti nuk më dha 
mundësinë mua që t’u gjendesha me efektivitet në zgjidhjen e këtyre 
problemeve që sot rëndojnë mbi to, si shqiptar dhe minoritar. 
Dua të them dhe diçka tjetër që si minoritar unë u prezantova si kandidat për 
deputet; nuk e ndjeva veten ngushtë fare. Madje nëse unë nuk mora votat e 
të gjithë zgjedhësve, kjo nuk erdhi për atë se unë isha minoritar maqedonas, 
por erdhi për atë pluralizëm politik që ne e shpallëm me ligj, që secili sipas 
bindjeve politike të jepte votëbesimin e tij; dhe unë si i forcës politike 
socialiste, sot kam mundur ose nuk kam mundur të shpreh atë shqetësim të 
këtyre njerëzve, kjo mua më detyron të kërkoj nga vetja për të bërë gjithnjë 
mbrojtje të ligjshme në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar. Unë garantoj dhe një 
herë deputetët e këtij Parlamenti që në fillim e në vazhdim të punimeve të këtij 
Kuvendi më kanë mbështetur, po them, se më kanë mbështetur se kam qenë 
gjithmonë në përputhje me të gjitha kërkesat. Po nuk kam qenë si person 
kështu thjesht, por kam mbrojtur dhe një aspiratë të atyre njerëzve që unë 
përfaqësoj. 
Pra, dua të dëshmoj se kemi një dëshirë për bashkëpunim, për mirëkuptim, 
për frymë miqësie midis popujve dhe nga kjo tribunë e këtij Kuvendi unë kam 
përshëndetur vëllezërit shqiptarë për hapat e tyre. Një herë them se fill pas 
kaq vitesh vjen një minoritar i mirëfilltë në Parlamentin shqiptar, tjetra, ligjërimi 
i gjuhës, tjetra, ligjërimi i transmetimeve maqedonase në radio “Korça” dhe 
hapa të tjera që mund të bëhen sipas mundësive që ka Shqipëria me hallet e 
veta. Në këtë kuptim unë them se ky minoritet maqedonas që jeton në rrethin 
e Korçës, vullnetin e vet politik e ka shprehur dhe e shpreh përmes forcave 
politike shqiptare. Ai gjithmonë do të kërkojë të drejtat e tij, do të zhvillojë 
kulturën dhe identitetin e tij në bazë të të gjitha të drejtave të njohura nga ligjet 
ndërkombëtare. Unë bashkohem me mendimin e shumicës, që të gjithë 
njerëzit, të shoqërisë shqiptare e më tej si qytetarë të Europës 
së bashkuar i quan të barabartë para ligjit. Falemnderit! 
Μετάφραση Mitro Nedelko – Βίωσα και εγώ όπως όλοι οι βουλευτές της 
πλουραλιστικής αυτής Βουλής, την ευθύνη για την κατάρτιση ενός εκλογικού 
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νόμου που θα συγκροτήσει μια υγιή πολιτική υποδομή, με βάση την οποία η 
Αλβανία θα βαδίσει μπροστά στο δρόμο των δημοκρατικών εξελίξεων. Θέλω 
από την αρχή να τονίσω ότι εγώ ως μειονοτικός εκπροσωπώ και ένα μέρος της 
μακεδονικής μειονότητας. Οι ψήφοι από τους ανθρώπους του ίδιου έθνους, 
μέχρι τώρα ήταν ασήμαντες για μια θέση στην αλβανική Βουλή. Τους ψήφους 
τους πήρα από τα αδέρφια Αλβανούς και επωφελούμαι της ευκαιρίας ώστε από 
το βήμα αυτό να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξαν. 
Εντωμεταξύ, να ζητήσω συγνώμη, διότι η σύντομη ζωή της Βουλής δεν μου 
έδωσε τη δυνατότητα για να παραβρισκόμουνα αποτελεσματικά δίπλα τους 
στην επίλυση αυτών προβλημάτων που τους βαραίνουν σήμερα, ως Αλβανοί 
και ως μειονοτικοί.        

Θέλω να πω και κάτι άλλο ώστε ως μειονοτικός, εγώ κατέβασα 
υποψηφιότητα βουλευτή (Με το Κ. Εργασίας) και δεν ένιωσα διόλου στενά. 
Μάλιστα σε περίπτωση που εγώ δεν πήρα τους ψήφους όλων των 
ψηφοφόρων, αυτό δε συνέβη διότι εγώ ήμουν Μακεδόνας μειονοτικός, αλλά 
λόγω αυτού του πολιτικού πλουραλισμού που εμείς κηρύξαμε με το νόμο, ώστε 
ο καθένας βάση των πολιτικών πεποιθήσεων σου δίνει την ψήφο εμπιστοσύνης 
του. Και εγώ ως υποψήφιος της σοσιαλιστικής πολιτικής δύναμης, σήμερα έχω 
ή δεν έχω καταφέρει να εκφράσω την ανησυχία αυτών των ανθρώπων.   

Αυτό εμένα με δεσμεύει να απαιτήσω από τον εαυτόν μου να παρέχω 
πάντα νόμιμη προστασία βάση της νομοθεσίας του αλβανικού κράτους.  

Εγώ εγγυούμαι ακόμα μια φορά τους βουλευτές αυτής της Βουλής που 
από την αρχή και στη συνέχεια των εργασιών αυτής της Βουλής, με έχουν 
στηρίξει, λέω ότι με έχουν στηρίξει διότι ήμουν μονίμως σε ταύτιση με όλα τα 
αιτήματα. Αλλά δεν ήμουν απλώς ως άτομο, αλλά έχω υπερασπιστεί και μια 
προσδοκία εκείνων των ανθρώπων που εγώ εκπροσωπώ.  

Θέλω λοιπόν, να ομολογήσω ότι έχουμε την επιθυμία για συνεργασία, 
για κατανόηση, για πνεύμα φιλίας μεταξύ των λαών και από αυτό το βήμα, εγώ 
έχω χαιρετήσει τους αδελφούς Αλβανούς για τα βήματά τους. Μια φορά λέω ότι 
μετά από τόσα χρόνια έρχεται ένας γνήσιος μειονοτικός στο Αλβανικό 
Κοινοβούλιο. Το άλλο, η αναγνώριση της γλώσσας, η αναγνώριση  των 
μακεδονικών μεταδόσεων στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κορυτσάς και άλλα 
τέτοια βήματα μπορεί να πραγματοποιηθούν βάση των δυνατοτήτων που 
διαθέτει η Αλβανία με τα δικά της προβλήματα.    

Υπό το σκεπτικό αυτό, εγώ λέω ότι αυτή η μακεδονική μειονότητα, που 
ζει στο νομό Κορυτσάς, την πολιτική της βούληση έχει εκφράσει μέσω των 
αλβανικών πολιτικών κόμματων  

Αυτή πάντα θα ζητήσει τα δικαιώματά της, θα αναπτύσσει τον πολιτισμό 
και την ταυτότητά της, βάση όλων των αναγνωρισμένων από τους διεθνείς 
νόμους. Εγώ ενώνομαι με την άποψη της πλειοψηφίας ότι όλοι οι άνθρωποι, 
της αλβανικής κοινωνίας και πιο πέρα ως πολίτες της ενωμένης Ευρώπης της 
αντιμετωπίζει ισότιμα μπροστά στο νόμο.   
Aleksandër Meksi - Në qoftë se do të hyjmë në votim, kam variantet që janë. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Σε περίπτωση που μπούμε σε ψηφοφορία 
έχω τις εξής προτάσεις.  
Flamur Çani - Kam dhënë emrin për të diskutuarqë në fillim të seancës. Të 
dyja grupet, kryetarët e grupeve dhanë mendim tjetër veç atyre që u 
diskutuan këtu. Shokët e Omonias shtruan probleme që kërkojnë takim me 
përfaqësues të grupeve Parlamentare. Ne diskutojmë një ligj të rëndësishëm. 
Unë mendoj t’u jepet e drejta që të takohen. 
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Μετάφραση Flamur Çani –  Έχω δώσει το όνομα για να μιλήσω από την 
αρχή της συνεδρίασης. Οι δύο ομάδες, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών 
ομάδων έκαναν άλλη πρόταση εκτός αυτών που συζητήθηκαν εδώ. Οι 
σύντροφοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έθεσαν προβλήματα και ζητούν συνάντηση με 
τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Εμείς συζητούμε έναν 
νόμο πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω να δοθεί το δικαίωμα να συναντηθούν.   
Elvira Shapllo - Çfarë e drejte more? Ne do të votojmë për nominalisht. 
Μετάφραση Elvira Shapllo – Τι δικαίωμα μωρέ;! Εμείς τώρα θα ψηφίσουμε 
για ονομαστικά.  
Flamur Çani - Unë mendoj që t’u jepet dhe një herë e drejta, sepse u takojnë 
këto dhe pastaj të votojmë. 
Μετάφραση Flamur Çani – Εγώ νομίζω να τους δοθεί και μια φορά το 
δικαίωμα γιατί αυτά τους ανήκουν και μετά ψηφίζουμε.  
Aleksandër Meksi - Propozimet lexohen në momentin para votimit. Doni të 
kalojmë në votim, apo si ta bëjmë? Kam një propozim të Ferizajt dhe të 
Kolevicës, i redaktuar për të dyja, për paragrafin e parë. Përpara, sekretaria, 
mundësisht, jemi duke hyrë në kohën e fushatës, nga data 8, jemi tek 15, ka 
kërcyer, imagjinoni që kemi probleme të pafundme administrative që mund të 
bëhen votime. 
Ju lutem t’ju kujtojmë atë kur ishte rasti i grevës për ligjin për amnistinë. Mos 
na e lini neve këtë përgjegjësi. Të shtyjmë pa fund. Në atë rast ju kërkova që 
të punojmë pa pushim. Pse ndërhyn kot, dhe tani duhet të punojmë pa 
pushim. Ju dibranët... 
(Dikush ndërhyn për të marrë fjalën). Ke folur, ulu! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi –  
Οι προτάσεις διαβάζονται πριν την ψήφιση. Θέλετε να περάσουμε σε 
ψηφοφορία, ή πώς να το κάνουμε; Έχω μια πρόταση του Ferizaj και του 
Kolevicα, συνταγμένη για τις δύο. Για την πρώτη παράγραφο. Μπροστά, η 
γραμματεία, παρακαλώ, είμαστε στα πρόθυρα της καμπάνιας, από ημερομηνία 
8, βρισκόμαστε στις 15, έχει πηδήξει, φανταστείτε ότι έχουμε ατέλειωτα 
διοικητικά προβλήματα που μπορεί να γίνουν εκλογές. 
Σας παρακαλώ, να σας θυμίσουμε εκείνο, όταν ήταν η περίπτωση της απεργίας 
για την αμνηστία. Μη αφήνετε σε μας αυτή την ευθύνη. Να τα παρατείνουμε 
μέχρι τέλος. Στην περίπτωση εκείνη σας ζήτησα να εργαστούμε μέχρι τέλος. 
Γιατί παρεμβαίνετε στα κουτουρού. Και τώρα πρέπει να εργαστούμε αδιάκοπα. 
Εσείς από τη Ντίμπρα… (Κάποιος παρβαίνει για να μιλήσει) Μίλησες εσύ, 
κάθισε! 
 
(Σημείωση: Προσέξτε την αμηχανία του προέδρου. Πρέπει πλέον να 
στανικώσει εσπευσμένα τη συνεδρίαση και θα πρέπει να επιβληθεί στην 
αγέλη σε εθνικιστικό εθισμό των βουλευτών. Δείγμα κι αυτό ότι όλα ήταν 
μέσα σ΄ένα σχέδιο. Ο Μέξη άφησε ανοιχτό το παιχνίδι των πολλών 
ομιλιών για να ξεδιπλωθεί στο ακέραιο ο αλβανικός εθνικισμός, να 
ακουστεί στον αλβανικό λαό και κυρίως στην Ελλάδα και στους διεθνείς 
οργανισμούς η αποφασιστικότητα της αλβανικής εθνικιστικής τους 
απάντηση σε «οποιαδήποτε σχέδια». Για να έδιναν ένα γερό μάθημα στην 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα ότι μόνο στις προϋποθέσεις και γραμμές 
που χάραξε ο Χότζα θα πρέπει να ελπίζει σε καλές σχέσεις με τον 
αλβανικό λαό, ότι η πλειοψηφία κάνει μαζί της ό τι θέλει, τη διώχνει, την 
αφήνει άκληρη, της καταργεί δικαιώματα, ότι αυτή η μειονότητα θα πρέπει 



310 
 

να αποξενώσει κάθε ηγεσία που θέλει να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές 
της πλειοψηφίας, ότι θα είναι ο όμηρος, το αντίβαρο, στην όποια εθνική 
και εθνικιστική αλβανική αξίωση. Όπως επίσης ήθελε να δείξει και ποιες 
είναι οι εθνικές τους αξιώσεις και επιδιώξεις. Να έφθανε επίσης 
φυσιολογικά η απόφαση για την έξωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τη Βουλή. 
  Ήταν μια ιστορική ημέρα της άγριας συμπεριφοράς της 
πλειοψηφίας έναντι της μειοψηφίας, όπου ο αποκλεισμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
από εκλογικό φορέα θεωρούνταν ένα σημαντικό πατριωτικό εθνικό έργο. 
Όπου θεωρούσαν σεβασμός των μειονοτικών δικαιωμάτων το δικαίωμα 
να αποφασίζει η πλειοψηφία για τις επιλογές του Ελληνισμού, πώς θα 
εκπροσωπηθεί, πώς θα οργανωθεί και τι θα ζητάει. Που ταύτιζαν την απλή 
συμμετοχή Ελλήνων στις γραμμές των αλβανικών κομμάτων με την 
πραγματική αυθεντική εκπροσώπηση και διεκδίκηση δικαιωμάτων.  

Με το κριτήριο αυτό θα πρέπει να κριθεί και η δική μας αντίσταση, 
ως η αποκάλυψη του πραγματικού περιεχομένου των ελληνοαλβανικών 
σχέσεων και του πραγματικού προσώπου του αλβανικού εθνικισμού που 
τρόμαξε όταν είδε την πραγματική διάσταση και περιεχόμενο του 
Ελληνισμού στην Αλβανία )    
 
Bardhyl Reso - Ne kemi thënë për votim nominal, jo për propozim tjetër. 
Μετάφραση Bardhyl Reso – Εμείς έχομε πει για ονομαστική ψηφοφορία, όχι 
για άλλη πρόταση. 
Aleksandër Meksi - Çfarë po vështirësoj? Unë do të lexoj propozimet që 
janë. I revoltuar flet gjithnjë. 
Sa herë do të flasësh. Ka më të zgjuar Ferizaj, atë që thua ti e ke sjellë në 
formë propozimi dhe jemi të qartë, pse ndërhyn kot? "Çdo shtetas shqiptar që 
gëzon të drejtën për t’u zgjedhur sipas këtij ligji mund të paraqitet kandidat për 
deputet në Kuvendin Popullor si përfaqësues i çdo partie, i një grupimi partiak 
ose si kandidat i pavarur". Ky është paragrafi i parë. Është i njëjtë, zoti 
Kamberi, prandaj mos u nxitoni. 
Kush është për ta miratuar paragrafin e parë? Do të votoni? Po mos u ktheni 
tani të përmbysni të tëra llojet e normës. Kundra? Abstenim? 
Miratohet neni 13. 
Paragrafi i dytë dhe i tretë. Keni vërejtje? Kush është për t’i miratuar? 
Kundra? Me shumicë votash miratohet. 
Fillojmë në orën 17. Një minutë. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Τι δυσκολεύω; Εγώ θα διαβάσω τις 
προτάσεις που είναι. Αναστατωμένος μιλάς πάντοτε! Πόσες φορές θα μιλήσεις. 
Έχω πιο έξυπνο τον Ferizaj, αυτό που λές εσύ το έχεις φέρει ως πρόταση και 
είμαστε ξεκάθαροι, γιατί παρεμβαίνεις στα κουτουρού; «Κάθε Αλβανός πολίτης 
που  χαίρει του δικαιώματος εκλογής βάση αυτού του νόμου, μπορεί να 
κατεβάσει υποψηφιότητα για βουλευτής στη Λαϊκή Βουλή ως εκπρόσωπος  
κάθε κόμματος, συμμαχίας κομμάτων και ανεξάρτητος υποψήφιος»  Αυτή είναι 
η πρώτη παράγραφος. Είναι η ίδια, κ. Kamberi, γι΄αυτό μη βιάζεστε. Ποιος είναι 
υπέρ της πρώτης παραγράφου; Θα ψηφίσετε; Μη γυρίζετε τώρα να ανατρέψετε 
κάθε νόρμα . Κατά; Αποχή;  
Εγκρίνεται το άρθρο 13  
(Σημ. Σ’ αυτό το χάος που προκαλούσε η εθνικιστική μέθη για την 
καταδίκη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ψηφίστηκε η επίμαχος παράγραφος του 
άρθρου 13 σφραγίζοντας έτσι και τυπικά τη διαγραφή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
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για να είναι εκλογικός φορέας. Η ώρα ήταν γύρω στις 15 00 και μια 
συννεφιασμένη Κυριακή, 30 χρόνια πριν) 
Η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος; Έχετε παρατηρήσεις. Ποιος είναι υπέρ; 
Κατά; Με απόλυτη πλειοψηφία ψηφίζεται  
Αρχίζουμε στις 17 η ώρα. Ένα λεπτό. 
 
 

Τελευταία παρέμβασή μου. Δήλωση: Μας αναγκάζετε να 
επανεξετάσουμε το πολιτικό μας στάτους στο αλβανικό 

κράτος 
Panajot Barka - Meqenëse kërkuam që grupet Parlamentare të tërhiqeshin 
para këtij votimi, ashtu siç u veprua për çdo ligj tjetër, ju nuk e zbatuat. Na 
lejoni tani të themi diçka për këtë nen që u aprovua. 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας -  Εφόσον  ζητήσαμε την απόσυρση των 
κοινοβουλευτικών ομάδων να αποσύρονταν πριν την ψηφοφορία όπως για 
κάθε νόμο και σεις δε τον εφαρμόσατε, επιτρέψτε μας τώρα να πούμε δυο λόγια 
για το  άρθρο αυτό που μόλις ψηφίστηκε.  
Aleksandër Meksi - Ju lutem, uluni! I fundit që ka fjalën, që të jeni të qetë. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Σας παρακαλώ  Καθίστε! Είναι ο 
τελευταίος που θα μιλήσει να είστε ήσυχοι  
Panajot Barka - Brenda një viti të jetës zyrtare të demokracisë pluraliste në 
Shqipëri, minoriteti grek provoi privimet themelore demokratike që shprehin, 
në fund të fundit, angazhimet e forcave politike në Shqipëri, për të krijuar, që 
e tregoi dhe dita e sotme, një reciprocitet negativ për çështjet kombëtare në 
Ballkan dhe përpjekje për të shuar ekzistencën në fushën politike e pastaj në 
drejtime të tjera të minoritetit grek në Shqipëri. Filloi kjo histori me zgjedhjet e 
31 marsit, kur organizata e minoritetit grek u kufizua si subjekt elektoral vetëm 
si subject elektoral vetëm në 5 zona... 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας –   
(Σημείωση: Στην ουσία ανάγνωσα με κάποιες μικρές αλλαγές την 
επιστολή που είχαμε ετοιμάσει για το Πρόεδρο Αλία. Εκείνο που ήθελα 
είναι να καταγράφονταν στα πραχτικά της Βουλής, όπως και έγινε, η 
δήλωση ότι μας αναγκάζουν να επανεξετάσουμε το πολιτικό καθεστώς 
ως μειονότητα στην Αλβανία)  
Εντός ενός χρόνου της επίσημης ζωής της πλουραλιστικής  δημοκρατίας στην 
Αλβανία, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δοκίμασε θεμελιώδεις δημοκρατικές 
στερήσεις, που σε τελική ανάλυση αποδεικνύουν τη δέσμευση των πολιτικών 
δυνάμεων στην Αλβανία για τη δημιουργία αρνητικής αμοιβαιότητας στα 
εθνικά θέματα στη Βαλκανική και τις προσπάθειες της εξουδετέρωσης της 
ύπαρξης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, πρώτα σε πολιτικό 
επίπεδο και μετά σε άλλους τομείς. Άρχισε η ιστορία αυτή στις εκλογές της 
31ης Μαρτίου, όταν η οργάνωση της ελληνικής μειονότητας περιορίστηκε ως 
εκλογικός φορέας, επιτρέποντάς την να κατεβάσει υποψήφιους βουλευτές 
μόνο σε 5 ζώνες.  
Aleksandër Meksi - Ju lutem, mos u largoni, do t’ju lajmëroj për vazhdimin. 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Σας παρακαλώ, μη απομακρύνεστε, έχω 
ενημέρωση για τη συνέχεια. 
Panajot Barka - U pasua nga vendimi i heshtur për të mos marrë pjesë në 
Qeverinë e Stabilitetit edhe pse është si forcë e tretë politike brenda në 
Parlament. Νë korrik, duke shkelur të gjitha aktet ndërkombëtare mbi të 
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drejtat e njeriut dhe të pakicave etnike Parlamenti miratoi ligjin që nuk lejoi 
parti politike mbi baza etnike fetare, ndërsa në tetor hodhi poshtë një ligj që 
rregullonte arsimimin në gjuhën amtare të pakicave kombëtare, të paktën 
juridikisht dhe tani aprovon ligjin tjetër, ligjin electoral që i heq të drejtën 
organizatës politike Omonia të jetë subjekt elektoral, me të gjitha të drejtat 
ose me asnjë të drejtë fatkeqësisht dhe mundësinë për të pasur përfaqësuesit 
e vet autentikë në Parlamentin shqiptar. Jashtë Parlamentit forca të ndryshme 
politike, madje sot u provua në Kuvendin Popullor, të zhvillojnë një fushatë 
intensive kundër minoritetit grek që shkon deri në thirrje për asgjësimin fizik. 
Një qëndrim i tillë shpreh hipokrizinë e deklaratave të ndryshme qeveritare 
Parlamentare shqiptare për respektimin e të drejtave të njeriut dhe konfirmon 
edhe njëherë pohimet tona, se demokracia në Shqipëri në drejtim të çështjes 
së pakicave kombëtare ka një sens regresiv e mohues. Kjo gjë e detyron 
minoritetin grek, ky është mendimi ynë si grup Parlamentar, që të bojkotojë 
zgjedhjet e ardhshme dhe në situata të tilla, ashtu siç u shprehën 
shumë deputetë këtu për parje kufijsh, e më the të thashë të shikojmë edhe 
statusin, ekzistencën si minoritet në shtetin shqiptar që duhet ta kishte bërë 
që më përpara Ministria e Drejtësisë, qoftë dhe Kuvendi, qoftë dhe Qeveria 
Shqiptare. Falemnderit! 
Μετάφραση Παναγιώτης Μπάρκας –  Ακολούθησε η σιωπηλή απόφαση να 
αποκλειστεί στη συμμετοχή της στην κυβέρνηση σταθερότητας, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι είναι η τρίτη πολιτική δύναμη στη Βουλή. Τον Ιούλιο, 
παραβιάζοντας όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, η Βουλή ψήφισε νόμο που 
απαγορεύει ίδρυση πολιτικών κομμάτων σε θρησκευτική και εθνική βάση, ενώ 
τον Οκτώβριο η Βουλή απέρριψε ένα νομοσχέδιο που ρύθμιζε τη λειτουργία της 
παιδείας στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων τουλάχιστον νομικά και 
τώρα ψηφίζει τον άλλο νόμο, τον εκλογικό που αφαιρεί στην πολιτική οργάνωση 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το δικαίωμα να είναι εκλογικός φορέας με όλα τα δικαιώματα 
ή με κανένα δικαίωμα, αφαιρώντας δυστυχώς το δικαίωμα στηνΕθνική 
Ελληνική Μειονότητα να έχει τους δικούς της αυθεντικούς εκπροσώπους  στην 
αλβανική Βουλή. 

Εκτός Βουλής, διάφορες πολιτικές δυνάμεις, μάλιστα σήμερα 
δοκιμάστηκε στη Λαϊκή Βουλή αναπτύσσουν έντονη εκστρατεία κατά της 
Ελληνικής Μειονότητας που φθάνουν σε εκκλήσεις για την φυσική της 
εξόντωση.Μια τέτοια στάση αποδεικνύει την υποκρισία των διαφόρων 
δηλώσεων από την αλβανική κυβέρνηση και τη Βουλή για τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά τις διαπιστώσεις 
μας ότι ο εκδημοκρατισμός στην Αλβανία, όσον αφορά το θέμα των εθνικών 
μειονοτήτων διακατέχεται από αντιδραστικές τάσεις και τάσεις άρνησης. 

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, αυτή είναι 
δική μας άποψη ως Κοινοβουλευτική ομάδα, να απέχει από τις επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές και στις συνθήκες αυτές, όπως εκφράστηκαν πολλοί 
βουλευτές εδώ για εξέταση συνόρων και σου είπα και μου είπες να 
επανεξετάσουμε και το καθεστώς ύπαρξης ως μειονότητα στο αλβανικό κράτος, 
το οποίο έπρεπε να είχε κάνει από νωρίτερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε η 
Βουλή, είτε η Αλβανική Κυβέρνηση.  
Aleksandër Meksi - Vazhdojmë në orën 17:00, ju lutem! 
Μετάφραση Aleksandër Meksi – Συνεχίζουμε στις 17 00 η ώρα, σας 
παρακαλώ!  
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Τα φρικτά συμπεράσματα. 37 ομιλητές σταύρωσαν την 

ΟΜΟΝΟΙΑ, την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, την Ελλάδα. 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας δε δέχεται την διακοίνωση 
διαμαρτυρίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατά της απόφασης της 

Βουλής. «Φύγετε, δε σας γνωρίζουμε!»  
Απειλή με όπλο από μπλόκο της αστυνομίας κατά την 

επιστροφή  
 

Σημειώσεις : Η συνεδρίαση του απογεύματος δεν πραγματοποιήθηκε. 
Οι Αλβανοί βουλευτές απείχαν. Είχαν γιορτή…. Γιόρταζαν την δική τους εθνική 
επιτυχία, της απαλλαγής της πλειοψηφίας από το φόβο που έβλεπαν στη 
μειοψηφία. Με πολύ δυσκολία κατάφεραν να συνεχίσουν τις εργασίες και την 
επόμενη 
  Τι αγριότητα! Αποδείχτηκε ξεκάθαρα ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα 
είναι ο όμηρος και το θύμα όλων των αλβανικών εθνικιστικών παθών κατά της 
Ελλάδας, διαχρονικών και σύγχρονων. Μετρήσαμε συνολικά 37 ομιλητές χωρίς 
τις δικές μας παρεμβάσεις σε μια μάχη που διήρκησε πάνω από τρεις ώρες. 
Από τους ομιλητές μόνο δύο ήταν κατά κάποιο τρόπο ισορροπημένοι, χωρίς 
τέλος να στηρίξουν τις απαιτήσεις μας. Ένας εξ΄αυτών ήταν ο Κώστας 
Καλόγερος στο Σ. Κόμμα και ο άλλος ο B. Mustafaj του Δ. Κόμματος  

Για μας δεν ξέρω τι ήταν. Ένα φρικτό τέλος ή μια ατέλειωτη φρίκη. 
Μάλλον ένα τεστ για να καταλάβουμε το ύψος μίσους που κρύβονταν από την 
απατηλή αγάπη προς σε μάς, την «αγάπη» προς τον ελεύθερο σκλάβο, ο 
οποίος και όταν προσφέρει τις αναντικατάστατες υπηρεσίες του, πρέπει να 
απωλέσει την δική εθνική ταυτότητα. 

Στις 15:30 περίπου η ώρα, φύγαμε από τη Βουλή. Στη σειρά ο ένας μετά 
τον άλλον, με βαρύ βήμα και ίσιο κορμί, αμίλητοι, με ένα ασήκωτο βάρος στο 
στήθος και ένα τρομαχτικό κενό στο στομάχι. Πίσω μας θόρυβος, γέλια και 
έντονες χειραψίες… 

Πρώτη που πήρε το υπόμνημα διαμαρτυρίας ήταν η Αμερικανική 
Πρεσβεία, Μετά αφήσαμε την επιστολή διαμαρτυρίας στον Αλία και πήραμε με 
τη σειρά τις πρεσβείες των χωρών της ΕΟΚ τότε.  

Δεν καταλάβαμε τι συγκεκριμένα μας είπε ο Ιταλός θυρωρός στην Ιταλική 
Πρεσβεία, όταν δεν δέχτηκε να παραλάβει το υπόμνημα. Έλεγε πάντως με 
υψηλή φωνή και πολύ γρήγορα κάτι που είχε σχέση με την Κυριακή. 

Καταλάβαμε όμως πολύ καλά τη γλώσσα της υπηρεσίας στην Πρεσβεία 
της Ελλάδας. Ο υπηρεσιακός υπάλληλος κάθισε μακριά από τα εξωτερικά 
κάγκελα και μόλις του είπαμε ποιοι είμασταν και τι θέλουμε μας απάντησε 
ψυχρά και με αποφασιστικό ύφος «Φύγετε! Δεν Σας γνωρίζουμε!...» Λογικό να 
μη μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η άρνηση της ιταλικής πρεσβείας, Μάλλον 
αναμενόμενο. Η ελληνική άρνηση ήταν μαχαιριά που μας μπίχτηκε αθόρυβα 
στο στήθος…. 

Φύγαμε για τον τόπο μας… Δεν έβρεχε, αλλά είχε πάρει να νυχτώσει και 
ήταν μια περίεργη συννεφιά, πολύ χαμηλή, λες και έπρεπε να τη διασχίσουμε 
με τα χέρια και τα σώματά μας. 

Βαδίζαμε στριμωγμένοι σ΄ένα Φίατ τέσσερις βουλευτές και ο οδηγός. Οι 
λακούβες δεν άλλαζαν τη συμπεριφορά μας. Από σιωπή, σε αναλύσεις για το 
τι ειπώθηκε στη Βουλή. Δε θέλαμε εντούτοις να σχολιάσουμε την επόμενη μέρα, 
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να αναφερθούμε στις ελπίδες για την αντίδραση του ξένου παράγοντα  Η 
κουβέντα μας κόβονταν κάθε φορά που πήγαινε στη συμπεριφορά της 
ελληνικής πρεσβείας. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, αλλά μια αόρατη 
δύναμη μας εμπόδιζε να σχολιάσουμε πολλά! Και μετά από την καθιερωμένη 
σιωπή θα αρχίζαμε ξανά, με τα λεγόμενα των βουλευτών των δύο κομματων. 
Θυμόμασταν κάθε λεπτομέρεια, αλλά δεν μπορούσαμε να απαλλαγούμε από 
το αποπνιχτικό και καταπιεστικό κλίμα. Ούτε μπορούσαμε τότε να δούμε και να 
αναλύσουμε το παρασκήνιο. Είχαμε ακόμα ενέργεια, όχι όμως εκείνη την 
εκρηχτική δύναμη για να τα βάλεις με πάνω από 100 άτομα μαζί.   

Κάπου, μόλις περάσαμε το Μπάλσι, εκεί που τα σκοτάδια είναι ιδιαίτερα 
πυχτά και νιώθεις ιδιαίτερα την ατμοσφαιρική πίεση, μας σταμάτησε ένα 
περίεργο αστυνομικο-στρατιωτικό μπλόκο, αποτελούμενο από 4-5 άτομα 
οπλισμένοι με καλάσνικοφ. Με παρατεταμένα τα όπλα τους, μας έκλεισαν το 
δρόμο μπρος και πίσω και ζήτησαν να κάνουν έλεγχο στο αυτοκίνητο. Τους 
είπαμε ότι είναι βουλευτικό και δεν επιτρέπεται. «Ξεχάστε το αυτό» μας είπαν 
λες και εκείνη η δραματική συνεδρίαση που προηγήθηκε εκείνο το απόγευμα 
και είχε μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, μας είχε αφαιρέσει 
ταυτόχρονα και την βουλευτική ασυλία! Έδωσα εντολή στον οδηγό να 
προχωρήσει. Δεν εισάκουσε! Τότε κατέβηκα με κατεύθυνση προς το μπλόκο 
μπροστά από το αμάξι. Σχεδόν ταυτόχρονα άκουσα πίσω μου το μοχλό του 
όπλου να οπλίζει με ταχύτυτα και τη φωνή του Γιάννη Γιάννη να φωνάζει «Μη, 
σε παρακαλώ, θα μας σκοτώσουνε!!» Εκείνη η φωνή μες το σκοτάδι ήταν πολύ 
αλιώτικη. Εκδήλωνε φόβο, εντολή, παράκληση, κακό προαίσθημα, απειλή…. 
Κατέβηκαι και ο ίδιος και ήρθε να με σταματήσει με φωνή που σχεδόν δεν 
ακούγονταν εκτός από το θα μας σκοτώσουν!!!! Γύρισα! Για αρκετά λεπτά 
μεσολάβησε σιωπή, χωρίς καμιά κίνηση. Ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος 
του CB και μετά μας άνοιξαν το δρόμο.   
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Το παρασκηνιακό κλίμα πριν την Α΄ Συνδιάσκεψη της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Από την καθαίρεση της ηγεσίας της, στην ίδρυση νέου 
κόμματος.  

Η δήθεν προώθηση του Βορειοηπειρωτικού ως μέσο 
επίτευξης άλλων σκοπών. (Τι έλεγε ο φάκελος του ΝΑΤΟ) 

    
Στις 05.02.1992 ήταν η συνδιάσκεψη. Αναβλήθηκε μόνο για δύο μέρες. 

Όσο να επιστρέφαμε εμείς από τα Τίρανα. Υπήρχε μεγάλη η βιασύνη! 
Χρειάζονταν να καθαιρεθεί η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να άνοιγε διάπλατα ο 
δρόμος για τις δρομολογημένες εξελίξεις, με κύρια την ίδρυση του νέου 
κόμματος.  

Συνεπώς, μετά και από την περιπετειώδη επιστροφή από τα Τίρανα, δεν 
υπήρχε ξεκούραση και ύπνος. Έπρεπε να προετοιμάσω την ομιλία για την 
Συνδιάσκεψη. Δεν ήταν όμως διόλου εύκολο. Ένιωθα πολύ μόνος. Γνώριζα 
πολλά, όπως και το παρασκήνιο της Συνδιάσκεψης. Εκείνο που τροφοδοτούσε 
την ελευθερία μου, ήταν ότι γνώριζα πλέον πως ο ηγετικός ρόλος μου στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ, είχε κλείσει. Άρα μπορούσα να μιλούσα.  

Τις δύσκολες εκείνες στιγμές μου θυμίζουν τώρα η ιδιαίτερη 
συμπεριφορά της συζύγου μου. Όπως ποτέ άλλοτε, η Ελβίρα, ούτε μου έκανε 
τη γνωστή ερώτηση, «τι έγινε;», ούτε αν είμαι κουρασμένος, ούτε ότι είναι έτοιμο 
το ντους. Δεν με ρώτησε αν θα φάω κάτι. Δεν έλεγε κουβέντα. Απλώς με 
ακολουθούσε σιωπηλά απαλλάσσοντάς με από τα πράγματά μου. Η Ελβίρα 
θεωρούσε πάντα ότι καθετί που έκανα ήταν σωστό και αυτό την έκανε να ήταν 
αφοσιωμένη μαζί μου. Η συμπεριφορά της εκείνες τις στιγμές όμως έδειχνε πώς 
ήταν ανήσυχη και αυτό για μένα που προσμετρούσα πάντα στο δικό της 
προαίσθημα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό!  
  Κάθισα να γράψω την ομιλία μου. Όμως, ήταν δύσκολο να απαλλαγώ 
από τα βιώματα και τα συναισθήματα στη Βουλή. Όσο περνούσαν οι ώρες και 
ήμουν μόνος αναζητούσα μέσα μου τι μπορούσα να πω ακόμα και δεν τα 
κατάφερα. Δεν ήθελα να σκεφτώ ότι εκείνη ήταν μια ιστορική ημέρα. Και όντως, 
στα ιστορικά δεδομένα της αλβανικής Βουλής, από το 1922, ήταν η πρώτη 
φορά που Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι δεν έλειπαν ποτέ στον ανώτατο 
αλβανικό νομοθετικό θεσμό, να είχαν υψώσει τόσο τη φωνή τους για τα 
δικαιώματα των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, να είχαν επιδιώξει 
με τόσο δύναμη την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, τη διεκδίκηση 
θεμελιωδών εθνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της 
εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού της Αλβανίας.  

Από την άλλη ένιωθα έντονα το παρασκηνιακό άδειασμα από αυτούς, 
(το προχωρημένο κλιμάκιο του ΥΠΕΞ των Ιωαννίνων και τα όργανά του), που 
αποτελούσαν πλέον, τη de facto ηγεσία στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Στην ουσία σκοπός 
και επιτυχία τους ήταν η επιχείρηση εκκαθάρισης της μέχρι τώρα ηγεσίας, δλδ 
ημών, με την προκλητική μέθοδο, το κυνήγι μαγισσών, μια κακή αντιγραφή των 
μεθοδεύσεων του είδους στο ολοκληρωτικό καθεστώ. Αδιαφόρησαν, μας 
απέφευγαν, μας απέκλεισαν από τις προετοιμασίες για την συνδιάσκεψη.   

Η Αθήνα, ωστόσο κατάλαβε ότι θα ήταν με πολιτικό κόστος για την 
κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν έδειχνε ενδιαφέρον για την αποπομπή με 
τον τρόπο αυτό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την αλβανική βουλή. Η στάση μας στην 
τελευταία συνεδρίαση δεν μπορούσε να αποσιωπηθεί και απαξιωθεί εντελώς.  
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Έστειλε τον Μήτσιο στις Βρυξέλες για διαμαρτυρίες στους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Δεν έγινε ποτέ γνωστό τι έκανε ο Μήτσιος στις Βρυξέλες. (Σύμφωνα 
με μετέπειτα διαδόσεις του, βρέθηκε «εντελώς τυχαία» στα κεντρικά γραφεία 
του ΝΑΤΟ, όπου για αρκετή ώρα έμεινε σε προθάλαμο του γραφείου του  
Γενικού Γραμματέα, σε έναν τοίχο του οποίου ήταν κρεμασμένος χάρτης που 
έδειχνε τη Βόρειο Ήπειρο ενταγμένη στην Ελλάδα. (Δύο χρόνια μετά, ο Μήτσιος 
θα κάνει το ίδιο ταξίδι, στο ΝΑΤΟ. Θα κληθεί να δώσει, στο όνομα των 
Βορειοηπειρωτών μια απάντηση για την μελλοντική τους τύχη, αφού πρώτα θα 
μελετούσε για 24 ώρες φάκελο με ξεκάθαρες προτάσεις. Πρόκειται για φάκελο 
που είχε ετοιμαστεί στις ΗΠΑ, με την παρότρυνση του ελληνικού λόμπι εκεί και 
το ΝΑΤΟ. Για να ήταν σίγουροι στις απαντήσεις του Μήτσιου οι ΝΑΤΟϊκοί 
επέλεξαν δικό τους μεταφραστή. Η απάντηση του Μήτσιου, δυστυχώς, 
ξεκινούσε από τη θέση του ως βουλευτής στο αλβανικό κοινοβούλιο και όχι ως 
εκπρόσωπος των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών μπροστά σε κρίσιμες ιστορικές 
αποφάσεις. Το 1997 ο Μήτσιος θα επιδιώξει να επανορθώσει, μα τότε ήταν πολύ 
αργά. Η τελευταία του εμφάνιση θα γίνει το 2014-15 με την διοικητική διαίρεση 
και τις τοπικές εκλογές στην Κονίσπολη!)      
Ταυτοχρόνως, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Katherine 
Lalumier, ζήτησε επίμονα και άμεσα από τον Πρόεδρο Αλία να επιστρέψει τον 
εκλογικό νόμο στη Βουλή, πριν τη διάλυσή της με στόχο την αποκατάσταση του 
δικαιώματος του εκλογικού φορέα στην ΟΜΟΝΟΙΑ. 

Το δίλημμά του Αλία το έλυσε η Αθήνα. Ως αντάλλαγμα για τον 
αποκλεισμό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ζήτησε από τα Τίρανα την ίδρυση με εσπευσμένη 
διαδικασία ενός κόμματος που δεν θα είχε εθνικό χαρακτήρα, αλλά θα 
εκπροσωπούσε έμμεσα τον Ελληνισμό της Αλβανίας. Και έτσι έγινε. Ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης της οικουμενικής κυβέρνησης του Βιλσόν Αχμέτι, ο 
Κουντρέτ Τσέλια,  προσεκλήθη στην Κέρκυρα για να δώσει, μετά από πολλά 
και ακριβά δώρα, την συγκατάθεσή του για την ίδρυση του Κόμματος Ένωσης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο πήρε σφραγίδα και υπογραφή στο τέλος 
του δεύτερου δεκαήμερου του Φλεβάρη του 1992, δλδ μόλις δύο βδομάδες από 
την ψήφιση του εκλογικού νόμου στη Βουλή και στην εκπνοή της προθεσμίας 
για εγγραφή του ως εκλογικός φορέας για τις εκλογές της 22 Μαρτίου 1992. Η 
εξέλιξη θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Για 
την άλλη όμως επιτυχία του προχωρημένου κλιμακίου του ΥΠΕΞ στα Ιωάννινα, 
που προηγήθηκε και σχετίζονταν με την υποβάθμιση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τον 
αποκεφαλισμό της ηγεσίας που ίδρυσε και καθοδήγησε την οργάνωση στον 
πρώτο χρόνο της ζωής της, επικρατούσε σιγή.  

Ο χρυσός τους όμως αποδείχτηκε γρήγορα άνθρακας, επιβεβαιώνοντας 
τις φήμες, ενδείξεις και στοιχεία ότι οι διακηρυγμένοι δήθεν υψηλοί πολιτικοί και 
εθνικοί στόχοι για το Βορειοηπειρωτικό αποτελούσαν το κάλυμμα της τεράστιας 
διαφθοράς και της μετατροπής του Βορειοηπειρωτικού σε άβυσσος μαύρη 
τρύπα.         

Η πρώτη συνδιάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, συνήλθε, όπως είπαμε, στις 05 
Φλεβάρη1992. Στη διεξαγωγή της είχαμε εναποθηκεύσει όλες τις ελπίδες για 
την διόρθωση των αδυναμιών και λαθών που διαπιστώθηκαν στον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως και για τη θεσμοθέτηση όλων των 
καινούργιων εμπειριών ώστε η οργάνωσή μας να αποχτούσε ένα κυρίαρχο 
δημοκρατικό θεσμικό ρόλο στην εθνική εκπροσώπηση του Ελληνισμού της 
Αλβανίας.  
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Δυστυχώς όμως οι 
προσπάθειες και οι απαιτήσεις 
μας για δημοκρατικές 
διαδικασίες στην εκλογή με 
αξιοκρατικά κριτήρια των 
εκλεκτόρων και αντιπροσώπων 
για την Συνδιάσκεψη 
αντικαταστάθηκαν από φατρίες 
και άτομα συμφερόντων με 
συγκεκριμένες οδηγίες:- «Να 
φάμε» στην υπάρχουσα 
ηγεσίας τους αντιπάλους των 
ανερχόμενων ηγετών που είχε 
αποφασίσει το προχωρημένο 
κλιμάκιο του ΥΠΕΞ στα 
Ιωάννινα. Δεν είχε σημασία η 
προσφορά και ο ρόλος των 
αποκεφαλισμένων στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Στο βωμό αυτού 
του σκοπού 
καταστρατηγήθηκαν 
καταστατικά, κανονισμοί, 
εθνικοί και πολιτικοί στόχοι και 
στρατηγικές. Υποχώρησαν 
άτακτα στην αποστολή των 
αγριεμένων της σέκτας 
Χαλιμά-Μπεζιάνη, που 
εκπροσωπούσαν στο τερέν 
την πολιτική του 

προχωρημένου κλιμακίου. Στην κλεισμένη λίστα των προκαθορισμένων 
αποκεφαλισμών η σέκτα δεν έκανε καμιά έκπτωση και σε υποστηρικτές των 
δήθεν προχωρημένων εθνικών θέσεων για αυτονομία και αυτοδιάθεση της 
Βορείου Ηπείρου, ή και ένωση με την Ελλάδα που αποτελούσαν τη δηθεν 
εθνική –πολιτική ταυτότητα της αναμενόμενης νέας ηγεσίας. 

Όπως περίμενα, στους Αγίους Σαράντα, με αντιμετώπισαν κρύα, λες 
και η στάση μας ως βουλευτές δύο μέρες πριν στη Βουλή, τους είχε αλλάξει τα 
σχέδια και η παρουσία μας στη Συνδιάσκεψη ήταν επικίνδυνη. Ενδεικτικό το 
γεγονός ότι στη συνδιάσκεψη δεν έγινε καμιά αναφορά στην απόφαση της 
Βουλής για την κατάργηση του δικαιώματος εκλογικού φορέα στην ΟΜΟΝΟΙΑ 
στις επικείμενες πρόωρες εκλογές. Ούτε ψηφίστηκε κάποιο μέτρο αντίδρασης 
… Ούτε μεταξύ μας εμείς οι βουλευτές δείχναμε μια συμπαγείς ομάδα που 
μπορούσε να επιβληθεί στις ανισόρροπες αυτές καταστάσεις. 

Το κλίμα βάρυνε από την έναρξης της Συνδιάσκεψης. Η αμετάκλητη 
παραίτηση του Ανδρέα Ζαρμπαλά από το αξίωμα του προέδρου της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αποθράσυνε τα στίφη των εξολοθρευτών στην αίθουσα 
συνεδρίασης. 
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Η ομιλία μου στη Συνδιάσκεψη, προσπάθεια αποκάλυψης της 
εθνικής προδοσίας. 

 
Η ομιλία μου στη συνδιάσκεψη 
χαρακτηρίζονταν από μια γενική 
επίθεση απογοήτευσης. Προϊόν 
ταραγμένης ψυχικής κατάστασης, 
που εκδηλώνεται και στον τρόπο 
πώς είναι γραμμένη η ομιλία. Αλλά 
και απόφασης για παραίτηση και 
ταυτόχρονα απόδειξης ότι διέπραξα 
το εθνικό μου χρέος.  
Επέλεξα να επιτεθώ πρώτα  κατά 
του Α. Ζαρμπαλά με σκοπό να 
αποχτούσα το δικαίωμα 
σκληρότερης στάσης κατά της 
γραμμής Μπεζιάνη. Στο πλαίσιο 
αυτό εκείνο που ήθελα ιδιαίτερα 
ήταν η ψήφιση στη συνδιάσκεψη 
των θέσεων μας ως βουλευτές στη 
τελευταία συνεδρίαση της Βουλής. 
(Την κίνηση αυτή έκανα εκτός 
ομιλίας)  Ότι σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας κατά της απόφασης 
της Βουλής που αφαιρούσε το 
δικαίωμα εκλογικού φορέα από την 
ΟΜΟΝΟΙΑ,  η Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα θα απείχε από τις 
επικείμενες βουλευτικές εκλογές και 
ότι θα είναι αναγκασμένη να 
επανεξετάσει το πολιτικό της 
στάτους στο αλβανικό κράτος. 
Νόμιζα ότι, επειδή η θέση αυτή, 
κυρίως το δεύτερο σκέλος, εξέφραζε 
το πολιτικό διαβατήριο της σέκτα, θα 

την ψήφιζαν. Δυστυχώς την απέρριψαν. Όταν εγώ το απαίτησα να ψηφιστεί 
ως θέση που τους εκφράζει, εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν, «προδότη, 
κατέβαινε από το βήμα !» Ήταν το απολύτως παράλογο αποκορύφωμα του 
παράδοξου κλίματος αποδοκιμασιών εναντίον μου. Αρχηγός ήταν ένας 
συνομήλικός μου. Μπήκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ με τη στήριξή μου. Γρήγορα όμως 
αναδείχτηκε ικανός στο κύκλωμα της βίζας, (στις διαμαρτυρίες μας  στην 
πρεσβεία να μη χορηγούνται βίζες χωρίς να ελέγχονται οι καταστάσεις από 
τους βουλευτές, διότι είχαμε διαπιστώσει μεγάλες καταχρήσεις στο όνομά μας 
και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, οι λειτουργοί της πρεσβείας μας έλεγαν ότι είχαν εντολή 
από το ΥΠΕΞ !). Ταυτόχρονα, αναδείχτηκε «ισχυρός έμπορας», αλλά με είδη 
ανθρωπιστικής βοήθειας προορισμένης για τους Έλληνες της Αλβανίας μέσω 
του ΕΙΥΑΠΟΕ. (Μάλλον ούτε δασμούς στο τελωνείο δεν πλήρωνε, εφόσον 
εισάγονταν ως ανθρωπιστική βοήθεια.) 
Κατέβηκα από το βήμα μόλις ολοκλήρωσα την ομιλία μου, η οποία όντως 
ήταν μακροσκελή. 
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Δεν έμεινα στην αίθουσα. Βγήκα έξω και ενώ περπατούσα στο πεζοδρόμιο 
ακούω τον Χαλιμά να μιλάει στο CB…  Μετέδιδε την είδηση στην Κέρκυρα, 
που έλεγε… «Τον φάγαμε και τον Μπάρκα…! 
Στην παρέα μου προστέθηκαν δύο φίλοι μου Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Τ.Δ 
και η Μ.Β  Δεν ήρθαν για να με παρηγορήσουν, αλλά να εκφράσουν την 
αποτροπή τους για τα όσα συνέβαιναν στην αίθουσα.  

Δεν άργησε και εμφανίστηκε 
δίπλα μου κατατρομαγμένος 
με ένα σαράβαλο αυτοκίνητο 
ένας συγχωριανός μου με 
θέση στις μυστικές υπηρεσίες 
των Αγίων Σαράντα. Δεν 
γνώριζε τους Έλληνες 
δημοσιογράφους που ήταν 
μαζί μου, αλλά μου ζήτησε να 
τους βρω και να 
εξαφανιστούμε οι τρεις από 
την πόλη. «Θέλουν να σας 
λιντσάρουν» μου είπε 
χαρακτηριστικά χωρίς 
περεταίρω εξηγήσεις. Του 
εξηγήσαμε ότι δεν υπήρχαν 
δυνατότητες να φύγουμε διότι 
δεν υπήρχε μέσο. Τότε μας 
έβαλε στο δικό του αμάξι και 
αφού μας έβγαλε μερικά 
χιλιόμετρα έξω από την πόλη, 
μας άφησε και έφυγε. Η 
εντολή ήταν να μη υπήρχαν 
δημοσιογράφοι μάρτυρες στα 

όσα επαίσχυντα λάμβαναν χώρα στην πρώτη Γενική Συνδιάσκεψη της 
πολιτικής οργάνωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Μετά, τα όσα είπα στη Συνδιάσκεψη 
ήταν όντως επικίνδυνα τα πράγματα για μένα…. 
 

Πάντως, νομίζω ότι έχει σημασία να ενταχτεί εδώ το περιεχόμενο της 
ομιλίας μου, όπως έγινε πριν 30 χρόνια βάση της απομαγνητοφώνησης από το 
αρχείο μου.   

 “Ευχαριστώ πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω. Επιφυλάσσω 
το δικαίωμα, ίσως χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο. Επίσης, θέλω να ζητήσω, 
όχι ως Παναγιώτης Μπάρκας, αλλά με το αξίωμα του βουλευτή αν χρειαστεί και 
κάποια δευτερολογία. Επίσης, θέλω να πω ότι δεν παρεξηγώ κανέναν για όσα 
ειπώθηκαν ή για όσα θα ειπωθούν ακόμα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εδώ 
τον κύριο Σιάρρα, το Αριστοτέλη από το Ελμπασάνι και μερικούς άλλους 
ομιλητές, για τη σωστή κρίση των πραγμάτων, όπως θέλω να διαφωνήσω, στην 
κυριολεξία δλδ σε μερικά θέματα και αρχές που έθιξε η έκθεση που παρουσίασε 
εδώ ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρέας Ζαρμπαλάς και να διαφωνήσω ταυτόχρονα όχι 
με την ομιλία του κυρίου Λίτσιου, αλλά με τον τρόπο που παρουσιάστηκε εδώ 
ο κ. Λίτσιος . Το λέω αυτό με κάποιο δικαίωμα που έχω ακόμα κατοχυρωμένο. 
Είναι κακό και μόνο χθες στο κομμουνιστικό σύστημα, έβγαινε κάποιος και 
μιλούσε στο όνομα του λαού, χωρίς να εκπροσωπεί αυτόν το λαό. Και ο 
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Μιχάλης ο Λίτσιος, ενώ λέει ότι γνωρίζει πολύ καλά τις διεθνείς συμβάσεις και 
ντοκουμέντα, δεν γνωρίζει ότι για τέτοιες αποφάσεις, πρέπει να ενημερώνεται 
τουλάχιστον ο Βουλευτής; Να ενημερώνεται λέω ο Βουλευτής! Τότε με ποιο 
δικαίωμα, δλδ μιλάς εδώ εξ ονόματος του λαού, εφόσον ο λαός έκλεξε έναν 
εκπρόσωπο που μπορεί να τον αντιπροσωπεύει έστω και όσο μικρή να είναι η 
θητεία του, όσο και αν μια στιγμή αυτός ο λαός ανακαλέσει τον βουλευτή του. 

Αυτά τα πράγματα 
χρησιμοποιούσε χθες το 
σύστημα του Χότζα, τα ίδια 
πράγματα όμως ίσως θέλουν 
μερικοί να χρησιμοποιήσουν 
και σήμερα για να 
διαμορφώσουν σκέψεις και 
αποφάσεις. Θέλω να πω εδώ 
και ίσως να είμαι εγώ 
λαθεμένος και θέλω να είμαι 
λαθεμένος, για να μη 
προσβάλω κανέναν, αλλά 
δεν θέλω όμως σ΄αυτή την 
περίπτωση, ως βουλευτής να 
νιώθω κουκούδι αυτού του 
λαού. Όπως δε θέλω και 
αύριο ως Έλληνας να νιώθω 
ξανά κουκούδι. (Λίγα 
χειροκροτήματα) Γι΄αυτό, 
καλοί κακοί οι βουλευτές, 
αγωνίστηκαν πώς 
αγωνίστηκαν, με σκισμένα 
παπούτσια, ή νηστικοί και 
χορτασμένοι, θα είναι καλά 

να τους ενημερώνεις ως την τελευταία στιγμή διότι διαφορετικά, αν αυτοί δεν 
ενημερώνονται, ιδιαίτερα για τέτοια σημαντικά θέματα, μπορεί να φέρουν σε 
αντίθεση το λαό με την πολιτική. Γι΄αυτό παρακαλώ, αυτούς του κυρίους, όσο 
ικανότητες κι αν έχουν θα είναι καλά να σέβονται κάποια διαδικασία.  Συγνώμη 
γι΄αυτό! (Σημ. ο Μπεζιάνης είχε βάλει τον Μιχάλη Λίτσιο, ένα ακόμα πρόσωπο 
με ύποπτο παρελθόν, να θέσει στη Συνδιάσκεψη εξ ονόματος «του λαού», το 
θέμα «της αυτονομίας» Ανέφερε μάλιστα ότι ήταν η γνωστή δήλωση Μπεζιάνη 
που οδήγησε στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για το 
Βορειοηπειρωτικό.(!) Ο Λίτσιος στη συνέχεια έλαβε πόστο κοντά στο Μπεζιάνη. 
Του εμπιστεύτηκε η κάμερα, όπου ο Λίτσιος μαγνητοσκοπούσε τα πάντα στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ και στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, όπως και στην Ελλάδα. Από 
το έργο αυτό δεν έμεινε τίποτε. Όλες οι κασέτες κατέληξαν στα χέρια των 
αλβανικών μυστικών υπηρεσιών) 

Θέλω να πω ότι, η ομιλία μου θα είναι μια δική μου προσωπική 
εισήγηση για τον εαυτόν μου και πως κρίνω εγώ τον αγώνα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
απ΄αυτό το βήμα σήμερα. Γι΄αυτό είπα ότι δε θέλω να με παρεξηγήσει κανείς  
Σ΄ αυτή τη οργάνωση έβαλα προσωπικά την καρδιά μου και αγωνίστηκα με 
καρδιά στα πλαίσιά της, στην αρχή ως απλό μέλος και μετά ως βουλευτής. Θα 
αγωνιστώ όμως για τον Ελληνισμό με το ίδιο πάθος και τρόπο.  
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Τώρα βλέπω ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ ζει την πιο βαριά κρίση, η οποία είναι 
όσο υποκειμενική, τόσο και αντικειμενική. 
Εκείνοι που ποθούσαν μια οργάνωση, ένα κόμμα ή ένα κίνημα των Ελλήνων 

πριν ένα χρόνο και κάτι, ήταν 
πολλοί. Εκείνοι όμως που 
κατάρτισαν πρόγραμμα, 
καταστατικό, εκείνοι που έδωσαν 
και το όνομά της, μέσα στους 
οποίους ήμουν και εγώ, 
σκέφτηκαν τότε πολλά 
πράγματα. Έθεσαν, έστω και 
επιφυλακτικά, αλλά περισσότερο 
διπλωματικά, στόχους που 
ξεπερνούσαν και το σημερινό 
κουράγιο μερικών ατόμων. Ήταν 
ακριβώς αυτοί οι στόχοι και ο 
Ελληνισμός που διατηρήθηκε επί 
δεκαετίες με την ψυχή στα 
δόντια, που έδωσαν στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ το στάτους του νικητή 
μέσα σε λίγους μήνες! 
Χρειάστηκε λοιπόν τεράστια 
δουλειά για να γκρεμιστεί ο 
φόβος και να ανυψωθεί το 
ανάστημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.  
Ποιο θα ήταν για μένα το έργο 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ; Τόνωσε τον 
Ελληνισμό και την ελληνική 
συνείδηση σε όλους τους 
Έλληνες που κάποτε 

φυλάγονταν. Έκλεξε τους βουλευτές. Κατάφερε να προβάλλει το θέμα της 
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας. 
Κοιτάξτε να δείτε. Χρειάστηκε ένας τεράστιος αγώνας, από μια πρώτη 
συνέντευξη και μέχρι δεκάδες επαφές με διεθνείς οργανισμούς και μέχρι 
συμμετοχή στις διεθνείς συμβάσεις για να γίνει γνωστό το θέμα της Ελληνικής 
Μειονότητας όχι μόνο στην Αλβανία.  

Και ας μη πλανιόμαστε. Δεν ήταν απλά οι δηλώσεις, οι ανύπαρκτες θα 
έλεγα δηλώσεις του κ. Μπεζιάνη. Βέβαια προσέφερε βοήθεια στον Ελληνισμό 
και ένα άλλο αξιόλογο έργο που δε θέλησε κανείς να το τονίσει. Ήταν ότι 
πρόσφερε αρκετά για τον εκδημοκρατισμό της Αλβανίας και αυτό θα πρέπει 
να το γνωρίζει καλά ο καθένας, διότι αν αυτή η οργάνωση δε θα αγωνιστεί , 
όπως προσπάθησαν μερικοί, για τον εκδημοκρατισμό της Αλβανίας, τότε δε 
θα μπορέσει να πετύχει και τους στόχους που αυτή επιθυμεί και επιδιώκει. 

Και όμως το έργο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εγώ θα έλεγα ότι στάθηκε τόσο 
ψηλά και κρίνεται με τόσο εκτίμηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αυτό είναι 
προσωπικό μου, χάρη στη δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι δεν είχε 
η οργάνωση ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε την εφημερίδα της, ούτε την 
τηλεόρασή της για να πει στο αλβανικό και το ξένο στίβο, εκείνα που 
επιθυμούσε να πει. Βρήκε τον εκφραστή της διαμέσου της κοινοβουλευτικής 
ομάδας, η οποία ήταν, τουλάχιστον, μπροστά στην κάμερα και στο 
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μικρόφωνο. Ακόμα η κοινοβουλευτική ομάδα, αντικατέστησε και το Γενικό 
Συμβούλιο. Το οποίο για μένα, θα έλεγα σκέτα ότι δε λειτούργησε. Το είπα 
από την αρχή και θα το λέω και στη συνέχεια ότι δε λειτούργησε. Κύρια και 
βασική ευθύνη φέρει γι΄αυτό ο Γενικός Πρόεδρος κ. Ανδρέας Ζαρμπαλάς, που 
σήμερα υπέβαλε την παραίτηση. Είναι απλό να υποβάλλεις την παραίτηση, το 
λέω αυτό στον Ανδρέα, πρέπει όμως να φέρεις και τις ευθύνες σου για το 
έργο σου που έκανες. Λαμβάνω υπόψη τους προσωπικούς λόγους του 
Ανδρέα, έχει τεράστιες δυσκολίες και του δίνω πολύ δίκιο. Όμως η παραίτηση 
του Ανδρέα, εγώ πιστεύω ότι είναι αναγκαία για να προωθηθεί το έργο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Σημ. απάντηση στο κοινό, «εκείνος τη ζήτησε, δεν θέλω 
σχόλια»)   

Κανένας μέσα στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ, ούτε στο γενικό 
Συμβούλιο, δεν έλεγχε 
κανέναν. Καμιά πολιτική 
ανάλυση των πραγμάτων και 
γεγονότων δεν γινότανε στο 
Γενικό Συμβούλιο. Καμιά 
ενημέρωση στο λαό. Καμία 
επεξεργασία της ταχτικής, 
ιδιαίτερα προώθησης 
στρατηγικής. Κανένας στόχος 
τον οποίον να τον βλέπαμε και 
να τον προετοιμάζαμε έγκαιρα 
και να βαδίζαμε προς σ αυτόν. 
Η οργάνωση δεν είχε ούτε μια 
καθορισμένη πολιτική στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό, 
δλδ, όταν λέω καθορισμένη, 
είχε μια γενική, αλλά όχι 
συγκεκριμένη και με 
λεπτομέρειες. Στο εσωτερικό 
της χώρας είμασταν σε 
αμυντική θέση. Το τονίζω 
αυτό. Υπαγόρευαν ως ένα 
σημείο οι Αλβανοί και γενικά οι 
καταστάσεις, ενώ σε σχέση με 

το εξωτερικό η ΟΜΟΝΟΙΑ, ιδιαίτερα με την Ελλάδα, έγινε το μαγικό χαλί, 
όπου ο καθένας το καβαλίκευε για όποια συμφέροντα και αν είχε και για 
οποιοδήποτε λόγο, εμφανίζονταν ως πρόεδρος, ιδιαίτερα ως πρόεδρος της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 11-15 άτομα εμφανιζόμενοι ως αντιπρόεδροι και γραμματείς της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ταξίδευαν στο εξωτερικό. Με ποιο δικαίωμα παρακαλώ;!  Ή στην 
ελληνική πρεσβεία, ή σε διάφορους φορείς και Υπουργείο Εξωτερικών στην 
Ελλάδα. 

Κανένας μέσα σ΄αυτό το Γενικό Συμβούλιο δεν γνώρισε ακόμα τα 
καθήκοντά του. Κανείς δεν επεξεργάζονταν τις κινήσεις, αυτό που είπα, στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό.  Καμιά απόφαση, δεν έλαβε σωστή, ούτε και 
εφαρμόστηκε κάποια.  

Ποτέ δεν έγινε σεβαστό το καταστατικό και έτσι αναζωογονήθηκαν ο 
αναρχισμός και γενικώς η αναρχία. Μάταια, από την ημέρα της εκλογής και 
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επανειλημμένως ζήτησα προσωπικά στο Γενικό Συμβούλιο να εκλέξει ή να 
λειτουργήσουν στα πλαίσιά του επιτροπές. Και έβλεπα σ΄αυτές τις επιτροπές 
τέσσερις, τις πιο σημαντικές: την πολιτική επιτροπή, των πληροφοριών και 
του τύπου, της παιδείας και των οικονομικών, Αυτές οι επιτροπές, ούτε στο 
παράρτημα Αργυροκάστρου που σχηματίστηκαν λειτούργησαν, ούτε κάπου 
άλλου. 

Ας πάρουμε το έργο της αποχής, που για μένα προσωπικά, ήταν λίθος 
δοκιμασίας της ύπαρξης της δύναμης της οργάνωσης και τέλος έδειξε ότι 
εμείς είμαστε τόσο αδύναμοι και σε ένα τόσο καλά οργανωμένο χώρο όπως 
είναι η παιδεία, το σχολείο. Από τις 25 Αυγούστου αποφασίστηκε στο Γενικό 
Συμβούλιο ότι αν δεν καρποφορήσουν οι άλλες προσπάθειες θα κατεβούμε 
σε αποχή την πρώτη Οκτωβρίου. Όμως στην αποχή μας οδήγησε:- στο 
Αργυρόκαστρο η πρωτοβουλία του Ηγετικού Συμβουλίου για το εκπαιδευτικό 
και στους Αγίους Σαράντα η πίεση από το λαό. Η αποχή όμως δεν είχε ένα 
ηγετικό πρόσωπο, μια κεντρική φυσιογνωμία. Κανείς δεν γνώριζε τι γινότανε. 
Ποιοι απείχαν, ποιοι δεν απείχαν, τι σημαίνει αποχή, πώς κλιμακώνεται η 

δραστηριότητα, ποιοι οι σκοποί, πως 
θα εκλαϊκευτεί και που θα φθάσουμε.   
Ο Αντιπρόεδρος του Γενικού 
Συμβουλίου, ας την είχε 
προειδοποιημένη την αποχή (το θέμα 
είχε ξεκινήσει από τον Ιούνιο) κανένα 
πρόγραμμα εργασίας δεν είχε 
καταρτίσει και όταν εντός της Βουλής, 
επωφελούμενοι από τις καταστάσεις 
υποβάλαμε ένα σχετικό νομοσχέδιο το 
οποίο στηρίζονταν στις διεθνείς 
συμβάσεις και πραχτικές, ακόμα και 
στην πραχτική του Κοσσυφοπεδίου, 
καθώς και στο πρόγραμμα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ , νομοσχέδιο το οποίο 
ανάγκασε τη Βουλή να το κρίνει 
σωστό, αλλά θα το λάβει δήθεν υπόψη 
όταν θα συζητήσει γενικά τον 
εκπαιδευτικό νόμο στην Αλβανία. 
Βγαίνει τώρα ο κύριος Πρόεδρος 
Ανδρέας Ζαρμπαλάς και κρίνει την 
ενέργεια αυτή ως παράκαιρη και 

εξωπραγματική.  
Η αποχή έσπασε τότε. Μα κανείς δεν προέβη σε αναλύσεις, τις πολιτικές 

αναλύσεις, τους παράγοντες που οδήγησαν στο να σπάσει η αποχή. Κανείς 
δεν έλαβε τις ευθύνες. Κανένας δεν έβγαλε τα συμπεράσματα. Μόνο ψηφίστηκε 
μια επιτροπή, η οποία δήθεν θα κλιμάκωνε τις ενέργειες, μα δεν έκανε τίποτε. 
Μάλιστα και οι στόχοι που έθεσε η επιτροπή ήταν θα έλεγα τότε παράλογοι, 
(έκαναν ένα βήμα πίσω από τα γνωστά τέσσερα σημεία) γι΄ αυτό και 
διαφώνησα δριμύτατα.     

Ποιος ευθύνεται παρακαλώ που σ αυτόν τον λαό, του είπαμε ότι θα 
κλιμακώσουμε τις ενέργειες και τις δραστηριότητες για να πετύχουμε τους 
στόχους μας και τώρα δεν κάνουμε τίποτε;!! Που είναι αυτή η επιτροπή;! 
Γραμμένη μόνο στα χαρτιά;!  
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Μια τέτοια κατάσταση είχε τον αντίχτυπο και στη βάση η οποία, όπως 
είπε και ο κύριος Παπαχρίστος, λειτουργούσε στην ουσία μόνο όταν υπήρχε το 
θέμα βίζας. 

Δεν υπήρχαν στη βάση οδηγίες και προσανατολισμοί για τίποτε. 
Εδώ το μεγάλο κακό το διέπραξε και το έφερε και το θέμα της μη 

ύπαρξης της εφημερίδας. Είπε ο Γιάννης Γιάννης και θα το επαναλάβω. Την 
ευθύνη εδώ τη φέρνει ξανά ο κύριος Ανδρέας Ζαρμπαλάς, ο οποίος, από τον 
Απρίλιο ακόμα και επανειλημμένα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο δεν κάθονταν να 
γράψει απλώς μια αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να πάρουμε την άδεια 
έκδοσης  εφημερίδας. Τότε αναγκαστήκαμε με δική μας πρωτοβουλία και με 
σφραγίδα του παραρτήματος των Τιράνων να βγάλουμε αυτή τη άδεια και 
βγήκε τον Ιούλιο (θόρυβος στην αίθουσα) και από τον Ιούλιο η εφημερίδα, όχι 
θα βγει σήμερα, όχι θα βγει αύριο ή μεθαύριο, κατόρθωσε να βγει στις 
06.10.1991 για να κλείσει ξανά μετά από τρεις μήνες, να διακοπεί η έκδοσή της 
και να κριθεί ως σφάλμα. Δεν ξέρουμε από ποιους σκοπούς ξεκινούσε ο 
Ανδρέας και έλεγε έκα να το δούμε, στάσου και να περιμένουμε. Αν χρειάζονταν 
να προωθηθεί το Λαϊκό Βήμα και να το προωθούσε ο ίδιος μακάρι να το έκανε. 

Τα ίδια φαινόμενα συνέβαιναν και στο παράρτημα του Αργυροκάστρου.  
Μιλώντας ξεχωριστά για το παράρτημα αυτό, θα έλεγα ότι διακρίθηκε για 
κάποια δράση. Όμως, είναι το γεγονός ότι όλα τα προβλήματα προήλθαν 
απ΄εκεί και αποτέλεσαν πλήγμα για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Τα πάντα περιστρέφονται 
μόνο γύρω από μερικά πρόσωπα και οι άλλοι στέκονται θεατές. Το παράρτημα 
αυτό και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Μπεζιάνης ανέλαβε προσωπικά όλες τις 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα του εξωτερικού. Οδήγησε την ΟΜΟΝΟΙΑ και την 
ταύτισε με διαφορετικούς κύκλους, συλλόγους και παρασυλλόγους, όπου ο 
καθένας έφερνε τις θέσεις και την πολιτική του στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Καλό αυτό, (η 
επικοινωνία) αλλά, θέλω να το τονίσω, κανείς όμως στο πλαίσιο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν κάθισε για να επεξεργαστεί αυτές τις θέσεις, αυτές τις 
κατευθύνσεις που έφερναν από το εξωτερικό. Και όντας ο καθένας που έτρεχε 
στην Ελλάδα έφερνε τις δικές του ιδέες για το θέμα αυτό που λέγεται Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα που αποτελεί και βασικό θέμα και της Ελλάδας, τότε αυτή 
η εξέλιξη θα οδηγούσε σιγά-σιγά σε κάποια διάσπαση ιδεών. Ύστερα θα έλεγα 
ότι κάποτε αυτή η δράση του παραρτήματος Αργυροκάστρου έμεινε κυρίως 
στην Κακαβιά, στη βίζα και στις βοήθειες δλδ μετατράπηκαν ως ένα σημείο οι 
ίδιοι και την ΟΜΟΝΟΙΑ σε μια δεύτερη νομαρχία και υπάλληλοι ήταν δλδ ο 
πρόεδρος και δύο-τρία άλλα πρόσωπα. Δλδ, πάρτε υπόψη σας μια νομαρχία 
με όλα αυτά τα προβλήματα, με όλα όσα συνέβαιναν στο χώρο της ελληνικής 
μειονότητας και το Αργυρόκαστρο, να προσπαθεί να τα λύσει με αυτούς τους 
λίγους ανθρώπους τους τέσσερις τους πέντε, τους δέκα.  

Δεν μπορώ να καταλάβω δλδ γιατί υπήρχε στην ΟΜΟΝΟΙΑ αυτή η τάση 
για να μη μπορούμε κανένας να δραστηριοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους. 

Θέλω να αναφέρω ξανά, με την κρίση μου, για το ποιος ευθύνεται για τη 
λειτουργία και δράση του Γενικού Συμβουλίου. Ευθύνομαι βέβαια και εγώ, ως 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου, ναι το λέω αυτό, αλλά να πω και το άλλο όταν 
επιμένεις συνεχώς για να συνέλθει το Γενικό Συμβούλιο και αυτό δεν 
συνέρχεται, όταν επιμένεις για μερικές απόψεις και αυτές δεν λαμβάνονται 
υπόψη, τότε, οι προσωπικές ευθύνες μειώνονται κάπως. 
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Εγώ θα έλεγα ότι, όπως θέλει ας το 
πάρει ο Ανδρέας, αλλά δεν τον είδαμε 
επικεφαλής αυτού του αγώνα του 
Ελληνισμού, ή επικεφαλής των 
Ελλήνων που το έκλεξαν αρχηγό. Δεν 
το κατάλαβε, δεν το θεώρησε, το λέω 
αυτό προσωπικά, είναι δική μου 
άποψη, τον εαυτόν του σ αυτό 
ακριβώς το ρόλο.  
Στα πιο σημαντικά θέματα που εμείς 
είχαμε στη Βουλή, ο Ανδρέας 
απουσίαζε, μάλλον και όταν 
συνέβαιναν σημαντικά θέματα όπως 
όταν παραιτούνταν κυβερνήσεις, όταν 
χτυπούσαν καμπανάκια για εκλογές 
δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε 
και το Γενικό Συμβούλιο ακόμα. Εντός 
της Βουλής θα έλεγα ότι ο Ανδρέας 
δεν εμφανίστηκε στο ρόλο που 
απαιτούνταν, ως αρχηγός της 
κοινοβουλευτικής ομάδας (όχι ως 
εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας) και ακόμα δεν ήταν σε θέση, 
δλδ να καθοδηγήσει τον αγώνα για 
όλα τα προβλήματα που είχε η 
Αλβανία και απ εκεί και πέρα να 
αγωνιζόμασταν και για τα δικαιώματά 
μας. Αυτό θα μας έδινε μεγαλύτερη 
δυνατότητα για δράση και ανάπτυξη. 
Είχε λίγες επαφές με το λαό, το είπε 
και κάποιος άλλος ομιλητής, ιδιαίτερα 
χάσαμε τις επαφές με τα αλβανικά 
κόμματα, τα οποία έτσι και αλλιώς 
πρέσβευαν μια δημοκρατία και στο 
διάλογο μαζί τους θα ευνοούσαν 
κάποιες συνθήκες για λίγη καλύτερη 
κατανόηση. Το τονίζω για λίγη 
καλύτερη κατανόηση. 
Στο Ανδρέα οφείλεται η αδυναμία που 

δεν επεξεργάστηκε την εσωτερική και εξωτερική μας πολιτική. Ευθύνεται για το 
γεγονός, το είπα για την εφημερίδα και συνεχώς κλείνονταν στον εαυτόν του 
και έκλεινε την οργάνωση δλδ παραγκώνιζε γενικά την ΟΜΟΝΟΙΑ στο χώρο 
της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και έφερε αυτό που τόνισα, την μετατροπή 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε μια ύλη που κινούνταν, δεν πιάνονταν, σε μια άμορφη 
ύπαρξη. Αν όμως προσέξεις, σ΄αυτή την ύπαρξη διαπιστώνεις και μερικές 
τάσεις. Η απάθεια που παρουσιάζεται και ως μετριοφροσύνη, είναι μια τάση 
που εκδηλώνει καθαρά και ο Γενικός Πρόεδρος Α, Ζαρμπαλάς. Αν υπάρχουμε 
λέει, ως οργάνωση,  με ένα μέτριο τρόπο, να μη εκδηλωνόμαστε πολύ τα άλλα 
πηγαίνουνε καλά. Προσοχή με τους πρώην πολιτικούς κρατούμενους. Εγώ 
διαφωνώ γι αυτό το θέμα και αν θέλετε να σας πω και το παράρτημα 

Επιστολή προς  Α. Ζαρμπαλά, Νοέμβριος 1991 
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Αργυροκάστρου διαφώνησε με την αντιμετώπιση και τις επιφυλάξεις προς τους 
πρώην πολιτικούς φυλακισμένους και τους στήριξε  και τους ανάδειξε από την 
αρχή. Προσωπικά θέλω να πω τα εξής ότι γνωρίζεται με τι τρόπο μίλησα και 
τους υπερασπίστηκα αυτούς τους ανθρώπους , και όχι μόνο τους Έλληνες αλλά 
όλους τους Αλβανούς πρώην φυλακισμένους. Μάλιστα έφθασα μέχρι το σημείο 
να κατηγορήσω τον Αλία ότι ήταν αυτός που υπόγραφε να φυλακιστούν και να 
σκοτωθούν οι Έλληνες της Αλβανίας. Μάλλον και γι΄αυτήν ακριβώς την πράξη 
ο Αλία προσπάθησε να με οδηγήσει στα δικαστήρια, αλλά δεν το κατάφερε. 

Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να τα λες και να τα υπερασπίζεσαι μέσα 
στη Βουλή. Θέλω να σας πω και το άλλο ότι ήταν ακριβώς η θέση της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το πώς θα κρίνονταν ο νόμος για τους πρώην πολιτικούς 
κρατουμένους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Ξεκινήσαμε για τη θέση αυτή έχοντας υπόψη μας τους ανθρώπους μας από το 
Περδικάρι. Ήταν ακριβώς η θέση μας αυτή που ανέθρεψε την ευγνωμοσύνη 
προς εμάς και στην ΟΜΟΝΟΙΑ των πρώην πολιτικών κρατουμένων και όταν 
πήγαμε στην απεργία τους πείνας στα Τίρανα, σηκώθηκαν και ας ήταν 
πεινασμένοι 17 μέρες, σηκώθηκαν και φώναξαν «Ζήτω η Δημοκρατία, ζήτω η 
Ελλάδα» Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το πετύχεις  

Να προσέχεις, να μη πλησιάζεις εκείνους που είναι Έλληνες, και αυτό το 
λέω κυρίως για πολλούς Έλληνες, οι οποίοι τουλάχιστον αν και δεν τους 
προσέξαμε εμείς, μόνοι τους ανάλαβαν την πρωτοβουλία και ήρθαν κοντά μας. 
Ας αναφέρουμξε εδώ τους Έλληνες από το Μουρσί, γιατί για το θέμα της 
Χιμάρας θα αναφερθώ στο τέλος. 

Να προσέχεις και να μη φωνάζεις ζήτω η Ελλάδα, να προσέχεις  μήπως 
θίξεις τους Αλβανούς κάπου, όταν μιλάς και είναι εκεί κάποιος Αλβανός να μη 
λες τίποτε για την ΟΜΟΝΟΙΑ, όπως συνέβη δλδ  στο Αλίκο. Να εμποδίζεις την 
εφημερίδα, να κάνεις συνδιάσκεψη και να φοβάσαι δλδ να γράψεις κάποιο 
σύνθημα γι αυτή τη Συνδιάσκεψη. Να κάθονται όλοι στη γραμμή και να 
απογοητεύεις κάποιον να υψώσει και μια σημαία, ή να φωνάζεις ζήτω η ένωση 
ζήτω η Ελλάδα.   

Το λέω αυτό, κοιτάξτε. Μέσα στη Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να 
φωνάξει και ζήτω η ένωση, και ζήτω η Ελλάδα, και ζήτω ο Ελληνισμός, να 
υψώσει διάπλατα την ελληνική σημαία, αλλά προσοχή! Τα πράγματα όταν 
παίρνουν κάποια πολιτική κατεύθυνση (θόρυβος να αναφερθώ στην 
αυτονομία), Θα μιλήσω παρακάτω γι΄αυτό. (απειλή από την αίθουσα ότι θα μου 
πέσουν πέτρες στο κεφάλι). Τα λιθάρια θα δούμε σε ποιο κεφάλι θα πέσουν. 
(συνεχίζουν οι απειλές, λέγοντας ότι ο λαός θέλει αυτονομία) Ο λαός είναι λαός 
και δημοκρατία σημαίνει να είσαι ελεύθερος να λες εκείνο που σκέφτεσαι. Άλλο 
η πολιτική γραμμή και οι δηλώσεις και άλλο εκείνο που θέλει να εκφράσει 
κάποιος προσωπικά και απ΄έξω από την πολιτική (της ΟΜΟΝΟΙΑΣ). Ο 
πολιτικός σέβεται τη φωνή του λαού και εφαρμόζει τη βούλησή του. Ο ηγέτης 
ξέρει ταυτόχρονα να επεξεργάζεται αυτή τη λαϊκή βούληση και να τη βάζει πάνω 
στο δρόμο για να πετύχει κάποιο σκοπό που ο λαός τον θέλει. Αυτό να το έχουν 
καλά υπόψη μερικοί γιατί κάποτε κάποιος θα φέρει και ευθύνη. Μια τέτοια 
απάντηση και μέσα σ΄αυτή την απάθεια σημαίνει στραγγαλισμός της 
ελευθερίας έκφρασης, κάποτε και μια νέα δικτατορία. 

Η άλλη τάση είναι: ο αποφασιστικός αγώνας. Σε μας παρουσιάζεται ως 
κτήμα των καθυστερημένων (αργοπορημένων) σκληροπυρηνικών, των 
αδρανών και απατηλών εξτρεμιστών. Αυτή η τάση, όμως απαιτεί ένα συνεχή 
αγώνα που τονώνει και προετοιμάζει το λαό για έναν απώτερο σκοπό πιο 
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ιδανικό που προσεγγίζει και απομακρύνεται απ΄αυτόν το σκοπό, σύμφωνα με 
την ταχτική, χωρίς να παραιτηθεί ποτέ από τη στρατηγική. Λαμβάνει υπόψη τη 
λαϊκή βούληση και την επεξεργάζεται μέσα στις συνθήκες που επικρατούν, στις 
εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Σφυγμομετρεί, σέβεται και κάνει 
σεβαστή τη φωνή της εθνικής μειονότητας στους διεθνείς φορείς. Μια τάση που 
βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα και αντιδράει προσεκτικά. Αυτή η τάση είναι 
και εκείνη που έχει και χαίρει την εμπιστοσύνη της διανόησης και του λαού. 
Αυτό τουλάχιστον θέλω να πιστεύω εγώ.  

Τελευταία και τελειώνω μ΄αυτό, ζητώ συγνώμη αν μακροσκέλησα, σας 
το ζήτησα από την αρχή. Τελευταία εμφανίστηκε και μια νέα τάση  (θόρυβος και 
αντιδράσεις) παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη, μας άκουσαν προχθες οι Αλβανοί 
πάνω από τρεισήμισι ώρες. Σας καταλαβαίνω δλδ. Τελευταία εμφανίστηκε και 
μια νέα τάση που ακόμα ούτε τελική μορφή έχει, ούτε κάποιο συγκεκριμένο 
σκοπό, ούτε πρόγραμμα δράσης. Αυτή η τάση πότε εμφανίζεται στους κόλπους 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, πότε έξω απ΄αυτή. Οι υποστηριχτές της, πότε φωνάζουν ήρθε 
η στιγμή για δημοψήφισμα και αυτονομία, πότε για ένωση με την Ελλάδα. 

Προσωπικά, θέλω να πιστεύω ότι ο αιώνας μας στην τελευταία του 
δεκαετία μας δίνει και άλλη μια ευκαιρία για την πραγματοποίηση των ονείρων 
μας, όνειρα όμως που στις σημερινές συνθήκες, έχουν διαφορετική μορφή και 
χρειάζονται διαφορετικοί τρόποι και ταχτικές για να τους πετύχουμε.  

Την εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι την νόμιμη επιθυμία του λαού. 
Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας που δε θέλει την αυτοδιάθεση, την αυτονομία, ή 
την ένωση με την Ελλάδα. Μήπως εγώ;!! Ποιο μέλος κάποιας μειονότητας δε 
θέλει ένωση με το έθνος του; Μήπως εγώ;!! ΌΧΙ! Το λέω ΟΧΙ γιατί είμαι βέβαιος 
γι΄αυτό. Αξιοποιούν την λαϊκή επιθυμία για να πλήξουν δήθεν τους απαθείς, 
τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την πρώτη τάση, προκαλώντας τεχνητή 
αντιπαράθεση. Είναι μοιραίο αυτό το πράγμα! Για να χτυπήσεις το ένα εξτρέμ, 
περνάς στο άλλο εξτρεμ. Κακώς!  

Μ΄αυτή την τάση συνδέθηκε παράξενα το όνομα του Μπεζιάνη, ο οποίος 
αναζητάει από μέρους του να προωθήσει άλλους. Αλλά εγώ θα ήθελα, μου 
επιτρέπεται να κάνω εδώ μια ανάλυση  για το Μπεζιάνη ως πολιτικό πρόσωπο. 
Δεν έχω το δικαίωμα να τον κρίνω ως άνθρωπο.   

Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ήρθε και μπήκε δυναμικά. Στη Δερβιτσάνη όταν θα 
γίνονταν οι πρώτες αρχαιρεσίες στην οργάνωση, μας αλλάζει την ημερήσια 
διάταξη για να εκφωνήσει ένα λόγο χωρίς ακόμα καλά να γνωρίζει το 
καταστατικό και το πρόγραμμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Χωρίς καμιά αρμοδιότητα και 
εξουσιοδότηση, έτρεξε στο εξωτερικό και συνέδεσε την ΟΜΟΝΟΙΑ όπως 
ανάφερα με διάφορους κύκλους και τάσεις, τους οποίους ακόμα δεν γνωρίζει 
ούτε το Γενικό Συμβούλιο του Αργυροκάστρου, ούτε το Γενικό Συμβούλιο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Χωρίς καμιά αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση (πολύς θόρυβος 
στην αίθουσα) Εδώ εγώ έχω επιχειρήματα και παρακαλώ να ακούσετε τα 
επιχειρήματα. Το πρώτο αυτοκίνητο, το πρώτο αυτοκίνητο που ήρθε δώρο για 
την ΟΜΟΝΟΙΑ ο κύριος Μπεζιάνης το έγραψε στο όνομά του και ακόμα σήμερα 
είναι γραμμένο στο όνομά του (πολύς θόρυβος). Εκπροσωπεί συνεχώς την 
ΟΜΟΝΟΙΑ στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουμε με πιο δικαίωμα τη στιγμή που 
κανείς δεν τον εξουσιοδότησε γι΄αυτό (θόρυβος για να μη επικρίνω τον 
Μπεζιάνη) Είπα από την αρχή, είπα από την αρχή (Παρεμβαίνει ο Ζαρμπαλάς, 
τώρα έρχονται τα καλύτερα ακούστε! Για πολύ ώρα ο Ανδρέας προσπαθεί να 
βάλει τάξη)  Είναι καταστατικά τα όσα λέω. Διαθέτω τα επιχειρήματα δικαιούμαι 
να τα θέσω εδώ, έχω το κουράγιο, (υψώνω τη φωνή πάρα πολύ ακούγονται 
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χειροκροτήματα) Παρακαλώ, Παρακαλώ! Καλώ τους υποστηρικτές του 
Μπεζιάνη να ρθουν να τον υποστηρίξουν στο βήμα. Παρακαλώ, σιωπή, 
παρακαλώ Παπαθανάση…παρακαλώ (θόρυβος πολύ με αντιφατικές απόψεις. 
Παρεμβαίνει ο Ζαρμπαλάς) 

Είναι αυτός ο αίτιος ..,. είναι αυτός ο αίτιος, μαζί και το γενικό Συμβούλιο 
δλδ, που δεν είχε δώσει οδηγίες που καθυστέρησε τόσο πολύ η διεξαγωγή της 
συνδιάσκεψης του Αργυροκάστρου και όταν το ηγετικό συμβούλιο 
Αργυροκάστρου καταψήφισε το Μπεζιάνη  με 7 ψήφους κατά και 2 υπέρ για να 
μη βάλει υποψηφιότητα προέδρου στη συνδιάσκεψη Αργυροκάστρου, ο 
Μπεζιάνης έτρεξε βιαστικά στην Ελλάδα για να κατηγορήσει μερικούς ότι 
ανήκουν σ αυτό το κόμμα της Ελλάδας και μερικοί άλλοι στο άλλο κόμμα της 
Ελλάδας και τελικά ο πρόεδρος, μη έχοντας ούτε το μισό, επαναλαμβάνω, ούτε 
το μισό, ούτε το μισό (μέσα στο θόρυβο) των νομίμων εκπροσώπων του λαού 
στη διάσκεψη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ της Δερβιτσάνης, εκλέγει  πρόεδρος. Αυτό, η 
εκλογική επιτροπή στη Δερβιτσάνη έκανε πως δεν το παρατήρησε. Μακάρι 
τώρα να ψηφιστεί και να ‘ναι και γενικός πρόεδρος. Το εύχομαι από καρδιάς, 
αλλά αυτά θέλω να τα πω και να τα γνωρίζει ο λαός . (Θόρυβος-  Ζαρμπαλάς 
παρακαλώ)  
Εκείνος όμως –τελειώνω  Σας κάνω και μια ανάλυση για τα τελευταία γεγονότα 
(Θόρυβος) δικαιούμαι!!!       
Παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι και το μοιραίο είναι αυτό ότι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι  που τους βλέπω απ΄ αυτό το βήμα πρόσωπο κατά πρόσωπο, μέχρι 
χθες ψιθύριζαν και έλεγαν κατηγορίες για το Μπεζιάνη, ότι έκανε αυτό, είναι 
αυτός, είναι εκείνος…Μάλιστα έλεγαν ότι είναι χαφιές της αστυνομίας! Έλεγαν 
κλπ κλπ. Σήμερα τους βλέπω, να τον υποστηρίζουν θερμά. Τελικά ποιοι είναι 
αυτοί οι άνθρωποι θέλω να ρωτήσω , ποιοι είναι αυτοί, και όποιος θέλει ας έρθει 
εδώ να κάνει αντιπαράθεση με μένα, αν δεν είπε …. Ποιον θέλετε να αναφέρω 
απ αυτούς τους ανθρώπους ότι είπε πως ο Μπεζιάνης είναι αυτός, παίρνει 
ακόμα και χρήματα! Είναι πληροφοριοδότης της αστυνομίας, είναι κι αυτά, είναι 
κι αυτά! Σας τα λέω με ονόματα αν θέλετε κι αυτά είναι στοιχεία. Και όσοι ζουν 
στην Ελλάδα, όσοι μέχρι χθες ζούσαν στην Ελλάδα, παρακαλώ, δεν δικαιούνται 
να υψώνουν εδώ τη φωνή, στο όνομα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  (Χειροκροτήματα) 

Προσωπικά θέλω να πω ότι δεν μετανιώνω για ο, τι έκανα,…Δεν μου 
κακοφαίνεται το τι θα κάνουν με μένα μετά οι άλλοι, αλλά είπα θα αγωνιστώ ως 
Έλληνας. 

Δεν μου κακοφαίνεται ούτε για τον Μπεζιάνη για τον οποίο λέω ότι δεν 
έχει αυτό το πολιτικό ανάστημα να του δίνουμε τέτοιες επισημότητες. 

Τώρα αυτοί οι άνθρωποι που τόσο δυναμικά, ήρθαν να εφαρμόσουν 
αυτή την τάση (της αυτονομίας ως λύση) και τώρα πιστεύω ότι όλη η 
συνδιάσκεψη εδώ το διαπιστώνει, τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν καλά να 
μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένους στόχους, να 
ερμηνεύσουν την ταχτική, που θα ακολουθήσουν, που στηρίζουν τους στόχους 
τους, τι άλλαξε συγκεκριμένα  στην Αλβανία, ποιες οι δυνατότητες στο  
εσωτερικό και στο εξωτερικό της Αλβανίας είναι με το μέρος μας, τι προεργασία 
έγινε στο λαό, διαβουλεύσεις με την ιστορία και τις διεθνείς συμβάσεις, με την 
Ελλάδα, προφανώς, ποιοι παράγοντες μας στηρίζουν και ποιοι όχι.  

Θέλουμε να ξέρουμε εδώ τελικά για τέτοιους σκοπούς και τη 
συγκατάθεση της Ελλάδας και όποιος είναι αρμόδιος να ανεβεί σ΄αυτό το βήμα 
και με την ιστορική ευθύνη να βγει και να μιλήσει./ Διαφορετικά να μη 
επικρατήσει η αναρχία και μέσα στη συνδιάσκεψη! Πρέπει να καταλαβαίνουμε 



329 
 

ότι σήμερα χρειάζεται να αναγνωριστείς από τους διεθνείς οργανισμούς. Τότε 
επικυρώνεται και  η βούληση του λαού. Δεν είναι απλά να εκφράζεις τη βούληση 
του λαού. Χρειάζεται να επιλέξεις τους στόχους, τους τρόπους και αυτοί η 
βούληση είναι πραγματικότητα και όταν είναι αναγνωρισμένη από τους διεθνείς 
οργανισμούς. Διαφορετικά θα είναι μάταιο.  

Προσωπικά λέω ότι οι κινήσεις αυτές όπως τα συνθήματα που ρίχτηκαν, 
η σύσκεψη της Δερβιτσάνης με τον τομέα της Κάτω Δρόπολης και με τη 
συγκατάθεση του προέδρου του παραρτήματος έξω από κάθε καταστατικό, 
χωρίς τη γνώση των Βουλευτών για τέτοια σημαντικά πράγματα, εξέθεσε την 
στρατηγική της οργάνωσης. 

Τα πολιτικά κόμματα πριν μερικές βδομάδες φοβόνταν την ΟΜΟΝΟΙΑ, 
τον τρόπο οργάνωσης και δράσης, τις χιλιάδες μέλη και αφού δεν έβλεπαν τη 
δυνατότητα για να τη βγάλουν έξω από το παιχνίδι των εκλογών, 
προσπαθούσαν να την πλησιάσουν διότι έβλεπαν επίσης την ΟΜΟΝΟΙΑ ως 
παράγοντα διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.  

Ακριβώς αυτή τη στιγμή ξεσπάει η εκστρατεία κατά του Μπεζιάνη και η 
διπλωματική δήλωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία καθησύχασε το 
εσωτερικό και το εξωτερικό, την πολιτική ζωή .. (διακόπτεται) 

Και όμως ενώ εμείς πιστεύαμε ότι πηγαίναμε σίγουρα στις νέες εκλογές 
ως ένας ανεξάρτητος εκλογικός φορέας, ακριβώς αυτή τη στιγμή ξεσπάει το 
κίνημα για αυτοδιάθεση. Μήπως και γιατί ακριβώς τότε προεκλογικά και σε 
τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Σας ρωτώ! Μήπως αυτό μας έρχεται ωθούμενο και 
από αλβανικούς πολιτικούς χώρους για να μας χτυπήσουν μια και καλή, για να 
μη υψώσουμε ποτέ φωνή;!! (Θόρυβος άγριος, παρεμβαίνει Ζαρμπαλάς) 

Ποτέ δε θα παραιτηθώ απ΄αυτούς τους στόχους, ποτέ δε θα παραιτηθώ 
απ΄αυτούς τους στόχους… διαβάζω χωρίς μικρόφωνο ε, για να με καταλάβουν 
και να μη με παρεξηγήσουν, θα πω κάτι για τον εαυτόν και τελειώνω! 
Κάτι για τον εαυτόν μου. 

Προσωπικά θέλω να πω ότι ποτέ δε θα παραιτηθώ από αυτούς τους 
ιερούς στόχους που έχει μέσα του και ο πιο εξτρεμιστής, αλλά, όπως είχα 
δηλώσει, αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από μαζικό ηρωισμό και όχι από ήρωες. 
Το τονίζω ξανά, Ούτε έχω κεφάλι για το σινί, ούτε αυτό το λίγο ελληνικό αίμα 
θέλω να το δω άστοχα χυμένο στους δρόμους. Ιδιαίτερα, όταν γι΄αυτό 
ευθύνομαι προσωπικά εγώ. Το τονίζω. Δε φοβούμαι! Πιστεύω και άλλη μια 
φορά ότι ο αιώνας μας στην τελευταία του δεκαετία μας προσφέρει μια ακόμα 
ευκαιρία για τους πόθους μας, αλλά προς ένα σκοπό  θέλω να πηγαίνω όταν 
είμαι σίγουρος εκατό τοις εκατό ότι θα κερδίσω ή τουλάχιστον στο 70 τοις εκατό 
και με όποια θυσία. Σε τέτοιες συνθήκες και προς τέτοιους σκοπούς, χρειάζεται 
προσοχή και ευθύνη, διότι αν θα σου ξεφύγει από τα χέρια η κατάσταση μια 
φορά δεν ξανάρχεται πια. Γι΄αυτό προσοχή, προσοχή! Δε χρειάζεται να 
βιαζόμαστε. Το τονίζω. Αυτοί οι άνθρωποι να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα 
δράσης και λειτουργίας προς το σκοπό αυτό Γιατί αν θα μας ξεφύγει από τα 
χέρια η κι αυτή τη φορά η ευκαιρία δε θα την ξαναβρούμε ποτέ. Ευχαριστώ και 
συγνώμη!  
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Η ίδρυση του ΚΕΑΔ και οι μεγάλες ανατροπές και η απαξίωση 
αξιών και αρχών. 

Χωρίς καμιά εξήγηση δεν μου επιτρέπουν να κατεβάσω 
υποψηφιότητα βουλευτή. 

 
Ως μεγάλη πολιτική απογοήτευση. Από 22 προσδοκούμενους 

βουλευτές, πετυχαίνει μόνο δύο. Τα Τίρανα αδειάζουν 
προκλητικά το «προχωρημένο κλιμάκειο των Ιωαννίνων» και 

την Αθήνα. 
   

Το νέο κόμμα «Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (ΕΑΔ και 
αργότερα ΚΕΑΔ), οι υπογραφές για την ίδρυση του οποίου συγκεντρώνονταν 
πριν ακόμα αποφασιστεί στη Βουλή η αποπομπή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από 
εκλογικό φορέα, ιδρύθηκε επίσημα από το αλβανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης 
στα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του ίδιου μήνα. Είχαν γίνει, όλα έτοιμα. 
Είχαν βρεθεί και οριστεί η ηγετική ομάδα, ο πρόεδρος, οι υποψήφιοι βουλευτές 
σε όλη την αλβανική επικράτεια και όλες οι υποδομές του κόμματος. 
Τουλάχιστον στο χαρτί. Στα Ιωάννινα είχε εγκατασταθεί η προπαγανδιστική 
μηχανή του Κόμματος, για να προετοιμάσει αφίσες, πανό, ομιλίες, συνθήματα, 
στόχους, «τη νίκη», όπως έλεγαν. Επικρατούσε ένας ξέφρενος ενθουσιασμός. 
Όλοι μιλούσαν για 17-22 βουλευτές στη βουλή των πλέον140 τουλάχιστον 
βουλευτών. Συνεπώς, οι ανοιχτές αντιδράσεις μου ότι πρόκειται για φούσκα, με 
έκαναν περισσότερο ανεπιθύμητο. 

Όπως ήταν αναμενόμενο από τους 5 βουλευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έμεινε 
ως υποψήφιος μόνο ένας, ο Θωμάς Μήτσιος και σε σίγουρη εκλογική ζώνη, 
στην 101 των Αγίων Σαράντα με απόλυτη πλειοψηφία Έλληνες.  

Στο Αργυρόκαστρο, στη Δερβιτσάνη νομίζω, έγινε μια τυπική διαδικασία 
επιλογής υποψηφίων. Παρευρέθηκα και εγώ. Ενώ γνώριζα ότι το 
«προχωρημένο κλίμάκιο του ΥΠΕΞ» είχε αποφασίσει ως υποψήφιο βουλευτή 
τον Κώστα Μακαριάδη, πήγα για να μου πουν τους λόγους που με απέκλεισαν 
(Αν δεν πήγαινα θα έλεγαν ότι ήταν δική μου επιλογή να παραιτηθώ!) Ζήτησα 
επίμονα να μου δοθούν εξηγήσεις γιατί δεν θα είμαι καν στη λίστα των 
υποψηφίων, κάτι που δικαιούνταν ο καθένας. Δεν υπήρχε απάντηση. Ο 
Μπεζιάνης, ο αρχηγός πλέον, ανοιγόκλεινε συνεχώς τα μάτια, αλλά ούτε με 
κοιτούσε, ούτε μου μιλούσε. Συνέχιζε τις δήθεν διαδικασίες εκλογής ανάμεσα 
στους υποψήφιους Κώστα Μακαριάδη και Σωκράτη Καλυβόπουλου. Έγιναν 
πολλές αντιδράσεις υπέρ της υποψηφιότητας Καλυβόπουλου, αλλά εκείνος και 
όταν έχασε, δεν μιλούσε. Γνώριζε ότι προοριζότανε για μια άλλη σημαντική 
θέση, αυτή του νομάρχη στις δημοτικές εκλογές που προοριζότανε σε μερικούς 
μήνες. 

Το χειρότερο είναι ότι με είχαν εγκαταλείψει και οι στενοί μου συνεργάτες. 
Οι Γιάννης, Μπέτσης και Ντούλες, είχαν ταχτεί στην πλευρά της εξουσίας. 
Εντάχτηκαν μάλιστα και στην ομάδα προεκλογικής εκστρατείας και εργάζονταν 
στα Ιωάννινα. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ η αλαζονική συμπεριφορά του Μήτσιου, που 
έλεγε προκλητικά και δημοσίως στο Γ. Γιάννη, ότι χαιρότανε που έφθασε η 
στιγμή να τον βλέπει να δουλεύει για τα προεκλογικά του. Ο Γ. Γιάννης δεν 
αντιδρούσε. (Φαίνεται ότι ο Μήτσιος δεν είχε λησμονήσει που έλεγε σε μένα και 
το Γιάννη να τον παίρνουμε κι΄αυτόν μαζί μας σε διάφορες συναντήσεις που 



331 
 

πηγαίναμε. «Εσείς ξέρετε, μας έλεγε ο Μήτσιος, πάρτε με και μένα να μάθω κι 
εγώ κάτι»  
Εγώ, πάντως δεν δέχτηκα ούτε να συνεργαστώ στην υπόθεση κόμματος της 
ΕΑΔ, ούτε έγινα ποτέ μέλος του κόμματος αυτού. 
 

Γιατί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής στην Ε.Ε.Μ 
 
Η ωμή απαγόρευσή μου ωστόσο, για να μη κατεβάσω υποψηφιότητα βουλευτή 
δεν ήταν εύκολο πράγμα για τη νέα πολιτική τάξη στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα. Ο ίδιος δεχόμουν πολλές ερωτήσεις και ήξερα να διαβάσω την 
απογοήτευση των Ελλήνων και τη διαπίστωσή τους ότι κάτι πήγαινε στραβά. 
Τόσο το περισσότερο που έβλεπαν ότι αναλάμβαναν δράση άτομα με ύποπτο 
παρελθόν. Για να απαντήσω στα δικά τους ερωτηματικά και για να ξεκαθαρίσω 
τη θέση μου, δλδ για να μη χρεωθώ μοιράδι από την σίγουρη αναμενόμενη 
αποτυχία, προέβησαν στην κάτωθι δήλωση. 

 «Επειδή τελευταία 
χρειάζεται να 
αντιμετωπίσω 
ερωτήματα από 
στελέχη 
(διανοούμενους) και 
απλούς ανθρώπους, 
ότι γιατί βρίσκομαι στο 
περιθώριο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αν θα 
είμαι ή όχι υποψήφιος 
βουλευτής, γιατί 
παρατάω τον αγώνα, 
τι συμβαίνει με την 
ΟΜΟΝΟΙΑ και τα 

ηγετικά της στελέχη, οφείλω να εξηγήσω όχι μόνο τους οπαδούς και τους 
φίλους αλλά και το κοινό.  

Πραγματικά βρίσκομαι στο περιθώριο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και νιώθω ως ένα 
ζυμένο λεμόνι. Αυτό διότι θέλησα να σταματήσω εκείνους που για προσωπικές 
φιλοδοξίες επιδίωξαν, διαμέσου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να οδηγήσουν το λαό σε 
περιπέτειες και αιματοχυσία, διότι θέλησα να κόψω το χέρι εκείνων που 
διαμέσου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της βίζας έγιναν πλούσιοι και βαθύπλουτοι, διότι 
θέλησα να σταματήσω να γεννιούνται και στους κόλπους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
επαγγελματίες Βορειοηπειρώτες, διότι θέλησα την ΟΜΟΝΟΙΑ να καθοδηγούν 
άνθρωποι που να χαράζουν αυθεντική πολιτική υπέρ των συμφερόντων του 
λαού και όχι να εκτελούν εντολές. 

Σ΄αυτή την προσπάθεια δεν ήμουν μόνος και ούτε είμαι μόνος που 
βρίσκομαι στο περιθώριο. Πάντως όμως ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον απλό 
λαό και τα σωστά στελέχη για το κουράγιο και τη στήριξη που μας έδωσαν στον 
πρώτο χρόνο του Αγώνα και τους καλώ όλους να ψηφίσουν τους νέους 
υποψήφιους βουλευτές του Κόμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αφού 
δώσουμε και κερδίσουμε αυτή τη μάχη θα έχουμε την ευκαιρία να σας 
γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες τι γίνεται με την ΟΜΟΝΟΙΑ.!»    
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Στη συνέχεια είναι κάποιες σημειώσεις μου σχετικά με την πραγματικότητα στην 
ΟΜΟΝΟΙΑ και το μέλλον της ως συνέπεια των σχέσεων με το ΚΕΑΔ 

  
    
  
  
         
  
 
 
 
 
 
 

 

Η αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς μου με εκατομμύρια 
δραχμές 

 
Ανεξαρτήτως που δε δέχτηκα να μετάσχω στην ομάδα του «Κατσικά» 

στα Ιωάννινα για να προετοίμαζα το προεκλογικό υλικό του Μήτσιου και του 
Μακριάδη, δέχτηκα να πάω στην Αθήνα να μιλήσω σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα 
και εφημερίδες για το ΚΕΑΔ και τον προεκλογικό αγώνα. Είχα μαζί μου τον 
Γιάννη Γιάννη. Στην Αθήνα δεν μας περίμενε κανείς, ούτε μας είχαν 
προετοιμάσει το έδαφος. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό τι μπορούσαμε με τις 
δικές μας γνωριμίες και νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. 

Μετά από τρεις μέρες επιστρέψαμε στα Ιωάννινα και πήγαμε στο Ίδρυμα 
Παλινοστούντων να πάρουμε τα χρήματα που είχαμε ξοδέψει. Είχαμε κρατήσει 
ακόμα και τις αποδείξεις από τους καφέδες και συνολικά ήταν περίπου στις 90 
χιλιάδες δρ.  

Στο γραφείο του Χαλιμά βγάλαμε τις αποδείξεις και περιμέναμε. Ο 
Χαλιμάς «ήταν απασχολημένος». Την γνωρίζαμε πολύ καλά την ταχτική αυτή. 
Από την άλλη εγώ είχα ζωντανή την εικόνα και τη φωνή του από τους Αγ. 
Σαράντα. «Τον φάγαμε και τον Μπάρκα». Κάποια στιγμή ο Χαλιμάς κάλεσε την 
ιδιαιτέρα του, μια ψηλή ξανθιά, αεράτη. Είπε στο Γιάννη να πάει μαζί της και 
μείναμε μόνοι. Πήρε τις αποδείξεις τις έκανε ένα μπαλάκι και τις πέταξε στο 
καλάθι των αχρείαστων. Μετά χαμογελώντας άνοιξε μια διπλωματική βαλίτσα 
γεμάτη με μάτσα δεκαχίλιαρα και πεντοχίλιαρα. Μόνο στις ταινίες είχα δει έτσι 
λεφτά. Παρόμοιες βαλίτσες αλλά κλειστές είχα δει στα Τίρανα σε χέρια Ελλήνων 
βουλευτών και άλλων κυβερνητικών στελεχών, στο αλισβερίσι τους με το Δ. 
Κόμμα. «Τι ενενήντα και εκατό χιλιάδες, μου είπε ο Χαλιμάς, πάρε όσα θέλεις 
και μη ρωτάς…!» Μιλούσε και χαμογελούσε. Δεν περίμενε την άρνησή μου! Την 
έκλεισε και γύρισε ξανά από μένα «Πάρτη όλη και έλα να δουλέψουμε μαζί! 
Άκου εμένα θα γίνεις πλούσιος» , μου είπε ξανά απλώνοντάς τη βαλίτσα προς 
εμένα … Θέλω τις 93 χιλιάδες του είπα με αποφασιστική φωνή … Κατάλαβε τη 
γνώμη μου ! Έβγαλε από ένα συρτάρι τις 93 χιλιάδες δραχμές και χωριστήκαμε 
για να συνεχιστεί στο μέλλον μεταξύ μας ένας πολύ σκληρός πόλεμος….! 
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Το ΚΕΑΔ, η μεγάλη πολιτική απογοήτευση. Από 22 
προσδοκούμενους βουλευτές, πετυχαίνει μόνο δύο. Τα 

Τίρανα αδειάζουν προκλητικά το «προχωρημένο κλιμάκειο 
των Ιωαννίνων» και την Αθήνα. Δεν τους σώζει ούτε ο 

τραυματισμός νεαρού λίγες ώρες πριν τις κάλπες  
 
  Όπως είχα προβλέψει, το ΚΕΑΔ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κατεβάσει 
υποψηφιότητες σε όλη την αλβανική επικράτεια,  ή σε κρίσιμες για τον 
ελληνισμό περιοχές. Οι υποσχέσεις του Αλβανού Υπουργού Δικαιοσύνης για 
διαδικαστικές προεκλογικές διευκολύνσεις προς το ΚΕΑΔ, ήταν μια αλβανική 
απάτη. Στόχο είχαν να κάμψουν τις αντιδράσεις της Αθήνας για την αποπομπή 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το να είναι ισότιμος εκλογικός φορέας και δεύτερο να 
περιόριζαν εκλογικά το ΚΕΑΔ  σε κάποιες μόνο ζώνες. Όπως είχαν σχεδιάσει 
προκαταρκτικά και το συγκεκριμένο άρθρο στον εκλογικό νόμο. Από την άλλη 
οι δομές του ΚΕΑΔ αναδείχτηκαν ανίκανες να ανταποκριθούν στις αξιώσεις του 
προχωρημένου κλιμακίου των Ιωαννίνων. Αποδείχτηκε και μια ακόμη φορά ότι 
το βαθύ αλβανικό κράτος θα νικούσε κατά κράτος το χρήμα που διαχειρίζονταν 
με τόση σπατάλη το ελληνικό κλιμάκιο.  

Το ΚΕΑΔ δε θα καταφέρει να συγκεντρώσει το 4% των ψήφων σε όλη 
την αλβανική επικράτεια για να επωφελούνταν και από τη δεύτερη κατανομή, 
ενώ από το πλειοψηφικό κομμάτι θα αναδεικνύονταν νικητής μόνο στις 
ελληνικές μειονοτικές ζώνες 100 και 101 αντίστοιχα στο Αργυρόκαστρο και 
στους Α. Σαράντα. 

Μάλιστα, θέλω να πιστεύω ότι, το Προχωρημένο Κλιμάκιο, κατανοώντας 
την απαίσια αποτυχία, θέλησε από την μία να βρει τρόπο για να συσπειρώσει 
στο μέγιστο δυνατό την ψήφο των Ελλήνων και από την άλλη να εκθέσει την 
αλβανική πλευρά ότι παραβιάζει τα εκλογικά δικαιώματα των Ελλήνων και 
γενικότερα των ψηφοφόρων του ΚΕΑΔ. Έκατσε διάνα ο τραυματισμός με 
πυροβόλο όπλο του νεαρού Αριστείδη Ζιάκου τη νύχτα της Παρασκευής 
ξημερώνοντας Σάββατο της εκλογικής σιωπής, 20 Μαρτίου 1992, στον 
αυτοκινητόδρομο της Δρόπολης, ενώ επέβαινε σε προεκλογικό αυτοκίνητο της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ταυτόχρονα σε σπίτι στη Δερβιτσάνη βρέθηκαν δύο 
απασφαλισμένες αμυντικές χειροβομβίδες, οι οποίες κατά περίεργο τρόπο δεν 
είχαν εκραγεί.  

Το γεγονός γενικότερα αποτέλεσε από την άλλη ένα καλό επιχείρημα για 
να δικαιολογηθούν οι μεγάλες καταχρήσεις στα χρήματα του ελληνικού 
δημοσίου.     
 

Γιατί δέχτηκα να ηγηθώ στην πορεία διμαρτυρίας των 
Βορειοηπειρωτών  κατά της αστυνομία για τον τραυματισμό 

του νεαρού από τη Δερβιτσάνη 
 

Στις 4 η ώρα τα χαράματα έφθασαν κάτω από το σπίτι μου οι πρώην στενοί 
συνεργάτες μου. Μου ζήτησαν βοήθεια. Το πλήθος είναι μεγάλο και 
εξαγριωμένο μου είπαν και χωρίς εσένα δε θα μπορέσουμε να το 
καθοδηγήσουμε. Αποφάσισα αμέσως να πάω παρά τις αντιδράσεις της 
συζύγου μου. Όντως υπήρχε ανάγκη από οργάνωση. Σχημάτισα αμέσως μια 
ομάδα η οποία ανέλαβε την πειθάρχηση και συντονισμό των ενεργειών. Έδωσα 
εντολή να μη επιτραπεί η έφοδος στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος, 
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όπως σκέφτονταν κάποιοι. Κανείς δεν 
μπορούσε να γνωρίζει τι θα συμβεί. 
Φοβόμουν τις προβοκάτσιες. Ωστόσο, 
ενθάρρυνα τα εθνικά συνθήματα, 
τραγούδια και τον εθνικό ύμνο. Ήταν 
απαραίτητο η τήρηση ενός υψηλού και 
έντονου ρυθμού διαμαρτυρίας γι΄αυτό και 
συχνά δεν έδινα απλώς εντολές και 
οδηγίες αλλά και το προσωπικό 
παράδειγμα. (Στην είδηση για την ΕΡΤ 
Ιωαννίνων που είναι συνημμένη υπάρχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι από τις 
πρώτες ειδήσεις σε μια δημοσιογραφία με 
την Ελλάδα. Έπρεπε να εξασφάλιζα το ζήν 
της οικογένειας) 
Στη συνέχεια έγραψα και το υπόμνημα 
διαμαρτυρίας του διαμαρτυρόμενου λαού 
της Δρόπολης και της Ρίζας, αλλά και των 
Ελλήνων του Αργυροκάσατρου. Δεν 
υπήρχε κάποιος άλλο για να αναλάμβανε 
την υπόθεση αυτή. Αλλά εντύπωση κάνει 

το σκληρό περιεχόμενο του υπομνήματος το οποίο αναφέρει:      
 
Υπόμνημα  
Προς: 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Ραμίζ Αλία    Τίρανα  
Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας κ. Βιλσόν Αχμέτι   Τίρανα 
Πολιτικά κόμματα της χώρας     Τίρανα  
Παρατηρητές των Διεθνών Οργανισμών για τις εκλογές  Τίρανα  
Πλουραλιστικής Νομαρχίας      Αργυρόκαστρο 
Αστυνομικό Τμήμα       Αργυροκάστρου 
 

Αίμα στην καρδιά της περιοχής της Δρόπολης μόλις 30 ώρες πριν 
ανοίξουν οι κάλπες. Είναι αίμα χυμένο από τα στήθη του 22 χρονου Αριστείδη 
Ζιάκου, από τη Δερβιτσάνη! Αίμα από το λιγοστεμένο της Ελληνικής 
Μειονότητας, αίμα χυμένο από τις δυνάμεις τήρησης της τάξης. Αποτελούν οι 
σφαίρες αυτές συνέχεια της παλιάς ολοκληρωτικής δικτατορίας. Συνέχεια όλων 
των απαρνήσεων σε ό τι αφορά τα δικαιώματά μας και στο πρώτο έτος 
δημοκρατίας. Αποτελούν οι σφαίρες αυτές συνέχεια ενός σκοτεινού σεναρίου 
με πολιτικές διαστάσεις για να εκφοβήσουν, για να επιβάλλουν τη βία, για να 
μας εμποδίσουν να εκδηλώσουμε την ελεύθερη δημοκρατική βούλησή μας στις 
εκλογές της 22ας Μαρτίου 
       Φέρουν οι σφαίρες αυτές όπως η αστυνομική βία κατά του νεαρού από τη 
Γλύνα, Δημήτρη Τσιέλιου, οι λεηλασίες και ληστείες στα χωριά μας και οι 
αφοπλισμένες χειροβομβίδες την ίδια νύχτα στη Δερβιτσάνη, ένα σκοτεινό 
στόχο, να προκαλέσουν  μια αναπόφευκτη  αντιπαράθεση με τον αλβανικό λαό 
και πιο πέρα, για να επιδεινώσουν την εκλογική ατμόσφαιρα και να επηρεάσουν 
τα εκλογικά αποτελέσματα. 
Δε θέλουμε ώστε η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία να μετατραπεί 
φέτος σε μια δεύτερη Σκόδρα με εθνικές και διεθνείς διαστάσεις. 
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 Δε θέλουμε να είμαστε θύματα τέτοιων ανθελληνικών σοβινιστικών 
προκλήσεων, που μας οδηγούν σε εχθρότητα με τον αλβανικό λαό, αλλά 
είμαστε υποχρεωμένοι να προειδοποιήσουμε ότι το αίμα μας δεν μας 

περισσεύει. Το αίμα μας είναι 
πολύτιμο και δε θα επιτρέψουμε 
ώστε τέτοιες ενέργειες να 
περάσουν τόσο εύκολα. Η 
γενναιοδωρία αποτελεί αρετή 
μας, αλλά καθετί έχει ένα όριο, 
γι΄αυτό και απαιτούμε  
1. Να βρεθούν οι εμπνευστές και 
οι διοργανωτές αυτών των 
σκοτεινών πολιτικών σεναρίων 
κατά της  Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία. 
2. Να συλληφθούν και να 
δικαστούν άμεσα ως πολιτικοί 
εγκληματίες οι χθεσινοβραδινοί 
δολοφόνοι και οι συνεργοί τους. 
3. Την άμεση παρουσία των 
ξένων παρατηρητών για την 
εποπτεία της εκλογικής  
διαδικασίας στις περιοχές μας  
4. Μέσω αυτών απαιτούμε να 
ενημερωθούν οι διεθνείς φορείς 
ΔΑΣΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Ευρωβουλή και ΟΗΕ, ότι η 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία αισθάνεται ανασφαλή και  

ζητάει την δική τους υπεράσπιση. 
Μια τέτοια κατάσταση  μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τον πολιτικό μας 
στάτους  στην Αλβανία 

5. Ζητούμε την παρουσία των ΜΜΕ στις περιοχές μας για να  
απεικονίσουν τα γεγονότα ως έχουν στις περιοχές μας και την μετάδοση του 
συγκεκριμένου υπομνήματος  
 
Από τον διαμαρτυρόμενο λαό  
της Δρόπολης Αργυροκάστρου 
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Δυστυχώς, δεν υπάρχει επόμενο βήμα…..! 
 
Δυστυχώς, η όλη αυτή 
σκληρότατη διαμαρτυρία, 
προέκυψε αχυροφωτιά. 
Κανένα επόμενο βήμα, 
κανένας δε συνελήφθη, 
κανένας δεν έφερε ευθύνη, 
γεγονός που αύξησε τις 
υποψίες ότι πρόκειται για 
συνεννοουμένη προβοκάτσια. 
Στις εκλογές αυτές το ΚΕΑΔ 
κατάφερε να κερδίσει δύο μόνο 
βουλευτές, στις  περιοχές με 
αμιγή ελληνικό πληθυσμό, τον 
Θωμά Μήτσιο και τον Κώστα 
Μακαριάδη. Δεν μπόρεσε το 
ΚΕΑΔ ούτε να αγγίξει το 
πλαφόν του 4 % που θα του 
επέτρεπε και έδρες από τη 
δεύτερη κατανομή των 40 
εδρών.  

Την παταγώδη αυτή 
αποτυχία οι εθνοπατέρες μας 
με τα πολλά λεφτά τη χρέωσαν 
στη συμπεριφορά της  
Αλβανικής πλευράς. 

Μετά από την πράξη 
αυτή, η Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία θα 
εισέλθει σε ένα επικίνδυνο 
σπιράλ εσωτερικής 
αντιπαράθεσης και 

διάσπασης όπως και χειραγώγησης, στο όνομα υψηλών εθνικών στόχων 
ελεγχόμενων πλήρως από αλβανικής πλευράς. 

Οι πολιτικές ηγεσίες που θα προκύψουν στο μέλλον θα είναι προϊόν 
αυτών των συσχετισμών και σχέσεων και θα εξυπηρετούν, είτε ελληνικά 
συμφέροντα διαφθοράς, είτε την ανάγκη απόδοσης στην Αλβανική Αυτοκέφαλη 
Ορθόδοξη Εκκλησία ελληνική ταυτότητα,(εξασφάλιζε πολύ μεγαλύτερης 
ποσότητας χρημάτων από την ελληνική διασπορά), είτε την πολιτική 
αποσύνθεσης της εθνικής ταυτότητας της κοινότητας του Ελληνισμού της 
Αλβανίας που θα ακολουθήσουν τα Τίρανα, είτε συμφέροντα τρίτων.  

Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει την σκληρή αντίδραση του Ελληνισμού 
της Αλβανίας, ο οποίος θα ξοδέψει πολύχρονες ενέργειες για να αποβάλλει τον 
τύπο αυτό ηγεσιών. Η διογκωμένη όμως κάθε φορά ψήφο διαμαρτυρίας του 
Ελληνισμού, ναι μεν έβγαλε στο περιθώριο την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ –ΚΕΑΔ, 
ταυτόχρονα άνοιξε το δρόμο στα αλβανικά κόμματα να διοικούν τον Ελληνισμό 
με διπλό τρόπο. Και μέσω των Ελλήνων εκπροσώπων τους και, έμμεσα, μέσω 
των εκπροσώπων στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ που εκείνα επέλεγαν και 
προωθούσαν. Με αποτέλεσμα την πλήρη απονεύρωση της κοινότητας της 



337 
 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, ή του Βορειοηπειρωτικού 
Ελληνισμού    
 
Προσωπικά θα μείνω στην πολιτική με την σκληρή επικριτική μου στάση και 
όταν μερικές φορές διεκδίκησα αξίωμα. (Λόγω της συγκεκριμένης στάσης θα 
έρθει σε μερικούς μήνες και η διαγραφή μου από μέλος του Γ. Συμβουλίου της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ). Για την οικονομία της οικογένειας μου θα ασχοληθώ με τη 
δημοσιογραφία και την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. (Λόγω της σκληρης αυτής 
στάσης το Φθινόπορο του 1992 θα με διώξουν από τη θεση του συντάχτη της 
ελληνικής εκπομπής στο Ρ.Σ. Αργυροκάστρου και θα εργαστώ ταξιτζής 
Αργυρόκαστρο Ιωάννινα. Η ελληνική πλευρά ετοίμασε παγίδα. Θα μου έβαζε 
στο αμάξι Αλβανό χωρίς βίζα και θα με πήγαινε αυτόφορ για διακίνηση 
λαθρομεταναστών. Με έσωσε με την προειδοποίησή του ένας απλός 
αστυνομικός. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το πώς θα εξασφάλιζα το ζειν της 
οικογένβειάς μου)     ΤΕΛΟΣ 


