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3. H όποια αλλαγή statuskwo στην περιοχή, δεν μας αφήνει διόλου 

αδιάφορους Υπόμνημα  

29.03.1999     σελ. 13                                        

 

4. Τë drejtat gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës së pakicave (përfshirë dhe 

aksesin e pakicave në media) 
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8. Κλίμα διωγμών στην ΕΕΜ από την κυβέρνηση Μπερίσια, ως μέσω προς 
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σημαντικά εθνικά θέματα που αφορούν τις τύχες της Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας στην Αλβανία.   σελ. 90  

 

13. Το χρέος της αλβανικής πολιτείας, προς τον ελληνισμό της Αλβανίας 

απορρέει από την ίδια τη συνεισφορά του Ελληνισμού στην καλλιέργεια 

του Αλβανισμού.  

Ομιλία του Παναγιώτη Μπάρκα, παρουσία του πρωθυπουργού Έντι Ράμα 

και τριών υπουργών της κυβέρνησής του στην ημερίδα που οργάνωσε το 

Κόμματων Ελλήνων,  ΜΕΓΚΑ στους Αγίους Σαράντα.  
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15. Η αποτροπή της ομηρίας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αποτελεί 
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Δημόσια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Ιλίρ Μέτα 

(δημοσιεύτηκε στα αλβανικά ΜΜΕ. Βλέπε αντίστοιχα) 

04.12.2018     σελ. 101  

 

TΕΛΟΣ 104 
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Του Παναγιώτη Μπάρκα 

Η Αθήνα, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα και ο Νότος της Αλβανίας 

Ανάλυση,  

Φθινόπωρο 1998.  
 

Στην νέα τάξη πραμάτων  στην Αλβανία, (μετά από τις ταραχές του 1997), η 

προσοχή της Αθήνας επικεντρώθηκε στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα εγκαταλείποντας 

τον Νότο της Αλβανίας. Η Αθήνα υιοθέτησε την φόρμουλα «Θα φθάσουμε στο Νότο 

περνώντας από τα Τίρανα» 

 Η Αθήνα λησμόνησε ότι στα χρόνια μετά την μεταπολίτευση στην Αλβανία, ο 

Νότος της Αλβανίας ήταν όχι μόνο μια οικονομικό-εμπορική προέκταση της Ελλάδας 

(η ανάπτυξη του οποίου έφερε ως αποτέλεσμα και  την ανάπτυξη της Νότιας Ηπείρου), 

αλλά και η περιοχή με τις μεγαλύτερες  ανθρωπο-κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

περιοχών και λαών. Ταυτόχρονα, στις ραγδαίες εξελίξεις στη χώρα, ειδικά μετά το 

1994 (με το δημοψήφισμα για το σχέδιο συνάγματος) και μέχρι το 1997, ο Νότος ήταν 

ο αποφασιστικός παράγοντας που υπαγόρευε τις εξελίξεις στη χώρα. 

 Περίεργο είναι ότι το Νότο εγκαταλείπει και η κυβέρνηση των σοσιαλιστών, ο 

οποίος Νότος έφερε τα αριστεροκεντρικά σχήματα στην εξουσία. Η επίσημη Αθήνα, 

εξίσου κατά περίεργο τρόπο, εγκαταλείπει τον παράγοντα Νότο παίζοντας στα Τίρανα,  

εκεί ακριβώς που παίζει δυναμικά  η Ιταλία, η οποία για πολλούς λόγους υπερέχει της 

Ελλάδας στο ανταγωνισμό στη Μέση Αλβανία. 

 Από την άλλη πλευρά οι σχέσεις της Αθήνας με την νέα κυβέρνηση 

διακρίνονται από προσωπικές γνωριμίες μερικών σημαντικών Αλβανών κυβερνητικών 

παραγόντων και συχνά προωθούνται βάση πελατειακών σχέσεων  

 Ωστόσο ο Νότος και ειδικά ο απώτερος Νότος, κάτω από το Φίερι παραμένει 

εντελώς εγκαταλειμμένη και απονεκρωμένη οικονομικά και δημογραφικά περιοχή, τη 

στιγμή που όλοι, θεωρούν δεδομένο το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή παίζει η Ελλάδα. 

 Η Ελλάδα όμως όχι μόνο που δεν επιδιώκει να παίξει, αναπτύσσοντας σχέδια 

ανάπτυξης της υποδομής και κυρίως της τραπεζικής, οδικής και τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής , αλλά  δεν μπόρεσε να διατηρήσει τα επίπεδα ελληνικής παρουσίας πριν από 

τις ταραχές του 1997. Έτσι, ενώ επιδιώκει να ανοίξει τράπεζα στην Σκόδρα δεν το κάνει 

αυτό για το Αργυρόκαστρο όπου κυκλοφορούν στις σακούλες νάιλιον εκατομμύρια 

δραχμές την ημέρα 

  

 ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας από την αποτυχία της Νέας 

Δημοκρατίας στην εφαρμογή της φόρμουλας «Στα Τίρανα η Ελλάδα θα πρέπει να 

φθάσει περνώντας από τον Νότο», άλλαξε πλεύση πορείας ως προς το αντίθετο. 

 Οι καταστάσεις του 1997, όπου η Ελλάδα κατηγορήθηκε σφοδρότητα από τα 

Τίρανα, ότι είχε δάχτυλο στις ταραχές, οδηγεί τώρα την Αθήνα να τηρεί αποστάσεις 

από τον Νότο. 

 Στο ίδιο πλαίσιο, πάντοτε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά 

επιφυλακτικές  στο  θέμα μήπως με τις ενέργειές τους προκαλέσουν τα Τίρανα. 

 Δεν αποκλείεται επίσης και το γεγονός ότι στην πιθανή σκακιέρα εξελίξεων 

στην Βαλκανική, η Ελλάδα να μην έχει συνέχεια στα ιστορικά συμφέροντα στην 

περιοχή, ή να είναι αναγκασμένη να  μη έχει. Η υπόθεση Οτσαλάν αποτελεί μια φρικτή 

απόδειξη, όπου οι Έλληνες στο όνομα της Δημοκρατίας «δάγκασαν σκληρά την 

λαμαρίνα». 
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ΤΙ  ΠΕΤΥΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΙΑΛΑΝ Η  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ 

 Έτσι με την ίδια της την συμπεριφορά ακριβώς για δευτερεύοντες λόγους, σε 

αντιπαραβολή με τα ύψιστα συμφέροντα της πατρίδας, η Ελλάδα ακόμα και την 

πολύχρονη συμπαράσταση προς τους Κούρδους, την πολλαπλασίασε με το μηδέν. Στην 

Τουρκία έδωσε το δικαίωμα να κατηγορεί την Ελλάδα για χώρα υποστήριξης των 

τρομοκρατών. Εγκλώβισε την Ελλάδα όσον αφορά τον πρωτεύοντα ρόλο που έχει να 

παίξει στην Βαλκανική, ειδικά τώρα που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οικονομικά 

δέχτηκα πιέσεις, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε μειονεκτική θέση και 

χρειάζεται να δώσει μάχες για να επανορθώσει. 

 Εκείνο που πρέπει να μας φοβίζει τώρα  είναι οι παρωπίδες Made in Ocalan, 

που φόρεσε η Ελλάδα. Έτσι αυτή δεν μπορεί να δει τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να δει 

γιατί μας θέλουν διασπασμένους, πια είναι τα κίνητρα των ληστειών και της 

ανασφάλειας που αναζωπυρώνεται και πάλι στις περιοχές μας, γιατί σε πλήρη 

μυστικότητα  οι δήθεν πρώην Αλβανοί ιδιοκτήτες αποχτούν τίτλους ιδιοκτησίας στα 

δικά μας λιβάδια και χωράφια. Ίσως, αν κρατήσει για πολύ τέτοιες ή άλλες παρωπίδες, 

θα έρθει η στιγμή που δεν θα χρειάζεται να τις κρατάει άλλο για να μη μας βλέπει........ 

  

 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ. 

 - Καταστροφές κατά το 1997, στην υποδομή, τον παραγωγικό τομέα, το 

εμπόριο κλπ Οι καταστροφές αυτές ξεπερνούν τα πέντε δισεκατομμύρια  δραχμές. 

 - Ξένες εταιρίες στο χώρο, κυρίως ελληνικές, ή φάλιραν, ή αναγκάστηκαν να 

μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους σε περιοχές πιο σίγουρες κυρίως στη Μέση Αλβανία. 

Τέσσερα τέτοια παραδείγματα σημειώνονται μόνο στην πόλη Αργυροκάστρου. 

(Αρκετοί επικαλέστηκαν την ανασφάλεια στο νότο, χρέωσαν στις ταραχές όλες τις 

αποτυχίες τους και με τον τρόπο αυτό δικαιολόγησαν «τις απώλειες» των 

χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα, επενδύσεις οι οποίες κατέληξαν στην 

ουσία στις τσέπες τους.) 

 - Δημογραφικά. Η εμπόλεμη κατάσταση την προηγούμενη χρονιά, προκάλεσε 

τη φυγή του πληθυσμού προς δύο κατευθύνσεις. Προς το εξωτερικό και προς Τίρανα. 

Προς Τίρανα έφυγαν κυρίως τα στελέχη επωφελούμενα από την προσέγγιση με την 

νυν κυβέρνηση. Αυτό οδηγεί στο φαινόμενο ώστε τα μεγάλα αστικά κέντρα του Νότου 

όπως πχ, το Αργυρόκαστρο και οι Άγιοι Σαράντα, να μετατρέπονται συνεχώς σε 

«αποικία» πληθυσμών από περιοχές που θεωρούν την «κατάληψη» των κέντρων αυτών 

ως την καλύτερη λύση γι΄αυτούς. 

 Ο Νότος χαρακτηρίζεται τώρα από μια δημογραφική πτώχευση που έχει 

ξεπεράσει πολύ τα επιτρεπτά όρια. Έτσι όλος ο Νότος κάτω από  Σκουμπίνι  είχε, πριν 

από το 1990, περίπου 800 χιλιάδες κάτοικους. Σήμερα ο πληθυσμός αυτός έχει φθάσει 

στο 50 τοις εκατό. Να υπολογιστεί εδώ ότι το 80 τοις εκατό των 350 χιλιάδων 

λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και των 100 χιλιάδων στην Ιταλία και τις άλλες χώρες 

(που έφυγαν μετά το 1997) είναι από την ίδια σχεδόν περιοχή. Δεν πρέπει να 

λησμονούμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στον απώτερο Νότο και ειδικά  

στις περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό. 

 Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Νότος της Αλβανίας  

προσφέρεται προς κάθε κατεύθυνσης πολύ καλύτερα από τις βόρειες περιοχές της 

χώρας σε θέματα επιβίωσης. 

 Στο δημογραφικό αυτό κενό συμβάλει άμεσα οι επιδείνωση της οικονομικής 

κατάστασης  ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές, πλην της Αυλώνας, όπου η εξέγερση του 

1997 είχε τις βασικές της εστίες. Ο Νότος λοιπόν χάνει τα δύο βασικά και παραδοσιακά 



6 

 

οικονομικά του στηρίγματα που είναι το εμπόριο και η γεωργικό-κτηνοτροφική 

παραγωγή. 

 Το εμπόριο έπαψε να λειτουργεί από την στιγμή που μπήκε λουκέτο στο 

τελωνείο της Κακαβιάς. Το λουκέτο μπήκε από την στιγμή που στο τελωνείο αυτό 

απαγορεύτηκαν από Αλβανικής πλευράς και από τους κυρίως Ιταλούς επιτηρητές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξάγεται λαθρεμπόριο, υπό όλες τις μορφές, κάτι που δεν 

έγινε με τα υπόλοιπα τελωνεία της χώρας, κυρίως στην Αυλώνα και το Δυρράχιο που 

επικοινωνούν με την Ιταλία. Έτσι  η Κακαβιά από κεντρική πύλη της Αλβανίας με την 

Ευρώπη, μετατράπηκε σε ένα ασήμαντο περιφερειακό τελωνείο. Η ανασφάλεια στους 

οδικούς άξονες αποτελεί ακόμα έναν σοβαρό παράγοντα που επιβάλει και επηρεάζει 

τα προαναφερόμενα φαινόμενα. Οι επιπτώσεις είναι ταυτόχρονα σοβαρές για τα 

ελληνικά εμπορεύματα. 

 Κατανοητό στη συνέχεια το φαινόμενο μη ανάπτυξης της γεωργικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής. Φρικτό φαινόμενο η μη καλλιέργεια των δύο μεγαλύτερων 

κάμπων στον απώτερο Νότο, της Δρόπολης και του Βούρκου, κάμποι οι οποίοι 

ανήκουν στον συμπαγή ελληνικό πληθυσμό 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΤΟΣ 

 Είναι γεγονός ότι, παρά την συρρίκνωση που δέχτηκε τελευταία ο Ελληνισμός 

της Αλβανίας, η ελληνικότητα στην περιοχή, (γλώσσα, ανθρώπινες επαφές, η ισχύ της 

δραχμής, εμπορικές δραστηριότητες) είναι αρκετά έκδηλη. Γεγονός είναι επίσης ότι 

ανατράπηκαν σε βάρος του Ελληνισμού της Αλβανίας οι συσχετισμοί του ρόλου της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, σε κάθε τομέα. 

 Η αλλαγή ωστόσο των δημογραφικών συσχετισμών στον Νότο της Αλβανίας, 

με την όλο και μεγαλύτερη κάθοδο βόρειων στοιχείων στο Νότο και με την μεγαλύτερη 

φυγή των Ελλήνων προς Ελλάδα, οδηγούν στην χαλάρωση των παραδοσιακών 

σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών στην περιοχή.  

 Επίσης  οι Έλληνες της Αλβανίας, λόγω μείωσης των δυνατοτήτων 

αντιδράσεως, βάλλονται τώρα από το αλβανικό στοιχείο το οποίο με διάφορους 

τρόπους διεκδικεί και επιτυγχάνει να του αποσπάσει περιουσιακά του στοιχεία. 

Παράδειγμα οργανωμένης επιχείρησης υφαρπαγής αποτελεί η ιδιωτικοποίηση των 

λιβαδιών από Αλβανούς  με πλαστά και μη χαρτιά στην καρδιά της Εθνικής Ελληνικής  

Μειονότητας. 

 Ταυτόχρονα, η απασχόληση Αλβανών, λόγω φθηνού μεροκάματου, στις 

ελάχιστες επιχειρήσεις Ελλήνων έχει προωθήσει πάρα πολλές αλβανικές  οικογένειες,  

ειδικά σε  γνωστά κέντρα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Το φαινόμενο ανοίγει 

διάπλατα τους δρόμους  να συμπληρωθούν τα δημογραφικά κενά στην μειονότητα με 

Αλβανούς . 

 

 ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Ο ΝΟΤΟΣ  ΚΑΙ Η   ΕΛΛΑΔΑ 

 Οι Έλληνες της Αλβανίας παρά το γεγονός ότι έχουν απομακρυνθεί ιδιαίτερα 

από τις περιοχές που δεν χαρακτηρίζονταν με συμπαγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό, 

αποτελεί ουσιαστικά, όπως αναφέραμε, τον βασικό πόλο στις ισορροπίες του Νότου 

της Αλβανίας και όχι απλώς μηχανικά, αλλά και σε περιοχές που κάλλιστα μπορούν να 

θεωρηθούν γκρίζες ζώνες. Οι ισορροπίες αυτές είναι απαραίτητες γενικότερα για το 

Νότο, ο οποίος, ενώ νιώθει την δημογραφικό και οικονομικό μαρασμό, δεν μένει 

παραδοσιακά αδιάφορος για τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα τις οποιοδήποτε σε βάρος του αρνητικές εξελίξεις. 

  Η Αθήνα φαίνεται τελευταία ότι ακολουθεί μια πολιτική απορρόφησης και των 

τελευταίων Ελλήνων της Αλβανίας προς Ελλάδα. Έτσι, για να επωφεληθούν την 
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Κάρτα Ομοεθνών οι Έλληνες της Αλβανίας που μένουν στις εστίες τους θα πρέπει να 

έχουν κατοικία στην Ελλάδα. Για να επωφεληθούν την σύνταξη του ΟΓΑ οι 

συνταξιούχοι Έλληνες της Αλβανίας θα πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα. Για να 

επωφεληθούν το Βιβλιάριο Υγείας επίσης θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Οι 

δάσκαλοι με την απώλεια από πέρυσι του επιδόματος θα είναι αναγκασμένοι φέτος να 

φύγουν, στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να κλείσουν από μόνα τους όλα τα σχολεία  

 

ΛΥΣΕΙΣ 

Απ΄ όσα είπαμε η Αθήνα νομίζουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει πλέον το θέμα της 

Εθν. Ελλην. Μειον. στην Αλβανία και γενικότερα του Νότου ως θέμα άμεσων 

γεωπολιτικών συμφερόντων της ίδιας της Ελλάδας 

 Το όποιο γεφύρωμα προς το βάθος της Αλβανίας με οποιοδήποτε στοιχείο, 

βλάχικο, ή αλβανικό, θα πρέπει να γίνει με βάση την ύπαρξη της ελληνικής συνέχειας 

σε γεωγραφικά όρια και την δημογραφική παρουσία στην Αλβανία, της Ε.Ε.Μ 

 Για να πετύχει αυτό χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, όχι τόσο  

για την επιστροφή όλων των Ελλήνων στα πατρώα τους εδάφη, αλλά για την 

αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, κυρίως της γης και την στήριξη εκείνου του 

πληθυσμού που μπορεί να ζήσει εδώ αξιοποιώντας τους πόρους του. Η οικονομική 

ενίσχυση θα πρέπει να αποβλέπει στην αξιοποίηση του κάμπου, κυρίως, την 

επεξεργασία των παραγωγών και την εγγύηση της αγοράς. (Ένωση των χωραφιών 

μέσω σχηματισμού συνεταιρισμού με την συμμετοχή ως μέτοχοι όλων των ιδιοτήτων 

γης, επιδότηση της παραγωγής, ανέγερση κάθετων μονάδων που θα έχουν ως πρώτη 

ύλη την ντόπια παραγωγή, την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής για τον 

τουρισμό κλπ) 

 Η ΕΕΜ έχει ανάγκη από τομές και παροτρύνσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 

πριν τα υπάρχοντα σχολεία πεθάνουν από μόνα τους 

 Γενικότερες παρεμβάσεις στην όλη αναπτυξιακή υποδομή, κυρίως στον 

τραπεζικό τομέα και τις τηλεπικοινωνίες. 

 Άνοδο του ρόλου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο. 

Ασφαλώς, αυτό δεν σημαίνει αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την πρεσβεία, ούτε επίσης 

ανεξαρτητοποίηση αυτού. Δεν μπορεί όμως το μοναδικό Γενικό Προξενείο στο Νότο 

της Αλβανίας να μη έχει υπαλληλικό και διπλωματικό προσωπικό. Δεν μπορεί να είναι 

ένας απλός παρατηρητής για όλες τις εξελίξεις τόσο στην ομογένεια όσο και στην  

ευρύτερη περιοχή. 

  Άνοδο του ρόλου του Γενικού Προξενείου σημαίνει ταυτόχρονα άμεση 

εφαρμογή της πολιτικής της Αθήνας στα θέματα της ομογένειας. Είναι απαράδεχτο να 

λέει η Αθήνα ότι δεν παρεμβαίνω στα εσωτερικά της Μειονότητας, θεωρώντας την έτσι  

μια ισχυρή κοινότητα και από την άλλη να μη την λαμβάνει υπόψη διότι διαλύθηκε, ή  

να παρεμβαίνει με οτιδήποτε άλλους τρόπους, όταν εκείνη επιδιώκει να οργανωθεί. 

Η διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει την εξής πορεία. Νότιο Αλβανικό 

στοιχείο, λόγω των καλύτερων προδιαγραφών του χώρου μπορεί να  μετακινηθεί προς 

την Μειονότητα, αφήνοντας τις δικές τους περιοχές σε βόρειο στοιχείο με ελάχιστες ή 

ανύπαρκτες  δυνατότητες διαβίωσης στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το φαινόμενο αυτό 

διαπιστώνεται τώρα στην κατοίκηση των Ξαμιλιών . 

 Μπορεί να έχουμε και μεικτή κάθοδο, βόρειου και νότιου αλβανικού στοιχείου 

προς τους κενούς χώρους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως συνέβηκε πριν 

από μερικά χρόνια στην πόλη των Αγίων Σαράντα και τώρα με την ίδρυση μεικτού 

χωριού νότια του Βουθρωτού. 

 Υπάρχει και η τρίτη εκδοχή που σχετίζεται με τις εξελίξεις στο Κόσοβο και  με 

την μετακίνηση προσφύγων προς  την Αλβανία. Να μη λησμονούμε ότι  ιστορικά όλες 
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οι μετακινήσεις Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου προς Αλβανία εγκαταστάθηκαν στο 

Νότιο τμήμα της Αλβανίας με γερή βάση στο Φίερι. 

 

 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 

 

 Αυτό σημαίνει να δημιουργήσουμε πόλους έλξης αλβανικού στοιχείου  σε 

περιοχές με από το προαναφερόμενο στοιχείο. Δλδ δεν παρουσιάζει καμιά αντίσταση, 

όταν η Αλβανική νομοθεσία θα προσφέρει στον Έλληνα την δυνατότητα να πουλήσει 

τη γης, ή να του την απαλλοτριώσει διότι επί χρόνια δεν την καλλιεργεί, όταν οι ίδιες 

περιοχές προσφέρονται αρκετά για μια εύκολη και κερδοφόρα ζωή, όταν οι ελεύθερη 

διακίνηση αυξαίνει τις δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξή τους, τότε το 

αποτέλεσμα είναι γνωστό. 

 Ένα παράδειγμα. Το αστυνομικό τμήμα Αργυροκάστρου έκδωσε μέχρι τώρα 

πολύ περισσότερα διαβατήρια απ΄ ο,τι συνολικά ο πληθυσμός του νομού. Αυτό συνέβη 

διότι με διαβατήρια εκδομένα στο Αργυρόκαστρο, μπορεί να βγάλουν πιο εύκολα βίζες  

στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην ίδια πόλη. Το ίδιο και πιο εύκολα θα συμβεί 

και με τις ζώνες αυτές, με κίνδυνο την κατοίκηση των κενών ελληνικών περιοχών πέρα 

των συνόρων.  

  

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ φαίνεται ότι χάνει ανεπανόρθωτα την μάχη ύπαρξης 

και λειτουργίας των Ελλήνων ως μια εθνική κοινότητα και οντότητα ακόμα και στις 

περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό. Πληθυσμιακά ο Ελληνισμός της Αλβανίας 

μειώθηκε περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό. Στις περιοχές έμειναν οι τρίτες 

ηλικίες, κάποιοι δάσκαλοι που είχαν μια σχετική στήριξη από την Ελλάδα, (επίδομα 

των είκοσι χιλιάδων δραχμών τον μήνα) και ελάχιστα παιδιά σχολικής ηλικίας.(Από 

πέντε χιλιάδες Έλληνες μαθητές το 1990 στο νομό Αργυροκάστρου τώρα αριθμούνται 

μόνο εφτακόσιοι) Το υπόλοιπο κομμάτι του ελληνισμού παραμένει στην Ελλάδα. Ο 

πληθυσμός εδώ σχεδόν δεν αναπτύσσει καμιά οικονομική δραστηριότητα, ή δεν έχει 

καμιά στήριξη για έναν τέτοιο σκοπό. 

 Η Αθήνα επίσης αντιμετώπισε την μειονότητα μέσω της πολιτικής ανεπάρκειας 

που ακούει στο όνομα ΟΜΟΝΟΙΑΣ και των διαφόρων σωματείων που σπεύδουν να 

εκπροσωπούν την ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ. Η  ταύτιση της κατάντιας 

τους όμως με την Ε.Ε.Μ  στάθηκε μοιραία για  ένα ακόμα εθνικό θέμα. 

 Εντωμεταξύ εγκαταλείποντας την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, η Αθήνα 

βλέπει ότι μπορεί να αναπτύξει την επιρροή της στην Αλβανία μέσω του βλάχικου 

στοιχείου, το οποίο ίσως για πραγματιστικούς λόγους να εμφανίζεται ως καθαρά 

ελληνικό στοιχείο.  

 Η Αθήνα μπλέχτηκε στο πλαίσιο αυτό, άσχημα στην διαμάχη μεταξύ ενός 

Αλβανοποιημένου  Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ανύπαρκτης 

ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μια διαμάχη η οποία προκαλείται ουσιαστικά από φιλόδοξα 

εγωκεντρικά πρόσωπα, αλλά και από διπλωματικά βίτσια του πρέσβη στα Τίρανα, 

κυρίου Πρεβεδουράκη.  

Να σταθούμε στο δεύτερο 

 Είναι γνωστή η κόντρα κατά την προηγούμενη χρονιά μεταξύ της  Ηγεσίας του 

Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο και του κυρίου Πρεβεδουράκη. 

Η διαμάχη αυτή δεν στηρίζονταν απλώς στο γεγονός ότι ο Γενικός Πρόξενος κ. 

Κανέλλος κατάλαβε γρηγορότερα τις εξελίξεις στο ΝΟΤΟ και ο Πρέσβης  συνέχιζε  να 

ενημέρωνε την Αθήνα ότι ο Σαλί Μπερίσια ελέγχει την κατάσταση. 

 Τα πράγματα είναι ασφαλώς πιο βαθιά. Ενώ όμως η Αθήνα θα έπρεπε να 

έδιωχνε και τους δύο, διότι έκθεσαν την Ελλάδα σε μια κρίσιμη περίοδο για την γείτονα 



9 

 

χώρα, ανακοίνωσε νικητή στην διαμάχη τον Πρέσβη, ο οποίος όχι μόνο επιδίωξε το 

κεφάλι στο σινί του Γενικού Προξένου, αλλά ταυτόχρονα κήρυξε πόλεμο σε όλους 

όσους είχε γύρω του ο Πρόξενος.  

 Ταυτόχρονα, έπεισε την Αθήνα ότι το Γενικό Προξενείο στο Αργυρόκαστρο θα  

πρέπει να είναι ένα εντελώς τυπικό διπλωματικό ίδρυμα και τα πάντα, κάθε 

πρωτοβουλία και ενέργεια θα πρέπει να ασκείται από την πρεσβεία.  Έτσι ο πρέσβης, 

ενώ είναι σε διαμάχη με μερίδα των εκπροσώπων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στηρίζοντας την 

ομάδα που στηρίζει το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει επισκιάσει 

ταυτόχρονα όλη την δράση του Γενικού Προξενείου, που θεωρούνταν κάποτε δεύτερη 

εξουσία στο Νότο. Στην προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι συμφώνησε και η Αθήνα λόγω 

της γενικότερης πολιτικής στο Νότο. ΄Όμως, οι εκλογές τόσο στην ΟΜΟΝΟΙΑ, όσο 

και στην ΕΑΔ με τα πρότυπα που προετοιμάζει ο κ. Πρεβεδουράκης για να 

ικανοποιήσει τα  βίτσια του, φαίνεται ότι θα οδηγήσει για μια ακόμα θητεία σε 

ανακύκλωση της κρίσης στους πολιτικούς θεσμούς  της ομογένειας. 

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

Ένα παράδειγμα. Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Βουθρωτού, στους Αγίους 

Σαράντα, αποτελεί μια γιγάντια προσπάθεια του Ινστιτούτου Βουθρωτό και της 

Αλβανικής κυβέρνησης στον τομέα τουρισμού. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την αλλαγή 

του αυτοκινητόδρομου Σαγιάδες - Αγίους Σαράντα, από την προβλεπόμενη πορεία 

(στους πρόποδες των ελληνικών χωριών του Βούρκου), στην γραμμή Σαγιάδα- 

Βουθρωτό-Αγίους Σαράντα, αφήνοντας απονεκρωμένα τα χωριά του Βούρκου. 

Ταυτόχρονα το σχέδιο του Αρχαιολογικού Πάρκου του Βουθρωτού υποβαθμίζει όλον 

τον κάμπο του Βούρκου, πράγμα  που αναγκάζει τον ξεριζωμό των κατοίκων τους. 

 ΤΕ Λ Ο Σ  
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Του Παναγιώτη Μπάρκα 

Ανάλυση σχετικά με τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο  

 Φθινόπωρο 1998 
 
 Η άγνωστη μελλοντική πορεία των εξελίξεων στην κρίση του Κοσσυφοπεδίου, 

όχι μόνο βάζει αρκετά ερωτηματικά για τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή, (και η 

Ε. Ε. Μ αποτελεί μέρος αυτών των εξελίξεων), αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε κάποιες 

αλήθειες και πραγματικότητες τις οποίες  θα πρέπει να λάβουμε καλά υπόψη. 

 Πρώτον. Απέδειξε γενικά ότι η μετριοφροσύνη, άφησε γρήγορα την θέση της 

σε εθνικιστικές εξάρσεις ενός συντηρητικού περιβάλλοντος ανήκον ιδεολογικά στο 

Δημοκρατικό Κόμμα. Το εθνικιστικό αυτό κλίμα έδειξε επίσης ότι έχει άμεση σχέση 

με τον εξτρεμιστικό  μουσουλμανικό στοιχείο,(μιλούμε κυρίως για τον Νότο). 

  Στην ουσία συμβαίνει ώστε οι Έλληνες επιχειρηματίες και η Ελλάδα να 

προσφέρουν όλη την βοήθεια για τους πρόσφυγες και τα στοιχεία αυτά να επιδιώκουν 

να αποκομίζουν τις δόξες, ή να παριστάνουν τον σωτήρα τα παραπάνω στοιχεία. Έτσι, 

με μια βίαιη συμπεριφορά, με αφορμή τους πρόσφυγες αφήνουν χωρίς κανένα 

περιθώριο αντίδρασης, γενικότερα το ορθόδοξο στοιχείο, κατηγορώντας τους για  

Έλληνες. Το κόστος προκύπτει έτσι μεγάλο για το ορθόδοξο αλβανικό στοιχείο, διότι 

οι Έλληνες είναι φίλοι με τους σέρβους, και δεν μπορούν να είναι φίλοι με τους 

Αλβανούς, ανεξάρτητα από το γεγονός που οι Έλληνες ενώ κρατούν την πλευρά των 

Σέρβων ποτέ δεν τάχτηκαν κατά των Αλβανών. Απεναντίας! 

 Δεύτερον. Όπως αναφέραμε, η Ε.Ε.Μ, ανεξάρτητα από το πόσο το θέλουν 

συγκεκριμένα οι κύκλοι αυτοί, η Αλβανία γενικότερα, όπως και εμείς, είναι μέρος του 

γενικότερου παιγνιδιού στην Βαλκανική. Στην κρίση όμως αυτή, όταν οι Αλβανοί 

νιώθουν δίπλα τους το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, πιστεύοντας ότι στηρίζουν με δεκάδες 

δισεκατομμύρια δολάρια με προορισμό την καταστροφή, ακριβώς τον Αλβανικό 

Εθνικισμό και όχι κάποιες γενικές αρχές, αν όχι τα συμφέροντά τους, εκδηλώνουν την 

πραγματική θέση έναντι στην Ε. Ε.Μ. 

  Λένε, «Είμαστε εδώ κουβαλημένοι και πρέπει να δείξουμε κατανόηση για την καλή 

συμπεριφορά  εναντίον μας». Αυτό σημαίνει, για τους κύκλους αυτούς  και όχι 

γενικότερα για τον Αλβανικό λαό, ότι την συνεργασία μας, την συνύπαρξή μας, την 

ιστορία μας και τα πάντα που διακρίνει μια εθνική κοινότητα, θα πρέπει να τα 

θεωρούμε δεδομένα μέχρι το σημείο που εμείς δεχόμαστε τους όρους περί αγνόησης 

ουσιαστικά της ταυτότητάς μας. 

Το δόγμα που αναπτύσσεται ακριβώς τώρα είναι: - είμαστε φίλοι μέχρι το σημείο που 

εσείς λησμονείται ποιοι είστε . 

 Το δόγμα αυτό δεν αποτελεί μόνο μια εντελώς αβάσιμη πεποίθηση, προϊόν της 

χοτζικής ιστορίας και προπαγάνδας, αλλά ταυτόχρονα και ένα πρώτο μέσω πίεσης 

ώστε η Ε. Ε. Μ να νοιώθει επιφανειακή, να μην μπορεί καν να διεκδικεί τα ιστορικά 

κεκτημένα της και να νοιώθει ρηχή και ευάλωτη σε κάθε πίεση, συνεχώς υπό διωγμό 

και ταυτόχρονα να μην μπορεί να ανεβάζει τον πήχη της στα αιτήματά της . 

 Οι συνέπειες απ΄ αυτή την προπαγάνδα, αλλά και γενικότερα από τις 

καταστάσεις που διαμορφώθηκαν από  το προσφυγικό κύμα και την κρίση στο 

Κοσσυφοπέδιο είναι πολλές και το χειρότερο αρνητικές. 

 Υπάρχει πρωτ΄ απ΄ όλα ο ορατός κίνδυνος για την δημογραφική αλλοίωση του 

ελληνικού στοιχείου αλλά και γενικότερα των εθνικο-πολιτισμικο-θρησκευτικών  

φύλων  στην ευρύτερη περιοχή του Νότου. Αυτό σημαίνει ώστε και σε περίπτωση που 

ο Ελληνισμός της Αλβανίας «προστατευτεί» ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτε. Αυτό 

διότι ο Ελληνισμός στην Αλβανία αποτελεί έναν μόνο πόλο στις αιώνιες και σχεδόν 

ασάλευτες ισορροπίες των πληθυσμών αυτών. Όταν λοιπόν οι υπόλοιπες ισορροπίες 
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αλλάξουν, τότε δεν μπορεί να σταθεί και  ο πόλος των Ελλήνων. Επίσης και οι 

εγγυήσεις που δόθηκαν ότι θα μείνουν άθιχτα τα σπίτια και οι περιουσίες των Ελλήνων, 

όχι μόνο που δεν θα γίνουν σεβαστές, αλλά ταυτόχρονα οδηγούν σε «γκετοποίηση» 

της Ε. Ε. Μ, πράγμα το οποίο  αποτελεί γι΄ αυτήν ένα  είδος χαρακίρι 

 Είναι φυσιολογικό ωστόσο ότι στις συνθήκες που επικρατούν η Ε. Ε. Μ να μη 

θέλει να γίνει το αλεξικέραυνο, εξωτερίκευσης της κρίσης που επικρατεί στον 

αλβανικό εθνικισμό. Η κρίση αυτή οφείλεται τόσο όσον αφορά την ικανοποίηση των 

αβάσιμων εθνικιστικών φιλοδοξιών, όσο  και σε ό τι αφορά την διεκδίκηση της 

εξουσίας στη χώρα. Το μέσο  επίτευξης των στόχων αυτών  παραμένει η δυστυχία των 

προσφύγων και η Ε. Ε. Μ δεν πρέπει να πληρώσει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια αυτών 

των κύκλων . 

 Από την άλλη πλευρά, όμως  αυτό δεν σημαίνει ότι η Ε. Ε.Μ θα πρέπει να 

κινηθεί σε κλίμα ηττοπάθειας και παθητικότητας. Είναι γεγονός ότι η αντίδραση  προς 

το παρόν  αγγίζει τα όρια παθητικότητας ως και ψυχραιμίας. 

 Οι γνωστοί άγνωστοι κύκλοι, νομίζω ότι λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο. Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι την 

περίοδο 1994-5, όταν η χώρα κυβερνούνταν από το σκληρό χέρι του Σαλί Μπερίσια, 

σχηματίστηκε, με την πρωτοβουλία του ιδίου, ένα ίδρυμα, φόρουμ, ή επιτροπή με 

βασικό στόχο την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης μέσα στην ιδέα της Μεγάλης 

Αλβανίας. (Μάλιστα στην επιτροπή αυτή έγιναν προσπάθειες να ενταχτούν και 

Έλληνες επιστήμονες της Αλβανίας, οι οποίοι στη συνέχεια αφού αρνήθηκαν να 

ενταχτούν σε τέτοιες αλβανικές εθνικιστές ενέργειες, όπως υποχρεωτικά έκαναν επί 

δικτατορικού καθεστώτος, αναγκάστηκαν να φύγουν στην Ελλάδα). Παρόμοια 

προσπάθεια, αλλά σε επίπεδο της Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών, και με άμεσο 

βάρος την ενοποίηση της δράσης για το Κοσσυφοπέδιο, έγινε και επί κυβέρνησης των 

σοσιαλιστών πριν ουσιαστικά ξεσπάσει η κρίση. 

 Ωστόσο μετά από την ίδρυση του φορέα αυτού άρχισε μια έντονη δράση στον 

προπαγανδιστικό τομέα μεταξύ των άλλων και για το Τσάμικο θέμα. Υπήρχαν αρκετές 

εκδόσεις προς την κατεύθυνση αυτή τόσο όσον αφορά βιβλία, όσο και στον περιοδικό 

τύπο. Την άνοιξη και το Καλοκαίρι του 1998 όταν  ο Απελευθερωτικός Στρατός του 

Κοσσυφοπεδίου είχε αναλάβει δράση και οι εκπρόσωποι του Κοσσυφοπεδίου 

καλούνταν στις ΗΠΑ και Λονδίνο με τα επίσημα ονόματα που είχαν στο 

Κοσσυφοπέδιο (πρόεδρος Ρουγκόβα, πρωθυπουργός Μπουκόσι, λ,χ, ξαναζωντάνεψαν 

τα συνθήματα ότι μόλις λυθεί  το θέμα του Κοσσυφοπεδίου θα ληθεί και το θέμα της 

Τσαμουριάς. Γεγονός είναι ότι στο Δελβινο είχαν εμφανιστεί φονταμενταλιστές 

ισλαμιστές μουφτήδες (σουνίτες σε μια καθαρή περιοχή μουσουλμάνων μπεκτασίδων), 

οι οποίοι προσπαθούσαν μάλιστα να οργανώσουν τόσο στο Δέλβινο όσο και στο 

Αργυρόκαστρο ομάδες τρομοκρατών με ντόπιο στοιχείο. Κατά την περίοδο αυτή και 

μέχρι το αποτυχημένο πραξικόπημα της 14 Σεπτεμβρίου η κατάσταση στο Νότο  της 

Αλβανίας ήταν ειδικά ασταθής. Εδώ, και συγκεκριμένα το χωριό Λαζαράτι, το οποίο  

ήταν ο βασικός πυρήνας αστάθειας, επισκέπτονταν ο Αζέμ Χαϊντάρι, βουλευτής του 

Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος δολοφονήθηκε δύο μέρες πριν από το 

πραξικόπημα. Ακριβώς την περίοδο αυτή στο κέντρο της πόλης Αργυροκάστρου 

εμφανίστηκαν ντόπιοι νεαροί με στολές του Α.Σ.του Κοσσυφοπεδίου, ενώ περιοδικά 

όπως το «ΚΟHA», μιλούσαν ανοιχτά για την ύπαρξη και Α.Σ της Τσαμουριάς 

UCC..Πέρυσι το Φθινόπορο όταν στην Αλβανία μπήκαν περίπου 20 χιλιάδες 

πρόσφυγες, το Δημοκρατικό Κόμμα εξαπέλυσε τεράστια εκστρατεία για την 

εγκατάστασή τους και στο Νότο της χώρας. Φέτος πριν ξεσπάσει η κρίση και το κύμα 

των προσφύγων στο Νότο ήταν ξανά παρόν, φίλοι του Χαϊντάρι με ιστορικό 

εθνικιστικό παρελθόν. Το θέμα των προσφύγων στο Νοτο αντιμετωπίζουν τώρα με 
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τεράστιο ζήλο ακριβώς οι προσκείμενοι στο Δ.Κ εθνικιστές και η οργάνωση της 

Τσαμουριάς. Παράλληλα με το κλίμα που καλλιεργούν, (κυρίως για την εγκατάσταση 

προσφύγων στις περιοχές μας) εφαρμόζουν τρόπους έμμεσης πίεσης και προκαλούν 

για να δοκιμάσουν τα περιθώρια αντίστασης της Ε. Ε.Μ. Οι περιπτώσεις των 

Βρυσσερών, της Γράψης, του Βρυωνιού, των σπιτιών στο Δέλβινο, η προσπάθεια 

εγκατάστασης προσφύγων δίπλα στην Τσούκα, κλπ είναι αρκετά στοιχεία για να 

πειστούμε ότι  μετά απ΄ αυτες τις μεθόδευσης, έρχεστε η πράξη . 

 Δεύτερος τρόπος είναι  να καταπνίξουν και απομονώσουν  στοιχεία της Ε. Ε.Μ  

που  βγάζουν το κεφάλι  πάνω από την μάζα. 

 Η κατάσταση που δημιουργήθηκε όμως είναι βαρύ. Με λύπη διαπιστώνει 

κανείς ότι  οι φορείς της Ε.Ε.Μ να μην ευθυγραμμίζονται  με θέσεις και αρχές που 

συμφέρει την Ε. Ε.Μ. Υπάρχουν μάλιστα στελέχη της Ε. Ε.Μ  που ακολουθούν 

εντελώς αντίθετες θέσεις τουλάχιστον με την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ η οποία χάραξε 

μια γραμμή με τρείς τέσσερις θέσεις. 

 Υπάρχουν  επίσης άλλοι που επικαλούνται στις συνθήκες αυτές, την νοοτροπία 

που δίδαξε το καθεστώς Χοτζια, δλδ απαλλάσσονται από την εθνική ταυτότητα και το 

χρέος προς αυτήν για την ατομική επιβίωση, λησμονώντας  ότι η Εθνική Ταυτότητα 

αποτελείται από την ταυτότητα του καθενός συν την ιστορία και την παράδοση και δεν 

δικαιούται κανείς να χρησιμοποιεί την ταυτότητα αυτή όπως χρησιμοποιεί κανείς την 

ομπρέλα, όποτε χρειάζεται 

 Υπάρχει επίσης από την άλλη πλευρά και η επίσημη Αθήνα. Το ενδιαφέρον της  

ασφαλώς  τελευταία ήταν μεγάλο, αλλά στην ίδια γραμμή, της ενόχλησης ίσως και από 

εθνικά τραγούδια, ή της τήρησης από την Ε. Ε. Μ  τους χαμηλότατους τόνους. Είναι 

γεγονός ότι η εκδήλωση της θέσης της Ελλάδας, μέχρι μάλιστα ενόχληση, για την μη 

αλλαγή των συνόρων αποδεικνύει ταυτόχρονα και την θέση της Ελλάδας για  την Ε. Ε. 

Μειονότητα. Όμως η Ελλάδα πέρα από την μη αλλαγή συνόρων θα πρέπει να δει στην 

Ε. Ε. Μ στην Αλβανία και την διατήρηση ων παραδοσιακών ισορροπιών στο Νότο της 

χώρας μια δική της ασπίδα προς πολλές κατευθύνσεις και πρώτ΄ απ΄ όλα στον 

οικονομικό τομέα. 

 Ωστόσο η Ε. Ε. Μειονότητα διαπιστώνει ότι οι επιδρώντες παράγοντες για 

οποιαδήποτε κίνηση με την έναρξη της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο έχουν μαρμαρώσει, 

αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την κερδοσκοπία τους στο όνομα του 

Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. 

  Στις συνθήκες αυτές και όταν το ζωτικό δυναμικό της Ε. Ε. Μ, βρίσκεται στην 

Ελλάδα,(αλλά και η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο με οποιαδήποτε λύση, θα φάει πολύ 

χρόνο, ή μπορεί να υπάρξουν και  λύσεις που θα φέρουν το θέμα στο προσκήνιο ύστερα 

από κάποιον σχετικό χρόνο), τη συμφέρει η σταθερότητα μέσα από τα σύγχρονα 

οράματα των λαών και των δημοκρατικών αρχών, χωρίς όμως να αρνείται την ιστορία 

της. Ασφαλώς, σε περίπτωση  που οι μεγάλοι κάποια στιγμή μπήξουν τις αρματωμένες 

τους λόχες για να χαράξουν εκ΄ νέου σύνορα στην περιοχή η Ε. Ε. Μειονότητα δεν 

πρέπει να κοιμάται, ούτε διότι αυτά τα ξέρουν οι μεγάλοι, ούτε γιατί μας σκέφτεται η 

Αθήνα, ούτε γιατί το πεπραγμένο κανείς δεν μπορεί να το αποφύγει. Και σε περίπτωση 

που ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί για τους ίδιους λόγους η αρχή του αιώνα θα πρέπει 

να διαπραγματευτούμε σκληρά για να εγγυηθούμε και φτιάξουμε με τα χέρια μας  ένα 

δικό μας μέλλον σεβόμενοι πάντα τις δημοκρατικές αρχές του νέου  παγκόσμιου 

καθεστώτος.  

 Όμως μια Διαβαλκανική Διάσκεψη πότε φαίνεται και πότε χάνετε στον 

ορίζοντα, πότε είναι κοντά  και πότε μακριά.  
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ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

       Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α   

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                      Άγιοι Σαράντα, 29.03.1999 

 

H όποια αλλαγή statuskwo στην περιοχή, δεν μας αφήνει διόλου 

αδιάφορους 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

 29.03.1999                                      
  

Επεξήγηση για την τύχη του υπομνήματος 
Το συγκεκριμένο υπόμνημα συντάχτηκε από τον Παναγιώτης Μπάρκα. Αποτελεί 

μια ανταπόκριση στις εξελίξεις στην περιοχή, στο Κοσσυφοπέδιο, κυρίως μετά τις 

γνωστές δηλώσεις Κλίντον (1995 και 1998) για τον παραλληλισμό μεταξύ 

Κοσσυφοπεδίου και Βορείου Ηπείρου. Το υπόμνημα συντάχτηκε αφού  υπήρξε η 

σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Β. Ντούλε, να ψηφίζονταν στο Γενικό 

Συμβούλιο και να αποστέλλονταν σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.  

Την συγκεκριμένη ημέρα συνήλθε το Γενικό Συμβούλιο για να ψηφίσει το 

υπόμνημα. Στην πλατεία έξω από το κινηματοθέατρο που συνεδρίαζε το Γενικό 

Συμβούλιο οι Τσάμιδες είχαν οργανώσει ισχυρή διαδήλωση. Ζητούσαν μεταφορά των 

συσχετισμών. 

Ενώ είχαν μοιραστεί τα αντίγραφα του υπομνήματος σε όλα τα μέλη, κατά 

περίεργο τρόπο ο Ντούλες, μετά από ένα τηλεφώνημα, διέκοψε τη συνεδρίαση και είπε 

ότι δεν θα ψηφίσουμε το υπόμνημα αλλά θα κάνουμε μια δήλωση και ζήτησε χρόνο να 

ετοιμάσει τη δήλωση με δικούς του ανθρώπους. 

Υπήρξε εκνευρισμός. Το περίεργο είναι ότι ο Ντούλες ετοίμασε τη δήλωση σε 

χρόνο ρεκόρ. Πληροφορηθήκαμε αργότερα ότι την είχε έτοιμη και στηρίζονταν σε 

κάποιες αρχές του υπομνήματος αυτού. Φάνηκε ότι η εντολή που έλαβε ο Ντούλες 

αφορούσε την οριστική απόφαση για ακύρωση του υπομνήματος και την ανακοίνωση 

μιας απλής δήλωσης στο όνομα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η δήλωση έγινε αλλά δεν εστάλη 

πουθενά!!! 

Σε λίγες μέρες πληροφορήθηκα ότι μέλη του Γενικού Συμβουλίου με είχαν 

κατηγορήσει στις μυστικές υπηρεσίες, όπου είχαν παραδώσει και το υπόμνημα ότι 

υποκινώ κινήματα απόσχισης της Βορείου Ηπείρου από την Αλβανία!!! 

 

Ακολουθεί το υπόμνημα  
 Στην Αλβανική Δημοκρατία ζει αυτόχθονος Ελληνικός πληθυσμός, 

κληρονόμος συγκεκριμένου και αποδεδειγμένου πολιτισμού και ιστορίας. Στην 

μακραίωνη ιστορία του, με το δημοκρατικό του φρόνημα, με τους αδιάκοπους αγώνες 

και θυσίες του, την εργατικότητά του, τον πνευματικό του κόσμο, τα ήθη και έθιμα, 

διατήρησε την εθνικότητά του, παίζοντας ταυτόχρονα πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτικο-

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής. 

 Με την ίδρυση του Αλβανικού κράτους, το 1912 και την καθιέρωση των 

συνόρων το 1913, η περιοχή της Ηπείρου κόβεται στη μέση και ο ελληνικός πληθυσμός 

στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος, μετατράπηκε σε εθνική μειονότητα. Η αντίδρασή 

του στην αυθαίρετη αυτή απόφαση των μεγάλων δυνάμεων οδήγησε στο αυτονομιακό 

κίνημα του 1914, με αποτέλεσμα την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας απ΄ 

όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανόμενης και της Αλβανίας και την 
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εισαγωγή στην γεωπολιτική πραγματικότητα ενός ακόμα εθνικού θέματος 

αναγνωρισμένου ως το Βορειοηπειρωτικό. 

 Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα 

επέλεξε διπλό δρόμο για την επίτευξη της λευτεριάς και της αυτοδιάθεσης. Το ένα 

κίνημα επέλεξε τον αλυτρωτικό δρόμο και το άλλο σεβόμενο τον Χάρτη του 

Ατλαντικού τάχτηκε στο πλευρό του αλβανικού λαού με την προσδοκία ότι μετά τον 

πόλεμο να διεκδικήσει την πραγματική λευτεριά και αυτοδιάθεση για οικονομική και 

κοινωνική πρόοδο. Επικράτησαν οι δεύτεροι. 

 Παραταύτα το δικτατορικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα καταδίωξε και τους 

αλυτρωτικούς και τους πρωτοπόρους αγωνιστές για την εφαρμογή του Χάρτη του 

Ατλαντικού. Ταυτόχρονα, αν και αναγνώρισε συνταγματικά την ύπαρξη Εθνικής 

Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, παραβίαζε συστηματικά τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. 

Αντιμετώπιζε δυσμενώς τα Ελληνικής καταγωγής άτομα, καλλιεργώντας ένα 

ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα μειονοτικής συνείδησης, στη θέση της Εθνικής 

Ελληνικής Συνείδησης. Υπονόμευσε την συνείδηση και το αδιαχώριστο της 

πολιτιστικής της παράδοσης  και την ψυχική ενότητα του λαού της Ε.Ε.Μ από την 

κοινή πατροπαράδοτη πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους, διοχετεύοντας 

συστηματικά και τεχνητά, λαογραφία, πολιτισμό και νοοτροπία που νόθευαν την 

γνησιότητα της ταυτότητας της, την απομάκρυναν από την παράδοση της και την 

προσανατόλιζαν στην εξυπηρέτηση  ιδιοτελών ιδεολογικών  σκοπών. 

 Η κατάργηση της θρησκείας λειτούργησε για την Ε.Ε.Μ όχι μόνο ως 

παραβίαση θεμελιακού ανθρώπινου δικαιώματος, αλλά και ως βαρύ πλήγμα στους 

αδιάρρηκτους δεσμούς με τον ελληνισμό και το βασικό πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο 

του. Το δικτατορικό καθεστώς χτύπησε αμείλιχτα κάθε διαμαρτυρία προς την πολιτική 

του με φυλακίσεις, εξορίες και πολύμορφη  τρομοκρατία. 

 Αποκλειστικός σκοπός ήταν να συρρικνώσει, να αφομοιώσει βαθμηδόν και να 

αφανίσει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα 

 Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία μέσω του πολιτικού της φορέα, 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (και των λοιπών της πολιτικών παραγόντων), επιμένει ότι δεν είναι 

διατεθειμένη, ούτε να λησμονήσει την ιστορία της και τα ιστορικά κεκτημένα από τους 

διεθνείς οργανισμούς, ούτε να κάνει παραχωρήσεις, αλλά, σεβόμενη τις διεθνείς 

συμβάσεις και οργανισμούς, όπως και  τους  θεσμούς του κράτους στο οποίο ανήκει, 

θα αγωνίζεται για την επικύρωση και έμπρακτη εφαρμογή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και εθνικών δικαίων. 

  Θεωρούμε ότι η καλύτερη λύση των εθνικών προβλημάτων είναι εκείνη που 

συνεπάγεται της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών με ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα. 

 Πιστεύομε και αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή της ισοτιμίας και ισοπολιτείας, 

του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και 

για την ελεύθερη έκφραση και έμπρακτη εφαρμογή όλων των νόμιμων διεκδικήσεων 

των πολιτών, μελών της κάθε συγκεκριμένης κοινότητας και κοινωνίας. 

 Με βάση τις παραπάνω αρχές, θέτοντας  ως κύριο στόχο  το σύγχρονο όραμα 

των λαών, την ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωση σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, 

βρίσκομε για τη  ΕΕΜ, στην Αλβανία, ως δοκιμασμένο ιστορικά δρόμο, την ειρηνική 

συνύπαρξη με τον αλβανικό λαό, την ένταξη της ΕΕΜ στην αλβανική κοινωνία, όντας 

όλα αυτά κατοχυρωμένα και διασφαλισμένα βάση των διεθνών συμβάσεων και του 

συνταγματικού δικαίου της χώρας. Αυτό αφορά την ισότιμη πολιτική, οικονομική και 

πολιτιστική μεταχείριση από το κράτος, καθώς  και την ισότιμη συμμετοχή στον 

κρατικό μηχανισμό, όπως και την προστασία και ανάπτυξη της Εθνικής Ταυτότητας 

και τον έμπρακτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
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 Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείουμε τις άλλες λύσεις που προβλέπουν οι 

Διεθνείς Συμβάσεις και που μπορεί να επιβάλλουν οι ιστορικές και συγκυριακές 

εξελίξεις στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.  

 Τονίζουμε ότι, όπως η πιθανή αλλαγή του statuskwo στην περιοχή, έτσι και η 

αλλαγή του δικού μας στάτους με την δική μας βούληση και σεβόμενοι τις 

προαναφερόμενες αρχές και θεσμούς, δεν μας αφήνει διόλου αδιάφορους. 

Επισημαίνουμε ότι τα  ανθρώπινα και εθνικά δικαιώματα δεν σχετίζονται με την 

ποσότητα μελών, αλλά με το κάθε άτομο και την ιστορία τους. 

 Οι νέες ιστορικές εξελίξεις τόσο στη χώρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, 

αναγκάζουν την Ε. Ε. Μ, να αντιδράσει έντονα σε κάθε προσπάθεια και για 

οποιοδήποτε λόγω, δημογραφικής αλλοίωσης του χώρου όπου ζει αμιγώς η Ε. Ε. Μ, 

αλλοιώσεων των δημογραφικών ισορροπιών, πολιτισμικών και κοινωνικών 

παραδόσεων στο Νότο της χώρας. 

 Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, διαπιστώνει δυστυχώς ότι η 

ανασφάλεια, που τις επιβάλλεται, ειδικά στο χώρο όπου κατοικεί συμπαγής ελληνικός 

πληθυσμός, αποτελεί πλέον ένα μέσον για την απονέκρωσή της τόσο δημογραφικά, 

όσο  και οικονομικά. 

 Η Ε.Ε. Μειονότητα, η οποία στα δέκα χρόνια μεταπολίτευσης έδειξε ότι ξέρει 

να σέβεται το κράτος, τους θεσμούς, την τάξη, τον νόμο και λοιπές υποχρεώσεις έναντι 

του κράτους, διαπιστώνει ότι το κράτος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του απέναντί  της.   

 Γι΄ αυτό η Ελληνική Κοινότητα στην Αλβανία ζητάει την άμεση αποκατάσταση 

της τάξης, την διασφάλιση της ζωής, των περιουσιών της, των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειάς της.  

  Και επειδή δεν μπορεί να μένει έρμαια σε ένα κράτος που δεν μπορεί 

συγκροτηθεί και να λειτουργήσει, επί δέκα χρόνια τώρα και επειδή γύρω της 

σημειώνονται επικίνδυνες εξελίξεις, ζητάει την προστασία διεθνών οργανισμών. 

 

 Η  Ε. Ε. Μειονότητα, θεωρεί παράνομη και με πολιτική σκοπιμότητα την 

εκστρατεία ψευδοιδιοτικοποίησεων ακινήτων περιουσίων, λιβαδιών, σπιτιών και 

ολόκληρων χωριών, στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας, από μια 

δικαιοσύνη, η οποία όπως παραδέχεται και η Αλβανική κυβέρνηση και διεθνείς 

οργανισμοί, είναι στο ενενήντα τοις εκατό διεφθαρμένη. Οι «ιδιωτικοποιήσεις» αυτές 

γίνονται με πλαστά έγγραφα και όντας βέβαιο ότι αυτές οι περιουσίες ανήκουν στις 

κοινότητες μας, στις εκκλησίες μας, στα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. 

 Γι΄ αυτό ζητούμε με κατηγορικό τρόπο, πριν αποταθούμε σε διεθνή δικαστήρια, 

να σταματήσει αμέσως η εκστρατεία αυτή με επικίνδυνες κοινωνικές συνέπειες και να 

ακυρωθούν όλες οι μέχρι τώρα αποφάσεις. 

 Η  Ε. Ε. Μειονότητα σεβόμενη το Σύνταγμα της Αλβανικής Δημοκρατίας, 

(μέρος έκτο Τοπική Διοίκηση), σε ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου 1998, ζητάει επίμονα την 

οργάνωση της, όσον αφορά την τοπική διοίκηση, σε μια μόνο περιφέρεια (qark), όπως  

ιστορικά υπήρχε και υποδεικνύουν οι κοινές ανάγκες και τα οικονομικά συμφέροντα, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και  σχετικό συνταγματικό άρθρο. 

 Η Ε.Ε. Μειονότητα ζητάει να αποδοθεί η Ελληνική Εθνικότητα σε εκείνα τα 

μέλη που για διάφορους λόγους τους αφαιρέθηκε στο παρελθόν. Το δικαίωμα αυτό να 

αποχτηθεί μέσω άμεσης γενικής απογραφής του πληθυσμού με ελεύθερη δήλωση των 

ατόμων.   

 Η  Ε. Ε. Μειονότητα, ζητάει  την αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων σε 

εκείνες τις κοινότητες και περιοχές που, ή εκτοπίστηκαν, ή τους αφαιρέθηκε δια τις 

βίας στο παρελθόν. 
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 Η Ε. Ε. Μειονότητα ζητάει την λειτουργία στην ελληνική γλώσσα σχολείων, 

όχι μόνο στις κοινότητες που λειτουργούσαν παλιότερα, αλλά παντού όπου υπάρχουν 

Έλληνες και το επιθυμούν, όπως αντίστοιχα εφαρμόζεται και για τις αλβανικές 

οικογένειες για τις οποίες λειτουργούν σχολεία με ένα ή δύο παιδιά στο χώρο μας, 

χωρίς να τους επιτρέπεται  να  παρακολουθήσουν μαθήματα στην ελληνική γλώσσα. 

 Η  Ε. Ε. Μειονότητα ζητάει ώστε το κάθε μέλος της, να χρησιμοποιεί ελεύθερα, 

καθ’ ιδίαν και δημοσίως, στην δημόσια διοίκηση, δικαστήρια κλπ, την μητρική του 

γλώσσα, και να έχουν νομική ισχύ έγγραφα  στην μητρική γλώσσα. 

 Η Ε. Ε. Μειονότητα ζητάει να μην αντιμετωπίζεται ως κοινότητα δεύτερης 

μοίρας στην χορήγηση κρατικών κονδυλίων για επενδύσεις στην υποδομή των 

περιοχών όπου ζει. 

 Τα μέλη της Ε. Ε.Μ να μην αντιμετωπίζονται επίσης, ως πολίτες δεύτερης 

μοίρας  στην απολαβή δανείων, πιστώσεων και την συμμετοχή τους στις διάφορες 

δημοπρασίες. 

 Επίσης, απαιτεί δίκαιη κατανομή της ξένης οικονομικής βοήθειας και την 

ένταξή της  στα αναπτυξιακά προγράμματα. 

 Τα αιτήματα του παρόντος υπομνήματος δεν παραβλέπουν και δεν αγνοούν τις 

υποχρεώσεις της Ε. Ε. Μειονότητας, απέναντι του αλβανικού κράτους, όπως επίσης, 

δεν παραβλέπουν και αγνοούν το πρόγραμμα και καταστατικό της Πολιτικής 

Οργάνωσης της Ελληνικής Κοινότητας στην Αλβανία ,- ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
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PANAJOTIS  BARKAS 

Pedagog në Universitetin e Gjirokastrës 

Kryetar i OJQ-së “Afirmuesit e identitetit tonë”    

 
Τë drejtat gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës së pakicave (përfshirë 

dhe aksesin e pakicave në media) 

 Referatë në takimin për raportin e parë të Këshillit të Evropës për 

Shqipërinë pas ratifikimit të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave 

Kombetare 

14.10.2001.                          
 

1. kendveshtrimi dhe pikat e referimit në trajtimin e problemit  i problemit  

 

 Trajtimi i çeshtjës mbi të drejtat dhe përdorimin  e gjuhës amtare si element 

bazë i evidentimit  të identitetit të një Minoriteti Etnik apo Kombëtar presupozon një 

larmi kendesh veshtrimi, ashtu si dhe pikash referimi. Pra janë të pranishme pyetje  të 

tilla si, cili është niveli i njohjës dhe përdorimit  të gjuhës amtare nga vet anëtarët e këtij 

minoriteti dhe cilat janë kushtet e krijuara nga shteti për këtë qellim. Cili është niveli i 

përdorimit  të kësaj gjuhe në  marrëdhenjet e idividit apo dhe të komunitetit të 

minoritetit  etnik  me strutkurat e shtetit . Cila është klima e kultivuar për mënjanimin 

e konfliktualitetit që shkakton kjo e drejtë me shtresat e ndryshme të shoqërisë që 

përbën  shumicën. Sa dhe si ndikon klima  e kultivuar në të kaluarën. Cili është raporti 

i gjuhës amtare dhe asaj zyrtare tek anëtarët e minoritetit etj. Në varësi të kësaj 

problematike egzistojnë në vijim pikat e ndryshme të referimit 

 

 E gjthë kjo gamë problemesh lidhen me një qellim final: - njohja dhe përdorimi  

i gjuhës amtare, ashtu si ruajtja dhe zhvillimi i identitetit kombëtar në logjikën 

integruese të  minoriteti në shoqërinë shqiptare pa reagime nacionaliste ose ksenofobie 

apo tendenca asimiluese nga ana e shumicës. 

 

 Në këtë kuadër përsa i përket minoritetit etnik grek, duke marrë si pikë 

referimi të kaluarën komuniste, apo dhe vitet e para post komuniste konstatohen 

leht ndryshimet pozitive në shumë drejtime, të cilat ruajnë njëkohësisht një 

tendencë vijushmerie pozitive në të ardhmen. 

 

 Duke marrë si pikë referimi nivelin e kërkuar, të shprehur dhe në Konventën 

Kuadër egzistojnë akoma probleme që lidhen 1. Me krijimin  e klimës së përshtatshme 

shoqërore e publike për respektimin  e identitetit gjuhësor.2. Me krijimin e kuadrit ligjor 

dhe harmonizimin  e legjislacionit të brendshëm me  aktet ndërkombëtare.3. dhe më i 

rendësishmi, më implementimin praktik të këtij legjislacioni. Pa u harmonizuar në 

mënyrë sa më të natyrshme këto elemente atëherë problemet do të vayhdojnë të 

egyistojnë, madje do ët bëhen më probleme. 

 

Në literaturën sociolinguestike përdorimi i gjuhës amtare nga  pjesëtarët e një 

minoritetit etnik krijon realitetin e dygjuhësisë gjeopolitike për arsye të jetesës  së kësaj 

bashkësie etnike, me të drejta të njohura të barabarta me komunitetitn e shumicës, në 

një hapësirë të njejtë shtetërore.  

Madje një situatë e tillë konsiderohet shpesh me premisa konfliktuale si në 

aspektin linguistik, brenda komunitetit etnik, ashtu dhe në askpete sociale  e politike. 
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Kjo varet në menyrë determinante nga menyra si vepron ndaj këtij komuniteti apo dhe 

individeve të tij faktori institucional i një vendi dhe faktori shoqëror i tij. Varet nga 

politikat integruese apo asimiliuese që mund të ndiqen nga faktori shumicë ashtu si dhe 

nga predispozitat integruese, apo vetizoluese të vet komunitetit të minoritetit etnik 

Shmangja e këtyre premisave konfliktualiteti  pranohet dhe përbën një epërsi kulturore 

të të dy palëve me përfitim reciprok. E kunderta mbart situata me pasoja të renda të cilat 

shpejt a vonë reflektohen. 

 Ky mendoj, përbën dhe faktorin tjetër të arsyeve që Konventa në fjalë i mëshon 

aq shumë elementit të respektimit të gjuhës së minoritetëve  kombëtare nga ana e 

shumicës. 

  I theksova të gjitha këto jo me synimin zbërthimit të  Konventës, por për krijuar 

terrenin  e përshtatshëm  për të sjellë një tabllo efektive të përbërësëve sintetikë të atij 

komuniteti që quajmë Minoritet Etnik Grek në Shqipëri dhe të rolit të përdorimit të 

gjuhës në përcaktimin e identitetit të tij. 

 

1. Mentaliteti i trasheguar për të drejtën gjuhësore 

 

Lë të mos harrojmë që gjatë pesëdhjetë vjetëve të sundimit  të shtetit totalitar 

kominetiti i Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri përjetonte një konflikt të brendshëm  të 

pashpallur  në statusin e tij dygjuhësor.  

Së pari, politika  izoluese e ndjekur nga  shteti komunist dhe shpallja në këtë 

kontekst armik të Shqipërisë Greqinë, shtetin am të anëtarëve të Minoritetit Grek, 

përcillte tek kjo popullsi ngarkesa negative dhe boshlleqe të theksuara në ruajtjen dhe 

zhvillimin e identitetiti kulturor e gjuhësor.  

Po ashtu nevoja për të ruajtur identitetin  e vet e bënte atë shumë të kujdesshme 

në evidentimin  e etnisë së tij. Madje pranonte imponimin që i bëhej  nga shteti totalitar 

drejt ruajtës së trajtave formale etnike sa për konsum propangandistik nga njëra anë dhe 

ideologjisë komuniste të krijimit të njëriut  të ri hibrit komunist, pa fe, pa tradita, pa 

identitet, nga ana tjetër. 

Se dyti, në menyrë të drejtpërdrejt, pavarësisht nga thellësia në kohë, nxitej nga 

shteti diferencimi i mësimit të dy gjuhëve në favor të theksuar të  gjuhës zyrtare.Të 

gjitha format e zhvillimit të atij sistemi  depertonin në veprimtarinë e përgjthshme dhe 

të përdithshme të Minoritetit etnik grek, vetem me gjuhën zyrtare. Po ashtu 

marrëdhenjet me shtetin zhvilloheshin në gjuhën zyrtare.  Kështu që  edhe në zonat me 

popullsi kombakte të etnisë greke gjuha  amtare tkurrej  në fjalorin  e gjuhës së rendomtë 

duke prodhuar konfliktin e brendshëm social e linguistik 

Se treti, nevojat për arsimim të mëtejshëm  - deri  universitar, për punë më të  

preferuar, për karierë, etj lidheshin jo thjesht me nevojën  e mësimit të gjuhës shqipe, 

por ishte krijuar klima se mund të arriheshin duke mohuar, në formën e harrësës 

identitetin, ose anët e tij më identifikuese si  gjuhën amtare.  

Ky fenomen,  i imponimit apo dhe i vetimponimit të gjuhës zyrtare u  zhvillua 

më dukshëm në të gjitha rastet, në mënyrë masive apo induivinduale  jasht zonave me 

popullsi kombakte të etnisë greke, akoma edhe në familje me martesa të kryqëzuara.  

  Pra në kushtet e nevojës për ruajtje formale  të identitetit etnik dhe të imponimit 

zyrtar zhvillohej klima e autonçensurës, deri në atë shkallë sa që anëtarët e   Minoritetit 

Etnik Grek në Shqipëri, pranonin të thirreshin thjesht minoritarë . Përdorimi i emrit 

grek ishte  synonim i fjalës armik, ose përbente fyerje, madje në shumë raste dhe objekt 

i veprimit të kodit penal. U kultivua kështu pra një status i veçantë identiteti, ai i 

minoritarit, në vend të identitetit të Minoritetit Etnik Grek. 
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 3. pasojat edhe në mentelitetin e sotëm  

 

 E keqja është se mentalitete të kësaj praktike vazhdojnë  të vegjetojnë edhe sot. 

Ky mentalitet shprehet kryesisht në formën e nacionalizmit të tipit komunist si frikë 

asimilimi  të shumicës nga pakica dhe ka si pikë referimi nivelin e të drejtave të lejuara 

nga sistemi totalitar, si më të parrezikshme për komunitetitn e shumicës.(!!) Kështu 

predispozicioni pozitiv i strukturave shtetërore për t u përgjigjur standarteve 

ndërkombëtare apo dhe angazhimëve konkrete me aktet ndërkombëtare has shpesh në 

presionin  e këtij mentaliteti që arrin dhe nivelet e  Medjave apo dhe të individëve të 

veshur me pushtet. 

Po permend një shmebull. Në një klasë të shtatë të shkollës më të madhe 8-

vjeçare në qztetin e  Gjirokastrës me 35 nxënës , shtatë janë me origjinë greke. Mirëpo 

ata kurrë nuk komunikojnë midis tyre në gjuhën amtare. Madje kërkojnë nga prinderit 

dhe të afermit e tyre që në prani të  shokëve të tjerë të klasës të mos u flasin  në gjuhën 

amtare. Kur e pyetëm njërin prej tyre pse druhet, ai u përgjigj se nuk dua të me shajnë 

me fjalën grek.  

 Kjo klimë dhe bëhet fjalë për ato qendra të banuara me popullsi të përzier apo 

ku anëtarët e Minoritetit Etnik Grek  janë në minorancë,  është e vertetë se nuk vihet re 

në mënzrë aq të theksuar në nivele më të larta arsimore, apo dhe në mosha më të rritura 

, në marredhenjët tregëtare e ekonomike, pavarësisht nga problemet apo episode 

sporadike konfliktuale. 

Po ashtu duhet thenë se një pjesë  e minoritarëve kryesisht e moshave të mesme 

ndjejnë se  duke  huazuar mentalitetin e vjetër komunist, pra duke fshehur pjesën më të 

dukshme  të identitetit kombëtar, - gjuhën apo dhe elementë të tjerë, mund të përfshihen 

më mirë në jetën sociale poltike  të vendit apo dhe të përfitojnë për vete me shumë. Fakt 

është që shumica nga ata anëtarë të minoritetit grek në strukturat të ndryshme 

shtetërore, e zotërojnë gjuhën amtare poshtë nivelit mesatar. Gjithashtu ky grupim 

përbën atë pjesë të anëtarëve të minoritetit etnik grek  që pretendon se  ky minoritet  i 

ka të gjitha të drejtat, edhe gjuhësore, ose nuk interësohet për to. 

Përballë tyre ngrihet kategoria tjetër, që shpesh për përfitim politik , pretendon  se na 

mohohen  të gjtha të drejtat. 

Fakt është se komunikimi i lirshëm me shtetin am  në dhjetë vitet e fundit, pas 

një mohimi totalitar 50-vjeçar si dhe epersia ekonomike e Greqisë ndaj Shqipërisë krijoi 

lidhje të reja e të forta deri në një tendencë të kthimit të krahëve të shoqërisë shqiptare, 

ashtu siç është fakt që greqishtja duke u nisur  nga roli i Greqisë në jetën tregëtare në 

rajon pranohet pa asnjë paragjykim, madje përdorët dhe nga pjesëtarë të shumicës 

shqiptare. 

Në këto kushte në Minoritetitn Etnik Grek në Shqipëri, kemi një ekulibër të ri 

gjuhësor. Egziston një brez të ri  tek i cili përdorimi i gjuhës amtare është përfekte  dhe 

shumë autoritare ndaj gjuhës zyrtare. Kemi një brez të mesëm i cili në rast se nuk ka 

zhvilluar kondakte të ngushta  me  shtetin am  dhe  ka  ka ruajtur kondaktet  tradicionale 

me  shoqërinë shqiptare, gjuha amtare është inferiore ose në pozita të barabarta ndaj 

gjuhës zyrtare, dhe një brez të tretë që i përket moshës së tretë ku gjuha amtare është 

zotëruese . 

 

4.  Mësimi i gjuhës në shoklla dhe problemet që dalin 

Vendi ku mësohet  gjuha amtare vazhdon të jetë familja dhe shkolla. 

E verteta është se  pas 1991 ku mësimi i gjuhës amtare u shtri dhe në ciklin e lartë të 

shkollës 8-vjeçare dhe masat e marra nga  qeveria e shteti sidomos ne vitet e fundit, 

sigurojnë  në shkollat egzistuese një nivel pozitv mësimi të gjuhës amtare. Madje duhet 
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thenë se  kalimi i vitëve bindi edhe  më konservatorët se po në këto shkolla femijët  e  

këtij minoriteti duhet të mësojnë edhe gjuhën shqipe jo vetëm si detyrim nënshtetasi 

por edhe si mundësi integrimi në shoqërinë shqiptare Kështu raporti i lendëve mësimore  

52% me 48% në favor të lendeve në gjuhën amtare në  dy klasat e para të ciklit të lartë, 

raport që përmbyset në klasat VII dhe VIII, konsiderohet tani i respektueshëm nga të 

gjithë. 

Po ashtu lejimi i klasave me numër nxënësish nden asaj që lejon ligji dhe 

gadishmeria  e organëve  kopetente shtetërore për të bashkëpunuar me përσελësuesit  e 

këtij minoriteti për një zgjidhje optimale për funksionimin optimal të shkollave në 

gjuhën amtare greke, përbën një tregues tjetër pozitiv të qeverisë ndaj arsimimit në 

gjuhën amtare. 

Nuk mund të mos përmendet  në këtë kuadër abrogimi i udhëzimit të vitit 1996 

që lejonte regjistrimin në shkollat në gjuhën amtare  që u hapën po atë vit në Gjirokastër, 

Sarandë e Delvinë,  vetëm të nxënësve me të dy prinderit  me origjinë greke. 

Po ashtu autoritetet arsimore në të gjitha nivelet kanë krijuar mundësi të 

përshtatshme për kualifikimin e mësuesve të minoritetit etnik grek si brenda vendit 

ashtu dhe jasht tij. Pozitiv mbetet fakti i kondakëve të paparagjykuara midis mësuesve 

e studenteve të minoritetit grek me mësues pedagog, student etj të shumicës shqiptare. 

Mësimi i gjuhës amtare  dhe në dy klasat e para të shkollave të mesme qe 

funksionojnë në zonat me popullsi homogjene greke dhe funksionimi i shkollës së 

mesme pedagogjike në gjuhën greke në Gjirokastër, janë shembuj sinjifikativ për masat 

e marra për përfeksionimin e gjuhës amtare. Dega e Gjuhës dhe e Lëtërsisë greke në 

Univertsitetin e Gjirokastrës që prej vitit 1993, përbën nivelin e tretë të arsimimit në 

gjuhën amtare të anëtarëve të Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri. 

  Mëgjithse ky fakt është për t u përshendetur, nuk mund të mos përmendim edhe 

problemet që dalin në efektivitetin  e kësaj strukture arsimore. Së pari për sigurimin e 

kuadrit të nevojshëm arsimor për të gjitha nivelet e shkollave, por edhe për nevpjat e 

tjera. Kështu zyrtarisht edhe praktikisht me deftesën e shkollës së mesme pedagogjike 

në gjuhën greke nuk mund të  zesh punë si në arsim ashtu dhe në sektorë të tjerë.  

Po ashtu  dega e gjuhës dhe e letërsisë greke ne Universitetin e Gjirokastrës, 

përgatit mësues vetëm  për gjuhë dhe letërsi greke. Dhe fakt është se me 6 breza të 

diplomuarish nga kjo degë deri më sot  u plotësuan nevojat për mësues të gjuhës dhe 

lëtërsisë greke për tridhjet vitet e ardhshme.  

Pra kush do t i përgatis mesuesit për lendët e tjera që nga fillorja  deri në shkollën 

e mesme pedagogjike? Po ashtu kush do të përgatis kudro të tjera që i duhen jetës dhe 

veprimtarise së gjithanshme në komunitetin e minoritetit etnik grek? Plotësimi i këtyre 

kërkesave kërkon mëdoemos gjetjën e mënzrave për të përkatëse për sigurimin e kuadrit 

të përshtatshëm, që  do të thotë se të paktën struktura e degës së gjuhës dhe letërsisë 

greke në Universitetin  e Gjirokastrës duhet të ndryshojë. Përsndryshe ajo nuk  mund 

të jetë funksionale por formale dhe për dekor propagandistik. 

Eshtë gjithashtu i pakuptimtë  fakti që gjuha greke  në shkollat e mesme që 

funksionojnë në zonat me popullsi kombakte të Minoritetit Etnik, mësohet vetëm në  

klasat e para dhe të dyta dhe jo në të gjithë ciklin . 

Në marrëveshjën arsimore midis dy vendeve dhe në aktet normative të qeverisë 

egziston vendimi që gjuha greke të jetë gjuhë e dytë fakultative në ato shkolla që 

egzistojnë premisa, që i përgjigjet më se shumti dhe nenit 14 të konventës kuadër. Këtij 

vendimi i referohet edhe raporti shtetëror për minoritetet derguar Keshillit të Evropës 

Por fakt është se një vendim i tillë nuk është zbatuar në asnjë rast. 

Po ashtu i njejti nen i Konventës shprehet në menyrë eksplicide se “Në zonat ku 

përsonat , që u përkasin  minoritetëve , banojnë tradicionalisht  apo në numër thelbësor, 
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nëse ka një kerkësë të mjaftueshme, palet  do të përpiqen  të sigurojnë për aq sa është e 

mundur dhe në kuadrin e tyre arsimor, që përsonat , që u përkasin  këtyre minoritetëve, 

të kenë mundësi të përshtatshme për të mësuar gjuhën e minoritetit apo për të marrë 

mësime në atë gjuhë”. Fakt është se  para dhe pas ratifikimit të konventës kuadër nga 

Parlamenti e në përputhje të plotë me kërkesat e saj dhe të legjislacionit në fuqi, anëtarë 

të komunitetit grek kanë bërë kërkesa në organët përkatëse për  krijimin e mundësive 

për mësimin   e gjuhës amtare greke nëpërmjet hapjës së shkollave apo të klasave në 

këtë gjuhë dhe nuk janë pranuar. Fjala është për Himarrën  dhe Permetin. E keqja është 

se moskrijimi i kushtëve publike për këtë qëllim nga ana e autoritetëve zyrtare  në 

Himarë, u shoqërua me një luftë të ashpër publike me argumente pro dhe kundër të 

mbeshtetura shpesh në logjikën nacionaliste të luftës së ftohtë dhe me pjesëmarrjën e 

politikanëve, të medjave brenda dhe jasht vendit, që nuk përputhet me atë ç ka 

aspirojmë. Aq më tepër  ku tradicionalisht, para dhe pas luftës së dytë botërore,me 

vendimin e gjzqit të Hagës 1935 dhe deri në vitin 1947, çeshtja e shkollës në tri fshatra 

të kësaj krahine kishin një trajtim të njejtë me krahina e tjera me popullsi homogjene  

të minoritetit etnik grek në Shqipëri.  (trego amzën  e shkollës se Himarës) 

Një problem tjetër mbeten ai tekstëve mësimore . Eshtë fakt që të gjitha tekstet 

janë unike me sistemin e përgjithshëm arsimor publik të vendit. Madje duhet përmendur 

si fakt pozitiv toleranca e treguar nga autoritetet kopetente që në tekstet që lidhen me 

mësimin e gjuhës  greke të lejohen aq sa është e mundur përshtatje me programet e 

mësimit të gjuhës greke në Greqi. Po ashtu pozitiv është fakti  i lejimit pa paragjykime 

i botimit të teksteve  në Greqi. 

Problemi që ngrihet, edhe pse nuk ka lidhje të drejtpërdsrejt me objektin  e 

diskutimit  ka të bejë me cenimin e klimës  integrues midis nxënësve të përkatisë së 

etnisë greke, apo të komunitetit grek në përgjithësi me pjesën tjetër të popullsisë.   

Fjala është për trajtimin  në tekstet mësimore të Historisë dhe Gjeografisë  së 

Shqipërisë nga klasa e katërt deri në klasën  e tetë e problemëve që kanë acaruar 

vazdimisht marrëdhenjet midis Greqisë dhe Shqipërisë,dhe që vrasin psikologjikisht 

femijët duke i çorientuar ata.Aq më tepër që qëndrimi zyrtar i palës Shqiptare për të 

njejta probleme ose nuk egziston ose është i kundërt.  

Më të njëjtën frymë është trajtuar edhe teksti  i Historisë së Greqisë për shkollat 

e  minoritetit etnik grek gjë që çoi në refuzimin e tij nga ana e komunitetit të minoritetit 

grek me pasojë ajo të mos mësohet akoma edhe sot në  këto shkolla.  

 

5.Aspekte të tjera të përdorimit  të  përdorimit të gjuhës amtare 

Në nenët 10 dhe 11 të Konventës Kuadër për Mbrojtjën e Minoritetëve 

Kombëtare, përfshihen angazhimet e palëve për të drejtën e çdo përsoni që i përket një 

minoriteti  të përdorë lirisht  dhe pa ndërhyrje  gjuhën e vet në mënyrë përsonale dhe 

publike me gojë dhe me shkrim, në marrëdhenjet e këtyre përsonave me autoritetet 

administrativë, për të drejtën e informimit në gjuhën e vet në rast arrestimi apo dhe 

mbrojtjeje para ligjit. 

Përfshihen gjithashtu angazhimet për përdorimin e emrave në gjuhën e 

minoritetit, të drejtën  e shσελjës në gjuhën e vet shenja, mbishkrime dhe informacione  

në mënyrë të dukshme për publikun, të vendosin emrat tradicional vendas , të rrugëve 

dhe tregues të tjerë topografikë për publikun  edhe në gjuhën e minoritetit, etj. 

 Po t i marrim me rradhë këto angazhime do të verrejmë se krahas përparimëve  në këto 

fusha ka ende shumë për të bërë. E vertetë është se nga të gjithë tanimë është pranuar 

dhe lejuar pa u paragjykuar komunikimi në gjuhën amtare dhe në menyrë publike midis 

anëtarëve të minoritetit etnik grek si në zonat me popullsi homogjene ashtu dhe  jasht 

tyre. Si diçka normalle qarkullon edhe shtypi në gjuhën amtare në librari apo vende të 
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tjera publike bashkë me shtypin tjetër shqiptar. Të pranueshme janë madje edhe 

deklarime  publike në gjuhë amtare edhe në zona me popullsi heterogjne. Po ashtu fakt 

është që për hir të traditës, të kulturës por edhe për faktin se në marrëdhenjet zyrtare 

anëtarët e minoritetit grek përdorin më mirë gjuhën zyrtare se sa gjuhën e tyre amtare.  

Por është gjithashtu e sigurt se do të konsiderohej diçka e jashtëzakonshme, 

peshtjelluese dhe e palejueshme nëse dikush nga minoriteti grek do të kërkonte të 

kundërtën.  

Kështu në zgjedhjet e para pluraliste në vend, 1991  fleta e votimit për votuesit 

e minoritetit etnik grek  ishte në greqisht. Mirëpo në zgjedhjet e mëpastajme  edhe pas 

kërkesave të përserituara kjo gjë nuk u përserit as në dy gjuhë. (trego kopjën e fletës së 

votimit)  

Po ashtu mësuesit në shkolla në gjuhën amtare detyrohen të mbushin gjithë 

dokumentacionin  në gjuhën zyrtare në një kohë që një praktikë të tillë nuk kërkohej as 

para çlirimit  as deri vonë në kohën e monizmit (trego deftesën e shkollës së Delvinës 

në gjuhën greke 1960) 

Theksojmë se asnjë dokument në gjuhën amtare nuk ka vlerë juridike po nuk u 

përkthye dhe nuk u noterizua në gjuhën zyrtare, gjë që i detyron  anëtarët e këtij 

komuniteti që edhe çdo marrëveshje midis tyre  ta  përshkruajnë në gjuhën zyrtare, 

vetëm e vetëm që ajo të ketë vlerë juridike ligjore 

Po ashtu, çdo përpjekje  për të përdorur  emrat  e tyre në gjuhën zyrtare me  

shqiptimin  e gjuhës amtare, një praktikë e njohur në literaturën botërore, ndesh në 

reagime të ashpra duke imponuar  deri tani të kundërtën. 

Reagime  negative  ndëshen edhe përsa i përket emrave apo mbishkrimëve në 

gjuhë amtare në veprimtari private, ekonomike, tregtare apo kulturore. Kuptohet nuk 

mund të përseritet   situata e mësit të viteve 90 kur strukturat e policisë dhe të 

sherbimeve sekrete shkulnin në menyrë demonstrative mbishkrime në gjuhën amtare 

madje edhe në zona me popullsi homogjene greke. Megjthatë mungesa e një klime 

pozitive ka kultivuar frymën e autoçensurës Sot  konstatojmë në të gjitha veprimtaritë 

ekonomiko kulturore të anëtarëve të minotitetit etnik grek, mbishkrime në gjuhën 

zyrtare ose të huaj, më pak mbishkrime  në gjuhën amtare me  shkronja latine dhe 

pothuaj  të rralla  mbishkrime  në gjuhën amtare apo dhe në dy gjuhë. 

I njejti fenomen  ndodhi edhe me mbishkrimet në të dy gjuhët e fshatrave  në 

Dropullin e Sipërm dhe të Poshtëm në rrethin e Gjirokastrës. Në fillim të vitit 2000 

kërkesës se kryetarëve të të dy komunave  për vendosjen e emertimëve në dy gjuhë të 

fshatrave të këtyre krahinave, prefektura e Gjirokastrës në mbeshtetje të konventës 

kuadër u përgjigj pozitivisht dhe tabelat u vendosen pjesërisht. Pas një jave tabelat u 

shkulen nga “keqbërësit”, ose mbishkrimet në gjuhën greke u fshinë me bojë të zezë. 

Policia nuk i kërkoi keqberësit, pavarësisht nga dencomimet. Përsonat që kishin marrë 

përsipër vendosjën e tabelave me mbishkrime në gjuhën amtare,  morën sinjalet e 

autoçensurës dhe nuk kembëngulën më. 

  Nga ana  e saj prefektura e Vlorës dha përgjigje negative për të njejtën kërkesë 

të kryetarëve të komunave të fshatrave minoritarëgrek të Delvinës dhe Sarandës. 

Të gjitha këto shembuj  kanë përpos vlerave aktuale  të evidentimit të identitetit 

kombëtar, kanë dhe vlerën  e përshkrimit historik, pasi dihet se qendrimet abuzive  të 

dokumentacionit të perandorisë osmane  sollën  shumë peshjellime në historiografinë 

shqiptare për fatet e krahinave të tëra. 

 

6. Aksesi  e minoritetit etnik grek në medja 

 

Së fundi  lë të trajtojmë aksesin  e minoritetit etnik grek në medja. 
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Kuptohet, pavarësisht  nga momente të vaçanta ku medjat përfshihen  nga 

vorbulla nacionaliste, është fakt që medjat në gjuhë zyrtare edhe pse të kufizuar kanë 

një qendrim pa paragjykime  përsa u përket  pasqyrimit  të ngjarjeve në minoritet Kjo 

ndodh fal rjetit të  korrespondenteve të medjës qendrore  në rajonet ku është i 

përqëndruar ky minoritet. Vet ky minoritet ka shumë pak ose asnjë korrespodent të  tij 

në këto medja  si private ashtu dhe shtetërore . 

Në minoritetin etnik grek qarkullojnë realisht katër gazeta në gjuhën amtare, 

njëra madje trigjuhëshe. Në bazë të traditës së hershme dhe të emigrimit masiv 

egzistojnë akoma dhe disa gazeta të tjera  lokale që lidhen me fshatra të vaçanta. 

Minoritetit etnik grek nuk zotëron asnjë mjet elektronik privat apo komunitar në gjiuhën 

amtare, dhe kjo lidhet më së shumti me reagimet e pritshme negative se sa  me 

mungesën e fondeve. 

Kohet e fundit transmetuesi radiofonik privat JONI në Sarandë  ka marrë përsipër dhe 

transmeton  dy orë në javë emisone në gjuhën greke të përgatitura nga  gazetarë të etnisë 

greke. 

Eshtë për t u theksuar fakti se edhe pse minoriteti etnik grek  ka përσελësuesin 

e vet  në Këshillin Komëtar të Radiotelevizionit, prej vitesh radiua dhe televizioni 

publik kombëetar nuk kanë transmetuar  asnjë emision për minoritetin grek, pra nuk ka 

asnjë kohë të përcaktuar në medjën shtetërore qendrore  për këtë minoritet. 

Po ashtu në radion shtetërore lokale të Gjirokastrës  që prej krijimit të tij 1945 

egzistonte një emision në gjuhën greke. Ai edhe sot vazhdon të egzistojë por me të 

njejtën shtrirje kohore si vite më parë edhe pse transmetimet në gjuhën zyrtare të kesaj 

radioje lokale u dyfishuan. Dhe nga pikëpamja cilësore dhe e mbulimit profesional 

përmbajtja  e emisionit  vlen për të dëshiruar shumë përderisa nuk e degjon  njëri, pra 

është formal. 

Nga ana tjetër këmbënguljës që minoriteti etnik grek  të ketë një përqindje në  

kohë ne transmetimet e  televizionit  shtetëror lokal  ka marrë deri më sot përgjigje 

negative. 

 

7. Kongluzione 

 

Në përfundim dua të terheq këto kongluzione 

a. Përsa i përket të drejtave gjuhësore dhe përdorimit të gjuhës amtare nga ana 

minoritetit etnik grek, në shumë drejtime konstatohen leht ndryshimet pozitive, të cilat 

ruajnë njëkohësisht një tendencë vijushmerie pozitive në të ardhmen. 

 b. Mbetet domosdoshmeri 

 Qartësimi i palëve në shoqëri për ato të drejta gjuhësore që u takojnë anëtarëve 

të një minoritetit kombëtar e që rrjedhin nga ratifikimi i Konventës Kuadër për 

Mbrojtjën e Minoriteteve.  

Marrja e masave për të çliruar opinionin shoqëror nga mentalitete nacionaliste 

komuniste dhe për ta emancipuar klimën   shoqërore që të garantohet një liri shprehjeje 

në gjuhën amtare  

c.Plotësimi i kuadrit ligjor dhe zbatimi në praktik i angazhimëve që rrjedhin nga  

Konventa Kuadër, për arsyen e thjeshtë se që nga ratifikimi i saj nuk ka dalë asnjë akt 

normativ për  ybatimin e saja praktik 

d. Impenjimi maksimal dhe bashkëpunimi i përσελësuesve të Minoritetit Etnik 

Grek me autoritetet zyrtare për zbatimin praktik  të angazhimëve të  shtetit  që rrjedhin 

nga  ratifikimi i konventës, dhe jo lenja e tyre në harresë për të bërë oponencë shtetit 

apo për përfitim politik, ose çdo lloji tjetër përfitimi 
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e. Shpreh gjithashtu bindjen  se qeveria Shqiptare përderisa është angazhuar 

sinqerisht në zbatimin praktik të Konventës Kuadër për Mbrojtjën e Minoriteteve është 

e predispozuar për njohjën e problemëve, ashtu si  vet anëtarët  e Minoritetit Etnik Grek  

janë të predispozuar për të mos shrytëzuar të drejtën e minorancës bllokuese për 

proceset integruese në strukturat Evropiane të Shqipërisë. 

 

 

Gjirokastër më 14.10.2001.                        Falimenderit 
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Του Παναγιώτη Μπάρκα 

 

Η φθίνουσα πορεία επί κομμουνιστικού καθεστώτος 

Ανάλυση για λογαριασμό του ΚΕΜΟ για το βιβλίο η Ελληνική 

Μειονότητα στην Αλβανία 

Μάρτης 2002 
 

Η Αλβανία και μετά την 

καθιέρωση των συνόρων, 

αποτελούσε και συνεχίζει να 

αποτελεί μια ειδική περίπτωση της 

ανολοκλήρωτης ομοιογενούς 

οντότητας, έθνους – κράτους. Το 

γεγονός οφείλεται στην οργάνωση 

της κοινωνίας σε φάρες κυρίως στο 

μεγαλύτερο βόρειο τμήμα της 

χώρας, στη διαθρησκευτική 

κοινότητα και στην επικράτηση 

των συντελεστών  της παραγωγής 

στα πρότυπα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας έξω από τις 

διεργασίες «παγκοσμιοποίησης» 

που συμπεριέλαβαν την υπόλοιπη 

Βαλκανική και γενικότερα την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Το κομμουνιστικό καθεστώς που 

διαδέχτηκε την διακυβέρνηση της 

χώρας μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο,  στην προσπάθειά του να 

επιβάλει την ανεπηρέαστη 

κυριαρχία της εξουσίας της κομμουνιστικής ιδεολογίας, οδήγησε τη χώρα σε πλήρη 

απομόνωση. Στην πράξη διατήρησε αντικειμενικά το κληρονομημένο σύστημα. Ο εξ’ 

Αργυροκάστρου κομμουνιστής ηγέτης Ενβέρ Χότζα επιδίωξε να πετύχει μια ιδιόμορφη 

ομοιογενοποίηση στηριζόμενη στον αλβανισμό, αλλά που θα εξυπηρετούσε την 

κομμουνιστική ιδεολογία ως εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιδίωξε απλώς την 

γεφύρωση των διαφορών μεταξύ καθυστερημένου Βορά και αναπτυγμένου Νότου, 

μέσω της επιβολής της εξουσίας των νότιων επί των βόρειων. Επιδίωξε μια γενικότερη 

και βαθύτερη ισοπέδωση με τομές και παρεμβάσεις που αφορούσαν την ουσία των 

μακραίωνων παραδόσεων, την διαφορετικότητα πολιτισμού και εθνικής οντότητας, τις 

ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνικές δομές, σε όφελος του ιδιόμορφου κομμουνιστικού 

ενιαίου τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς και ένταξης των τοπικών εθνικών, κοινωνικών, 

πολιτιστικών, οικονομικών ομάδων στην  κοινή σοσιαλιστική κολεκτίβα. 

     Γι’ αυτό το καθεστώς αντικατάστησε την ταύτιση της αλβανικής εθνότητας με την 

μουσουλμανική θρησκεία, την οποία είχε καλλιεργήσει για δικούς της λογαριασμούς 

η Τουρκοκρατία, με την ανάγκη συσπείρωσης των Αλβανών σε εθνική βάση υπό την 

αρχή,- εμείς και οι ξένοι εχθροί που ζητούσαν τον διαμελισμό της Αλβανίας.  

Για την επιτυχία της δανείσθηκε από τους Αλβανούς εκπροσώπους της Αναγέννησης  

του XIX αιώνα, δύο αρχές που εκείνοι αξιοποίησαν για την εμπέδωση της εθνικής 

συνείδησης στους Αλβανούς. Η πρώτη αφορά τον παραμερισμό της θρησκευτικής 
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πολυμορφίας για την κυριαρχία της ιδέας του αλβανισμού. Επί δικτατορικού 

καθεστώτος εφαρμόσθηκε εμπράκτως με την κατάργηση της θρησκείας υπό την 

προσδοκία της καλλιέργειας του «νέου σοσιαλιστικού ανθρώπου».   

Η δεύτερη αρχή στηρίζεται στους ισχυρισμούς περί των εχθρικών βλέψεων των 

ορθόδοξων γειτόνων από βορά και νότο. Η αρχή αυτή αποτέλεσε ταυτόχρονα τη βάση 

για την αποτελεσματικότητα του αμυντικού Χοτζικού εσωστρεφή εθνικισμού. Έτσι σε 

όλο το ιδεολογικό, πολιτικό και στρατιωτικό δόγμα του Χότζα η Σερβία και η Ελλάδα 

αποτελούσαν και αποτελούν τους άμεσους εχθρούς της Αλβανίας στον δήθεν 

πολλαπλό κύκλο εχθρών της. Οι βαθιές ρίζες του δόγματος αυτού χαρακτήρισαν όλη 

την 50- χρονη δικτατορική περίοδο και συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν και την σημερινή 

αλβανική συνείδηση. 

Για να πετύχει το πείραμα το καθεστώς γνώριζε ότι έπρεπε να απάλλασσε τον αλβανικό 

λαό από την επιρροή άλλων  ιδεολογιών πράγμα που το πέτυχε με δύο τρόπους. 

Απομόνωσε την Αλβανία από κάθε σχέση με τη Δύση και βαθμηδόν  έκλεισε  τα 

σύνορά της με τις ανατολικές πρώην κομμουνιστικές χώρες. Επίσης στο εσωτερικό της 

χώρας εξουδετέρωσε μέχρι και δια πυρός και σιδήρου όλους τους αντιπάλους του. 

Τέτοιοι θεωρούνταν εκείνοι που σκέφτονταν διαφορετικά, ιδεολογικά ή πολιτικά, 

εκείνοι που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό και είχαν έμφυτη την δυτική νοοτροπία 

στη σκέψη και την πράξη, οι αμετανόητοι εθνικόφρονες των διαφόρων εθνικών 

ομάδων, τα άξια και ικανά στελέχη που μπορεί να αποκάλυπταν την απάτη του 

καθεστώτος. 

Το γενικό αυτό κλίμα που καλλιέργησε σε όλη τη χώρα το καθεστώς μέσω του 

μηχανισμού της πάλης των τάξεων στο νοερό αγώνα κατά των εσωτερικών και 

εξωτερικών εχθρών, λειτουργούσε επιπλέον επιβαρυντικά για τις διάφορες εθνοτικές 

ομάδες στην Αλβανία,. Τόσο το περισσότερο  όταν στο βωμό της προσδοκίας για την 

καλλιέργεια  του ενοποιημένου αλβανικοί εθνικού σοσιαλιστικού  συνόλου το 

κομμουνιστικό καθεστώς μεθόδευσε την σταδιακή  αλλοίωση της εθνικής υπόστασης 

και οντότητας αυτών.  Αυτό σημαίνει ότι  την στιγμή που οι Αλβανοί γίνονταν πιο 

Αλβανοί, οι άλλες εθνικές ομάδες αποδιαρθρώνονταν εθνολογικά. Λογικό είναι ώστε 

τα περισσότερα πυρά να δεχόταν η Εθνική Ελληνική Μειονότητα.  

Ο Ενβέρ Χότζα γνώριζε ότι η Ελληνική Μειονότητα, διεκδικώντας την ιδιαίτερη 

ταυτότητά της θα αντιστέκονταν σθεναρά στους ομοιογενοποιητικούς μηχανισμούς 

του προς μια πολιτισμική ισοπέδωση σε όφελος τόσο της σοσιαλιστικής ολοκλήρωσης 

όσο και του αλβανικού εθνικού κράτους. Γνώριζε επίσης ότι η Ελληνική Μειονότητα 

στην Αλβανία αποτελούσε αντικειμενικά το απαραίτητο στοιχείο τήρησης των 

ισορροπιών στο πολυσχιδές φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνολογικό 

γίγνεσθαι της Νότιας Αλβανίας. Aαποτελούσε συνάμα τον ζωντανό πυρήνα μέσω του 

οποίου διατηρούνταν ανοιχτοί  και οι δίαυλοι επικοινωνίας με  την ελληνίζουσα 

συνείδηση  στην ευρύτερη περιοχή, ή στις γκρίζες ζώνες.  

  Γνώριζε ακόμα ότι, ανεξάρτητα από τα σύνορα η Ελληνική Μειονότητα αντλούσε 

μονίμως τη δύναμη  για τη συμπεριφορά της, από την Ελλάδα.  

 

                                                 
 «Η θρησκεία του αλβανού είναι ο αλβανισμός», αυτό ήταν το βασικό σύνθημα  των Αλβανών 

αναγεννητών  στην προσπάθεια  για την υπερπήδηση της διαθρησκευτικής διάσπασης. 
 Η περιοχή επί αιώνες κληρονόμησε ένα πολύγλωσσο σχήμα, (ελληνικά, βλάχικα, αλβανικά, τούρκικα-

αραβικά, ιταλικά-βενετσιάνικα) γλώσσες οι οποίες στην πλειοψηφία του συνδέονταν με τις διαφορετικές 

εθνότητες, (Έλληνες – Βλάχοι και Αλβανοί). Ο Χότζας φρόντισε να ισοπεδώσει και εξομοιώσει αυτή 

την διαφορετικότητα σε βάρος του ελληνικού, ελληνοβλαχικού  και βλάχικου στοιχείου  και σε όφελος 

του  αλβανικού (βλέπε πιο κάτω) 
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Στις μεθοδεύσεις σε βάρος της το κομμουνιστικό καθεστώς συνδύασε τις πραχτικές 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για θρησκευτική και κατ΄ επέκταση εθνική 

αλλοίωση, με την πολιτική  των υπολοίπων ανατολικών κομμουνιστικών καθεστώτων.  

Αν και αναγνώρισε συνταγματικά  την ύπαρξη και τα δικαιώματα της  Εθνικής 

Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, το καθεστώς παραβίαζε συστηματικά τα 

διεθνώς  αναγνωρισμένα  και κατοχυρωμένα  ανθρώπινα  και μειονοτικά δικαιώματα, 

καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα μειονοτικής συνείδησης , στη 

θέση  της Εθνικής Ελληνικής συνείδησης.  

Υπονόμευσε την συνείδηση  και το αδιαχώριστο της πολιτιστικής της παράδοσης  και 

την ψυχική ενότητα  του λαού της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την κοινή 

πατροπαράδοτη  πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους, διοχετεύοντας 

συστηματικά  και τεχνητά , λαογραφία, πολιτισμό και νοοτροπία  που νόθευαν  την 

γνησιότητα  της ταυτότητάς της , την απομάκρυναν  από την παράδοσή της  και την 

προσανατόλιζαν  στην εξυπηρέτηση  ιδιοτελών ιδεολογικών  σκοπών Αφαίρεσε την 

ουσία της ταυτότητάς της μετατρέποντάς την σε σκιά του εαυτού της ή σ΄ ένα 

διακοσμητικό φολκλοριστικό  αντικείμενο  στην υπηρεσία του καθεστώτος  

Επέλεξε μορφές που έκαναν «αποδεχτή» την πολιτική αυτή χωρίς ιδιαίτερες 

αντιδράσεις και αντίσταση, αλλά με βαρύτατες  συνέπειες.  

Το πρώτο μέτρο που έλαβε σε βάρος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ήταν ο 

αποκλεισμός της από κάθε επικοινωνία με τον εθνικό κορμό της.  

Γι΄ αυτό  μαζί με το ηλεκτροφόρο συρματόπλεγμα το οποίο ίσχυε για όλους τους 

Αλβανούς και δεν τα δρασκελούσαν ούτε τα πουλιά, το καθεστώς φρόντισε  την 

εξόντωση κάθε ίχνους ελληνικού στοιχείου στη ζωή των Ελλήνων της Αλβανίας μέχρι 

και την εξουδετέρωση  της Ελλάδας στην ψυχή αυτών.  

Οι δρόμοι που επέλεξε ήταν:- ο άγριος διωγμός των Ελλήνων’  η καλλιέργεια της 

νοοτροπίας εθνικής μειοδοσίας που οδηγούσε σε απεθνικοποίηση, προϊόν του κάθετου 

και οριζόντιου εξαλβανισμού και ιδεολογικοποίησης του συνόλου του βίου της χώρας’ 

και  η αναδιάρθρωση  του κοινωνικού ιστού  του Ελληνισμού της Αλβανίας με 

δεδομένη την τάση αλλοίωσης και αφομοίωσης.  Όλοι από κοινού περιείχαν ως 

προϋπόθεση το φόβο, τον οποίο ο Χότζα είχε «διδάξει» από την περίοδο  του πολέμου 

και αυτοτροφοδοτούσε μια πολύμορφη και ιδιόμορφη τρομοκρατία.  

 

Η αλλοίωση του ανθρώπινου δυναμικού και η στατιστική γενοκτονία της Ελληνικής 

Μειονότητας. 

 

Διωγμός για τους Έλληνες σήμαινε: Μαζικός εκτοπισμός, εκτέλεση, φυλάκιση, εξορία, 

διάσπαση και κάρφωμα ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Τελικός της προορισμός 

όμως δεν ήταν απλώς η εξουδετέρωση των πολιτικών αντιπάλων , όπως σε όλη τη χώρα 

, αλλά  να χάσει μονίμως την ελληνική ταυτότητα. Η 50-χρονη εμπειρία διωγμών 

                                                 
 Το Σύνταγμα  του 1946, (άρθρο 39) αναφέρει ότι οι εθνικές μειονότητες απολαμβάνουν όλα  τα 

δικαιώματα σχετικά με  την προστασία της πολιτισμικής τους ανάπτυξης και της ελεύθερης χρήσης της 

γλώσσας τους. Το άρθρο 42 του Συντάγματος του 1976 αναφέρεται « Στις εθνικές μειονότητες 

εξασφαλίζεται  η διαφύλαξη και  η ανάπτυξη  του λαϊκού πολιτισμού και των παραδόσεων , η χρήση της 

μητρικής γλώσσας και η εκμάθησή της στα σχολεία, η ισότιμη ανάπτυξη  σε όλα τα παιδεία της 

κοινωνικής ζωής». Το σύνταγμα του 1998 στο άρθρο 20 αναφέρει: « Τα άτομα που ανήκουν  στις εθνικές 

μειονότητες ασκούν σε πλήρη ισοτιμία εν ΄όψη του νόμου τα δικαιώματα και ελευθερίες τους. 2. Έχουν  

δικαίωμα να εκδηλώνουν  ελεύθερα ανεμπόδιστα  και χωρίς υπαγορεύσεις την εθνική, πολιτιστική, 

θρησκευτική και γλωσσική  τους καταγωγή. Δικαιούνται να διαφυλάσσουν και αναπτύσσουν αυτά, να 

διδάσκουν και διδάσκονται  στην μητρική τους γλώσσα, καθώς και να ενώνονται σε οργανώσεις και 

συλλόγους για την υπεράσπιση των συμφερόντων  και ταυτότητάς τους. 
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αποτελεί για τους Έλληνες της Αλβανίας μια Οδύσσεια χωρίς την όμως την Ιθάκη – 

την ελληνική ψυχή. 

Στις δεκάδες φυλακές στην Αλβανία και στρατόπεδα συγκέντρωσης , οι Έλληνες είχαν 

το δικό τους μοιράδι. Αναλογικά με  τον πληθυσμό είναι σίγουρο ότι η Ελληνική 

Μειονότητα, θα έχει μια θέση στο βιβλίο Γκίνες. Οι πληθωρικοί. διωγμοί στόχευαν 

στην εξουδετέρωση όλου του  ελληνικού στοιχείου που λόγω μόρφωσης, ανατροφής, 

καταγωγής, ακόμα και ηλικίας ανήκαν στην γενιά με άμεσες σχέσεις έστω και από τα 

παιδικά χρόνια με την Ελλάδα. Μπήκαν στο στόχαστρο εξουδετέρωσης μερικές 

κατηγορίες Ελλήνων. Πρώτευαν εκείνοι που είχαν σπουδάσει στην Ελλάδα:-  

δάσκαλοι, αξιωματικοί και  ιερείς. Τα βαρύτερα πλήγματα δέχτηκαν  τα χωριά και οι 

περιοχές προπύργια του Ελληνισμού 

 

Στο ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά την απώλεια της εθνικής ταυτότητας  οδηγούσε και 

η απορρόφηση των Ελλήνων στο βάθος  της Αλβανικής επικράτειας 

  

Ο Ενβέρ Χότζα γνώριζε καλά  ότι μόνο με την συμβολή των Ελλήνων και γενικότερα 

των ορθοδόξων θα  συγκροτούσε την μηχανή του καινούργιου του κράτους και θα 

έσπανε τις σκληρές φάρες του βορά. «Το ελληνόγλωσσο στοιχείο είναι περισσότερο 

προχωρημένο και περισσότερο προοδευτικό σε πολιτισμό και διοίκηση»1 Γι΄ αυτό και 

στην πρώτη φάση εγκαθίδρυσης του καθεστώτος οι Έλληνες ήταν ευπρόσδεχτοι σε 

σημαντικές διοικητικές και πολιτικές θέσεις από το στρατό μέχρι τα υπουργεία και τα 

δικαστήρια.  

Όμως ποτέ ο Χότζα δεν εμπιστεύτηκε πλήρως τους Έλληνες και ορθόδοξους. Τους 

αξιοποιούσε μέχρι εκεί που του ήταν αναντικατάστατοι ή τους επέτρεπε να ανέβουν  

μέχρι εκεί που ήταν ακίνδυνοι. Στη συνέχεια έβρισκε από  μια αιτία για να τους 

ξεφορτωθεί , ή να τους υποβαθμίσει. Την πλήρωσαν έτσι δεκάδες Έλληνες κυρίως σε 

πολιτικές θέσεις και στο στρατό.  

Αυτό το είδος ευνοούμενων του καθεστώτος επιλέγονταν από εκείνα τα αστικά κέντρα 

και κοινότητες Ελλήνων που αποτελούσαν τα παραδοσιακά κέντρα ακτινοβολίας 

εθνικού πολιτισμού και πατριωτισμού. Έτσι τα κέντρα αυτά από την μία είχαν τους 

περισσότερους εκδιωχθέντες , από την άλλη τους περισσότερους ευνοούμενους.  Με 

τον τρόπο αυτό κυρίευε η διχόνοια και η εσωστρέφεια που έκανε εύκολη την κυριαρχία 

του καθεστώτος 

 

Η φιλομάθεια αποτελούσε ένα άλλο μέσο για την απορρόφηση και αλλοίωση  της 

αφρόκρεμας της Ελληνικής Μειονότητας. Το ανεβασμένο πολιτιστικό επίπεδο και η 

ικανότητα των Ελλήνων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ανάπτυξης , αλλά και η 

αδιαφορία  των Αλβανών προς τα γράμματα, ευνοούσε μεγάλο αριθμό Ελλήνων να 

πετύχουν στα αλβανικά πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειοψηφία τους όμως ποτέ δεν 

επέστρεψε  στον τόπο τους εφόσον η μονόπλευρη ανάπτυξή του χώρου δεν είχε ανάγκη 

από τα επαγγέλματά τους. Υπερπαραγωγή, μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, υπήρχε και σε 

εκείνα τα επαγγέλματα, όπως δάσκαλοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, ιατροί, τα οποία 

είχαν ανάγκη  οι περιοχές. Τόσο το περισσότερο όταν  το καθεστώς έστελνε στις θέσεις 

αυτές Αλβανούς και τους Έλληνες στην απόμερη αλβανική ύπαιθρο.   

Την σταδιοδρομία όλων τους όμως προκαθόριζε ένας σημαντικός όρος. Άγραφτος μεν, 

υποχρεωτικός δε. Ο κάθε Έλληνας που μπορούσε να ξεφύγει από την σκληρή 

                                                 
1 N.G.L Hamond. ΗΠΕΙΡΟΣ, τόμος Α, Αθήναι, 1971, σελ. 27 
 Στην δεκαετία του 80’, μόνο στο Βορά της Αλβανίας διορίστηκαν  περισσότερα από 300 στελέχη 

από την Ελληνική Μειονότητα. 
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πραγματικότητα του χωριού, έπρεπε να έκρυβε τυπικά ή να απεμπολούσε ουσιαστικά 

την ελληνική του ταυτότητά, ή να δέχονταν ότι ως  «μειονοτικός» (όχι ως Έλληνας), 

ήταν περήφανος που κι΄αυτός μοχτούσε για  τον χοτζικό «παράδεισο». 

 Το καθεστώς  έβλεπε στην απορρόφηση  της διανόησης  της Ελληνικής Μειονότητας 

στα αστικά κέντρα, την βαλβίδα απαλλαγής  από πιθανές εθνικές διεργασίες στις 

περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. Έέξω από την περιοχή τους ήταν εθνικά 

ακίνδυνοι. Ταυτόχρονα  με την παρουσία αυτού του εθνικά ακίνδυνου στοιχείου το 

καθεστώς τηρούσε κάποιους τυπικούς συσχετισμούς ως απόδειξη σεβασμού των  

εθνικών και μειονοτικών δικαιωμάτων. και Εξασφάλιζε συνάμα ικανά στελέχη για να  

αντεπεξέλθει τις οικονομικές προκλήσεις  

 

Με ίδιες συνέπειες  ήταν  και οι μικτοί γάμοι. Σύμφωνα  με τους ντόπιους μύθους του 

χώρου οι εξωγαμικές αγχιστείες ήταν εκείνες που κράτησαν πάντα ανοικτούς τους 

δίαυλους επικοινωνίας της διαπολιτισμικής κοινωνίας. Αν όμως ακόμα και επί 

τουρκοκρατίας που θεωρείται και η περίοδος μεγαλύτερης αντιπαλότητα οι δίαυλοι 

αυτοί επικοινωνίας λειτουργούσαν υπό ίσους όρους, ή πιο σωστά  με ελληνικό και 

ορθόδοξο υπόστρωμα και χρησίμευσε ταυτόχρονα ως μέσο γέννησης νεωτερισμών και 

λίκνων επαναστάσεων και ελευθερίας, στο δικτατορικό καθεστώς ήταν  μέσω 

αφομοίωσης του ελληνικού στοιχείου.  

Οι μικτοί γάμοι αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα μετά την κατάργηση της θρησκείας. Το 

γεγονός οδήγησε  στην παραπέρα εξασθένηση του συστήματος  παραδοσιακών 

εθιμικών αρχών, το οποίο  δεν μπορούσε να αντιδράσει ούτε απέναντι στο νέο σύστημα 

«σοσιαλιστικών εθιμικών αρχών», ούτε στην ανάγκη απαλλαγής από την εξαντλητική 

δουλειά και από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης κυρίως για τις γυναίκες στο χωριό. 

Σαν αποτέλεσμα τα ζηλευτά κορίτσια των ελληνικών περιοχών, παντρεύονταν με 

οποιονδήποτε τύχει, αρκεί να ήταν από την πόλη.  

Πραγματοποιούνταν έτσι η «στατιστική γενοκτονία»2. Ο πληθυσμός της Ελληνικής 

Μειονότητας σύμφωνα  με την απογραφή του 1989 έμεινε στις  60 περίπου χιλιάδες. 

Σύμφωνα με τα αλβανικά στοιχεία  της προπολεμικής περιόδου σημαίνει ότι το 

ελληνικό στοιχείο αυξήθηκε  μόλις 1.6 φορές. 

  Την ίδια περίοδο ο αλβανικός πληθυσμός αυξήθηκε  κατά τέσσερις φορές. Πως 

είναι όμως δυνατό όταν τα ίδια  αλβανικά στοιχεία αναφέρουν ότι το ελληνικό στοιχείο 

στην Αλβανία είχε τους ίδιους ρυθμούς δημογραφική αύξησης;  

 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

                   Ο Χοτζικος «φαλμεραϋερισμός»  

                                                 
 Στη λαϊκή παράδοση  της Δρόπολης η Δροπολίτισσα  αποτελεί το σύμβολο που κράτησε ζωντανή 

την θρησκευτική και εθνική ταυτότητα. Στην περίοδο του ολοκληρωτικού καθεστώτος όμως η ζωή της 

ήταν εξαντλητική. Εργάζονταν μέχρι και 18  ώρες την ημέρα.. ενώ έπρεπε να φροντίσει και την 

οικογένεια  σε ανύπαρκτες συνθήκες καθαριότητας και διατροφής. 
2 Υπόμνημα ΟΜΟΝΟΙΑΣ  προς ΔΑΣΕ (ΟΑΣΕ), Μόσχα, 10.09-4.10.1991 
 Σύμφωνα με την ετήσια επετηρίδα  του νομού Αργυροκάστρου 1976 σελ 38-41, η κατά μέσον όρο 

ετήσια  δημογραφική αύξηση των Ελλήνων στις περιοχές με αμιγή πληθυσμό, επί 25 χρόνια  1955-

1975  , ήταν 14,5 ανά χίλιους κατοίκους, ενώ του αλβανικού στοιχείου 16.05 ανά χίλιους κατοίκους, 

όσο και ο μέσος όρος στην αλβανική επικράτεια. Οι αλβανικές στατιστικές αναφέρουν ότι οι 800 

χιλιάδες των αλβανών προπολεμικά έγιναν άνω των τριών εκατομμυρίων, ενώ οι 40 χιλιάδες κατά τις 

δικές τους στατιστικές Έλληνες μόλις 60 χιλιάδες (απογραφή του 1989) 
 Ο γερμανός ιστορικός (αυστριακής καταγωγής) Fallmerayer, βασιζόμενος στην αρχή του 

έθνους ως συνείδησης αίματος και  για να υποστηρίξει την θεωρία του γερμανικού ζωτικού χώρου , 

ανέπτυξε 1830 την ιδέα ότι  στις φλέβες των σύγχρονων Ελλήνων δεν υπάρχει σταγόνα αίμα αρχαίο 

ελληνικό.  
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Ο  εσωστρεφής αμυντικός αλβανικός εθνικισμός δεν μπορούσε να αποδέχονταν ως 

βάση  γέννησης του αλβανικού έθνους, ούτε την κοινότητα συμφερόντων που 

καλλιέργησε η τουρκοκρατία, ούτε το σύνδρομο υποταγής και εξυπηρέτησης κάθε 

καταχτητή. Χρειάζονταν ένα βαθύτερο εξιδανικευμένο  ιστορικό υπόβαθρο.  

Εξασφαλίστηκε μέσω της πλαστογράφησης της ιστορίας. Για το σκοπό αυτό  οι 

Αλβανοί  ιδεολόγοι στην υπηρεσία του καθεστώτος για να πετύχουν την εξιδανίκευση  

της ιστορίας του αλβανικού γένους φρόντισαν να πλαστογραφήσουν τα εθνολογικά 

στοιχεία της Ηπείρου ως το καταλληλότερο στερέωμα  ανέγερσης  της αλβανικής 

εθνικής οντότητας. Το επιδίωξαν αυτό διαστρεβλώνοντας ωμά  τα κείμενα του 

Στράβωνα , του Θουκυδίδη, του Ηρόδοτου σχετικά  με την γεωγραφική διάσταση και  

ελληνικότητα της Ηπείρου. Πείστηκαν οι ίδιοι ότι ο Πύρρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο 

Φίλιππος και η σύζυγος αυτού , ο Μπότσαρης, ο Τζαβέλας, ο Καραϊσκάκης και τόσοι 

άλλοι ήσαν Αλβανοί το γένος.3 

 Η διαστρέβλωση χρησιμοποιήθηκε κατ΄ ανελέητο  τρόπο για  την 

«επιχειρηματολόγηση» ως αλβανικό εθνικό χώρο τον μέχρι τότε υπό τουρκική κατοχή  

βαλκανικό χώρο. Συγκεκριμένα  από τα  όρη της Δαλματίας μέχρι τον Αμβρακικό 

Κόλπο.  Η προσδοκία αυτή εξυπηρέτησε  στην οικοδόμηση μιας ολόκληρης 

μακροπολιτικής δυναμικής της αλβανικής εθνικής ιδεολογίας. 

Είδη υπήρχε το πρόσφορο έδαφος  που είχαν καλλιεργήσει οι εκπρόσωποι της 

αλβανικής Αναγέννησης 1850 –1913 για την δημιουργία  Αλβανικής εθνικής 

συνείδησης.  

  

 Το καθεστώς Χότζα, από την στιγμή που απόκοψε όλες τις άλλες πηγές 

πληροφόρησης και πολύ πρώιμα είχε πετύχει  το αδιαμφισβήτητο  των αναπόδειχτων 

αληθειών, η διαδικασία αυτή ήταν πλέον μια εύκολη υπόθεση. Η νέα πλαστογράφηση 

ως συνέχεια της παλιάς, αφορούσε ιδιαίτερα την διαχρονική ελληνικότητα της Ηπείρου 

από την μία πλευρά και από την άλλη, την αυτόχθονη καταγωγή, τους αδιάρρηκτους 

δεσμούς και σχέσεις ανάμεσα του ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία με  την Ελλάδα.  

Ο Χότζα σε σύσκεψη  του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της 

Αλβανίας της 6ης Μαΐου 1959  για θέματα καταγωγής  του αλβανικού λαού, 

προσανατόλιζε τους αλβανούς επιστήμονες.  «Αυτοί (Ιταλοί και Γάλλοι  αρχαιολόγοι 

οι οποίοι έκαναν ανασκαφές  στο Βουθρωτό και Απολλωνία , σημ. Π.Μπ) ορμώνται 

να αποδείξουν τον ελληνικό πολιτισμό που στην ουσία υπήρξε , αλλά υπήρχαν και  

άλλοι πολιτισμοί, για τους οποίους αυτοί οι επιστήμονες δεν είναι προσανατολισμένοι. 

Εμείς θα  συνεχίσουμε  να κάνουμε  ανακαλύψεις, διότι  έχουν μεγάλοι σημασία, τόσο 

για το λαός μας  όσο και  και για την γενική ιστορία. Σ΄ αυτά  τα πλαίσια  θα 

ανακαλύψουμε  και τις ρίζες των Ιλλυριών  στη χώρα μας»4 Δέκα χρόνια αργότερα σε 

ομιλία στο Τεπελένι, αναφερόμενος στην καταγωγή του αλβανικού λαού είπε: « Εδώ 

                                                 
Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι γερμανοί ιδεολόγοι του Γ’ Ράιχ, για να δικαιολογήσουν την 

παραχώρηση στους Βούλγαρους την Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη, ξέθαψαν τον 

Φαλμεραϋερισμό  λέγοντας ότι οι σύγχρονοι  Έλληνες «κατά το πλείστον κατάγονται από τα βάρβαρα 

σλαβικά φύλα τα οποία πλημμύρισαν  την Ελλάδα κατά τον μέσον αιώνα. 

 
3 Α. Κ. Παπαδόπουλος,  Ο Αλβανικός  Εθνικισμός και ο Οικουμενικός Ελληνισμός, Αθήνα 1994, σελ. 

26-27 
 Το Πολιτικό Γραφείο ήταν  το ανώτερο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αλβανίας από 

όπου προέκυπταν από όπου προέκυπταν όλες οι οδηγίες της πολιτικοκοινωνικής και 

ιδεοπολιτιστικής ζωής της χώρας. 
4  Ε. Χότζα, Δυο φίλοι λαοί, Τίρανα 1985, σελ 83 
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σ΄ αυτά τα μέρη  ήπιε γάλα  από το βυζί μιας μάνας από την Ιλλυρική φυλή  των 

Μολοσσών  της Ηπείρου, ο Μέγας Αλέξανδρος της Μακεδονίας»5 Στηριζόμενος στις 

οδηγίες αυτές ο  Ιστοριογράφος Petrika Thengjilli στο πανεπιστημιακό του ιστορικό 

εγχειρίδιο αναφέρει  ότι οι ανασκαφές έχουν  φέρει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις 

σχετικά με την  εθνοπολιτιστική Ιλλυρική  συνέχεια στις περιοχές της  Δαρδανίας, της 

Νέας και Παλιάς Ηπείρου και με την παρουσία εδώ ενός ενιαίου πολιτισμού6  Τον ίδιο 

ισχυρισμό συναντούμε και στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, δλδ, ότι  «η Παλιά και Νέα Ήπειρος , οι Χάονες, οι 

Μολοσσοί, οι Θεσπροτοί , ήταν Ιλλυρικά φύλα» 7. Δεν απαλλάχτηκε από την αντίληψη 

αυτή  ούτε ο γνωστός Αλβανός αρχαιολόγος Νεριτάν Τσέκα8.  Ο Τσέκα μένει όμηρος 

της αντίληψης  ότι όλες οι φιλές της αρχαιότητας εκτός των ορίων του αναγνωρισμένου 

αναπτυγμένου Ελληνικού κόσμου ήταν Ιλλυρικά φύλλα.  Βασικό επιχείρημά τους 

παραμένει η χρήση του όρου «βάρβαροι» από τον Θουκυδίδη. Δεν τους ενδιαφέρει να 

προσέξουν ότι η χρήση του όρου «βάρβαροι» γινόταν  για την διάκριση  ότι  τα 

ηπειρωτικά φύλλα μιλούσαν διαφορετική  ελληνική διάλεκτο από την δωρική της 

Κορίνθου. Ούτε επίσης ότι η οργανωτική κρατική οντότητα  των ελληνικών  

Ηπειρωτικών φύλλων  δεν ανταποκρίνονταν  στις πόλεις κράτη της Νότιας Ελλάδας. 

Τους ενδιαφέρει να συμπεράνουν  ότι πρόκειται για « για Έλληνες και μη Έλληνες». 9  

 

Οι Έλληνες δεν θεωρούνται απόγονοι και κληρονόμοι του ελληνικού πολιτισμού και 

ιστορίας 

Το καθεστώς Χότζα εμπόδισε τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις σε γνωστά ιστορικά 

μνημεία  στα όρια της Ηπείρου  . Έτσι ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν  οι ανασκαφές στην 

αρχαία πόλη της Αντιγόνειας ανατολικά του Αργυροκάστρου, στο αμφιθέατρο των 

Σωφρατίκων, στην αρχαία πόλη   του Φοινικιού. ΄Η τα ευρήματα εδώ και σε άλλα 

ιστορικά μνημεία ελληνικού πολιτισμού, ακόμα και στην Απολλώνία αποδίδονταν σε 

Ιλλυρική τέχνη. Όχι άσκοπα ωστόσο στα Αλβανικά ιστορικά ντοκουμέντα δεν 

σημειώνεται η καταγωγή πόλεων και ιστορικών μνημείων, όπως συγκεκριμένα για την 

πόλη του Φοινικιού, ή ποιοι ήταν οι πραγματικοί κτήτορες  του Αργυρόκαστρου πριν 

από την κατάχτησή του από την δυναστεία του Γκιν Ζενεβίστι  και την παράδοσή  του 

σε λίγα χρόνια  στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του ΧΥ αιώνα10. 

Αναφέρεται η Μοσχόπολη ως μια αναπτυγμένη πολιτισμικά και οικονομικά  πόλη. Δεν 

αναφέρεται όμως ποιοι έχτισαν την Μοσχόπολη, πια ήταν η γλώσσα και ο σκοπός της 

ακαδημίας  και του τυπογραφείου της   Μοσχόπολης. 

Ταυτόχρονα στους αυτόχθονους κληρονόμους αυτού  του πολιτισμού το καθεστώς 

απέδωσε ρηχή  και προσβλητική ιστορία.«Τα ιστορικά και γλωσσικά δεδομένα , 

αναφέρει το εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Ακαδημίας Επιστημών των Τιράνων στη 

λήμμα «Δρόπολη», αποδεικνύουν ότι  οι κάτοικοι της Δρόπολης ελληνικής 

                                                 
5 Βλέπε το ίδιο σελ 149 
6 P. Thengjilli, Historia e popullit shqiptar, 395-1875, Tëirana 1999, sel 20 
7 Historia e popullit shqiptar ,8, Shtëpia botuese e librit shkollor, Tiranë 2001 (Ιστορία του αλβανικού 

λαού, 8, Εκδοτικός Οίκος Σχολικού Βιβλίου, Τίρανα 2001), σελ .5 
8 Neritan Ceka , Ilirët, Τίρανα 2001. 
9 Neritan Ceka , Ilirët, Τίρανα 2001, σελ 46 
10 Akademia e Shkencave  e RPS të Shqiperise, Fjalo enciklopedik, Tiranë 1985. (Ακαδημία 

Επιστημών  της Λ.Σ. Δημοκρατίας της Αλβανίας, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Τίρανα 1985) σελ 

.270,345-6 
 Βλέπε, Akademia e Shkencave  e RPS të Shqiperise, Fjalo enciklopedik, Tiranë 1985 (Ακαδημία 

Επιστημών  της Λ.Σ. Δημοκρατίας της Αλβανίας, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Τίρανα 1985) σελ 1175 
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εθνικότητας αφίχθηκαν εδώ τον ΧΥΙΙΙ αιώνα ως κολίγοι  στα τσιφλίκια των αλβανών 

γαιοκτημόνων» 11. 

Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια, η μόνη στο είδος  για την Αλβανία, η Χιμάρα αναφέρεται 

ως Ιλλυρική πόλη της Χαονίας από τον V  π.Χ αιώνα12. Οι υπόλοιπες περιοχές με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό όπως του Βούρκου, Φοινικιού, Θεολόγου, Γράβας, Μεσοποτάμου 

και Λιβαδειάς στους νομούς Αγίους Σαράντα και Δελβίνου και Μαύρης Ρίζας στο νομό 

Αργυρόκαστρου, απλώς αναφέρονται ως διοικητικές μονάδες της αλβανικής 

επικράτειας, χωρίς να αναφερθεί η ελληνική καταγωγή του πληθυσμού. Εξαίρεση 

κάνει η περιοχή του  Πωγωνιού νομού Αργυροκάστρου, για την οποία αναφέρεται η 

ελληνική καταγωγή.13 Η περιοχή του Αλίκου  και άλλα κατοικημένα κέντρα από 

Έλληνες δεν αναφέρονται διόλου. 

Η συγκεκριμένη παράληψη μέχρι  την πλήρη αποσιώπηση  της Χιμάρας  και η 

γεωγραφική και ουσιαστική ταύτιση  της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας μόνο με την 

περιοχή  της Δρόπολης συνδέεται άμεσα με  την προσπάθεια απάλειψης από το 

καθεστώς των ορίων  ακόμα και των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό.  

Με ένα λόγο  το καθεστώς επιδίωκε  να μετατρέψει τη Δρόπολη σε μια τυπική βιτρίνα 

«ιδανικού» σεβασμού  των μειονοτικών δικαιωμάτων  μέχρι μάλιστα το σημείο που 

προκαλούσε το  υπόλοιπο τμήμα του αλβανικού πληθυσμού  Το γεγονός 

απελευθέρωνε  τα χέρια  του καθεστώτος στις μεθοδεύσεις για την αλλοίωση του  

ελληνικού ιστού στις υπόλοιπες περιοχές, όπως προκύπτει με τις  μετοικίσεις, 

συγκρότηση νέων οικισμών  και αλλαγή  των ονομάτων. 

  Τα ακόλουθα στοιχεία δεν χωρούν αμφισβήτηση γι΄αυτό. Στην περιοχή της Δρόπολης 

ο Ενβέρ Χότζα πραγματοποίησε 5 επισκέψεις την στιγμή  που δεν επισκέφτηκε καμιά 

από τις ελληνικές περιοχές  των Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι εδώ διέμενε ο μεγαλύτερος όγκος  του ελληνικού στοιχείου. Είχε ταχτική 

αλληλογραφία σχεδόν μόνο με τους κατοίκους της Δρόπολης. Γενικώς το καθεστώς 

φρόντιζε ώστε το βιοτικό επίπεδο να ήταν καλύτερο στη Δρόπολη. Μάλιστα και μεταξύ 

Άνω και Κάτω Δρόπολης υπήρχαν διαφορές. Η Δρόπολη ηλεκτροδοτήθηκε πρώτη σε 

όλη την Αλβανία. Η εκπρόσωποι της Δρόπολης εκπροσωπούσαν την «μειονότητα» σε 

όλες τις πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις  στη χώρα. Όλες οι επισκέψεις ξένων 

αντιπροσωπειών πραγματοποιούνται στην περιοχή αυτή. Και τα ελληνικά 

συγκροτήματα που επισκέφτηκαν την Αλβανία μετά το 1976-77 έδιναν συναυλίες μόνο 

στη Δρόπολη. Και η μόνη ελληνόφωνη εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα» ήταν όργανο του 

δημοκρατικού μετώπου των ελλήνων του Αργυροκάστρου.  

 

Γεωγραφικο – δημογραφική αλλοίωση.  

                                                 
 Το ίδιο λεξικό αναφέρει ότι  από τα δέκα χωριά της Κάτω Δρόπολης τρία είναι αλβανικής 

εθνικότητας. 
11 Akademia e Shkencave  e RPS të Shqiperise, Fjalo enciklopedik, Tiranë 1985 (Ακαδημία Επιστημών  

της Λ.Σ. Δημοκρατίας της Αλβανίας, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Τίρανα 1985) σελ 211 
12  Akademia e Shkencave  e RPS të Shqiperise, Fjalo enciklopedik, Tiranë 1985 (Ακαδημία 

Επιστημών  της Λ.Σ. Δημοκρατίας της Αλβανίας, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Τίρανα 1985 σελ. 373. 
13 Βλέπε το ίδιο αντίστοιχα στις σελίδες. 1180, 270, 807,320,693, 629, 852. 
 Για το σκοπό στα χωριά της Δρόπολης είχε τακτοποιήσει  ξεχωριστά σπίτια με όλες τις ανέσεις και  

προετοιμασμένους ρήτορες, που ήξεραν πολύ καλά πώς να περούσαν  την γραμμή του κόμματος στους 

επισκέπτες και να εξέφραζαν εκπρωσοπευτικά την αγάπη των μειονοτικών  προς τον αρχηγό. Τα 

σενάρια για να φανούν φυσιολογικές οι επισκέψεις σ΄αυτές  τις οικογένειες αποτελούν τώρα  

ξεκαρδιστικές κωμωδίες. 
 29.07.1956, επίσκεψη στην Καλογοραντζή, Δρόπολης, 20.06.1959, στα Σωφρατικα Δρόπολης, 

21.06.1959, Βόδριστα Δρόπολης, Οχτώβρης 1963 Δερβιτσιάνη Δρόπολης, 22.03.1978, Γράψη 

Δρόπολης. 
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Παράλληλα επιδιώχθηκε  γεωγραφική και δημογραφική αλλοίωση  του χώρου 

διαμονής του ελληνικού στοιχείου και  ελληνίζουσας συνείδησης. Η πυκνότητα των 

κινήσεων τέτοιας αλλοίωσης αποκορυφώνονται   κατά τις δεκαετίες 60 -70.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 60΄, το καθεστώς Χότζα μετακίνησε εδώ βίαια τους 5 

χιλιάδες ελληνόβλαχους  με διαμονή στην παραθαλάσσια περιοχή από τα Εξαμήλια 

μέχρι την Βρύνα. Ο πληθυσμός αυτός έκανε νομαδική  ζωή στην παραθαλάσσια 

περιοχή Αγίων Σαράντα Θεσπροτίας. Με το κλείσιμο των συνόρων έμεινε στο 

Αλβανικό έδαφος.  Συνέχιζε όμως να προέκυπτε εκτός ληξιαρχικών μητρώων και δεν 

γνώριζε καν τα αλβανικά . Σε απογραφή ενός τμήματος  ελληνόβλαχων  στην περιοχή 

της Κολόνια το 1945 σημειώνονταν ως μητρική γλώσσα η βλάχικη και η ελληνική  ως  

ξένη γλώσσα, ενώ δεν αναφέρονταν καν η Αλβανική14.   

Οι εκτοπισθέντες ελληνόβλαχοι εγκαταστάθηκαν  στα χωριά  της Λιουντζεριάς, 

Ζαγοριάς και Πωγωνιού, περιοχές από τις οποίες το καθεστώς είχε αφαιρέσεις με τους 

προαναφερόμενους τρόπους μεγάλο τμήμα ντόπιου πληθυσμού. Μεταξύ αυτών  τους 

φορείς ελληνικής και ελληνίζουσας συνείδησης. Στη Λιουντζεριά  οι ελληνόβλαχοι 

ίδρυσαν    μάλιστα και δικά τους χωριά, όπως τον Αντών Πότση, Εντάχτηκαν  όμως σε 

αλβανικά σχολεία και αυθαιρέτως η εθνικότητάς τους έγινε αλβανική. Το καθεστώς 

άνοιξε αλβανικά σχολεία και για τους ελληνόβλαχους  στο Πωγώνι, μη επιτρέποντας 

σ΄αυτούς να πάνε  στα υπάρχοντα ελληνικά σχολεία. 

Ωστόσο μεταξύ των ελληνόβλαχων  ακολούθησαν οι  μαζικές συλλήψεις και  

βαρύτατες ποινές με μόνιμες κατηγορίες «συνεργάτες των Ελλήνων 

μοναρχοφασιστών». !65 ελληνόβλαχοι οδηγήθηκαν στο απόσπασμα , ενώ οι τιμωρίες 

και ποινές  αυτών ανέρχεται  σε 1850 χρόνια φυλάκισης. Μέσα σε λίγες δεκαετίες όμως 

η ελληνική  έμεινε  γλώσσα εν  δυνάμει και αχρείαστη των παρήλικων . Μάλιστα και 

η βλάχικη πέρασε σε δεύτερη μοίρα σε χωριά με μικτό αλβανο-βλάχικο πληθυσμό 

επιτρέποντας όλο το έδαφος στην αλβανική15 .   

Ταυτόχρονα  η  παρουσία του βλάχικου στοιχείου είναι  σημαντική σε όλη την κρατική  

πυραμίδα του καθεστώτος και στην κοινωνικο – πολιτιστική ζωή της Αλβανίας 

Στη δεκαετία του 70  το κομμουνιστικό καθεστώς βαθαίνει την δημογραφική  και 

θρησκευτική αλλοίωση της περιοχής της Λιουντζεριάς. Ίδρυσε  μια σειρά από νέα 

«σοσιαλιστικά χωριά» σε προνομιούχες θέσεις σε σχέση με τον κάμπο  της κοιλάδας 

του Δρίνου και την πόλη Αργυροκάστρου. Οι νέοι οικισμοί κατοικήθηκαν κυρίως από 

μουσουλμανικό στοιχείο των ορεινών περιοχών της Λαμπουριάς και του 

Κουρβελεσιού Όλα αυτά τα χωριά ενισχύουν αισθητά  την κάθετη γραμμή 

εξισλαμισμένων κοινοτήτων που είχε χαραχτεί  επί Τουρκοκρατίας  με στόχο τον 

διαχωρισμό του ενιαίου ομόθρησκου και ομοεθνούς χώρου της Ηπείρου στο βόρειο 

της τμήμα 16. 

                                                 
14 S.Poçi  , Studime Universitare, 5  Universiteti i Girokastrës 2001( Σ. Πότση, Πανεπιστημιακές  

μελέτες 5, Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 2001), σελ 139. 
15  Βλέπε το ίδιο , σελ 139-140 
 Τα  στοιχεία  είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου ελληνόβλαχων «Κεφαλόβρυσο», Ηλία 

Πότση 
 Μια τέτοια γραμμή είναι αυτή που ξεκινάει στην περιοχή Φράσερι και Νταγκελία στην Πρεμετή, 

(παλιότερα κοιτίδα των βλάχων - αρβανιτόβλαχων) ακολουθεί, έστω και ανομοιόμορφα, την κοίτη του 

Αώου ποταμού για να ενωθεί με την παρόμοια δομή  που ακολουθεί την οριζόντια γραμμή  που ανεβαίνει  

στο αντίθετο ρου του ποταμού Δρίνου μέχρι  το Λαζαράτι. Η ίδια κάθετη γραμμή εμφανίζεται στο νομό 

Αργυροκάστρου, βορειο-ανατολικά της σημερινής Δρόπολης από το Λιμπόχοβο-Νεπράβιστα, ενώνεται 

με  το Λαζαράτι  και τους νότιους μαχαλάδες του Αργυροκάστρου, βορειοδυτικά της Δρόπολης.  
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 Η κατοίκησή τους άρχισε το 1948 και ολοκληρώθηκε το 1960. Πρόκειται για τα χωριά 

Βαλαρέ, Αρσί Λένγκο και Ασίμ Ζενέλι. Στο γνωστό  για την ελληνική ιστορία χωριό 

Δοξάτι  της ίδια περιοχής, το καθεστώς μετοίκησε μέχρι και τριάντα  οικογένειες  από 

το Λαζαράτι και  άλλα μουσουλμανικά αλβανοχώρια της Λαμπουριάς. 

 

Στην περιοχή της Δρόπολης, απέναντι από τον ελληνικό χωριό Καλογοραντζή, στη 

συνέχεια του γνωστού χωριού Νεπράβιστα ιδρύθηκε το 1972 χωριό Μπούλιο με 

πληθυσμό ένα μίγμα διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευτικής καταγωγής. Ο νέος 

αυτός οικισμός υπό το πρόσχημα των σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων  άλλαξε 

δημογραφικά  την γεωγραφία του Ελληνικού στοιχείου  της περιοχής της Δρόπολης 

και  έφερε πιο κοντά την Νεπράβιστα με το Λιαζαράτι.  

Στην επαρχία των Αγίων Σαράντα και Δελβίνου με διάταγμα, υπό αριθμό 5131, 

4.12.1973, «Περί τροποποιήσεων Διοικητικής Διαίρεσης της Λ.Δ της Αλβανίας»,  του 

Προεδρείου της Αλβανικής Βουλής17, ιδρύονται  μια σειρά από χωριά με αλβανικό και 

ανάμικτο πληθυσμό. Δυτικά των αναγνωρισμένων πλέον ως αλβανικά χωριά της 

Μουζίνας  και Πετσάς, ιδρύθηκε το χωριό Μπίστρισσα. Φεύγοντας πιο Δυτικά , μεταξύ 

Μεσοποτάμου  Κρανιάς και Φοινικιού  ιδρύθηκε το χωριό Τσλιριμι (απελευθέρωση). 

Το αρχαίο ελληνικό χωριό Μετόχι, ακριβώς  στην είσοδο των Αγίων Σαράντα 

καταστρέφεται για να ενωθεί με το νεοσύστατο χωριό  Γκιάστα αποτελούμενο κυρίως 

από τσάμιδες που έφυγαν από την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε η πολίχνη των 

Εξαμηλιών  μόλις λίγα χιλιόμετρα νότια  των Αγίων Σαράντα, απ΄όπου είχαν εκδιωχτεί 

οι ελληνόβλαχοι.  

 

Αφορμή για την ίδρυση των νέων οικισμών ήταν η δήθεν οικοδόμηση νέων 

σοσιαλιστικών έργων  και γεωργικών μεταρρυθμίσεων και αποκαλούνταν «Νέα 

Σοσιαλιστικά Χωριά»  . Γεγονός είναι ότι  τέτοιοι νέοι οικισμοί ιδρύονταν σε όλη την 

Αλβανία, δεν είχαν όμως την πυκνότητα εντός των γεωγραφικών ορίων  των ντε φάκτο 

αναγνωρισμένων μειονοτικών ζωνών. Επίσης παρά το γεγονός ότι μεταξύ των  

κατοίκων τους αλβανικής καταγωγής υπάρχουν  σε υπολογίσιμο ποσοστό και Έλληνες, 

σε κανένα από αυτά τα χωριά δεν άνοιξε ελληνικό σχολείο.   Ταυτόχρονα το αλβανικό 

στοιχείο κατείχε στους νέους οικισμούς προνομιούχες διοικητικές θέσεις, γεγονός που 

απόρρεε όχι μόνο από τους πολιτικούς προσανατολισμούς αλλά και από την 

πληθυσμιακή υπεροχή. 

Ασφαλώς εδώ δεν μπορεί να αγνοηθεί η ψυχολογική καταπίεση που δέχονταν  οι 

Έλληνες της Αλβανίας από την πολυάριθμη παρουσία στρατού  στα χωριά τους. Μόνο 

                                                 
Στη περιοχή Δελβίνου συνεχίζεται με τα χωριά της σημερινής περιοχής του Βεργκό κόβει στη  μέση 

την πόλη του Δελβίνου για να βγει υπό χαλαρή μορφή στη θάλασσα. Σε γενικές γραμμές ακολουθεί  

μια από τις οριοθετήσεις της Παλαιάς και Νέας Ηπείρου. 
 Το χωριό Ασίμ Ζενέλι, φέρει το όνομα ενός κομμουνιστή αγωνιστή που σκοτώθηκε στο Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ο Χότζα  του έδωσε τον υψηλό τίτλο « Ήρωα του Λαού». Οι κάτοικοι του χωριού Ασίμ Ζενέλι, 

προέρχονται κυρίως από το ορεινό χωριό Προγονάτι, ένα από τα τελευταία εξισλαμισμένα χωριά  στην 

περιοχή  του Κουρβελέσι. Στο χωριό ακόμα και σήμερα σώζονται  τα ερείπια των ορθόδοξων ναών   που 

περιτριγύριζαν το χωριό για την προστασία του, (έθιμο το οποίο είχε καλλιεργήσει στην περιοχή ο Άγιος 

Κοσμάς). 

Στις διάφορες πολιτιστικές, αθλητικές και οικονομικές αντιπαραβολές που οργάνωνε το καθεστώς, το 

Ασίμ Ζενέλι,, όπως και το Γκολέμι, το Μασκουλόρι και η Φουσεμπάρδα, αποτελούσαν τον βαρύ ίσκιο 

για τις ελληνικές κοινότητες οι οποίες  αναγκάζονταν να  επιλέξουν  ό, τι καλύτερο διέθεταν για την 

αντιμετώπισή τους  

 
17 Εφημερίδα της  κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας , Δεκέμβρης 1973, αρ. 6, σελ 

100. 
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στη Χιμάρα ήταν εγκατεστημένη, μια ταξιαρχία πεζικού και πυροβολικού, ένα 

σύνταγμα ναυτικού και το σώμα φρούρησης των συνόρων.  

 Τα στρατιωτικά τμήματα, όχι απλά  δημιούργησαν τεράστιες απαγορευμένες ζώνες, 

αλλά στην πλειοψηφία τους εγκαταστάθηκαν  σε ιερούς χώρους, εκκλησίες και 

μοναστήρια, δλδ, σε σημεία προστασίας και προσευχής για τους Έλληνες της 

Αλβανίας.  

 

Τοπωνυμικός αφελληνισμός.  

Το κομμουνιστικό καθεστώς δεν σταμάτησε εδώ . Με επιχείρημα  την αντικατάσταση 

ακατάλληλων ονομάτων με ονόματα υγιούς πολιτικο-ιδεολογικού και ηθικού 

περιεχομένου, με απόφαση του Προεδρείου της Αλβανικής Βουλής, αρ.225 ημερ 

23.9.197518, αρκετά ελληνικά και ορθόδοξα ονόματα χωριών στους νομούς 

Αργυροκάστρου Δελβίνου και Αγίων Σαράντα αλλά και αλλού μετονομάστηκαν σε 

αλβανικά. Το ίδιο συνέβηκε και με τα τοπωνύμια που έφεραν ονόματα Αλβανών 

μπέηδων και αγάδων. Μάλιστα  το καθεστώς επικαλέστηκε το γεγονός ότι τα ονόματα 

των μπέηδων  θύμιζαν «τα βάσανα του παρελθόντος» και ότι οι σχέσεις ιδιοκτησίας 

του ατόμου  στην κοινότητα ήταν σε αντίθεση  με την ιδεολογία του καθεστώτος περί 

απαλλαγμένου ατόμου από περιουσιακά στοιχεία και οργάνωσής τους σε κολεκτίβα. 

Το καθεστώς πετύχαινε  ταυτόχρονα και την ιδεολογική και την αλβανική εθνική 

προσέγγιση του Ελληνισμού στην Αλβανία. 

Συγκεκριμένα στο Αργυρόκαστρο το Χωριό Αη Νικόλας μετονομάστηκε σε Drita,  

Στο νομό Αγίων Σαράντα , (το όνομα της ίδιας της πόλης έγινε Σαράντι), το χωριό 

Παλιαυλή, μετονομάστηκε  Qafadardhaj, το χωριό Σεν Βασί (Άγιος Βασίλης), 

μετονομάστηκε Perparimi, το χωριό Μαυρόπουλο μετονομάστηκε Buronja, το Σεν 

Γιαννη, (Αη Γιάννη) μετονομάστηκε Blerimas, το χωριό Βρομερό μετονομάστηκε 

Bregas, το χωριό Φανάρι μετονομάστηκε Dritas, (σημαίνει Φώς), το Μεμούς Μπέη 

μετονομάστηκε Jeta e re, το όνομα του χωριού Καινούργιο, έγινε Vurgu I ri, το όνομα 

του χωριού Υμερ Αφέντη (και το κέντρο του συνεταιρισμού)  έγινε Fitorja (σημαίνει 

Νίκη) , του χωριού Καραλιμπέη έγινε επίσης Dritas,  το όνομα του χωριού Χαντιρ Αγά, 

έγινε Λεφτέρης Τάλλιος. H περιοχή του Θεολόγου μετονομάστηκε Παρτιζάνος, της 

Μεμόραχης Vellazërimi. 

 Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις που  σε ελληνικότατα χωριά διατηρούνταν τα 

θρησκευτικά τους ονόματα  αλλά στην αλβανική. Λόγου  χάρη το χωριό  Άγιος 

Ανδρέας βαφτίστηκε με τον όνομα Shen Ndre, το οποίο είναι το καθολικό όνομα στην 

αλβανική του Άγιου Ανδρέα. 

 

Επίσης με το διάταγμα υπό αριθμό 5339, ημερ. 23.9.1975 της λαϊκής Βουλής19 για την 

αλλαγή των  ακατάλληλων ονομάτων, δεν επιτρέπονταν  στον υπάλληλο  του 

ληξιαρχείου  να καταχωρήσει  όνομα ακατάλληλο  από άποψης πολιτικής, ιδεολογικής 

και ηθικής σε νεογέννητο. Ο κάθε γονείς έπρεπε  να επέλεγε  ένα όνομα από τον 

συγκεκριμένο κατάλογο που πρότεινε το κόμμα, τα οποία δεν ήταν ούτε ορθόδοξα, 

                                                 
18 Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας, Νοέμβρης, 1975, σελ. 63 
  Ο Λεύτερης Τάλλιος, ήταν  ένα από τα βασικά στελέχη της Ελληνικής Μειονότητας που συνέβαλαν 

κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην ένταξη  των  ανταρτομάδων των Ελλήνων  στο Αλβανικό ΕΑΜ, 

πιστεύοντας ότι  μεταπολεμικά  η Ελληνική Μειονότητα θα αποφάσιζε, βάση του Χάρτη του Ατλαντικού 

των Νικητριών Μεγάλων Δυνάμεων, η ίδια για την τύχη της. Επειδή  η αποφασιστικότητα του Τάλλιου 

για την υλοποίηση της ιδέας αυτής αναπτύσσονταν επικίνδυνα για  τα σχέδια των Αλβανών 

κομμουνιστών , τον  δολοφόνησαν πισώπλατα στις 29 Μαρτίου 1944. Μεταπολεμικά τον ανακήρυξη  

«Ήρωα του Λαού»    
19 Διάταγμα του προεδρείου της Λαϊκής Βουλής  της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας , Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης τεύχος 4, ημερ. 11.11.1975. 
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ούτε ελληνικά, ούτε που μπορούσαν να θύμιζαν την Ελλάδα. Ήταν ονόματα που είχαν 

σχέση με το έθνος των Αλβανών και την ιστορία του, ή του διεθνούς κομμουνισμού, ή 

διάφορα σύγχρονα Ευρωπαία ονόματα από μυθιστορήματα και ταινίες. Για τους 

Έλληνες  εκτός των  περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό υπήρχε ταυτόχρονα πίεση 

για την αλλαγή της εθνικότητας των παιδιών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν 

πρόκειται για μικτούς γάμους η αλλαγή της εθνικότητας συνέβαινε κατά αυθέραιτο 

τρόπο.  

 

Η  εννοιολογική σμίκρυνση και η ιδέα της ειρηνικής συμβίωσης για την παραγραφή 

της ελληνικότητας  

Με πρωτοβουλία του ίδιου του Χότζα επιχειρήθηκε μονίμως η δημιουργία της ιδέας 

ότι το ελληνικό στοιχείο στην Αλβανία αποτελεί ένα ασήμαντο ποσοστό. Συνέβαλε 

σ΄αυτό όχι μόνο η αυθαιρεσία του καθεστώτος όσον αφορά τα δημογραφικά νούμερα. 

(Η προπαγάνδα του καθεστώτος μιλούσε συνεχώς για «μια μικρή ελληνική 

μειονότητα»20).  

Αποκαλούσε την Εθνική Ελληνική Μειονότητα απλώς «μειονότητα» και τους Έλληνες 

της Αλβανίας απλώς «μειονοτικούς». Με την πάροδο του χρόνου, οι μονιμοποιημένοι 

πλέον αυτοί όροι  προφέρονταν για να διάκριναν απλώς έναν άτομο από το σύνολο όχι 

βάση της εθνικής ταυτότητας αλλά με δόσεις σημασίας  του «μειονεκτικού». Η 

συγκεκριμένη διαφοροποίηση συμπλήρωνε με τυπικές εθνικές αποχρώσεις το 

ψηφιδωτό του «νέου σοσιαλιστικού ανθρώπου», ενός περίεργου ιδεολογικού υβριδίου 

χωρίς προσωπικότητα, χωρίς  εθνική ταυτότητα, χωρίς  θρησκεία   

 Ταυτόχρονα η Αλβανία ως νεοσύστατη κρατική οντότητα είχε ανάγκη  καλλιέργειας 

της ιδέας της ιστορικής συνέχειας και της μοναδικότητας ως έθνος. Έτσι υπό το δόγμα 

του Χότζα, ότι  «ο αλβανικός λαός χάραξε  την  ιστορία με το σπαθί στο χέρι», το 

καθεστώς έγραψε την «λαμπρή» ιστορία του αλβανικού έθνους. Το καθεστώς φρόντισε 

ώστε η εξευγενισμένη ιστορία του αλβανικού λαού να απαλλάσσονταν από γεγονότα 

που  θύμιζαν  στους Έλληνες της Αλβανίας την καταγωγή τους και τη δόξα του 

ελληνικού έθνους για να μη ένοιωθαν περήφανοι και επιβλητικοί όσον αφορά  τον 

πολιτισμό τους. Γνωρίζοντας επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και Αλβανών  

κινούνταν στην ρήση της αγάπης στα ίδια επίπεδα μίσους, φρόντισε να αποσιωπήσει  

τέτοια γεγονότα  που ξυπνούσαν  την ελληνικότητα από την μία και συνεπώς την   

αντιπαράθεση μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών από την άλλη.  

Η περιοχή της Βορείου Ηπείρου είναι από τις σπάνιες ελληνικές περιοχές η οποία λόγω 

της σκληρότητας της ιστορίας της γέννησε πληθώρα τοπικών μύθων και θρύλων: -Της 

Μονοβύζας, του θεριού της Μπίστρισσας, του Αη Δονάτου, της Σκωτεινής. κλπ Ο 

Χότζα ενώ έδινε τόση σημασία για την λαογραφία, τους μύθους και τους θρύλους, δεν 

επέτρεψε στους Έλληνες να γνωρίσουν τους δικούς τους θρύλους.  Η Μονοβύζα λ.χ 

και η καταστρεπτική της μανία κατά της Φοινίκης  και όλης της Ηπείρου, ήταν γνωστή 

και στους Έλληνες της Αλβανίας ως  η λαμπρή  βασίλισσα των Ιλλυριών η Τεύτα. 

 Ούτε ευρύτερα ελληνικοί θρύλοι και ακριτικά έπη  διδάσκονταν στα ελληνικά 

σχολεία. Απεναντίας αφιερώνονταν ιδιαίτερη σημασία  στους «Θρύλους των 

αντρειωμένων» του βορά της Αλβανίας, οι ήρωες των οποίων, σύμφωνα με τον  αλβανό 

εθνολόγο Ε. Τσιαμπέϊ21 βρίσκονται υπό την επιρροή  του Βυζαντινού Διγενή Ακρίτα, 

αλλά «απεικονίζουν την επιρροή του  ισλαμισμού στην Αλβανία (στο ακριτικό 

πλαίσιο). Είναι εκπρόσωποι  της μουχαμεντάνικης  αλβανικής αντρείας κατά των 

                                                 
20 Ε.Χότζα, Δύο φίλοι λαοί, Τίρανα 1985, σελ. 54. και  Ενβέρ Χότζα Άπαντα τόμος 18ος , Γενάρης 

Ιούνιους 1960, σελ 272. 
21E.Çabej. Shqiptaret midis Perendimit e Lindjes. Τίρανα 1994 , σελ 38-41 
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ορθοδόξων» για την υπεράσπιση των άκρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο 

σημερινό βορά της Αλβανίας. 

Το αυτονομικό κίνημα  του 1914, ο όρος Βόρειος Ήπειρος και κάθε νόμιμη ελληνική 

διεκδίκηση πριν και μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, είχαν αποχτήσει 

ανεστραμμένη σημασία και η χρήση τους κατέλαβαν την πρώτη θέση στο οπλοστάσιο 

καλλιέργειας έχθρας κατά της Ελλάδας. 

Με γνώμονα  την προώθηση αυτής της εγγύτητας το καθεστώς παράβλεψε την 

δολοφονία από Βορειοηπειρώτες Αλβανού κομμουνιστή  στον κάμπο της Δρόπολης  

κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφτιαξε το μύθο ότι έχυσε το αίμα του για την 

λύτρωση των μελών της Ελληνικής Μειονότητας και μεταπολεμικά του απένειμε τον 

υψηλό τίτλο του Ήρωα του Λαού  και ανάρτησε προς τιμή  του αναμνηστική στήλη 

στην καρδιά της Δρόπολης βάζοντας τους Έλληνες να τον τιμούν σαν δικό τους παιδί. 

Παρόμοια , αλλά με αντίθετους όρους, είναι και η ιστορία του  Λευτέρη Ταλλιου, ή  η 

καλλιέργεια του «συμβόλου του φωτός» για τον  νεαρό δάσκαλο Ηλία Κίκη από το 

Ζερβάτι,  

  

Οι οικονομικές σχέσεις στην κολεκτίβα και ο απεμπολισμός του παραδοσιακού 

εθιμικού κώδικα συμπεριφοράς 

Δεκαπέντε χρόνια  μετά από την κομμουνιστική αγροτική μεταρρύθμιση στην 

Αλβανία , ο αγρότης έχασε εκ΄ νέου τη γη. Με την «εθελοντική» ένταξη  στους 

γεωργικούς συνεταιρισμούς οι αγρότες έχασαν όχι μόνο τους τίτλους ιδιοκτησίας επί 

της γης, αλλά και κάθε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, πλην το σπίτι.  

Η οικονομική αυτή απογύμνωση έφερε ταυτόχρονα ένα νέο τρόπο οργάνωσης της 

παραγωγής. Ο αγρότης απαλλάχτηκε από την άμεση ιδιωτική σκοτούρα για τις 

αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Η φροντίδα αυτή τυπικά μετατράπηκε σε 

συλλογική, εφόσον μεριμνούσαν το «κόμμα» και οι άλλοι διοικητικοί μηχανισμοί. Η 

παραγωγή, τα έσοδα, η κατανομή της δουλειάς, οι απώλειες ήταν θέμα  αυτών των 

δομών. Ο αγρότης  έπαιρνε χωρίς να αντιδράσει τα έσοδα που αυτοί (το κόμμα) 

αποφάσιζαν. Σαν συνέπεια δεν είχε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και αντίδρασης. 

Η εργασία από έναν ολόκληρο κόσμο εθιμικών παραδόσεων και αισθημάτων, 

ανησυχιών και προσδοκιών μετατράπηκε σε ένα υποχρεωτικό μέσω επιβίωσης  

 Ο αγρότης ποτέ δεν αποφάσιζε ο ίδιος για τις οποιοδήποτε δραστηριότητές του. 

Περίμενε στο σπίτι του και άκουγε από το χωνί, (τον τηλεβόα), τι θα έκανε την επόμενη 

ημέρα, ή αν θα έπρεπε να αφήσει το δείπνο  στη μέση σε περίπτωση που τον καλούσαν 

οι κομματικές αρχές για μια συγκέντρωση, ή για την προστασία της κοινής περιουσίας. 

Γι αυτόν αποφάσιζαν ο ομαδάρχης, ο ταξίαρχος, ο τομεάρχης, ο πρόεδρος του 

γεωργικού συνεταιρισμού, ο γραμματέας της κομματικής οργάνωσης βάσης. Έτσι τα 

κίνητρα συμπεριφοράς, εργασίας, παραγωγής και αμοιβής απόχτησαν ως σημαντικό 

σημείο αναφοράς την αφοσίωση προς την κομμουνιστική ιδεολογία και τους 

ιδεολογικούς άρχοντες. 

                                                 
 Ο Ηλίας Νικόλα Κίκης από το Ζερβάτι της Πάνω Δρόπολης, νεαρός δάσκαλος, , ορίστηκε σε ένα 

ορεινό χωριό στην περιοχή του Ματι στη Βόρεια Αλβανία, όπως δεκάδες άλλα στελέχη από την 

ελληνική μειονότητα. Στις 30.10.1974 έχασε τη ζωή του από κεραυνό ενώ πήγαινε στο σχολείο.Το 

προεδρείο της Αλβανικής Βουλής του έδωσε τον τίτλο «Ήρωας της Σοσιαλιστικής Δουλειας» 
 Η αγροτική μεταρρύθμιση στηρίχτηκε  στο νόμό της 29.08.1945. Ο συγκεκριμένος νόμος  επέτρεπε 

στους πρώην γαιοκτήμονες το δικαίωμα συγκέντρωσης  φόρων  από τη γης. Με την τροποποίηση που 

έγινε στις  27 .05.1946, πραγματοποιήθηκε η γενική  υποχρεωτική απαλλοτρίωση  και η διανομή  σε 

κάθε οικογένεια από 50 στρέμματα χωράφια. Η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε  το Νοέμβρη 

του 1946. 
 Ο δεύτερος γεωργικός συνεταιρισμός στην Αλβανία ιδρύθηκε στο ελληνικό χωριό του Ζερβατιού το 

1946 
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Σημειώθηκε έτσι μια σημαντική μεταβολή στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Το 

πέρασμα από την προσωπική πατροπαράδοτη  συμπεριφορά και συνείδηση που 

σέβονταν  τους εθιμικούς κανόνες ανοχής και συνοχής στο σύνολο της κοινότητας, στη 

συλλογική ιδεολογικοποιημένη συνείδηση η οποία υπαγόρευε την εξουδετέρωση  κάθε 

αρχής και ηθικού κώδικα  που δεν ανταποκρίνονταν στην προσδοκία της. Στόχος αυτής 

της προσδοκίας ήταν η καλλιέργεια του νέου σοσιαλιστικού ανθρώπου, απαλλαγμένου 

από παράδοση, εθνική συνείδηση και πολιτισμό. Ακριβώς εδώ έγκειται και  η διαφορά 

των επιπτώσεων της πολιτικής του καθεστώτος στους Αλβανούς και τους Έλληνες. 

Το βασικό μέσω που αξιοποίησε  το καθεστώς ήταν η εντατικοποίηση της εργασίας σε 

απίστευτη χρονική διάρκεια εντός του 24-ώρου  και η εργασία στο πλαίσιο διευρυμένης 

ομάδας υπό το σκεπτικό της καλλιέργειας της σοσιαλιστικής συλλογικής συνείδησης. 

Η εξαντλική εργασία  και  η οργανωμένη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνιου 

αποτελούσε ταυτόχρονα το καλύτερο μέσο εξουδετέρωσης κάθε δυνατότητας 

διαφορετικής σκέψης  και πράξης. 

 Ο χρόνος εργασίας καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου πλην το Χειμώνα ξεπερνούσε 

τις 16-18 ώρες την ημέρα. Από τον αγρότη ζητούνταν συχνά να νυχτοξημερώσει στα 

χωράφια για την αντιμετώπιση  των αγροτικών εργασιών, όπως στο θέρισμα και το 

αλώνισμα του σταριού. Οι ομάδες εργασίας, -ταξιαρχίες- κυμαίνονταν από  35 μέχρι 

και 150 άτομα. 

Εννοείται ότι  η έλλειψη ελεύθερου χρόνου σε τόσο μεγάλο βαθμό αποτέλεσε την 

βασική αιτία για την απώλεια των παραδοσιακών εθίμων.  

Συνέβαλε ιδιαίτερα η ένταξη της Ελληνίδας στις διεργασίες «για την σοσιαλιστική 

επαναστατικοποίηση  της ζωής στη χώρα», κυρίως μετά την δεκαετία του 70’ . Εν΄ 

ονόματι της χειραφέτησης και της πλήρους ισότητας μεταξύ των δυο φύλλων, η 

γυναίκα από μάνα  και σύμβολο διατήρησης και καλλιέργειας της  εθνικής ταυτότητας 

μετατράπηκε σε ένα μηχάνημα που γεννούσε παιδιά και παρήγαγε αγαθά. Το 

διαπαιδαγωγητικό αυτό ρόλο ανέλαβε το κόμμα,(το οποίου αποκαλούνταν και δεύτερη 

μάνα), αλλά η μάνα αυτή εμφύτευε και στα ελληνόπουλα την αγάπη για την αλβανική 

πατρίδα , την κομμουνιστική ιδεολογία και το σοσιαλισμό. 

Ο σοσιαλιστικός συλλογικός τρόπος  αξιοποίησης του ελάχιστου ελεύθερου χρόνου, 

πήρε τις γυναίκες από  τα πεζούλια της γειτονιάς, τους αφαίρεσε από τα χέρια το 

πλέγμα , το βελονάκι και το κέντημα και τις μετέφερε  στην εστία πολιτισμού για να 

διαφωτιστούν με τα διδάγματα του κόμματος, να χειραφετηθούν και να νιώσουν 

ισότιμες  με τους άνδρες. Στα μέσα της δεκαετίας του 70’ το καθεστώς  υπό το 

πρόσχημα απαλλαγής της γυναίκας από τις εργασίες του σπιτιού , τόλμησε να 

οργανώσει τα συλλογικά μαγειριά, όπου η κάθε οικογένεια θα προμηθεύονταν  φαγητό 

από το κοινό καζάνι της ταξιαρχίας, του συνεταιρισμού.. 

Η διευρυμένη όμως συλλογικότητα  αντιμετώπισης διάφορων γεωργικών εργασιών 

δημιουργούσε και προϋποθέσεις επανάκκλησης  των λαϊκών παραδόσεων. Τα 

καλοκαίρια πάνω από 150 άτομα όλων  των ηλικιών  συγκεντρώνονταν  στα 

καπνοξηραντήρια, τα σιλό των καπνών  όπου έμεναν περισσότερες από 15 ώρες 

αρμαθιάζοντας τα φύλλα καπνού. Οι πολλές ώρες εργασίας και η κούραση δεν 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς τα λογοπαίγνια, τα τραγούδια, τα παραμύθια, τα 

αινίγματα, τα ανέκδοτα, τις παραδόσεις και τα αστεία. Μόνο έτσι μπορούσαν οι 

οικογένειες να κρατήσουν «δεμένα» τα μικρά παιδιά για να βελονιάσουν  όλη μέρα 

καπνό. (Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονταν κατά παράδοση  το θέρισμα, το 

αλώνισμα, ο τρύγος) Τα  σιλό αυτά μετατρέπονταν σε πραγματικά λαογραφικά 

αμφιθέατρα και  αυτό δεν άρεσε διόλου  στο κόμμα. Έστελλε εκεί δασκάλους, 

ινστρούκτορες  του κόμματος και άλλους προπαγανδιστές, να διαβάσουν  ομαδικά τον 

τύπο, να διεξάγουν  τις περίφημες «ιδεολογικές μορφές διαπαιδαγώγησης», να 
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ενημερώσουν για τις πολιτικές εξελίξεις ,κλπ. Όλα γινόταν στην αλβανική με τον πιο 

επιβλητικό τρόπο, διότι για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά εκείνη την ώρα, το 

ελάχιστο των συνεπειών ήταν  η απόφαση του ταξίαρχου να  κόψει το μεροκάματο. 

 Ακόμα και η προοπτική της οικογένειας εντάχτηκε στον γενικότερο σχεδιασμό «των 

γενικών συμφερόντων της σοσιαλιστικής αλβανικής πατρίδας και του κόμματος». Μια 

τέτοια εξέλιξη άλλαξε  αποφασιστικά και σε βάθος  τη σχέση  του ιδιωτικού με το 

δημόσιο.  «Ο δημόσιος χώρος σημειώνει ο Νιτσιάκος22, επεκτείνεται σε βάρος του 

ιδιωτικού αλλά κυρίως καθίσταται χώρος  άσκησης ενός  πιεστικού κοινωνικού 

ελέγχου εκ΄ μέρους της κεντρικής εξουσίας». 

Έτσι με την αποκλειστική φροντίδα του κόμματος και του αρχηγού του, ήταν 

συνδεμένα ακόμα και η  θέση εργασίας και η προοπτική του κάθε μέλους της 

οικογένειας. Ο θεσμός της οικογένειας παραμερίσθηκε και από τέτοιες αποφάσεις 

όπως ήταν ο γάμος. Βασικό κριτήριο για να παντρευτεί ένας νέος ή μια νέα έγινε  η 

βιογραφία της αντίστοιχης οικογένειας. Πέρασαν σε δεύτερη μοίρα η οικογενειακή 

καταγωγή, τα κληρονομικά, το επίπεδο μόρφωσης.  Περίσσευαν η γνωμοδότηση των 

συγγενών   για την μελλοντική νύφη , ή γαμπρό. Επαρκούσε η άποψη του γραμματέα 

της κομματικής οργάνωσης βάσης. Οι πατροπαράδοτες δομές που έβλεπαν το ρόλο της 

οικογένειας μέσα από την ισχύ της συγγένειας και την διεύρυνση της δεύτερης μέσα 

από γενεαλογικές γραμμές, συμπεθεριές, κουμπαριές και  βελάμιδες, 

αντικαταστήθηκαν από τις άμεσες και  κάθετες  σχέσεις με το κόμμα.  

Ωστόσο  ο πιεστικός έλεγχος του ιδιωτικού χώρου από τον δημόσιο καθιστούσε  το 

πρώτο  ως το ύστατο  καταφύγιο  και χώρο διατήρησης και άσκησης  εθιμικών 

λειτουργιών  που είχαν άμεση σχέση  με την ίδια την εθνική ταυτότητα. 

Τα κριμένα  εικονίσματα  και καντήλια που κρυφόκαιαν  σε ασφαλές μέρος του 

σπιτιού, συχνά και εν αγνοία συγκεκριμένων μελών της οικογένειας, τα κόκκινα αυγά 

της πασχαλιάς που δεν έπαψαν ποτέ , τα μυστικά βαφτίσια , κλπ όλα είχαν σχέση  με 

την μυστική επιβίωση της εθνικής ιδέας σε πρότυπα  πολύ παλιότερων εποχών.   

 

Οι παρεμβάσεις στην παραδοσιακή δόμηση  του χώρου 

Η επιβολή της ιδέας της ενοποίησης σε πλήρη ταύτιση με την ιδέα του σοσιαλιστικού 

γίγνεσθαι οδήγησε σε συστηματικές παρεμβάσεις στην παραδοσιακή δομοποίηση της 

κοινότητας. Ιδιαίτερα αισθητή έγινε αυτή η παρέμβαση  μετά την κατάργηση της 

θρησκείας. Με την  κατάργηση της θρησκείας  το καθεστώς Χότζα, έκανε το τελευταίο 

βήμα  για να ανταποκριθεί στην ανάγκη εδραίωσής του με βάση την κομμουνιστική 

ιδεολογία. 

Τα ελληνικά χωριά  της Βορείου Ηπείρου αποτελούσαν αναπόσπαστη συνέχεια του 

παραδοσιακού ηπειρώτικου χωριού. Η δόμησή τους ανταποκρίνονταν στα 

χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αυτοδιοικούμενης κοινότητας, οικονομικά και 

διοικητικά, που υπαγόρευαν η αυτόνομη εξασφάλιση των αναγκών διατροφής  και η 

μόνιμη απόσταση και αντίθεση με  την κεντρική εξουσία.  

Βασικό χαρακτηριστικό για την παραδοσιακή δομή του είναι η προστασία των 

συνόρων του από κύκλο εξωκλησιών, έθιμο καλλιεργημένο από τον Άγιο Κοσμά. Το 

κέντρο του χωριού λέγεται «Μεσοχώρι» και αποτελούσε η εκκλησία, το σχολείο, τα 

μαγαζιά ως μονάδες βιοτεχνικής παραγωγής εξασφάλισης των βασικών αναγκών. Για 

το πόσο σιμά  ήταν όλα αυτά το αποδεικνύει και η παροιμία που λέει για τον τσακίρη. 

«Κοιτάει του φούρναρη και πληρώνει τον μανάβη».  

Τα παραδοσιακά μεσοχώρια  ως κέντρο υποδομής  του ελληνισμού  έχασαν αυτή την 

διάσταση . Το σχολείο, όπως είναι γνωστό είχε είδη μετατραπεί σε ιδεολογικό 

                                                 
22 Βασίλη Γ. Νιτσιάκο, Λαογραφικά ετερόκλητα, Αθήνα 1997, σελ. 74 
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μηχανισμό και οι εστίες πολιτισμού που αντικατάστησαν τις εκκλησίες αποτελούσαν 

τους βασικούς μοχλούς για  την εδραίωση και στην Ελληνική Μειονότητα  του 

εθνικιστικού καθεστώτος των Τιράνων. 

Με το νέο τρόπο «σοσιαλιστικής» οργάνωσης  της παραγωγής οι παραδοσιακές 

βιοτεχνίες των κοινοτήτων  καταργήθηκαν. Στις αρχές τις δεκαετίας του 60΄ η ένωση 

μερικών κοινοτήτων σε μεγαλύτερους γεωργικούς συνεταιρισμούς έφερε στο 

προσκήνιο τους ενωμένους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σαν αποτέλεσμα  οι 

βιοτεχνίες των κοινοτήτων και πολλές άλλες κοινοτικές υπηρεσίες , συγκεντρώθηκαν  

στο κέντρο των ενωμένων γεωργικών συνεταιρισμών.   

Η προσπάθεια σοσιαλιστικής ενοποίησης  συμπεριέλαβε ακόμα ένα σημαντικό 

στοιχείο  διάκρισης   των ελληνικών κοινοτήτων μεταξύ τους και των ελληνικών 

περιοχών από τις υπόλοιπες. Πρόκειται για τον τρόπο δόμησης της ιδιωτικής κατοικίας. 

Το καθεστώς είχε κατορθώσει να επιβάλει το ίδιο μοντέλο σπιτιού σε όλη την αλβανική 

ύπαιθρο, το γνωστό σπίτι τύπου «Ελμπασάνι», σε γωνιακή μορφή με δυο υπνοδωμάτια, 

μια μικρή κουζίνα και η βεράντα  στο εσωτερικό της γωνίας.   

Την ίδια πορεία ακολούθησε και η αυθεντική διοίκηση της κάθε κοινότητας, Οι 

συγκεντρωτικές κάθετες σχέσεις που επέβαλε η κεντρική εξουσία ενοποίησαν  σε ένα 

πρώτο στάδιο το ρόλο των παραδοσιακών διοικήσεων των κοινοτήτων, καταργώντας 

την ιδιομορφία και αυθεντικότητα κάθε κοινότητας. Ταυτόχρονα όμως αλλοιώθηκε και 

η έννοια   της παραδοσιακής κοινότητας  

Με την δημιουργία  των ενωμένων συνεταιρισμών και των ενωμένων συνεταιρισμών 

ανώτερου τύπου,  και κατ ΄επέκταση  των «λαϊκών εξουσιών των ενωμένων χωριών»  

όλες οι αρμοδιότητές της διοίκησης της  κοινότητας απορροφήθηκαν από την ενωμένη 

εξουσία των ενωμένων  χωριών . Η  συγκεντρωτική διοίκηση αποτελούνταν από το 

γνωστό τρίγωνο στη βάση του οποίου έστεκαν η ενωμένη λαϊκή εξουσία και το 

προεδρείο του γεωργικού συνεταιρισμού. Ο τρίτος πόλος, ο γραμματέας του Μπυρού 

του γεωργικού συνεταιρισμού είχε υπό την επίβλεψη τη βάση του τριγώνου. Το 

τρίγωνο σχεδίαζε και οργάνωνε  όλη την  οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή 

στη συγκεκριμένη περιοχή και  ήταν ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες του επόμενου 

συγκεντρωτικού κρίκου στο νομό  για την εφαρμογή  της κεντρικής πολιτικής.  

Παράλληλα  στις πιο καίριες θέσεις  χτίζονται  ανάλογα κτίρια, γραφεία του κόμματος 

, του προεδρείου του συνεταιρισμού και της λαϊκής εξουσίας, πολιτιστικά κέντρα , 

αποθήκες , στρατώνες και άλλα αμυντικά έργα. Από την μία αποτελούσαν στέγη  για 

τις νέες αυτές διοικητικές δομές και από την άλλη εκφράζανε  συμβολικά την  νέα 

εξουσία , η οποία επιδίωκε να επέβαλε την δική της λογική στη δόμηση του χώρου, 

αλλά υπό ένα ενιαίο σε όλη τη χώρα πρότυπο. 

                                                 
 Οι ενωμένοι γεωργικοί συνεταιρισμοί μετά τους γεωργικούς συνεταιρισμούς  των κοινοτήτων  

αποτελούν το δεύτερο στάδιο οργάνωσης  της αγροτικής παραγωγής στην Αλβανία. Το τρίο στάδιο 

αποτελούν οι ενωμένοι γεωργικοί συνεταιρισμοί ανώτερου τύπου. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 

οι δεύτεροι  χρηματοδοτούνταν από το κράτος για την εγγύηση των οικονομικών δειχτών τους. Το 

επόμενο και τελευταίο στάδιο θεωρούνταν οι κρατικές γεωργικές επιχειρήσεις    Η ίδρυση των ενωμένων 

γεωργικών συνεταιρισμών ανώτερου τύπου, ήταν οδηγία του  ΥΙ Συνεδρίου του Κομμουνιστικού  

Κόμματος 1-7 Νοεμβρίου 1971  Οι προετοιμασίες είχαν αρχίσει από  το Γενάρη του 1971 και 

θεωρούνταν νέα εξέλιξη στους μέχρι τότε  ενωμένους γεωργικούς συνεταιρισμούς  η ένωση των οποίων 

είχε αρχίσει από το  1960. Από τους 50 τέτοιους σε όλη την  το 1975 Αλβανία τρεις συγκροτήθηκαν 

στην ελληνική μειονότητα.  Σημειώνουμε ότι  οι περιοχές της ελληνικής μειονότητας 

συμπεριλαμβάνονταν  πρώτες σε κάθε μεταρρύθμιση, όχι απλώς για  προπαγάνδα αλλά διότι  

εφαρμόζονταν χωρίς  αντιδράσεις, αποτελεσματικά και υποδειγματικά και για τους υπολοίπους.  
 Ο δεύτερος πυρήνας του κομμουνιστικού κόμματος, μετά  την κομματική οργάνωσης βάσης του 

χωριού, που συμπεριλάμβανε μια συγκεκριμένη περιοχή ή έναν συγκεκριμένο γεωργικό συνεταιρισμό 
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Με τα νέα δεδομένα από την μια είχαμε  την αλλοίωση της παραδοσιακής κλειστής 

κοινότητας. Από την άλλη το καθεστώς τηρούσε ασφυχτικά κλειστές τις νέες, 

διευρυμένες αγροτικές κοινότητες της Ελληνικής Μειονότητας  με τεχνητά και 

αυθαίρετα  μέτρα και μέσα. 

  Είχε επίσης κατορθώσει ώστε  οι κλειστές ελληνικές περιοχές να μην είχαν σχέσεις 

μεταξύ τους. Στο νομού  Αργυροκάστρου η κάθε ελληνική περιοχή γνώριζε λίγα 

πράγματα για το τι συνέβαινε  στις άλλες. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές περιοχές στο 

Δέλβινο και Αγίους Σαράντα ήταν σχεδόν άγνωστες απ΄ αυτές στο Αργυρόκαστρο και 

αντίστροφα. Μάλιστα το καθεστώς  είχε καλλιεργήσει το αίσθημα ανωτερότητας των  

ελληνικών περιοχών  του Αργυροκάστρου έναντι αυτών  των Αγίων Σαράντα και 

Δελβίνου σε τέτοιο σημείο που και οι γάμοι ήταν περιορισμένοι ή σχεδόν ανύπαρκτοι 

μεταξύ τους. Το καθεστώς όμως δεν έπαυε να καλλιεργήσει  και  υποκινήσει κάθετες 

σχέσεις των ελληνικών περιοχών  με τις αλβανικές δομές. 

Η ένταξή της σε ένα ευρύτερο σχήμα έκανε πιο εύκολη  την απώλεια της  

πατροπαράδοτης εθιμικής αντίστασης  και πιο εύκολη την διοχέτευση ομοιόμορφων 

με όλη την αλβανική επικράτεια  τρόπων  οργάνωσης  της οικονομικής 

δραστηριότητας, των πολιτιστικών εκδηλώσεων  και νέων «σοσιαλιστικών ηθών και 

εθίμων».  

. 

Η κατάργηση της θρησκείας και οι επιπτώσεις στην εθιμική ζωή 

  Η κατάργηση της θρησκείας λειτούργησε ειδικά  για την Ε. Ε. Μ όχι μόνο  ως 

παραβίαση θεμελιακού  ανθρώπινου δικαιώματος , αλλά και ως βαρύ πλήγμα  στους 

αδιάρρηκτους  δεσμούς  με τον ελληνισμό  και το βασικό πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο  

του. Τόσο το περισσότερο όταν  το καθεστώς  προέβη σε μια εκστρατεία καταστροφής 

και εξάλειψης της θρησκευτικής δομής και ταυτόχρονα αναπλήρωσε τα μεγάλα κενά  

που δημιουργούνταν στην παραδοσιακή  εθιμική  και κοινωνική ψυχοσύνθεση των 

απλών ανθρώπων με νέα, τα οποία και όταν στηρίζονταν  στην χριστιανική παράδοση 

εξυπηρετούσαν την ιδεολογία του καθεστώτος και τον αλβανικό εθνικισμό. 

Το καθεστώς γκρέμισε  ή αξιοποίησε τους ιερούς χώρους για  τις δικές του ανάγκες 

μετατρέποντάς τους σε στάβλους, αποθήκες, στρατιωτικά τμήμα. Εννέα μοναστήρια 

και δεκατρείς εκκλησίες  στην μητρόπολη Αργυροκάστρου, μετατράπηκαν σε 

στρατώνες. Ό, τι  δεν είχε καταφέρει η τουρκική αυτοκρατορία  τα κατάφερε το 

καθεστώς Χότζα Η Τουρκική Αυτοκρατορία, είχε καταστρέψεις αρκετούς ορθόδοξους 

ναούς για να κτίσει πάνω σ’ αυτούς τζαμιά και τεκέδες. Ο Χότζα κατέστρεψε ναούς 

για να χτίσει αποθήκες, εστίες πολιτισμού και να εγκαταστήσει εκεί  στρατιωτικά 

τμήματα  Η στρατιωτική μπότα του Χότζα πάτησε σε τέτοιους ιερούς χώρους, όπως  

στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στην Πέπελη, στο ιστορικό Μοναστήρι της 

Σωρωνιάς, της Υψηλής Πέτρας στο Τσέπω, στο Μοναστήρι του Δριάνου, κλπ   

Το ρόλο της εκκλησίας αντικατάστησαν οι εστίες πολιτισμού, ως χώροι συγκέντρωσης, 

καλλιέργειας του αισθήματος συλλογικής συμπεριφοράς και  μύησης με την πολιτική 

του καθεστώτος. Σε αρκετές περιπτώσεις μετατρέπονταν σε εστίες πολιτισμού οι 

εκκλησίες. Τα παραδοσιακά σύμβολα και τα εξωκλήσια των κοινοτήτων 

αντικαταστάθηκαν με τα νέα ιδεολογικοποιημένα σύμβολα:-αναμνηστικές στήλες, 

συνθήματα πολιτικού περιεχομένου σε εμφανίσιμα σημεία ακόμα και στα βουνά και 

άλλα κομμουνιστικά σύμβολα. Όλα γράφονταν στην αλβανική.  

Η κατάργηση της θρησκείας συνέβαλε επίσης στην εξαφάνιση και του τελευταίου 

ίχνους ελληνικότητας στις γκρίζες ζώνες Πρώτο διότι καταστράφηκαν  οι ναοί και τα 

λοιπά θρησκευτικά μνημεία που αποτελούσαν την πρόσφατη ζωντανή μαρτυρία 

ελληνισμού. Δεύτερο η ελληνική γλώσσα, ως γλώσσα λειτουργίας στην πλειοψηφία 
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των ενοριών στις γκρίζες ζώνες,  εξαλείφθηκε και από τις εστίες που ιστορικά 

κράτησαν  ζωντανή όχι μόνο την πίστη αλλά και  την γνησιότητα του έθνους.  

Στόχος των παρεμβάσεων ήταν  η αξιοποίηση της υπάρχουσας εθιμικής παράδοσης  

για την διοχέτευση  νέων πολιτιστικών στοιχείων που εδραίωναν  την  σοσιαλιστική 

νοοτροπία και συμπεριφορά των Ελλήνων 

 

Διαπιστώνεται αυτό ιδιαίτερα στα έθιμα  του κύκλου της ζωής και στις υπόλοιπες 

εθιμικές θρησκευτικές και εποχιακές γιορτές.  

Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Στο γάμο, ο  χρόνος  που χρειάζονταν για το 

στεφάνωμα στην εκκλησία  αντικαταστάθηκε με το πέρασμα των νεόνυμφων από  το 

κέντρο του χωριού, το μεσοχώρι, ή την εστία του πολιτισμού. Στην προκειμένη 

περίπτωση «τον θρησκευτικό» χρόνο καταλαμβάνει ο «κοινωνικός» χρόνος ως πράξη 

του γενικότερου οπλοστασίου ένταξης της οικογένειας στο σοσιαλιστικό  συλλογικό 

καθεστώς, αφού στην εστία πολιτισμού θα συγκεντρώνονταν και θα διασκέδαζε όλο 

το χωριό. (Σημειώνουμε εδώ την μεγάλη δίψα του κοινού για διασκέδαση και την 

ανάγκη να φορέσει  και επιδείξει εκείνα τα λίγα καλά  ρούχα που είχε).  

  Η αντικατάσταση αυτή έγινε εύκολα αποδεχτή, παραβιάζοντας μάλιστα και το έθιμο 

ότι η νύφη δεν μπορεί να μπει στο σπίτι μετά το βασίλεμα του ήλιου και για ένα άλλο 

λόγο. Η οικογένεια των νεόνυμφων, λόγω των οικονομικών δυσχερειών δεν είχε την 

δυνατότητα να ταΐσει μερικές ώρες παραπάνω τους προσκεκλημένους. Έτσι η 

παραμονή των προσκεκλημένων στην εστία πολιτισμού την απάλλασσε    από ένα βαρύ 

φορτίο ντροπής.  

Ο κουμπάρος επίσης ως ένα σημαντικό εθιμικό και θρησκευτικό πρόσωπο 

αντικαταστήθηκε από  τον γραμματέα της τοπικής κομματικής οργάνωσης, ο οποίος  

θα έχει τον ίδιο ρόλο με τον κουμπάρο στο γάμο, αλλά προς όφελος  των  ιδεολογικών 

αρχών  και του καθεστώτος που έπρεπε να επικρατήσουν. 

Εντούτοις οι Χριστουγεννιάτικες φωτιές μεταφέρθηκαν από τα τέλη  του Δεκέμβρη 

στα τέλη  του Νοέμβρη για να τιμήσουν  τις αλβανικές εθνικές γιορτές. Το μήνυμα της 

ελπίδας και του φωτός που φέρνει  η γέννηση του σωτήρα, στην προκειμένη περίπτωση 

τηρείται για να εξυπηρετήσει  όμως την κομμουνιστική ιδεολογία, ότι  η ημέρα της 

ανεξαρτησίας,- ίδρυσης του Αλβανικού κράτους  κατά την αλβανική ιστοριογραφία, 

(28 Νοεμβρίου 1912) και  η ημέρα της απελευθέρωσης της χώρας  κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο (29 Νοέμβρη 1944), όπως και η ίδρυση  του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Αλβανίας (8 Νοέμβρη 1941) αποτελούν  την πραγματική ελπίδα 

αναγέννησης του αλβανικού έθνους.  

Το δεκαπενθήμερο αργίας των Χριστουγέννων το είχε καθιερώσει μόνο στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. Ταυτόχρονα το μεταφέρει  χρονικά, από 

τις 28 Δεκεμβρίου μέχρι την 11 Γενάρη, αφήνοντας εκτός τα Χριστούγεννα.  Όλη η 

λάμψη των γιορτών του 12 ήμερου από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα 

επικεντρώθηκε στην γιορτή  του Νέου Έτους, της Πρωτοχρονιάς (όχι του Αη Βασίλη). 

Το καθεστώς κατάργησε την γιορτή των Φώτων σε όφελος της  ημέρας  της 

ανακήρυξης  της Αλβανίας δημοκρατία επί κομμουνιστικού καθεστώτος (11 Γενάρη 

1946) 

 Η Πρωτομαγιά με έντονους ιδεολογικούς και κομμουνιστικούς επαναστατικούς 

χρωματισμούς, (κυρίαρχο χρώμα ήταν το κόκκινο) αντικατέστησε  την γιορτή του 

Πάσχα. Η γιορτή της 15ης  Αυγούστου αντικαταστήθηκε για την περιοχή της Πάνω  

                                                 
 Το 1996 στο γκρεμισμένο  ναό του Προφήτη Ηλία της Στεγόπουλης  στη Λιουντζεριά  βρέθηκαν τα  

ιερά βιβλία  της. Ήταν όλα  στην ελληνική. Ταυτόχρονα  στα βιβλία αυτά ήταν γραμμένο με μολύβι 

στην ελληνική το ημερολόγιο της περιοχής μέχρι το 1967, γεγονός που φέρει  στην επικαιρότητα την 

παράδοση των  κωδικών. 
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Δρόπολης, με την γιορτή  της ίδρυσης της παρτιζάνικης μονάδας της περιοχής. Στη 

γιορτή αυτή συγκεντρώνονταν άνω των δέκα χιλιάδων ατόμων, από όλες τις περιοχές 

με αμιγή ελληνικό πληθυσμό  και την αλβανική επικράτεια. 

 Το κάθε ελληνικό χωριό είχε  το δικό του παραδοσιακό πανηγύρι άμεσα 

συνδεμένο με το όνομα που φέρει η κεντρική εκκλησία του. Οι αρχές του καθεστώτος 

έδωσαν οδηγία ώστε το κάθε χωριό να είχε από μια τέτοια γιορτή αλλά που να 

συνδέονταν με ένα γεγονός από την σύγχρονη ιστορία της Αλβανίας, όπως ήταν  η 

ίδρυση  του γεωργικού συνεταιρισμού, η ημέρα της ηλεκτροδότησης, η ανάρτηση 

κάποιας αναμνηστικής στήλης, η επέτειος από επίσκεψη του αρχηγού, ή κάποιας 

αλληλογραφίας μαζί του, η ημέρα ίδρυσης  των αντάρτικων μονάδων, του 

κομμουνιστικού κόμματος, κλπ. 

Ο ίδιος ο Χότζα για να δοκιμάσει  την ισχύ  του έναντι της  δύναμης των θρησκευτικών 

εθίμων , το 1959 σχεδίασε επίσκεψη στο χωριό Βόδριστα την ημέρα της Αγίας 

Τριάδας. Την ημέρα αυτή γιορτάζει  το θαυματουργό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας 

στην Πέπελη, όπου συγκεντρώνονταν  πιστή απ΄ όλο το Νότο της Αλβανίας 

ανεξαρτήτως πίστης. 

 Τα κομματικά όργανα  δια της βίας γύρισαν τον κόσμο στη Βόδριστα χωριό 5 

χιλιόμετρα βορειότερα της Πέπελης. Η επίσκεψη αυτή του Χότζα μετατράπηκε σε 

συνέχεια σε  γιορτή  του χωριού της Βόδριστα και των γύρω χωριών. Ο Χότζα είχε 

μαζί τους ταχτική αλληλογραφία. 

 

 Η καλλιέργεια ιδιόμορφου αλβανοποιημένου λαϊκού πολιτισμού 

Οι ιδεολόγοι του  πολιτισμού του καθεστώτος πίστευαν  ότι  το πολυφωνικό τραγούδι 

είναι διακριτικό χαρακτηριστικό του αλβανικού στοιχείου στο Νότο της χώρας και  όχι 

γενικότερο χαρακτηριστικό της Ηπείρου. Ξεκινώντας από αυτή την αρχή θεωρούσαν 

τον πολυφωνικό τρόπο ερμηνείας τραγουδιών από τους Έλληνες της Αλβανίας ως 

δείγμα της  αλβανικής τους καταγωγής. Ο τρόπος ερμηνείας του πολυφωνικού 

τραγουδιού ανταποκρίνονταν πλήρως στο πνεύμα της  ομάδας και συλλογικής 

συμπεριφοράς  που  καλλιεργούσε το καθεστώς γι΄αυτό και προωθούνταν  με όλους 

τους τρόπους και στους έλληνες φορείς. Επιπλέον θεωρούνταν  και ως ένα  μέσω για 

την  απαλλαγή των  «μειονοτικών» από την επιρροή  των ίδιων τραγουδιών  

ερμηνευμένων στην Ελλάδα με μονοφωνικό τρόπο  και συνοδευόμενων από τις λαϊκές 

ορχήστρες. Παρά την υπεροχή που αποχτούσε η μονοφωνική ερμηνεία με λαϊκή 

ορχήστρα των δημοτικών τραγουδιών μεταξύ των Ελλήνων της Αλβανίας επίσημα γι΄ 

αυτούς ήταν απαγορευμένα. Θεωρούνταν επηρεασμός από την ξένη ιδεολογία και όταν 

ερμηνεύονταν τέτοια τραγούδια  με θρησκευτικό περιεχόμενο αποτελούσαν μάλιστα 

ποινικό αδίκημα.  

Μέχρι το 1981 στην φωνοθήκη της εκπομπής των ελληνικών  στον ραδιοφωνικό 

σταθμό Αργυροκάστρου δεν υπήρχε ούτε ένα  μονοφωνικό τραγούδι  συνοδευόμενο 

με όργανα. Την ίδια περίοδο εμφανίσθηκε το λαογραφικό συγκρότημα «Δρόπολη» ως 

το καλύτερο δείγμα «φολκλορισμού» και σοσιαλιστικής αναπαραγωγής του 

παραδοσιακού πολιτισμού των Ελλήνων της Αλβανίας. Για την αντιμετώπιση της 

πίεσης  των μονοφωνικών τραγουδιών που διείσδυσαν «παράνομα» από την Ελλάδα, 

παρά τα σκληρά απαγορευτικά μέτρα, το συγκρότημα «Δρόπολη» διοχέτευσε μερικά 

μονοφωνικά τραγούδια συνοδευόμενα με λαϊκή ορχήστρα . Ερμήνευσε όμως 

παραποιημένα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια με νοοτροπία ερμηνείας, ρυθμούς 

και μελωδίες που αποτελούσαν μια προσπάθεια παραγωγής και ανάπτυξης  του 

«μειονοτικού σοσιαλιστικού  πολιτισμού». Νοθευμένη ήταν επίσης και η σύνθεση των 

οργάνων στη λαϊκή ορχήστρα, όπου το κλαρίνο και το ντέφι συνοδεύονταν όχι από το 
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λαβούτο και το βιολί αλλά από το ακορντεόν, ένα συνηθισμένο μουσικό όργανο της 

σοσιαλιστικής μαζικής και συλλογικής  διασκέδασης. 

Την προσπάθεια  δημιουργίας μειονοτικής σοσιαλιστικής λαογραφίας, προώθησε  η 

λαϊκή ορχήστρα του Θωμά Μάντη από την Κάτω Επισκοπή. Με την ορχήστρα του ο 

Μάντης εφεύρε δικές του μελωδίες. Χορεύονταν  μεν  οι παραδοσιακοί χοροί αλλά  δεν 

είχαν καμιά σχέση  με τις μελωδίες  των ίδιων χορών  κατά παράδοση και πέρα των 

συνόρων. Ταυτόχρονα οι μελωδίες αυτές δεν ταίριαζαν σε κανένα  από τα παραδοσιακά 

δημοτικά τραγούδια. Οι χοροί του Θωμά Μάντη μεταδίδονταν τρεις και τέσσερις φορές 

την ημέρα από τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου  καθ΄ όλη  την 

διάρκεια από το 1972-1974.  

  

Η οδηγία για την διαφύλαξη του λαϊκού πολιτισμού και η συνέχιση του 

φαλμεραϋερισμού. 

Τα πράγματα άλλαξαν κάπως μετά την οδηγία του Χότζα  στις 22 Μάρτη 1978 στη 

Γράψη της Κάτω Δρόπολης. Στο πλαίσιο των γενικότερων ανοιγμάτων που κάνει με 

την Ελλάδα, ο Χότζα παροτρύνει συγκεκριμένα τους Δροπολίτες (όχι όλους τους 

Έλληνες της Αλβανίας) : «Διατηρήστε την λαογραφία σας, συγκεντρώστε τη και 

γράψτε τη ελληνικά, μάλιστα να μεταφραστεί και αλβανικά» Παροτρύνει γι΄αυτό τους 

δασκάλους  από τους οποίους ζητάει ακόμα ώστε μαζί «με τις παραδόσεις, τα 

τραγούδια και τα παραμύθια του λαού της Δρόπολης» να γράψουν  και «την ιστορία  

αυτού του ηρωικού λαού και αγωνιστή λαού»23 

 Είναι γεγονός ότι αμέσως μετά μεσολάβησε ως συνήθως μια εκστρατεία 

συγκέντρωσης  του λαϊκού πλούτου της ελληνικής μειονότητας. Όλα όμως γινότανε 

ερασιτεχνικά και στο πλαίσιο της κομμουνιστικής  μεθοδολογίας. Οι συλλέκτες  δεν 

θεωρούσαν λαογραφία καθετί που ήταν σε αντίθεση με την ιδεολογία και πολιτική  του 

καθεστώτος. Παραδοσιακά τραγούδια θρησκευτικού περιεχομένου απαγορεύονταν  

στις συλλογές, όπως απαγορεύονταν η λαογραφία που παρέβαινε στην εξιδανικευμένη 

ιστορία του αλβανικού λαού. 

 Από όλη αυτή την θορυβώδη εκστρατεία προέκυψαν μόνο λίγες συλλογές. Μια 

από τις καλύτερες θεωρείται αυτή του Βασίλη Νίκα.24 «Εκτός  των περιορισμών  μιας 

ανθολογίας, (λίγα απ΄ όλα), αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις, παραχωρήσεις και 

συμβιβασμούς:υποτάχτηκε στο ιδεολογικό «σίτισμα», συμπεριέλαβε τραγούδια 

παραποιημένα, «προσαρμοσμένα» στη σοσιαλιστική τάξη πραγμάτων , έδωσε πολύ 

χώρο στα νέα τραγούδια»25  Από τα 312 συλλεγμένα λαογραφικά τραγούδια τα 94 

ανήκουν  στον απελευθερωτικό αγώνα και την «νέα σοσιαλιστική ζωή». Στα 72 

τραγούδια με θέμα την «νέα σοσιαλιστική ζωή» συναντούμε το θέμα  της Αλβανικής 

πατρίδας σε 16 τραγούδια ενώ το θέμα ευγνωμοσύνης και αφοσίωσης  προς το κόμμα 

και τον αρχηγό σε 31 τραγούδια. Τα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης  τις προσπάθειες 

του καθεστώτος να κρατήσει δέσμια  την κοινωνία στο άροτρο του δόγματός του περί 

λαϊκού και εθνικού χαρακτήρα του πολιτισμού.  

 Επίσης τα δημοτικά τραγούδια  των Ελλήνων της Αλβανίας που αποκαλούνται 

«της σοσιαλιστικής δουλειάς», δεν έχουν σχεδόν καμιά σχέση  με την παραδοσιακή 

                                                 
 Για την προσφορά του αυτή το συγκρότημα του Μάντη παρασημοφορήθηκε από το Προεδρείο  της 

Λαϊκής Βουλής με το παράσημο «Ναϊμ Φράσερι , πρώτης τάξεως» . Ο Ναϊμ Φράσερι θεωρείται ο 

εθνικός ποιητής της Αλβανίας. 

 
23 Ε. Χότζα, Δύο φίλοι λαοί, Τίρανα 1985, σελ 285-286 
24 Βασίλη Νίκα, Δημοτικά Τραγούδια της ελληνικής μειονότητας, Τίρανα 1988. 
25 Γιώργος Δ. Παναγιώτου, Δεν είμαστε και εμείς Ρωμιοί;!, Αθήνα 1994, σελ. 16  
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λαογραφία, αλλά δανείζονται πρότυπα  από την νέα «σοσιαλιστική» λαογραφία  που 

καλλιεργεί ο Χότζα για τη λατρεία του προσωπικού του ειδώλου.  

Και η λογοτεχνία και η λοιπές τέχνες  Ελλήνων δημιουργών  διέπονταν από την ίδια 

κομμουνιστικά ιδανικά, μοτίβα μορφή και περιεχόμενο. Η διαφορά έγκειται στο ότι 

γράφονταν  στην ελληνική. 

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες και οι 

Ελληνίδες στα έργα τέχνης Ελλήνων επίσης δημιουργών  αποχτούσαν μέρα με την 

ημέρα  χαρακτηριστικά και γνωρίσματα  Αλβανών ηρώων . 

 

 Τα χρονικά (ιστορικά)  των χωριών 

 Εντελώς αρνητικά λειτούργησε για την ιστορία  της εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

στην Αλβανία η οδηγία του Χότζα για να γραφτεί η ιστορία  του λαού της Δρόπολης. 

Σε περίπτωση που για την συλλογή του λαογραφικού πλούτου  τα αρμόδια  όργανα του 

καθεστώτος έκαναν πολύ γρήγορα ένα μάτι γκαβό και ένα αυτί κουφό,  οι κομματικές 

δομές έθεσαν στην ημερήσια διάταξη  την συγγραφή  των ιστορικών  των  χωριών της 

μειονότητας. Τα εν΄ λόγω ιστορικά διέπονταν από δύο κύριες αρχές. Η καταγωγή των 

ελληνικών χωριών δεν έπρεπε να περνούσε τον  ΧΥΙΙ –ΧΥΙΙΙ αιώνα .Δευτερο να  

αναφέρονταν η  κοινή ιστορία παθών  των Ελλήνων και Αλβανών ως προϋπόθεση  της 

επίσης κοινής αφοσίωσης προς το κόμμα  και τον αρχηγό. Τα ιστορικά γράφονταν στην 

αλβανική σε τρία αντίτυπα, όπου το ένα έμενε στο χωριό και τα δύο άλλα παραδίδονταν 

στην κομματική επιτροπή του νομού. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο χοτζικός φαλμεραϋερισμός δεν έχει προηγούμενο. Οι 

έμπιστοι άνθρωποι του Χότζα  ανέλαβαν δράση  για να επιχειρηματολογήσουν  τις 

αρχές και τους ισχυρισμούς του καθεστώτος όσον αφορά  την ιστορία του Ελληνισμού 

της Αλβανίας. Το αποκορύφωμα  σημειώθηκε με τους συγγραφείς του ιστορικού των 

χωριών  Φραστανής και Λιούγκαρης Κάτω Δρόπολης στο νομού Αργυροκάστρου. Οι 

συγγραφείς τους, πρόσωπα κουβαλημένα από το καθεστώς από άλλες περιοχές για να 

αποτελούν το δικό του μάτι επί των συγκεκριμένων χωριών, έσπευσαν να βεβαιώσουν  

ότι τα χωριά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής όπως δηλώνει και το εγκυκλοπαιδικό 

λεξικό της  ακαδημίας επιστημών της Αλβανίας26 (!). «30 από τα 41 τοπωνύμια  

αναφέρει το ιστορικό, είναι αλβανικής καταγωγής», ενώ όλο το πρώτο μέρος είναι μια 

επιβεβαίωση των αλβανικών ισχυρισμών περί αλβανικής καταγωγής των χωριών 

Φραστανής και Λιούγκαρης27 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι από το Ιστορικό του χωριού Δίβρη γραμμένο επίσης στην 

Αλβανική γλώσσα. Οι συγγραφείς του Έλληνες  όπως και του προαναφερόμενου 

ιστορικού, αναπτύσσουν μια πιο καθολική θέση και από το  εθνικιστικό καθεστώς των 

Τιράνων στο θέμα  του Ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940. 

«Η αντίδραση στο χωριό εκλαΐκευε τους Έλληνες  σαν λυτρωτές. Η μάζα τους έβλεπε 

με δυσπιστία. Ο ερχομός των Ελλήνων συνοδεύτηκε  με τιμωρίες και βιαιοπραγίες … 

Έχουν βασανίσει 80 άντρες του χωριού…. Οι  Έλληνες επιστράτευσαν   τους άνδρες 

του χωριού και τους έστειλαν  για την κατασκευή  του στρατιωτικού δρόμου Κούτσι - 

Καλαράτι. Εκεί τους μεταχειρίστηκαν  άσχημα, όσοι μπόρεσαν  λιποτάκτησαν , οι 

άλλοι παρέμειναν  ως τις 20 Απρίλη του 1941, που οι Έλληνες νικήθηκαν και 

οπισθοχώρησαν»28 

 

Επίλογος 

                                                 
26 Akademia e shkencave  e RPS të Shqipërisë, Fjalori enciklopedik  shqiptar, Τίρανα 1985,σελ 211 
27 Historiku i fshatrave Frashtan e Lugar, 1984, σελ.3-21 
28 Historiku i fshatit Dhiver, 1985, σελ 7-8. 
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Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην Αλβανία την περίοδο της μεταπολίτευσης, 

αποτελεί στην ουσία  επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας αλλοίωσης του 

Ελληνισμού  κατά το κομμουνιστικό καθεστώς. Η μύηση της εθνικιστικής ιδεολογίας 

από το κομμουνιστικό καθεστώς καλλιέργησε ενισχυμένους εθνικιστικά αλβανούς. 

 Οι Έλληνες βγήκαν από την 50χρονη κομμουνιστική περίοδο με αμβλυμμένη την  

ποιότητα της εθνικής συνείδησης και χωρίς τα απαραίτητα επιχειρήματα απόδειξης της 

καταγωγής τους. Τόσο το περισσότερο όταν  την ίδια περίοδο η εθνικιστική ιδεολογία 

του Χότζα από την πρώτη στιγμή μετατράπηκε από ιδεολόγημα στην υπηρεσία του 

εσωστρεφή  αλβανικού εθνικισμού σε εξωστρεφή τάση ενοποίησης των Αλβανικών 

εδαφών υπό το δόγμα αποκατάστασης των ιστορικών αδικιών.  

Στους Έλληνες επιχειρήθηκε η επιβολή της θεωρίας του κουβαλημένου στα αλβανικά 

εδάφη, υποδεικνύοντας σ΄ αυτούς την σιωπή, την απόκρυψη της εθνικότητάς τους και 

την  εκδήλωση ευγνωμοσύνης για την ανοχή των Αλβανών. Τη συγκεκριμένη 

κατάσταση ενίσχυσε  και η αντιμετώπιση των Ελλήνων της Αλβανίας,  σε πολιτικό και 

όχι μόνο επίπεδο , ως αντίστοιχος παράγοντας των αλβανών λαθρομεταναστών  στην 

Ελλάδα.   

Οι Έλληνες  δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτή την πραγματικότητα μα ούτε δείχνουν 

ότι διαθέτουν τα εφόδια αντίδρασης και αντίστασης . Η αντίστασή τους εκδηλώθηκε 

εξαρχής σε μαζική φυγή που ευνοούσαν ταυτόχρονα  οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 

στην Ελλάδα και ο διακαής πόθος για την μάνα πατρίδα. 

 Πολύ σύντομα όμως διαπίστωσαν ότι ούτε η Ελλάδα γνώριζε τι έπρεπε να κάνει γι΄ 

αυτούς, ούτε αυτοί ήξεραν τι ζητούσαν από την Ελλάδα τόσο που μπέρδεψαν τις 

υποχρεώσεις του εθνικού κορμού  με τις ανθρωπιστικές του χειρονομίες. 

Η Ελλάδα έδειξε ότι όχι μόνο ήταν απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης, αλλά ο φάκελος Εθνική Ελληνική Μειονότητα  είχε ξεχαστεί κάτω από 

τόνους σκόνης. Μη γνωρίζοντας την κατάσταση, την ψυχοσύνθεση και τα όρια 

αντοχής, πολλές φορές επικαλέστηκε   ιδέες από παλιές πραγματικότητες ή αρκέστηκε 

με τις αυθόρμητες λύσεις που επέβαλαν οι καταστάσεις ή  με λύσεις που υπαγόρευαν   

όχι τα εθνικά συμφέροντα αλλά εκείνα των κομμάτων, των συγκεκριμένων 

οικονομικών κύκλων και ατόμων .  

Στις νέες απογοητευτικές καταστάσεις οι Έλληνες της Αλβανίας που έφυγαν στην 

Ελλάδα χάθηκαν στο ανώνυμο πλήθος  μη μπορώντας να διατηρήσουν όπως 

πατροπαράδοτα, την δική τους κοινωνική δομή, προϊόν μετοίκησης, εκδηλώνοντας 

ταυτόχρονα ελάχιστο ενδιαφέρον για την ειδική τους πατρίδα.  

Εκείνοι που έμειναν, ποτέ δεν  δείχνουν την αποφασιστικότητα της παραμονής. Στις 

συνθήκες εγκατάλειψης από τον εθνικό κορμό, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

και την εξασφάλιση του ζην, δείχνουν ότι περισσότερο είναι αναγκασμένοι να 

επικαλεστούν την  κοντινότερη εμπειρία του παρελθόντος. Στις συνθήκες αποσύνθεσης 

και μόνιμης αδυναμίας ανασυγκρότησης του αλβανικού κράτους, κρύβουν την 

εθνικότητα, ή αδιαφορούν γι΄αυτή, τόσο για να απαλλαγούν από τις εθνικιστικές 

επιθέσεις, όσο και να επωφεληθούν  από τις σχέσεις με τους Αλβανούς. 

Σαν συνέπεια  η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία αυτή την στιγμή διεκδικεί την 

ύπαρξή της  περισσότερο ως ιδεολογική έννοια παρά ως μια δυναμική πραγματικότητα. 

 

 

Μάρτης  2002.                            ΤΕΛΟΣ 
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Του Παναγιώτης Μπάρκα 

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν αποτελεί τυπικά εθνικό χρέος. 

Οκτώβρης 2004 

  
Η συγκεκριμένη ανάλυση και οι προτάσεις–λύσεις, αποτελούν μια συνέχεια για 
την ανάκαμψη και την ενεργοποίησης του Κινήματος για Εθνική Ενότητα- 
ΟΜΟΝΟΙΑ- άτυπη Βολή. Στάλθηκαν σε όλη την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία 
της Ελλάδας. Δεν λήφθηκαν ποτέ όμως υπόψη ! 
 
Ακολουθεί το κείμενο  

 
Εξαρχής, θέλω να Σας ζητήσω συγνώμη για την ενόχληση, αλλά επειδή γνωρίζω πολύ 

καλά  ότι ευαισθησίες στα εθνικά θέματα και ειδικά στο Βορειοηπειρωτικό, ξεπερνούν 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα του  υπουργού,  επιτρέψτε μου έστω 

από  την ταπεινή θέση απλού  Έλληνα Βορειοηπειρώτη, να Σας μεταφέρω μερικές 

ανησυχίες και απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα  στον Ελληνισμό της 

Αλβανίας και τις λύσεις που  προτείνω 

 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 

 
Ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός έχει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη για την 

προβολή της πραγματικότητάς του και την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των 

εθνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αλβανία, πάνω σε μια νέα βάση. Τη βάση 

αυτή διακρίνουν τρία σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται πρώτο για τον 

συντονισμό των προσπαθειών όλων των παραγόντων, που δρουν στην Αλβανία την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, όντας αυτοί επίσημοι φορείς, πολιτικά κόμματα, 

κυβερνητικοί παράγοντες, βουλευτές, οργανώσεις και σύλλογοι,  ανεξαρτήτως 

ιδεολογίας. Δεύτερο, πρόκειται για την χάραξη ενιαίας πορείας και ταχτικής προς σ΄ 

ένα συγκεκριμένο σκοπό, προβάλλοντας στο πραγματικό τους μέγεθος τα δικαιώματα 

που διεκδικούμε, γεγονός το οποίο θα συνδράμει στην αποτελεσματική διεκδίκησή 

τους. Τρίτο.  Η συντονισμένη και εμπεριστατωμένη παρουσία μας στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων αποχτάει νέα διάσταση και προοπτική η οποία προϋποθέτει την επίλυση 

των εθνικών μας δικαιωμάτων μέσα από το ευρωπαϊκό  μέλλον της Αλβανίας. 

Αυτό σημαίνει από την μια πλευρά τον απεγκλωβισμό μας από παλιές πραχτικές 

μη αποδοτικές στις σημερινές συγκυρίες. Από την άλλη υπαγορεύει, ούτε να 

λησμονήσουμε την ιστορία μας και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ιστορικά κεκτημένα 

μας, ούτε να κάνουμε παραχωρήσεις, ούτε να αποκλείουμε λύσεις που επίσης 

προβλέπουν οι διεθνείς Συμβάσεις και που μπορεί να επιβάλουν οι ιστορικές συνθήκες 

και συγκυριακές εξελίξεις των εθνικών θεμάτων στην ευρύτερη περιοχή όπου τα δικά 

μας δίκαια αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής ρύθμισής τους.  

Ο παράγοντας αυτός επιβάλει επίσης την αλλαγή συσχετισμών της Ε.Ε. Μειονότητας 

με τα Τίρανα. Δλδ, τα Τίρανα πρέπει να καταλάβουν ότι η εκπλήρωση του πόθου τους 

ένταξης στην Ευρώπη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τον έμπρακτο σεβασμό 

των εθνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και η 

Εθνικής Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να 

κάνει καμιά παραχώρηση και να επιτρέψει κανένα είδος διαπραγμάτευσης εν΄ ονόματι 

των δικαιωμάτων της.  
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Ταυτόχρονα, καταστεί τα Τίρανα το κέντρο όπου εμείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε 

τις ολόπλευρες προσπάθειές μας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας, που 

σημαίνει ότι  δεν πρέπει να ζητούμε όπως μέχρι τώρα (όπως συνήθισαν να κάνουν οι 

πολιτικοί μας εκπρόσωποι) ένα ελληνικό περιβάλλον για να εκδηλώσουμε τα 

πατριωτικά μας πιστεύω και στα Τίρανα να είμαστε τα καλά παιδιά των Αλβανών, ή 

να καταγγέλλουμε τα Τίρανα για την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων για να 

πετύχουμε κάτι άλλο άσχετο, να κάνουμε, δλδ κατάχρηση  ενός τόσο σημαντικού 

εθνικού θέματος για εφήμερες σκοπιμότητες  

Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το πρόβλημα όσον αφορά την διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

μας έγκειται σε μας που δεν απαιτούμε την επίλυσή τους  και όχι στα Τίρανα  που 

ασφαλώς αυτό επιθυμούν. 

Φέρω ένα παράδειγμα. Οι Αλβανοί για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους για το 

τσάμικο, κυκλοφόρησαν μόνο την προηγούμενη χρονιά 12 εκδόσεις  διαφορετικού 

περιεχομένου, συλλέξανε και ετοίμασαν για τις Βρυξέλες ένα μπαούλο φακέλους με 

τους ισχυρισμούς τους, είχαν επαφές και έφεραν προς συζήτηση το θέμα στο 

αμερικάνικό Κογκρέσο, έστω και άτυπα, διεισδύουν και διεκδικούν περιουσιακούς και 

δημογραφικούς τους ισχυρισμούς στην Ελλάδα, κλπ. Χωρίς να θέλω να παραλληλίσω 

το θέμα μα  με παραπάνω ισχυρισμούς, ρωτάω: Εμείς τι κάναμε; Τίποτε εκτός από την 

παρουσίαση μιας έκθεσης στο Ευρωκοινοβούλιο από μια επιτροπή μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και συλλόγων η οποία δυστυχώς δεν είχε την συγκατάθεση και 

συμπαράσταση όλων των πλευρών. 

Επισημαίνω την συγκεκριμένη διάσταση του προβλήματος  διότι με λύπη 

διαπιστώνεται  ότι μπορεί να βρεθούμε προ δυσάρεστων εξελίξεων. Αυτό διότι ενώ η 

Αλβανία συγκροτεί τις δυνάμεις της για να πορευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ταυτόχρονα πετυχαίνει ώστε στους όρους που της βάζει η Ευρώπη προς το στόχο αυτό, 

ο σεβασμός των μειονοτικών δικαιωμάτων περνάει στη δεύτερη μοίρα. Αυτό ασφαλώς 

οφείλεται στο γεγονός που πιο πάνω αναφέραμε ότι εμείς ούτε μπορέσαμε να 

προβάλουμε σωστά και σ΄όλο το μέγεθος τα εθνικά μας δίκαια  και ούτε δείξαμε 

συνέπεια, συνέχεια, αντοχή και αποφασιστικότητα προς την διεκδίκηση αυτών. 

Ταυτόχρονα δεν αρκεί μόνο η γνώση σε βάθος, η προβολή και  διεκδίκηση   

Η κάθε διεκδίκηση δικαιωμάτων δεν έχει διόλου σημασία σε περίπτωση που ο 

ελληνισμός στην Αλβανία δεν  θα αποτελεί ένα  συμπαγές εθνικό σύνολο, σε 

περίπτωση που δεν κατανοήσει ότι η ευημερία του, η προκοπή του και το μέλλον του  

θα έχουν καλύτερη τύχη μόνο σε περίπτωση που συνδεθούν  με την ελληνική 

ταυτότητά  μας και όχι με την απεμπόλησή  της. Η διεκδίκηση δικαιωμάτων σε άλλα 

κέντρα δεν θα έχει σημασία σε περίπτωση που οι πολιτικοί εκπρόσωποι του 

ελληνισμού της Αλβανίας θα επιχειρούν και στηρίζουν την πολιτική τους επιβίωση 

στην τροφοδότηση κλίματος διάσπασης, εσωστρέφειας και αντιπαράθεσης μεταξύ των 

ελλήνων και όχι καλλιέργειας κλίματος σύμπνοιας, συνεργασίας και κατανόησης 

μεταξύ μας και διεκδίκησης δικαιωμάτων προς τρίτους. 

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να μη δούμε ότι σήμερα των ημερών  βασικό 

χαρακτηριστικό του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού παραμένει η απώλεια της 

λειτουργίας ως κοινότητα. Ταυτοχρόνως ως μεμονωμένες μονάδες έχουν 

συμπεριληφθεί σε κανόνες παιχνιδιού εσωστρέφειας, αντιπαράθεσης και 

διάσπασης. 

Η συγκεκριμένη κατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες 

Βορειοηπειρώτες νοιώθουν εγκαταλελειμμένοι από τον εθνικό κορμό και αβέβαιοι για 

το μέλλον τους.  

Δυστυχώς στον Έλληνα Βορειοηπειρώτη στη Αλβανία προερχόμενος από μια 50-

χρονη περίοδο κομουνιστικής δικτατορίας που του υπαγόρευσε την καλλιέργεια μιας 
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ιδιόμορφης μειονοτικής συνείδησης, δεν του δόθηκαν οι δυνατότητες ούτε να γνωρίσει 

σε βάθος την ταυτότητά του, συνεπώς να συνειδητοποιήσει το ρόλο που ιστορικά 

πρέπει να διαδραματίσει και ούτε να εξασφαλίσει μέσα επιβίωσης ως εθνολογική 

ισχυρή κοινότητα. Σαν αποτέλεσμα τα εφόδια αντίστασης και διεκδίκησης 

δικαιωμάτων των ελλήνων, μειώθηκαν δεν απόχτησαν συνέχεια, ούτε για την 

αντιμετώπιση των εθνικιστικών μηχανισμών που κληρονόμησε η Αλβανία από  το 

καθεστώς Χότζα, ούτε για την ένταξη στην αλβανική κοινωνία διατηρώντας και 

προωθώντας την ελληνική εθνική ταυτότητα. Συνεπώς τα εθνικά του φρονήματα είναι 

συνεχώς υπό υποχώρηση μπροστά στις ανάγκες εξασφάλισης της επιβίωσης. 

 Επίσης, η πολιτική οργάνωση του Ελληνισμού της  Αλβανίας ΟΜΟΝΟΙΑ, η 

οποία στην ίδρυσή της έβαλε στόχο την επίλυση των προσδοκιών του 

Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού έχοντας ως κριτήριο ένωσης και συνεργασίας την 

εθνική ταυτότητα ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, διεκδικεί τώρα την 

αποκλειστικότητα στην εκπροσώπηση του ελληνισμού της Αλβανίας προσπαθώντας 

να εξουδετερώσει, αντί να ενώσει και συντονίσει, κάθε άλλο παράγοντα που δεν 

στηρίζει, όχι τις αρχές αλλά τα συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας. Αυτή  η οργάνωση 

λοιπόν δυστυχώς μετατράπηκε σε πλευρά στο ζοφερό κλίμα αδελφικού σπαραγμού 

που περιήλθε η  Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία.  

Οι πέντε εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 1996 στην Αλβανία και ειδικά οι 

βουλευτικές του 2001 και οι δημοτικές της 12 Οκτωβρίου 2003 απέδειξαν  με την 

μεγαλύτερη σαφήνεια ότι το κλίμα εσωστρέφειας και προσπαθειών δημιουργίας ενός 

νέου κερδοσκοπικού κατεστημένου βορειοηπειρωτικού επαγγελματισμού που 

παρατηρούνταν επί χρόνια στον επίσημο πολιτικό  φορέα της Ε. Ε. Μειονότητας 

μεταφέρθηκε σε κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ των Ελλήνων ενταγμένων σε δύο 

στρατόπεδα σκληρά πλέον εδραιωμένα. Συνεπώς η πρόοδος  της Εθνικής Ύπαρξης ως 

πρωταρχικός στόχος μιας εθνικής μειονότητας, υποβαθμίζεται και αντικαταστείτε από 

ιδιοτελή συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες σερβιρισμένα με ιδεολογική χροιά ή 

επικαλούμενα εθνικές αρχές και πατριωτικά πιστεύω, προσφέροντας έτσι την καλύτερη 

εξυπηρέτηση  στην προσπάθεια αλλοίωσης του Ελληνισμού στην Αλβανία.  

 

 Επίσης, στις συνθήκες ανυπαρξίας ενός πραγματικού κράτους δικαίου στην 

Αλβανία και ταυτόχρονα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της έξαρσης του 

αλβανικού εθνικισμού, οι Έλληνες βορειοηπειρώτες νοιώθουν απροστάτευτοι από 

κάποιον θεσμό, δικό τους, (οργάνωση, φόρουμ, πολιτικό κόμμα), αλβανικό (κράτος, 

αστυνομία, δικαιοσύνη, μη κυβερνητικές οργανώσεις), ελληνική πολιτεία και λοιποί 

ελληνικοί φορείς, διεθνή θεσμοί, με άμεση παρουσία ή όχι στην Αλβανία κλπ.  

Τόσο το χειρότερο νιώθει απογοητευμένος ο Έλληνας της Αλβανίας όταν 

βλέπει τους πολιτικούς του εκπροσώπους να εκδηλώνουν στην Ελλάδα πατριωτικές 

κορώνες καταγγέλλοντας τα Τίρανα για παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας, ενώ στα 

Τίρανα και στα άλλα κέντρα αποφάσεων για τα δικαιώματά μας δεν διεκδικούν 

επίσημα τίποτε. Τι θα κάνει ο απλώς  Βορειοηπειρώτης όταν βλέπει  τους επίσημους 

πολιτικούς  εκπροσώπους να έχουν την όλη άνεση συνεργασίας  με  τα αλβανικά 

κόμματα  και άλλους  αλβανικούς παράγοντες, ενώ  αυτόν τον αποκαλούν «προδότη»  

σε περίπτωση που τολμήσει να κάνει  κάτι τέτοιο. Τόσο το χειρότερο όταν η συνεργασία 

των πολιτικών μας με τα αλβανικά κόμματα εξουσίας, αφορά στις περισσότερες 

περιπτώσεις την πολιτική επιβίωση και τα προσωπικά συμφέροντα  συγκεκριμένων 

πολιτικών; 

Η απάντηση είναι μία. Θα αναζητήσει ένα μοντέλο επιβίωσης, αλλά σε 

προσωπική, ατομική βάση. Το πιο κατάλληλο μοντέλο απεδείχθη η φυγή προς 

Ελλάδα στο ανώνυμο πλήθος. Χωρίς ένα συγκεκριμένο αναγνωρισμένο στάτους 
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από την ελληνική πολιτεία, χωρίς μια αυτόνομη οργάνωση που θα μας εξασφάλιζε 

την λειτουργία μας εδώ στην Ελλάδα ως μια ισχυρή κοινότητα Βορειοηπειρωτών. 

Οι εναπομείναντες Έλληνες στην Αλβανία, περισσότερο απογοητευμένοι από την 

εγκατάλειψη  της  Ελλάδας, κινούνται σε δύο άξονες συμπεριφοράς.  

Πρώτο. Ένα σημαντικό μέρος επικαλείται την εμπειρία που του εξασφάλιζε την 

επιβίωση στο κοντινότερο παρελθόν. Πρόκειται για την εμπειρία του κομμουνιστικού 

καθεστώτος, όπου για να επιβίωνε ένας Έλληνας, κυρίως εκτός περιοχών με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό, χρειάζονταν να εφάρμοζε τον άγραφτο νόμο: -να έκρυβε, να 

αρνούνταν ή να απεμπολούσε την εθνική του ταυτότητα . 

Από Αλβανικής πλευράς, η τάση αποδοχής της συνεργασίας με Έλληνες του είδους, 

είναι έκδηλη.  

Δεύτερο. Έκδηλη είναι επίσης και η εσωστρεφής τάση αποκοπής κάθε είδους σχέσης  

με την Αλβανική κοινωνία. Πρόκειται για κύκλους οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει  την 

επιβίωσή τους  εξυπηρετώντας  άμεσα ή έμμεσα ελληνικά συμφέροντα.   

Στην πράξη οι δύο τάσεις δεν έχουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές. Τυχαίνει 

μάλιστα ώστε εκπρόσωποι εθνοκεντρικών θέσεων να  είναι φορείς  των δυο τάσεων.  

Ωστόσο τόσο η τάση  ένταξης στην Αλβανική κοινωνία απεμπολώντας την εθνική 

ταυτότητα, όσο  και η αποκοπή  κάθε είδους σχέσης με την αλβανική κοινωνία, 

αναζητώντας καταφύγιο στην Ελλάδα, δεν αποτελεί ούτε την Ευρωπαϊκή  λύση  του 

θέματος , ούτε, τόσο  το χειρότερο, εξυπηρετεί τις προσδοκίες μας. 

Δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην 

Αλβανία χάνει βαθμηδόν τα ερείσματα διεκδίκησης δικαιωμάτων όχι μόνο λόγω της 

ύπαρξης ελάχιστου ανθρώπινου όγκου, αλλά και ως εθνολογική και ιδεολογική 

οντότητα στην Αλβανία.  

Ταυτόχρονα οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες σιγά-σιγά αντιμετωπίζονται 

περισσότερο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδας εντός της ελληνικής 

επικρατείας και δυστυχώς όχι ανεξάρτητο από το κοινωνικό πρόβλημα των αλβανών 

μεταναστών στην Ελλάδα. 

Η επίσημη Αθήνα φαίνεται ότι αποδέχτηκε την εξέλιξη αυτή. Επειδή όμως δεν 

θέλει να χρεωθεί την σύγχρονη αυτή εθνική απώλεια, τηρεί στάση αδράνειας και 

παρατηρητή. 

Συμβαίνει έτσι την στιγμή που,  

η Ιταλία, στη γραμμή παλιών συμφερόντων της αναπτύσσει έντονη 

δραστηριότητα για προσεταιρισμό ανθρώπινου δυναμικού, δομών εξουσίας, 

υποδομής και οικονομίας και το ωραιότερο, ανάδειξης του ρωμαϊκού πολιτισμού 

στην περιοχή της Ηπείρου.  

τη στιγμή που το αλβανικό στοιχείο με διάφορους τρόπους διεισδύει καθημερινά στα 

κέντρα και σε σημεία κλειδιά των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. 

 

2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: 

 α.  στην έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος από την Ελληνική Πολιτεία 

  β. στην απουσία ενωτικής, αποφασισμένης, ξεκάθαρης και αντιπροσωπευτικής 

ηγεσίας των Ελλήνων της Αλβανία ως πραγματικού συνομιλητή με την Αθήνα και 

σοβαρού διαπραγματευτή με την Αλβανική πλευρά και τους Διεθνείς Οργανισμούς για 

την προώθηση  των δικαιωμάτων  του Ελληνισμού της Αλβανίας. 

γ. στην εσκεμμένη αδιαφορία του επίσημου αλβανικού κράτους, στην 

καλλιέργεια κλίματος πολύμορφης εξάρτησης και περιβάλλοντος παραβίασης εθνικών 

και ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

  Η απουσία  της Ελληνικής Πολιτείας διαπιστώνεται. 
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α. Στην αδυναμία ώστε μετά από πενήντα χρόνια ασφυχτικής απομόνωσης των 

Ελλήνων της Αλβανίας να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική στην πολιτική της έναντι 

του εδώ Ελληνισμού. Σαν συνέπεια δεν μπόρεσε να λάβει κατάλληλα και 

αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του θέματος, ούτε στο ιστορικό πλαίσιο, ούτε 

στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων και τις εξελίξεις στην περιοχή. Απλώς σε γενικές 

γραμμές εγκλωβίσθηκε ή σε γνωστά κλισέ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή στον 

αυθορμητισμό που υπαγόρευαν οι περιστάσεις.  

β. Η Αθήνα αδιαφόρησε στις προσπάθειες των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών να 

αποχτήσουν  αντάξιους παράγοντες  εκπροσώπησης. Μπορούμε να πούμε  μάλιστα  ότι 

ουκ ολίγες φορές χειραγώγησε τις καταστάσεις επιλογής των εκπροσώπων  της Εθνικής 

Ελληνικής Μειονότητας, μετατρέποντας το εθνικό αυτό θέμα σε  εσωτερική 

ιδεολογική υπόθεση της Ελλάδας. Ενώ πρόσφατα συνέβαλε ώστε ένα και μόνο άτομο  

να έχει επισήμως απεριόριστες αρμοδιότητες  εκπροσώπησης που ξεπερνάει μάλιστα 

την  κάθε  απολυταρχική λογική.  Από την άλλη πλευρά η Αθήνα «αδιαφορεί»  να 

επικοινωνεί και να λαβαίνει υπόψη της τους Έλληνες εκπροσώπους που δεν είναι της 

επιλογής της ομάδας του συγκεκριμένου προσώπου, ή ανήκουν σε άλλα κόμματα. 

Συνεπώς μένουν αναξιοποίητες για τα συμφέροντα  του ελληνισμού πολιτικές και 

οικονομικές δυνατότητες οι οποίες είναι υπολογίσιμοι και αποφασιστικοί παράγοντες  

στην αλβανική σκηνή ενώ  στην Αθήνα ακούς να λένε  εκεί, δλδ στην ελληνική  

μειονότητα δεν έχεις με ποιον να συνομιλήσεις. 

γ. Γενικώς  αντιμετώπισε το ζήτημα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας υπό 

την πίεση του γνωστού συνδρόμου του φόβου εκδήλωσης παρόμοιων αντίβαρων από 

άλλες χώρες προς Ελλάδα. Μάλιστα, έσπευσε η ίδια να αντιμετωπίσει την Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας ως ισότιμο αντίβαρο με τους Αλβανούς 

λαθρομετανάστες στην Ελλάδα 

δ. Στις σχέσεις με την Αλβανία, ειδικά στον οικονομικό τομέα, η επίσημη 

Αθήνα δεν έλαβε υπόψη της ως αδιαμφισβήτητο κεφάλαιο ιδιαίτερης σημασίας το 

ελληνικό στοιχείο στην Αλβανία. 

Είναι γεγονός ότι  η Ελλάδα  στην εξωτερική της πολιτική τα τελευταία χρόνια είδε την 

Αλβανία  ως μια άλλη οποιαδήποτε  γειτονική η μη χώρα χωρίς  να  λάβει σοβαρά 

υπόψη τον παράγοντα  εθνική ελληνική μειονότητα ούτε ως ιστορική πραγματικότητα 

και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την πραγματικότητα, ούτε ως  σύγχρονη 

ύπαρξη και το ρόλο που μπορεί  να παίξει στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 

        Απεναντίας επιδίωξε και κατάφερε να αναπτύξει με την Αλβανία οικονομικά 

συμφέροντα ανεξάρτητα και πέρα από την εθνική ελληνική μειονότητα. Ταυτόχρονα 

ανάπτυξε  μια πολιτική πολιτιστικής διείσδυσης εγκαταλείποντας εντελώς την 

ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Με άλλα λόγια επιδίωξε και επιδιώκει να φτιάξει 

«νέους έλληνες» εμπορικής λογικής δυστυχώς αρνούμενη την ύπαρξη των εδώ 

αυτοχθόνων  ελλήνων κληρονόμων  του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ιστορίας και 

παράδοσης. 

Συνεπώς επέλεξε τη Μέση Αλβανία,- τα Τίρανα και το βορά της Αλβανίας για 

να αναπτύξει τα δικά της συμφέροντα, λησμονώντας τον Νότο και σε πρώτη γραμμή 

τον Ελληνισμό της Αλβανίας. Μια τέτοια κατάσταση δεν επιτρέπει πραχτικά την 

συγκρότηση ενός άλλου φορέα που θα  μπορούσε να ασχοληθεί  και με την εθνική 

ελληνική μειονότητα και το Νότο αφήνοντας εδώ ελεύθερο πεδίο δράσης σε άλλες 

χώρες όπως στην Ιταλία.   

 

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία 

Θα πρέπει να χαιρετήσουμε εδώ το σλόγκαν του ΚΕΑΔ ότι το Κόμμα αυτό θα 

πάει την Αλβανία στην Ευρώπη. Αλλά πώς;  Έχοντας εδώ υπόψη τον Ελληνισμό της 



52 

 

Βορείου Ηπείρου, αυτό σημαίνει: ένταξη στην Αλβανική κοινωνία ισοκρατικά και 

ισοπολιτικά, διατηρώντας και  προωθώντας την εθνική ταυτότητα, που προϋποθέτει 

πρώτα τον σεβασμό των δικαιωμάτων  που συγκροτούν την εθνική ταυτότητα. Αυτό 

συνεπάγεται πρώτα απ΄ όλα την αντιμετώπιση του συνόλου του βορειοηπειρωτικού 

Ελληνισμού, από την ηγεσία του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ και τους άλλους επίσημους 

παράγοντες της Ε. Ε. Μειονότητας, βάση των αρχών του Ευρωπαϊκού πνεύματος  και 

όχι βάση  απολυταρχικών αντιλήψεων και πραχτικών.  

Υπό αυτοί την οπτική γωνία, οι εκπρόσωποι της ελληνικής μειονότητας στην 

Αλβανία, αποτελούν την ουσία και το σκοπό της έντονης εσωστρέφειας και 

αντιπαράθεσης μεταξύ των Ελλήνων της Αλβανίας. Οι επικαλούμενες απ΄ αυτούς 

ιδεολογίες, ουσιαστικά ανύπαρκτες, υπερβαίνουν τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι, στις 

πρόσφατες δημοτικές εκλογές ξοδεύτηκαν τόσα χρήματα όσα χρειάζονταν για να 

χτίσουμε ένα σχολείο, ή ένα πολιτιστικό κέντρο. Και γιατί; Για την εκλογή ενός 

Έλληνα με την μία ή την άλλη παράταξη. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να καθίσουμε 

στο τραπέζι και να τα βρούμε μεταξύ μας. Ταυτόχρονα, πόσες ενέργειες και χρόνο 

ξοδέψαμε, πόσο μίσος και δηλητήριο ρίξαμε ο ένας κατά του άλλου, πόσο σκληρά 

φανατίσαμε  τους απλούς Έλληνες με το αδελφικό μίσος. Και όλα αυτά δεν λαμβάνουν 

υπόψη την αρχή για το πόσο θα επωφεληθεί η εθνική ελληνική μειονότητα, αλλά  για 

το ποιος από τους μεταξύ μας αντιπάλους θα είναι νικητής. 

 

Συγκεκριμένα 

Από την μια πλευρά στέκουν οι αιρετοί ή η ουσιαστική εξουσία, (οι τοπικοί 

άρχοντες  μέχρι και βουλευτές στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό)  και άλλοι 

παράγοντες που εκλέγονται με τα αλβανικά κόμματα 

Από την άλλη στέκει το πολιτικό σκέλος, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΚΕΑΔ (Κόμμα Ένωσης 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Η ΟΜΟΝΟΙΑ διεκδικεί ρόλο μόνιμου και νόμιμου 

εκπροσώπου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και θεωρείται ότι εκπροσωπεί όλους 

τους Έλληνες. Στην ουσία και στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. ελέγχει 

σχεδόν τους ίδιους ψηφοφόρους όσα τα αλβανικά κόμματα - το Σ. Κόμμα  

Οι δύο πλευρές αποτελούμενες από έλληνες, είναι σε μόνιμη σύγκρουση με 

γκρεμισμένες εντελώς τις γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας. Η ηγεσία της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ ενώ χάνει συνεχώς έδαφος μεταξύ των Ελλήνων  της Αλβανίας δεν  

δείχνει να  απαλλάσσεται  από  την πολιτική σύγκρουσης και τις προσπάθειες 

εξόντωσης των αντιπάλων της  ανεξάρτητα από το γεγονός ότι χρέος της είναι η 

ενότητα όλων των Ελλήνων.  

Η επίσημη Αθήνα στην προσπάθειά της  να ελέγχει την κάθε ηγεσία της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μέχρι το σημείο που να μη της προκαλεί προβλήματα ή να εξυπηρετεί 

συγκεκριμένους κύκλους, μετατράπηκε σε  πλευρά της αντιπαράθεσης μεταξύ των 

Ελλήνων της Αλβανίας.  

Την ίδια γραμμή ακολουθούν και οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στην Αλβανία.  

Δυστυχώς όμως η ανάγκη για την αντιμετώπιση των αντιπάλων έχει παρασύρει 

και την  Μητρόπολη Αργυροκάστρου η οποία έχει μετατραπεί σε πόλος της 

ιδεολογικής διαμάχης μεταξύ των Ελλήνων εξοστρακίζοντάς την από την βασική 

της αποστολή.   
Στο ίδιο πλαίσιο το μέγεθος των προβλημάτων μεγαλώνει όταν είναι γνωστό 

πως στο τιμημένο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου έχει εμπιστευτεί και 

συγκεντρωθεί η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων προς την Ελληνική 

Μειονότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι αρχιεπίσκοπος της Αυτοκέφαλης 

εκκλησίας της Αλβανίας. Καλώς κάνει και τη χτίζει. Όμως όχι εξασφαλίζοντας 

χρήματα από τον ελληνισμό για δήθεν του ελληνισμού  στην Αλβανία.  
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Επίσης σε περίπτωση που η ύπαρξη του βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού στην 

Αλβανία  στηριχτεί σε δομές της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας  με 

το δικαιολογητικό ότι επικεφαλής είναι ο πεφωτισμένος αυτός άνθρωπος, προκύπτει ένα 

βασικό ερώτημα. Τι θα γίνει  με τον ελληνισμό όταν εκλείψει (μακριά να είναι) ο 

Μακαριότατος. Επίσης  όντας ο μακαριότατος όντας επικεφαλής της Α.Ο.Ε. 

Αλβανίας, μήπως δεν έχει τα χέρια δεμένα να δράσει ανοιχτά και υπέρ του 

Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού 

Τόσο το χειρότερο όταν δομές όπως της Μητρόπολης Αργυροκάστρου, η οποία 

έχει μετατραπεί  σε  πόλος της ιδεολογικής  διαμάχης μεταξύ των Ελλήνων 

Εντωμεταξύ αν προσέξουμε τα 14 χρόνια πολιτικής δράσης όσον αφορά την 

διεκδίκηση των εθνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

διακρίθηκαν από έλλειψη επιμονής και αντοχής, αποφασιστικότητας και συνέχειας, 

διακρίθηκαν από προχειρότητα, συγχύσεις και υποχωρήσεις, διάσπαση μέχρι 

φανατισμό, που σε τελική ανάλυση αποτίναξαν  όχι απλώς την εμπιστοσύνη του 

έλληνα στην ΟΜΟΝΟΙΑ, αλλά γενικώς τον ιστό ύπαρξης ως  ισχυρή  εθνική κοινότητα 

της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. 

Ποιος πολύ και ποιος ολίγο μπορεί να θυμηθεί πώς ξεκίνησαν και πώς 

κατέληξαν οι εξελίξεις του 1994-95. Σήμερα ο καθένας μπορεί να αναρωτηθεί για το 

ποιες είναι οι θέσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για το εκπαιδευτικό ζήτημα της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας, όταν υψηλόβαθμα στελέχη όπως ο Γενικός Πρόεδρος της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ο εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης γίνονται μεταφραστές στα 

ελληνικά σχολικών εγχειριδίων με τους γνωστούς αλβανικούς εθνικιστικούς 

ισχυρισμούς σε βάρος της Ελλάδας.  

Όλοι μας γνωρίζουμε πως άρχισε  και πως  τελείωσε ως σαπουνόφουσκα  η 

εκστρατεία για να εμποδιστεί η υφαρπαγή των λιβαδιών και βοσκότοπων. Όλοι μας 

αναθρέψαμε τις μεγάλες  ελπίδες για την εξακρίβωση του αριθμού των ελλήνων στην 

Αλβανία, όπως όλοι μας γνωρίζουμε πώς η ΟΜΟΝΟΙΑ άφησε μεσοδρομίς τις 

προσπάθειες για την πραγμάτωση  απογραφής του πληθυσμού στην Αλβανία όπου να 

περιλαμβάνεται η εθνικότητα και η θρησκεία. Γνωρίζουμε επίσης  τον θόρυβο που 

έγινε για την κατάργηση των ντε φάκτο μειονοτικών ζωνών, όμως ξαφνιαστήκαμε όταν 

οι ανώτατοι εκπρόσωποι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επικαλέστηκαν  τις μειονοτικές ζώνες για 

να απαντήσουν στους αλβανούς ότι η Χιμάρα δεν  είναι μειονότητα.   

  Αυτά και άλλα παραδείγματα, αποδεικνύουν ότι οι ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

όταν κινδύνευαν να χάσουν τα πρωτεία καταπιάνονταν από ένα εθνικό θέμα, το οποίο 

μετά ή το εγκαταλείπουν   κάθε φορά που δέχονται κάποια πίεση από κέντρα που τους 

εγγυούνται την πολιτική επικράτηση, ή δεν έχουν δυνάμεις, εφόδια και δομές να το 

οδηγήσουν μέχρι τέλος, ή ακολουθούν την πολιτική καλύτερα να υπάρχουν άλυτα 

προβλήματα «για να έχουμε να φωνάζουμε και  να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας».  

Η άλλη πλευρά, όντας υπό την σκληρή πίεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι τελεί έργο 

προδοσίας σε βάρος του ελληνισμού, όντας επίσης υπό την άγνοια της Ελλάδας, αλλά 

γιατί όχι και  κοντά  στα κόμματα εξουσίας που τους υποστηρίζουν, αποφεύγουν την 

διεκδίκηση εθνικών δικαιωμάτων και προσπαθούν να αποσπάσουν την στήριξη των 

Ελλήνων ψηφοφόρων  κάνοντας έργα υποδομής     

Δεν μπορεί να μη προσέξει επίσης κανείς ότι συγκρουόμενες ομάδες στο χώρο 

μας προσπαθούν να  αντλήσουν  πολιτική δύναμη από  κάποια κέντρα. Επιφανειακά  

φαίνεται ότι  η ομάδα των σοσιαλιστών αντλεί δύναμη από  τα Τίρανα και  της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την Αθήνα. Ουσιαστικά και οι δυο ομάδες επιδιώκουν να πετύχουν 

την στήριξη  των πολιτικών δυνάμεων εξουσίας στα Τίρανα, διότι  έχουν καταλάβει 

ότι η πολιτική τους επιβίωση αποφασίζεται και εξασφαλίζεται εκεί. Οι αλλεπάλληλες 

παραχωρήσεις που το ΚΕΑΔ έκανε προς το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα με σκοπό 
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να πετύχει την υποχώρηση του σοσιαλιστικού κόμματος από περιοχές με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό που εξασφαλίζουν την νίκη προσωπικών αντιπάλων της  ηγεσίας 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και οι πρόσφατες εξελίξεις στις συμμαχικές σχέσεις του ΚΕΑΔ με το 

Σοσιαλιστικό Κόμμα, επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη διαπίστωση.    

Έχοντας εδώ υπόψη το υπόλοιπο πολυσχιδή φάσμα παραγόντων που 

ασχολείται  με το Βορειοηπειρωτικό, το οποίο είναι ασυντόνιστο στους σκοπούς του 

και συνεπώς διασπασμένο και συνεχώς σε αντιπαραθέσεις, καθώς και την νοοτροπία, 

ως ανάγκη, των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, ως άτομα και συγκροτημένες ομάδες , να 

καταπιαστούν από οτιδήποτε τους επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εξασφαλίζει κάποια 

δυνατότητα επιβίωσης, είναι νομίζω κατανοητό το αποτέλεσμα  και οι συνέπειες.  

Έτσι ενσυνείδητα  ή μη η πολιτική που ακολουθείται οδηγεί στα ίδια ποθούμενα 

αποτελέσματα  που επιδιώκει η αλβανική πλευρά για μια διασπασμένη και υπό διάλυση  

Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία. 

 

Η Αλβανική πλευρά 

Φαίνεται ότι  έχει επιλέξει  έναν τριπλό τρόπο  δράσης: 

Πρώτο. Έχει καταφέρει να εξαρτήσει μέσω οικονομικών, πολιτικών και 

λοιπών  μοχλών ένα σημαντικό κομμάτι μελών της ελληνικής μειονότητας με αλβανικά 

συμφέροντα. Η επαναδραστηριοποίηση των παλιών δομών των μυστικών υπηρεσιών 

σχεδόν έχει παραλύσει τα ζωντανά κύτταρα του Ελληνισμού της Αλβανίας.  

Δεύτερο. Γνωρίζοντας πολύ καλά την πορεία διάλυσης της Ελληνικής 

Μειονότητας δεν αντιδράει επίσημα με τα ίδια μέτρα ανοιχτής βίας και  εθνικής 

πρόκλησης, όπως έκανε το καθεστώς Μπερίσια, διότι γνωρίζει ότι θα προκαλούσε 

αντίδραση συσπείρωσης σε εθνική βάση  

Τρίτο. Στο ιδεολογικό οπλοστάσιο του αλβανικού εθνικισμού κατά του ελληνισμού 

επέτρεψε και προώθησε ατόφιο το οπλοστάσιο του Χοτζικού καθεστώτος, το οποίο, 

ενώ επί Χότζα λειτουργούσε ελεγχόμενο από το κράτος και το καθεστώς, τώρα 

αποτελεί καθεστώς δράσης  αυτόνομων κύκλων, ατόμων και ομάδων. Στην Αλβανία 

δείχνεται μια περίεργη φοβία της πλειοψηφίας που κινδυνεύει από την μειοψηφία, η 

οποία φοβία μετατρέπεται σε έξαρση εθνικισμού  χωρίς να συναντήσει καμιά 

αντίδραση. Απεναντίας  χαίρει της ανοχής του κράτους μάλιστα  κάτι πολύ 

περισσότερο. 

Στην Αλβανία, σε όλα τα επίπεδα, είναι δεδομένες οι αναπόδεικτες αλήθειες 

του κομμουνιστικού καθεστώτος περί του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού.  Ότι οι 

έλληνες είναι μόνο 59 χιλιάδες, ότι επί Χότζα είχαν όλα τα δικαιώματα, Ότι οι Έλληνες 

είναι κουβαλημένοι στα πατρώα τους εδάφη τον ΧΥΙΙ - ΧΥΙΙΙ αιώνα, συνεπώς δεν 

είναι κληρονόμοι  του πανάρχαιου πολιτισμού στην περιοχή. Πρόκειται για έναν 

σύγχρονο λοιπόν φαλλμεραγερισμό  τον οποίο ενισχύουν  οι προσπάθειες  των Ιταλών 

να  προβάλλουν  στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου  τον Ρωμαϊκό πολιτισμό και όχι 

τον Ελληνικό.  

Είναι κατανοητό γιατί η αλβανική πλευρά δεν προέβη σε πρωτοβουλίες για να 

προσδιοριστεί το καθεστώς του ελληνισμού στην Αλβανία, ούτε από ιστορικής 

πλευράς, ούτε από δημογραφικής, ούτε από πολιτιστικής, ούτε από γεωγραφικής 

επέκτασης. Η αλήθεια δε συμφέρει  εφόσον συμφέρουν οι αναπόδειχτες αλήθειες του 

χοτζικού καθεστώτος. 

Ωστόσο στην Αλβανία ενώ  έχουν επικυρωθεί σχεδόν όλες οι Διεθνείς  

συμβάσεις  που αφορούν τα εθνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες, 

γίνεται ελάχιστη δουλειά  για την δημιουργία κατάλληλου κοινωνικού κλίματος 

αποδοχής αυτών. Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός  ότι  από την  

αλβανική κοινή γνώμη γίνονται εύκολα αποδεχτά δικαιώματα που δεν ξεπερνούν το 
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επίπεδο των δικαιωμάτων του κομμουνιστικού καθεστώτος για την ελληνική 

μειονότητα. Προκαλεί έντονη αντίδραση κάθε προσπάθεια διεκδίκησης δικαιωμάτων 

πέρα από το επίπεδο αυτό, ή δικαιωμάτων που επισφραγίζουν την εθνική μας  

ταυτότητα. Χειροπιαστή πραγματικότητα αποτελούν οι αντιδράσεις κατά των 

επιγραφών των χωριών στην μητρική και επίσημη γλώσσα, κατά της απογραφής του 

πληθυσμού, κατά του ανοίγματος σχολείων παντού όπου συμπληρώνεται ο αριθμός 

μαθητών, όπως στη Χιμάρα την Πρεμετή  κλπ   

 Υπάρχει ωστόσο σοβαρό έλλειμμα όσον αφορά την εναρμόνιση του σχετικού νομικού 

πλαισίου της χώρας με τις διεθνείς συμβάσεις. Υπάρχει επίσης έλλειψη βούλησης και 

αυτό είναι το σημαντικότερο, έμπρακτης εφαρμογής του νομικού αυτού πλαισίου στην 

πράξη. 

Τα Τίρανα έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό να συνδυάσουν την ανάγκη 

έμπρακτου σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμάτων  με τα συμφέροντα πολιτικής 

επιβίωσης των πολιτικών μας εκπροσώπων και ικανοποίησης άλλων ελληνικών 

συμφερόντων σε βάρος ασφαλώς του σεβασμού των δικαιωμάτων μας . 

Έχουν καταφέρει επίσης  ώστε σε  κάθε σθεναρή  διεκδίκηση δικαιωμάτων  

από μας να προβάλλουν  ως αντίβαρο εντελώς ανόμοια θέματα σε σχέση με την 

Ελλάδα, όπως το τσάμικο ή  τους αλβανούς μετανάστες   στην Ελλάδα. 

Καταλήγοντας θα λέγαμε  ότι παρά την κρίσιμη κατάσταση στην εθνική 

ελληνική μειονότητα τα πράγματα δεν είναι  μη αναστρέψιμα  εκείνο που χρειάζεται 

με το κατ΄ επείγον  ο Βορειοηπειρωτικός ελληνισμός, είναι να πετύχει μια αυθεντική 

οργανωμένη και ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση, με κατάλληλους θεσμούς, δομές και 

πρόσωπα, απαλλαγμένα από ιδεολογικά πιστεύω, βάση της αρχής ότι ο κάθε Έλληνας  

μπορεί να προσφέρει από τη θέση που βρίσκεται. 

Αυτό απορρέει: 

α-Από την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκετε η Ε. Ε.Μ στην Αλβανία, 

πλέον ως ύπαρξη και την αναγκαιότητα να μετατραπεί σε υπολογίσιμο παράγοντα σε 

όλα  τα επίπεδα 

  β - από την ίδια την κατάσταση στην οποία  βρίσκεται  το Αλβανικό κράτος 

και στο πλαίσιο αυτό, από την κατάσταση του επιπέδου σεβασμού  των ανθρωπίνων, 

μειονοτικών  και εθνικών δικαιωμάτων. 

 Η ΕΕΜ δεν πρέπει να είναι επ΄ αορίστου όμηρος των εσωτερικών 

δυσμενών καταστάσεων και εξελίξεων του αλβανικού κράτους, και όταν μάλιστα 

για τις ίδιες καταστάσεις είναι διάχυτη η ανησυχία των ίδιων των αλβανών. 

 γ - Οι εξελίξεις στην περιοχή επιβάλουν την ευθύνη των ιστορικών 

υποχρεώσεων και των παρόντων αντάξιων αντιμετωπίσεων  και χειρισμών  των 

οποιοδήποτε εξελίξεων.  

δ - Η αναγκαιότητα αυτή απορρέει ταυτόχρονα από τον βασικό στόχο της Ε.Ε. 

Μειονότητας, την  ειρηνική συνύπαρξη  με τον Αλβανικό λαό, μέσω της ένταξης στην 

αλβανική κοινωνία, διατηρώντας άθιχτη και αναπτύσσοντας την εθνική ταυτότητα, μη 

αγνοώντας ταυτόχρονα τα ιστορικά κεκτημένα  

ε - Από τα ίδια διδάγματα της μακραίωνης ιστορίας, ακόμα από τους μύθους 

και θρύλους αυτού του τόπου, όπου  για την γενεαλογική – εθνική επιβίωση και  για 

την επίτευξη κάθε νίκης με τους αντιπάλους, προηγούνταν της άμεσης αντιπαράθεσης, 

η εξυπνάδα, η σωφροσύνη, η ενότητα, η ανοχή και η ικανότητα.  

ζ- Από τον τρόπο οργάνωσης των πιο πετυχημένων κοινοτήτων στον κόσμο, οι 

οποίες από τη στάχτη δυο χιλιάδων χρόνων επανίδρυσαν χαμένα κράτη. 

 
Παρουσιάζουμε στη συνέχεια μερικές αρχές οι οποίες μπορεί να 

αποτελέσουν τη βάση τόσο για την ενίσχυση της πολιτικής εκπροσώπησης της 
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Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας όσο και για την οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξή της. (Μαζί με τις σκέψεις για την εκπαίδευση αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο  πακέτο  για τον ίδιο σκοπό) 

 

Εισαγωγή: 

Στην Αλβανική Δημοκρατία  ζει αυτόχθονος Ελληνικός πληθυσμός, κληρονόμος 

συγκεκριμένου και αποδεδειγμένου πολιτισμού και ιστορίας. Στην  μακραίωνη ιστορία 

του , με το δημοκρατικό του φρόνημα, με τους αδιάκοπους αγώνες και θυσίες του, την 

εργατικότητά του, τον πνευματικό του κόσμο, τα ήθη και έθιμα, διατήρησε την 

εθνικότητά του, παίζοντας ταυτόχρονα πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτικό - κοινωνική 

και  οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής. 

 Με την ίδρυση του Αλβανικού κράτους, το 1912 και την καθιέρωση των 

συνόρων το 1913, η περιοχή της Ηπείρου κόβεται στη μέση και ο ελληνικός πληθυσμός 

στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος, μετατράπηκε σε εθνική μειονότητα. Η αντίδρασή 

του  στην αυθαίρετη αυτή απόφαση  των μεγάλων δυνάμεων  οδήγησε στο 

αυτονομιακό κίνημα του  1914, με αποτέλεσμα  την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της 

Κέρκυρας απ΄ όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, συμπεριβαλλόμενης και της Αλβανίας 

και την εισαγωγή στην γεωπολιτική πραγματικότητα ενός ακόμα εθνικού θέματος 

αναγνωρισμένου ως το Βορειοηπειρωτικό.  

 Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα 

επέλεξε  διπλό δρόμο για την επίτευξη της λευτεριάς και της αυτοδιάθεσης. Το ένα 

κίνημα επέλεξε τον αλυτρωτικό δρόμο  και το άλλο, σεβόμενο τον  Χάρτη του 

Ατλαντικού, τάχτηκε στο πλευρό του αλβανικού λαού με την προσδοκία ότι μετά τον 

πόλεμο να διεκδικήσει την πραγματική λευτεριά και αυτοδιάθεση για οικονομική και  

κοινωνική πρόοδο.  

 Παραταύτα  το κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα καταδίωξε μέχρι 

αφανισμό τους πρώτους και απογοήτευσε μέχρι  απώλεια της εθνικής ταυτότητας τους 

δεύτερους.   

Ταυτόχρονα, αν και αναγνώρισε συνταγματικά την ύπαρξη Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας στην Αλβανία, παραβίαζε συστηματικά τα διεθνώς αναγνωρισμένα και 

κατοχυρωμένα  ανθρώπινα  και μειονοτικά δικαιώματα. Αντιμετώπιζε δυσμενώς τα 

Ελληνικής καταγωγής άτομα, καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα 

μειονοτικής συνείδησης , στη θέση  της Εθνικής Ελληνικής Συνείδησης. Υπονόμευσε 

την συνείδηση  και το αδιαχώριστο της πολιτιστικής της παράδοσης  και την ψυχική 

ενότητα  του λαού της Ε.Ε.Μ από την κοινή πατροπαράδοτη πολιτιστική κληρονομιά 

του ελληνικού έθνους, διοχετεύοντας συστηματικά  και τεχνητά, λαογραφία και 

πολιτισμό και νοοτροπία που νόθευαν την γνησιότητα της ταυτότητάς της , την 

απομάκρυναν από την παράδοσή της και την προσανατόλιζαν στην εξυπηρέτηση  

ιδιοτελών ιδεολογικών  σκοπών. 

 Η κατάργηση της θρησκείας λειτούργησε για την Ε.Ε.Μ όχι μόνο ως 

παραβίαση θεμελιακού  ανθρώπινου δικαιώματος , αλλά και ως βαρύ πλήγμα  στους 

αδιάρρηκτους  δεσμούς  με τον ελληνισμό και το βασικό πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο  

του. Το δικτατορικό καθεστώς  χτύπησε αμείλιχτα κάθε διαμαρτυρία  προς την  

πολιτική του με φυλακίσεις, εξορίες και πολύμορφη  τρομοκρατία . 

 Αποκλειστικός σκοπός ήταν  να συρρικνώσει, να αφομοιώσει βαθμηδόν και να 

αφανίσει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα 

 

  Κεφάλαιο  πρώτο 

  Αρχές αντιμετώπισης της ιστορίας 
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Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία είναι εκφραστής   αυτόχθονου 

Ελληνικού πληθυσμού, κληρονόμου συγκεκριμένου  πολιτισμού και ιστορίας 

 Υπερασπίζεται του γεγονότος ότι με την ίδρυση  του αλβανικού κράτους  το 

1912 και την καθιέρωση των συνόρων  το 1913, η περιοχή της Ηπείρου  κόβεται στη 

μέση  και ο Ελληνικός  πληθυσμός μετατράπηκε σε Εθνική Ελληνική Μειονότητα.  

 Η αντίδραση του  στην αυθαίρετη  απόφαση των μεγάλων δυνάμεων  οδήγησε  

στο αυτονομικό κίνημα  του 1914 με αποτέλεσμα  το πρωτοκολλώ της Κέρκυρας και 

την εισαγωγή  στην γεωπολιτική πραγματικότητα του αναγνωρισμένου Εθνικού 

Θέματος, ως Βορειοηπειρωτικό. 

 Αναγνωρίζει  τον διπλό δρόμο που επέλεξε η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, 

ειδικά κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για λευτεριά και αυτοδιάθεση και σέβεται 

ισότιμα τους αγωνιστές  των. 

 Καταγγέλλει  και καταδικάζει την δυσμενή αντιμετώπιση  από μέρους του 

δικτατορικού καθεστώτος, των Ελληνικής καταγωγής άτομα σε μια προσπάθεια 

καλλιέργειας ενός ιδιόμορφου  αυθύπαρκτου συστήματος μειονοτικής συνείδησης, στη 

θέση της Εθνικής Ελληνικής Συνείδησης.  

 
     Κεφάλαιο  δεύτερο 

    Αρχές  επί του παρόντος 

  
 Βασική αρχή  της για την επίλυση  όλων των προβλημάτων  ενός λαού, εθνικής 

μειονότητας, ή κοινωνίας, σε ένα δημοκρατικό σύστημα, είναι η πίστη  στην 

δημοκρατία και η αντίσταση  σε κάθε μορφή βίας  και ολοκληρωτισμού  

 Θεωρεί  ότι  η καλύτερη λύση  των εθνικών προβλημάτων είναι εκείνη  που 

προκύπτει  από την αρχή της αυτοδιάθεσης  των λαών  με ειρηνικά  και δημοκρατικά 

μέσα. 

 Πιστεύει  και αγωνίζεται  για την εφαρμογή  της ισοτιμίας και ισοπολιτείας, του 

σεβασμού των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και θεμελιωδών  ελευθεριών , καθώς  και 

στην ελεύθερη έκφραση  και έμπρακτη εφαρμογή  όλων των  νόμιμων  ενδιαφερόντων  

και φιλοδοξιών των πολιτών μελών  της κάθε συγκεκριμένης κοινότητας και 

κοινωνίας. 

 Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα  στην Αλβανία μέσω  του πολιτικού της φορέα, 

επιμένει ότι δεν  είναι διατεθειμένη, ούτε  να λησμονήσει  την ιστορία της  και τα 

ιστορικά κεκτημένα  από  τους διεθνείς οργανισμούς, ούτε να κάνει παραχωρήσεις, 

αλλά,  σεβόμενη τις διεθνείς συμβάσεις και οργανισμούς, όπως και τους θεσμούς του 

κράτους στο οποίο ανήκει, θα αγωνίζεται για την επικύρωσή και έμπρακτη εφαρμογή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών δικαίων. 

Με βάση την παραπάνω θέση, θέτοντας  ως κύριο στόχο  το σύγχρονο όραμα 

των λαών, την ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωση σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, 

βρίσκομε για τη ΕΕΜ,  στην Αλβανία, ως δοκιμασμένο ιστορικά δρόμο, την ειρηνική  

συνύπαρξη με τον αλβανικό λαό, την ένταξη της ΕΕΜ στην αλβανική κοινωνία, όντας 

όλα αυτά κατοχυρωμένα και διασφαλισμένα  βάση των διεθνών συμβάσεων  και του 

συνταγματικού δικαίου της χώρας. Αυτό αφορά  την ισότιμη  πολιτική, οικονομική και 

πολιτιστική μεταχείριση από το κράτος, καθώς  και την ισότιμη  συμμετοχή στον 

κρατικό μηχανισμό, όπως και  την προστασία   και ανάπτυξη  της Εθνικής Ταυτότητας 

και τον έμπρακτο  σεβασμό των ανθρωπίνων  και εθνικών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. 

 Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείουμε τις άλλες λύσεις που προβλέπουν οι 

Διεθνείς Συμβάσεις και  που μπορεί να επιβάλλουν  οι ιστορικές και συγκυριακές 

εξελίξεις στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.  
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 Θεωρούμε επίσης ότι μόνο  μια τέτοια θέση  θα δώσει στην ΕΕΜ στην Αλβανία 

και την πραγματική διάσταση του παράγοντα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 

και Αλβανίας, ρόλο ο οποίος επιτυγχάνεται καλύτερα όταν η ΕΕΜ αποτελεί  

υπολογίσιμο συνομιλητή από τα Τίρανα όσο και από την Αθήνα και έχει ως αποδέκτη 

των μηνυμάτων της τους Διεθνείς Οργανισμούς. 

 
   Κεφάλαιο τρίτο 

   Εθνικό –πολιτικές αρχές 

 
 Αγωνίζεται ώστε οι έλληνες της Αλβανίας να έχουν ίση αντιμετώπιση και ίδιες 

ευκαιρίες  με όλους τους άλλους υπηκόους σε ο, τι αφορά  κυρίως την πολιτική ζωή, 

την μόρφωση, την κατοικία την εργασία, την συμμετοχή στον κρατικό μηχανισμό, την 

ανακατανομή και ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας, καταγγέλλοντας τυχών  

περιπτώσεις αυθαιρεσίας και διάκρισης σε βάρος των μελών της Ε.Ε. Μ, λόγω  

εθνικότητάς  τους.          

Αγωνίζεται  για την συνεχή καλλιέργεια, αποκατάσταση και ανύψωση της 

εθνικής συνείδησης και αξιοπρέπειας, αποφεύγοντας και καταδικάζοντας ακρότητες 

και περιπτώσεις που μπορεί να προσβάλλουν άλλους. 

 

 Για την  δυναμική παρουσία και λειτουργία του συνόλου της Ε.Ε.Μ  ως ισχυρή  

και δραστήρια κοινότητα τόσο όσον αφορά την εσωτερική της ζωή όσο και σε σχέση 

με την γενικότερη κοινωνική και οικονομικο-πολιτική ζωή στη χώρα, καλλιεργώντας 

την εσωτερική συνοχή και αναπτύσσοντας  της κατάλληλες δομές ουσίας και 

εκδήλωσης  μιας τέτοιας ισχυρής  οντότητας. Τέτοιες δομές είναι. 

 

 Η αποκατάσταση και  η οργανωτική λειτουργία  της ελευθερίας πίστεως, η 

διαφύλαξη και  ανάπτυξη  της πολιτιστικής κληρονομιάς και αγωνιστικών παραδόσεων 

, την ίδρυση δικών της ΜΜΕ, κλπ 

 

Η απόδοση της  Ελληνικής εθνικότητας  σε εκείνα τα μέλη  που  για διάφορους 

λόγους τους αφαιρέθηκε στο παρελθόν. Το δικαίωμα αυτό να  αποχτηθεί μέσω άμεσης 

γενικής απογραφής του πληθυσμού με ελεύθερη δήλωση  αυτοπροσδιορισμού των 

ατόμων.   

 

 Η αναγνώριση  των εθνικών δικαιωμάτων σε εκείνες τις κοινότητες και 

περιοχές που, ή εκτοπίστηκαν, ή τους  αφαιρέθηκε  δια τις βίας  στο παρελθόν. 

 

 Η λειτουργία στην ελληνική γλώσσα σχολείων, όχι μόνο στις κοινότητες που 

λειτουργούσαν επί δικτατορικού καθεστώτος, αλλά  παντού  όπου υπάρχουν Έλληνες 

και το επιθυμούν, όπως αντίστοιχα εφαρμόζεται και για  τις αλβανικές οικογένειες για 

τις οποίες λειτουργούν  σχολεία με ένα ή δύο παιδιά στο χώρο μας, χωρίς να τους 

επιτρέπεται  να  παρακολουθήσουν  μαθήματα στην  ελληνική γλώσσα. 

 

 Η ελεύθερη χρήση   καθ’ ιδίαν  και δημοσίως , στην δημόσια διοίκηση , 

δικαστήρια κλπ ,της  μητρικής  γλώσσα, και η απόκτηση   νομικής   ισχύς εγγράφων   

στην μητρική ελληνική γλώσσα. 

 

 Η αντιμετώπιση με ισοτιμία και ισοκρατία των μελών της Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας στη συμμετοχή τους στον κρατικό μηχανισμό, στις ιδιωτικοποιήσεις της 
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πρώην κρατικής περιουσίας, στην χορήγηση  κρατικών κονδυλίων για επενδύσεις στην 

υποδομή των  περιοχών  όπου ζει. κλπ 

  

Η  προάσπιση του ιδιωτικού καθεστώτος της Ε.Ε. Μειονότητας  και η απαλλαγή 

από την  παράνομη με επικίνδυνες κοινωνικές συνέπειες και με πολιτική σκοπιμότητα, 

εκστρατεία των ψευδό ιδιωτικοποιήσεων σε αλλοεθνείς δήθεν πρώην  ιδιοκτήτες,  

ακινήτων περιουσίων , λιβαδιών, σπιτιών και ολόκληρων χωριών, στο χώρο της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.  

 

Η οργάνωση της Ε.Ε. Μειονότητας, όσον αφορά την τοπική διοίκηση, σε μια 

μόνο  περιφέρεια (qark), όπως ιστορικά υπήρχε, όπως το επιβάλουν η διατήρηση και 

ανάπτυξη των παραδόσεων και της εθνικής ταυτότητας, των κοινωνικών, πολιτικών  

και οικονομικών δομών, όπως το  προβλέπει Σύνταγμα της  Αλβανικής Δημοκρατίας.  

  

 
   Κεφάλαιο  τέταρτο 

 Αρχές  για τη θέση της Ε.Ε. Μειονότητας στις σχέσεις Αθήνα – Τίρανα 

 
Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα να απαλλαγή από τον μέχρι σήμερα ρόλο δημαγωγίας 

στις ελληνο-αλβανικές σχέσεις και να αποχτήσει την πραγματική διάσταση του ενός 

σημαντικού παράγοντα ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και 

αναβάθμισης τους στο πλαίσιο των  παραπάνω αρχών 

 

Η Αθήνα να μη παραβλέπει τα δικαιώματα της Ε. Ε. Μειονότητας για απόκτηση καλών 

σχέσεων με τα Τίρανα, όπως δεν πρέπει να κάνει δικά της τα προβλήματα της Ε. Ε. 

Μειονότητας χωρίς τον παρόν αυτής, ή προς εξυπηρέτηση εφήμερων σκοπιμοτήτων, ή 

προς συμφέροντα τρίτων 

 

Η Αθήνα  να  αποδεσμεύσει σε κάθε επίπεδο  την αμοιβαιότητα  μεταξύ  της Ε. Ε. 

Μειονότητας με τους Αλβανούς λαθρομετανάστες και μετανάστες στην Ελλάδα, ή με 

οποιαδήποτε άλλη πιθανή διεκδίκηση  από αλβανικής πλευράς, η τρίτης χώρας  

Ούτε επίσης λόγω αυτών των πιέσεων θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις στα 

δικαιώματα της Ε. Ε. Μειονότητας, τόσο το περισσότερο να καλλιεργεί την σκέψη ότι  

ο αφανισμός της Ε. Ε. Μειονότητας  θα απαλλάξει  τις σχέσεις από αλβανικές 

διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. 

 
   Κεφάλαιο πέμπτο 

 Αρχές  για τη θέση της Ε. Ε. Μειονότητας  σε σχέση με την Αθήνα 

 

 
Η Αθήνα  να αντιμετωπίσει  την Ε. Ε. Μειονότητα  ως σοβαρό συνομιλητή και 

όχι ως υποχείριό της και να συμβάλει στην καλλιέργεια των προϋποθέσεων ανάδειξης 

πολιτικών προσωπικοτήτων  και εκπροσώπων της.  

Να συμβάλει στην προβολή του εθνικού αυτού θέματος  υπό το πρίσμα των 

ιστορικών και σύγχρονων προδιαγραφών και εξελίξεων στην περιοχή, όπως και για την 

οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας. 

 

Να  συγκροτήσει μόνιμους  θεσμούς απασχόλησης με το εθνικό αυτό θέμα  με 

την συμμετοχή  και εκπροσώπων της Ε.Ε. Μειονότητας. 
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Η Αθήνα με την συνεργασία και της Ε. Ε. Μειονότητας να καταρτίσει  και 

εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο  νομικό πλαίσιο  μέσω του οποίου να ρυθμίζονται 

μονίμως οι σχέσεις σε όλα τα επίπεδα και τομείς, των Ελλήνων της Αλβανίας (αυτών 

που ζουν στην Ελλάδα και αυτών που ζουν στην Αλβανία) με το Ελληνικό κράτος,  

δίδοντας προνόμια   και κίνητρα σε όσους αποφασίσουν να ζήσουν  στις εστίες τους.  

 

Να ιδρυθούν στο χώρο μας  με την συμμετοχή και Ελλήνων της Αλβανίας, 

μόνιμες δομές μελέτης, προγραμματισμού , προώθησης, αξιοποίησης και υλοποίησης 

οικονομικών βοηθειών, επενδύσεων και προγραμμάτων  από Ελλάδα, Ευρωπαϊκή 

΄Ένωση και άλλες χώρες, από ιδιώτες,  κοινότητες, κλπ. 

 

Να ενισχυθεί το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο με το 

απαιτούμενο προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες  ενός πραγματικού Γενικού 

Προξενείου σε  μια ζωτικής σημασίας  για την Ελλάδα περιοχή, την μόνη οργανωμένη 

Εθνική Μειονότητα στη συνέχεια των δικών της συνόρων  

 

Όλα αυτά χωρίς να παραβιάζετε  το νομικό πλαίσιο  του αλβανικού κράτους, 

την ακεραιότητά του και το κύρος του. 

 

Κεφάλαιο έκτο 

Αρχές για την οικονομική πολιτική 

Αγωνίζεται: 

Για την καλλιέργεια  κλίματος οικονομικής ανάπτυξης  στο χώρο της Ε. Ε. 

Μειονότητας, την επαναφορά  του πατροπαράδοτου κλίματος συμμετοχής του 

οικονομικού παράγοντα στην όλη κοινωνική  και εθνική ζωή της Ε. Ε. Μειονότητας, 

χωρίς να του προκαλέσουμε επιπτώσεις λόγω  αυτής της συμμετοχής και τη 

συνειδητοποίηση αυτού  για το ρόλο που καλείται να παίξει  στην πορεία αυτή.   

 

 Για την εξασφάλιση και χορήγηση οικονομικών κινήτρων σε όλους αυτούς που 

προσπαθούν να επιζήσουν εδώ επενδύοντας όλες τους τις οικονομίες. Σ΄αυτούς που 

είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν  στον τόπο τους  και  σε εκείνα τα κοινωνικά 

στρώματα  που έχουν σχέση  με σημαντικούς τομείς του κοινωνικού  και οικονομικού 

ιστού, όπως είναι  οι δάσκαλοι, οι γιατροί, αλλά και οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες κλπ 

 

Για τη βελτίωση της υποδομής: ύδρευση, τηλεπικοινωνίες και συγκοινωνίες, 

ηλεκτρικό   και οδικό δίχτυο, ιατρική περίθαλψη, κλπ που συμβάλουν άμεσα στην 

ποιότητα ζωής και κύρος του ατόμου και συνόλου. 

 

  Για την ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, την βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης, διότι πιστεύει ότι από κοινού με τα μέτρα για οικονομική 

ανάπτυξη, με χορήγηση κινήτρων σε μαθητές  που φοιτούν εδώ, είναι βέβαιη  η 

αναζωογόνηση των σχολείων   

 

Για να συμβάλει ώστε μέσω της αξιοποίησης των εσωτερικών δυνάμεων και 

άλλων πόρων  της Ε. Ε. Μειονότητας, στην  προβολή και προώθηση της πολιτιστικής 

παράδοσης και του πολιτισμού του Ελληνισμού της Αλβανίας. 

 

Επίλογος 

Καταλήγοντας θέλω να Σας ζητήσω συγνώμη γιατί Σας κατανάλωσα κάποιες 

στιγμές από τον πολύτιμο χρόνο Σας.  
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  Να σας παρακαλέσω να μη παρεξηγήσετε τις ταπεινές μου σκέψεις, οι οποίες 

δεν έχουν αφετηρία προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά την ανησυχία για τις τύχες αυτού 

του αδικημένου Ελληνισμού. 

Σας ενημερώνω επίσης ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν εκφράζει απλώς εμένα 

προσωπικά, αλλά τις σκέψεις πολλών άλλων ανήσυχων Ελλήνων. 

   Μέχρι στιγμής κανένα από τα στελέχη της Ελληνικής Μειονότητας στην 

Αλβανία, ανεξαρτήτως ιδεολογικού πιστεύω, δεν  αντέκρουσε προσωπικά την 

πλατφόρμα. Συμφώνησαν μαζί της  διπλωμάτες, υπουργοί βουλευτές και άλλοι 

παράγοντες στην Ελλάδα. Δεν εφαρμόζεται διότι δεν μπορεί να υπερβεί τις 

μικροπρέπειες,  τις αγκυλώσεις, τις ιδιοκτησιακές νοοτροπίες  και συμφέροντα. Γι’ 

αυτό και  μαζί με τις ευχαριστίες μου για την  κατανόηση, είμαι βέβαιος ότι  θα υπάρξει 

η δικής Σας  συνεισφορά. 

 

Με ιδιαίτερο σεβασμό 

Οκτώβρης 2004                                      Παναγιώτης Μπάρκας  
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Του Παναγιώτη Μπάρκα  

Ανάλυση για τις βουλευτικές εκλογές 03.07.2005, σε σχέση με 

την Εθνική Ελληνική Μειονότητα 

09.08.2005 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος 

καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 

 
 

ΤΗΛ-FΑΧ  00 355 846 6274      Κιν/το ++ 0947819009 -  ++ 355 692799707     e-mail  panajotbarka@yahoo.gr  
 

Ενημερωτική ανάλυση για τις εκλογές  στην Αλβανία 03.07.2005 

09. 08.2005 

 

Αγαπητέ  Βασίλη, (Μπορνόβα) 

Σου εύχομαι υγεία, 

 

Νόμιζα ότι θα είχαμε περισσότερο καιρό να τα λέγαμε εδώ που ήσουν. Μετά 

κατάλαβα ότι θα έπρεπε να αξιολογούσα το χρόνο πιο ορθολογιστικά για να σου έλεγα 

εκείνα που ήθελα. Τουλάχιστον να γνώριζα καλύτερα τη θέση μου σ΄ αυτό εδώ το 

περιβάλλον μας, το οποίο παράγει τόσο εχθρότητα και αυτοκαταστροφή.  

Συμπερασματικά μου είπες «να γράψω τα βιβλία μου και να εγκαταλείψω «τους 

πολιτικούς» με «τα εθνικά βάρη». Το σκέφτηκα και δεν υπάρχει απάντηση γιατί είναι 

βέβαιο ότι αυτοί δε θα μ’ αφήσουν ποτέ ήσυχο.  

Ούτε θα παραιτηθούν της προσπάθειας να μου κάνουν δύσκολη τη ζωή, έστω 

και να αρκεστούν με τον κλοιό απομόνωσης και αμφισβήτησης που έχουν καταφέρει 

να επιβάλλουν στις σχέσεις μου τόσο με την ίδια την ελληνική μειονότητα, (δεν έχεις 

δει πόσο βαρύ είναι να σου γυρίζουν τις πλάτες από φόβο μη τους δει κάποιος της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, του Ντούλε, του Προξενείου, της Μητρόπολης), όσο και με τους 

εκπροσώπους της Ελλάδας. Ή να σου κολλούν τη ρετσινιά ότι «ο Μπάρκας είναι 

άνθρωπος των Αλβανών», ή «δεν είναι Έλληνας» και κανείς να μη τολμάει να λέει την 

αλήθεια. Απεναντίας, αντιμετωπίζεσαι ακόμα και από τους εκπροσώπους της Ελλάδας 

με το μέτρο της συκοφαντίας. Ταυτόχρονα, οι Αλβανοί σε δείχνουν με το δάχτυλο ή 

ως «Έλληνα εθνικιστή» , ή ως «σπιούνο της Ελλάδας», με αποτέλεσμα να μη σου 

εμπιστεύονται τίποτε και να σε απομονώνουν και απομακρύνουν. 

  Ενώ εκείνοι που είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι πράκτορες των Αλβανών και 

τελούν χρέη των μυστικών υπηρεσιών τους όντας επικεφαλής στην ΟΜΟΝΟΙΑ, το 

ΚΕΑΔ, τη Μητρόπολη Αργυροκάστρου ή και εργαζόμενοι στο ελληνικό προξενείο, 

χαίρουν την εύνοια και την υποστήριξη εκείνων που έχουν αναλάβει την 

«εκπροσώπηση» και την «προστασία» της ιδέας του ελληνισμού, χωρίς να νοιάζονται 

ότι παίζουν το παιχνίδι των Αλβανών ή λειτουργούν με υπαγορευμένες και 

διαβασμένες κινήσεις από τους Αλβανούς.    

 Συνεπώς,  και το να επιδιώκεις να ζεις και να μοχτάς σαν Έλληνας και για τον 

ελληνισμό, σημαίνει να είσαι εξωπραγματικός, ανεδαφικός και περιττός.   

Τόσο το περισσότερο όταν ο τόπος αυτός και η κοινότητα του Ελληνισμού στην 

Αλβανία δεν αποτελεί ενδιαφέρον γεγονός για την Ελλάδα, παρά μόνο για την 

Αλβανία, υπό την έννοια ότι, επειδή φοβάται την Ελλάδα, δεν θέλει να έχει ως αγκάθι 

στα πόδια την ελληνική μειονότητα. 

mailto:panajot@albmail.com
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Άρα λοιπόν, όταν δε σου αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που κάνεις, (μάλιστα 

μέχρι τώρα για τα πέντε βιβλία που έχω γράψει δεν είπε κανείς μισή κουβέντα 

αξιολόγησης) .Όταν υπάρχει μόνο η δυσφήμιση, μ΄αυτό  τον βρώμικο 

βορειοηπειρώτικο τρόπο, από τον οποίο δεν απαλλάσσεται ούτε ο Γενικός Πρόξενος, 

ή και ο Πρέσβης της Ελλάδας, όταν συνεχίζεις να παραμένεις εδώ με τόση ρετσινιά 

γύρω σου, σύμφωνα με τις αρχές της εδώ λογικής, σημαίνει ότι είσαι αυτό που λένε για 

σένα και όχι αυτό που κάνεις, που εκδηλώνεις καθημερινά και πιστεύεις.  

Κατά συνέπεια, νιώθεις πολύ περισσότερο εγκαταλελειμμένος όταν γνωρίζεις ότι 

μπορείς να συγυρίσεις καλύτερα τη ζωή σου, ότι έχεις παιδιά, τα οποία κάποια μέρα, 

όταν τα πατριωτικά πιστεύω θα είναι εντελώς παλαιομοδίτικα, η ιδέα της ελληνικής 

μειονότητας στην Αλβανία θα έχει μετατραπεί σε βίλες, εξοχικά, εργοστάσια και 

πλούτη, αντί να είναι περήφανα για σένα, να σου λένε τι έκανες εσύ για μας ……… 

 

Παραταύτα    

       

  Σκέφτηκα ότι θα Σου ήταν χρήσιμη μια ακόμη ενημέρωση σχετικά με τις 

εκλογές στην Αλβανία και την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην εθνική ελληνική 

μειονότητα, την οποία έστειλα, χωρίς ασφαλώς την πιο πάνω  εισαγωγή και στον κύριο 

Συρίγο. (Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

   

Πάντως σου ζητώ συγνώμη αν σε κούρασα και σε στεναχώρησα, τόσο το 

περισσότερο αν αυτά που αναφέρω πιο κάτω δεν είναι χρήσιμα. 

 
Θέμα: Ενημερωτική ανάλυση για τις εκλογές  στην Αλβανία (03.07.2005) 

Γενικές εκτιμήσεις 

Και αυτή τη φορά στις εκλογές στην Αλβανία εκδηλώθηκε με έμφαση η 

αντιφατικότητα ανάμεσα στα δύο σκέλη της εκλογικής διαδικασίας. Ανάμεσα στους 

ψηφοφόρους που ψηφίζουν και τους διαχειριστές της ψήφους αυτών. Αποδείχτηκε ότι 

οι δεύτεροι είχαν για μια κόμη φορά περισσότερη σημασία στο εκλογικό αποτέλεσμα. 

Συνεπώς δεν έχει σημασία τι ψήφισαν και πια ήταν η βούληση των ψηφοφόρων. 

Σημασία για τα αλβανικά δεδομένα έχει εκείνος που μετράει την ψήφο. 

Έτσι εξηγείται που και μετά από τρεις βδομάδες δεν υπάρχει επίσημο και τελικό 

εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ υπήρξαν οι περισσότερες ενστάσεις σε σύγκριση με κάθε 

άλλη εκλογική αναμέτρηση. Συνολικά περισσότερες από 300, που σημαίνει ότι το θέμα 

του νικητή στις εκλογές θα κριθεί επίσημα τουλάχιστον στα μέσα του Αυγούστου. 

 

1. Όσον αφορά τους διαχειριστές. Για το Δημοκρατικό Κόμμα οι εκλογές 

αυτές αποτελούσαν θέμα ζωής ή θανάτου. Από το 1992 δεν είχε κερδίσει σε καμιά 

εκλογική αναμέτρηση. Ίσχυε αυτό ιδιαίτερα για τον αρχηγό του  Δ. Κόμματος Σαλί 

Μπερίσια.   

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέβηκε στις εκλογές με τη φθορά από την 

οκτάχρονη περίοδο άσκησης εξουσίας, εξαντλημένο από τη διαφθορά και το 

οργανωμένο έγκλημα. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούσαν τους κρατικούς και 

κομματικούς μηχανισμούς του κυβερνώντος κόμματος, έδειξαν από πολύ νωρίς ότι 

διακατέχονταν από το σύνδρομο της ήττας. Υπό το σκεπτικό αυτό, περισσότερο 

ενδιαφέρονταν για τον τρόπο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων, 

εξασφαλισμένων μέσω διαφθοράς και κατάχρησης της πολιτικής εξουσίας. Το κλίμα 

αυτό γίνονταν εντονότερο από τη στιγμή που βασικός άξονας του προεκλογικού αγώνα 

του Σαλί Μπερίσια ήταν η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος 

και η τιμωρία των υπευθύνων κυρίως των διεφθαρμένων πολιτικών. 
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Για να πετύχουν το σκοπό τους οι Σοσιαλιστές επικαλέστηκαν το δοκιμασμένο 

μέσο που είναι οι παραχωρήσεις σε επίπεδο εξουσίας. Στην προκειμένη περίπτωση στη 

διαχείριση των εκλογών.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μήνυμα αυτό διαβάζονταν εύκολα στον ίδιο τον 

πρωθυπουργό  Φάτος Νάνο. Το επιβεβαίωσε και η αλλαγή της στάσης του Μπερίσια 

προς τον ίδιο προσωπικά και τη σύζυγό του.  

Προεκλογικά ο Μπερίσια ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα παραμυθένια πλούτη 

της οικογένειας Νάνο, κατηγορώντας τον ως το βασικό υπεύθυνο της διαφθοράς. Την 

επόμενη των εκλογών ο Μπερίσια δήλωσε ότι «Δε σε τιμάει ιδιαίτερα να τιμωρήσεις 

και να πας στη φυλακή έναν πρωθυπουργό»   

Το κλίμα αυτό έφερε γενικά μια κατάσταση υποχωρήσεων από τους 

εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο μηχανισμό οργάνωσης και 

διαχείρισης των εκλογών. 

Αυτό επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι οι Σοσιαλιστές κυβέρνησαν τη χώρα 

αντιμετωπίζοντας τις πιέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος με συνεχείς παραχωρήσεις  

πολιτικών εξουσιών.  

Κέρδιζαν όμως κάθε εκλογική αναμέτρηση με το έντονο αντιμπερισικό κλίμα 

και πνεύμα που επικρατούσε στους Αλβανούς ψηφοφόρους, κυρίως στο νότο της 

χώρας. Αυτός είναι ο λόγος που η προεκλογική εκστρατεία του Φάτος Νάνου 

στηρίχτηκε για μια ακόμη φορά στο «μπαμπούλα Μπερίσια» των ταραχών και 

συνεπειών του 1996-1997  

Άλλος παράγοντας που επέδρασσε υπέρ του Μπερίσια στη διαχείριση των 

εκλογών είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Στην προετοιμασία των εκλογών και τη 

διεξαγωγή αυτών η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα έχει σημαντικό ρόλο κυρίως στην 

προετοιμασία των εκλογικών καταλόγων και τον εφοδιασμό των πολιτών με 

πιστοποιητικά που αντικαθιστούν τα εκλογικά βιβλιάρια. Από την πρώτη στιγμή οι 

ξένοι παρατηρητές διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερες παρατυπίες στις εκλογές της τρίτης 

Ιουλίου εντοπίστηκαν σ΄αυτά τα δύο σημεία.  Η τοπική αυτοδιοίκηση στο 50 τοις εκατό 

στη χώρα είναι υπό τον έλεγχο του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα ωστόσο είχε οργανώσει τέλεια τον εκλογικό του 

μηχανισμό υπό το σκεπτικό ότι ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την νίκη του 

Δημοκρατικού Κόμματος και όταν δεν επαρκούσαν οι ψήφοι. Στις εκλογικές 

εφορευτικές επιτροπές όλων των επιπέδων είχε τοποθετήσει άτομα αφοσιωμένα, καλά 

εκπαιδευμένα και αποφασισμένα να διεκδικήσουν την νίκη. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα 

είχε ανθρώπους οι οποίοι εκδήλωναν το πνεύμα της ήττας και ήταν έτοιμοι  να προβούν  

ακόμα και σε συμβιβασμούς, αρκεί  να πετύχαιναν προσωπικά κάποια οφέλη  από  την 

αλλαγή της εξουσίας. 

 Χαρακτηριστικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι του Δημοκρατικού 

Κόμματος στις τοπικές εφορευτικές επιτροπές σχεδόν όλης της χώρας είχαν καταφέρει 

να εντοπίσουν τα εκλογικά τμήματα που προηγούνταν οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού 

Κόμματος και τα μέτρησαν πρώτα με σκοπό να δημιουργήσουν το κλίμα και το ρεύμα 

του νικητή. 

2. Οι ψηφοφόροι.  Στην Αλβανία για μια ακόμη φορά ο ψηφοφόρος ψήφισε 

αρνητικά. Το γεγονός σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε κανένα από τα δυο μεγάλα κόμματα 

και η ψήφο του είναι ψήφος διαμαρτυρίας εκφραζόμενη ή με αποχή, ή καταψηφίζοντας 

έναν από τους δύο παραδοσιακούς αντιπάλους, - το Νάνο ή το Μπερίσια. 

  Αυτή τη φορά ο Αλβανός ψηφοφόρος ήταν αναγκασμένος να επιλέξει το μικρότερο 

κακό μεταξύ των δύο. Γενικώς ψήφισε ξανά κατά του Μπερίσια. Όμως η άνοδος που 

σημείωσε το Δημοκρατικό Κόμμα οφείλεται στην ψήφο διαμαρτυρίας κατά του Νάνου 
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η οποία εκδηλώθηκε και ως ψήφο υπέρ του κόμματος του πρώην σοσιαλιστή 

πρωθυπουργού Ιλίρ Μέτα.  

Η παρουσία του κόμματος του Μέτα δεν χρησίμευσε ως πολιτικό άλλοθι για τον 

Αλβανό ψηφοφόρο, ούτε μετατράπηκε σε ρυθμιστικό παράγοντα της διακυβέρνησης 

της χώρας, όπως αναμενόταν. Οφείλεται αυτό κυρίως στο γεγονός ότι η καταμέτρηση 

των ψήφων στο αναλογικό μόνο αντικειμενική δεν ήταν.    

Ωστόσο όμως κανείς δεν μπορεί να μη παρατηρήσει ότι οι εκλογές της τρίτης Ιουλίου  

υπογράμμισαν εκ΄νέου τη διάκριση Βορά – Νότου. Ο Βοράς ψήφισε για μια ακόμη 

φορά το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Νότος Σοσιαλιστικό Κόμμα.  

Διαχωριστική γραμμή παραμένει η Μέση Αλβανία. Γεγονός είναι επίσης ότι στη Μέση 

Αλβανία και στη γραμμή Τίρανα – Δυρράχιο - Ελμπασάνι, (παραδοσιακά επίκεντρο 

του μουσουλμανικού κλήρου), όπου τελευταία σημειώνεται υπερπύκνωση του 

αλβανικού πληθυσμού, - το Δημοκρατικό Κόμμα, σημείωσε σθεναρό προβάδισμα. 

3.  Η  αναμενόμενη κυβέρνηση Μπερίσια. 

Παρά τις δηλώσεις για αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης εκείνο που διαφαίνεται 

ξεκάθαρα είναι το γεγονός ότι δε θα υπάρξει αλλαγή, τόσο σε σχέση με τον τρόπο 

διακυβέρνησης των σοσιαλιστών όσο και με την προηγούμενη κυβέρνηση Μπερίσια. 

(Η μόνη αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι ο Μπερίσια θα βγάζει προς τα έξω το προφίλ 

του πρωθυπουργού απαλλαγμένου από την μανία συγκέντρωσης όλων των εξουσιών 

στα χέρια του, ενώ τον πραγματικό Μπερίσια της περιόδου 1992-97 ο Αλβανός πολίτης 

θα τον συναντάει στη μηχανή των συνεργατών του) 

Σε όλη τη χώρα οι υποστηρικτές του Μπερίσια κάνουν λίστες για θέσεις εργασίας, 

κυρίως σε πόστα με πολλά λεφτά. 

Ταυτόχρονα οι παλιές διασυνδέσεις του Μπερίσια με διάφορα ισλαμικά στοιχεία και 

οι γνωστές θέσεις πάνω στα «εθνικά» θέματα της Αλβανίας, κάνουν τη Δύση να 

διστάζει στην αναγνώριση του Μπερίσια νικητή στις εκλογές.  

Επίσης, δεδομένο είναι το γεγονός ότι η άνοδος του Μπερίσια θα φέρει την αλλαγή του 

συσχετισμού δυνάμεων στο Κοσσυφοπέδιο, από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι οι 

διασυνδέσεις τους οδηγούν στις δομές του πρώην «πρωθυπουργού» Μπουκόσι    

Επίσης, το γεγονός ότι ο Μπερίσια θα είναι αναγκασμένος να κάνει κυβέρνηση 

συνασπισμού με από 9-11 αρχηγούς κομμάτων, εκδηλώνει άμεσα την αδυναμία μιας 

σταθερής και συνεκτικής κυβέρνησης. (Αυτό ισχύει και για το Σοσιαλιστικό Κόμμα). 

Τονίζουμε ακόμα ότι δεν είναι ανεδαφικές οι εκτιμήσεις ότι το εκλογικό αποτέλεσμα 

να φέρει τη δεξιά και την αριστερά στην Αλβανία ισόπαλες. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να 

οδηγήσει σε διαφορετικές εξελίξεις. Το λιγότερο μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση 

χωρίς Μπερίσια η Νάνο.  

Πάντως, φαίνεται ότι η Αλβανία, σε ότι αφορά τη διακυβέρνηση και την πολιτική 

σταθερότητα, θα πορευτεί ξανά σε έναν δρόμο με λακκούβες      

 

ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ , - ΣΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ  

 

Εισαγωγή.  

 

Στα της εθνικής ελληνικής μειονότητας ο βασιλιάς για μια ακόμη φορά είναι γυμνός. 

Κάθε νέα προσπάθεια να συγκαλύψουν τη γύμνιά του, μοιάζει με το μύθο του 

στρουθοκαμήλου που νομίζει ότι κρύβει όλο το σώμα του από τη στιγμή που έχει 

κρύψει το κεφάλι  στην άμμο. Ταυτόχρονα θα αποτελεί συνέχεια της μέχρι τώρα πικρής 

εμπειρίας, που την κάθε ήττα τη θεωρούμε νίκη. Συνεπώς οι επιπτώσεις θα είναι 

χειρότερες για την εθνική ελληνική μειονότητα.  
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Μετά την αυλαία των εκλογών η εθνική ελληνική μειονότητα αποκάλυψε για μια 

ακόμη φορά τις βαριές λαβωματιές της. Από τα αδερφομαχαιρώματα μοιάζει με ένα 

σώμα στους πέντε ανέμους και σε σταυροδρόμια που δεν βγάζουν πουθενά. 

Οι εκλογές επιβεβαίωσαν ότι τα προσωπικά συμφέροντα και αρρωστημένες φιλοδοξίες 

«των πολιτικών ηγετών» μετατράπηκαν σε σκληρυμένα αξεπέραστα συμπλέγματα που 

διαδίνουν τις μεταστάσεις τους σε όλο το σώμα της εθνικής ελληνικής μειονότητας Η 

πολιτική της εκπροσώπηση αύξησε τον κατακερματισμό του εκλογικού της δυναμικού 

και ενότητάς της .  

Ταυτόχρονα θα αποτελεί συνέχεια της μέχρι τώρα πικρής εμπειρίας, που την κάθε ήττα 

τη θεωρούμε νίκη. Συνεπώς οι επιπτώσεις θα είναι χειρότερες για την εθνική ελληνική 

μειονότητα.  

Τόσο το χειρότερο όταν πληροφορίες που ξεπερνούν τα όρια της φήμης λένε ότι ο 

αρχηγός του ΚΕΑΔ, τόσο την παραμονή του στο μαντρί του Νάνο, όσο και το 

πάντρεμα με το Μπερίσια, τα διαπραγματεύονταν με μοναδικό αντάλλαγμα το 

ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τους αντιπάλους τους στην ελληνική μειονότητα.   

 

Πρώτο. Η  ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ- ΚΕΑΔ  έχασε κάθε έρεισμα στο συμπαγές 

κομμάτι του ελληνισμού. 

Τα εκλογικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το ΚΕΑΔ - ΟΜΟΝΟΙΑ δεν χαίρουν την 

υποστήριξη των Ελλήνων. Στις κατεξοχήν μειονοτικές περιοχές, στη Δρόπολη, το 

Πωγώνι, τη Ρίζα, νομού Αργυροκάστρου και στο Βούρκο και τα Ριζά Αγίων Σαράντα 

και Δελβίνου, οι υποψήφιοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ–ΚΕΑΔ, αντίστοιχα Σπύρος Ξέρρας και 

Θωμάς Μήτσιος, πήραν λιγότερους ψήφους από τους επίσης ελληνικής καταγωγής 

υποψηφίους άλλων αλβανικών κομμάτων. (Σοσιαλιστικού), Βαγγέλης Τάβος και 

Στεφάνης Τσίπας (Δηλώνει ότι έχει ελληνική καταγωγή. Η σύζυγός του είναι ελληνίδα 

και η μάνα του από χωριό ελληνικής καταγωγής) 

Στην περιοχή Δελβίνου – Χιμάρας εκλέγει ο Σπύρος Πέτσης, ο οποίος ενώ ήταν τυπικά 

ανεξάρτητος, είχε την ταυτόχρονη υποστήριξη του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του 

Σοσιαλιστικού Κόμματος.  

Επίσης, το ΚΕΑΔ πήρε σε όλη την Αλβανική επικράτεια περισσότερους από 60 

χιλιάδες ψήφους, (4,06 τοις εκατό του συνολικού αριθμού ψήφων στη χώρα), ή σχεδόν 

το διπλάσιο αριθμό ψήφων απ΄ ό,τι στις εκλογές του 2001. Το γεγονός του εξασφάλισε 

την είσοδο στη Βουλή με δύο βουλευτές από τη δεύτερη κατανομή ή τη λίστα 

επικράτειας των 40 εδρών.  

Ενώ σε κλίμακα χώρας το ΚΕΑΔ διπλασίασε το συνολικό αριθμό ψήφων, στις  

περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό το ποσοστό των ψήφων που πήρε η ΟΜΟΝΟΙΑ 

για λογαριασμό του ΚΕΑΔ μειώθηκε. Είναι περίπου στις 8-9 χιλιάδες ψήφους που 

αποτελεί μόνο το 13 τοις εκατό του συνολικού αριθμού ψήφων  του ΚΕΑΔ.  

Ταυτόχρονα κανένα από τα βασικά στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν θα είναι στη 

σύνθεση των βουλευτών του ΚΕΑΔ στην Αλβανική Βουλή. 

 Συνεπώς, ο ουσιαστικός ρόλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο ΚΕΑΔ έχει μειωθεί, μέχρι 

το σημείο που μπορεί κανείς να πει άφοβα ότι είναι απλώς περιθωριακός 

παράγοντας και χρειάζεται μόνο να εγγυάται στο ΚΕΑΔ την εικόνα της Ελλάδας.  

 

Δεύτερο.  Αναμένεται εσωκομματικός σπαραγμός   ΟΙ εκλογές επιβεβαίωσαν τον 

περιθωριακό ρόλο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο παναλαβανικό ΚΕΑΔ. Όπως είπαμε στη 

βουλή δε θα πάει κανένα πρωτοκλασάτο ή άλλο στέλεχος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η 

συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε από τώρα την αντιπαράθεση μεταξύ του σκληρού 

πυρήνα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και εκείνου του ΚΕΑΔ. Ούτε ο Σ. Ξέρρας, ούτε ο Θ. 

Μήτσιος, ούτε ο Α. Μήτσης δεν μπορούν να ανεχτούν να μη είναι στη Βουλή.  
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Επίσης, δεν μπορούν να το καταπιούν όλοι εκείνοι οι υποψήφιοι του ΚΕΑΔ  που 

ξοδεύτηκαν, έτρεξαν και κόπιασαν, αλλά για λογαριασμό κάποιων άλλων. Ο Ντούλες, 

επίσης στην προσπάθειά του να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με κάποια φιλόδοξα 

στελέχη, όπως με το Θωμά Μήτσιο, την Κωνσταντίνα Μπεζιάνη, ακόμα και τον 

Γρηγοράκη Καραμέλιο, τα έβαλε απέναντί του.  

 Οι αντιπαραθέσεις θα αυξηθούν  στο μέλλον.  

Η ηγεσία του ΚΕΑΔ για να αποφύγει τον εσωτερικό αλληλοσπαραγμό στο Κόμμα και 

την ΟΜΟΝΟΙΑ ετοιμάζεται να κάνει και το τυπικό βήμα προς την αυλή του Μπερίσια. 

Πιστεύει ότι η γλύκα της εξουσίας θα καταπραΰνει τους δυσαρεστημένους και έτσι θα 

συγκρατηθεί το κόμμα.  

Για να μπει το ΚΕΑΔ στην αυλή του Σαλί, η ηγεσία του θα αναγκαστεί, όμως να 

πετάξει άλλα στελέχη που δεν είναι αρεστά στο Μπερίσια. Εδώ θα προστεθούν και 

εκείνα τα στελέχη τα οποία αντικειμενικά δε θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στη 

πιθανή κυβερνητική μηχανή του Σαλι Μπερίσια.  

Τόσο το χειρότερο όταν πληροφορίες που ξεπερνούν τα όρια της φήμης λένε ότι ο 

αρχηγός του ΚΕΑΔ, τόσο την παραμονή του στο μαντρί του Νάνο, όσο και το 

πάντρεμα με το Μπερίσια, το διαπραγματεύονταν με μοναδικό αντάλλαγμα το 

ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τους αντιπάλους τους στην ελληνική μειονότητα.   

 

Τρίτο. Η πολιτική ηγεσία που διεκδικεί την άμεση εκπροσώπηση της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας, μη μπορώντας να ανεχτεί την ήττα,  έβλαψε  την 

αξιοπρέπεια της κοινότητάς μας  

 

Η πολιτική ανωριμότητα, η εγωπάθεια και ο αυτοσκοπός εκλογής για προσωπικά και 

μόνο συμφέροντα δεν επέτρεψε τους εκπροσώπους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ να δουν 

ότι εκπροσωπούν ένα κομμάτι ελληνισμού, υπόδειγμα για την Αλβανία όσον αφορά τη 

δημοκρατία και το κράτος δικαίου.  

Με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση μερικών ημερών για τη καταμέτρηση των ψήφων, 

με την άρνηση για υπογραφή των πραχτικών, οι εκπρόσωποι της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας στις τοπικές εφορευτικές επιτροπές, αμφισβήτησαν πλήρως την εκλογική 

διαδικασία στις δύο από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. 

Οι διορισμένοι επίτροποι από το ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ και οι σύμμαχοί τους των δεξιών 

κομμάτων στην εφορευτική επιτροπή της περιφέρειας  Αργυροκάστρου με κέντρο το 

Λιμπόχοβο, ως αγριεμένα τσακάλια, «με ΑΣΟ στο μανίκι» και με όπλο τη νοθεία, 

ήθελαν να βγάλουν βουλευτή τον δικό τους εκπρόσωπο, ανεξάρτητα από την 

πραγματική ψήφο του λαού. Η μικρότερη ντροπή απ΄ αυτή τη συνεργασία είναι το 

χαλκευμένο αποτέλεσμα στη Δρόπολη για το αναλογικό. Σύμφωνα μ΄ αυτό το 

αποτέλεσμα 1500 Έλληνες στη Δρόπολη ψήφισαν ένα αλβανικό εθνικιστικό κόμμα 

(!!!). Απόδειξη αυτού είναι και το γεγονός ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

ακύρωσε εντελώς το αναλογικό αποτέλεσμα στην  εκλογική ζώνη αριθμός 92 της 

εν΄λόγω ζώνης. 

Με τη συμπεριφορά αυτή ωστόσο, κηλίδωσαν ανεπανόρθωτα την αξιοπρέπεια του 

κάθε Έλληνα και της Ελλάδας. Αφαίρεσαν από την κοινότητά μας την αξιοπιστία στο 

δυτικό παράγοντα. Βγάλαμε προς τα έξω ανάστημα πολιτικών με παιδική λογική, 

συλλογική αναξιοπιστία, έλλειψη δημοκρατίας, ανοχής και συνεργασίας.  

Το τεστ της Αλβανίας για τα επόμενα βήματά της προς την Ευρώπη ήταν η διεξαγωγή 

ελεύθερων, δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών. Οι δικοί μας εκπρόσωποι έδειξαν 

στην Αλβανία και την Ευρώπη ότι δεν μπορούν να μετρήσουν ούτε την ψήφο τους.  
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Η αντίδραση των παρατηρητών του ΟΑΣΕ, Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟDHIR, 

σχετικά με την εκλογική διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στη ζώνη αυτή, είχε 

νόημα όσον αφορά την αξιοπιστία μας στο μέλλον σ΄αυτούς τους οργανισμούς 

 

Τέταρτο Η συμπόνια των αλβανών αποτελεί τις πολιτικές πατερίτσες του ΚΕΑΔ-

ΟΜΟΝΟΙΣΑΣ 

 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι  ΚΕΑΔ σφράγισε την ύπαρξή του ως 

ένα παναλβανικό κόμμα. Δεν οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι σχεδόν στο σύνολό τους 

οι ψήφοι που συγκέντρωσε το ΚΕΑΔ είναι Αλβανών ψηφοφόρων, αλλά και διότι η 

εξασφάλισή τους επιτεύχθηκε με τη βούληση των αλβανικών κομμάτων.  

Το ΚΕΑΔ συμπεριλήφθηκε στη λογική του σχεδίου Μέγα Ντούσκου που εφάρμοσαν 

τα κόμματα εξουσίας. Κατά την πραχτική αυτή τα δύο μεγάλα κόμματα, επειδή ο 

εκλογικός νόμος δεν τα επιτρέπει να επωφεληθούν από το αναλογικό ή τη δεύτερη 

κατανομή των 40 εδρών, προσανατόλισαν τους ψηφοφόρους τους να ψηφίσουν στο 

πλειοψηφικό τους υποψήφιους βουλευτές τους και στο αναλογικό τα μικρά συμμαχικά 

κόμματα. Το ΚΕΑΔ επωφελήθηκε από τη χειρονομία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, 

ως μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, όπως και το Σοσιαλδημοκρατικό, το 

Αγροτικό, η Δημοκρατική Συμμαχία, η Κοινωνική Δημοκρατία, κλπ Χάρη της 

συγκεκριμένη πραχτικής είναι όλα κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως 8 κόμματα  του 

προεκλογικού συνασπισμού του Δημοκρατικού Κόμματος.  

Ένδειξη αυτού είναι και οι χιλιάδες ψήφοι που οι επιτροπές καταμέτρηση των ψήφων 

έγραψαν στα πραχτικά και υπέρ του αναλογικού του ΚΕΑΔ, χωρίς οι ψήφοι να 

υπάρχουν ουσιαστικά στις κάλπες.   

Τα αλβανικά κόμματα και ο αλβανικός παράγοντας υπέδειξε επίσης και τους 

εκπροσώπους που το ΚΕΑΔ θα έχει στη βουλή. Έτσι ο Σπύρος Πέτσης και ο 

Λεονάρδος Σόλης, δυο από τους τρεις βουλευτές που το ΚΕΑΔ θα έχει στη νέα Βουλή, 

(ο τρίτος είναι  ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες), τους υπόδειξε και επέβαλε 

άμεσα στο ΚΕΑΔ ο Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Φάτος Νάνο, ως 

προσωπικοί του συνεργάτες και φίλοι. 

Ωστόσο όμως τα Αλβανικά κόμματα (κυρίως το Σοσιαλιστικό) επιλέγουν και τους 

υπολοίπους εκπροσώπους που η εκλέγει άμεσα η εθνική ελληνική μειονότητα στην 

Αλβανική Βουλή. (Συγκεκριμένα  Τάβο και Τσίπα) 

 

Το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια ηγεσία η οποία δεν χαίρει την εμπιστοσύνη 

της πλειοψηφίας της εθνικής ελληνικής μειονότητας και υποδεικνύεται από 

συγκεκριμένα αλβανικά κόμματα και μηχανισμούς δεν μπορεί ουσιαστικά να την 

εκπροσωπήσει. 

 Η πραχτική που ακολουθείται μας θυμίζει την νοοτροπία που οι Αλβανοί 

κληρονόμησαν από το Χόζτα. Σύμφωνα με την νοοτροπία αυτή, για την εθνική 

ελληνική μειονότητα, τα δικαιώμάτα της και τις εθνικές της διεκδικήσεις θα πρέπει να 

μιλούν οι εξουσιοδοτημένοι από τις αλβανικές αρχές Αλβανοί πολίτες. Οι Έλληνες θα 

αποτελούν κάποια διακοσμητικά στοιχεία  

Ουσιαστικά το ΚΕΑΔ αποτελεί τη θεσμοποιημένη μορφή αυτής της νοοτροπίας σε 

συνθήκες πολυκομματισμού.  

Επιβεβαίωση αυτού αποτελεί και το γεγονός ότι η ηγεσία του ΚΕΑΔ και της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν διατυπώνουν άποψη για τα εθνικά δικαιώματα της ελληνικής 

μειονότητας. Από αλβανικής πλευράς επιμένουν ότι η εθνική ελληνική μειονότητα 

δυσφημίζετε θετικά όσον αφορά το σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων. Οι 
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πολιτικοί δεύτερης και τρίτης μοίρας στο ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ δεν γνωρίζουν καν αυτά 

τα δικαιώματα. 

 

Πέμπτο Η ψήφος των Ελλήνων - ψήφος διαμαρτυρίας όχι μόνο κατά των επιλογών 

των Ελλήνων διπλωματών στα Τίρανα 

 

Τους υποψήφιους βουλευτές και πολιτικές επιλογές του ΚΕΑΔ - ΟΜΟΝΟΙΑ στήριξαν 

άμεσα το διπλωματικό σώμα της Ελλάδας στην Αλβανία και οι εκπρόσωποι της 

Μητρόπολης Αργυροκάστρου. Κανένας όμως απ΄ αυτούς δεν κέρδισε. 

Καταψηφίστηκαν από τους Έλληνες ψηφοφόρους 

 Το γεγονός σημαίνει ότι οι Έλληνες μειονοτικοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και αυτοί 

αρνητικά. Η ψήφο τους, υπέρ των υποψηφίων βουλευτών άλλων αλβανικών 

κομμάτων, είναι  ψήφος διαμαρτυρίας.  

Πρώτο Είναι ψήφο διαμαρτυρίας κατά των εκπροσώπων του ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 

οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν έκαναν κάτι ουσιαστικό για την προστασία των 

ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας, αλλά μόνο 

εκμεταλλεύτηκαν την ταμπέλα αυτή για προσωπικά τους συμφέροντα. 

Δεύτερο, είναι ψήφος διαμαρτυρίας κατά της Ελλάδας, η οποία πολύ λίγα πράγματα 

σε σχέση με τις προσδοκίες των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, έκανε γι΄ αυτούς. 

Η αντίδραση κατά των εκπροσώπων της Μητρόπολης Αργυροκάστρου, οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Μητρόπολη αποτελεί τον πόλο ιδεολογικής σύγκρουσης στο χώρο της 

εθνικής ελληνικής μειονότητας. Στη Μητρόπολη προσλαμβάνονται μόνο οπαδοί του 

ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Εδώ επίσης εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους και την 

οικονομική τους ευπρέπεια. Όμως τα πολλαπλά διαμερίσματα, τα καταστήματα, τα 

αυτοκίνητα και οι περιουσίες τους με μόνο ένα μισθό υπαλλήλου στη Μητρόπολη, 

είναι αρκετά για να αποχτήσουν ψήφο κατά από τους Έλληνες κα η Μητρόπολη 

εγκατάλειψη της εκκλησίας από τους ορθόδοξους πιστούς.  

 

Η εμπειρία ΚΑΔΕ 

 

Το ΚΑΔΕ (Κίνημα ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών) ήρθε βεβιασμένα στην 

πολιτική σκηνή της εθνικής ελληνικής μειονότητας με την επιδίωξη να εκπληρώσει τις  

προσδοκίες του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άλλωστε, στις 

διακηρύξεις του το νέο κόμμα αναφέρει ότι γεννήθηκε μέσα στη πολιτική σήψη του 

ΚΕΑΔ και στην πλήρη αδυναμία του να κάνει κάτι σχετικά με το βασικό στόχο για τον 

οποίο ιδρύθηκε το 1992.  

Δε θέλουμε εδώ να αναλύσουμε τι είναι το ΚΑΔΕ. Γεγονός είναι ότι μπήκε στην 

εκλογική αναμέτρηση εντελώς πρόχειρα, ανοργάνωτα, με πολιτική ηγεσία με σοβαρά 

μειονεκτήματα όσον αφορά  τις πολιτικές του προσδοκίες. 

Το ΚΑΔΕ πήρε ψήφους στην ελληνική μειονότητα, ανεξάρτητα από την προεκλογική  

συμμαχία με το Δημοκρατικό Κόμμα και τα εκλογικά επίσημα στοιχεία. 

Επιβεβαίωσε έτσι ότι οι Έλληνες της Αλβανίας ψηφοφόροι ζητούν αλλαγή στα 

πολιτικά δρώμενα του χώρου. 

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η πολιτική ανοχή στο χώρο της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας είναι μηδέν. Το ΚΕΑΔ αναζητεί αδιαμφισβήτητο πολιτικό μονοπώλιο 

στο χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας και κάθε άλλη προσπάθεια θεωρείται 

προδοσία και διασπαστική. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής το ΚΑΔΕ δέχτηκε σοβαρές 

επιθέσεις και πιέσεις από το ΚΕΑΔ και τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ελλάδας 

στα Τίρανα.  
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Το ΚΑΔΕ λειτούργησε και αυτό μέσα από τη λογική των ανιαρών συμμαχιών. 

Πραγματοποίησε προεκλογική συμμαχία με το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί 

Μπερίσια. Το γεγονός πάει να στερεώσει την αντίληψη ότι θα πρέπει οι εκπρόσωποι 

της ελληνικής μειονότητας να προκύπτουν κάτω από την μασχάλη των αλβανικών 

κομμάτων και αυτά να κάνουν παραχωρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή ελπίζοντας 

ότι αποχτούν την εύνοια της επίσημης Αθήνας.   

Το γεγονός επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι χωρίς την ευρύτερη συνεργασία 

μεταξύ των πολιτικών παραγόντων στη εθνική ελληνική μειονότητα, αυτή δεν μπορεί 

να πετύχει αυτοδύναμη πολιτική παρουσία στην αλβανική  πολιτική σκηνή. 

Συνεπώς η πολιτική ισχύ στην εθνική ελληνική μειονότητα είναι κατακερματισμένη. 

Οι πολιτικοί παράγοντες που δρουν εκεί δεν επικοινωνούν και ούτε συνεργάζονται 

μεταξύ τους Απλώς βλέπουν στη μεταξύ τους αντιπαράθεση τον αποτελεσματικό 

τρόπο ύπαρξης  

Ωστόσο, η λογική διατήρησης του μονοπωλίου στην πολιτική εκπροσώπηση της 

εθνικής ελληνικής μειονότητας και οι γκρεμισμένες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ 

των Ελλήνων παραγόντων στο χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, 

απαλλάσσει τους εκπροσώπους ελληνικής καταγωγής σε άλλα αλβανικά κόμματα 

να ενδιαφερθούν για τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, κάτι το 

οποίο το βλέπουμε χρόνια στη σειρά.    

Αδιανόητη φαίνεται επίσης η πολύχρονη προσπάθεια, μάλιστα με την άμεση 

στήριξη της Ελλάδας, του ΚΕΑΔ για να εξαφανίσει τους πολιτικούς αντιπάλους 

στη μειονότητα και όταν τα εκλογικά αποτελέσματα από εκλογική σε εκλογική 

αναμέτρηση βαθαίνει υπέρ  των δεύτερων και η ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΕΑΔ είναι οι κατ΄ 

επανάληψη ηττημένοι.   

 

Η άμεση υποστήριξη του Διπλωματικού Σώματος προς το ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ 
Οφείλεται πρώτα στο γεγονός ότι η Αθήνα αναγνωρίζει ως μόνο εκπρόσωπο της 

μειονότητας το ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ, ανεξάρτητα από το πόσο το δικαιολογεί στην 

πράξη. Κάθε αλλαγή του στάτους κβο, δλδ η πιθανή μη εκπροσώπηση του ΚΕΑΔ-

ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Βουλή θα θεωρηθεί αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Αθήνας, 

η οποία θα δώσει λαβή στην αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή, να κατηγορήσει 

την κυβέρνηση. Θα θεωρηθεί επίσης προσωπική αποτυχία των υπευθύνων διπλωματών 

σε Αθήνα και Τίρανα με ασφαλώς  συνέπειες στην καριέρα τους.  

Δεύτερο.  Η Ελλάδα, μέσω πολιτικής, που περισσότερο από επίσημη, σχετίζεται με 

συγκεκριμένα πρόσωπα στην επίσημη εξωτερική πολιτική των ελληνικών 

κυβερνήσεων, έχει αναπτύξει στην Αλβανία δύο ταχύτητες συμφερόντων.  

Η μια είναι η παραδοσιακή και έχει αντικείμενο την ελληνική μειονότητα και η άλλη 

είναι τα οικονομικά συμφέροντα των Ελλήνων (Ελλαδιτών) επενδυτών.  

Τα οικονομικά αυτά συμφέροντα, είναι γεγονός ότι έχουν τη δυναμική της οικονομικής 

ισχύς. Είναι δραστήρια, ξέρουν και έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν μηχανισμούς και 

να αποτελούν το σύγχρονο προφίλ εθνικών συμφερόντων. Στο όλο αυτό φάσμα, 

θέλουν να έχουν ρόλο και εκπροσώπους στην κάθε αλβανική κυβέρνηση. Οι 

εκπρόσωποι του ΚΕΑΔ αποτελούν την καλύτερη λύση διότι: 

Φέρετε ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, για την οποία έχει ανάγκη κάθε αλβανική 

κυβέρνηση. 

Σε κάθε περίπτωση που τα συμφέροντα αυτά δε θα έχουν την εύνοια της εκάστοτε 

αλβανικής κυβέρνησης, τα Τίρανα πιέζονται πάρα πολύ μέσω των εκπροσώπων του 

ΚΕΑΔ για παραβίαση των εθνικών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην 

Αλβανία.  
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Η Αθήνα δικαιολογείται διότι πετυχαίνει δύο-τρεις εκπροσώπους από την ελληνική 

μειονότητα στην Αλβανική Βουλή. 

Συμφέρει όμως και τα Τίρανα διότι τους εκπροσώπους αυτούς επιλέγουν, όπως 

εξηγήσαμε, τα αλβανικά κόμματα. 

Δεν συμφέρει μόνο την ελληνική μειονότητα και την επίσημη εξωτερική πολιτική της 

Αθήνας, διότι με τον τρόπο αυτό η εθνική ελληνική μειονότητα αλλοιώνεται και 

εξαφανίζεται.  

 

ΙΙ.  ΤΟ ΚΕΑΔ και η μετεκλογική συνεργασία  

Η πραγματικότητα της ανεξαρτησίας του ΚΕΑΔ στις εκλογές 

 

Αυτό που τελευταία ακούμε «διορατικότητα» του ΚΕΑΔ να κατεβεί ανεξάρτητο στις 

εκλογές, δεν είναι αληθές. Πρώτο αποδείξαμε πιο πάνω τη συνεργασία με το 

Σοσιαλιστικό Κόμμα. Επίσης η «ανεξαρτησία» του ΚΕΑΔ σχετίζεται με τη λογική ότι 

κανείς δεν γνώριζε  ποιος από τα μεγάλα κόμματα θα είναι ο νικητής. Η πολιτική ηγεσία 

του ΚΕΑΔ με γνώμονα  τις συγκεκριμένες προβλέψεις και έχοντας υπόψη την ανάγκη 

όποιας κυβέρνησης στην Αλβανία για την υποστήριξη της Ελλάδας, το ΚΕΑΔ λοιπόν, 

ούτε απομακρύνονταν από τη μάντρα του Νάνου ούτε υπόσχονταν γάμο στο Μπερίσια. 

Αυτή είναι η λογική της ανεξαρτησίας του ΚΕΑΔ στις εκλογές αυτές. 

Τώρα που το Δημοκρατικό Κόμμα έχει το προβάδισμα και προσπαθεί να σχηματίσει 

κυβέρνηση το ΚΕΑΔ προσφέρετε. Η πρόσκληση από το Δημοκρατικό Κόμμα προς την 

ηγεσία του ΚΕΑΔ και η θετική απάντησή της είναι πλέον  μια πραγματικότητα. 

 

Η ουσία των απόψεων υπέρ και κατά της συμμετοχής στην κυβέρνηση. 

 

Στην εθνική ελληνική μειονότητα επικρατούν δυο απόψεις για το αν θα πρέπει 

να μετάσχει η όχι στην κυβέρνηση το ΚΕΑΔ. Η πρώτη λέει ότι όταν το ΚΕΑΔ είναι 

στην κυβέρνηση, έχει το μάτι ανοιχτό η ίδια η ελληνική μειονότητα για να δει και 

προσέξει τι γίνεται για τα δικαιώματα της.  

Η δεύτερη άποψη λέει ότι όταν είναι γνωστή η βαρύτητα των εθνικών 

μειονοτικών προβλημάτων στη διεθνή κοινότητα και φόρουμ, τότε από θέση 

αντιπολίτευσης το ΚΕΑΔ –ΟΜΟΝΟΙΑ μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα.  

Έχει αποδειχτεί η θετική εμπειρία του 1991-1992 όταν η εθνική ελληνική μειονότητα 

πέτυχε από τις πιο σημαντικές εθνικές επιδιώξεις, όπως είναι η παιδεία στη μητρική 

γλώσσα, η διανομή της γης, κλπ. 

Πάντως, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία στο ΚΕΑΔ  συμμερίζεται την πρώτη 

άποψη, τη συμμετοχή στη συγκυβέρνηση. Στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι η 

συμμετοχή στη κυβέρνηση των εκπροσώπων της εθνικής ελληνικής μειονότητας 

καταλήγει σε ικανοποίηση των προσωπικών συμφερόντων. (Αυτό αποδεικνύεται 

και τελευταία με τις σκληρές κόντρες μεταξύ των στελεχών του ΚΕΑΔ για το θώκο 

του υπουργού Εργασίας που προτείνει ο Μπερίσιας στο ΚΕΑΔ στο πλαίσιο της νέας 

κυβερνητικής συνασπισμού.) 

Επίσης, η συμμετοχή σε κάθε κυβέρνηση, δεξιά, αριστερή, κεντρώα, όπως 

συνίθισε να κάνει το ΚΕΑΔ, από την μία  δημιουργεί την εικόνα του χαϊδεμένου 

παιδιού, από την άλλη, την εικόνα μιας κοινότητας χωρίς σπονδυλική στήλη. (Τόσο το 

περισσότερο όταν συνεχώς διαμαρτύρεται  ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα  και εθνικά 

δικαιώματά της από την εκάστοτε κυβέρνηση στην οποία το ίδιο το ΚΕΑΔ  συμμετέχει) 

    

Η αναμενόμενη αντίδραση των Ελλήνων μειονοτικών σε περίπτωση 

συνεργασίας του ΚΕΑΔ με το Μπερίσια. 
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Ένας από τους λόγους που η υποψήφιοι του ΚΕΑΔ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

καταψηφίστηκαν στις πρόσφατες εκλογές είναι το γεγονός ότι οι θεσμοί αυτοί έδειξαν 

ανοιχτά την επικείμενη συνεργασία τους με το κόμμα του Σαλί Μπερίσια. Και αυτό 

σημαίνει ότι οι Έλληνες έχουν μνήμη και προαίσθημα. 

  

Πρώτο. Τίθεται θέμα ΗΘΙΚΗΣ όχι μόνο σε σχέση με την ηγεσία της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ, αλλά γενικώς με την εθνική ελληνική μειονότητα. 

 

Ένα από τα προβλήματα που συζητείται έντονα στην αλβανική κοινή γνώμη είναι η 

πολιτική ηθική. Αφορά τη λογική των κομμάτων μέχρι τώρα στον κυβερνητικό 

συνασπισμό των σοσιαλιστών, με καθαρά αριστερά προγράμματα. Έγιναν 

κοινοβουλευτικά κόμματα με τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τώρα που το 

Σ. Κόμμα χάνει την πίτα της εξουσίας αυτά ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του 

Μπερίσια για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Στην πρωτοπορία στέκει το 

ΚΕΑΔ . (!!!!) 

Δικαιολογούν την πολιτική αυτή ανηθικότητα με την ανάγκη για τη συνέχιση των 

μεταρρυθμίσεων. (!!!!) Δεν υπάρχει όμως απάντηση στο ερώτημα:- Οχτώ χρόνια που 

ήταν και τι έκαναν;(!!!).  

Το ερώτημα τίθεται πιο έντονο για το ΚΕΑΔ το οποίο σε δυο τετραετίες στον 

κυβερνητικό συνασπισμό δεν προώθησε κανένα από τα καυτά θέματα ανθρωπίνων και 

μειονοτικών δικαιωμάτων που αντιμετωπίζει η εθνική ελληνική μειονότητα. (Η ηγεσία 

του ΚΕΑΔ, προώθησε στην πίτα της εξουσίας το στενό της περιβάλλον)  

Η αλλαγή πολιτικού στρατοπέδου για τα άλλα αλβανικά κόμματα συνεπάγεται απλώς 

το κόστος «ότι το κάνουν για τα να επωφεληθούν οικονομικά από την πίτα που 

προσφέρει η εξουσία». (Στην Αλβανία θεωρείται ικανότητα). Για το ΚΕΑΔ, όμως η 

ετικέτα του πολιτικού χαμολέοντα βαραίνει άμεσα την εθνική ελληνική μειονότητα την 

οποία επιδιώκει να εκπροσωπήσει. Έτσι το ΚΕΑΔ αντί να συμβάλλει στην αναβάθμιση 

του κύρους και της αξιοπρέπειας της εθνικής ελληνικής μειονότητας φέρει ένα επί 

πλέον πλήγμα ηθικής υπόστασης σε βάρος της.  

Δεύτερο. Το ΚΕΑΔ, από τη στιγμή που αποφάσισε να συμμαχήσει κυβερνητικά με το 

Σαλί Μπερίσια, λογικό είναι να είχε ανοίξει μια συζήτηση για τις προϋποθέσεις 

συνεργασίας με το Δημοκρατικό Κόμμα, με γνώμονα τα συμφέροντα της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας. Αν με το Σοσιαλιστικό Κόμμα όφειλε να το κάνει μια φορά, 

με το Δημοκρατικό Κόμμα υποχρεούται να το κάνει δύο. Αυτό διότι υπάρχει η πικρή 

εμπειρία της περιόδου 92-97. Τα συγνώμη του Μπερίσια ήταν απλώς προεκλογικές 

κουβέντες.  

Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε να γίνεται. Απεναντίας. Στο αρχηγείο του προέδρου του 

ΚΕΑΔ καταρτίζονται λίστες για θέσεις στο νέο κυβερνητικό συνασπισμό. Είναι ένας 

τρόπος ώστε ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ να εμποδίσει τη διάλυση του κόμματος. Είναι 

αυτός ο λόγος που τα μαχαίρια που βγήκαν εκτός θήκης στο πρώτο μετεκλογικό 

προεδρείο του ΚΕΑΔ για τα αποτελέσματα των εκλογών, μπήκαν στη θέση τους. 

Εν΄όψι της μοιρασιάς της πίτας τα μαχαίρια μπαίνουν στη θήκη. 

Τρίτο. «Η διορατικότητα και οξυδέρκεια» της ηγεσίας του ΚΕΑΔ δεν βλέπει ότι η 

Δύση διστάζει να του δώσει τα διαπιστευτήρια της νίκης στο Κόμμα του Μπερίσια 

Πάντως όμως το ΚΕΑΔ βιάζεται να στηρίξει τον πρωθυπουργό Σαλι Μπερίσια, ο 

οποίος πριν μερικά χρόνια είχε αναγκάσει την εθνική ελληνική μειονότητα να σκεφτεί 

το τέλος της στα πατρώα της εδάφη.  

Αν προσέξουμε όμως καλά, βιάζονται περισσότερο εκείνοι που επί Μπερίσια περίοδο 

92-97, έκαναν χρυσές δουλειές σε βάρος, ασφαλώς της εθνικής ελληνικής μειονότητας. 
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Πρόκειται για εκείνους που έχουν δάκτυλο στην καταστροφή του Μπερντενέσι, (είναι 

το μόνο σημείο που επιτρέπει γεωγραφικά το χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας 

να έχει έξοδο στη θάλασσα. Δόθηκε ως οικόπεδα σε αλλοεθνείς από τους τοπικούς 

άρχοντες που εκπροσωπούν το ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ), Που έχουν δάκτυλο στα 

οικόπεδα στους Αγίους Σαράντα και Δέλβινο Πρόκειται για εκείνους που ο Μπερίσια 

«τους έχει πιάσει την ουρά με την πόρτα» !!!   

Σ΄αυτούς προσθέτονται και εκείνοι που πιστεύουν ότι με τη στήριξη του Μπερίσια θα 

βγάλουν από τη μέση τους πολιτικούς τους αντιπάλους στην εθνική ελληνική 

μειονότητα. Μάλιστα το πολιτικό αίτημα του ΚΕΑΔ προς το Δημοκρατικό Κόμμα 

φαίνεται δε θα είναι τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, αλλά η 

πολιτική εξόντωση μέσα στη μειονότητα των αντιπάλων της ηγεσίας του ΚΕΑΔ - 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ.  

Ο Μπερίσια  δεν παρέλειψε να θυμίσει ότι θα στηρίξει στην ελληνική μειονότητα 

εκείνο το κομμάτι που στηρίζει το ΚΕΑΔ. Δεν παρέλειψε να απειλήσει ο ίδιος 

εκπροσώπους της εθνικής ελληνικής μειονότητας αντιπάλους του ΚΕΑΔ.  

Βιάστηκαν όμως και οι εκπρόσωποι του ΚΕΑΔ να απειλήσουν τους αντιπάλους 

τους στη μειονότητα ότι «θα τους σβαρίσουν, θα τους διώξουν από τη δουλειά, θα 

τους κυνηγήσουν». (!!!).  

Θα την πληρώσουν κυρίως Έλληνες αντίπαλοι του ΚΕΑΔ  στο δημόσιο τομέα, -

δάσκαλοι, διευθυντές κρατικών επιχειρήσεων, τραπεζών, εκείνοι οι λίγοι Έλληνες 

που επανήλθαν στις γραμμές της αστυνομίας, αλλά και Έλληνες αντίπαλοι του 

ΚΕΑΔ στον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις των οποίων πρόκοψαν επί κυβέρνησης 

των σοσιαλιστών.  

Το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο από τη στιγμή που οι αντικαταστάτες των 

Ελλήνων στο δημόσιο τομέα, κυρίως στις περιοχές εκτός εκείνων με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό, δεν αναμένεται να είναι επίσης ελληνικής καταγωγής. Η 

διαπίστωση οφείλεται από την μία στις θέσεις  των δομών του Δημοκρατικού 

Κόμματος προς την ελληνική μειονότητα και τους λίγους οπαδούς από τις γραμμές 

των Ελλήνων στο νότο της χώρας. Από την άλλη στους κατά καιρούς αντιδράσεις 

των Αλβανών, γενικώς, για την αύξηση των Ελλήνων στελεχών επικεφαλείς στους 

τομείς αυτούς. 

Θα πρέπει επίσης εδώ να έχουμε υπόψη ότι η κυβέρνηση Μπερίσια 1992-1997, 

απέλυσε περισσότερους από τριακόσια στελέχη ελληνικής καταγωγής στον 

αλβανικό στρατό, αστυνομία και μυστικές υπηρεσίες. 

     Αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ θα είναι το απλωμένο 

χέρι του Σαλί Μπερίσια στην ελληνική μειονότητα. (Πρόκειται όμως για το χέρι 

του Μερίσια της περιόδου 1992-1994).   

Συνεπώς, όποτε θα αλλάζουν οι κυβερνήσεις στην Αλβανία, η εθνική ελληνική 

μειονότητα θα ζει στιγμές του εσωτερικού πογκρόμ που θα στηρίζουν τα αλβανικά 

κόμματα. Και αυτό δε σημαίνει απλώς διάσπαση αλλά αυτοεξόντωση.  

Η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ- ΚΕΑΔ αντί να προστατέψει την εθνική ελληνική 

μειονότητα από τους ευνόητους σκοπούς του αλβανικού παράγοντα, - επίσημου  

και μη, - για τη διάσπαση και αποδυνάμωση της κοινότητας της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας στην Αλβανία, γίνεται το αποτελεσματικό μέσο τους για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού. 

Τέταρτο. Η ηγεσία του ΚΕΑΔ, είπαμε, δίδαξε στους Βορειοηπειρώτες την ταχτική του 

«κατά καιρούς πολιτεύεσαι» ως μέσω προστασίας, αλλά και βολέματος. 

Στην εθνική ελληνική μειονότητα με αφετηρία το Μπερίσια πρωθυπουργό 

εμφανίστηκαν «οι δεξιοί». Κάποιοι που την περίοδο 97-98 έφτυσαν αίμα για να 

προστατέψουν τις περιουσίες τους λόγω της αναρχίας που έσπειρε ο Μπερίσιας, 
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έβγαλαν στις βιτρίνες το πορτρέτο του. Κάποιοι άλλοι που θεώρησαν το Μπερίσια το 

μεγάλο υπεύθυνο για το μαρασμό της εθνικής ελληνικής μειονότητας, πήραν τους 

δρόμους για να πείσουν τους Βορειοηπειρώτες ότι η συμμετοχή του ΚΕΑΔ στην 

κυβέρνηση αποτελεί διορατική κίνηση του ΚΕΑΔ. Αυτό σημαίνει θεσμοποίηση της 

διάσπασης και αντιπαράθεσης στην ελληνική μειονότητα βάση των δυο μεγάλων 

κομμάτων στην Αλβανία. Του  Σοσιαλιστικού από την μία και του Δημοκρατικού από 

την άλλη. 

Η Αθήνα, όσον αφορά την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία,  μέσω των 

εκπροσώπων της στην Αλβανία, παίζει το παιχνίδι αυτών των κομμάτων.  

ΤΕΛΟΣ 

 

Υ.Γ 

Η ανάλυσή μου μπορεί να ακούγεται μονομερή. Δεν το κρύβω ότι πιστεύω πως τις 

ευθύνες για την κατάντια στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία έχουν σε πρώτη 

γραμμή οι πολιτικοί που επιδιώκουν την μονιμότητα και νομιμότητα της 

εκπροσώπησης της εθνικής ελληνικής μειονότητας 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος 

καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 

 
 

ΤΗΛ-FΑΧ  00 355 846 6274      Κιν/το ++ 0947819009 -  ++ 355 692799707     e-mail  panajotbarka@yahoo.gr 

 

      Αργυρόκαστρο 23.11.2005. 

 

Κλίμα διωγμών στην ΕΕΜ από την κυβέρνηση Μπερίσια, ως 

μέσω προς ενίσχυση των κυβερνητικών εταίρων του, της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ 

23.11.2005 
1.  

Ο Σ. Μπερίσια, μετά απ΄ όσα μεσολάβησαν κατά την πρώτη θητεία 

διακυβέρνησης του κόμματος του, 1992-97, διακατέχεται από την έμμονη ιδέα του 

αποφασιστικού ρόλου της Ελλάδας για την τύχη της διακυβέρνησης στην Αλβανία. 

Ενισχύει αυτό και το γεγονός ότι ο Νάνο λόγω των καλών σχέσεων που ακολούθησε 

με την Ελλάδα, δεν του μπήκε καρφί επί 8 χρόνια.  

Πιστεύει ότι θα πετύχει τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα, πρώτο,  μέσω της δικής του 

κομματικής του διείσδυσης στην εθνική ελληνική μειονότητα, όπως το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα. Δεύτερο μέσω της στήριξης του πολιτικού φορέα (ΚΕΑΔ) που φέρετε ότι 

εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ελλάδας. 

Τα δύο συμπίπτουν με τις επιδιώξεις του ΚΕΑΔ για να κερδίσει το χαμένο 

εκλογικό και πολιτικό έδαφος στην εθνική ελληνική μειονότητα. Το ΚΕΑΔ αποδίδει 

τις αιτίες για το χαμένο εκλογικό έδαφος στη μειονότητα, στη δράση των προσωπικών 

πολιτικών αντιπάλων της ηγεσίας του ΚΕΑΔ εντός της εθνικής ελληνικής μειονότητας. 

Οι αντίπαλοι φέρουν το όνομα «Έλληνες σοσιαλιστές» με σύμβολο στη Δρόπολη τον 

βουλευτή Τάβο του Σ. Κόμματος. Στις προσωπικές εκλογομαχίες με τον Ντούλε, ο 

Τάβος βγήκε νικητής μερικές φορές  (τρεις φορές στις βουλευτικές και δύο στις τοπικές 

εκλογές). Οι «Έλληνες σοσιαλιστές» θεωρούνται από το ΚΕΑΔ–ΟΜΟΝΟΙΑ, 

προδότες  

2.  
Ταυτόχρονα η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο στο 

Αργυρόκαστρο αντιμετωπίζουν με την ίδια λογική την εξέλιξη στην εθνική ελληνική 

μειονότητα. Δυστυχώς όμως, υποστηρίζοντας μονομερώς την πλευρά του ΚΕΑΔ, 

μετατράπηκαν σε μέρος της αντιπαράθεσης και διάσπασης της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας.  

α. Το διπλωματικό σώμα αντιμετωπίζει και προβάλλει το ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ 

ως τους μόνους εκπροσώπους της εθνικής ελληνικής μειονότητας αναγνωρισμένους 

από την επίσημη Αθήνα. Έτσι, προβάλλει την μετωπική επίθεση, μέχρι και με 

εξτρεμιστικά μέσα, κατά των αντιπάλων και διαφωνούντων με την ηγεσία του ΚΕΑΔ 

και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ως πολιτική γραμμή της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, ως βούληση 

της Αθήνας, ή ως ικανοποίηση της βούλησης της Αθήνας γίνονται και οι παραχωρήσεις 

από τα αλβανικά κόμματα προς το να συμμετάσχει στη βουλή  το ΚΕΑΔ.  

β. Στην ουσία όμως, η επιλεγμένη αυτή ηγεσία του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 

προωθείται και υποστηρίζεται από ελληνικής πλευράς, ως το καλύτερο και 

mailto:panajot@albmail.com
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αποτελεσματικό μέσο για την ανταλλαγή ή την αντιστάθμιση των συμφερόντων 

της κοινότητας της εθνικής ελληνικής μειονότητας με τα συμφέροντα των 

Ελλήνων επενδυτών στα Τίρανα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που τα συμφέροντα 

των Ελλήνων επενδυτών στα Τίρανα και στην Αλβανία εμποδίζονται από την 

αλβανική κυβέρνηση, χρησιμοποιείται ως αντίβαρο η διεκδίκηση των εθνικών 

δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Όσο εκείνα τα συμφέροντα 

πηγαίνουν καλά, καλά και θετικά αντιμετωπίζεται και η εθνική ελληνική 

μειονότητα. 

(Τη διαπίστωση αυτή εκδηλώνουν τώρα προς τα έξω και στελέχη της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ) 

γ. Ωστόσο, τα συμφέροντα των Ελλήνων επενδυτών δεν μπορεί να πει 

κανείς ότι είναι εθνικά ελληνικά συμφέροντα εφόσον Ελληνικές εταιρίες όπως η 

vodafon, κοσμοτέ, ελληνικά πετρέλαια, κλπ είναι οι επίσημοι χορηγοί σε όλη την 

εθνικιστική προπαγάνδα, επίσημη και μη, που προβάλλουν τα αλβανικά ΜΜΕ 

κατά της Ελλάδας, (Χρηματοδοτούν μέχρι ακόμα και τέτοιες εκπομπές που έχουν 

στο πάνελ κυβερνητικούς και μη παράγοντες, από την Αλβανία και τη διασπορά 

της που πασχίζουν να ονομάσουν την τσάμικη κοινότητα, κατ΄ αυτούς στην 

Αλβανία, «ως εκδιωγμένη αλβανική εθνική μειονότητα από τα πατρώα της εδάφη 

την τσαμουριά στην Ελλαδα» -(τηλεοπτική εκπομπή στο τηλεοπτικό κανάλι Top 

Channel με χορηγό την ελληνική vodafon και κοσμοτέ, λίγες μέρες πριν την 

αποτυχημένη επίσκεψη Παπούλια στους Αγίους Σαράντα). 

Στη πλαίσιο της λογικής αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι γιατί η 

Ελληνική πρεσβεία αδιαφόρησε για το σκηνικό που ετοιμάζονταν από τα Τίρανα 

κατά την επίσκεψη του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας στους Αγίους 

Σαράντα και γιατί στη συνέχεια επιδίωξε να πείσει την Αθήνα ότι πρόκειται για 

έναν «καλό Μπερίσια» και ένα «γέρο Αλβανό πρόεδρο» που τον περίπαιξε και 

παραπλάνησε ο φίλος του Έλληνα Προέδρου και σύμβουλος του Μοϊσίου, ονόματι 

Καπλάνι. (!!) 

δ. Στη λογική αυτή, το διπλωματικό σώμα στην Αλβανία επιδιώκει τώρα 

όχι μόνο να φιμώσει κάθε αντίθετη φωνή με την ηγεσία του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

και να εκδιώξει στο όνομα της ενότητας, κάθε αντίπαλό της, αλλά και να 

δημιουργήσει μέσω των συγκεκριμένων δομών και ανθρώπων τους, μια βιτρίνα 

της μειονότητας, εντελώς ελεγχόμενη, χωρίς πονοκεφάλους και προβλήματα, όπως 

επί Χότζα. 

Το πρώτο βήμα δεν σχετίζεται απλώς με την εκδίωξη των Ελλήνων  

μειονοτικών, αντιπάλων της συγκεκριμένης ηγεσίας. Μιλάει εύγλωττα γι΄αυτό 

και η χρηματοδότηση μιας πολυτελής εφημερίδας, «Ο ταχυδρόμος της Ηπείρου» 

χρηματοδοτημένης από το Υπουργείο Εξωτερικών ως φερέφωνο του ΚΕΑΔ-

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Πρεσβείας, Ελληνικού Προξενείου, Αρχιεπισκόπου, Μπερίσια. 

Μοναδικός της αντίπαλος, όσοι διαφωνούν μαζί τους.   

Για τη βιτρίνα και την ελεγχόμενη μειονότητα, μιλάει επίσης και η 

προσπάθεια για την κατάργηση της δημόσιας ελληνικής παιδείας στην εθνική 

ελληνική μειονότητα και την αντικατάστασή της από ιδιωτική. (Πώς να εξηγηθεί 

διαφορετικά το γεγονός ότι, δίδονται εκατομμύρια Ευρώ από την ελληνική 

πολιτεία για ιδιωτικά ελληνικά σχολεία στην Αλβανία, για να μάθουν ελληνικά οι 

Αλβανοί και εγκαταλείπεται εντελώς η δημόσια ελληνική παιδεία η οποία 

αποτελεί το ουσιαστικό στοιχείο που κατοχυρώνει την εθνική ελληνική 

μειονότητα στην Αλβανία ως συστατικό στοιχείο της αλβανικής κοινωνίας και 

κράτους.    
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3. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σαλί Μπερίσια πείστηκε ότι ο τρόπος για να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη της Ελλάδας και να πετύχει το σκοπό του σε σχέση με την εθνική 

ελληνική μειονότητα είναι να εντάξει το ΚΕΑΔ στον κυβερνητικό συνασπισμό και από 

την άλλη να στηρίξει τους σκοπούς του ΚΕΑΔ (της ηγεσίας) στη κόντρα με τους 

πολιτικούς αντιπάλους του στην εθνική ελληνική μειονότητα.  

Συνεπώς, τώρα οι Έλληνες, λεγόμενοι «προδότες» οι οποίοι εκλογικά 

αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία στο χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας 

έχουν να αντιμετωπίσουν ως πλευρά την ηγεσία του ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το 

διπλωματικό σώμα ενισχυμένα από την παρουσία του Αρχιεπισκόπου,  καθώς  και 

την κυβερνητική ισχύ του πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσια και των κυβερνητικών 

και κρατικών δομών.  

Η συμπαράσταση αυτή απόχτησε σάρκα και οστά στην εκδίωξη από μέρος του 

Μπερίσια, των αντιπάλων της ηγεσίας του ΚΕΑΔ, εν ονόματι της πάταξης της 

διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Η δίωξη επικεντρώθηκε κυρίως 

κατά του βουλευτή Τάβου και του αδερφού του επιχειρηματία.  

Ο Μπερίσια εκμεταλλευόμενος το «ΟΚ!» των προ αναφερομένων παραγόντων, 

(ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ- Διπλ. Σώματος-Αρχιεπισκόπου) και επωφελούμενος από τις 

παρατυπίες στα εμπόρια του Τάβου, (όπως όλοι σχεδόν στην Αλβανία), εξαπόλυσε 

πρωτόφαντη επίθεση κατά του Τάβου επιχειρηματία. Η χωρίς προηγούμενο και 

υποδειγματική δίωξη, ανάγκασε τον Τάβο να βρει διέξοδο σωτηρίας στην ανακοίνωση 

χρεοκοπίας και την μεταβίβαση των περιουσιών του και εγκαταστάσεων του σε 

Αλβανούς συνεταίρους και συνεργάτες του.  

Συγκεκριμένα τις τεράστιες εγκαταστάσεις στο Γεωργουτσάτι, (μερικές 

δεκάδες στρέμματα αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας 

εμπορευμάτων) καθώς και η ιδιοκτησία μερικών εμπορικών εταιριών και 

αντιπροσωπειών ελληνικών και δυτικών προϊόντων, μεταβιβάστηκαν αυτομάτως σε 

Λαζαρατινούς που πρόσκεινται στο Δημοκρατικό Κόμμα. (Είναι ένας τρόπος 

άμβλυνσης της επίθεσης του Μπερίσια εναντίον  του. Την ίδια όμως ταχτική, κλήση 

προς τα δεξιά, κάνουν οικειοθελώς πολλοί Έλληνες)   

Οι Λαζαρατινοί εγκαταστάθηκαν στο Γεωργουτσάτι ανέλαβαν δράση. Έδιωξαν 

όλους τους Έλληνες εργαζόμενους  από τις επιχειρήσεις Τάβο για να τους 

αντικαταστήσουν με δικούς τους ομοεθνείς.(!!!) 

Επίσης, ο Τάβος αναγκάστηκε να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές (Μερικών 

εκατομμυρίων Ευρώ διότι είχε την απόλυτη πλειοψηφία,) στο τουριστικό κέντρο του 

Λυκουρσιού, σε Αλβανό (τσάμικης καταγωγής). 

 
4.  

Ωστόσο, πολλοί ακόμα Έλληνες επιχειρηματίες, (αντίπαλοι της ηγεσίας 

του ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑΣ) στο Αργυρόκαστρο, Δέλβινο και Αγίους Σαράντα, 

δέχονται διακριτικά καθημερινά πιέσεις, ελέγχους και προστίματα από τις δομές 

της νέας κυβέρνησης 

Ακόμα και η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αξιοποιείται διακριτικά από τις 

κρατικές δομές σε βάρος των Ελλήνων αντιπάλων της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και 

του ΚΕΑΔ. Όπως είναι γνωστό το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται στις ελληνικές 

μειονοτικές περιοχές από 15-18 ώρες την ημέρα. (Οι περιοχές μας είναι οι μοναδικές 

στην αλβανική επικράτεια που πληρώνουν τις υποχρεώσεις στο κράτος, όσον αφορά 

την κατανάλωση του ρεύματος, στο 100%. Επίσης είναι περιοχές οι οποίες 

εξασφαλίζουν περισσότερο από το 70 τοις εκατό των οικονομικών εσόδων στους 

νότιους νομούς της Αλβανίας) Το ρεύμα όμως στις περιοχές μας διακόπτεται πολύ 
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περισσότερες ώρες από περιοχές που δεν πληρώνουν ούτε το 20 τοις εκατό του 

ρεύματος και η οικονομική δραστηριότητά τους δεν παίζει κανένα ρόλο.  

Σάμπως να μη έφτανε αυτό, στις περιοχές μας περιφέρεται η «ηλεκτρική 

αστυνομία για την πάταξη των παραβατών» (όταν η πληρωμή κατανάλωσης του 

ρεύματος γίνεται στο 100%). Θα βρουν όμως κάτι, ξανά στους αντιπάλους του ΚΕΑ-

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για να βάλουν τσουχτερά πρόστιμα. 

α. Το χειρότερο είναι ότι στην ωμή παραβίαση του στοιχειωδώς δικαιώματος 

για ομαλή διαβίωση δεν αντιδρά ούτε η ΟΜΟΝΟΙΑ, ούτε και το ΚΕΑΔ, ούτε και το 

τοπικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ψηφίζεται ευρέως στις περιοχές μας , μάλιστα 

εκλέγει και δύο βουλευτές. 

β. Όσον αφορά το ΚΕΑΔ- ΟΜΟΝΟΙΑ είναι σωστή η εκτίμηση ότι επιτρέπουν 

την ομαδική και διακριτική αυτή καταδίκη ως εκδίκηση για την πλειοψηφία των 

Ελλήνων ψηφοφόρων που τους καταψηφίζουν. Δεν αντιδρούν επίσης στο πλαίσιο της 

λογικής της συγκυβέρνησης με το Δημοκρατικό Κόμμα. 

δ. Άρα, σωστή είναι και η εκτίμηση ότι από τη στιγμή που η κυβερνητική 

συμμαχία του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τα αλβανικά κόμματα γίνεται για να 

επωφεληθούν κυβερνητικά πόστα και οικονομική άνεση μέχρι πλούτη μερικά στελέχη 

του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έστω και από την μειονότητα, (τα οποία αντικαθιστούν την 

προάσπιση και διεκδίκηση των εθνικών δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας με τα προσωπικά τους συμφέροντα,) τότε καλύτερα ήμασταν στην εποχή 

του Χότζα, διότι τότε  επωφελούνταν πολύ περισσότερα στελέχη από τη μειονότητα 

απ΄ ο, τι σήμερα . 

ε. Σωστή είναι επίσης και η εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αντίδραση από το τοπικό 

ΣΚ επειδή οι παράγοντες και οι επικεφαλείς των δομών του στην μειονότητα είναι υπό 

τον διωγμό του κυβερνώντος κόμματος.         

 

ΤΕΛΟΣ 

 

  



79 

 

 

 

   ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ              
 
         

 

ΤΗΛ-FΑΧ  00 355 846 6274      Κιν/το ++ 0947819009 -  ++ 355 692799707     e-mail  panajotbarka@yahoo.gr 

 
 

Προς    

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ  

κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
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    κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΗΔΗ 

ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 
  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΟΣΗ 
  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓ/ΣΤΡΟ 
   κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΤΕΛΟΥ  

 
Μια σωστή ανάγνωση των δημοτικών εκλογών Δημοτικές του 2007 

στην ΕΕΜ         
Αργυρόκαστρο, 27.02.2007 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Μέσω της παρούσας ανάλυσης θέλουμε να Σας μεταφέρουμε μερικές απόψεις και 

ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση στην εθνική ελληνική μειονότητα μετά από τις 

δημοτικές εκλογές της 18-ης Φεβρουαρίου στην Αλβανία, καθώς και με το αντίκτυπο 

αυτών στις σχέσεις με την αλβανική επίσημη πολιτεία και κράτος, όπως επίσης και με 

τον εθνικό κορμό.  

Στις δημοτικές εκλογές το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (ΚΕΑΔ-

ΟΜΟΝΟΙΑ), κέρδισε στο συμπαγές τμήμα της εθνικής ελληνικής μειονότητας 7 από 

τις 8 επαρχίες όπως και το δήμο της Χιμάρας. Σε αρκετές απ΄ αυτές τις επαρχίες 

κέρδισε και την πλειοψηφία των μελών των επαρχιακών συμβουλίων. 

Μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να θεωρήσει τη νίκη του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, απόδειξη 

της ενότητας και συσπείρωσης των μελών του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού γύρω 

από τους συγκεκριμένους φορείς, που επιδιώκουν την εθνική και πολιτική 

εκπροσώπησή του. 

Στην πραγματικότητα θέλουμε να πιστεύουμε ότι: 

1. Η «νίκη» του ΚΕΑΔ–ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως επιβεβαίωση 

της ενότητας, σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων 

Βορειοηπειρωτών. Ούτε να χρησιμεύσει ως επιχείρημα ενίσχυσης της εσωτερικής 

συνοχής και λειτουργίας ως ισχυρή κοινότητα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. 

Απλώς, πρόκειται για μια εκλογική νίκη και προσπάθεια του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

να πετύχει, με τη στήριξη της αλβανικής κρατικής μηχανής, την ενίσχυση της 

ασθενούς πολιτικής του στήριξης μεταξύ των Ελλήνων. Φέρνει την ανατροπή στους 

mailto:panajot@albmail.com
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συσχετισμούς εκπροσώπησης στην τοπική αυτοδιοίκηση των δυο διαμορφωμένων 

παρατάξεων στην εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Συνεπώς και την 

ανατροπή των ισορροπιών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του βορειοηπειρωτικού 

ελληνισμού, που αναπόφευκτα διατηρούνταν, παρά τη σκληρή αντιπαράθεση και με 

γκρεμισμένες τις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ αυτών των παρατάξεων. 

Η «νίκη» του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αποτελεί συνέχεια της επιβολής του κλίματος 

απολυταρχίας της ηγετικής του ομάδας επί του Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού και 

διωγμού των επίσης Ελλήνων πολιτικών της αντιπάλων. Αυτό σημαίνει ότι η διάσπαση 

μεταξύ των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών παραμένει, με εντονότερη την παράμετρο 

ρεβανσισμού και αντεκδίκησης. Η πολιτική ρεβανσισμού και διωγμών της ηγετικής 

ομάδας του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, προς τους πολιτικούς της αντιπάλους, μέχρι τώρα 

καλλιεργούνταν και εφαρμόζονταν από θέσεις κυβερνητικής ισχύς, λόγω συμμαχίας 

του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος. Στο κλίμα 

αυτό προστίθεται τώρα ο απόλυτος έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη 

αναγγέλθηκαν απολύσεις των Ελλήνων «αντιπάλων» από τη διοίκηση των επαρχιών 

που μέχρι πρότινος ελέγχονταν από την αντίπαλη παράταξη. 

Μετά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2005, που έφεραν στην κυβέρνηση το Δημοκρατικό 

Κόμμα με σύμμαχο το ΚΕΑΔ, περισσότεροι από 75 Έλληνες, στο 80 τοις εκατό 

πτυχιούχοι πανεπιστημίου, διώχτηκαν από το αλβανικό δημόσιο ως πολιτικοί 

αντίπαλοι του ΚΕΑΔ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Το γεγονός αναγκάζει τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες να επικαλούνται συμπεριφορές 

του κομμουνιστικού καθεστώτος, όπου η επιβίωση υπαγόρευε στον Έλληνα την 

υποταγή και εξυπηρέτηση του καθεστώτος. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, επί 

κομμουνιστικού καθεστώτος, αποτέλεσε το αποτελεσματικότερο μέσο αυτοδιάλυσης 

της ελληνικής κοινότητας του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού και απώθησης, 

προσωπικά, της εθνικής ταυτότητας. 

Οι συνέπειες είναι μεγαλύτερες εν΄ καιρό «δημοκρατίας» και όταν επιβάλλονται και 

υπαγορεύονται από τους ίδιους τους πολιτικούς εκπροσώπους του βορειοηπειρωτικού 

ελληνισμού, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι προστατεύουν τα εθνικά δικαιώματά τους. 

Συνεπώς, δυσκολευόμαστε πλέον να μιλήσουμε για την εθνική κοινότητα του 

βορειοηπειρωτικού ελληνισμού στην Αλβανία. Απεναντίας, μπορούμε να μιλούμε για 

ένα σύνολο ατόμων ελληνικής καταγωγής, το οποίο για πολιτικούς λόγους στην 

υπηρεσία των συμφερόντων της ομάδας εκπροσώπησής του, είναι διασπασμένο και 

ούτε σκέφτεται, ούτε ενδιαφέρεται εθνικά. Η ανάγκη προσωπικής επιβίωσης, από 

κοινού με άλλους παράγοντες, κάνει τον κάθε Έλληνα εναπομείναντα στα πατρώα 

του εδάφη, να βλέπει εκ΄ νέου με φόβο και υποταγή το αλβανικό κράτος, 

εκπροσωπούμενο μάλιστα από ομογενείς πολιτικούς εκπροσώπους του. 

   2.   Η “νίκη” του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποτελεί επιβεβαίωση του γεγονότος ότι 

τους εκπροσώπους της εθνικής ελληνικής μειονότητας αποφασίζει η κεντρική εξουσία 

στα Τίρανα. Η πραχτική δυνατότητα ξεκινάει από τον έλεγχο, δέσμευση και 

εξαρτοποίηση του σκληρού πυρήνα της λεγόμενης αυθεντικής ηγεσίας της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας, (ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ). (Προωθώντας σ΄αυτόν το πυρήνα άτομα 

υπό τον έλεγχο των αλβανικών κρατικών δομών, ή λόγω δεσμεύσεων στο παρελθόν σε 

βάρος του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού, ή λόγω ικανοποίησης προσωπικών 

συμφερόντων, πολιτικών και οικονομικών). Στον πυρήνα αυτό το κράτος, ή 

υποδεικνύει ξανά άτομα της ίδιας κατηγορίας, ή στηρίζει άτομα που επιλέγει ο πυρήνας 

αυτός. Από την άλλη όταν και όπου χρειάζεται στηρίζει την «αντιπολιτευόμενη» 

παράταξη του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για να πετύχει καλύτερα τη διάσπαση. Συνεπώς, 

μοναδικός στόχος παραμένει ο έλεγχος των εξελίξεων στην εθνική ελληνική 

μειονότητα, με όπλο τη διάσπαση. Η επίτευξή του στόχου αυτού απαλλάσσει τα 
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Τίρανα από τυχόν εθνικές διεκδικήσεις και σεβασμό δικαιωμάτων από μέρος της 

μειονότητας. Ταυτόχρονα, ελευθερώνεται περισσότερο στις εθνικές τους 

διεκδικήσεις. 

 Επιβεβαίωση των όσων πιο πάνω αναφέραμε αποτελεί, συν των άλλων και το γεγονός 

ότι μέχρι τη στιγμή που στην κεντρική εξουσία ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα η 

πλειοψηφία των εκπροσώπων στη μειονότητα άνηκαν στην παράταξη της αριστεράς 

στη μειονότητα. Συνεπώς υπήρξε κάποια ισορροπία στους έλληνες εκπροσώπους 

(έπαρχους συν βουλευτές). Οφείλεται στο γεγονός ότι το ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ 

συμμετείχε στην κυβέρνηση των αριστερών επί 8 χρόνια. Τώρα που το ΚΕΑΔ-

ΟΜΟΝΟΙΑ μετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού της δεξιάς (του κόμματος του Σαλί 

Μπερίσια), η ζυγαριά πολιτικής εκπροσώπησης του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού 

έγειρε μονόπλευρα προς το ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ. 

Το γεγονός αποτελεί επίσης, επιβεβαίωση των παλιότερων κατηγοριών του ίδιου του 

ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ. Ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση η κρατική μηχανή είναι επί 

ποδός για την εκλογή των υποψηφίων Ελλήνων μειονοτικών που επιλέγουν οι 

πολιτικοί σύμμαχοι της κεντρικής εξουσίας στην ελληνική μειονότητα. (Συμβαίνει 

περισσότερο με τους εκπροσώπους του ΚΕΑΔ–ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επειδή τα επίσημα 

Τίρανα επικαλούνται ως πρόσχημα ότι χαίρουν την όλη υποστήριξη της Αθήνας.) 

Λόγου χάρη στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στην επαρχία Λειβαδιάς νομού Αγίων 

Σαράντα κατ΄όλη την προεκλογική εκστρατεία, οι διευθυντές των κρατικών επιχειρήσεων 

απειλούσαν τους Έλληνες υπαλλήλους με απόλυση από το αλβανικό δημόσιο σε 

περίπτωση που δεν θα στήριζαν τους εκπροσώπους επιλογής του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Ενώ οι εκπρόσωποι της εφορίας για τον ίδιο σκοπό «είχαν πιάσει δουλειά» με τους 

εκπροσώπους των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το ίδιο σκηνικό παρατηρούνταν και στις 

υπόλοιπες επίμαχες επαρχίες   

Το αποκορύφωμα συνέβηκε στην επαρχία Άνω Δρόπολης νομού Αργυροκάστρου. Δυο 

μέρες πριν την κάλπη απολύθηκε για εκφοβισμό ο 58-χρονος ηλεκτρολόγος Σπύρος 

Κάργιαννης και προειδοποιήθηκαν οι υπόλοιποι συνάδελφοί του επειδή όλοι θεωρούνταν 

αντίπαλοι του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο κυνισμός με την απόλυση του Κάργιαννη ξεπερνάει 

κάθε όριο λογικής. Για να μη φανεί ως απόλυση, δόθηκε εντολή να μεταφερθεί ως 

έμπειρος στο Τεπελένι, τη στιγμή που στις περιοχές μας δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι και 

συχνά διορίζονται  αλλοεθνείς.  

Την προκλητικότητα της ανοιχτής θέσης του κράτους υπέρ της νίκης των υποψηφίων του 

ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, επιβεβαιώνει και η συμπεριφορά του Βορειοηπειρώτη 

περιφερειάρχη νομού Αργυροκάστρου Σπύρου Ξέρα, ταυτόχρονα τοπικού προέδρου του 

ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Παραβιάζοντας κάθε νόμο, εισήλθε στην αίθουσα καταμέτρηση 

ψήφων  στην επαρχία Κάτω Δρόπολης  και χτυπώντας  με χέρια και πόδια  τις κάλπες 

και τα τραπέζια φώναζε  ότι «εγώ είμαι το κράτος και εδώ θα γίνει ο, τι πω εγώ».  

3. Στην προκειμένη περίπτωση η «νίκη» του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ συγκρίνεται με 

την Πύρρειος Νίκη, τόσο για την ηγετική ομάδα του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όσο και 

για το σύνολο της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Η διατήρηση της, 

όμως, απαιτεί την τραγική λογική αποκατάστασης της αδικίας με νέα αδικία. Όχι, 

όμως σε προσωπικό, αλλά σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.  

Πρόκειται ταυτόχρονα για «νίκη» αντιπερισπασμού των Τιράνων επί της 

επιβεβλημένης ανάγκης της εθνικής ελληνικής μειονότητας για ενότητα και 

ομοψυχία και των συμφερόντων της Ελλάδας επί της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας και των δικαιωμάτων της. 

 Το πόρισμα αυτό, όπως αναφέραμε, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της 

εθνικής ελληνικής μειονότητας σε όλα τα επίπεδα, ειδικά τα δέκα τελευταία χρόνια, 

επιλέγονται, προωθούνται και είναι υπό εξάρτηση της κεντρικής εξουσίας των 
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Τιράνων. Άτομα με ορθές θέσεις επί των εθνικών θεμάτων, που αντιμετωπίζει η εθνική 

ελληνική μειονότητα, υποβαθμίζονται, απομονώνονται και αποβάλλονται από τα 

πολιτικά δρώμενά της. Χρησιμοποιούνται γι΄αυτό μηχανισμοί από την ίδια την εθνική 

ελληνική μειονότητα, που το αλβανικό κράτος έχει στήσει και η Αθήνα έχει στηρίξει. 

 Δεν έχουμε εδώ υπόψη τα άτομα με ύποπτο παρελθόν όσον αφορά τις σχέσεις τους με 

το κομμουνιστικό καθεστώς σε βάρος του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού. Τα οποία 

δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν ρόλο και λόγο στα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. 

Έχουμε περισσότερο υπόψη τις ταχτικές των Τιράνων και των δομών του αλβανικού 

κράτους για τον έλεγχο αυτών. Υπάρχουν δύο αλληλένδετοι τρόποι. Τα Τίρανα 

επιτρέπουν και συμβάλλουν στην ικανοποίηση των προσωπικών τους ιδιοτελών 

περιουσιακών συμφερόντων. Η ικανοποίηση αυτή στηρίζεται στην παρανομία, τόσο 

σε σχέση με το αλβανικό κράτος όσο και με την Ελλάδα. Οι παρανομίες τους, όμως 

την ίδια στιγμή που επιτρέπονται, καταγράφονται κιόλας. Το αλβανικό κράτος 

γνωρίζει πολύ καλά ότι αποτελούν το καλύτερο μέσο πίεσης σε περίπτωση που οι 

εκπρόσωποι αυτοί της ελληνικής μειονότητας θυμηθούν να διεκδικήσουν εθνικά 

δικαιώματα για τον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό. Επιβεβαίωση αυτού αποτελεί το 

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η καρέκλα του εκπροσώπου της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας θωρείται το αποτελεσματικότερο μέσο εμπλουτισμού για την ηγετική 

ομάδα του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (και όχι μόνο). Την ίδια στιγμή η διεκδίκηση 

σεβασμού εθνικών δικαιωμάτων για τον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό 

καθηλώνεται στο μηδέν. 

Είπαμε επίσης ότι πρόκειται για «νίκη» αντιπερισπασμού. Είναι γεγονός ότι η 

κατάσταση διάσπασης και διχόνοιας στην εθνική ελληνική μειονότητα είχε θέσει προ 

πολλού επί τάπητος την αναγκαιότητα αλλαγής του πολιτικού της σκηνικού. Βασικός 

στόχος η πολυπόθητη ενότητα με σεβασμό τις δημοκρατικές αρχές, την προαγωγή σε 

πρώτη μοίρα των εθνικών πιστεύω και θέτοντας στην υπηρεσία αυτών τις ιδεολογικές 

και πολιτικές διακρίσεις.   

 Ακριβώς τη στιγμή αυτή η κεντρική εξουσία των Τιράνων κινητοποιήθηκε να 

αναδείξει απόλυτο νικητή το ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ, σύμμαχο στην κυβέρνηση. Δεν 

πρόκειται απλώς για την ανατροπή των πολιτικών ισορροπιών στις γραμμές της 

εθνικής ελληνικής μειονότητας, ανεξάρτητα από τις σχέσεις αντιπαράθεσης και  έχτρας 

μεταξύ των παρατάξεων. Αλλά έδωσε στο ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ το επιχείρημα να 

ισχυριστεί ότι «η λαϊκή ψήφος δεν επιτρέπει καμιά αμφισβήτηση στην πολιτική που 

ακολουθεί η συγκεκριμένη ηγετική ομάδα». Συμβαίνει έτσι τη στιγμή που υπεύθυνο 

για την ενότητα  του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού και τη διεκδίκηση εθνικών, 

πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέρ αυτού είναι θεσμικά η ΟΜΟΝΟΙΑ και 

το ΚΕΑΔ. Το ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ είχε συνεχώς εξουσία στην ελληνική μειονότητα. 

Είχε μάλιστα την όλη στήριξη της Αθήνας. Εκείνο που κατόρθωσε ήταν να 

διασπάσει την εθνική ελληνική μειονότητα, να υποβαθμίσει την διεκδίκηση των 

ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων, να κατακερματίσει  την κοινότητα του 

βορειοηπειρωτικού ελληνισμού, να φέρει κοντά και υπό των Τιράνων τα στελέχη 

της μειονότητας και τους απλούς Έλληνες και υποκριτικά κοντά στην Αθήνα. 

Τώρα, που με τη βοήθεια των Τιράνων απόχτησε απόλυτη εξουσία, τι μπορεί να 

περιμένει κανείς    
4. Η περίπτωση της Χιμάρα. 

Τα Τίρανα γνωρίζουν από καιρό ότι η Χιμάρα αποτελεί τον «επόμενο άλυτο εθνικό 

στόχο» της Αθήνας. Όπως επίσης, γνωρίζουν ότι τα εθνικιστικά τους σλόγκαν δεν 

μπορεί να κρύψουν την ιστορική αλήθεια για την ελληνικότητα της Χιμάρας. 

Συνεπώς, υιοθετούν και ακολουθούν την ίδια πολιτική που εφάρμοσαν και στις 

υπόλοιπες περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό της εθνικής ελληνικής μειονότητας. 
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Μέσω των ίδιων των δομών της μειονότητας επιδιώκουν τον έλεγχο των εξελίξεων εκεί 

και την επιβολή της δικής τους πολιτικής βούλησης, η οποία εστιάζεται στους εξής 

στόχους: ατόνηση των εθνικών φρονημάτων, διάσπαση του ελληνικού στοιχείου και 

συνολική υποβάθμιση.  

Επιβεβαίωση αυτού αποτελεί η περίπτωση Μπολάνου. Η προηγούμενη τριετή θητεία 

στο αξίωμα του δημάρχου της Χιμάρας δε δικαιολόγησε τις προσδοκίες της Αθήνας 

και του εδώ ελληνισμού για εθνικό έργο. Ταυτόχρονα, διέψευσε τις τυμπανοκρουσίες 

της ηγεσίας του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ που ταύτιζαν την νίκη του υποψήφιου τους με 

νίκη του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού έναντι των υπολοίπων χιμαριωτών ελληνικής 

καταγωγής υποψηφίων που στήριζαν άλλα αλβανικά κόμματα. 

Δεν άνοιξε ελληνικό δημόσιο σχολείο, παρά δίγλωσσο ιδιωτικό, δεν λύθηκε το θέμα 

των περιουσιών, μειώθηκε η επενδυτική δύναμη, γκρεμίστηκαν με την ευλογία του 

κτίρια Ελλήνων στην παραλία, ενώ τα υπόλοιπα αλλοεθνών παρέμειναν όρθια. Για το 

στενό του περιβάλλον ακούστηκαν πάρα πολλά για ανάμιξη σε παράνομες 

δραστηριότητες. Δε συνέβαλε, απεναντίας, στην καλλιέργεια κλίματος ομοψυχίας 

μεταξύ των εκεί ομογενών.  

Όμως, ήταν αρκετή μια δήλωσή του ότι η Χιμάρα αποτελεί μέρος της υπόλοιπης 

εθνικής ελληνικής μειονότητας σε μια στημένη εκπομπή σε αλβανικό κανάλι για να 

συγκεντρωθούν πάνω του όλα τα φώτα του «Έλληνα εθνικού ήρωα» και του 

υποψήφιου που πρέπει να χαίρει τη στήριξη όλου του ελληνικού παράγοντα. Η 

απαίτηση στήριξης του Μπολάνου ήταν τέτοια, που δεν επέτρεψε να προσεχτεί ότι και 

οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν επίσης ελληνικής καταγωγής. Λήφθηκε υπόψη όμως ότι 

σερβίρισε η ηγεσία του ΚΕΑΔ. Εφόσον ήταν αντίπαλοι του, ταυτίστηκαν με 

διασπαστές, μειοδότες και προδότες.  

Φάνηκε επίσης ξεκάθαρα ότι τα προβλήματα που προέκυψαν στη βέβαιη επανεκλογή 

του Μπολάνου  αποτελούσαν μέρος ενός σεναρίου που σκοπό είχαν: 

α. Τα Τίρανα να αποδείξουν στον αλβανικό εθνικισμό ότι «δίνουν σκληρή μάχη» για 

να μη επιτρέψουν τη Χιμάρα στα χέρια των Ελλήνων. Ταυτόχρονα φανατίζουν 

εθνικιστικά κατά της Ελλάδας την αλβανική κοινή γνώμη. 

β. Από τη στιγμή που όλοι οι υποψήφιοι είναι ελληνικής καταγωγής, η αντιπαράθεση 

μεταξύ τους μέχρι φανατισμό, εγγυάται τη διάσπαση των χιμαριωτών. Άλλωστε, ένα 

από τα βασικά προβλήματα της Χιμάρας σήμερα είναι η διάσπαση των Χιμαριωτών 

στα ίδια μέτρα και λογική όπως οι Έλληνες στις υπόλοιπες ελληνικές μειονοτικές  

περιοχές. 

γ. Μεταφέρει στην Αθήνα το μήνυμα ότι της εκπλήρωσε την επιθυμία για να εκλεγεί  

ένας «Έλληνας» δήμαρχος στη Χιμάρα. 

Επιβεβαίωση του ότι πίσω από το όλο σκηνικό στη Χιμάρα ήταν τα Τίρανα, αποτελούν 

οι δηλώσεις του Μπολάνου μετά την ανακοίνωση της νίκης του. Ευχαρίστησε την 

κυβέρνηση των Τιράνων και προσωπικά το Μπερίσια για τη συμβολή τους στην 

επανεκλογή του στο αξίωμα του δημάρχου της Χιμάρας. Επίσης, οι υποστηρικτές του, 

οι οποίοι μια μέρα νωρίτερα ζητούσαν με δάκρυα στα μάτια μπροστά στις κάμερες 

ελληνικών καναλιών την παρέμβαση της Αθήνας κατά των ενεργειών του Μπερίσια, 

τον επευφημούσαν, μάλιστα στην αλβανική γλώσσα.   

 

Τέλος. 

 Η νίκη του ΚΕΑΔ συνεπώς δεν είναι εθνική νίκη, παρά μόνο εκλογική και προς 

ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων ή τρίτων. 

Στις καταστάσεις αυτές νομίζουμε πως είναι απαραίτητο ώστε η Πολιτική οργάνωση 

των Ελλήνων, ΟΜΟΝΟΙΑ, να πάψει να είναι μέρος της ιδεολογικής πολιτικής 

διάσπασης των Ελλήνων και να ταυτίζεται πλήρως με το ΚΕΑΔ. Θα πρέπει να 
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επανέλθει στον αρχικό στόχο. Να συσπειρώνει προς επίτευξη εθνικών και όχι 

ιδεολογικών στόχων, όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως ιδεολογικών πιστεύω.  

Για την επίτευξη του ρόλου αυτού η ΟΜΟΝΟΙΑ μπορεί να μετατραπεί σε ένα εθνικό 

κόμμα των Ελλήνων, ή να προωθεί και επιδιώκει την πραγμάτωση των στόχων της 

μέσω των Ελλήνων εκπροσώπων σε όλα τα Αλβανικά Κόμματα, αφού πρώτα η ίδια 

φέρει ισότιμα και δημοκρατικά στους κόλπους της όλους τους Έλληνες, οργανωμένους 

και μη σε θεσμούς , οργανώσεις και παρατάξεις.  

Αναγκαιότητα τίθεται  η επίτευξη μιας ισχυρής ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Επίσης, τα στελέχη της εθνικής ελληνικής μειονότητας θα πρέπει να είναι περισσότερο 

κοντά στην Αθήνα παρά στα Τίρανα, ως πραγματικοί συνομιλητές και συνεργάτες. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο 

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος 

καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
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Από Παναγιώτη Μπάρκα 
 

Η κατάσταση στην ΟΜΟΝΟΙΑ και προτάσεις για την 

ανασυγκρότησή της στο πνεύμα της ιδέας ΟΜΟΝΟΙΑ άτυπη Βουλή. 

(ενόψει της προπαρασκευής της συνάντησης στην Αθήνα που 

ετοιμάζει το ΥΠΕΞ) 

(Πρέσβη κύριο Κωσταντίνο Κοκόση) 

Ιούνιος 2007 
 

 

Αξιότιμε  Κύριε Πρέσβη 

Σας εύχομαι υγεία, κουράγιο και δύναμη! 

 

Τα υλικά του φακέλου αφορούν τις δικές μου εκτιμήσεις για την κατάσταση 

στην εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και τον ιδιαίτερα ασθενή της που 

λέγεται Πολιτική Εκπροσώπηση (ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ και άλλοι φορείς). -Πρόκειται 

για τα υλικά του Κινήματος για Εθνική Ενότητα. (σημ. Παν. Μπάρκα) 

Όπως αναφέρω και στο κείμενο, νομίζω ότι οι παράγοντες που δρουν στην 

εθνική ελληνική μειονότητα δε μπορούν από μόνοι τους να βγουν από την κρίση στην 

οποία εισήλθαν. Άρα είναι απαραίτητη η παρέμβαση από τον εθνικό κέντρο, όχι για 

απλή επιλογή προσώπων, ή για ντάντεμα, αλλά μια παρέμβαση που να προσβλέπει 

στην προώθηση μηχανισμού που δε θα επιτρέπει τους μέχρι τώρα εξοστρακισμούς και 

ολισθήσεις από τους εθνικούς σκοπούς προς προσωπικά συμφέροντα. 

Η επιλογή και προώθηση ηγετικής ομάδας θα επιδιώκει στην καλύτερη 

δυνατότητα για την τήρηση και λειτουργία του μηχανισμού. 

Αυτό επιβάλλεται περισσότερο και λόγω των μέχρι τώρα εξελίξεων στις 

εκλογικές διεργασίες για την επιλογή των εκλεκτόρων για την 7η εθνική συνδιάσκεψη 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που αποφάσισαν να γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου. (Διεξήχθη στις 8-

9.03.2008. σημ. Παν. Μπάρκα) 

Τι παρατηρείται συγκεκριμένα. Ο τρόπος πώς οργανώνει και διεξάγει τις 

αρχαιρεσίες στη «βάση», εντείνει το κλίμα εσωστρέφειας, διχόνοιας και διάσπασης της 

εθνικής ελληνικής μειονότητας. 

Ο στενός ηγετικός κύκλος της  ΟΜΟΝΟΙΑΣ ενώ επικαλείται το σεβασμό του 

καταστατικού της οργάνωσης, κατά το οποίο όλοι οι Έλληνες και οι ελληνικής 

καταγωγής Αλβανοί πολίτες είναι μέλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στην ουσία: 

Δεν οργανώνει συσκέψεις ανά τοπική οργάνωση με όλους τους Έλληνες, παρά 

μόνο με επίλεκτα πρόσωπα. Ή, απλώς διορίζει αυθαιρέτως ως εκπροσώπους και 

εκλέκτορες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ άτομα του στενού της περιβάλλοντος. 

Αποκλείει με πείσμα από τις διαδικασίες αρχαιρεσιών στη «βάση» όλους τους 

Έλληνες πολιτικούς αντιπάλους της ηγεσίας του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 

συμπεριλαμβανομένου και εκείνους που δεν είναι επιβεβαιωμένοι υποστηρικτές τους. 

Στους Αγίους Σαράντα και Δέλβινο «οι αντιφρονούντες της νυν ηγεσίας» 

επιδιώκουν να πληροφορηθούν πότε και που θα γίνουν οι εκλογικές συσκέψεις στις 

διάφορες κοινότητες για να οργανώσουν και αυτοί τη συμμετοχή τους, αλλά αυτό δεν 

το πετυχαίνουν σχεδόν ποτέ. 

Και σε περίπτωση που κάποιοι Έλληνες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να 

μετάσχουν στις σχετικές διεργασίες, βρίσκονται παγιδευμένοι στις διαδικασίες 

χειραγώγησης των εκλογικών αποτελεσμάτων που στόχο έχουν την επιλογή των 

έμπιστων προς την νυν ηγεσία εκλεκτόρων για να εγγυηθούν έτσι την επανεκλογή τους.     
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Η χειραγώγηση των αρχαιρεσιών στην ΟΜΟΝΟΙΑ επιβεβαιώνεται και από το 

γεγονός ότι δεν προηγείται ένα πολιτικό-εθνικό προεκλογικό πρόγραμμα και ούτε 

γίνονται γνωστές οι υποψηφιότητες για την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως και το 

πολιτικό πρόγραμμα και εθνικοί τους στόχοι. 

  Επιβεβαιωνόμαστε στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του διασυρμού και προς 

προσωπικά συμφέροντα της εθνικής οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ και της διάσπασης, 

εσωστρέφειας και αδελφοκτονίας στην εθνική ελληνική μειονότητα, δεν μπορεί και 

δεν επιτρέπεται να αναλάβουν τις ευθύνες και ενέργειες για την καλλιέργεια κλίματος 

ενότητας, σύμπραξης και προόδου του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. 

Τόσο το χειρότερο όταν η όλη αυτή διαδικασία διατυμπανίζεται ως βούληση 

της Αθήνας με το δήθεν αιτιολογικό ότι τα πάντα στην εθνική ελληνική μειονότητα 

πρέπει να τεθούν υπό τον έλεγχο αυτής της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  

Όπως αναφέραμε, οι υπόλοιπες υγιείς δυνάμεις στην εθνική ελληνική 

μειονότητα δεν μπορούν από μόνες του να ανατρέψουν την κατάσταση διότι πρόκειται 

για μια εντελώς άνιση αναμέτρηση. Συγκεκριμένα η νυν ηγεσία διαθέτει πολιτική ισχύ, 

χρήμα και εξουσία συγκεντρωμένα όλα σε μερικά χέρια και με την ανοχή παραγόντων 

από την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες δυνάμεις βλέπουν να χάνει έδαφος, και ο 

πατριωτισμός, και ο ιδεαλισμός, και οι αρχές. Συνεπώς κάθε προσπάθειά τους φέρνει 

τον περαιτέρω κατακερματισμό δυνάμεων ως το απόλυτο δοκιμασμένο αποτέλεσμα.  

Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει αναγκάσει τους μη μετέχοντες στις 

διαδικασίες αυτές να οργανώσουν αντιδράσεις προς το εθνικό κέντρο. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, 

 

Νομίζω ότι για να ανακοπεί η προσπάθεια της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς 

την τήρηση του κατεστημένου, που θέλει να πετύχει βαδίζοντας με τη λογική του 

τετελεσμένου γεγονότος, μπορεί να της ειπωθεί, πρώτο να σταματήσει να  δηλώνει ότι 

αυτή είναι η οδηγία της Αθήνας και δεύτερο ότι αυτές είναι οι επιλογές για τους 

εκλέκτορες της δικής της παράταξης για το 7ο Συνέδριο. Οι άλλες παρατάξεις θα έχουν 

τους δικούς τους.   

Οι προτάσεις που κάνω, εάν ασφαλώς επεξεργαστούν και από άλλους μπορεί 

να αποτελέσουν τη βάση για την εξασφάλιση και λειτουργία του μηχανισμού 

δημοκρατίας και στην εθνική ελληνική μειονότητα. 

 

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα…. 

Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου 

Παναγιώτης Μπάρκας  
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Του Παναγιώτης Μπάρκα 

Ανάλυση βουλευτικών εκλέγων 2013 στην Αλβανία 

Ιούλιος 2013 
 

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αλβανία είναι πλέον σχεδόν γνωστά.  

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει πάρει 65 βουλευτές, δύο λιγότερους από το 2009. Η 

συμμαχία της οποίας ηγείται το Σ. Κόμμα θα πάρει μέχρι τους 84 έδρες, (μπορεί και 

85). (Το 2009 πήρε 68. Το Κόμμα Σοσιαλιστικό Κίνημα Ένταξης ήταν ανεξάρτητο το 

2009). Τα άλλα κόμματα της συμμαχία πήραν: Το Κόμμα του Μέτα Σοσιαλιστικό 

Κίνημα Ένταξης 17 (μπορεί και 16 μπορεί και 18), (από 4 το 2009). Κόμμα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1, Ντούλες Ε (από έναν το 2009). (Υπάρχει και Μάρτος  

Ανδρέας στέλεχος ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ που εκλέγεται μέχρι τώρα με το ψηφοδέλτιο 

του Σ. Κόμματος στην περιφέρεια της Αυλώνας. Χριστιανο-δημοκρατικό Κόμμα στη 

Σκόδρα 1 έδρα 

Η συμμαχία της οποίας ηγείται το Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τώρα κυβερνόν, 

56 έδρες. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσια 49 βουλευτές (από 67 το 2009).  

Το Κόμμα των Τσάμιδων PDIU 5 (τέσσερις αυτόνομα σε περιφέρεις Αυλώνας, 

Φίερι, Τίρανα Ελμπασάνι και ένας που είναι ενταγμένος στο ψηφοδέλτιο του Δ. 

Κόμματος. (από 1 που έβγαλε αυτόνομα το 2009 + ένα με το Σ. Κόμμα). 

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 3 μέχρι τώρα βουλευτές (+ τον πρόεδρο με το 

ψηφοδέλτιο του Δ.Κόμματος) (από 1 το 2009) 

Συνολικά κόμματα στη Βουλή 7.  

Η ακραία αλλαγή αιφνιδίασε και τους ίδιους τους νικητές, που σημαίνει ότι 

ήταν πέρα από την καθοδήγησή τους και το πρόγραμμά τους. Αποτελεί βουβή 

εκδήλωση αγανάκτησης και αντίδρασης προς την δεξιά, η οποία παρουσίαζε τα 

φαινόμενα της παραφουσκωμένης βδέλλας, που δεν έλεγε να πέσει. Έδειξε ότι οι 

ιδεολογίες, τα προγράμματα δεν ισχύουν για τον Αλβανό πολίτη. Το αποτέλεσμα 

επίσης, απομυθοποίησε το μύθο Μπερίσια και έδειξε ότι ο Αλβανός ψηφοφόρος, 

σκότωσε το φόβο, όχι όμως προς δημοκρατικές εξελίξεις, αλλά για να  

προσανατολιστεί εύκολα στις πραχτικές λύσεις που απορρέουν από τις πελατειακές 

σχέσεις  των απλών ανθρώπων με την πολιτική και την εκτελεστική εξουσία. (Οι ψήφοι 

προς το κόμμα του Μέτα αποτελεί λαμπρό παράδειγμα) Επίσης, το γεγονός ότι ο 

Αλβανός ψηφοφόρος γύρισε την πλάτη στην πολιτική έργων του Μπερίσια (όντος 

έκανε αρκετά έργα υποδομής), στο όνομα της προσωπικής επιβίωσης, επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι η αλβανική κοινωνία δεν λειτουργεί συλλογικά, 

παρά μόνο ατομικά και πελατειακά. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η κυβερνητική συμμαχία του Σ. Κόμματος. Το 

Σοσιαλιστικό Κόμμα επιδίωξε περισσότερους από 71 έδρες στις 140 συνολικά, για να 

είχε μια δική του αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Δεν τα κατάφερε. Αυτό σημαίνει ότι 

θα είναι υπό τις πιέσεις του Ιλίρ Μέτα (Κίνημα Σοσιαλιστικής Ένταξης). Φάνηκε από 

την περίοδο των εκλογών ότι λειτουργούσαν όχι συμμαχικά αλλά ανταγωνιστικά. 

Οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μέτα στη συμφωνία για να περάσει από το Μπερίσια στο 

Ράμα στις 01/04/2013, φαίνεται έθεσε όρο να διαχειριστεί το 40 τοις εκατό της 

εξουσίας. Η συμμαχία του Μέτα με το Μπερίσια (2009-2013)  υπό παρόμοιους όρους 

κόστισε πολύ στο Μπερίσια. Ο Μέτα πήρε το 25-30 τοις εκατό των θέσεων στην 

κυβέρνηση Μπερίσια, έλεγχε τα υπουργεία με το σημαντικότερο κόστος στις σχέσεις 

με τον πολίτη και τη διαφθορά. Ο Μπερίσια για να ικανοποιήσει τον Μετα  

αναγκάστηκε να υπερδιογκώσει τη διοίκηση και να σφετεριστεί την διακυβέρνηση . 

Αυτό το είδος πελατειακών σχέσεων (και ιδιαίτερα στην εξαγορά ψήφων όπως 

φάνηκε στις εκλογές αυτές) θα αποτελέσει τον κύριο δρόμο για να μεγαλώσει το κόμμα 
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του ο Μέτα στη φιλοδοξία για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό όμως θα 

επιτευχτεί μόνο μέσω μείωσης  και εξουδετέρωσης του Σ. Κόμματος. 

Επίσης  στην προεκλογική εκστρατεία ο Μέτα κινήθηκε με την υπόσχεση ότι 

δεν θα απολύσει κόσμο από τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα, πολλοί οπαδοί του 

Μπερίσια να στραφούν προς το κόμμα του Μέτα. Αυτά φαίνεται θα ενοχλήσουν πολύ 

το Σ. Κόμμα, το οποίο φέρει την πολιτική ευθύνη τόσο για την εργοδότηση ενός 

εκατομμυρίου ανέργων κυρίως αριστερών στη χώρα, όσο και για την πάταξη της 

διαφθοράς που έχει  πνίξει κάθε κύτταρο του κράτους. 

Το άλλο γερό σημείο του Μέτα ήταν ο Αλβανισμός. Κινήθηκε πολύ στην 

Ελλάδα και πέτυχε μεγάλη στήριξη με την υπόσχεση ότι θα ανοίξει 500 αλβανικά 

σχολεία μόνο στην Αττική.   

Η ομιλία του Ραμα χθες, η πρώτη από θέση πρωθυπουργού, είχε εντελώς 

διαφορετικά μηνύματα από τα πραχτική πολιτική του Μετα. Πρόκειται για ομιλία που 

θυμίζει Λίνκολν και άλλους δυτικούς πολιτικούς άνδρες, αλλά σε οπαδούς που δεν 

μπορεί να διανοηθούν την εξουσία συλλογικό αγαθό, αλλά ο καθένας θέλει από ένα 

όσο μεγαλύτερο κομμάτι αυτής. 

 

Στα δικά μας. 

Πρώτη και βασική κουβέντα. Συρρίκνωση. 

Το ΚΕΑΔ πέτυχε ενέσιμα να εκλέξει στη συμμαχία του Ράμα τον πρόεδρο 

Ντούλε. Στο ψηφοδέλτιο του Σ. Κόμματος το ΚΕΑΔ έχει ακόμα ένα στέλεχος, το οποίο 

επιλέγει Ράμα παρά ΚΕΑΔ. Σε όλη την Αλβανική επικράτεια το ΚΕΑΔ συγκέντρωσε 

μόλις 14 300 χιλιάδες ψήφους, ή το μικρότερο εκλογικό ποσοστό από την ίδρυση του.  

Στα Τίρανα πήρε μόλις 524 ψήφους, ενώ στην περιφέρεια Αργυροκάστρου 

μόλις 1852 ψήφους. Στην Αυλώνα  6013 ψήφους και στην Κορυτσά 3051 ψήφους. 

Μετά από τα αποτελέσματα στην απογραφή του πληθυσμού το 2011 είναι τα μικρότερα 

ενδεικτικά αποτελέσματα για τον δημογραφικό όγκο της ε.ε. μειονότητας στην 

Αλβανία. 

Το άλλο νεοϊδρυθέν Κόμμα των Ελλήνων συγκέντρωσε συνολικά 3.143 

ψήφους με βασικό καλό αποτέλεσμα 2080 στην περιφέρεια Αυλώνας. 

Με τα Αλβανικά Κόμματα οι Έλληνες  στην Αλβανία βγάζουν 6 βουλευτές 

ελληνικής καταγωγής. Α. Αγγελή, Αργυρόκαστρο, Βασιλίκα Χυσι Τίρανα, Λουϊζα 

Τζουβάνη, Α. Μάρτο, Αυλώνα.  (με το Σ. Κόμμα) και , Β. Τάβο  Αργυρόκαστρο (με το 

ΣΚ Ένταξης του Μέτα) και Αρμπέν Ριστάνη (Παλιάσα Χιμάρας με το Δ. Κόμμα) 

Οι  Έλληνες της Αλβανίας, στις περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό 

πληθυσμό, δεν ψήφισαν τα «ακρεφνή» ελληνικά κόμματα ούτε στο 40 τοις εκατό. 

Είναι η τέταρτη εκλογική θητεία, από το 1997, που οι Έλληνες ψηφοφόροι 

στηρίζουν Έλληνες υποψηφίους στα Αλβανικά Κόμματα. Γενικώς, πρέπει να ληφθεί 

ως μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτός ο τρόπος πολιτικής εκπροσώπησης 

των Ελλήνων της Αλβανίας. Οι εκλογές αυτές δεν έδειξαν απλώς οριστική κατήφεια 

του παραδοσιακού ΚΕΑΔ. Οι ψήφοι των Ελλήνων δεν πήγαν αυτή τη φορά ούτε στο 

νεοσύστατο Κόμμα των Ελλήνων, ΜΕΓΑ, όταν το ίδιο δεν έχει πλέον κανένα 

πρόσκομμα να δικαιολογηθεί όσον αφορά τα εμπόδια. 

Από την άλλη η ψήφος των Ελλήνων προς τα αλβανικά κόμματα εξουσίας (τρία 

κυρίως που παίρνουν και το μεγάλο κομμάτι της πίτας) μπορεί ασφαλώς να μετρηθεί 

ως ψήφο διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής εκπροσώπησης από τα μειονοτικά σχήματα. 

Ή ακόμα και ως έλλειψη εμπιστοσύνης και αμφισβήτησης αυτών. Πάντως είναι 

σοβαρό μήνυμα ότι αυτά τα σχήματα, ο τρόπος λειτουργίας τους και η συγκεκριμένη 

ηγεσία δεν πάει άλλο. Πρέπει να καταργηθούν. 
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Ο Έλληνας μειονοτικός επί 15 χρόνια τώρα στέλλει το δικό του μήνυμα για την 

ανάγκη αλλαγής, αλλά δεν εισακούγεται. 

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας Βορειοηπειρώτης, όχι απλά δεν πιστεύει πλέον σε 

δημοκρατικά μέσα και σε άτομα δικά του, αλλά ο ίδιος έχει χάσει τον προσανατολισμό 

λειτουργίας ως κοινοτική συνεκτική ελληνική ομάδα σε ένα αλλοεθνές περιβάλλον.  Η 

συμπεριφορά του προς τα αλβανικά κόμματα δεν πρέπει να ληφθεί απολύτως ως 

ένδειξη επιλογής ευρωπαϊκών πρότυπων  ένταξης. Αλλά και ως διαμαρτυρία κατά των 

δικών του σχημάτων, ως ένδειξη της απογοήτευσης στις σχέση του με την Ελλάδα και 

ως ένα τρόπο προσωπικής επιβίωσης, μέσω πελατειακών ατομικών σχέσεων με τα 

Αλβανικά Κόμματα. 

Πρόταση. Αποτελεσματικό σχήμα. Ενίσχυση της εθνικής οργάνωσης της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ καταργώντας την μέχρι τώρα δομή της και μετατρέποντας σε έναν εθνικό 

συντονιστικό  φορέα  των  δυνάμεων και τάσεων των Ελλήνων μειονοτικών 

απελευθερωμένων από τα ιδεολογικά δεσμά. Να συγκεντρώνει και εκπροσωπεί όλους 

τους Έλληνες ανεξαρτήτως ιδεολογίας και κόμματος που επιλέγει με μόνη προϋπόθεση 

τα εθνικά συμφέροντα. Ο Εθνικός αυτός συντονιστικός φορέας (ΟΜΟΝΟΙΑ) είναι 

ακόμα απαραίτητος εφόσον υπάρχουν καταπατήσεις των εθνικών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και διώξεις των Ελλήνων, από επίσημους και μη φορείς του κράτους 

Το Τσάμικο. Στις εκλογές αυτές τριπλασίασε  την πολιτική ισχύ όχι μόνο στην  Αυλώνα 

και Φίερι. 

Αποδείχτηκε ότι η επιλογή του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ να συσπειρώσει εθνικά τις 

γραμμές των Ελλήνων με την ταχτική της αντιπαράθεσης με το τσάμικο, έδωσε τα 

εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ αποδυναμώθηκαν πολιτικά 

μέχρι τη διάλυσή τους. Το τσάμικο στοιχείο, ακριβώς σε αυτή την ανθελληνική 

αντιπαράθεση που του προσέφερε ο αρχηγός του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ Ε.Ντούλες 

κατάφερε να συσπειρωθεί και να αποτελεί πλέον μια πραγματική πολιτική δύναμη με 

4-5 βουλευτές. 

Σήμερα η εφημερίδα Shekulli φιλική προς το Ράμα , έγραφε ότι έκανε πρόταση 

ένταξης στη συμμαχία της αριστεράς, ενώ την εκλογή την πέτυχαν με τη δεξιά.   

Αυτό επίσης αποτελεί δείγμα ότι γενικότερα ο ανθελληνισμός θα αποτελεί και 

για το νέο κυβερνητικό σχήμα σημείο συσπείρωσης.     

ΤΕΛΟΣ 
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Αν. καθ. Παναγιώτης  Μπάρκας  

Τέως βουλευτής ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

Πρόεδρ. Τμήμ. Ελλην. Γλώς.Λογ.  

& Ελ/κου. Πολ/σμου. Παν Αργ/στρου. 

Συγγραφέας - Δημοσιογράφος 
  

Διεύθυνση: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+355 692799707 Fax:. +84263776  

e-mail.: panajotbarka@yahoo.gr 

 

       Αργυρόκαστρο 20.06..2016 

Προς:    Υπουργό Εξωτερικών  

            Κύριο Νίκο Κοτζιά        Αθήνα. 

 

Θέμα:  Αίτημα για συνάντηση για σημαντικά εθνικά θέματα που αφορούν τις 

τύχες της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία. 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ! 

Η επίσκεψή Σας στα Τίρανα στις αρχές τρέχοντος επιβεβαίωσε αποκαλυπτικά 

τις  προκλητικές προθέσεις των Αλβανών σε βάρος της Ελλάδας, προθέσεις οι οποίες 

υποκινούνται από συμφέροντα τρίτων χωρών, (κυρίως Τουρκίας, αλλά και Ιταλίας).  

Επιβεβαίωσε ταυτόχρονα τις πολυετείς μεθοδεύσεις για την υποβάθμιση και 

πλήρη αλλοίωση της εθνικής ελληνικής μειονότητας (δημογραφικά, περιουσιακά, 

εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, εθνολογικά κλπ), η οποία μειονότητα από την ίδρυση του 

αλβανικού κράτους σταθμίζει στον ευρύτερο χώρο της Νότιας Αλβανίας ρόλο 

σταθερότητας και ισορροπιών σε κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό 

επίπεδο. Η εξουδετέρωση του ρόλου αυτού της μειονότητάς μας αποσκοπεί «στην 

εξασφάλιση» για την αλβανική πλευρά νέων αμοιβαιοτήτων, ανιστόρητων και 

προκλητικότατων σε βάρος της Ελλάδας, που όμως αυτοτροφοδοτούν τον αλβανικό 

εθνικισμό και μεγαλοϊδεατισμό, καθώς και την μετάβασή του από εσωστρεφή σε 

εξωστρεφή. 

 Δυστυχώς δεν πρόκειται για κινδυνολογία, αλλά για επικίνδυνη 

πραγματικότητα και εξέλιξη. Μιλάει γι΄αυτό η μεθοδευμένη υφαρπαγή σε όφελος 

Αλβανών δήθεν πρώην ιδιοκτητών των πάνω από 220 χιλιάδων στρεμμάτων γης που 

ανήκει στους Έλληνες των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, μη 

συμπεριλαμβανομένου την τραγική κατάσταση στη Χιμάρα. Μιλάει η πολιτογράφηση 

στις περιοχές αυτές των πάνω από 1000 αλβανικών οικογενειών, όταν ο ντόπιος 

ελληνικός πληθυσμός τους έχει αποψιλωθεί στο 80 τοις εκατό και ο αριθμός των  

Αλβανών μαθητών στα ελληνικά μειονοτικά χωριά (για τους οποίους το αλβανικό 

κράτος φροντίζει να λειτουργούν αλβανικά σχολεία) υπερτερεί εκείνου των Ελλήνων 

μαθητών. Η γεωγραφική σμίκρυνση και των αυθαιρέτως αναγνωρισμένων μειονοτικών 

περιοχών με αμιγή ελληνικών πληθυσμό συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και 

επικυρώθηκαι με τη νέα διοικητική διαίρεση. Το 50% της καλλιεργήσιμης γης στους 

νομούς Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, που ανήκει με το νόμο στους Έλληνες, έχει 

ενοικιαστεί σε Αλβανούς. (Οι πρώην έπαρχοι –δήμαρχοι στις περιοχές αυτές, στελέχη 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ αντί να συμβάλουν στην εξασφάλιση των τίτλων ιδιοκτησίας 

της γης αυτής από τους Έλληνες, μεσολάβησαν για την ενοικίαση από τους Αλβανούς). 

Τα στρατηγικά σημεία των ελληνικών μειονοτικών περιοχών, οδικοί άξονες, κοιλάδες 

ποταμών κλπ, έχουν παραχωρηθεί με τη συγκατάθεσή των δικών μας τοπικών αρχών, 

στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ, στους Αλβανούς για την ανάπτυξη δικών τους 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα των χιλίων περίπου 

τελευταίων Ελλήνων μαθητών στο αλβανικό δημόσιο έχει διαλυθεί. Ο κοινοτικός ιστός 
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της εθνικής ελληνικής μειονότητας έχει εκφυλιστεί και ο κάθε απλός Έλληνας, στο 

παράδειγμα των πολιτικών του, προσπαθεί να προσαρμοστεί στις επιθυμίες των 

Αλβανών, είτε είναι κράτος, είτε κόμματα, είτε άτομα, ως τον καλύτερο τρόπο 

επιβίωσης, αμολώντας ή κρύπτοντας  όμως την εθνική ταυτότητά του.     

 

Όπως επίσης, δυστυχώς, Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, η κατάσταση αυτή 

δεν οφείλεται στην μονομερή ενέργεια των αλβανικών δομών, αλλά περισσότερο στη 

σύμπραξή τους με τους Έλληνες εκπροσώπους σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Στη συνάντηση που είχατε στα Τίρανα με εκπροσώπους της ε. ε. μειονότητας, 

επέσυρε την προσοχή το γεγονός ότι είχαν κληθεί μεταξύ των άλλων, άτομα χωρίς 

κανένα θεσμικό ρόλο και με σοβαρό ύποπτο παρελθόν και παρόν. Τόσο το 

περισσότερο με τις μεγαλύτερες ευθύνες και ενοχές για την τραγική κατάσταση στην 

ε. ε. μ. Εκείνοι, όμως επιδίωξαν να κυριαρχήσουν στη συζήτηση, σε μια προσπάθεια 

να παριστάνουν τον ήρωα, αλλά περισσότερο να συγκαλύψουν τις ενοχές τους και να 

αποσπάσουν τις δικές σας καλές εντυπώσεις για να επανέλθουν επικεφαλής στα 

πράγματα της μειονότητας. Εκείνοι πιστεύουν ότι η Αθήνα και στις επικείμενες 

βουλευτικές εκλογές, μεταξύ της ουσίας που είναι οι τύχες της μειονότητας και των 

προσχημάτων, που είναι η εκπροσώπηση στη Βουλή, θα επιλέξει το δεύτερο και 

εκείνοι θεωρούνται αναντικατάστατοι. 

 Κύριε Υπουργέ!  

Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, Βαγγέλης Ντούλες, στις τέσσερις θητείες βουλευτής 

στην Αλβανική Βουλή, δεν εκλέχτηκε ποτέ με τους ψήφους των Ελλήνων, αλλά με 

καλπονοθείες των αλβανικών πολιτικών κομμάτων και των συμμαχιών μαζί τους. Το 

Κόμμα που εκπροσωπεί ο κ. Ντούλες είναι περισσότερα από 15 χρόνια κυβερνητικός 

εταίρος ανεξαρτήτως αν κυβερνάει δεξιό ή αριστερό κόμμα.  Η μειονότητα τον 

καταψηφίζει διότι ποτέ δεν την υπερασπίστηκε. (!!)  

Οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι διέπραξαν ενσυνείδητα το εθνικό αυτό έγκλημα, 

ήταν επιλογές του δίδυμου Ντούλε-Μπολάνου.   

Ο Βασίλης Μπολάνος επί 8 χρόνια Δήμαρχος της Χιμάρας και 10 χρόνια 

πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση στη Χιμάρα. 

Με την ανοχή, συνεργασία και προτροπή των αλβανικών αρχών ήταν μέρος του 

μηχανισμού αλλοίωσης των περιουσιών μας εκεί.  

Ο νυν πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εκλέχτηκε με τη πλήρη στήριξη του 

Μπολάνου και το μεγαλύτερο μέρος των πρώην τοπικών αρχόντων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 

τους οποίους υπερασπίζεται τώρα, ως υπερασπιστές του περιουσιακού, ενώ νιώθει 

ντροπή για εκείνους που δεν τον στήριξαν. Φέρεται ότι ήταν τουλάχιστον 

συμβουλευτικό μέλος της επιτροπής πολεοδομίας της Χιμάρας επί Μπολάνου, ενώ 

υπάρχουν έγγραφα που μαρτυρούν πως και ο ίδιος, με την ιδιότητα δημοτικού 

συμβούλου στην επαρχία Αλύκου, έχει υπογράψει την νομιμοποίηση  αλβανικών 

οικογενειών στην μειονοτική ελληνική αυτή επαρχία. 

Επιβεβαιώνει την ενοχή των πολιτικών μας παραγόντων το γεγονός ότι όλα 

αυτά τα χρόνια δεν έχουν καταθέσει καμιά πολιτική επίσημη και εμπεριστατωμένη 

διαμαρτυρία προς τις αλβανικές αρχές και τα διεθνή φόρα για την κατάσταση που 

διαμορφώθηκε στην εθνική ελληνική μειονότητα ιδιαίτερα για το περιουσιακό. 

«Αναδεικνύουν» και «προβάλλουν» φωναχτά τους λεονταρισμούς τους από «τον 

αλβανικό λάκκο των λεόντων», μόνο στην Ελλάδα και αυτό είναι γνωστό γιατί 

συμβαίνει. Γιαν να παρασύρουν την Ελλάδα σε έναν αγώνα τον οποίο οι ίδιοι έχουν 

πουλήσει, αλλά που τους εξασφαλίζει το απυρόβλητο και τη δόξα. 



92 

 

Δύο μέρες μετά από την επίσκεψή Σας στα Τίρανα, ο Αλβανός συνήγορος του 

πολίτη και ο ΟΑΣΕ από κοινού με κυβερνητικούς παράγοντες, οργάνωσαν στο 

Αργυρόκαστρο συνάντηση με τους εκπροσώπους των μειονοτήτων στην Αλβανία με 

στόχο την διερεύνηση του σεβασμού των ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωμάτων. Η 

μόνη μειονότητα που δεν είχε κανένα εκπρόσωπο  ήταν η εθνική ελληνική μειονότητα, 

την οποία «εκπροσωπούσε» ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο. (!!!) 

 Η πολιτική αυτή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται χρόνια τώρα από τους 

πολιτικούς μας εκπροσώπους και προς στους διεθνείς οργανισμούς, με αποτέλεσμα  η 

παραβίαση των εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ε. ε. μειονότητας να χάνει 

συνεχώς έδαφος στις εκθέσεις τους και να δικαιώνει την αλβανική πλευρά που δηλώνει 

ότι ως προς το σεβασμό των δικαιωμάτων μας είναι άψογη. 

Επίσης, Κύριε Υπουργέ, οι εκπρόσωποι αυτοί της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας, είτε είναι πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είτε του ΚΕΑΔ, ενώ δεν είναι 

εκλεγμένοι με δημοκρατικό τρόπο, εκπροσωπούν την εθνική ελληνική μειονότητα, ως 

μεμονωμένα άτομα, χωρίς αποφάσεις συλλογικών οργάνων, χωρίς κάπου να 

λογοδοτούν, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τι λένε, χωρίς να ενημερώνουν κάποιο θεσμό, 

χωρίς να δέχονται να τους κρίνει κάποιος, ή την άποψη τρίτου, χωρίς να φέρουν καμιά 

ευθύνη. Είναι σαν ιδιωτικοποίησαν ένα χωράφι χωρίς χαρτιά. 

Εντωμεταξύ, καμιά απόφαση και πρωτοβουλία δεν λαμβάνουν προς το κοινό 

όφελος της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Μόλις όμως κάποιος άλλος φορέας εκτός 

του δικού τους ελέγχου αναλάβει ένα έργο, εκείνοι, στο όνομα του εθνικού 

εκπροσώπου, προσπαθούν με κάθε τρόπο να το δυναμιτίσουν, να το μειώσουν, να το  

δυσφημίσουν και εξουδετερώσουν, ως απειλή του δικού τους μονοπώλιου.  

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

  

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για άλλους πιο σημαντικούς, θα ήθελα να 

ορίζατε μια συνάντηση και  να αφιερώνατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο Σας. 

 

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση 

 Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου  

 

Παναγιώτης Μπάρκας 
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Του αναπ. καθ. Παναγιώτης Μπάρκα. 

Το χρέος της αλβανικής πολιτείας, προς τον ελληνισμό της 

Αλβανίας απορρέει από την ίδια τη συνεισφορά του Ελληνισμού στην 

καλλιέργεια του Αλβανισμού.  

Ομιλία του Παναγιώτη Μπάρκα, παρουσία του πρωθυπουργού 

Έντι Ράμα και τριών υπουργών της κυβέρνησής του στην ημερίδα που 

οργάνωσε το Κόμματων Ελλήνων,  ΜΕΓΚΑ στους Αγίους Σαράντα.  

25.02.2017 
. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2017 ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα μετείχε 

σε ημερίδα του ελληνικού μειονοτικού κόμματος ΜΕΓΚΑ στους Αγίους Σαράντα σε 

μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των σχέσεων της κυβέρνησής του με την εθνική 

ελληνική μειονότητα, αλλά και για να περάσει μηνύματα προς Ελλάδα, ύστερα βέβαια 

από τις γνωστές ανθελληνικές εθνικιστικές του τοποθετήσεις.  

Στην παρέμβαση που μου ζητήθηκε, θεώρησα απαραίτητο να θέσω, ενόψει του 

Πρωθυπουργού, το πραγματικό ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του Ελληνισμού  

στην Αλβανία, ως απαραβίαστη συνέχεια του διακρατικού χαρακτηριστικού της 

ενιαίας Ηπείρου που είναι ο οικουμενικός Ελληνισμός, ο οποίος στη δική του ύλη 

συνυπονοεί την μουλτικουλτούρα, τη συνεργασία, την ανοχή και την ειρηνική 

συνύπαρξη. Να ξεχωρίσω ότι η αλβανική εθνική ιδέα καρποφόρησε στην 

πραγματικότητα και τη συμβολή του Ηπειρωτικού Ελληνισμού και να εξηγήσω ότι οι 

σημερινή αλβανικοί ισχυρισμοί όπως και του ίδιου του πρωθυπουργού, είναι εντελώς 

αβάσιμοι, ή αποτελούν προσπάθειας παράφορης ιδιοποίησης του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού.  

Επισήμανα συγκεκριμένα: 

 

Η σημερινή συνάντηση, με θέμα « Κοινή ένταξη διατηρώντας  και ενισχύοντας 

την εθνική ταυτότητα", που οργανώθηκε με την πρωτοβουλία του Κόμματος της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για τα Μέλλον , ΜΕΓΚΑ, αποχτάει για την κοινότητα 

της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ιδιαίτερη σημασία, 

Το μέγεθος της σημασίας δε σχετίζεται απλώς με την παρουσία για πρώτη φορά 

σε μια τέτοια ημερίδα του πρωθυπουργού της χώρας, αλλά διότι η δική του παρουσία 

επιβεβαιώνει το επείγον χρέος επαναδιορισμού των σχέσεων της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας με την πολιτική διακυβέρνησης, με βάση την ευρωπαϊκή αρχή της ένταξης 

διατηρώντας και ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα, - και όχι μόνο στο ζωτικό τομέα 

σε σχέση με την ταυτότητα αυτή, όπως είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Το άλλο 

μήνυμα της ημερίδας αυτής, θέλω να πιστεύω, ότι αφορά το ρόλο που καλείται να 

αναλάβει η ελληνική εθνική μειονότητα, στη διατήρηση και ενίσχυση  των εσωτερικών 

κοινωνικών και πολιτικών ισορροπιών, ως έκφραση των σχέσεων ανάμεσα στην 

πλειοψηφία και μειοψηφία, αλλά συνδέεται περισσότερο με το ρόλο της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας στην ενίσχυση και προώθηση των σχέσεων φιλίας και 

συνεργασίας  ανάμεσα στις δύο χώρες –Ελλάδας και Αλβανίας.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, όσο αφορά την επίκαιρη ποθούμενη ιδέα, αυτή της 

ειρηνικής συμβίωσης, συνεργασίας, ανοχής, πολυπολιτισμικότητας, 

παγκοσμιοποίησης και οικουμενικότητας, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην ουσία  

βρισκόμαστε σε έδαφος, όπου η ιστορία μας, γενικώς η ιστορία της Ηπείρου, διαμηνύει 
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την πιο θετική και πιο σταθερή εμπειρία, τέτοια που δεν κατάφεραν να σαλέψουν οι 

εμπόλεμες πραγματικότητες που αποτελούσαν την ίδια τη λογική της εποχής.  

Συχνά όμως, η δική μας πραγματικότητα επιδιώκει να υπονομεύσει την 

εμπειρία αυτή, με τη γλώσσα του τεχνητού, στείρου εθνικισμού και συχνά για 

εφήμερους πολιτικούς λόγους. 

Μιλάει γι΄αυτό εύγλωττα το παράδειγμα του Αλή Πασά Τεπελενλή, ο 

χαρακτηριζόμενος ως ο πιο αιμοβόρος πασάς εναντίον των αντιπάλων του, ειδικά κατά 

των Ελλήνων. Έγινε γνωστός σε Δύση και Ανατολή, από τον Βοναπάρτη και το 

Βύρωνα και μέχρι τους τσάρους της Ρωσίας, όχι για τα όπλα και την πονηριά του, αλλά 

προβάλλοντας τον ελληνικό διαφωτισμό των Ιωαννίνων. Και η επίσημη γλώσσα του 

ήταν η ελληνική. Ήταν αυτός ο λόγος που ο άσπλαχνος πασάς ούτε στιγμή δεν 

εμπόδισε την ελληνική παιδεία και διαφωτισμό, Κατά συνέπεια, σ΄αυτή την 

πραγματικότητα αντιαπάραθεσης αντιθέτων μέχρι εσχάτου, στον πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό τομέα τα αντίθετα αυτά συμβίωναν και συνεργούσαν, συνέβαλαν στην 

οικονομία, το εμπόριο, δημιουργώντας δυνατότητες για την προσδοκία και της 

ελευθερίας.  

Υπό το σκεπτικό αυτό, αναφερόμενος στο θέμα της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα της σημερινής εθνικής ελληνικής μειονότητας, θέλω να επισημάνω ότι ο 

σεβασμός, η στήριξη και η προώθησή της, δεν αποτελούν συνταγματική υποχρέωση ή 

υποχρέωση με σημείο αναφοράς τις διεθνείς συμβάσεις, ή λόγω της ανάγκης για την 

ευρωπαϊκή ένταξη της Αλβανίας.  

Θέλω να πιστεύω ότι πρώτα απ΄ όλα είναι χρέος που το οφείλουμε στην ιστορία 

και την παράδοση, που συμβάλλουν για να δούμε καλύτερα το παρόν και να 

ατενίσουμε σίγουρο το μέλλον. 

Η πραγματικότητα αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι ο διαφωτισμός των 

ελληνικών γραμμάτων σε τούτα τα μέρη, συνέβαλε πρώτα στην καλλιέργεια και 

δημιουργία της νεοελληνικής ιδεολογίας, ως ιδέα και πραγματικότητα. Το έργο «Το 

χρονικό της Δρόπολης», γραμμένο από ανώνυμους Δροπολίτες κάπου στις αρχές του 

18ου αιώνα, αποτέλεσε τον αγγελιοφόρο της νεοελληνικής ιδεολογίας, 

επιβεβαιώνοντας τη θέση που λέει ότι όταν η Ευρώπη εδραίωνε τον διαφωτισμό της, 

εδώ, η Ήπειρος  είχε τα δικά της φώτα.       

Όταν η νεοελληνική ιδεολογία απόδωσε με την ελληνική επανάσταση τους 

καρπούς της, τότε μια πλειάδα ανθρώπων των γραμμάτων, αλβανικής και μη 

καταγωγής, επικαλέστηκαν τα ίδια πρότυπα, αρχές και θέσεις για να ιδρύσουν την 

αλβανική εθνική ιδεολογία. Σημαντικό είναι ότι η ελληνική γλώσσα και όχι μόνο, έγινε 

το μέσο έκφρασης αυτών, ιδιαίτερα από το 1860 όταν ο Αναστάσης Πυκαίος ίδρυσε 

την πρώτη εφημερίδα στην ελληνική γλώσσα για το αλβανικό θέμα. Ο Ναΐμ Φράσερι 

το 1866 έγραψε στην ελληνική γλώσσα το ποίημά του «Ο αληθής πόθος των 

Σκιπετάρων», το οποίο αποτελεί και σήμερα το έμβλημα της αλβανικής εθνικής 

ιδεολογίας. Οι Μήτκος, Βρέτος, Χριστοφορίδης, Βεκιλχάρτζης και αρκετοί άλλοι 

Αλβανοί λόγιοι της αλβανικής εθνικής αναγέννησης, χρησιμοποίησαν την ελληνική για 

να εκδηλώσουν, τόσο την αγάπη για τον ελληνισμό, όσο και την επιθυμία για την 

καλλιέργεια του αλβανισμού. Οι Θεοφάνης Νόλης, η Ουρανία Ρούμπο, ο Ισμαήλ 

Κεμάλι, ο Πυγαίος, ο Χριστοφορίδης  και μέχρι τον Κονίτσα, έβλεπαν στον ελληνισμό 

τον κύριο εκφραστή και υποστηριχτή της ταυτότητάς τους και το γεγονός αυτό χρόνια 

στη σειρά δεν κατάφεραν να βλάψουν, ούτε η πολιτική και οικονομική επένδυση του 

Σουλτάνου Αμπτυλχαμίτι ούτε τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. 

Ωστόσο, είναι ιστορικά γνωστό ότι με αυτές τις αρχές και σχέσεις τράφηκε για 

περίπου έναν αιώνα η ιδέα του δυαδικού ελληνοαλβανικού κράτους. 
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Αυτοί οι γνωστοί λόγιοι των αλβανικών γραμμάτων, οι οποίοι είχαν δίπλα 

Έλληνες δασκάλους ή ανθρώπους των γραμμάτων, ήξεραν να διακρίνουν κάλλιστα τον 

ελλαδικό ελληνισμό (ελληνικό κράτος) ως αυτοσκοπό, από τον οικουμενικό ελληνισμό 

ως υπερχρονική διαφωτιστική αξία, που δρα ως πραγματικότητα πέρα από 

εθνικισμούς, σοβινισμούς, εχθρότητες, ρατσισμούς, εγωισμούς κλπ. 

Εμείς σήμερα αρνούμαστε  να παραδεχτούμε τη δεύτερη αυτή πραγματικότητα 

του ελληνισμού, να κάνουμε όπως έπραξε η αφρόκρεμα των Αλβανών λογίων. 

Περισσότερο θέλουμε να την αποφύγουμε ή να την εξουδετερώσουμε. Για το σκοπό 

αυτό εσκεμμένα προσπαθούμε να ταυτίσουμε τον ελληνισμό με τον εθνικισμό, 

φθάνοντας μέχρι την παρερμηνεία  του Έλληνα πολιτικού  αρβανίτικης καταγωγής, Ι. 

Κωλέττη. Ταυτοχρόνως, επιδιώκεται η οικειοποίηση, ως αλβανικών, των 

οικουμενικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού, όπως της μυθολογία, των μαντείων, 

των θεοτήτων, της μουσικής και όλων των άλλων αξιών,  που αποτελούν τα θεμέλια 

του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. 

Η αντινομία αυτή, θέλω να πιστεύω, ότι στέκει στο θεμέλιο όλων των 

παρεξηγήσεων, προκαταλήψεων και αντιπαραθέσεων που εμποδίζουν  την καλλιέργεια 

μιας πραγματικότητας  πρότυπου  όσον αφορά τη ειρηνική συμβίωση, την κατανόηση, 

την πρόοδο, τον πολυπολιτισμό και τη συνεργασία μεταξύ γειτόνων. 

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία παραμένει ο φορέας των αξιών 

αυτών, ανεξαρτήτως της κρατικής στάσης απέναντί της. Στην πορεία της προς το 

μέλλον έχει βγάλει συνεχώς από τη μνήμη της τις αρνητικές εμπειρίες που εμπνέουν 

συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Ας θυμηθούμε τον τρόπο πώς λησμόνησε το 

αιματοκύλισμα που δέχτηκε σε γυναικόπαιδα και γερόντους μετά την καταστροφή του 

Λυκουρσιού, πώς λησμόνησε το χαλασμό του 1912-13 όταν 20 χωριά του Βούρκου 

καταστράφηκαν και 25 χιλιάδες Έλληνες κάτοικοι εκδιώχτηκαν από τις στρατιές των 

Αλβανών που πήγαιναν να βοηθήσουν τον τουρκικό στρατό στα Ιωάννινα. Λησμόνησε 

τις συνέπειες, που υπέστη από τους διωγμούς που της επιβλήθηκαν με τη βοήθεια των 

Ιταλών καταχτητών την περίοδο 1917-20, κάποιες από τις οποίες βιώνει ακόμα και 

σήμερα. Λησμόνησε ότι στις αλβανικές φυλακές του 1945-55 η ελληνική γλώσσα 

ανταγωνίζονταν επάξια την αλβανική κλπ 

Όμως όλοι πρέπει να γνωρίζουμε την έκθεση της CIA του 1934 που σημειώνει 

ότι ο Βασιλιάς Ζώγου δεν θα μπορούσε να εγκαθίδρυε το κράτος του χωρίς τη συμβολή  

των Ελλήνων εντός της επικράτειάς του. Πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η μειονότητα 

λησμόνησε τις εθνικές πληγές στο μεσοπόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

τάχτηκε με όλες τις δυνάμεις του στο πλευρό του αλβανικού λαού, σφραγίζοντας με 

αίμα και θυσίες όλα τα δικαιώματά της. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στο 

μεταπολεμικό αλβανικό κράτος, πρόσφερε την πιο αξιόλογη συνεισφορά της, αλλά και 

πλήρωσε ακριβό τίμημα, λόγω ακριβώς της ικανότητάς της, της συνεισφοράς της και 

ασφαλώς λόγω της ταυτότητάς της. 

Παρόμοιο χαρακτήρα, θέληση και ενέργεια παράγει η ελληνική μειονότητα  και 

σ΄αυτό το τέταρτο αιώνα της αλβανικής μεταπολίτευσης. Αγνοεί την βαριά περίοδο 

του 1993-97, όταν απειλήθηκε η ίδια η ύπαρξή της. Αλλά από σεμνότητα δεν θέλει να 

θυμηθεί ότι δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην 

Ευρω-ατλαντικούς θεσμούς, ενώ είχε αρκετούς λόγους να πράξει το αντίθετο. Σήμερα 

αποτελεί την πιο νομοταγή κοινότητα στην Αλβανία και με τη φιλοσοφία αυτή διαθέτει 

τις ισχυρότερες οικονομικές επιχειρήσεις στη χώρα. 

Πρόκειται ακριβώς για αυτή τη δέσμη αξιών που εξασφαλίζει αξιοπρεπώς στην 

εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία τη θέση όχι απλώς μιας προστιθέμενης 

αξίας στην αλβανική πραγματικότητα, αλλά μια απαραίτητη και ουσιώδη αξία για την 
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πραγματικότητα αυτή, ένα αγαθό δημοκρατίας και την πρωτοπόρα ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα της Αλβανίας. 

Η πραγματικότητα αυτή, ιστορική και σύγχρονη, εξασφαλίζει στην ε.ε. 

μειονότητα το ρόλο της παραδοσιακής στρατηγικής γέφυρας, όχι με την αρνητική 

σημασία, του αντικειμένου που ποδοπατούν ή εκμεταλλεύονται για τους σκοπούς τους 

καλοί και κακοί, αλλά με την θετική έννοια, της δυνατότητας που προσφέρει στην 

ανταλλαγή  των αξιών, της συνεργασίας και της φιλίας, της κατανόησης και της 

προόδου, της ένταξης και ευημερίας, έτσι όπως στους αιώνες η περιοχή αυτή είχε 

αναλάβει το ρόλο γέφυρας μεταξύ ευρωπαϊκής Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου 

της. Είναι αυτή η πραγματικότητα που ανάγκασε το διάσημο συγγραφέα Ισμαήλ 

Κανταρέ να παρατηρήσει ότι στα λαϊκά τραγούδια του απτότερου σημερινού 

αλβανικού Νότου υπάρχουν μόνο γέφυρες και  κανένας πύργος. Το ρόλο αυτό, ως 

αδιαπραγμάτευτη αξία και σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ε.ε. μειονότητα 

καλείται να παίξει και στις σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας. 

Για τους λόγους αυτούς η εθνική ελληνική μειονότητα δεν μπορεί να 

περιφρονείται στο όνομα ιδιοτελών συμφερόντων μιας πολιτικής κλίκας, η οποία δεν 

αξίζει να την εκπροσωπεί, όπως έχει συμβεί συχνά μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να 

καταλαμβάνεται όμηρος κάθε φορά που τα εφήμερα πολιτικά συμφέροντα 

υπαγορεύουν τριβές με την Ελλάδα. Στην μειονότητα αυτή δεν μπορεί να υπαγορευτεί 

και επιβληθεί  η νοοτροπία του ολοκληρωτικού καθεστώτος, ώστε για κάποιο ποταπό 

προνόμιο πρέπει να αρνηθεί και να λησμονήσει την εθνική της ταυτότητα.  

Γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται ώστε αυτής της μειονότητα να της υφαρπάζονται 

αδίκως οι περιουσίες της από κρατικές δομές και τη διεφθαρμένη δικαιοσύνη, με 

πλαστογραφημένα αποδειχτικά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα οποία και σε 

περίπτωση που θα ήταν σωστά, που δεν είναι, είχαν παραχωρηθεί στους ιδιοκτήτες 

τους ως ανταμοιβή για την αλλαξοπιστία τους  και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν 

στη αυτοκρατορία αυτή, ή να υφαρπάζονται οι περιουσίες της προς ικανοποίηση του 

βρώμικου χρήματος και της λαιμαργίας των πολιτικών, οι οποίοι μέχρι σήμερα  δεν 

γνώριζαν που έπεφτε η θάλασσα, τόσο το χειρότερο όταν τέτοιες ενέργειες 

αποσκοπούν στην αφομοίωσή της. Δεν μπορεί να επιτραπούν παράγοντες εκτός αυτής 

της μειονότητας να μιλούν εξ ονόματος της για την εθνική ταυτότητα των μελών της 

κλπ. 

Υπό το σκεπτικό αυτό και όσον αφορά την παιδεία στη μητρική γλώσσα στην 

ελληνική μειονότητα, δεν μπορεί να μη επισημάνω την θετική βούληση και στο πνεύμα  

της θετικής παράδοσης και σε πλήρη ταύτιση με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, στην πολιτική  

της Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, Κυρίας Λιντίτα Νικόλα. Είναι η πρώτη φορά 

στην ιστορία σχεδόν ενός αιώνα ύπαρξης μειονοτικών σχολείων στην ελληνική 

μητρική γλώσσα, που με τη δική της πρωτοβουλία παράγονται βιβλία για τους μαθητές 

αυτών των σχολείων σε πλήρη ταύτιση με τη φύση, τα ενδιαφέροντα και την ταυτότητά 

τους. Επίσης, χαίρει σεβασμού η απόφασή της για να αποταθεί σε καταρτισμένα και 

εξειδικευμένα ιδρύματα στη μητρική γλώσσα για την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η παιδεία στην εθνική ελληνική μειονότητα, όπως είναι το Τμήμα, 

Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, όπως είναι 

ενθαρρυντική η υποστήριξη από μέρους της κυρίας Υπουργού της πρωτοβουλίας για 

την επιμόρφωση των ελληνοδιδασκάλων σε συνεργασία με παιδαγωγικές σχολές των 

ελληνικών πανεπιστημίων. 

Όμως, οι υφιστάμενες δομές του συγκεκριμένου Υπουργείου θα πρέπει να 

δείξουν μεγαλύτερη ετοιμότητα στην εφαρμογή της πολιτικής της κυρίας Υπουργού σε 

ότι αφορά τη συμμετοχή των εκπροσώπων της εθνικής ελληνικής μειονότητας σε όλη 

την διοικητική πυραμίδα της παιδείας, την λειτουργεία και στην ελληνική γλώσσα της 
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επετηρίδας (portal) για την πρόσληψη των ελληνοδιδασκάλων, την επέκταση των 

λυκείων στη μητρική γλώσσα και σε άλλες περιοχές, πέρα από την πόλη 

Αργυροκάστρου, την μετατροπή σε ανεξάρτητα σχολεία των ελληνικών τάξεων στα 

αλβανικά σχολεία των πόλεων Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα κλπ. 

Καταλήγοντας, εκφράζω την πλήρη πεποίθησή μου ότι η σημερινή ημερίδα θα  

συμβάλλει ακριβώς στην προσέγγιση αυτή της κυβερνητικής πολιτικής έναντι της 

εθνικής ελληνικής μειονότητας, χωρίς να την αντιμετωπίζει αυτή σε εξάρτιση από τις 

πολιτικές της επιλογές. Είμαι πεπεισμένος ότι η σημερινή κυβέρνηση διαθέτει τη 

βούληση και το όραμα, ώστε στην υπηρεσία αυτής της προσέγγισης να συντάξει και 

ψηφίσει το νόμο για τις εθνικές μειονότητες, ώστε μια τέτοια προσέγγιση να συνοδέψει  

με επενδύσεις σε υποδομές σε όλους τους τομείς και περιοχές, με τη λήψη μέτρων για 

την εγγύηση της τάξης και ασφάλειας, αλλά σε πρώτη γραμμή να εντοπίσει και 

προβάλλει άτομα απ΄αυτή την μειονότητα ικανά, αξιοπρεπείς συνομιλητές, ικανούς 

συνεργάτες, δημιουργικούς στη συνεισφορά τους στην υπηρεσία της εθνικής ελληνικής 

μειονότητας και της χώρας.  

Ευχαριστώ.  



98 

 

Αν. καθ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

Προέδρος Τμήματος Ελλην. Γλωσ. Λογ.  

& Ελλην. Πολιτισμού. Παν. Αργ/στρου 

πρώην βουλευτής- δημοσιογράφος 

 

τηλ: + 355 69 27 99 707  e-mail :. panajotbarka@yahoo.gr  

                        Αργυρόκαστρο, 28.06.2017 

 

Προς: Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 

 Κύριο ΝΙΚΟ ΚΟΤΖΙΑ  

       Αθήνα 

  Εξοχότατη Πρέσβη της Ελλάδας 

  Κυρία ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ   

               Τίρανα. 

Κοινοποίηση: 

Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας 

Πρέσβη κύριο Βασίλειο Τόλιο      Αργυρόκαστρο 

 

Θέμα: Μετεκλογική ώρα μηδέν για την Ε.Ε.Μ και η κρισιμότητα της 

επόμενης ημέρας. 

28.06.2017 
 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών της Ελλάδας 

Αξιότιμοι Κύριοι Πρέσβεις, 

 

Οι εκλογές της 25ης Ιουνίου στην Αλβανία επιφύλαξαν για την Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα (ΕΕΜ) ξεχωριστό ιστορικό αντίκτυπο που προκαθορίζει την 

κρισιμότητα της επόμενης ημέρας.  

Πρόκειται για τη δυσκολότερη στην ιστορία της ΕΕΜ κατάσταση, η οποία 

απαιτεί τώρα  αντιμετώπιση με γνώμονα τις ιστορικές, τις παρούσες και τις μέλλουσες 

προκλήσεις, τόσο σε ό, τι αφορά τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, όσο και τις γενικότερες 

εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, προκλήσεις που καταστούν την ΕΕΜ παράγοντα 

που με ουσιαστικό ρόλο. 

Υπό το σκεπτικό αυτό, «η επόμενη ημέρα» των εκλογών, απαιτεί  

εγρήγορση. Απαιτεί εγκατάλειψη της απάθειας και εσωστρέφειας. Απαιτεί εκκίνηση 

προς τα μπρος, με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα και όχι τα πρόσωπα. Απαιτεί 

απόδοση ευθυνών αλλά όχι εσωστρέφεια. Απαιτεί σύμπραξη όλων των παραγόντων 

και όχι εξαιρέσεις. Απαιτεί εθνικό όραμα και όχι ψευδοδιλλήματα. Απαιτεί 

προσηλωμένα άτομα, δοκιμασμένα στην αφοσίωση και την προσφορά τους στα 

εθνικά θέματα και όχι άτομα σκυθρωπά, προϊόν συγκυριών και ύποπτων 

συμφερόντων και διαπλεκόμενων.   

Όλοι γνωρίζουν, ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν ένα τέλος στο μύθο πολιτικής 

επικράτησης συγκεκριμένων προσώπων, η λειτουργία του οποίου απαιτούσε την 

διάσπαση και εσωστρέφεια μεταξύ των Ελλήνων, υπό την αβάσιμη και καταδικαστέα 

αρχή ότι «όποιος δεν ψηφίζει εμάς και ψηφίζει Έλληνες υποψηφίους σε άλλα αλβανικά 

κόμματα, είναι μειοδότης». 

  Έδωσε τέλος στο μύθο που ήθελε την ταύτιση του Ελληνισμού με κάποια 

συγκεκριμένα πρόσωπα. 

 Έδωσε τέλος στο μύθο που μιλούσε για ιερούς εθνικούς αγώνες, αλλά στην 

ουσία συνέβαλε στην αιμορραγία των Ελλήνων, στην υφαρπαγή των περιουσιών τους, 

mailto:panajotbarka@yahoo.gr
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στην διάλυση και αλλοίωση του ιστού του Ελληνισμού, στην εξασθένιση της 

πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας, στην καταστροφή του αρχαίου και σύγχρονου 

ελληνικού πολιτισμού και στην απάρνηση των πραγματικών του κληρονόμων, στην 

εξουδετέρωση του πραγματικού και ουσιαστικού εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού 

ρόλου των Ελλήνων στην Αλβανία.  

 Έδωσε τέλος στο μύθο που μιλούσε για αυθεντικούς ηγέτες, αλλά που ήταν 

προϊόν  άλλων συμφερόντων στην Ελλάδα και ευνοούσαν τα Τίρανα.  

 

Στην ΕΕΜ  η απομυθοποίηση του μύθου αυτού, ήταν με υψηλό κόστος και 

απώλειες σε χρόνο, ενέργειες και εθνικές προσδοκίες.  

Στις εκλογές αυτές οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν ψήφισαν άλλους ομογενείς 

υποψηφίους σε Αλβανικά Κόμματα (δλδ αυτή τη φορά δεν έδωσαν ψήφο 

διαμαρτυρίας), αλλά απείχαν από τις κάλπες, ως επιβεβαίωση ότι δεν είχε πλέον 

νόημα να κάνουν το ίδιο εφόσον, ανάγκασαν εκείνον που διεκδικούσε παρανόμως 

το μονοπώλιο της εκπροσώπησης τους,  να εγκαταλείψει και τους Έλληνες, και το 

Κόμμα του, για την καρέκλα του και μόνο, (πράττοντας το ίδιο όπως όλοι όσους 

μέχρι πρότινος κατηγορούσε για μειοδοσία με στόχο να εξασφαλίσει την «ελληνική 

αυθεντική εθνική»  εκπροσώπηση στην Αλβανική Βουλή.)  

Από την άλλη, έδειξαν με την αποχή τους, ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα 

χρήματα, δλδ δεν εξαγοράζονται για 50 Ευρώ, όπως εσκεμμένα τους κατηγορούν. 

Έδειξαν ότι για να περάσουν το μήνυμά τους, ήταν προτιμητέα η αποχή! 

Ασφαλώς, η ζωή του ΚΑΚΟΥ, δεν θα ήταν τόσο μακρόβια και με τόσες 

αρνητικές επιπτώσεις, αν δεν υπήρχαν και οι ευθύνες της Αθήνας, που συχνά παίζει 

στο ρυθμό των επιλογών των Τιράνων, όσο πικρό κι αν αυτό ακούγεται.  

Δεν είναι όμως η ώρα απόδοσης ευθυνών, αλλά να επισημανθεί ότι: το 

σύνολο της ΕΕΜ, κατακουρασμένο στην εσωστρέφεια και την αλληλο-αμφισβήτηση, 

μουδιασμένο από τον συστηματικό και αυστηρό έλεγχο του αλβανικού κράτους, 

παράλυτο στην εθνική ομοψυχία λόγω ανάγκης επιβίωσης και αδιάφορο να ανατρέψει 

κατεστημένα κλπ δεν δύναται από μόνο του, ούτε να αναλάβει πρωτοβουλίες για 

την επόμενη ημέρα, ούτε να ανταπεξέλθει τη βαριά κρίση στην οποία μας 

οδήγησαν. 

Είναι απαραίτητος ο ρόλος της Αθήνας. Καμιά δικαιολογία δεν υφίσταται περί 

του αντιθέτου, εφόσον η Αθήνα φέρει τις δικές της ευθύνες για να φθάσουμε σε 

ανεπιστρεπτί καταστάσεις. Ούτε ένας τέτοιος ρόλος, όταν αφορά τα εθνικά 

συμφέροντα, μπορεί να χαρακτηριστεί παρέμβαση στα εσωτερικά της ΕΕΜ. 

Η λύση, θέλω να πιστεύω, δεν μπορεί να έλθει, αναζητώντας δημοκρατικές 

λειτουργίες σε θεσμούς που δε λειτούργησαν ποτέ με τον τρόπο αυτό, παρά μόνο 

ως προσωπικό μαγαζί.  

Τόσο το περισσότερο μπορεί να ελπίσει κανείς θετικά εθνικά 

αποτελέσματα από τέτοιους θεσμούς, αν λάβει υπόψη το ποσοστό ελέγχου των 

ομογενειακών θεσμών από αλβανικές δομές, το επίπεδο προώθησης των 

προσωπικών συμφερόντων επιβίωσης με τα αλβανικά συμφέροντα. 

 

Στις συνθήκες αυτές κρίνω απαραίτητη την ύπαρξη ενός ομογενειακού 

πολιτικού και εθνικού θεσμού, αλλά που να αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, 

ανεξαρτήτως των ιδεολογικά τους πιστεύω, δλδ να προτάσσοντας τα εθνικά στα 

ιδεολογικά και τα πολιτικά. 

  

Για την επίτευξη του στόχου και έχοντας ζωντανή την εμπειρία που θέλει 

ηγετικά στελέχη μας να τα επιλέγουν τα Τίρανα και να τα εγκρίνει η Αθήνα, 
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 Προτείνω: 
1. Η επίσημη Αθήνα να επιλέξει ομάδα ομογενών, οι οποίοι να πληρούν  

αρχές και προϋποθέσεις ανάληψης ηγετικού ρόλου, εξασφαλίζοντάς τους την άμεση 

στήριξη, προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως και τον άμεσο έλεγχο και τη συνεργεία μαζί 

τους. (Η Αθήνα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τους αρμόδιους φορείς να 

κάνει σωστή επιλογή) 

2. Να προβεί η Αθήνα στη συγκρότηση μαζί τους, καταστατικού  
προγράμματος με τις εθνικές προτεραιότητες και στόχους. 

3. Με σημείο θεσμικής αναφοράς και αφετηρίας τον πρόεδρο της  

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, (για να εξασφαλιστεί και μόνο η θεσμική συνέχεια) να συγκλειστεί 

ένας φορέας ολόπλευρης εκπροσώπησης της ΕΕ Μειονότητας. (Η επιλογή των 

εκπροσώπων να γίνει σεβόμενοι αυστηρά κριτήρια. 

4. Στον φορέα αυτό, ο οποίος μπορεί να φέρει την ονομασία «Επανίδρυση  

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ», να αναλάβει ρόλο η προαναφερόμενη ομάδα, η οποία στη 

συνέχεια θα καθοδηγεί και θα διεκπεραιώνει τη δόμηση, τη λειτουργία και δράση του 

φορέα, σε σχήματα αποτελεσματικά στην εκπλήρωση εθνικών στόχων. 

Κρίνω απαραίτητη την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών και δράσεων.  

Η κάθε καθυστέρηση ευνοεί την περεταίρω σήψη. Στις συνθήκες που στο 

σύνολο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, 

επικρατεί η κόπωση, η απώλεια εμπιστοσύνης ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί 

και γενικώς απογοήτευση, η όποια καθυστέρηση βολεύει και ευνοεί τους 

επιτήδειους να βρουν  αυτοί τη δική τους λύση και να την επιβάλλουν, αλλά πλέον 

ως ταφόπετρα. 

 

Στην ίδια εξέλιξη θα οδηγήσει και η όποια άλλη στάση που κινείται στο 

κλείσιμο των διαύλων επικοινωνίας με την Ε.Ε. Μειονότητα, επειδή κάποιοι 

εκπρόσωποί της είναι υπεύθυνοι για την κατάντια αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση 

ισχύει όσο ποτέ άλλοτε  η αλήθεια της παροιμίας που λέει ότι, μαζί με τα πολλά 

στεγνά, δεν πρέπει να καούν και τα λίγα έστω χλωρά. Σημασία έχει να μη αναμειχτούν 

τα στεγνά με τα χλωρά. Σημασία έχει να εντοπίσουμε τα πραγματικά χλωρά, να τα 

ξεχωρίσουμε, να στηριχτούμε σ΄ αυτά  και να αξιοποιήσουμε και τα στεγνά. 

 

Το όλο εγχείρημα απαιτεί τόλμη, γνώση και πατριωτισμό. Θέλω να πιστεύω 

ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, στο πλαίσιο 

της ιστορίας αλλά περισσότερο των σημερινών συγκυριών και θα βρεθούν οι άνθρωποι 

και οι εθνικές λύσεις. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

  

Σας ευχαριστώ  για την κατανόηση και θέτω τον εαυτόν στην υπηρεσία της υπόθεσης 

Σας ευχαριστώ για  την κατανόηση! 

 

Με την εκτίμησή μου 

Παναγιώτης ΜΠΑΡΚΑΣ 
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Του Παναγιώτη Μπάρκα 

 

Η αποτροπή της ομηρίας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, 

αποτελεί υποχρέωση προτεραιότητας για τη δυτική προοπτική της 

Αλβανίας. 

Δημόσια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Ιλίρ 

Μέτα (δημοσιεύτηκε στα αλβανικά ΜΜΕ. Βλέπε αντίστοιχα) 
04.12.2018 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,  

Θεωρώ ευθύνη διανοουμένου να Σας απευθυνθώ με τη δημόσια αυτή επιστολή, 

διότι με ανησυχία διαπιστώνω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνο-αλβανικές 

σχέσεις σημειώνουν ασυνήθης αγκύλωση ανασφάλειας, φόβου και απειλής στην 

καμπύλη του προβληματισμού όσον αφορά τον σεβασμό των εθνικών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, μέχρι μάλιστα την 

ίδια την ύπαρξή της στα πατρώα της εδάφη της.  

 Δε θα έκρινα αναγκαίο να απευθυνθώ σε Σας Κύριε Πρόεδρε, ή στον Έλληνα 

ομόλογό Σας, σε περίπτωση που το πρόβλημα θα εντοπίζονταν μόνο στον εξτρεμιστικό 

παράγοντα από τις δύο πλευρές.   

Η αρχή ότι η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, αποτελεί  σημαντικό 

παράγοντα στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προκύπτει ότι έχει 

μετατραπεί σε δυνατότητα ομηρίας της ίδιας της μειονότητας, που εκδηλώνεται 

συνήθως στο θετικό ή αρνητικό κλίμα των σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. 

(Όταν οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι θετικές βεβαιώνεται ότι τα δικαιώματα της 

Εθνικής Ελληνικής μειονότητας δεν γίνονται σεβαστά και όταν οι σχέσεις αυτές 

«πηγαίνουν καλά», τότε για τα δικαιώματα αυτά ή δεν γίνονται αναφορές, στην ουσία 

λησμονούνται, ή δηλώνεται ότι γίνονται σεβαστά.)  

 Είναι γεγονός ότι τελευταία  η Εθνική Ελληνική Μειονότητα έχει μετατραπεί 

σε αντικείμενο άμεσης πίεσης του ανοδικού ανθελληνισμού στην Αλβανία, 

εκδηλωμένου ως εθνικισμού, στην υπηρεσία της ιδέας του ανολοκλήρωτου έθνους 

εξαιτίας των ξένων συμφερόντων. Με περισσότερο αρνητικές εκφάνσεις και στην 

υπηρεσία της ιδέας αυτής αναπτύσσεται η εκστρατεία σε επίπεδο ΜΜΕ, βιβλιογραφίας 

και πολιτικής για την πολιτική επανεξέταση της κοντινής ιστορίας μεταξύ των χωρών 

και για την επανεκτίμηση της μακράς ιστορίας μεταξύ των λαών.    

 

Το αίτημα για την επανεκτίμηση της μακράς ιστορίας, όχι μόνο λαμβάνει ως 

αλήθειες – ανεπιβεβαίωτες, τα ρομαντικά πρότυπα του 19ου αιώνα των καλλιεργητών 

της αλβανικής εθνικής συνείδησης, παραχωρημένα κυρίως απλόχερα από τους 

Έλληνες λόγιους της εποχής, ως μέσο ένωσης με τους Αλβανούς κατά της οθωμανικής 

κατοχής, αλλά τα μετατρέπει σε θέσεις ιδιοποίησης ως αλβανικό τον ελληνικό 

πολιτισμό από την αρχαιότητα και εκφέρεται ως τροφή για τον ανθελληνικό εθνικισμό 

στην Αλβανία.    

Αμεσότερη γίνεται η πίεση αυτή κατά της ακεραιότητας της Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας, λόγω των προσπαθειών που καταβάλλουν κύκλοι διαμορφωτών της 

κοινής γνώμης στη χώρα, οι οποίοι αποσκοπούν να οικοδομήσουν μονομερώς, 

διαστρεβλωμένα, αναληθώς και εκτός κάθε ιστορικού πλαισίου και νομιμότητας 

εξέλιξης, αλλά στην υπηρεσία της ανθελληνικής πραγματικότητας, την ιστορία των 

Ελλήνων στα εδάφη τους μετά την ίδρυση του αλβανικού κράτους.     
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Το κλίμα αυτό, εκδηλωμένο ως φόβο της πλειοψηφίας από την μειοψηφία, όχι 

μόνο απαιτεί να αφαιρέσει και να απαλλάξει την Εθνική Ελληνική Μειονότητα από 

την  ιστορία της, τις προσωπικότητές της, από την εθνοπολιτιστική της μνήμη, αλλά 

και να τροφοδοτήσει τον ανθελληνικό εθνικισμό στην Αλβανία, υποκινώντας εθνικά 

μίση της πλειοψηφίας κατά της μειονότητας, (μιλάει εύγλωττα το χθεσινό επεισόδιο 

στην Κρανιά, το οποίο σημειώθηκε μόλις μετά από μερικές ώρες από την μετάδοση 

μιας εκπομπής στα Τίρανα με το ίδιο θέμα), οδηγεί στην κατάργηση των διόδων 

επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών και θέτει σε υπονομεύει το ειρηνικό μέλλον και τη 

φιλία μεταξύ τους.   

Επί της ευκαιρίας δεν μπορώ να μη εκφράσω την ανησυχία μου ότι πρόκειται 

για πρώτη φορά που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών αντιμετωπίζουν μια πολύπλευρη 

αντιπαράθεση και επίσης για πρώτη φορά διαπιστώνεται με θλίψη ότι το κλίμα αυτό 

συμπεριλαμβάνει σε μεγάλο ποσοστό τον αλβανικό λαό, κάνοντας τους υποκινητές της 

συγκεκριμένης κατάστασης να χαίρονται διότι ελπίζουν ότι οδηγούν τον αλβανικό λαό 

σε μια ρητορική νικητή πριν από μια μεγάλη αντιπαράθεση.(!)  

Εννοείται, ότι από την οπτική αυτή γωνία δεν μπορεί να μη επιπλήξεις τους 

εξτρεμιστικούς κύκλους στην Ελλάδα, οι οποίοι απαιτούν τα δικαιώματα της 

μειονότητα μέσα από σταθερές ιδέες και πραγματικότητες του παρελθόντος, που 

καλλιεργούν ξανά κλίμα ομηρίας στην κοινότητα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.   

Αντιμετωπίζοντας τους Έλληνες εξτρεμιστές ως συμπληρωματικό τμήμα της 

αντίστοιχης αλβανικής πλευράς, κρίνομε ότι αυτό αυξάνει περισσότερο το φόβο και 

την ανασφάλεια στις γραμμές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, γιατί όχι και 

μεταξύ των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Ενώ, στηριζόμενοι στις δηλώσεις Σας, 

εκείνοι μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερες προκλητικές και αποσταθεροποιητικές 

καταστάσεις.  

 Στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να μη υπογραμμίσουμε μια διαφορά που 

νομιμοποιεί περισσότερο την ανησυχία μας. Τα φαινόμενα αυτά στην Αλβανία, 

διαφορετικά από την Ελλάδα, έχουν αποχτήσει a priori υπεροχή στην κοινή γνώμη, 

μέχρι μάλιστα το σημείο που επιβάλλονται και στις πιο σοβαρές κρατικές, αστικές και 

δημόσιες δομές. Με την πεποίθηση ότι αυξάνουν τις αλβανικές «πατριωτικές» αξίες, 

δραστηριοποιούνται άτομα που κάνουν κατάχρηση τους ακαδημαϊκούς τίτλους, του 

δημοσιογραφικού λειτουργήματος κλπ. Συχνά, η πολιτική στις στάσεις της στις σχέσεις 

με την Ελλάδα επικαλείται αυτές «τις ευαισθησίες», ή τις τροφοδοτεί  για να έχει το 

«κατάλληλο» επιχείρημα στις σχέσεις με τους γείτονες.   

 

Κύριε Πρόεδρε 

Η ιστορία μεταξύ των δύο λαών μας είναι συνυφασμένη. Όταν διαβάζεται 

χώρια και δεν λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή προοπτική, η εμπειρία των 

προοδευμένων λαών, όταν δεν υφίσταται η βούληση για την δημιουργία νέων αξιών, 

για ειρηνική συνύπαρξη και πρόοδο, σε κρατάει με το κεφάλι γυρισμένο προς τα πίσω, 

όμηρο του αχρείαστου παρελθόντος και εμποδίου για το μέλλον.    

Όταν διαβάζεται και γράφεται από κοινού με τη θέληση για να βαδίσουμε από 

κοινού προς το μέλλον, για να βρούμε τις λύσεις του παρελθόντος στον μέλλον των 

πραγμάτων που μας ενώνουν, τότε, η ιστορία αυτή παράγει ενέργειες ανάπτυξης και 

κοινή πρόοδο.    

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στη συμβίωσή της με τον Αλβανικό λαό, 

ακολούθησε ακριβώς την πορεία αυτή. Εμπιστεύτηκε στην ιστορική λησμονιά τα 

φρικτά γεγονότα των μαζικών καταστροφών και σφαγών στις αρχές του 20ου αιώνα 

που προκάλεσαν Αλβανοί εξ ονόματος της Ο. Αυτοκρατορίας. Περισσότερες από 15 

χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν και εκδιώχτηκαν και 25 χωριά Ελλήνων 
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πυρπολήθηκαν μόνο κατά τη διάβα των Αλβανών εθελοντών σε βοήθεια των 

τουρκικών δυνάμεων στα Ιωάννινα. Την τσέτα του Τσερτσίζι Τόπουλι, η Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα δεν την μνημόνευσε ποτέ για την πυρπόληση των ελληνικών 

σχολείων στις δύο πλευρές των σημερινών κρατικών συνόρων, αλλά ως τη δυνατότητα 

για την απαλλαγή από τον τουρκικό ζυγό.  

Η Ελληνική Μειονότητα απελευθέρωσε τον εαυτόν της από την 

πραγματικότητα των μαζικών και ολόπλευρων αφομοιώσεων μέσω βιαιοπραγιών του 

αλβανικού κράτους στο Μεσοπόλεμο, κυρίως επί βασιλείας Ζόγου. Και το διέπραξε 

αυτό για να οραματιστεί, πολεμήσει και ελπίσει στο κοινό μέλλον με τον αλβανικό λαό. 

Δυστυχώς όμως γι΄ αυτή. Στις φυλακές του κομμουνιστικού καθεστώτος η ελληνική 

γλώσσα ανταγωνίζονταν επάξια την αλβανική και οι φυλακίσεις είχαν ως αιτία την 

εθνική ταυτότητα. Το κομμουνιστικό καθεστώς εκδίωξε και εξαφάνισε το ίδιο, τόσο 

τους ιδεολογικά αντιπάλους του, όπως τον Β. Σαχίνη και το Θ. Λώλη, έτσι και τους 

κομμουνιστές συμπαραστάτες τους, που δεν παραιτήθηκαν από την εθνοπολιτιστική 

τους ακεραιότητα, όπως τον Λ. Τάλλιο, τον Μ. Γιώργη και πολλούς άλλους.     

Παρόλη την ιστορική απογοήτευση η κοινότητα της Εθνικής Ελληνικής 

μειονότητας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των διαδικασιών εκδημοκρατισμού της 

χώρας του 1990-91. Ανεξαρτήτως των προβλημάτων που αντιμετώπιζε όσον αφορά το 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της από το κράτος, η Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα δε στάθηκε ποτέ εμπόδιο στις ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας στους 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως ποτέ δεν έχει προκαλέσει κάποιο 

πρόβλημα στο αλβανικό κράτος ή στους Αλβανούς. Απεναντίας!     

 Όμως, να αντιμετωπίσεις τις αξίες αυτές ως αδυναμία, να επιτρέψεις κάποιους 

κύκλους, μάλιστα και κρατικές δομές, να χρησιμοποιούν ιστορικά γεγονότα που 

σημάδεψαν την ιστορία της Ε.Ε. Μειονότητας, ή και ονόματα ατόμων που τίμησαν 

αυτή, ως μέσο πίεσης προς την ίδια, και στο όνομα του φόβου της πλειοψηφίας από 

την μειοψηφία, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεχτό.  

 

Υπάρχουν, Κύριε Πρόεδρε και άλλες συνιστώσες που αποδεικνύουν την 

ομηρία της εθνοπολιτιστικής ακεραιότητας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. 

 Αναφέρουμε εδώ την όσο για τα μάτια εφαρμογή της νομοθεσίας, μέχρι τα όρια 

προπαγάνδας, όπως προσφάτως με τον νόμο για τις μειονότητες. Αφορά την νοοτροπία 

της πλειοψηφίας ότι για το επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων που αφορούν την 

εθνική, πολιτιστική ή και ιστορική ταυτότητα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, θα 

αποφασίσει η πλειοψηφία και όχι ο νόμος και η ίδια η μειονότητα. Η πλειοψηφία 

αναλαμβάνει να ορίσει το επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων της, τους ήρωες και τα 

ιστορικά της γεγονότα κλπ. Στη λογική αυτή είναι καλός Έλληνας μειονοτικός και 

αποδεχτός από την πλειοψηφία μόνο εκείνος που αποδέχεται και ξεπερνάει τη 

συγκεκριμένη νοοτροπία. Στην καθημερινή ζωή αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη πίεση 

προς την κατεύθυνση αυτή και οι ανάγκες επιβίωσης, να υποχρεώνει την Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα να παραιτείται από εκείνα τα δικαιώματα που εγγυούνται την 

αξιοπρέπεια και πληρότητα της εθνοπολιτιστικής της ταυτότητας, καθώς και από το 

δικαίωμα εκδήλωσης της ταυτότητας αυτής.        

   Ακραίο προϊόν της λογικής αυτής αποτελούν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, για όσον καιρό αυτοί επιλέγονται και εκλέγονται από 

τα κόμματα της πλειοψηφίας σε σχέση με την εξουσία, και για όσο καιρό  εκείνοι θα 

δουν την πολιτική τους επιβίωση σε σχέση με τα συμφέροντα των κομμάτων αυτών  

για το πόσο σεβαστά πρέπει να γίνουν τα δικαιώματα της Εθνικής Ελληνικής 

μειονότητας.  
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Εκδήλωση αυτής της υπόδουλης εξάρτησης αυτών των εκπροσώπων της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας αποτελεί η σιωπή και πιο πολύ οι παραχωρήσεις στο 

θέμα υφαρπαγής των περιουσιών από εκπροσώπους της πλειοψηφίας, οι οποίοι με τη 

στήριξη των κρατικών δομών, μετατράπηκαν σε ιδιοκτήτες ελληνικών μειονοτικών 

περιουσιών, κάνοντας κατάχρηση και με την νομοθεσία της Ο. Αυτοκρατορίας επί της 

γης. Η νομοθεσία αυτή δεν αναγνώριζε σε όσους την εξυπηρετούσαν τίτλους 

ιδιοκτησίας επί της γης, παρά μόνο τίτλους χρήσης της. (!) Ασφαλώς, το φαινόμενο 

αυτό, που μας παραπέμπει σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο το ιδιοκτησιακό και 

κοινωνικό καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Αλβανία, αποτελεί ένα 

παναλβανικό θέμα, αλλά για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα, το φαινόμενο αυτό σε 

συνδυασμό με την εκστρατεία εξαγοράς της καλλιεργήσιμης γης με μαύρο χρήμα, 

υπονοεί την οικονομική και όχι μόνο εξουδετέρωσή της.        

Συμβάλλει στη διαδικασία αυτή η μαζική μετανάστευση των μελών της 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αλλά αποτελεί ανοιχτό κίνδυνο η δημογραφική 

αλλοίωση σε όφελος της πλειοψηφίας στις περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό 

πληθυσμό.  

 

Κύριε Πρόεδρε  

 

Θωρώ με μεγάλη θλίψη το δηλωμένο άγχος των συμπατριωτών μου που 

βλέπουν ότι μια μέρα οι περιουσίες τους θα καταλήξουν στα χέρια μελών της 

πλειοψηφίας. Δεν μπορώ δω με απάθεια το γεγονός που όλο και περισσότερο στις 

συνομιλίες τους χρησιμοποιούν τον όρο «αυτοί» για τους Αλβανούς. Αλλά 

περισσότερο διαπιστώνω με ανησυχία ότι μια τέτοια κατάσταση, καλλιεργεί 

αντίδραση, διαμαρτυρίες, ανεξέλεγκτες ενέργειες που δυστυχώς μας βάζουν …. 

απέναντι!     

Γι αυτό πιστεύω ότι  είναι στο χέρι του καθενός  που σκέφτεται και προσδοκεί  

πραγματικά στις  δυτικές αξίες, όχι απλώς να συμβάλλει για την μη επιδείνωση της 

κατάστασης, αλλά για την εξυγίανση της.    

 

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση      

Αναπ. Καθ. Παναγιώτης Μπάρκας  Αργυρόκαστρο, 04.12.2018 

 

 

 


