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παιδεία στην μητρική γλώσσα 
 

  



2 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Η βελτίωση των κινήτρων στο Τμήμα Ελληνικών του Πανεπιστημίου 

Αργυροκάστρου, μέσο για την ποιοτική άνοδο των σπουδών 

08.09.1997     σελ. 4 

 

2. Ανάλυση της κατάστασης και προτάσεις σχετικά με την αναβάθμιση της 

παιδείας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία 

11.09 2004     σελ. 6. 

 

3. Ποιοι και γιατί προκαλούν τον αργό θάνατο της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο;!! 

16.9.2005     σελ. 22. 

 

4. Η κατάσταση της ελληνικής μειονοτικής παιδείας στο αλβανικό δημόσιο 

ζητάει την άμεση παρέμβαση του εθνικού κέντρου πριν αυτή ανήκει στην 

ιστορία.  

06.10.2006     σελ. 26.  

 

5. Προτεινόμενα θέματα στο πλαίσιο της διμερούς εκπαιδευτικής  

συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας 

22.05.2007     σελ.31. 

 

6. Έκθεση  Η Παιδεία στη Μητρική Γλώσσα στο Αλβανικό Δημόσιο στην 

Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Κατάσταση και προτάσεις για την 

ποιοτική 

Ιούνιος 2015     σελ. 33. 

 

7. Προτάσεις για το ξεπέρασμα των προβλημάτων στην παιδεία στην ε.ε. 

μειονότητα.  

16.08.2015     σελ. 74, 

 

8. Βασικά αιτήματα προς Υπουργό Παιδείας για το εκπαιδευτικό στην ε.ε. 

μειονότητα. 

15.02.2016     σελ. 77. 

 

9. Θέμα: Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στην παιδεία στη μητρική γλώσσα στην Ε. Ε. Μειονότητα  

Μάρτιο 2016     σελ. 79. 

 

10. Μετάφραση      σελ. 81 

 

11. Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση με την Κυρία Υπουργό Παιδείας στη 

συνάντηση της 25 Μαΐου 2016.   

20.05.2016     σελ. 84. 
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12. Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο  Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου Αλβανίας 

02.11.2019     σελ. 87. 

 

13. Προτάσεις για τη αναγκαιότητα στήριξης των σχολείων στη μητρική 

γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο  (δημοτικό – μέχρι λύκειο) 

02.11.2019     σελ. 93 

 

14. ΤΕΛΟΣ     σελ. 95. 

  



4 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως βουλευτής – δημοσιογράφος  

καθηγητής Τμήματος Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 

 

        Αργυρόκαστρο  08.09.1997 

Προς: Κύριο Γεράσιμο Αρσένη 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

      Αθήνα 

Κύριο Κωσταντίνο Κακιούση 

Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας Αργυρόκαστρο 

 

Η βελτίωση των κινήτρων στο Τμήμα Ελληνικών του 

Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, μέσο για την ποιοτική άνοδο των 

σπουδών 

08.09.1997 
  
       Θέλω, με την επιστολή αυτή, να εκφράσω μερικές σκέψεις σχετικά με την 

ευόδωση των καταστάσεων στο Τμήμα των Ελληνικών του Πανεπιστημίου 

Αργυροκάστρου, κι΄ αυτό από τη θέση του καθηγητή στο Τμήμα αυτό.  

       Πρόκειται για τα κίνητρα που δίδονται, ή που μπορεί να δοθούν στους φοιτητές 

και πως μπορεί να αξιοποιηθούν αυτά καλύτερα στην υπηρεσία της ανόδου του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών και της ποιότητας μόρφωσης  αυτών.                           

      Συγκεκριμένα: Στους φοιτητές του Τμήματος των Ελληνικών, χορηγείται επί 

μόνιμη βάση και χωρίς διακρίσεις ένα επίδομα ύψους 40 χιλιάδων δραχμών το μήνα. 

Ασφαλώς κρίνω θετικό και απαραίτητο το εν΄λόγω κίνητρο για τους εξής λόγους 

         Συντέλεσε μεταξύ των άλλων, στην αισθητή αύξηση του αριθμού φοιτητών από 

χρόνο σε χρόνο που σπουδάζουν στο τμήμα αυτό. 

         Δημιουργεί, στις συνθήκες έλλειψης της απαραίτητης διδαχτικής ύλης, μια 

προϋπόθεση εξασφάλισης του υλικού αυτού από τους ίδιους τους φοιτητές.  

Ταυτόχρονα, δημιουργεί προϋποθέσεις για την εκπλήρωση στοιχειωδών αναγκών και 

ανέσεων τόσο απαραίτητες  για το κύρος ενός φοιτητή. 

             Το επίδομα αυτό όμως, που είναι 1,6 φορές μεγαλύτερο από το μισθό που 

παίρνει από το Αλβανικό κράτος ένας καθηγητής, μετράει αντίστροφα  όταν δεν δίδεται 

με κάποια κριτήρια. Έτσι, είναι γεγονός ότι σημαντικό μέρος φοιτητών στο τμήμα αυτό 

επιδιώκουν μια θέση φοιτητή για να επωφεληθούν το επίδομα που όπως αναφέραμε, 

αποτελεί τον καλύτερο μισθό υπαλλήλου στο αλβανικό δημόσιο. Διαπιστώνεται 

ταυτόχρονα ότι εφόσον το επίδομα είναι εγγυημένο, το ενδιαφέρον των φοιτητών για 

μάθηση είναι μειωμένο μέχρι πολύ ανησυχαστικά σημεία. Θέλω να δηλώσω υπεύθυνα 

ότι με μερικές εξαιρέσεις σε κάθε έτος, το επίπεδο των φοιτητών στα τέσσερα μέχρι 

τώρα έτη, που αναμένεται να πάρουν πτυχίο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της εκπαίδευσης της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, ή για την κάλυψη 

αναγκών σε άλλους τομείς, ειδικά πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνω: Ενώ είναι σεβαστό το ποσό που δίνεται, για να 

μπορεί να θεωρηθεί κίνητρο, το επίδομα αυτό θα πρέπει να χορηγείται με κάποια 

διαβάθμιση. Τουλάχιστον οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμού άνω του επτά στο τέλος της 

χρονιάς, θα πρέπει να επωφελούνται μεγαλύτερο ποσό. Ένα τέτοιο μέτρο και θα 

απομακρύνει, μαζί με τα άλλα μέτρα όπως η αύξηση των απαιτήσεων από μέρος των 

καθηγητών, τους ανίκανους τελειόφοιτους λυκείου να επιδιώξουν να γίνουν φοιτητές 

στο Τμήμα και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον για μάθηση.  
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      Ένα ακόμα κίνητρο, εντός του ίδιου σκεπτικού, που μπορεί να συμβάλει στην 

βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των φοιτητών, είναι τα μεταπτυχιακά  

δικαιώματα στην Ελλάδα. 

       Κρίνω απαραίτητο τη χορήγηση μεταπτυχιακών δικαιωμάτων στους φοιτητές 

του Τμήματος Ελληνικών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με διευκολυντικούς 

όρους από μέρος του Ελληνικού Κράτους στα ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά όταν  οι 

φοιτητές του εν’ λόγω Τμήματος θα εκπληρώνουν ξανά τον μέσο όρο βαθμού 7 στα 

τέσσερα έτη και στην ομάδα φοιτητών για μετεκπαίδευση, η μεταπτυχιακά άνω του 

7,5. 

       Πιστεύω ότι, οι τάσεις που παρατηρούνται για να προωθηθούν φοιτητές με 

αποτελέσματα στα όρια απροβίβαστων, διότι «εξυπηρέτησαν» κάποιο παράγοντα, ή 

αρμόδιο, οδηγεί μόνο στην καλλιέργεια της νοοτροπίας δουλοπρέπειας και κοινωνίας 

πελατειακών  σχέσεων. 

          Ασφαλώς το εκπαιδευτικό επίπεδο των φοιτητών είναι επίσης άμεσα 

συνδεδεμένο με το μορφωτικό επίπεδο και τις συνθήκες εργασίας και  διαβίωσης, 

καθώς και την οικονομική  κατάσταση των καθηγητών, αλλά το θέμα αυτό  υπερβαίνει 

του στόχου της παρούσας επιστολής 

          

                                                   Με   σεβασμό 

                                Ο Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικών                                                              

                                             Παναγιώτης Μπάρκας 

Αργυρόκαστρο  08.09.1997 
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Του Παναγιώτη Μπάρκα  

Ανάλυση της κατάστασης και προτάσεις σχετικά με την αναβάθμιση 

της παιδείας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία 

11.09 2004 
 

Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 

Καταλαβαίνω τις πολλαπλές  υποχρεώσεις Σας  γι΄ αυτό  και δεν επιμένω στο  

να  Σας καταναλώνω χρόνο, παρά το γεγονός ότι ποτέ μέχρι σπανίως, Σας  ενοχλήσει  

για προσωπικά προβλήματα.. 

Όπως  και καταλαβαίνω ότι οι πιέσεις που δέχεστε  από «δεξιά» και «αριστερά» 

σας περιορίζουν τις δυνατότητες να συναστρέφεστε  με ανθρώπους που δεν χαίρουν 

την δική τους συμπάθεια και υποστήριξη. 

Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ και να αποδεχτώ την νοοτροπία (και δεν έχω  

υπόψη τον εαυτόν μου) ότι ανθρώπινες αξίες, ιδιαίτερη  μεταχείριση και οφέλη 

αποχτάς όταν εξυπηρετείς το κατεστημένο οποιοδήποτε είναι αυτό ή όταν έχεις στα 

χέρια σου οποιαδήποτε εξουσία που μπορείς να κάνεις κακό και να το εκδηλώνεις ή να 

το διαπράττεις αυτό.   

Δυστυχώς διαπιστώνω ότι αυτή νοσηρή νοοτροπία της βορειοηπειρωτικής  

κοινωνίας έχει συμπεριλάβει και τις διπλωματικές μας υπηρεσίες  εδώ. Φαίνεται ότι η 

λογική πώς το ανώμαλο  βορειοηπειρωτικό περιβάλλον μπορεί να βλάψει την 

διπλωματική θητεία, συνεπώς και την όλη καριέρα, οδηγεί στην αναγκαιότητα τήρησης 

των ισορροπιών, θετικών ή αρνητικών, μέχρι το σημείο που δεν προκαλεί αρνητική 

αντίδραση που μπορεί να βλάψει. Έτσι εκείνοι φεύγουν χωρίς αγκάθια στα πόδια τους, 

όμως αφήνουν πίσω τους ένα κλίμα περισσότερο νοσηρό, περισσότερο αναξιόπιστο, 

περισσότερο εσωστρεφικό και καταστρεπτικό όσον αφορά των σύνολο των αξιών  

Δείγμα των όσον αναφέρω είναι και η αθόρυβη αντικατάσταση του κυρίου 

Μάνου στο Προξενείο. 

 

Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 

Τα παραπάνω δεν είναι απλώς στιγμιαία έξαρση. Είναι μακρόχρονη εμπειρία. Επειδή 

όμως είναι πολύ διαφορετικός η πήχης των αρχών της ζωής μου, επειδή τα προσωπικά 

μου τα έχω αφήσει συνήθως σε δευτερεύουσα θέση σε σχέση με τα κοινά και τα εθνικά, 

θεωρώ σωστό  να επισημαίνω κατά καιρούς κάποια πράγματα. Το κάνω αυτό παρά το 

γεγονός ότι έχω δεχτεί πολλές φορές πλήγματα, τα οποία ασφαλώς  πονούν. Δυστυχώς 

περισσότερο όταν αποχτούν και την εύνοια εκείνων που μπορούν να κρίνουν και να 

σταματήσουν την αδικία. Μονόδρομος η αντοχή. 

  

Υ.Γ 

Συνημμένα,  λόγω συνέπειας, έχετε  τις δικές μου  εκτιμήσεις και προτάσεις για 

την παιδεία στο χώρο μας. Είναι κι αυτή μια υποχρέωση ανεξάρτητα από την 

συμβολή  

  

 Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου 

           Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ (Στάλθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο 

Αργυρόκαστρο και στον κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υφυπουργό Εξωτερικών, στην 

Αθήνα) 

 

Γενικές εκτιμήσεις : 

 
 Η  Εθνική Ελληνική Μειονότητα  στην Αλβανία  αποτελεί για την Ελλάδα 

την εθνική υποχρέωση της μοναδικής υπαρκτής και ζωντανής εθνικής 

μειονότητας ως  άμεση γεωγραφική συνέχεια  του εθνικού κορμού.  

 Ειδική εθνική υποχρέωση αποτελεί για το εθνικό κέντρο  και για το γεγονός 

ότι ανά τους αιώνες  αλλά και  επί των ημερών μας  ο ελληνισμός  σ’ αυτά  τα όρια 

της  Ηπείρου, αποτέλεσε και αποτελεί  την ασπίδα  για τον υπόλοιπο  ελληνισμό  

από την  οργανωμένη ή μη κάθοδο   βόρειων αλλοεθνών  φυλών  

  Ταυτόχρονα, ξεκινώντας από το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 

αποτελεί  για μια χώρα την  σημαντικότερη  επένδυση διείσδυσης,  επιρροής  και 

ρύθμισης των σχέσεων με μια  άλλη χώρα, η Ελληνική Μειονότητα στο πλαίσιο 

των σχέσεων της Ελλάδας με την Αλβανία αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από το 

στοιχείο του απλού ανθρώπινου παράγοντα, (κάτι που επιδιώκει η Ιταλία ειδικά 

στο Νότο της Αλβανίας). Τόσο το περισσότερο αν έχει κανείς υπόψη του ότι ο 

Νότος της Αλβανίας είναι αυτός που αποφασίζει για τις τύχες της Αλβανίας σε όλη  

της την ιστορία. ( Ιδού και το παράδειγμα του 1994  - με το δημοψήφισμα για  το 

σχέδιο συντάγματος του Μπερίσια  και το 1997 – με τις γνωστές ταραχές). 

 Νομίζω ότι αρκεί αυτή η επισήμανση για να κατανοηθεί τον ιδιαίτερο 

βάρος που πρέπει να δοθεί από τον εθνικό κορμό στη  έμπρακτη στήριξη  του 

ντόπιου ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία και του συνόλου της Εθνικής 

Ελληνικής Μειονότητας 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής και πολιτικής  το σχολείο και  η εκπαίδευση στην 

μητρική γλώσσα αποτελεί το αναντικατάστατο στοιχείο διασφάλισης της 

εθνικότητας στην ελληνική κοινότητα της  Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην 

Αλβανία. 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ. 

Στην Αλβανία για τις αυθαιρέτως αναγνωρισμένες περιοχές  ως Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα (101 χωριά) λειτουργούν δημόσια σχολεία στην ελληνική γλώσσα στα 

πλαίσια του αλβανικού κράτους (δεν αναφερόμαστε στις ιδιαιτερότητες και τις κατά 

καιρούς ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές  όσον αφορά  τα ελληνικά  στα προγράμματα  

των συγκεκριμένων σχολείων). 

Μετά το 1996 επεκτάθηκε η δημόσια εκπαίδευση στην μητρική γλώσσα και στις πόλεις 

Αργυρόκαστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα. 

 Ωστόσο, οι εξελίξεις στην Αλβανία μετά το 1990 επέφεραν στην Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα, εκτός των άλλων και  την εγκατάλειψη των πατρώων εδαφών για μια 

καλύτερη τύχη στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη και η απουσία της πολιτικής 

στήριξης από μέρους της Ελλάδας οδήγησε στην κατάρρευση και του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. 

Στην άθλια κατάσταση που δημιουργήθηκε, υπερέχει η αδράνεια όλων των 

παραγόντων εν αναμονή του μοιραίου.  

Εντωμεταξύ παράλληλα με τη  συνέχιση  της ύπαρξης  της δημόσιας παιδείας 

στην μητρική γλώσσα  σκιαγραφείται  πότε ως ιδέα  και πότε ως πράξη, η ιδιωτική 

εκπαίδευση στην μητρική γλώσσα. 
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Επιβεβλημένη  αναγκαιότητα η δημόσια  εκπαίδευση  στην μητρική γλώσσα στα 

πλαίσια του αλβανικού κράτους. 

 

Πρώτο. Η δημόσια παιδεία στην μητρική γλώσσα εξασφαλίζει την επιβεβαίωση της 

αναγνώρισης από  το αλβανικό κράτος  της  Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ως  ένα 

συμπαγές σύνολο στα πατρώα του εδάφη ισότιμο με το υπόλοιπο του αλβανικού λαού. 

(Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν είναι παρόμοια με την ελληνική κοινότητα, πχ 

στη Γερμανία, Αυστραλία ή αλλού) 

Δεύτερο. Στην λογική των ευρωπαϊκών ενταξιακών διεργασιών, επιτρέπει την 

καλύτερη  ένταξη  της Ελληνικής Μειονότητας στην αλβανική κοινωνία διατηρώντας 

και προωθώντας ταυτόχρονα την  εθνική οντότητα. 

Τρίτο. Υπάρχει  στην πράξη  δημόσια  εκπαίδευση  στην μητρική γλώσσα  που 

ανταποκρίνεται  στις τρεις βαθμίδες  εκπαίδευσης στην Αλβανία. (Άλλο το θέμα της  

ανάγκης βελτίωσης του). 

Τέταρτο. Επιτρέπει στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, στην Ελλάδα και στους 

διεθνείς παράγοντες να διεκδικήσουν την  εκπλήρωση υποχρεώσεων του αλβανικού 

κράτους  προς αυτή σ΄ αυτόν τον σημαντικό  και ζωτικό τομέα. 

 
Ωστόσο, είναι γνωστές και δεδομένες οι προτεραιότητες όσον αφορά την ποιότητα  

παιδείας του ιδιωτικού σχολείου. Στις συνθήκες όμως που  υπάρχει το σύστημα 

δημόσιας παιδείας στην μητρική γλώσσα η κάθε προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών 

σχολείων όχι μόνο θα είναι μια προσπάθεια υπέρ του μέτρου  δαπανηρή , αλλά  

ταυτόχρονα  η  ύπαρξη παράλληλα και της δημόσιας παιδείας  θα επιφέρει  μοιραία 

αποτελέσματα 

 Αυτό το είδος παιδείας (ιδιωτικής) μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που  το 

αλβανικό κράτος δεν  αποδέχεται να ανοίξει δημόσια  σχολεία στην  ελληνική γλώσσα 

διότι δεν αναγνωρίζει  την ύπαρξη εκεί ελληνικού στοιχείου, ούτε αυτόχθονου, ούτε 

λόγω μετοικήσεων. (Κορυτσά, Τίρανα, Αυλώνα Πρεμετή, κλπ)   

 
Επισήμανση 

 Ασφαλώς θεωρούμε θετική και απαραίτητη την προσπάθεια ανοίγματος 

ιδιωτικών σχολείων στην μητρική γλώσσα σε περιοχές που δεν υπάρχουν 

δυνατότητες για δημόσια εκπαίδευση στην μητρική γλώσσα. 

Όμως είναι απαράδεχτο ώστε  να  γίνονται από μέρος της Ελλάδας τόσες 

οικονομικές δαπάνες  και τόση πολιτική  επένδυση για το άνοιγμα του ιδιωτικού 

σχολείου, λόγου χάρη  στην Κορυτσά και να μη καταβάλλεται ουδέν μία προσπάθεια 

για την βελτίωση της κατάστασης στα υπαρκτά δημόσια σχολεία στην μητρική 

γλώσσα στο Αργυρόκαστρο, Αγίους Σαράντα και Δέλβινο. 

 

Συγκαλυμμένη ιδιωτική  εκπαίδευση  στην μητρική γλώσσα σε περιοχές  με 

αμιγή ελληνικό πληθυσμό 

 
 Πρόκειται  για  τις προσπάθειες που καταβάλει ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και 

πάσης Αλβανίας Αναστάσιος. 

  Στις περιοχές με αμιγή ελληνικό στοιχείο ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος  

κινείται προς δυο κατευθύνσεις.   
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Πρώτο Την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων στο πλαίσιο της εκκλησίας με ή χωρίς 

θρησκευτικό περιεχόμενο όπως το Εκκλησιαστικό Λύκειο του Τίμιου Σταυρού στο 

Αργυρόκαστρο, το ΙΕΚ στο  ελληνικό μειονοτικό χωριό της Δερβιτσιάνης κλπ.  

Δεύτερο. Το εκδηλωμένο ενδιαφέρον, επιβεβαιωμένο και από ανώτατα στελέχη της 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για ανάληψη από τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο «κηδεμονικού ρόλου 

σωτηρία» ως μοναδική λύση προς τα υπό διάλυση δημόσια σχολεία στην μητρική 

γλώσσα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. (Η αδιαφορία και αδράνεια της ηγεσίας 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όσον αφορά την σημερινή άθλια κατάσταση στα σχολεία της 

Ελληνικής Μειονότητας αποσκοπεί στην «επιβεβαίωση» της αναγκαιότητας για τη 

«σωτήριας» παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου (!!!)). 

 Η προσπάθεια αυτή ωφελεί τον Μακαριότατο στο να προσεγγίσει την νέα γενιά 

στην εκκλησία  λόγω της αποστάσεως που δημιουργήθηκε από την κατάργηση  της 

θρησκείας  από το κομμουνιστικό καθεστώς, αλλά και λόγω των σύγχρονων εξελίξεων. 

( Ή γίνεται από τον ίδιο στο πλαίσιο του ρόλου κηδεμόνα προς την Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα που του είχαν επιτρέψει, αναθέσει και ο ίδιος έχει αναλάβει) 

 

Όπως και να έχουν τα πράγματα  σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε ασφαλώς 

ανεπιθύμητες συνέπειες. 

 
Πρώτο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι ένας πεφωτισμένος Έλληνας. Δεν παύει 

όμως να είναι Αρχιεπίσκοπος της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. 

Όταν αυτός εκλείψει σίγουρα θα τον διαδεχτεί ένας Αλβανός. Τότε, σε περίπτωση που 

«κηδεμόνας» της παιδείας μας στην μητρική γλώσσα στην Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα  θα είναι η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας,  ποια θα είναι η τύχη  

του συστήματος εκπαίδευσής μας; (!!) 

Δεύτερο.  Ήδη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύει ο Μακαριότατος στις περιοχές με 

αμιγή ελληνικό στοιχείο ή πλησίον αυτών, εισάγουν την αλβανική γλώσσα από ένα 

ιδιωτικό φορέα, -την εκκλησία. (Το γεγονός, αν λάβουμε υπόψη την ιστορία του 

μέλλοντος, θα υπολογιστεί ως επιχείρημα αμφισβήτησης της ελληνικότητας των 

περιοχών αυτών ).  

Ταυτόχρονα, στα ιδρύματα αυτά σπουδάζουν ή στεγάζονται περισσότεροι Αλβανοί 

σπουδαστές.  Συνεπώς, δικαιολογημένα θεωρείται ότι η εκκλησία αποτελεί έναν από 

τους παράγοντες  προώθησης του αλβανικού στοιχείου και αλβανισμού στις περιοχές 

με αμιγή ελληνικό πληθυσμό και μάλιστα στον πνευματικό τομέα.  

Τρίτο. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανοίγει ο Αρχιεπίσκοπος στις 

επίμαχες περιοχές, τα οποία αντικειμενικά λίγη σχέση έχουν με την ελληνική 

συνείδηση και εθνική ταυτότητα, λειτουργούν παράλληλα με τα δημόσια σχολεία στην 

μητρική γλώσσα. Αυτό σημαίνει  και αποδεικνύεται στην πράξη, ότι λόγω του κύρους 

του ιδίου  του Μακαριότατου και των καλύτερων οικονομικών απολαβών συγκριτικά 

με τον δημόσιο τομέα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της μητρόπολης Αργυροκάστρου 

απορροφούνται τα ικανότερα στελέχη όσον αφορά  το εκπαιδευτικό προσωπικό με 

συνέπεια να εξασθενίσουν τα δημόσια σχολεία στην μητρική γλώσσα. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τους μαθητές . 

 
Επισήμανση 

Στις συνθήκες μείωσης του αριθμού δασκάλων και μαθητών ελληνικής καταγωγής, 

η ίδρυση ιδιωτικών σχολείων και η ύπαρξη παράλληλα δημόσιων σχολείων στην 

μητρική γλώσσα, οδηγεί στον κατακερματισμό των μαθητικών και εκπαιδευτικών 

δυνάμεων στην αδιανόητη αντιπαράθεση μεταξύ μας. Η αρχή του Αρχιεπισκόπου 

ότι ο πιο ισχυρός θα επικρατήσει δεν ευσταθεί στις συγκεκριμένες συνθήκες. Τόσο 
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το χειρότερο όταν ο ίδιος αντλεί και εκπροσωπεί εκτός από την δική του ισχύ και 

την δύναμη της Ελλάδας. Αυτό μετράει αρνητικότερα από την στιγμή που τα 

συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία αντικειμενικά μόνο έμμεσα και ελάχιστα συμβάλουν 

στην εθνική ταυτότητα των Ελλήνων εφόσον και τα ελληνικά καταλαμβάνουν ένα 

μικρό ποσοστό στο σύνολο των μαθημάτων που διεξάγονται στην Αλβανική. 

 

Επίσης, δεν πρέπει να  μας παρασύρει σε μια τέτοια λογική  το άνοιγμα  

στην περιοχή  από τους Ιταλούς ισχυρών ιδιωτικών σχολείων στην ιταλική, (όπως 

από φέτος στο Αργυρόκαστρο) διότι οι Ιταλοί ή οποιοσδήποτε άλλος δεν έχουν 

δυνατότητες για  δημόσια σχολεία.  

Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε ότι τα ιδιωτικά τους σχολεία με τις ανέσεις που 

έχουν, τα κίνητρα και  τις υποσχέσεις για λαμπρή προοπτική που διατυμπανίζουν, 

την στιγμή που εμείς  δεν έχουμε κατασταλάξει για το τι θέλουμε, αποτελεί κίνδυνο 

απορρόφησης απ΄αυτά τα σχολεία και των ελλήνων μαθητών, κάτι που 

διαφαίνεται στην πόλη των Αγίων Σαράντα.  

Το ίδιο πρόβλημα, της ιταλικής ανωτερότητας, διαπιστώνεται και στο 

πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου όπου από πέρυσι λειτουργεί τμήμα της ιταλικής 

γλώσσας (Βλ. εκεί που αναφερόμαστε για το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου)     

 

1. Προτάσεις που αφορούν το ίδιο το σχολείο πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
- Ίδρυση σχολικών κέντρων   

  Οι ίδιες οι εξελίξεις οδηγούν στην επικράτηση σχολείων με κάποιον σημαντικό 

αριθμό μαθητών. Οι μαθητές εξασφαλίζονται από μερικά χωριά. Συνεπώς δεν υπάρχει 

λόγος γιατί να  μη παρέμβουμε μόνοι μας στην ίδρυση   σχολικών κέντρων.  

 Σε μια πρώτη φάση να ιδρυθούν σε περιοχές  όπου οι προϋποθέσεις  για την 

ίδρυση τέτοιων κέντρων δεν απαιτούν ιδιαίτερες επενδύσεις κυρίως όσον αφορά τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις και την δυσκολία μεταφοράς των μαθητών. Η φυσιολογική 

εξέλιξη έχει υποδείξει  ήδη τα κέντρα αυτά.  

  

 Τα σχολικά κέντρα  απαιτούν: 
 Ασφάλεια στη μεταφορά των μαθητών . 

 Ομαλές μέχρι βελτιωμένες συνθήκες στέγασης, θέρμανσης  και διεξαγωγής 

των μαθημάτων 

 Εξειδικευμένο δασκαλικό προσωπικό με βελτιωμένο μισθό παραχωρώντας 

υπό νέες  προϋποθέσεις το επίδομα, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής 

ενίσχυσης των δασκάλων. 

 Ωστόσο, υπάρχει τρόπος και για την εξασφάλιση εκπαιδευτικού προσωπικού  από 

την Ελλάδα  για την παιδεία στην μητρική γλώσσα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, 

μάλιστα από  την πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην  μητρική 

γλώσσα. Σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία οι δάσκαλοι στις τρεις βαθμίδες 

εκπαίδευσης στην Αλβανία  πρέπει να είναι  πτυχιούχοι  πανεπιστημίου. Το Αλβανικό 

κράτος  δεν έχει αναλάβει  την ευθύνη  για την κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων  για  όλα 

τα μαθήματα (εκτός της γλώσσας και της λογοτεχνίας). 

Συνεπώς, τα κενά τα οποία είναι ενδεικτικά, μπορεί να καλυφθούν με δάσκαλους του 

ελληνικού δημοσίου. 

(Υπάρχουν και δυο άλλες λύσεις:  
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Πρώτο. Αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου σε ένα κέντρο κατάρτισης ελληνοδιδασκάλων για όλα τα 

μαθήματα και στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων που αφορούν την Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα. 

Δεύτερο. Κατάρτιση στην Ελλάδα Ελλήνων Βορειοηπειρωτών δασκάλων για όλα τα 

μαθήματα και προώθησή τους μετά εδώ.) 

 Εξασφάλιση  δωρεάν  μαθημάτων  για ξένες γλώσσες, κομπιούτερ και λοιπά 

φροντιστήρια. 

 Κίνητρα  για τους καλύτερους μαθητές  που τελειώνουν με καλά αποτελέσματα 

την όγδοη τάξη. 

Μια  τέτοια αντιμετώπιση  όχι μόνο θα  σταματήσει το φαινόμενο  φυγής των μαθητών, 

ακόμα και των μαθητών από τις ευκατάστατες οικονομικά οικογένειες στο χώρο, αλλά 

θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επιστροφής  και άλλων οικογενειών οι οποίες  

βλέπουν  ως ένα βασικό εμπόδιο για να επιστρέψουν  τις δυσκολίες εκπαίδευσης των 

παιδιών τους 

 

Το πρόβλημα των δασκάλων . 
Τα σχολικά κέντρα είναι βέβαιο ότι θα μειώσουν τον αριθμό δασκάλων.  

Είναι επίσης γνωστό ότι πολλά από τα παιδιά μαθητές στα σχολεία είναι των 

δασκάλων. Η περικοπή δασκάλων οδηγεί άμεσα στην αδυναμία εξασφάλισης της 

επιβίωσης τους συνεπώς  και στην απομάκρυνση από το χώρο προς Ελλάδα, συνεπώς 

και την παραπέρα μείωση του αριθμού μαθητών. 

Η περικοπή των δασκάλων επιφέρει επίσης πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. 

 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 Πρώτο: Είναι γνωστό ότι σημαντικός αριθμός δασκάλων είναι ανειδίκευτοι, δλδ δεν 

είναι προσιτοί ως  προς το αντικείμενο που διδάσκουν. Συνεπώς μπορεί να περικοπούν. 

Δεύτερο: Ένα μέρος αυτών να απορροφηθούν στους βοηθητικούς τομείς των σχολικών 

κέντρων . (Συνοδοί παιδιών, συντηρητές  σχολείων, φροντιστηρίων κλπ) 

Τρίτο: Παροχή του επιδόματος ή ενός ποσοστού αυτού  για ένα υπολογίσιμο χρονικό 

διάστημα  γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στους περικομμένους δασκάλους να 

μη αισθανθούν οικονομικά την περικοπή. Ταυτόχρονα να τους δοθεί ο χρόνος 

διαφορετικής οικονομικής αποκατάστασης. 

Τέταρτο: Ένταξη με προτεραιότητα των περικομμένων δασκάλων σε αναπτυξιακά 

προγράμματα που πρέπει να  εφαρμόσει στο χώρο η Ελλάδα . 

 

Το ζήτημα των  μαθητών αλβανικής καταγωγής στα σχολεία χωριών 

της ελληνικής μειονότητας  
Συνολικά στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό είχαμε πέρυσι 43 ελληνικά 

σχολεία. Στα 13 από αυτά λειτουργούν τάξεις Αλβανών μαθητών που μαθαίνουν 

αλβανικά ή αλβανικά σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των αλβανών μαθητών σε 

αλβανικές τάξεις ξεπερνούσε πέρυσι τους 450  την στιγμή που ο συνολικός αριθμός 

των ελλήνων  μαθητών ήταν περίπου 1300. 

Σε αρκετά απ΄ αυτά τα σχολεία ο αριθμός των μαθητών αλβανικής καταγωγής αποτελεί 

την πλειοψηφία ή έχει τάσεις αλματώδους αύξησης. 

Λόγου χάρη στο σχολείο του ελληνικού χωριού Φοινίκι, το οποίο πριν ανοίξουν τα 

σύνορα αριθμούσε εφτακόσιους έλληνες μαθητές, πέρυσι αριθμούσε μόνο 24 

Έλληνες. Ο αριθμός των αλβανών μαθητών, επίσης στο Φοινίκι, έφτασε τους 65. Στο 

ελληνικό χωριό Τσιούκα στο νομό Αγίων Σαράντα ο αριθμός των μαθητών του 
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ελληνικού σχολείου μειώθηκε από 158 το 1997 στους 24 . Ο αριθμός των αλβανών 

μαθητών στις αλβανικές τάξεις στο ίδιο σχολείο αυξήθηκε από 68 το 1997 σε 130. Στο 

ελληνικό χωριό του Βρυωνιού νομού Αγίων Σαράντα ο αριθμός των μαθητών στο 

ελληνικό σχολείο μειώθηκε από 292 το 1990 στους 5 (πέντε) πέρυσι. Ο αριθμός των 

μαθητών στις αλβανικές τάξεις του ίδιου σχολείου από σχεδόν ανύπαρκτος το 1990 σε 

περίπου 60 φέτος. Τα ίδια μπορούμε να πούμε και για το Γεωργουτσάτι, τη Λειβαδιά 

κλπ. 

 Η ανασυγκρότηση της παιδείας μας σε σχολικά κέντρα θα συνοδευτεί με τις 

ακόλουθες συνέπειες  για τους μαθητές αλβανικής καταγωγής. 

Πρώτο. Θα συμπεριληφθούν και αυτοί στα  σχολικά κέντρα..  Άρα δεν ισχύει  η 

λογική ότι  αν εμείς κάνουμε σχολικά κέντρα θα μείνουν  αλβανικά σχολεία στα 

χωριά μας. Ο αριθμός των μαθητών δεν επιτρέπει να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και 

εμείς πολύ καλά μπορούμε  να επικαλεστούμε τον αλβανικό νόμο και  την ίδια  την 

πρωτοβουλία μας για την συγκρότηση σχολικών κέντρων.  

Όχι μόνο τόσο, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να ζητήσουμε  την μεταφορά τους  όχι 

στα δικά μας κέντρα αλλά σε αλβανικά σχολεία εκτός από της περιοχές με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό. Νομίζω ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μη 

ριζώσουν στα χωριά μας. 

Δεύτερο. Σε περίπτωση  που δεν θα μεταφερθούν σε  αλβανικά σχολεία και θα 

αναγκαστούν να ακολουθήσουν την λογική εκπαίδευσης στα δικά μας σχολικά κέντρα, 

τότε εδώ οι αλβανοί μαθητές θα αποτελούν πλέον μειοψηφία και οι δυνατότητες 

ένταξης, αφομοίωσης (με οποιαδήποτε σημασία)  και συνεργασίας  θα γίνετε υπό αυτόν 

τον όρο.   

    

Τα  δημόσια ελληνικά  σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

στις πόλεις Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου  
Τα δυο πρώτα αποτελούν στην πράξη τα μεγαλύτερα δημόσια ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία στην Αλβανία όσον αφορά των αριθμό μαθητών, εφόσον αριθμού συνολικά 

πάνω από 330 μαθητές. 

Την προηγούμενη σχολική χρονιά 2003-2004 έκλεισε ο κύκλος τους με τάξεις από την 

πρώτη μέχρι την όγδοη. Είναι ο κύκλος της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Ωστόσο όμως συνεχίζουν να παραμένουν σε άθλια κατάσταση. Η απογοήτευση της 

ελληνικής κοινότητας στις πόλεις αυτές είναι δικαιολογημένη. Από την μία η 

υπονόμευση από το αλβανικό κράτος με την δικαιολογία ότι «αυτές είναι οι 

δυνατότητές του».  

Από την άλλη η εγκατάλειψη από το μητροπολιτικό κέντρο γίνεται περισσότερο 

ευαίσθητη λόγω του ανεπτυγμένου ενδιαφέροντος της Αθήνας για τα διάφορα ιδιωτικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμα και τα όσα ιδρύονται και υπό την αιγίδα του 

Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. (Δαπάνη η οποία στην ουσία αφορά την αλβανική παιδεία 

και κουλτούρα) Προστίθεται σ΄ αυτήν την κατάσταση η πρόκληση λόγω του ιταλικού 

ενδιαφέροντος στον εκπαιδευτικό τομέα στις ίδιες πόλεις.  

Αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη: 
Αλλαγής του μέχρι τώρα καθεστώτος. Όπως είναι γνωστό με την κυβερνητική 

απόφαση του 1996 που επέτρεψε το άνοιγμα ελληνικών τάξεων πλαισιωμένων σε 

αλβανικά σχολεία, τα δημόσια ελληνικά σχολεία στις προαναφερόμενες πόλεις 

εξαρτούνται από διευθύνσεις αλβανικών δημόσιων σχολείων. Όπως αναφέραμε 

θεωρούνταν ελληνικές τάξεις και όχι ολοκληρωμένο σχολείο. Συνεπώς, τώρα που ο 

κύκλος του οχτατάξιου έκλεισε πρέπει να αλλάξει η απόφαση του 1996 της 

αλβανικής κυβέρνησης και να επιτραπεί ξεχωριστή διεύθυνση των ελληνικών 

δημόσιων σχολείων στις πόλεις αυτές  
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Την στέγαση των μαθητών  σε  ξεχωριστά κτίρια με όλες τις ανέσεις. Αυτά μπορεί 

να είναι  και δίπλα σε  δημόσια αλβανικά σχολεία 

Την  εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού υποστηριζόμενο  από διάφορα 

κίνητρα. 

Την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων για την μετατροπή τους σε 

πρότυπα σχολεία. 

Οι λόγοι πάρα πολλοί και γνωστοί. Πρώτο: Είναι δημόσια ελληνικά σχολεία στα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα του νότου. Δεύτερο: Συγκροτούν και αναδεικνύουν  την 

ελληνική κοινότητα στο άμεσο  αλβανικό περιβάλλον. Τρίτο: Βρίσκονται σε συνεχή 

και δυναμικό ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα δημόσια στην  αλβανική και  τα άλλα 

ιδιωτικά στην αλβανική ή άλλες ξένες γλώσσες. 

 

Προβλήματα προς αντιμετώπιση  στο περιεχόμενο  των 

προγραμμάτων 
- Πρώτιστης σημασίας παραμένει η υποχρέωση για την κατάρτιση των νέων 

προγραμμάτων των ελληνικών δημόσιων σχολείων για να ανταποκριθούν στην 

μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε το αλβανικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της 

επέκτασης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από οκτώ σε εννέα χρόνια. 

- Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών 

στα  ανάλογα σχολικά εγχειρίδια.  

- Επίσης θα πρέπει να  συζητηθεί και διαπιστωθεί η καταλληλότητα των συσχετισμών 

μεταξύ των μαθημάτων στην ελληνική και την αλβανική και τι αλλαγές θα πρέπει να 

προταθούν. 

- Να απαλλαγούν τα μαθήματα της ιστορίας και γεωγραφίας από την τέταρτη 

δημοτικού μέχρι και την δωδέκατη λυκείου από τους αλβανικούς εθνικιστικούς 

ισχυρισμούς σε βάρος της Ελλάδας. 

- Να συνταχτεί και διδαχτεί η ιστορία του ελληνικού έθνους στα πρωτοβάθμια δημόσια 

ελληνικά σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

 ΙΙ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.     

Στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό λειτουργούν τρία λύκεια γενικής 

εκπαίδευσης στην  αλβανική γλώσσα  όπου η ελληνική γλώσσα διδάσκεται θεωρητικά  

ως ξεχωριστό μάθημα μόνο στα δύο πρώτα χρόνια  από τα τέσσερα συνολικά  τα 

λύκεια. 

Λειτουργεί επίσης και η μέση παιδαγωγική σχολή ή παιδαγωγικό λύκειο στην ελληνική 

γλώσσα στο Αργυρόκαστρο (υπάρχει και εστία). 

Ξεκινώντας από τον  μικρό αριθμό μαθητών (κατά μέσον όρο 90) που τελειώνουν  κάθε 

χρόνο την όγδοη τάξη (τελευταία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και απορρόφησής 

τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του χώρου μας στο 50%), θα λέγαμε ότι δεν 

δικαιολογείτε η ύπαρξη  τεσσάρων  λυκείων.  

Νομίζω ότι  το βάρος θα πρέπει να δοθεί  στο παιδαγωγικό  ελληνικό λύκειο διότι. 

 Πρώτο. Αποτελεί το δεύτερο κρίκο δημόσιας εκπαίδευσης στην μητρική 

γλώσσα συνδέοντας άμεσα την πρωτοβάθμια με την τριτοβάθμια την οποία 

εκπροσωπεί το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου. 

 Δεύτερο. Οι γνώσεις  στην μητρική γλώσσα εδώ είναι ποσοτικά και ποιοτικά  

σε μεγαλύτερο ποσοστό απ΄ ό, τι  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Τρίτο. Είναι σχολή με εστία γεγονός που μπορεί κάλλιστα να στεγάσει  και 

μαθητές από απόμερα μέρη δημιουργώντας   καλύτερες συνθήκες εκμάθησης. 
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 Τέταρτο. Δημιουργεί την δυνατότητα παρακολούθησης πανεπιστημιακών 

σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία ή το εξωτερικό. 

 Πέμπτο.  Είναι ένα δημόσιο ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στη σημαντικότερη πόλη του νότου το Αργυρόκαστρο. 

 

Προβλήματα προς αντιμετώπιση  
- Μετατροπή του από παιδαγωγικό λύκειο  σε  ενιαίο λύκειο βάση του αιτήματος  

γονέων και δασκάλων προς  το αλβανικό Υπουργείου Παιδείας  του Γενάρη και 

Φλεβάρη  του 2004. 

- Εξασφάλιση  σχολικών κειμένων  για όλα τα μαθήματα και όχι η διεξαγωγή των 

μαθημάτων με  χειρόγραφα  και φωτοτυπίες όπως μέχρι σήμερα. 

- Εξασφάλιση εξειδικευμένων δασκάλων  με την στήριξη και της Ελλάδας 

- Κίνητρα προς το εκπαιδευτικό προσωπικό 

- Κίνητρα προς  τους καλύτερους μαθητές. 

- Περισσότερες σχέσεις με την Ελλάδα 

 

ΙΙΙ. Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 

 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ- 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

                                                                           

  Η σημερινή κατάσταση του Τμήματος ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 

προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία σε εκείνους τους σκοπούς που το θέλουν να είναι 

ένα τυπικό και ασήμαντο ίδρυμα για την ύπαρξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας 

στην Αλβανία, ενώ  την ίδια στιγμή να το επικαλούνται  ως δείγμα  της έμπρακτης 

εφαρμογής της εκπαίδευσης σε  όλες τις βαθμίδες  του εκπαιδευτικού συστήματος στη 

χώρα. 

Συμβαίνει έτσι  την στιγμή που άλλες  μειονότητας  καταβάλλουν τεράστιες 

προσπάθειες για να αποχτήσουν ένα πραγματικό δημόσιο  πανεπιστημιακό  ίδρυμα και 

δεν το καταφέρουν . Την ίδια στιγμή η επίσημη Ελλάδα και  άλλοι φορείς του 

ελληνισμού, ανά τον κόσμο  αδιαφορούν για το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην 

ελληνική γλώσσα στα πλαίσια ενός δημόσιου πανεπιστημίου  σε  μια άλλη χώρα εκτός 

Ελλάδας 

  Γι΄ αυτό τίθεται ανάγκη η μετατροπή του σημαντικότερου κρατικού 

τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού φορέα για την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, 

από ένα καθαρά εκπαιδευτικό ίδρυμα για την κατάρτιση ελληνοδιδάσκαλων για την 

ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, σε ένα  πραγματικό κέντρο πολιτισμού για την 

ελληνική μειονότητα και πιο πέρα ,   για τον εξοπλισμό των Ελλήνων διδασκάλων όλων 

των ειδικοτήτων με τα απαραίτητα  γλωσσικά εφόδια για την καλύτερη διδασκαλία 

των μη γλωσσικών μαθημάτων στην ελληνική, για την κατάρτιση ικανών στελεχών για 

διάφορες ανάγκες, πέρα των εκπαιδευτικών, της  ελληνικής μειονότητας. Σε ένα κέντρο 

προσέγγισης και μελέτης και προβολής των  διαχρονικών  αξιών  του  πολιτισμού μας  

και σχέσεων  μεταξύ των δυο λαών.  

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΗΜΕΡΑ 

Η ίδρυση   
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Τυπική έδρα  ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου  υπήρχε από το 

1984, πριν ακόμα πέσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Στόχος της ήταν η επιμόρφωση  

των Ελλήνων  διδασκάλων, εννοείται  στο πλαίσιο της κομμουνιστικής ιδεολογικής  

συγκυρίας.  Στην ουσία εξυπηρετούσε το καθεστώς να «προβάλλει την πρόοδο» που 

ισχυρίζονταν ότι έκανε  για την  ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην μητρική 

γλώσσα στην εθνική ελληνική μειονότητα.  

Ως πραγματικό τετραετές πανεπιστημιακό τμήμα, στο πλαίσιο του Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου, λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, ως Τμήμα  Ελληνικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας για την κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων για τις ανάγκες των 

ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία, αλλά μόνο στα μαθήματα της 

γλώσσας και της λογοτεχνίας. 

  

Το πρόγραμμα  σπουδών είναι σχεδόν αντίστοιχο με το ανάλογο αλβανικό 

παιδαγωγικό τμήμα για την κατάρτιση διδασκάλων για τα μαθήματα αλβανική 

γλώσσας και λογοτεχνίας.  

Στο σύνολό τους διδάσκονται  πάνω από 40 τίτλοι μαθημάτων  σε ποσοστό  75 

τοις εκατό στην  ελληνική γλώσσα και στο 25 τοις εκατό στην αλβανική. 

 Οι κύκλοι των μαθημάτων που διδάσκονται είναι: Μαθήματα γλώσσας- 

γλωσσολογίας,  μαθήματα λογοτεχνίας (αρχαία ελληνική λογοτεχνία, βυζαντινή, νέα 

ελληνική λογοτεχνία,  η λογοτεχνία σε σχέση με τον ελληνισμό της Αλβανίας, παιδική 

λογοτεχνία, λαογραφία), ψυχοπαιδαγωγικά  και γενικά μαθήματα και μαθήματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, (μεταξύ αυτών  και ιστορία του ελληνικού έθνους) 

Στην Αλβανική διδάσκονται μαθήματα για την γνώση της αλβανικής γλώσσας, 

αλβανικής λογοτεχνίας, ξένης (παγκόσμιας) λογοτεχνίας 

Τα προγράμματα κάθε μαθήματος καταρτίστηκαν  από τους ίδιους τους 

καθηγητές του τμήματος  σχεδόν από μηδενική βάση. 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Το διδακτικό επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από έξι άτομα –αλβανοί υπήκοοι – 

ελληνικής καταγωγής. Τρεις είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου επί δικτατορικού 

καθεστώτος, (ένας απ΄ αυτούς φέρει  πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου), ενώ οι τρεις 

άλλοι είναι πρώην φοιτητές του Τμήματος αυτού. Πέντε συνεχίζουν να είναι μόνιμοι 

κάτοικοι στην Αλβανία, ο ένας έχει μεταφέρει την οικογένεια στην Ελλάδα.  

Κανένας τους δεν έχει πανεπιστημιακό τίτλο. Ένας είναι στα πρόθυρα τίτλου 

«Μάστερ» και ένας μόλις άρχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές. Παρά τις υποχρεώσεις  

και το δύσκολο έργο  για την προετοιμασία των διαλέξεων, το τμήμα θεωρείται ένα 

από τα πιο αδύνατα στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου όσον αφορά την  επιστημονική  

έρευνα. Μέχρι τώρα έχει εκδοθεί μόνο ένα  πανεπιστημιακό εγχειρίδιο που αφορά το 

αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.  

Με το γράμμα του νόμου, λόγω του χαμηλού επιστημονικού επιπέδου, δεν επιτρέπεται  

σε κανένα από τα μέλη του  Τμήματος  να  είναι πρόεδρός του. Συνεπώς από το 2003 

το Τμήμα διοικείται  από έναν ελληνικής καταγωγής Αναπληρωτή Καθηγητή που 

διδάσκει σε άλλο αλβανικό τμήμα. Το συγκεκριμένο γεγονός οφείλεται και στην  

κατάσταση έλλειψης συνεργασίας, συνεννόησης και κατανόησης μεταξύ των 

καθηγητών του τμήματος, γεγονός που οφείλεται στο γενικότερο κλίμα διάσπασης  

στους κόλπους της ελληνικής μειονότητας με αποτέλεσμα η πολιτική αντιπαλότητα να  

είναι με αρνητικές συνέπειες  στην πορεία του Τμήματος.  

  Πληρώνονται  ως υπάλληλοι του Αλβανικού κράτους  με μηνιαίο μισθό περί 

των 210 Ευρώ. Όπως οι υπόλοιποι ελληνοδιδάσκαλοι και αυτοί στερούνται τα τρία 

τελευταία χρόνια το επίδομα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών των 700 περίπου 
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Ευρώ το χρόνο. Συνεπώς για την επιβίωσή τους χρειάζεται να κάνουν και άλλες 

εργασίες, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα  της πανεπιστημιακής ζωής. 

Ταυτόχρονα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών το Τμήμα έχει μερικούς 

συνεργάτες  στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Μέχρι το ακαδημαϊκό 

έτος 2002-2003 μερικά μαθήματα διδάσκονταν από καθηγητές του πανεπιστημίου των 

Ιωαννίνων οι οποίοι ερχόταν στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου μια μέρα την 

βδομάδα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 διδάσκει μονίμως ως μέλος του  

εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος ένας φιλόλογος από την Ελλάδα με τρίχρονη 

σύμβαση με το Ελληνικό Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Η υπόλοιπη υποδομή.  
Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, διαφορετικά απ΄ όλα τα 

υπόλοιπα τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, έχει δική του βιβλιοθήκη και 

δικούς του πανεπιστημιακούς χώρους. Οι εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης έγιναν με 

την χρηματοδότηση του Ελληνικού Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Λειτουργεί από το έτος 2001-2002. Ο αριθμός των βιβλίων  αγγίζει τις δυο χιλιάδες 

τίτλους, οι οποίοι  όχι όλοι ανταποκρίνονται  άμεσα στο  αντικείμενο σπουδών . Τα 

βιβλία εξασφαλίζονται από διάφορες δωρεές , αλλά και  μέσω ειδικών αγορών. 

Επίσης, ο τρόπος οργάνωσης  της λειτουργίας , όπως και η λειτουργία του 

Τμήματος είναι χρονικά  περιορισμένος. Λειτουργεί μέχρι τις 13 η ώρα,  εφόσον το 

σημαντικό μέρος των  φοιτητών και των καθηγητών κατοικούν στα χωριά και φεύγουν 

με το συγκεκριμένο δρομολόγιο  λεωφορείων που μεταφέρει δωρεάν φοιτητές, μαθητές 

και καθηγητές από την πόλη  Αργυροκάστρου προς τα μειονοτικά χωριά.  

Παρά το γεγονός ότι στο Τμήμα, στο πλαίσιο των κανονισμών του 

Πανεπιστημίου, παρέχεται το δικαίωμα κατοχής δικής του υποδομής σύγχρονων 

μέσων,(υπολογιστών, βιντεοπροβολέων, πρόσβασης στο διαδίκτυο, φωτοτυπικών, 

μέσων ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης  κλπ ),  για  την βελτίωση του επιπέδου  

εκπαίδευσης  και επιστημονικής έρευνας, το Τμήμα Ελληνικών είναι από τα φτωχότερα 

στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.    

 Γεγονός είναι ωστόσο ότι το Τμήμα  Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας  στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, έχει ελάχιστες σχέσεις και συνεργασία  με την 

πανεπιστημιακή ζωή  στην Ελλάδα , στην Κύπρο και  τις ελληνικές έδρες στον κόσμο, 

όπως ελάχιστη είναι η βοήθεια και η στήριξη που του παρέχεται  

Μόνο κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας, έδωσε υπολογίσιμη, για τα αλβανικά δεδομένα, 

χρηματική βοήθεια, ύψους 30 χιλιάδων Ευρώ 

 

 Οι  φοιτητές 

Μέχρι τώρα αποφοίτησαν από το τμήμα περί τους 120 φοιτητές.. Συνεχίζουν  

τις σπουδές  περί τους 80 άλλους  στα τέσσερα έτη. Ο επιτρεπόμενος αριθμός  φοιτητών  

από  το αλβανικό Υπουργείο παιδείας στο κάθε έτος είναι τριάντα φοιτητές. Μόνο κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 παρουσιάστηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις 

περισσότεροι από 30 υποψήφιοι. 

Οι φοιτητές είναι στην πλειοψηφία τους  ελληνικής καταγωγής. Το επίπεδο των 

φοιτητών είναι μέτριο εφόσον οι καλύτεροι και εκείνοι που πιστεύουν ότι  έχουν τις 

δυνατότητες, επιλέγουν ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.  ( Η επιλογή  φοίτησης στην  

Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην ποιοτική ανωτερότητα των ελληνικών  

πανεπιστημίων , αλλά και στο γεγονός ότι ο απόφοιτος  του  Τμήματος Ελληνικών  δεν 

έχει πολλές ελπίδες για  εργασία  Γεγονός είναι επίσης ότι  για τους ίδιους λόγους έχει 
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αραιωθεί αρκετά  ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών στα άλλε τμήμα και σχολές του 

εν΄λόγω Πανεπιστημίου αλλά και των υπολοίπων στην Αλβανία ). 

Επίσης,  στο χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας  η πλειοψηφία  των  

οικογενειών που έχουν  παιδιά  για πανεπιστήμιο  ανήκουν  ιδεολογικά  σε αντίθετο 

στρατόπεδο  απ΄ αυτό  της  πλειοψηφίας των καθηγητών του Τμήματος. Συνεπώς δεν 

θα επιλέξουν το Τμήμα Ελληνικών 

Προέρχονται από  μέση εκπαίδευση στην ελληνική  γλώσσα (παιδαγωγική ακαδημία) 

και από λύκεια στην αλβανική γλώσσα. Συνεπώς  υπάρχει μια διαφοροποίηση  όσον 

αφορά την γνώση της γλώσσας. Η ψαλίδα  της διαφοράς ανοίγει περισσότερο  όταν  

αποχτούν δικαίωμα φοίτησης  φοιτητές αλβανικής καταγωγής. Τα τελευταία χρόνια  οι 

φοιτητές αλβανικής καταγωγής  από κοινού με τους φοιτητές με ελάχιστες γνώσεις  της 

ελληνικής  αυξαίνουν  βαθμηδόν, τόσο που στο πρώτος έτος  ο αριθμός τους υπερτερεί 

αισθητά  τον αριθμό φοιτητών  ελληνικής καταγωγής  με ικανοποιητικό επίπεδο  

γνώσης της γλώσσας. Συνεπώς το  επίπεδο σπουδών  αποχτά μια ακόμη διάσταση, 

(μετά τις δυσκολίες  στο πρόγραμμα σπουδών,  την έλλειψη  βιβλίων και  το επίπεδο 

των  καθηγητών ) ώστε να είναι προδικασμένο.  

Στο πλαίσιο αυτό η ετήσια υποτροφία  που το ΙΚΥ των 1057 Ευρώ για κάθε 

φοιτητή του Τμήματος , ανεξαρτήτως  καταγωγής, μοιάζει σαν να αποτελεί  το βασικό 

κίνητρο  εξασφάλισης  αριθμού φοιτητών .  

 

Το πρόβλημα των αλβανικής καταγωγής φοιτητών  

Όπως αναφέραμε Αλβανοί φοιτητές στο τμήμα  υπήρχαν από το πρώτο έτος 

λειτουργίας. Επωφελήθηκαν λόγω του ότι στην πράξη δεν έχει διευκρινιστεί το  ειδικό 

στάτους του τμήματος ελληνικών που είναι η κατάρτιση Ελλήνων εκπαιδευτικών για 

τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία και όχι εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, για 

τα σχολεία αυτά. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Ελληνικών  αντιμετωπίζεται συχνά ως  

ανάλογο των ξένων γλωσσών ή απλώς για την εκμάθηση  της ελληνικής γλώσσας. Εδώ 

οφείλεται και το γεγονός ότι  οι εισαγωγικές εξετάσεις  είναι τέτοιες που επιτρέπουν 

την εισαγωγή φοιτητών με ελάχιστο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, 

(Αλβανών, αλλά και ελληνικής καταγωγής που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο  

πανεπιστημιακό επίπεδο γνώσεων στην ελληνική). 

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ποιότητα σπουδών. Οι αλβανικής καταγωγής 

απόφοιτοι του Τμήματος καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις στον αλβανικό κρατικό 

μηχανισμό  που απαιτούν πτυχίο ελληνικών σπουδών. Συνεπώς μειώνεται η 

δυνατότητα παρουσίας των Ελλήνων  σε  τέτοιου είδους θέσεις εργασίας. Δεύτερο. 

Στις συνθήκες που οι απόφοιτοι Έλληνες  του Τμήματος μετά τις σπουδές ζητούν μια 

θέση εργασίας με καλύτερο μισθό απ΄ ότι του εκπαιδευτικού και από την στιγμή που ο 

διορισμός των πτυχιούχων δασκάλων σε θέσεις εργασίας και για τα μειονοτικά 

ελληνικά σχολεία, γίνεται από τις δομές του αλβανικού κράτους, λογικό είναι  να 

διορίζονται  ως ελληνοδιδάσκαλοι  αλβανικής καταγωγής άτομα  με πτυχίο του 

Τμήματος  Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τέτοια παραδείγματα  υπάρχουν από  

τώρα  .  

 

Προτάσεις  για  την αποφυγή του φαινομένου. 

  Απαίτηση  ειδικού  τεστ  στις εισαγωγικές εξετάσεις του πρώτου έτους με  

επίκεντρο το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

  Αύξηση των απαιτήσεων  όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων  των φοιτητών  στη 

διάρκεια όλης της χρονιάς και κατά τις εξετάσεις. 

 Η υποτροφία του ΙΚΥ να δίνεται μόνο σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής και 

όχι σε  όλους τους φοιτητές του Τμήματος χωρίς διακρίσεις. (Η υποτροφία να δίνεται 
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και στους  υπόλοιπους φοιτητές ελληνικής καταγωγής στα υπόλοιπα τμήματα του 

πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.)  

        

ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Οι λόγοι που το επιβάλουν. 

Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα  για την  εθνική ελληνική μειονότητα 

και οι ανάγκες  εξασφάλισης του κατάλληλου διδακτικού προσωπικού 

 

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση πραγματικού τετραετούς πανεπιστημιακού 

Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, το 1993 ανήκει στο αλβανικό κράτος. 

Στόχος ήταν να  έδειχνε ότι ικανοποιεί τα αιτήματα της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας 

για παιδεία στην μητρική γλώσσα  σε όλες τις βαθμίδες  του εκπαιδευτικού συστήματος 

στη χώρα. Στην πράξη το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο 

πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου δεν λύνει τουλάχιστον το πρόβλημα κατάρτισης  

Ελληνοδιδασκάλων για όλα τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα. Στα ελληνικά 

μειονοτικά σχολεία  

Σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία του 1981 οι εκπαιδευτικοί και στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 1-8-η τάξη,  πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου για 

το αντίστοιχο μάθημα. Στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία μέχρι τους πρώτους 

πτυχιούχους του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας  οι δάσκαλοι ήταν 

απόφοιτοι παιδαγωγικού λυκείου.  Μετά το 1991, και τις τροποποιήσεις του 1993-94 

για πρώτη φορά τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα και στα δεύτερα τέσσερα 

χρόνια της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα  στην πέμπτη και 

την έκτη τάξη το 52 τοις εκατό των μαθημάτων  διεξάγονται στην μητρική γλώσσα και 

το 48 τοις εκατό στην επίσημη αλβανική. Στις δύο επόμενες τάξεις, έβδομη και όγδοη,  

οι συσχετισμοί αντιστρέφονται σε όφελος της επίσημης Αλβανικής. Συνεπώς  

χρειάζονται σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία απαιτούνται και καταρτισμένη 

δάσκαλοι στην ελληνική γλώσσα για την διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Από την 

στιγμή όμως που το Τμήμα  Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου ετοιμάζει 

μόνο δάσκαλους για την Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, εννοείται πόσο σοβαρό 

είναι το πρόβλημα για την διδασκαλία των υπόλοιπων  επιστημονικών μαθημάτων  

στην ελληνική και ποιες οι επιπτώσεις. Οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι, πιθανόν να  είναι 

πτυχιούχοι πανεπιστημίων για  να διδάξουν  τα αντίστοιχα μαθήματα, όμως λόγω του 

ότι σπούδασαν στην αλβανική, τα ελληνικά τους δεν τους επιτρέπουν να είναι 

αποτελεσματικοί στην ώρα του μαθήματος και γενικότερα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Από την άλλη πλευρά οι μέχρι τώρα απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικών  

εξασφαλίζουν τις ανάγκες για ελληνοδιδάσκαλους στην ειδικότητα γλώσσας και 

λογοτεχνίας στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία  για τα επόμενα 35-40 χρόνια. Συνεπώς  

το Τμήμα ήδη υπερπαράγει από τώρα άνεργους δασκάλους  και έχει μετατραπεί σε ένα 

τυπικό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ουσία αχρείαστο για τις πραγματικές 

ανάγκες της παιδείας στην εθνική ελληνική μειονότητα. 

 

2. Το γενικότερο πλαίσιο της κοινότητας της ελληνικής μειονότητας στην 

Αλβανία έχει αντικειμενικά  ανάγκη  για εξειδικευμένα στελέχη και 

δραστηριότητες για την ανάδειξη και προβολή του πολιτισμού της , αλλά και για 

να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις ανάπτυξης και εξέλιξης. 
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α. Είναι γεγονός ότι  η ελληνική  μειονότητα στην Αλβανία  κληρονόμησε  από την 50-

χρονη περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος μια εικόνα αμφισβήτησης του 

πολιτισμού της και της ταυτότητάς της, ιστορικές ανακρίβειες  για την καταγωγή και 

τον ρόλο της στην περιοχή, εικόνα με την οποία ταυτίζεται και σήμερα ή 

αντιμετωπίζεται  γενικότερα τόσο από την επίσημη πολιτική όσο και  από διάφορους  

επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εθνικιστικούς  κύκλους . 

β. Επίσης, οι σύγχρονες εξελίξεις απαιτούν όχι μόνο την προβολή της ιστορικής 

πραγματικότητας, αλλά  και την καλλιέργεια στελεχών  που να  μπορούν  να  

αντεπεξέλθουν  σ΄ αυτές τις καταστάσεις. Χρειάζονται στελέχη καταρτισμένα  τόσο 

για  την αρχαιολογία  και τον παραδοσιακό πολιτισμό, όσο και  για  την  προώθηση 

αυτών των παραδόσεων σήμερα. Τόσο  για  τη θέση  της ελληνικής μειονότητας  σε 

σχέση με  τα διεθνή  φόρα, όσο  και για  την προώθηση  των  θέσεων αυτών . Τόσο για  

την γνώση των σύγχρονων επιτευγμάτων  και τους σύγχρονους ορίζοντες εξέλιξης, όσο 

και για  την έμπρακτη εφαρμογή αυτών. 

γ. Η υλοποίηση των προαναφερομένων θα δώσει τη δυνατότητα εργασίας στους 

απόφοιτους  του Τμήματος σε διάφορους τομείς και συνεπώς την παραμονή τους στο 

χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας.  

 

3. Η αναβάθμιση  των σχέσεων  ένταξης και συνεργασίας  με την αλβανική 

κοινωνία και  το γενικότερο πλαίσιο  σχέσεων  στην ευρύτερη περιοχή που 

υπαγορεύουν οι σύγχρονες εξελίξεις  και διεργασίες παγκοσμιοποίησης. 

 

   Οι σύγχρονες διακοινοτικές σχέσεις απαιτούν καταρτισμένα στελέχη, 

απαλλαγμένα από απαρχαιωμένες και εθνικιστικές αντιλήψεις, απαλλαγμένα 

ταυτόχρονα από νοοτροπίες υποταγής και φόβου  λόγω της μη γνώσης  της  ιστορίας, 

του πολιτισμού και της ταυτότητάς  τους,   ούτως ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην 

ένταξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανική κοινωνία και γενικότερα, 

αλλά υπό ισότιμους όρους αλληλοσεβασμού και συνεργασίας. 

Ένα τέτοιο επίπεδο σχέσεων βοηθάει στο ξεπέρασμα της καχυποψίας και των 

προκαταλήψεων και καλλιεργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

αλληλοκατανόησης σεβόμενη η κάθε πλευρά  την παρουσία της άλλης ταυτότητας.  

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΔΟΜΕΣ  ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ 

Στο πλαίσιο  της πανεπιστημιακής  ανεξαρτησίας   το Κέντρο να εξασφαλίσει  

τις απαιτούμενες  λειτουργίες ανταπόκρισης στις προαναφερόμενες και λοιπές ανάγκες  

για στελέχη της ελληνικής μειονότητας. 

Οι λειτουργικές αυτές δομές  να λάβουν υπόψη  την  εσωτερική συνεργασία με  

τους εκπαιδευτικούς παράγοντες  στην ελληνική μειονότητα, την συνεργασία με  το 

ευρύτερο πλαίσιο του πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και άλλων  ιδρυμάτων στη 

χώρα, καθώς και  τη συνεργασία  με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Το Κέντρο παράλληλα με την μέριμνα  για την προετοιμασία των 

ελληνοδιδασκάλων  στη γλώσσα και λογοτεχνία να καταρτίσει  κι άλλα τμήματα όπως 

: 

Γλώσσας Για την εκμάθηση της γλώσσας από δασκάλους διαφορετικών ειδικοτήτων, 

από στελέχη άλλων τομέων  στην υπηρεσία  της ελληνικής μειονότητας, από αλβανούς 

πολίτες που ενδιαφέρονται, έχουν σχέση με την Ελλάδα και την εθνική ελληνική 

μειονότητα. 
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Πληροφορικής. (σε συνεργασία  με τον  πανεπιστήμιο) ώστε  οι φοιτητές και λοιπά 

στελέχη να μπορούν να  εκπαιδεύονται στον τομέα αυτό. 

Αρχαιολογίας και πολιτισμού. (σε συνεργασία με το  πανεπιστήμιο)  ώστε μερίδα 

φοιτητών  να πάρουν τις απαιτούμενες γνώσεις όχι μόνο για την  αρχαιογνωσία και την 

μελέτη του πολιτισμού της  περιοχής, αλλά και για την προβολή και προώθηση  αυτών 

στις σημερινές συνθήκες. 

Διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου  

Διοίκησης και δημόσιων σχέσεων  

Οργάνωσης τουρισμού κλπ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.  

 Πρώτα απ΄ όλα τίθεται  το θέμα  εξασφάλισης  εξειδικευμένου 

προσωπικού. Ακόμα και για την υπάρχουσα κατάσταση  στο Τμήμα τίθεται 

ως απαραίτητη ανάγκη  η εξασφάλιση  του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Για πολλούς και γνωστούς λόγους το προσωπικό αυτό θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί από την  Ελλάδα.  

 Η ανεύρεση δυνατοτήτων εξειδίκευσης του υπάρχοντος προσωπικού και η 

αύξηση των αποδοχών ώστε να μη αναγκάζονται  να κάνουν και άλλες 

δουλειές. 

 Η εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε εκδόσεις και τεχνική 

υποδομή η οποία πρέπει να  καλύψει γενικότερα το πανεπιστήμιο. 

 Την παροχή κινήτρων   για ποιοτικότερη  απόδοση των φοιτητών, καθώς 

και κινήτρων που  θα του εγγυούνται εργασία στο μέλλον. 

 Την ένταξη του Κέντρου  στην πανεπιστημιακή ζωή  της Ελλάδας  και (στο 

πλαίσιο του πανεπιστημίου Αργυροκάστρου )  στην πανεπιστημιακή ζωή 

της Ευρώπης  κλπ 

 
Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι  το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2005-

2006 και το πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όπως όλα στην Αλβανία, και στο πλαίσιο 

αυτό και το δικό μας Τμήμα, θα λειτουργήσει με προγράμματα που θα ανταποκρίνονται 

στη Συμφωνία της Μπολιώνια.  

Συνεπώς  από την μια  θα πρέπει να ετοιμάσουμε έγκαιρα το πρόγραμμα αυτό. 

Από την άλλη, στο ίδιο  πλαίσιο θα πρέπει να εντάξουμε όλες  τις πιθανές προτάσεις 

και τροποποιήσεις   που θέλουμε. 

Επίσης από πέρυσι στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου λειτουργεί τμήμα 

ιταλικής γλώσσας Αυτό που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι ενώ πέρυσι είχε  

μόνο 24 φοιτητές φέτος ο αριθμός τους διπλασιάστηκε. Ενώ στο τμήμα ελληνικών 

γράφτηκαν μόνο 21 φοιτητές από τους οποίους μόνο 10-11 είναι ελληνικής 

καταγωγής  

 

ΙV. ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
1. Την έγκριση  και εφαρμογή του αιτήματος για μετατροπή  του προγράμματος 

του  παιδαγωγικού λύκειο (ακαδημίας) σε ενιαίο λύκειο . 

2. Τα  δημόσια ελληνικά σχολεία  στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα 

να λειτουργούν με ανεξάρτητες διευθύνσεις. 

3. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έχει  καθιερώσει το Υπουργείο Παιδείας  

κυρίως στον τομέα  κατάρτισης  των σχολικών κειμένων,   λόγω της 

ιδιαιτερότητας  της δημόσιας παιδείας στην μητρική γλώσσα στην Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα   να συσταθεί  υπό κρατική  αιγίδα ομάδα 

εμπειρογνωμόνων. 
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4. Να λειτουργήσει η μικτή επιτροπή  για την  απαλλαγή των προγραμμάτων  και 

σχολικών  κειμένων από ιστορικές ανακρίβειες και   εθνικιστικά   πάθη. 

5. Να  συνταχτεί  το βιβλίο της Ιστορίας της Ελλάδας και να αρχίσει η διδαχή του 

από φέτος. 

6. Να εξεταστούν οι συσχετισμοί των μαθημάτων στην ελληνική και αλβανική 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να επαναπροσδιοριστούν βάση 

αποδοτικότερων κριτηρίων. 

7. Να ανοίξουν  ελληνικά σχολεία παντού όπου υπάρχουν  Έλληνες 

 

V. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΛΕΥΡΑ 
 Σύσταση  επιτροπής εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από Έλληνες  

Βορειοηπειρώτες , αλλά και από Έλληνες  για την  αντιμετώπιση του όλου 

φάσματος του εκπαιδευτικού ζητήματος. Να λειτουργεί σε μόνιμη βάση. 

 Άμεση ίδρυση σχολικών κέντρων  με άψογη  οργάνωση και λειτουργία. 

 Μέτρα για την οικονομική στήριξη των δασκάλων   συνδυαζόμενα με 

ανάληψη και διεκπεραίωση  υποχρεώσεων  απ΄ αυτούς  σε όφελος  της  

παιδείας στην μητρική γλώσσα. 

 Άμεση βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων στο 

Αργυρόκαστρο και Αγίους Σαράντα.  

 

 

Παναγιώτης Μπάρκας       Αργυρόκαστρο  11.09. 2004 

 

 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος  

καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 

 

ΤΗΛ-FΑΧ  00 355 846 6274  

Κιν/το  6945819009 -  ++355692799707 

e-mail  panajotbarka@yahoo.gr  
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Του Παναγιώτη Μπάρκα 
Θέμα: Ποιοι και γιατί προκαλούν τον αργό θάνατο της παιδείας 

στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο;!! 
16.9.2005 

 Με περίπου 100 μαθητές λιγότερους από πέρυσι, με περισσότερες από 15 

πρώτες τάξεις που δεν μπόρεσαν να ανοίξουν λόγω έλλειψης μαθητών, με περίπου 

πέντε σχολεία λιγότερα, με τον κίνδυνο ότι τα εναπομείναντα σχολεία δεν θα ενταχτούν 

στο ενιαίο 9-χρονο σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα και με τόσα άλλα 

αλλά, ξεκίνησαν την νέα σχολική χρονιά τα ελληνικά δημόσια σχολεία στην Αλβανία. 

Ωστόσο, ενώ η κατάσταση στη δημόσια παιδεία στη μητρική γλώσσα επιδεινώθηκε σε 

όλα τα επίπεδα και βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, (για 

πρώτη φορά διαβάσαμε την είδηση και αισθανθήκαμε πραγματικά ότι το τμήμα της 

ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη μητρική γλώσσα κινδυνεύει να κλείσει), 

αυξήθηκαν οι φωνές που βλέπουν ως λύση για τη δημόσια παιδεία στη μητρική 

γλώσσα την ίδρυση ενός ιδιωτικού ελληνικού σχολείου – τύπου Κορυτσάς, ή 

άλλων παρόμοιων μη δημόσιων μορφών. (!!!)  

Δεν πρόκειται όμως για οτιδήποτε φωνές, αλλά προερχόμενες από άτομα στα 

«κέντρα αποφάσεων της αυθεντικής εθνικής πολιτικής ηγεσίας μας». 

Για τη λύση αυτή συνέβαλαν στη διάλυση της δημόσιας παιδείας;! 

Η σημερινή κατάσταση επιβεβαίωσε δυστυχώς τις κατά καιρούς αντιδράσεις μας ότι η 

φθίνουσα πορεία της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα είχε άμεση σχέση με τις 

φωνές που ακούγονται σήμερα και θέλουν ένα διαφορετικό μη δημόσιο ελληνικό 

σχολείο  

Ο συγκεκριμένος «εθνικός ηγετικός» πυρήνας στην ΟΜΟΝΟΙΑ και τώρα στο ΚΕΑΔ 

από τότε που ανέλαβε τα ηνία της ηγεσίας 1998, το εκπαιδευτικό θέμα το αντιμετώπισε 

με το εξής τρόπο. Προς τα έξω, στις σχέσεις της με την αλβανική πλευρά και τους 

διεθνείς οργανισμούς, το έβαζε ως πρώτο διεκδικίσιμο δικαίωμα. Πραχτικά επέτρεπε 

την αυτοδιάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα. Τον αργό θάνατο 

των σχολείων μας. 

Αναφέρω συγκεκριμένα. Το 1998 -1999, όταν τουλάχιστον στα σχολεία μας υπήρχαν 

τρεις φορές περισσότεροι μαθητές από σήμερα, άνοιξε δημόσιος διάλογος για την 

ίδρυση μερικών σχολικών κέντρων. Συνεπώς θα είχαμε μερικά ποιοτικά σχολεία τα 

οποία θα αποτελούσαν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να έπαιρναν σωστή 

παιδεία, οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες να μη αναγκάζονταν να φύγουν για να 

μορφώσουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα κλπ. 

Παρουσιάστηκε και συγκεκριμένη μελέτη, στον τότε πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, από 

μένα προσωπικά. Την πρόταση στήριξε τότε και ο νυν πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Μάλιστα παρουσιάστηκε και ως πρόταση του τμήματος ελληνικών στο πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου για να είχε μεγαλύτερη ισχύ. Η τύχη της, - στο καλάθι των αχρήστων. 

Ιδεολογικά προς τα έξω ακούστηκε η φωνή «δεν θα κλείσουμε με τα χέρια μας τα 

ελληνικά σχολεία» Στο διάστημα αυτό όμως ο αργοθάνατος έφερε μεγαλύτερη και 

ανεπανόρθωτη καταστροφή  

     Ένα χρόνο αργότερα, ήταν οι αλβανικές αρχές που ζητούσαν από την τοπική 

αυτοδιοίκηση στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό να παρουσιάσουν προτάσεις 

για την αναδιοργάνωση σε καλύτερες τοπικές βάσεις τα ελληνικά σχολεία. Καμιά όμως 

αντίδραση  από μέρος της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

Την ίδια χρονιά ναυάγησε η προσπάθεια για να χτιστεί ένα καινούργιο δημόσιο 

ελληνικό σχολείο στην πόλη Αργυροκάστρου με τη συνεισφορά των δύο κρατών.  Το 

ναυάγιο προήλθε λόγω ενδογενών αντιδράσεων (!!!). Τα αίτια έγιναν γνωστά λίγο 

αργότερα, σε συνάντηση των γονέων και κηδεμόνων μαθητών του ελληνικού δημόσιου 
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σχολείου της πόλης Αργυροκάστρου με τους αρμόδιους εκπροσώπους του ελληνικού 

προξενείου. Τη συνάντηση ζήτησαν οι πρώτοι με έντονο το αίτημα για τη  βελτίωση 

των συνθηκών στέγασης και διεξαγωγής του μαθήματος στο εν΄λόγω σχολείο. Στη 

συνάντηση, ηγετικό στέλεχος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και σημαντικός παράγοντας στη 

Μητρόπολη της Αλβανικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αργυροκάστρου, 

είπε με επιβλητικό ύφος: Πρώτα να αποφασίσουμε τη σχολείο θέλουμε, δημόσιο 

ιδιωτικό ή μιας άλλη μορφής σχολείο. (!!!). Την πρότασή του υποστήριξε και ο 

αρμόδιος υπάλληλος του Ελληνικού προξενείου με καταγωγή από το κεφαλοχώρι 

της Δρόπολης. Κάλυψε μάλιστα και την  

 

2.  

αδράνεια της Ελλάδας να βοηθήσει την κατάσταση με το σκεπτικό ότι «Η Ελλάδα 

ήταν απασχολημένη πολύ με την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο» (!!)   
Το 2000 μετά από μια εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου οι εκπρόσωποι 

του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, που μετείχαν στην εκδήλωση, εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για το γεγονός ότι η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν αντιδράει και δεν έχει 

προτάσεις για την αντιμετώπιση της άθλιας κατάσταση της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα. Ο τότε πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έδωσε τη γνωστή απάντηση. (Το θέμα της 

παιδείας θα το αναλάβει άλλος φορέας γι΄ αυτό και «δεν πρέπει να υπάρχει 

ανησυχία» !!!). 

Απαιτείται λύση- Τι όμως λύση ;! 

Είναι λοιπόν γεγονός ότι η παιδεία στη μητρική γλώσσα στο χώρο μας νοσεί από το 

1992-93. Απαιτεί μια λύση.  

Γιατί όμως μόνο δημόσια; 

Το στάτους των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία είναι τέτοιο που δεν 

επιτρέπει πειράματα με ιδιωτικά σχολεία. Τα δημόσια σχολεία ενισχύουν και 

επικυρώνουν την εθνική της ταυτότητα ως εθνική ελληνική μειονότητα στα πατρώα 

της εδάφη, που διεκδικεί την ισότιμη αντιμετώπιση και μεταχείριση από το αλβανικό 

κράτος ως ισότιμο συστατικό κρατικό στοιχείο. Άρα το κράτος αυτό έχει υποχρεώσεις 

τέτοιου επιπέδου προς αυτή και οφείλει να το κάνει. Δεν μπορεί  αυτός ο Ελληνισμός 

ούτε να συγκριθεί με τους Έλληνες της διασποράς ανά της υφηλίου. Μπορεί η Ελλάδα 

να ανοίξει ιδιωτικά σχολεία στην Αλβανία, μπορεί να διαδώσει μ΄αυτά το φιλελληνικό 

πνεύμα. Δεν μπορεί όμως να συμβάλει, έστω  και με την αδράνειά της, στην κατάργηση 

της ελληνικής δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό κράτος. (Καλά 

έκανε και έχτισε σχολείο στην Κορυτσά καλά έκανε και έστειλε εκεί δασκάλους από 

την Ελλάδα. Ας χτίσει και στο χώρο μας τρία σχολεία, ας φτιάξει τρεις ωραίες 

βιβλιοθήκες σ΄αυτά, ας δώσει τα λεφτά για δέκα δασκάλους  στην  Ελλάδα σε 250 

δασκάλους  στα ελληνικά δημόσια σχολεία στο χώρο μας και θα της πούμε ευχαριστώ)  

Η απουσία όμως ενδιαφέροντος για τα ελληνικά δημόσια σχολεία με αποτέλεσμα την  

αυτοδιάλυσή τους, σημάνει αμφισβήτηση της αυτοκτονίας στα πατρώα μας εδάφη και 

της ακεραιότητάς μας ως εθνική ελληνική μειονότητα. Τόσο το περισσότερο όταν το 

αλβανικό κράτος αναγκάζεται να ιδρύσει δημόσια σχολεία για να καλλιεργήσει την 

μητρική γλώσσα σε πολιτιστικές και όχι εθνικές κοινότητες στη χώρα. 

Αν προσέξουμε καλά, ένα από τα επιχειρήματα τα οποία επικαλέστηκε και επικαλείται 

συνεχώς  το αλβανικό κράτος για την απόφαση του 1934 για να κλείσει τα ελληνικά 

σχολεία ήταν το γεγονός ότι  ήταν ιδιωτικά. 

Η άλλη λύση δεν φαίνονταν. Καλλιεργούνταν όμως;! 

Αν υπήρχε αυτή η άλλη λύση. Πρώτο γιατί δεν συζητήθηκε. Δεύτερο γιατί δεν 

εφαρμόστηκε. 
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Υπάρχει μια απάντηση. Σε περίπτωση που θα επιδιώκονταν αυτή η λύση (δλδ 

κατάργηση της δημόσιας ελληνικής παιδείας στο αλβανικό κράτος και η 

αντικατάστασή της με ιδιωτικά ή μορφή ιδιωτικών (όπως υπό την αιγίδα της 

εκκλησίας)  όταν υπήρχαν πολλοί περισσότεροι μαθητές και δάσκαλοι εννοείται και 

πραχτικά θα ήταν δυσκολότερα, αλλά και οι αντιδράσεις θα ήταν πιο έντονες και δε θα 

επέτρεπαν κάτι τέτοιο. 

Το ερώτημα που μπαίνει είναι. Γιατί επιτράπηκε αυτή όλη η φθορά και σε πρώτη 

γραμμή  η απομάκρυνση των μαθητών και απώλεια των δασκάλων. 

Επειδή στις καταστάσεις αυτές δε χωρούσε η άλλη λύση ακολουθήθηκε        

ο δρόμος της «πτώχευσης» Όπως με εκείνες τις κρατικές επιχειρήσεις που κάποια 

συμφέροντα τους βάζουν το μάτι να τις ιδιωτικοποιήσουν. Πρώτα τις οδηγούν σε 

πτώχευση και μετά προβάλλουν  αυτοί ως σωτήρες της κατάστασης. Συνέβαλε και η 

ΟΜΟΝΟΙΑ 

Έτσι εξηγείται που η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ποτέ δεν ζήτησε επίμονα το επίδομα των 

δασκάλων. Έτσι εξηγείται που τους κατηγορεί συνεχώς για προδότες και άτομα  με 

μειωμένη εθνική συνείδηση. Έτσι εξηγείται που δε επιδίωξε ποτέ τη βελτίωση της 

κατάστασης στα σχολικά κείμενα, στην απαλλαγή τους από δηλητηριώδες αλβανικά 

εθνικιστικά πάθη, για τη βελτίωση των προγραμμάτων και του ρόλου της παιδαγωγικής 

σχολής και του τμήματος ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.    

3.  

 

Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι γύρω από την ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ 

συγκεντρώνονται γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανοίγει και στο χώρο μας η 

Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας  

(Γιατί λέμε η ΑΟΕΑ και όχι ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Γιατί ο 

Μακαριότατος ανεξάρτητα από την ελληνική καταγωγή του είναι ο επικεφαλής αυτού του 

θεσμού. Από την άλλη πλευρά, ως ο ένας πραγματικός απεσταλμένος άνθρωπος του 

λόγου του Θεού δεν παύει να είναι  θνητός.  

Μετά από τη δική του εποχή, ευχόμαστε να είναι όσο πιο μακρόχρονη, τα ηνία της 

εκκλησίας αυτής θα αναλάβει ο αλβανικός κλήρος. Τόσο το περισσότερο όταν οι Έλληνες 

και οι ηγέτες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, προσκόλλησαν στην εκκλησία να επωφεληθούν απ΄ αυτή 

ως λαϊκοί και όχι να συμβάλλουν ως κληρικοί.) 

Μπορούμε τώρα να μιλούμε για άλλη λύση 

Τα πολυδάπανα χτίρια για μια τέτοιου είδους παιδείας τα βλέπουμε να υψώνονται 

τελευταία στο χώρο μας  

Μακάρι η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να έδειχνε για τα δημόσια ελληνικά σχολεία στο χώρο 

μας (που είναι και ένα από τα βασικά καθήκοντα της) το μισό του ενδιαφέροντος που 

δείχνει για την προκοπή τους. Αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Σε κάθε εκδήλωση πολιτικού 

και εθνικού περιεχομένου η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προωθεί και προβάλλει τα κορίτσια 

του οικοτροφείου του Βουλιαρατιού ή τα αγόρια του εκκλησιαστικού λυκείου «Τίμιος 

Σταυρός». Τα παρουσιάζει με παραδοσιακές ενδυμασίες, να πρωτοστατούν σε κάθε 

πολιτική προβολή. Δεν το έκανε ποτέ αυτό με τους μαθητές της μέσης παιδαγωγικής 

σχολής, με τους φοιτητές του τμήματος ελληνικών, Γιατί; Τουλάχιστον να συνδυαστεί η 

παρουσία τους, Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια για επιβολή των πρώτων και απάλειψη των 

δεύτερων. Ή μήπως εθνικά εκείνοι οι άλλοι προσφέρουν περισσότερο;  

Από την άλλη πλευρά, είπαμε ότι όλοι τους οι ηγέτες συγκεντρώνονται  σ΄αυτά τα 

ιδρύματα. Γιατί; Μήπως για να προσφέρουν περισσότερο στον Ελληνισμό. Όχι! Διότι  

απ΄εκεί παίρνουν περισσότερα και ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθούν ως 

μόνιμοι δάσκαλοι στο ελληνικό δημόσιο. Όπως  ο διευθυντής του εκκλησιαστικού 
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λυκείου, ο οποίος για το σκοπό αυτό αλλάζει και την εθνικότητα από αλβανική σε 

ελληνική.  

Επίσης (και αυτό είναι το πιο σημαντικό) η διάλυση της δημόσιας ελληνικής 

παιδείας ως το ουσιαστικό στοιχείο της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας των 

ελλήνων Βορειοηπειρωτών, εξυπηρετεί άμεσα τα συμφέροντα της Αλβανικής 

πλευράς. Τόσο το περισσότερο όταν διαφαίνεται και είναι βέβαιο ότι ο αλβανικός 

(εθνικός) παράγοντας θα αποφασίζει (αν δεν αποφασίζει) ακόμα και για την πορεία 

της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Η συγκεκριμένη ανάλυση 

μας βοηθάει να εξηγήσουμε τους λόγους της σιωπής των πολιτικών μας ηγετών 

για ουσιαστικές διεκδικήσεις (και όχι δημαγωγικές) προς την αλβανική πλευρά 

στο θέμα της παιδείας. Απλώς, στο όνομα της λύσης που υποστηρίζουν (και όπως 

εξηγήσαμε οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα), με 

τη σιωπή τους προς την αλβανική πλευρά πετυχαίνουν την εύνοια του αλβανικού 

κράτους και την αναρρίχηση στο όνομα της μειονότητα στην πυραμίδα του, 

ασφαλώς για προσωπικά οφέλη.    

      Ωστόσο μπαίνει ανενόχλητο το ερώτημα. Πόσο πραγματικά βοηθούν την παιδεία 

στην μητρική γλώσσα, τον ελληνισμό, τη ελληνική φιλοπατρία τα ιδρύματα αυτά. Η 

εμπειρία με το εκκλησιαστικό λύκειο δεν εμπνέει διόλου αισιοδοξία. Ενώ η παρουσία 

του ΙΕΚ στη Δερβιτσιάνη, αυξαίνει την παρουσία του αλβανικού στοιχείου και 

πολιτισμού στο χώρο μας. Κανείς δεν γνωρίζει, αλλά λαμβάνει υπόψή του τι μπορεί να 

συμβεί στο μέλλον. 

Εντωμεταξύ, η ιδιωτική πρωτοβουλία παραμένει τέτοια, ενώ οι θεσμοί στην ελληνική 

μειονότητα και η επίσημη Ελλάδα έχει ιστορικό και εθνικό χρέος να συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων 

Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία. 

ΤΕΛΟΣ  Π Μπάρκας    
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ   

καθηγητής  Τμήμα Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου 

δημοσιογράφος – πρώην  βουλευτής 

 

Η κατάσταση της ελληνικής μειονοτικής παιδείας στο αλβανικό 

δημόσιο ζητάει την άμεση παρέμβαση του εθνικού κέντρου πριν αυτή 

ανήκει στην ιστορία.  

06.10.2006    

 
Η ανάλυση αυτή στόχο έχει να εκθέσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία στον τομέα της παιδείας, τα οποία έχουν 

ενταθεί ιδιαίτερα τη φετινή σχολική χρονιά, ή εξέλιξη είναι τέτοια που προβάλλει 

ιδιαίτερα την επιδείνωση της κατάστασης. Δεν πρόκειται απλώς για κώδωνα κινδύνου. 

Φέτος στο πρώτο έτος του Τμήματος Νεοελληνικών στο πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου, γράφτηκε μόνο ένας φοιτητής, ενώ σε λίγα χρόνια γενικώς η 

ελληνική μειονοτική παιδεία στο αλβανικό δημόσιο θα ανήκει στην ιστορία.     
  Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με μείωση του αριθμού μαθητών.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι από 36 ελληνικά μειονοτικά χωριά στο 

νομό Αργυροκάστρου, τα δημοτικά σχολεία σε τριάντα ένα δεν έχουν μαθητές στην 

πρώτη τάξη. Η μείωση του αριθμού Ελλήνων και του αριθμού των δημοτικών σχολείων 

έχει εισέλθει σε τροχιά επιδημίας. 

 Φέτος, εντάθηκε το φαινόμενο που θέλει τους Έλληνες μαθητές στις πόλεις 

Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα να μη επιλέγουν τα αντίστοιχα ελληνικά δημόσια 

σχολεία στις προαναφερόμενες πόλεις, αλλά τα αλβανικά δημόσια σχολεία ή τα 

ιδιωτικά, κυρίως ξενόγλωσσα (όπως το ιταλικό ιδιωτικό του Αργυροκάστρου). Τα 

ελληνικά μειονοτικά σχολεία στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα είναι τα 

μεγαλύτερα ελληνικά μειονοτικά δημόσια ελληνικά με από 160 και 170 μαθητές 

αντίστοιχα. (Ο συνολικός αριθμός Ελλήνων μαθητών στα ελληνικά δημόσια σχολεία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τρεις νομούς, Αργυροκάστρου, Δελβίνου και 

Αγίων Σαράντα είναι περί των 900) 

Ταυτόχρονα, λόγω μετοίκησης αλβανικών οικογενειών στις περιοχές με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα ο αριθμός Αλβανών μαθητών στα 

υπάρχοντα ελληνικά μειονοτικά σχολεία του αλβανικού δημοσίου. Οι Αλβανοί 

μαθητές όμως μαθαίνουν μόνο αλβανικά, γεγονός που σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα 

έχουμε στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό μόνο αλβανικά σχολεία. Το 

φαινόμενο παρατηρείται εντονότερο στους νομούς Αγίων Σαράντα και Δελβίνου. Εδώ 

πλήττονται ιδιαίτερα τα γειτονικά με τις αλβανικές περιοχές χωριά της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας. Παρατηρείται ταυτόχρονα και στα αστικά της κέντρα, όπως 

στη Λειβαδιά, το Γεωργουτσάτες (νομού Αργυρόκαστρο) κλπ. Στο Αργυρόκαστρο η 

αύξηση των Αλβανών μαθητών στα σχολεία των περιοχών με αμιγή ελληνικό 

πληθυσμό, εκτός των προαναφερόμενων λόγων, οφείλεται και στην παροχή 

διευκολύνσεων από τον αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο στους 

μαθητές αλβανικής καταγωγής όπως στην περίπτωση του οικοτροφείου θηλέων στο 

δημόσιο αλβανικό λύκειο Βουλιαρατίου Άνω Δρόπολης και το ΙΕΚ (ιδιωτικό της 

εκκλήσίας) στη Δερβιτσιάνη, Κάτω Δρόπολης. Το ίδιο το φαινόμενο παρατηρείται από 

φέτος με το άνοιγμα του ιδιωτικού τεχνικού λυκείου της εκκλησίας στο Μεσοπόταμο- 

Δελβίνου. (Σημειώνουμε εδώ ότι η περιοχή γύρω από το Μεσπόταμο- ελληνικά χωριά 

όπως Φοινίκι, Μαυρόπουλο, Καραχάτζι, Βρυώνι, Τσαούσι και πιο ανατολικά η 
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Μπίστριτσα, έχουν παραδοθεί στη διαδικασία αλβανοποίησης. Το ίδιο φαινόμενο, 

μάλιστα πιο έντονο, παρατηρείται στην περιοχή της Τσούκας-Αγίων Σαράντα)     

Ενδεικτικός είναι ο πιο κάτω πίνακας: 
           Έτος    1999 - 2000    Έτος        2001  -   2002      

 Σύνολο 

σχολείων 

Σύνολο μαθητών Σύνολο 

σχολείων 

Σύνολο μαθητών 

 Δημ+

8-χρ 

λυκ Δη

μ. 

8-

χρο 

λυκ

ε 

συν

ολ 

Αλβ 

μαθ 

 Δημ+

8-χρ 

λυκ Δη

μ. 

8-χρο λυκ

ε 

συν

ολ 

Αλ

β 

μαθ 

Αργ/στρο 32 3 323 322 142 787 18 23 3 226 317 204 710 55 

Δέλ/νο 13  - 110 85 - 195   97 13  -  83   72 - 155 115 

Αγ.Σαρ 24 2 256 224 101 582 130 21 2 188 219  92 499 187 

 

           Έτος    2002-2003    Έτος        2005  -   2006      

 Σύνολο 

σχολείων 

Σύνολο μαθητών Σχολ συνολ.  

 Δημ+

8-χρ 

λυκ Δη

μ. 

8-

χρο 

λυκ

ε 

συν

ολ 

Αλβ 

μαθ 

 Δημ+

8-χρ 

λυκ Δημ

. 
8-χρο λυκ συν Αλ

μαθ 

Αργ/στρο 17 3 213 284 167 664 68 14 3 180 221 123 524  69 

Δέλ/νο 11  - 83 80 - 163 120 7  - 59 81 - 140 115 

Αγ.Σαρ 17 2 179 200  45 424 222 9 1 127 154 30 311 237 

  Σημείωση: Οι Αλβανοί μαθητές δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο Ελλήνων μαθητών.   

 

Πιν. 2    

 Αριθμός μαθητών και σχολείων την περίοδο 1991-1999 

έτη 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Αργ/στρο 2137 1617 1490 1292 1077   884  887   780 

Δελβινο 2108 - 1248 1054  788   623  318   195 

Αγ/ Σαρ. 2189 1533 1449 1093  863   624  658   533 

Σύν.μαθ 6434  4187 3439 2728 2131 1863 1508 

Συν σχολ 112     84     74 

  

Η μείωση του αριθμού Ελλήνων μαθητών στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία του 

αλβανικού δημοσίου είναι κατά πρώτο λόγο φυσιολογική και οφείλεται στην 

μετανάστευση της συντριπτική πλειοψηφίας των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα.   

Υπάρχει ωστόσο και ένα σημαντικό κομμάτι Βορειοηπειρωτών μαθητών που επιλέγει 

την Ελλάδα διότι η κατάσταση των ελληνικών δημόσιων σχολείων εδώ είναι σε 

υπεράθλια κατάσταση.  

Επίσης, οι πολιτικές σκοπιμότητες της νυν πολιτικής ηγεσίας στην εθνική ελληνική 

μειονότητα δεν επέτρεψαν τη λήψη προληπτικών και ενισχυτικών μέτρων σε  

όφελος της ελληνικής μειονοτικής παιδείας ως παράγοντα μάλιστα της κατοχύρωσης 

της ταυτότητας της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Ένα τέτοιο μέτρο 

θα ήταν η οργάνωση της δημόσιας μειονοτικής ελληνικής παιδείας σε σχολικά κέντρα. 

Επικράτησε η επιμονή της ηγεσίας με αποτέλεσμα τη συνέχιση των μαθημάτων στα 

υπάρχοντα σχολεία στις περισσότερες περιπτώσεις με μονοψήφιο σχεδόν αριθμό 

μαθητών, γεγονός που έκανε αδύνατη τη διεξαγωγή μαθημάτων. Έτσι, η τύχη των 

σχολείων αυτών κρίθηκε από τον αργό θάνατο.  

Συμβαίνει έτσι τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία της εθνικής ελληνικής μειονότητας, 

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΕΑΔ, έχει επιλέξει την Ελλάδα για την εκπαίδευση των παιδιών της. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η συνέχιση σχολείων στα ελληνικά μειονοτικά δημόσια σχολεία 

αφορά τη σκοπιμότητα απόχτησης πανεπιστημιακής υποτροφίας από την Ελλάδα. Οι 

διαστάσεις είναι τέτοιες που έχει επιβεβαιώσει τη διαπίστωση ότι η προσκόλληση στην 

ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ αφορά τα προσωπικά οφέλη του είδους. Σπάνιες 

είναι οι περιπτώσεις, να επωφελούνται από τις υποτροφίες που παραχωρεί το επίσημο 
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ελληνικό κράτος για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία παιδιά των απλών 

βορειοηπειρωτών. Χαρακτηριστική η περίπτωση του νυν προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 

Γιάννη Γιάννη, ο οποίος αφού επωφελήθηκε προσωπικά από την Ελλάδα υποτροφία 

στην περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, λόγω της πολιτικής θέσης στα της 

μειονότητας του πατρός, επωφελήθηκαν υποτροφία από την Ελλάδα και τα δύο του 

παιδιά.  Νομίζω, ότι είναι περιττά τα σχόλια. Όμως καλά είναι να ληφθεί υπόψη η 

αντίδραση των απλών βορειοηπειρωτών, οι οποίοι λόγω απογοήτευσης, βλέπουν με 

επιφυλάξεις το ρόλο της Ελλάδας για την τύχη τους και αναζητούν τρόπους επιβίωσης 

απωθώντας τον ελληνισμό.         

 Τα σχολικά κέντρα, είναι σίγουρο ότι θα αποτελούσαν ένα πραγματικό  

εκπαιδευτικό ιστό, τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό μαθητών, όσο και την ποιότητα 

διεξαγωγής των μαθημάτων. Το τονίζουμε αυτό διότι ακόμα και σήμερα είναι αρκετές 

οι οικογένειες που επιλέγουν την Ελλάδα για να διδάξουν τα παιδιά, έστω και αν ένα 

μέρος της οικογένειας, κυρίως οι άνδρες, μένουν στην Αλβανία, διότι έχουν καλές 

δουλειές. Είναι επίσης βέβαιο ότι σε περίπτωση που τα σχολικά κέντρα με τη στήριξη 

της Ελλάδας λειτουργήσουν ως πρότυπα σχολείων (όπως λχ το ιταλικό στο 

Αργυρόκαστρο) θα παρέχουν κίνητρα για τους μαθητές τους γονείς και δασκάλους, 

τότε είναι βέβαιο ότι θα ανακάμψει η ελληνική μειονοτική δημόσια παιδεία στην 

Αλβανία, η οποία θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην επιστροφή και των βορειοηπειρωτών 

στις εστίες τους.   

 Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα σχετίζεται με την ποιότητα των μαθημάτων 

Φέτος τα πράγματα δυσκόλεψαν ιδιαίτερα και λόγω των σχολικών βιβλίων στην 

μητρική γλώσσα. Η εγκύκλιος  αρ.22. ημερ. 01.09.2006, του αλβανικού υπουργείου 

παιδείας, λόγω έλλειψης βιβλίων, διατάσει τα μειονοτικά σχολεία να λειτουργήσουν 

με το παλιό 8-χρονο σύστημα, τη στιγμή που στην Αλβανία από πριν τρία χρόνια 

εφαρμόζεται το 9-χρονο σύστημα πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Σε αρκετές τάξεις τα μαθήματα που προβλέπονται να γίνουν στην ελληνική μητρική 

γλώσσα, γίνονται, ή στα αλβανικά, ή με σημειώσεις στα ελληνικά. Μειώθηκαν  

επίσης οι ώρες εκμάθησης της μητρικής γλώσσας, ενώ δεν διδάσκεται ακόμα η ιστορία 

και η γεωγραφία του έθνους. Εντούτοις, τα βιβλία της ιστορίας και της γεωγραφίας, 

όπως και της αλβανικής γλώσσας και λογοτεχνίας δεν απαλλάχτηκαν από τις αλβανικές 

εθνικιστικές διεκδικήσεις των Αλβανών.   

Τα σχολεία δεν διαθέτουν εποπτικά μέσα στην ελληνική μητρική γλώσσα, ούτε 

βιβλιοθήκες με ελληνικά βιβλία, αλλά ούτε θέρμανση.  

Η μεταφορά της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των υποστηρικτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

και των αντιπάλων της, στο σώμα των εκπαιδευτών, από κοινού με την κατάργηση του 

επιδόματος των 80 Ευρώ μηνιαίος από το ελληνικό δημόσιο, προς κάθε Έλληνα 

μειονοτικό εκπαιδευτικό, κατέλυσε το ενδιαφέρον του δασκαλικού κόσμου προς το 

μαθητή και το μάθημα. Ο δάσκαλος, αντιμετωπίζει πλέον με αδιαφορία το επάγγελμά 

του και ταυτόχρονα ζητεί καλύτερη εργασία για την εξασφάλιση του ζην.  

 Αρνητικά λειτούργησε επίσης το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία της εθνικής  

ελληνικής μειονότητας, όχι μόνο δεν έλαβε πρωτοβουλίες για την πρόληψη της 

κατάστασης, αλλά ταυτοχρόνως υποστήριξε, μέχρι και προκλητικά τις πρωτοβουλίες 

για το άνοιγμα ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κυρίως όσων ξεκινούσαν από τον 

Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο ή και από την ίδια την ηγεσία, όπως στην περίπτωση του 

ιδιωτικού (και όχι δημόσιου ελληνικού μειονοτικού !!!) σχολείου στη Χιμάρα ή και 

την Κορυτσά. Όπως αναφέραμε, τα ιδρύματα αυτά στις περιοχές με αμιγή ελληνικό 

πληθυσμό συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού Αλβανών μαθητών στις περιοχές μας. 

Συμβάλουν, επίσης, στην κατοχύρωση από έναν ιδιωτικό φορέα της αλβανικής 

γλώσσας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. 
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(είναι δίγλωσσα,- αλβανικά και ελληνικά). Όπως είναι γνωστό η εθνική ελληνική 

μειονότητα δεν δέχτηκε κάτι παρόμοιο ούτε επί προπολεμικής κυβέρνησης του βασιλιά 

Ζώγου, με αποτέλεσμα να διαφύγει στο διαρκές δικαστήριο της Χάγης, όπου και 

κέρδισε την υπόθεση. 

Συμβάλλουν ακόμα  στη διάλυση του δημόσιου ελληνικού μειονοτικού 

εκπαιδευτικού ιστού κάτι που κατοχυρώνει στο πιο ζωτικό σημείο το στάτους της 

εθνικής μειονότητας στην Αλβανία .  

Αναφέρουμε ως παράδειγμα την ίδρυση του ιδιωτικού νηπιαγωγείου της 

εκκλησίας της Αλβανίας  στο κεφαλοχώρι της εθνικής ελληνικής μειονότητας στη 

Δερβιτσιάνη. Βέβαιο είναι ότι θα ανταγωνιστεί και θα οδηγήσει σε κλείσιμο το εκεί 

ελληνικό νηπιαγωγείο που υπάγεται στο αλβανικό δημόσιο, το οποίο εξασφαλίζει την 

προμήθεια με μαθητές στην δημόσια πρωτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση.  

Η συγκεκριμένη στάση οφείλεται στο γεγονός ότι στα ιδιωτικά αυτά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με πολύ καλύτερο μισθό και συνθήκες, προσλαμβάνονται μόνο 

άτομα από τους υποστηρικτές της πολιτικής ηγεσίας ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με 

αποτέλεσμα να βαθύνει η πολιτική πόλωση μεταξύ των Ελλήνων βορειοηπειρωτών. 

Ταυτόχρονα να μειωθεί το ενδιαφέρον για τη δημόσια ελληνική παιδεία. 

Συμβάλλει σ΄ αυτό και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα έχουν την άμεση και ολόπλευρη στήριξη του ελληνικού κράτους. Πρόκειται 

για χρηματοδοτήσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς, εξασφάλιση 

θέρμανσης, βιβλίων και εποπτικών μέσων, δωρεάν διατροφής, απόσπαση δασκάλων 

από το ελληνικό δημόσιο οι οποίοι αμείβονται με δεκαπλάσιους μιστούς απ΄ ό, τι οι 

Έλληνες βορειοηπειρώτες εκπαιδευτικοί από το αλβανικό δημόσιο κλπ. 

Χαρακτηριστική η περίπτωση η κινητοποίηση της εκκλησίας φέτος για το 

άνοιγμα του εκκλησιαστικού τεχνικού λυκείου στο Μέσοπόταμο. Δεν θα αναφέρουμε 

το γεγονός ότι το σχολείου αυτό στην καρδιά της περιοχής με αμιγή ελληνικό 

πληθυσμό του Δελβίνου, καταφέρνετε στο επίπεδο φιλομάθειας και φιλοδοξιών των 

Ελλήνων που αποβλέπουν σε πανεπιστημιακές σπουδές και όχι λυκειακές τεχνικές, 

(άρα θα εξυπηρετήσει καλύτερα και περισσότερο τους Αλβανούς, προερχόμενους 

μάλιστα από βόρειες περιοχές της Αλβανίας). Για τη λειτουργία του λοιπόν τέθηκαν σε 

χρήση όλα τα μεταφορικά οχήματα που το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 

προσέφερε μέσω Αρχιεπισκόπου για τη μεταφορά των Ελλήνων μαθητών στα ελληνικά 

δημόσια σχολεία στην ίδια περιοχή. 

Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα στα ιδρύματα αυτά δεν 

ήταν ποτέ τα ποθούμενα τόσο σε ότι αφορά την πρόοδο, όσο και στο πατριωτικό και 

θρησκευτικό φρόνιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το εκκλησιαστικό λύκειο του 

Τίμιου Σταυρού στο Αργυρόκαστρο ή και το ΙΕΚ στη Δερβιτσιάνη. 

 Ταυτόχρονα, απαιτεί απάντηση το ερώτημα, ποιος θα είναι ο ρόλος τους, κυρίως 

αυτών στις περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το ελληνισμό, μετά 

την όποια μακροζωία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. 

Το κεράσι στην τούρτα της όλης κατάστασης σχετίζεται με το ουσιαστικό κλείσιμο της 

έδρας των Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Η μόνη πανεπιστημιακή 

έδρα - τμήμα – με Έλληνες φοιτητές εκτός Ελλάδας, μετά από 15 χρόνια λειτουργίας 

κλείνει. Φέτος στο πρώτο έτος γράφτηκαν μόνο δύο φοιτητές. Άρα θα μπορεί να 

λειτουργήσει μέχρι που οι δευτεροετείς φοιτητές πάρουν πτυχίο. (Άλλες μειονότητες 

και αντίστοιχα κράτη στην ευρύτερη περιοχή μας δίνουν πολύχρονες πολιτικές και 

διπλωματικές μάχες για να το πετύχουν, ενώ εμείς το κλείσαμε με τα χέρια μας 

οικειοθελώς.)  

Η Αλλαγή της κατάστασης στο Τμήμα Ελληνικών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου 

και η μετατροπή του σε ένα πραγματικό κέντρο ελληνικού πολιτισμού, απαιτεί κατά 
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κύριο λόγο ώστε οι σπουδές του να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα  εργασίας στο μέλλον 

του απόφοιτου. 

Απαιτεί ακόμα την:  

- Εξασφάλιση (από την Ελλάδα) πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού  

προσωπικού, 

-  Συνέχιση της εξειδίκευσης του υπάρχοντος επιτόπιου εκπαιδευτικού  

προσωπικού του Τμήματος Ελληνικών. 

Βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών.  

-    Οι μεταρρυθμίσεις αυτές να οδηγήσουν στην αναγνώριση του πτυχίου του 

Τμήματος από το ΔΙΚΑΤΣΑ στην Ελλάδα.  

- Το μέτρο αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην απορρόφηση  

υποψήφιων φοιτητών από την Ελλάδα 

-  Παροχή κινήτρων για τους υπάρχοντες καθηγητές του Τμήματος.  

(ανεύρεση δυνατοτήτων εξειδίκευσης, αύξηση των αποδοχών ώστε να μη 

αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές κλπ) 

   -  Παροχή κινήτρων για ποιοτικότερη απόδοση των φοιτητών, καθώς και     

κινήτρων που θα εγγυούνται εργασία στο μέλλον. 

- Την ένταξη του τμήματος στην πανεπιστημιακή ζωή της Ελλάδας  

 

Με την βαθύτατη εκτίμησή μου  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

τέως βουλευτής – δημοσιογράφος  

καθηγητής Τμήματος Ελληνικών 

Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 

 

     Αργυρόκαστρο 22.05.2007 

 

Θέμα: Προτεινόμενα θέματα στο πλαίσιο της διμερούς εκπαιδευτικής  

συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας 

22.05.2007 

 

Προς: Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κ. Κωσταντίνο Κοκόση 

 

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη 

Σας εύχομαι υγεία, 

Στο παρακάτω κείμενο Σας παρουσιάζω μερικές απόψεις μου σχετικά με τα 

προβλήματα  που πρέπει να  τεθούν στην αλβανική πλευρά  στο πλαίσιο της 

διμερούς εκπαιδευτικής συμφωνίας η οποία βρίσκεται σε διαδικασία 

ολοκλήρωσης   

 

1. Την έγκριση και εφαρμογή του αιτήματος για μετατροπή του προγράμματος 

του παιδαγωγικού λύκειο (Μέση παιδαγωγική σχολή ή παιδαγωγική ακαδημία, 

όπως τη συνηθίζουμε στην Ελλάδα) σε ενιαίο ελληνικό λύκειο. 

2. Η καθιέρωση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (ως μάθημα γλώσσας) 

στα υπόλοιπα λύκεια που λειτουργούν στις περιοχές της ελληνικής 

μειονότητας. 

3. Τα δημόσια ελληνικά σχολεία στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα 

να λειτουργούν με ανεξάρτητες διευθύνσεις. Γεγονός είναι ότι μέχρι τώρα αυτά 

λειτουργούν ως ελληνικές τάξεις προσκολλημένες σε ένα αλβανικό σχολείο. Το 

καθεστώς αυτό ταίριαζε πιθανόν για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Τώρα όμως 

τα σχολεία αυτά  έκλεισαν τον κύκλο των τάξεων της 9-χρονης πρωτοβάθμιας 

δημόσιας παιδείας. Είναι τα μεγαλύτερα ελληνικά μειονοτικά δημόσια σχολεία 

στην ελληνική μειονότητα. Συνεχίζουν όμως να λειτουργούν υπό εξάρτηση 

αλβανικών σχολείων και κατά συνέπεια με πολλά προβλήματα και σε άσχημες 

καταστάσεις.  

4. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έχει καθιερώσει το Υπουργείο Παιδείας 

κυρίως στον τομέα κατάρτισης των σχολικών εγχειριδίων, λόγω της 

ιδιαιτερότητας της δημόσιας παιδείας στην μητρική γλώσσα στην Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα 

ασχολείται με όλα τα θέματα παιδείας κυρίως των προγραμμάτων και 

εξασφάλισης σχολικών εγχειριδίων  

5. Να λειτουργήσει η μικτή επιτροπή για την απαλλαγή των προγραμμάτων και 

σχολικών κειμένων από ιστορικές ανακρίβειες και εθνικιστικά πάθη. 

6. Να συνταχτεί το βιβλίο της Ιστορίας Γεωγραφίας και Πολιτισμού της Ελλάδας 

και να αρχίσει η διδαχή του από φέτος. 

7. Να εξεταστούν οι συσχετισμοί των μαθημάτων στην ελληνική και αλβανική 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να επαναπροσδιοριστούν βάση 

αποδοτικότερων κριτηρίων. 

Όσον αφορά το τμήμα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου νομίζω ότι θα προκύψουν θέματα  προς συζήτηση με το 
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Αλβανικό Υπουργείο Παιδείας αφού ολοκληρωθεί η πρόταση για  το 

πρόγραμμα, τη φυσιογνωμία και τη συνεργασία με το Παν. Ιωαννίνων από τη 

μικτή επιτροπή 

 

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση 

 

Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου    Αργυρόκαστρο 22.05.2007 

Παναγιώτης Μπάρκας   
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Η παρούσα έκθεση είναι συλλογική εργασία των καθηγητών του Τμήματος Ελληνικής 

Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Η σύνταξη και δόμησή της έγινε 

από τον πρόεδρο του Τμήματος Παναγιώτης Μπάρκα 

 

                                                      
UNIVERSITETI  «E. ÇABEJ        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   «E. ÇABEJ» 

FAKULTETI  I EDUKIMIT            ΣΧΟΛΗΑΓΩΓΗΣ 

& I SHKENCAVE SHOQËRORE             &ΚΟΙΝ/ΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

DEPARTAMENTI I GJUHËS           ΤΜΗΜΑΕΛ. ΓΛΩΣ. ΛΟΓΟΤ& 

LETËRSISË &QYTETËR GREK           ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

GJRIROKASTER             ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΑΛΒΑΝΙΑΣ

  
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+84266146 Fax:. +84263776 e-mail: ugjrektori@uogj.edu.al 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Παιδεία στη Μητρική Γλώσσα στο 

Αλβανικό Δημόσιο στην Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα. 

Κατάσταση και προτάσεις για την 

ποιοτική αναβάθμισή της. 
 

 

Αργυρόκαστρο, Ιούνιος, 2015 
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UNIVERSITETI  «E. ÇABEJ»           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   «E. ÇABEJ» 

FAKULTETI  I EDUKIMIT            ΣΧΟΛΗΑΓΩΓΗΣ 

& I SHKENCAVE SHOQËRORE             &ΚΟΙΝ/ΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

DEPARTAMENTI I GJUHËS           ΤΜΗΜΑΕΛ. ΓΛΩΣ. ΛΟΓΟΤ& 

LETËRSISË &QYTETËR GREK           ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

GJRIROKASTER             ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΑΛΒΑΝΙΑΣ

  
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+84266146 Fax:. +84263776 e-mail: ugjrektori@uogj.edu.al 

 

 

    Αργυρόκαστρο, Ιούνιος, 2015 

 

ΕΚΘΕΣΗ 
 

Θέμα:  Η Παιδεία στη Μητρική Γλώσσα στο Αλβανικό Δημόσιο στην Εθνική 

Ελληνική Μειονότητα. 

Κατάσταση και προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμισή της. 

 

Εισαγωγή. 

 

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου σε ανταπόκριση των θεσμικών υποχρεώσεών του στην 

υπηρεσία της παιδείας στην μητρική γλώσσα στην Ε.Ε. Μειονότητα της Αλβανίας, 

ανέλαβε την πρωτοβουλία για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την 

παρουσίαση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα 

η παιδεία στο χώρο μας με απώτερο σκοπό την ποιοτική αναβάθμισή της. 

Προς καλύτερη πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το Τμήμα επιδίωξε τη 

συμμετοχή των δασκάλων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου παράγοντα. Έτσι, 

παράλληλα με τις εκτεταμένες συναντήσεις με τον δασκαλικό κόσμο, γονείς και 

αρμόδιους φορείς, παράλληλα με τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων από επίσημες 

πηγές, διενεργήθηκε ερωτηματολόγιο με αντικείμενο το ευρύ φάσμα των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο μας, με στόχο την εύρεση κοινού τόπου 

δράσης που θα εξασφαλίσει την ποιοτική αναμόρφωση της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο.  

 

Βασικά στοιχεία της έκθεσης 

 

Φορέας έρευνας και προτάσεων: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας και 

Ελληνικού Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 

Χρόνος διεξαγωγής: Γενάρης-Ιούνιος 2015 

Χώρος: Νομοί Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα, Δελβίνου 

Σκοπός: Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της δημόσιας παιδείας στην 

μητρική γλώσσα στην ΕΕΜ, ως προϋπόθεση κατάρτισης και υποβολής αντικειμενικών 

και αποδοτικών προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμισή της.  

 

mailto:ugjrektori@uogj.edu.al
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Στόχος: Η ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στην μητρική γλώσσα στην ΕΕΜ 

σε τομείς όπως: 

Βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας 

Αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας (εκπαιδευτικοί, εγχειρίδια, 

αναλυτικά προγράμματα) 

 

Τρόπος διεξαγωγής: Αποστολή ερωτηματολόγιου σε όλα τα σχολεία και 

επιτόπια έρευνα, οργάνωση συζητήσεων, συλλογή στοιχείων από αρμόδιους φορείς.  

 

Βασικά σημεία της έρευνας.   
 

1. Αριθμός σχολείων  

2. Σχολικές εγκαταστάσεις 

3. Αριθμός μαθητών 

4. Διδακτικό προσωπικό 

5. Αναλυτικά προγράμματα 

6. Σχολικά εγχειρίδια. 

 

Ιστορική προσέγγιση 

 

Στις αυθαιρέτως αναγνωρισμένες ως περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό 

πληθυσμό της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία (101 χωριά) 

λειτουργούν σχολεία της υποχρεωτικής παιδείας στην ελληνική γλώσσα στα πλαίσια 

του αλβανικού δημοσίου. Η ιστορία τους ξεκινάει με την ίδρυση του αλβανικού 

κράτους και ακολούθησε δύσκολα μονοπάτια. Συχνά περιέπλεξε τις διμερείς σχέσεις 

Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς, θεσμούς και δικαιοσύνη.  

Η γενική απεργία του Σεπτέμβρη του 1991 με βασικά αιτήματα:- τη διεξαγωγή 

στα σχολεία αυτά όλων των μαθημάτων μόνο στη μητρική γλώσσα, το άνοιγμα 

ελληνικών σχολείων στα μικτά χωριά, που είχαν ιδρυθεί επί κομμουνιστικού 

καθεστώτος εντός των περιοχών αυτών, το άνοιγμα παρόμοιων σχολείων παντού στη 

χώρα όπου υπάρχουν Έλληνες και πληρούνται οι όροι, όπως και την εισαγωγή των 

μαθημάτων Ιστορίας και Γεωγραφίας της Ελλάδας, έφερε στα μειονοτικά σχολεία στο 

αλβανικό δημόσιο τις εξής αλλαγές: 

Από εκείνη τη σχολική χρονιά όλα τα μαθήματα άρχισαν να διδάσκονται στη 

μητρική γλώσσα. Από το 1992-1994 με αλλεπάλληλες εγκυκλίους της κυβέρνησης τα 

ποσοστά των μαθημάτων στην ελληνική και αλβανική άλλαξαν στις αντιστοιχίες 

περίπου 53 με 47 τοις εκατό. (Καθιερώθηκαν με την εγκύκλιο αρ. 14, αμερ. 

03/09/1994) Εισήχθησαν ως ξεχωριστά μαθήματα η Γεωγραφία και η Ιστορία της 

Ελλάδας. Άνοιξαν ελληνικά σχολεία σε όλα τα μικτά χωριά στις περιοχές με αμιγή 

ελληνικό πληθυσμό. Μετά το 1996 καθιερώθηκαν επίσημα τα σχολεία (τάξεις) στη 

μητρική γλώσσα στις πόλεις Αργυρόκαστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα. (Δεν 

γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες και τις κατά καιρούς ποιοτικές και ποσοτικές 

αλλαγές όσον αφορά τα ελληνικά στα προγράμματα των συγκεκριμένων σχολείων, 

ούτε επιδιώκεται η διευκρίνιση για το πόσο τα σχολεία αυτά συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής ταυτότητας.) 

Οι εξελίξεις στην Αλβανία μετά το 1990 επέφεραν στην Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα, εκτός των άλλων και την εγκατάλειψη των πατρώων εδαφών για μια 

καλύτερη τύχη στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε στην εξασθένιση του 

κοινοτικού ιστού της Ε.Ε. Μειονότητας, και περισσότερο του εκπαιδευτικού ιστού.  



36 
 

Έτσι, στους νομούς Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, το 1992 

λειτουργούσαν 112 σχολεία στη μητρική γλώσσα με 6484 μαθητές. Το 1996, μετά από 

το βαρύ πλήγμα που δέχτηκε η Ε.Ε. Μειονότητα με τα γεγονότα του 1994-95, ο 

αριθμός των μαθητών μειώθηκε σε  3. 439  και των σχολείων σε 84. Το 1999, μετά τα 

γεγονότα του 1997-98 στην Αλβανία, ο αριθμός μαθητών μειώθηκε στους 1508 και τα 

σχολεία στα 74. Το 2006 η μείωση αγγίζει τα ύψη εφόσον ο αριθμός μαθητών φθάνει 

τους 975 και των σχολείων τα 34.  

Την ίδια σχολική χρονιά αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των Αλβανών μαθητών 

σε αλβανικές τάξεις στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία των «αμιγώς» μειονοτικών 

περιοχών. Αριθμούνταν συγκεκριμένα 421 Αλβανοί μαθητές. Δέκα χρόνια μετά, το 

2015, ο αριθμός των μαθητών απόχτησε μια σταθερότητα προς αύξηση, εφόσον 

αριθμούνται 942 μαθητές, ενώ ο αριθμός των σχολείων συρρικνώθηκε στα 23 με τάση 

την ενίσχυση των σχολείων στις πόλεις Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα, 

αντίστοιχα με 186 και 220 μαθητές 

(Δείτε σχετικά συνημμένους πίνακες: Η ιστορική συρρίκνωση των σχολείων 

στην μητρική γλώσσα μετά το 1990)  

 

Παιδεία στη μητρική γλώσσα δύο ταχυτήτων. 

 

Καθ΄ όλη την προηγούμενη δεκαετία, (2000 και συνέχεια) στη γεωγραφία που ζει 

ο συμπαγής όγκος της Ε.Ε. Μειονότητας έδωσαν δυναμικά το παρόν και ιδιωτικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, δλδ αναπτύχθηκε παιδεία στη μητρική γλώσσα δύο ταχυτήτων. 

Η παρουσία τους συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του αριθμού μαθητών στα 

σχολεία στη δημόσια υποχρεωτική παιδεία στη μητρική γλώσσα, όπως επίσης και στην 

ποιότητα της. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι φορείς που τα ίδρυσαν και 

προώθησαν (Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας) ήταν οικονομικά 

αρκετά ισχυροί και είχαν την στήριξη της Ελλάδας σε όλους τους τομείς, (δασκάλους, 

εποπτικά μέσα, υποδομές, μεταφορικά κ.ά.). Λόγω των προνομίων απορροφούσαν την 

αφρόκρεμα των εκπαιδευτικών στελεχών και τους μαθητές ευσταθών οικονομικά 

οικογενειών. Οι πολιτικοί φορείς που έχουν αναλάβει την άμεση εκπροσώπηση της 

Ε.Ε. Μειονότητας στήριξαν  την ταχύτητα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

 

Η ιστορική παράδοση και η επίκαιρη πολιτική, κοινωνική και εθνική 

πραγματικότητα, συνιστούν επιβεβλημένη αναγκαιότητα την εκπαίδευση στη 

μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο. 

Πρώτο. Η παιδεία στην μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο εξασφαλίζει την 

επιβεβαίωση  της αναγνώρισης από το αλβανικό κράτος της  Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας ως ένα συμπαγές σύνολο στα πατρώα του εδάφη, ισότιμο με το υπόλοιπο 

του αλβανικού λαού. (Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν είναι παρόμοια με την 

ελληνική κοινότητα, π.χ. στη Γερμανία, Αυστραλία ή αλλού, όπου και εκεί απαιτείται 

η συνδρομή του εκάστοτε δημοσίου). Το Βασίλειο του Ζώγκου για να εξουδετερώσει 

το ρόλο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στο αλβανικό κράτος και για να 

απαλλαγεί των υποχρεώσεών του έναντί της, πρώτα τα έκλεισε και στη συνέχεια (μετά 

αποφάσεως του Διαρκούς Δικαστηρίου της Χάγης, 1935) δέχτηκε την λειτουργία τους  

ως ιδιωτικά. 

Δεύτερο. Στην λογική των ευρωπαϊκών ενταξιακών διεργασιών, επιτρέπει την 

καλύτερη ένταξη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην αλβανική κοινωνία 

διατηρώντας και προωθώντας ταυτόχρονα την εθνική οντότητα και ταυτότητα, μέσα 

από τους θεσμούς του ίδιου του αλβανικού κράτους, του Συντάγματος της χώρας και 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις και φόρα. 
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Τρίτο. Στο αλβανικό δημόσιο υπάρχει ήδη παιδεία στη μητρική γλώσσα που 

ανταποκρίνεται στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Αλβανία. (Άλλο το θέμα της  

ανάγκης βελτίωσής της). 

Τέταρτο. Επιτρέπει στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, στην Ελλάδα και στους 

διεθνείς παράγοντες να διεκδικήσουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων από μέρος του 

αλβανικού κράτους προς σ΄ αυτόν τον σημαντικό και ζωτικό τομέα. 

 Πέμπτο. Η ελληνικότητα των φορέων που στηρίζουν προς το παρόν τα ιδιωτικά 

σχολεία στη μητρική γλώσσα, τελεί υπό περιορισμένα χρονικά περιθώρια, που 

σημαίνει ότι μετά την έκλειψη τους αμφισβητείται ο ελληνοκεντρικός 

προσανατολισμός τους κυρίως ως προς την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας.   

 

Επισήμανση 

 Ασφαλώς θεωρείται θετική και απαραίτητη η προσπάθεια ανοίγματος ιδιωτικών 

σχολείων στην ελληνική γλώσσα σε περιοχές που δεν υπάρχουν δυνατότητες για τη 

λειτουργία σχολείων στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο. 

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Αριθμός σχολείων. 
 

Στο χώρο της ΕΕΜ λειτουργούν συνολικά 23 σχολεία στη μητρική γλώσσα στο 

αλβανικό δημόσιο σε τρεις νομούς:  

5  (3 λύκεια + 2  εννιάχρονα) στο νομό Αργυρόκαστρου, 7 (1 λύκειο+ 3 

εννιάχρονα+ 3 δημοτικά) στο νομό Αγίων Σαράντα και 11(3 εννιάχρονα+8 δημοτικά) 

στο νομό Δέλβινο.  

11 δημοτικά εξαρτημένα (Ντερμίσι, Τσούκα, Λεσινίτσα – νομό Άγιων Σαράντα 

και Καραχάτζι, Βρωμερό, Βρυώνι, Κρανιά, Δρόβιανη, Τσλιρίμι Μπίστρισσα, 

Μπλερίμασι – νομό Δελβίνου) 

8 εννιάχρονα, που περιλαμβάνουν και δημοτικά (Γεωργουτσάτι, Πολύτσανη- 

νομού Αργυροκάστρου, πόλη Άγιων Σαράντα, Δίβρη, Αλύκο,- νομό Άγιων Σαράντα, 

πόλη Δελβίνου, Φοινίκη, Μεσοπόταμο, νομού Δελβίνου) 

4 λύκεια, που περιλαμβάνουν και δημοτικά, και εννιάχρονα, (πόλη 

Αργυροκάστρου, Δερβιτσιάνη, Βουλιαράτες,- νομού Αργυροκάστρου, Λειβαδιά,- 

νομού Αγίων Σαράντα)  

Λειτουργούν επίσης αλβανικές τάξεις σε συνολικά 10 ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία, (1 στο Αργυρόκαστρο –Γεωργουτσάτι, 5 στο νομό Δελβίνου – Φοινίκη, 

Μεσοπόταμο, Μπίστρισσα, Μπρέγκασι, Βρυώνι) 4 στο νομό Αγίων Σαράντα (Τσούκα, 

Αλύκο, Λειβαδιά, Ντερμίσι) 

 

(Βλέπε αναλυτικότερα πίνακες – Αριθμός σχολείων) 

 

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στα προαναφερόμενα στοιχεία, 

υπολογίζονται ως ταχτικά, ή ανεξάρτητα σχολεία και εκείνα των πόλεων 

Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου. (Τα δύο συγκεντρώνουν το 42 τοις 

εκατό του συνόλου των Ελλήνων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο 

αλβανικό δημόσιο). Στην πραγματικότητα, τόσο με το γράμμα του νόμου, όσο και στην 

πράξη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ανεξάρτητη  διοικητική 

λειτουργία. Με ένα λόγο, αντιμετωπίζονται με το καθεστώς των ελληνικών τάξεων 
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προσκολλημένων σε ένα αλβανικό σχολείο, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.      

Όπως είναι γνωστό με την απόφαση αρ. 502 ημερ. 505/08/1996 του Υπουργικού 

Συμβουλίου και ύστερα από σθεναρές πιέσεις της Ελλάδας, χορηγήθηκε άδεια 

λειτουργίας «σχολικών μονάδων» (τάξεις) στην ελληνική γλώσσα για τα Ελληνόπουλα 

των πόλεων Αγίων Σαράντα, Δελβίνου και Αργυροκάστρου. Η απόφαση ορίζει την 

έναρξή τους το σχολικό έτος 1996-97. Ο κύκλος σπουδών θα άρχιζε από την πρώτη 

τάξη και οι τάξεις αυτές θα ήταν προσκολλημένες διοικητικά σε ένα 8-τάξιο σχολείο 

(τότε) στην αλβανική γλώσσα. 

Η ενσωμάτωση στηρίχτηκε στη λογική ότι πρόκειται για πρώτες τάξεις στον 

αναμενόμενο κύκλο των οκτώ τάξεων της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής παιδείας, αλλά 

στη μητρική γλώσσα. Ο κύκλος αυτός έκλεισε το σχολικό έτος 2004-05. Κατά την 8-

χρονη περίοδο οι συγκεκριμένες τάξεις συγκέντρωναν, όπως και συγκεντρώνουν, τον 

μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων μειονοτικών μαθητών σε σχέση με τα υπόλοιπα τακτικά 

σχολεία.  

Παρά αυτή την εξέλιξη οι τάξεις αυτές δεν οργανώθηκαν σε ξεχωριστά 

ανεξάρτητα σχολεία. Αποτέλεσαν μεν ολοκληρωμένες μονάδες αλλά έμειναν 

ενσωματωμένα σε αλβανικά σχολεία, (πότε πρωτοβάθμιας και πότε δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης), όπου η αναλογία μαθητών τυχαίνει στην καλύτερη περίπτωση ένας 

μαθητής ελληνικής καταγωγής προς τέσσερις αλβανικής καταγωγής. Πρόκειται για 

αναλογίες που λογικά και πρακτικά προκαλούν ψυχολογική πίεση στη μειοψηφία, ενώ, 

ουκ ολίγες φορές, έχουν σημειωθεί ανεπιθύμητα επεισόδια εθνικού περιεχομένου.   

Αν στην περίπτωση των τάξεων αυτών στην πόλη του Αργυροκάστρου βρέθηκε 

πρόσφατα μια λύση (μεταφέρθηκαν στο κτίριο του λυκείου ξένων γλωσσών όπου 

στεγάζεται και το λύκειο στην ελληνική μητρική γλώσσα στο οποίο στις αρχές 

τρέχουσας σχολικής χρονιάς ορίστηκε διευθυντής ελληνικής καταγωγής), στην πόλη 

των Αγίων Σαράντα δεν υπάρχει επίσημα αρμόδιος υπεύθυνος (μάλιστα και σε επίπεδο 

υποδιευθυντή), που να γνωρίζει άμεσα το αντικείμενο, να ενδιαφέρεται και ευθύνεται 

για την πορεία του σχολείου αυτού. 

 

Πρόταση: 

  

Η κατάσταση και η λογική επιβάλλει την λειτουργία άμεσα των συγκεκριμένων 

τάξεων ως ανεξάρτητα σχολεία στη μητρική γλώσσα με δική τους διοίκηση και 

υποδομή.   

 

2. Σχολικές εγκαταστάσεις 

 

Η έρευνα απέδειξε γενικώς πως οι υπάρχουσες σχολικές εγκαταστάσεις δεν 

μπορεί να εξασφαλίσουν την επιδιωκόμενη ποιοτική παιδεία στη μητρική γλώσσα.  

Στη λειτουργία τους αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, ως κτιριακές 

εγκαταστάσεις και ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τον σχολικό εξοπλισμό, με το βασικότερο 

την έλλειψη διδακτικών μέσων. Συγκεκριμένα: 

 

 Το σχολείο στη Φοινίκι είναι πολύ παλιό και χρειάζεται καινούριο χτίριο. 

 Το σχολείο Βουλιαρατιού χρειάζεται ολική ανακαίνιση γιατί είναι παλιό χτίριο. 

 Πολλά σχολικά κτίρια έχουν ανάγκη για βελτίωση των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων. (Ανανέωση σουβάδων, βάψιμο, αντικατάσταση 

παραθυριών και πορτών, ηλεκτρισμό κλπ.) 
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 Σχεδόν σε όλα τα σχολεία δεν υπάρχουν αίθουσες εκδηλώσεων και αθλητικοί 

χώροι. 

 Εκτός από το σχολείο Δερβιτσάνης που διαθέτει κεντρική θέρμανση, όλα τα 

υπόλοιπα θερμαίνονται με ρεύμα και σόμπες με ξύλα ή πετρέλαιο (συχνά για 

να εξασφαλιστεί η θέρμανση απαιτείται η συνδρομή της οικογένειας). 

 Σχεδόν σε όλα τα σχολεία χρειάζεται η ανακαίνιση των τουαλετών και η 

εξασφάλιση νερού. 

 Σχεδόν όλα τα σχολεία χρειάζονται καινούργια θρανία ή τραπέζια για τους 

μαθητές και δασκάλους, καρέκλες, ντουλάπια και πίνακες. 

 Σε όλα τα σχολεία χρειάζεται να εξασφαλιστούν βιβλιοθήκες και εκεί που 

υπάρχουν να εμπλουτιστούν με ελληνικά βιβλία. 

 Τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ώστε να 

εξασφαλίσουν την μάθηση και εξάσκηση των υπολογιστών, των ξένων 

γλωσσών, την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ως 

βασικά κίνητρα για την προσέλκυση όσο περισσότερων μαθητών.  

 Σε όλα τα σχολεία χρειάζονται εποπτικά μέσα όπως: εργαστήρια, υπολογιστές, 

φωτοτυπικά, προβολείς, χάρτες, πίνακες κ.ά.  

 Επιπλέον βοηθητικό υλικό για το κάθε μάθημα (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, 

τετράδια εργασιών κ.ά.). 

 Περισσότερα αναλώσιμα υλικά για τις διάφορες εργασίες ειδικά στο δημοτικό 

(άβακες, πίνακες, καρτέλες με γράμματα, με αριθμούς, χαρτόνια, μπογιές κ.ά.) 

 Η μεταφορά των μαθητών προς και από το σχολείο είναι προβληματική για όλα 

τα σχολεία στο νομό Δελβίνου και στη Λειβαδιά.  

 

(Δείτε περισσότερα συνημμένα:Κατάσταση σχολικών εγκαταστάσεων.)  

 

3. Οι μαθητές.  

 

Το σύνολο των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στους τρεις νομούς  είναι συνολικά 942 μαθητές: -  Στο νομό Αργυροκάστρου 431, 

αντίστοιχα 286 και 145, 327 στο νομό Αγίων Σαράντα και 184 στο νομό Δελβίνου. 

Οι μαθητές κατά απόλυτη πλειοψηφία είναι ελληνικής καταγωγής. 

Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια διαφαίνεται ότι υπάρχει σταθεροποίηση του 

αριθμού μαθητών  με τάση ανόδου. Η άνοδος οφείλεται στο γεγονός ότι η κρίση στην 

Ελλάδα διέκοψε την συνέχιση της φυγής. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε επιστροφή 

οικογενειών Ελλήνων μειονοτικών από Ελλάδα. Εκείνο όμως που ενίσχυσε την 

σταθερότητα προς αύξηση του αριθμού μαθητών οφείλεται στην επιλογή μαθητών 

αλβανικής καταγωγής να παρακολουθήσουν ελληνικά σχολεία. Το φαινόμενο αυτό 

εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την επιστροφή πολλών οικογενειών αλβανικής καταγωγής 

από Ελλάδα. (Στο ελληνικό μειονοτικό σχολείο των Αγίων Σαράντα με 220 μαθητές οι 

35 ανήκουν σε οικογένειες αλβανικής καταγωγής που επέστρεψαν από Ελλάδα). 

Επίσης μαθητές από οικογένειες Αλβανών που εργάζονται στα ελληνικά μειονοτικά 

χωριά ή από γειτονικά αλβανικά χωριά παρακολουθούν ελληνικά μειονοτικά σχολεία. 

Στο σχολείο της Δερβιτσιάνης αριθμούνται 18 τέτοιοι μαθητές, 8 εκ των οποίων από 

το χωριό Λαζαράτι. Στο σχολείο της πόλης των Αγίων Σαράντα αριθμούνται 13 τέτοιοι 

μαθητές. 

Επίσης, αρκετές οικογένειες Ελλήνων μειονοτικών με διαμονή στα ελληνικά 

μειονοτικά χωριά επιλέγουν για τα παιδιά τους τα ελληνικά σχολεία στις πόλεις.  

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι από τη στιγμή που στο δικό τους 

περιβάλλον δεν λειτουργεί σχολείο, επιλέγουν ένα σχολείο με όσο περισσότερους 
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μαθητές διότι πιστεύουν ότι στα σχολεία με πολλούς μαθητές υπάρχουν δυνατότητες 

για ποιοτικότερη παιδεία, καλύτερο εκπαιδευτικό και κοινοτικό περιβάλλον. 

Αρνητικά επηρεάζει και το γεγονός ότι στα σχολεία των χωριών, κυρίως στα 

δημοτικά, τα μαθήματα διεξάγονται σε συνδιδασκόμενες τάξεις.  

Ιδιαίτερα αρνητικά επηρεάζει την ποιότητα μάθησης, κάνοντας μάλιστα αδιανόητη 

επιστημονικά, μεθοδολογικά και διδαχτικά τη διαδικασία διδασκαλίας, η πραχτική των 

συνδιδασκόμενων τάξεων στον ανώτερο κύκλο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Η μείωση στο ελάχιστο των μαθητών στα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο 

αλβανικό δημόσιο στα ελληνικά μειονοτικά χωριά στο νομό Αργυροκάστρου οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην λειτουργία δίγλωσσου (ελληνο-αλβανικού) σχολείου  στην πόλη 

Αργυροκάστρου. Μαθητές του είναι και από τα πιο μακρινά χωριά της Δρόπολης. Από 

την άλλη πλευρά, η επιλογή του συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου σχετίζεται με το 

γεγονός ότι διαθέτει καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, διδακτικό προσωπικό 

προερχόμενο από Ελλάδα, το οποίο εφαρμόζει προχωρημένες μεθόδους διδασκαλίας 

κυρίως ως προς τη σχέση και τη συνεργασία με τους γονείς. Επίσης, έχει τη δυνατότητα 

και ευχέρεια να εξασφαλίσει ποικίλα και ποιοτικά εποπτικά μέσα, ελληνικά βιβλία κλπ 

(λόγω συνδρομής από Ελλάδα). 

Το κλείσιμο των ελληνικών μειονοτικών σχολείων έφερε παράλληλα και το 

κλείσιμο των αλβανικών τάξεων. Όμως δίπλα σε πολλά ελληνικά μειονοτικά σχολεία 

στο αλβανικό δημόσιο συνεχίζουν και υπάρχουν τάξεις με μαθητές αλβανικής 

καταγωγής που διδάσκονται στην μητρική τους αλβανική γλώσσα. Όπως αναφέραμε  

λειτουργούν αλβανικές τάξεις συνολικά σε 10 ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Σε 

αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των Ελλήνων 

μαθητών. Στο Γεωργουτσάτι λχ, ο αριθμός των μαθητών στις αλβανικές τάξεις είναι 

διπλάσιος, 9 προς 5, του αριθμού των Ελλήνων μειονοτικών μαθητών. Στο Βρυώνι 

(Φοινίκη), 22 Αλβανοί προς 5 Έλληνες, στη Μπίστρισσα, 7 Αλβανοί προς 2 Έλληνες. 

Περισσότερο αισθητή είναι αυτή η διαφορά στην Τσούκα, στο Αλύκο, το Ντερμίσι, 

στη Λειβαδιά κλπ   

 

(Δείτε συνημμένους πίνακες:- Κατάσταση μαθητών 2014-2015) 

 

Προτάσεις: 

 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη από ένα καλύτερο κοινοτικό σχολικό περιβάλλον.  

Σχολεία με λίγους μαθητές για πολιτικούς και πελατειακούς λόγους δεν πρέπει 

να υφίστανται. Στο πλαίσιο αυτό είναι αδιανόητη η άνιση ανταγωνιστικότητα που 

υπαγορεύεται (συγκεκριμένα στη Δρόπολη) μεταξύ της ιδιωτικής και δημόσιας 

παιδείας στην ελληνική γλώσσα, όταν η πρώτη χαίρει εμμέσως της όλης στήριξης της 

Ελλάδας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μεταφορές, εκπαιδευτικό προσωπικό, 

βοηθητικά και σχολικά εγχειρίδια, σχολικό εξοπλισμό. 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη από περισσότερα και ισχυρότερα εκπαιδευτικά 

κίνητρα και ποιοτική παιδεία.  

Οι δάσκαλοι, κυρίως σε σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, πέρα από το γεγονός 

ότι οι σπουδές τους δεν ταυτίζονται με το αντικείμενο, έχουν μετατραπεί σε θύματα 

της ρουτίνας και της τυπικότητας. Η εκπαιδευτική τους δράση εξαντλείται στα όρια 

εξασφάλισης της θέσης εργασίας και της μισθοδοσίας. Το μάθημα στηρίζεται 

εξολοκλήρου σε βιβλία τα οποία είναι ελαττωματικά. Επίσης, απουσιάζουν 

εργαστήρια, βοηθητικά εγχειρίδια, εποπτικά μέσα κλπ. Ο μαθητής μένει ελάχιστες 

ώρες στο σχολείο, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, που ο δάσκαλος, όταν είναι εκτός 
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ελέγχου του διευθυντή ή όταν «τα έχει βρει μαζί του», ταυτίζεται με την παιδική 

επιθυμία να μην κάνει μάθημα.  

 

Οι μαθητές δεν μπορεί να διδαχτούν σε συνδιδασκόμενες τάξεις στον ανώτερο 

κύκλο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γι΄ αυτό θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα η 

πραχτική αυτή.    

 

Οι μαθητές στο σχολείο, έχουν ανάγκη να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα 

σε διάφορους τομείς πέρα από τα σχολικά προγράμματα. 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη από εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, να μαθαίνουν 

περισσότερα στην πληροφορική, στις ξένες γλώσσες κλπ. 

Οι μαθητές στα σχολεία μας έχουν ανάγκη για περισσότερες και ποικίλες 

εκδηλώσεις.  

Να ξεφύγουμε από τις μονοδιάστατες εθνικές και θρησκευτικές και να 

καταπιαστούμε και από εκδηλώσεις άλλων ενδιαφερόντων:- επιστημονικές, 

πολιτιστικές, αθλητικές, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν ταυτόχρονα στην καλύτερη 

και αποδοτικότερη ένταξη και στην αλβανική κοινωνία, χωρίς να βλάπτεται η εθνική 

και πολιτιστική μας ταυτότητα.  

 

4. Οι εκπαιδευτικοί : 
 

Το θέμα των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους πιο αδύνατους κρίκους της 

παιδείας στη μητρική γλώσσα και ταυτόχρονα ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.  

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη μη ταύτιση του πτυχίου με το 

αντικείμενο διδασκαλίας ή με τη θέση εργασίας και η μη ταύτιση της γλώσσας 

πανεπιστημιακής φοίτησης  (ελληνικά) με τη γλώσσα διδασκαλίας. Τυχαίνει, μάλιστα  

να υπάρχει ταύτιση πτυχίου με αντικείμενο διδασκαλίας, αλλά όχι με την γλωσσική 

κατάρτιση ή φοίτηση, όπως και αντίστροφα.   

Ο υψηλός αριθμός εκπαιδευτικών στα πρόθυρα συνταξιοδότησης κάνει 

περισσότερο περίπλοκο το όλο θέμα. 

Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ο διορισμός κυρίως νέων εκπαιδευτικών με 

αμφισβητήσιμα προσόντα.   

Τα ερωτηματολόγια έδειξαν επίσης ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν τις απαιτούμενες 

γνώσεις όσον αφορά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και των υπολοίπων 

συστατικών του στοιχείων, που συντελούν στην απόδοση του εκπαιδευτικού έργου και 

την κανονική λειτουργία του σχολείου. Η απασχόληση και δέσμευση με το σχολείο 

εξαντλείται απλώς και μόνο με την διεξαγωγή του μαθήματος. 

Δεν είναι γνωστός ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διδάσκουν αποκλειστικά 

ελληνικά μαθήματα. Στα σχολεία του Αργυροκάστρου αναφέρονται επίσημα 22 

αποκλειστικοί ελληνοδιδάσκαλοι στα πέντε σχολεία, σε σύνολο 69, που διδάσκουν  

στα σχολεία αυτά . 

Από τα ερωτηματολόγια αντλήθηκαν στοιχεία για 17 ελληνοδιδασκάλους στα 

δημοτικά σχολεία και για 25 ελληνοδιδασκάλους στα εννιάχρονα, στους τρεις νομούς, 

δλδ στα 23 σχολεία. Ασφαλώς τα στοιχεία δεν είναι εξαντλητικά, είναι όμως ενδεικτικά 

για να εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων και διατύπωσης προτάσεων επίλυσης των 

προβλημάτων.  

 

Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών δημοτικού: 

 

Όσον αφορά την ηλικία εκπαιδευτικών. 
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Η πλειοψηφία τους, 9 εξ αυτών, είναι ηλικίας άνω των 45-50 ετών και μόλις 4 

κάτω των 35 ετών. 

Όσον αφορά τα έτη εργασίας. 

10 εξ αυτών έχουν εμπειρία άνω των 20 ετών και 5 άνω των 30 ετών.   

Όσον αφορά την εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών: 

9 είναι απόφοιτοι παιδείας στη μητρική γλώσσα στις τρεις βαθμίδες, 10 στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένας δεν έχει σπουδάσει ελληνικά σε 

κανένα επίπεδο.  

15 έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και μόνο δύο την αλβανική. 

Όσον αφορά την ταύτιση του πτυχίου με το αντικείμενο διδασκαλίας ή τη θέση 

εργασίας. 

8 διδάσκουν στο αντικείμενο και 9 εκτός αντικειμένου (Στην καλύτερη 

περίπτωση, πχ, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου για ελληνοδιδάσκαλοι γλώσσας και 

λογοτεχνίας και διδάσκουν στο ελληνικό δημοτικό) Σε σχέση με τη γλώσσα φοίτησης  

10 είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σπουδών στην ελληνική και 7 στην αλβανική.  

 

Με σημείο αναφοράς την ηλικία 35 χρόνων. 

Μεταξύ των τεσσάρων δασκάλων ηλικίας κάτω των 35 χρόνων, όλοι τους 

διδάσκουν εκτός αντικειμένου. (δλδ δεν είναι απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης, τόσο 

το περισσότερο στην ελληνική). Μεταξύ των 13 δασκάλων άνω των 35 χρόνων, οι 9 

διδάσκουν εντός αντικειμένου σε σχέση με τις πανεπιστημιακές σπουδές και 4 εκτός.    

Σε σχέση με τη γλώσσα. Μεταξύ των 4 δασκάλων ηλικίας κάτω των 35 χρόνων, 

οι 4 έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο ελληνικής γλώσσας. Μεταξύ των δασκάλων άνω 

των 35 χρόνων μόνο δύο έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ελληνικών σπουδών.  

Ένας δάσκαλος ηλικίας άνω των 35 χρόνων δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, (είναι 

μόνο με τη Μέση Παιδαγωγική σχολή). 

7 από τους δασκάλους δημοτικού σε ηλικία άνω των 35 χρόνων, τους οποίους 

δηλώνουμε ότι η γλώσσα των σπουδών τους δεν ταυτίζεται με το αντικείμενο 

διδασκαλίας, είναι απόφοιτοι της Μέσης Παιδαγωγικής Σχολής Αργυροκάστρου και 

πτυχιούχοι πανεπιστημίου στην αλβανική, τρείς είναι απόφοιτοι λυκείου και 

πανεπιστημίου στην αλβανική και ένας δεν έχει σπουδάσει ελληνικά σε κανένα 

επίπεδο. 

 

Άλλες παρατηρήσεις: 

 

 12 δάσκαλοι δήλωσαν ότι ακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια και δύο εξ αυτών 

ότι έκαναν μεταπτυχιακά (όχι σε σχέση με το αντικείμενο διδασκαλίας). Απ΄ 

αυτούς 8  στην Ελλάδα, 2  στην Αλβανία και 2  στις δύο χώρες. 

 8 δάσκαλοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν αγγλικά και 1 γαλλικά. Η ηλικία τους είναι 

κάτω των 35 χρόνων 

 100% δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν υπολογιστές σε προγράμματα word, excel , 

power point. 

 

Στον Β’ κύκλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

 

Όσον αφορά την ηλικία εκπαιδευτικών. 

12 στο σύνολο 25, είναι ηλικίας άνω των 45-50 ετών, 10 άνω των 50 ετών και 7 άνω 

των 55. Μόλις 4 είναι κάτω των 35 ετών. 

Όσον αφορά τα έτη εργασίας. 

12 δάσκαλοι, στο σύνολο 25, έχουν εμπειρία άνω των 20 ετών και 8 άνω των 30 ετών.   
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Όσον αφορά την εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών: 

10 εκ των 25 εκπαιδευτικών είναι απόφοιτοι παιδείας στη μητρική γλώσσα στις τρεις 

βαθμίδες, 13 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 18 μόνο στην 

πρωτοβάθμια. 23 έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και μόνο 2 την αλβανική. 

Όσον αφορά την ταύτιση του πτυχίου με το αντικείμενο διδασκαλίας ή τη θέση 

εργασίας.  

Οι 18 διδάσκουν στο αντικείμενο και οι 7 εκτός αντικειμένου. Σε σχέση με τη 

γλώσσα φοίτησης 14 είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σπουδών στην ελληνική και 11 

στην αλβανική.  

 

Άλλες παρατηρήσεις: 

 

 10 δάσκαλοι, εκ των 25, κατοικούν στη θέση εργασίας, 6 σε απόσταση 5-10 χμ και 

4 πάνω από 10 χμ.  

 22 από τους 25 δάσκαλους δήλωσαν ότι ακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια. 

Απ΄ αυτούς 13  στην Ελλάδα και 9  στην Αλβανία. 

 7 δάσκαλοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν αγγλικά και 2 ρωσικά. Η ηλικία των πρώτων 

είναι κάτω των 35 χρόνων  και των δεύτερων άνω των 45. 

 Από τους 25 δασκάλους, μόλις οι 16 δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν υπολογιστές σε 

προγράμματα word, excel , powerpoint. 

 

(Δείτε συγκεκριμένα συνημμένους πίνακες:- Οι εκπαιδευτικοί) 

 

Προτάσεις. 

 

Στο υπάρχον προσωπικό  

- Εντατικοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων σε σχέση με τη γλώσσα και την 

ειδικότητα. (Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τις αντίστοιχες  

διευθύνσεις παιδείας) 

- Εξέταση δυνατότητας παρακολούθησης σπουδών μάστερ στην ελληνική για όσους 

δασκάλους δεν έχουν πτυχίο ελληνικών σπουδών. 

- Ερευνώντας τις ανάγκες των σχολείων για δασκάλους στις ειδικότητες που δεν 

υπάρχουν κατάλληλοι δάσκαλοι ή που σε λίγα χρόνια οι θέσεις θα είναι κενές, 

προτείνουμε: 

α. Κατάρτιση δασκάλων στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 

Ελληνικού Πολιτισμού όσον αφορά τη γλώσσα. Η επαγγελματική τους κατάρτιση, 

(ειδικότητα) να γίνεται σε αντίστοιχο τμήμα στην αλβανική γλώσσα στο πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου. Ο νόμος το επιτρέπει και  είναι μια αποτελεσματική λύση. Να γίνεται 

επιλογή φοιτητών, στους οποίους θα ανακοινώνεται ο προσανατολισμός. 

β. Απορρόφηση εκπαιδευτικών στις ελλιπείς ειδικότητες από την Ελλάδα. (Ή με 

απόσπαση όπως σε ιδιωτικά σχολεία, μετά συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας της 

Αλβανίας. Ή προώθησης Ελλήνων μειονοτικών που σπούδασαν στην Ελλάδα στις 

συγκεκριμένες ειδικότητες)  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα που θα εξασφαλίζουν την 

προσέλκυση με σημείο αναφοράς την ποιότητα. 

- Εξασφάλιση εγγυήσεων ότι η θέση του εκάστοτε δάσκαλου εξαρτάται από την 

αυστηρή εφαρμογή του νόμου  (Όχι των πολιτικών πεποιθήσεων και πελατειακών 

σχέσεων ) 

- Η πρόσληψη των δασκάλων να γίνεται με την παροχή συμβουλευτικής έκθεσης 

από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. 
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- Αξιολόγηση των εν ενεργεία δασκάλων από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, βάση της συγκεκριμένης αδειοδότησης 

από το Υπουργείου Παιδείας.  

 

5. Τα σχολικά βιβλία. 
 

Τα σχολικά βιβλία αποτελούν επίσης έναν βασικό παράγοντα για ποιοτική 

παιδεία. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών και τα αναλυτικά προγράμματα, 

αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ταυτότητας της παιδείας, τόσο σε ό, τι αφορά τις 

επιστημονικές γνώσεις, όσο και σε ό, τι αφορά την κοινωνική, πολιτιστική και εθνική 

ταυτότητα και διάπλαση του μαθητή.  

Από το 1994, με βάση την εγκύκλιο αρ. 14, ημερ 03/09/1994 του Υπουργείου 

Παιδείας της Αλβανίας το πρόγραμμα σπουδών των σχολείων στη μητρική γλώσσα 

υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώθηκε ως εξής: 

Από τα 19 μαθήματα που περιέχει το πρόγραμμα σπουδών στον ανώτερο κύκλο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 11 διεξάγονται στην ελληνική μητρική, δύο εκ των 

οποίων (ιστορία και γεωγραφία της Αλβανίας) αλλάζουν γλώσσα στην 9η τάξη και 

διδάσκονται στην αλβανική.  

Στο δημοτικό όπου διδάσκονται αντίστοιχα 9 μαθήματα στην πρώτη και δευτέρα 

τάξη, 11 στην τρίτη και 12 στην τέταρτη και την πέμπτη, δεν διδάσκονται στην 

ελληνική τα μαθήματα: Αλβανική Γλώσσα στις πέντε τάξεις, η ξένη γλώσσα, από την 

τρίτη μέχρι την πέμπτη και τα Μαθηματικά στην πέμπτη.  

Απαιτούνται συνολικά 32 τίτλοι βιβλίων για τα μαθήματα στην ελληνική μητρική 

γλώσσα που αντιστοιχούν σε 75 ώρες μαθήματος την εβδομάδα στον ανώτερο κύκλο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) και 40 τίτλοι βιβλίων για τα μαθήματα στην 

ελληνική γλώσσα στο δημοτικό, που αντιστοιχούν σε 90 ώρες μαθήματος την 

εβδομάδα. Οι ώρες στην ελληνική γλώσσα σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο ανέρχονται 

συνολικά σε 165 ώρες την βδομάδα, έναντι 237 του συνόλου.  

Τα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών, ανταποκρίνονται σε καλό επίπεδο στους 

βασικούς τομείς παροχής επιστημονικών γνώσεων και εξασφάλισης κοινωνικής 

αγωγής και μόρφωσης. Υπάρχουν μαθήματα με επιστημονικά γνωστικά, δευτερεύοντα 

μαθήματα, μαθήματα καλλιέργειας δεξιοτήτων, σχεδόν όλα τα μαθήματα κοινωνικού 

και πολιτιστικού περιεχομένου. 

Τα βιβλία για τα μαθήματα στην ελληνική μητρική γλώσσα εξασφαλίζονται με 

δύο τρόπους. Πρώτος είναι η σύνταξη βιβλίων από συγγραφείς και ομάδες συγγραφέων 

από την εθνική ελληνική μειονότητα. Αφορούν κυρίως τα μαθήματα γλώσσας, 

συνολικά 9 τίτλοι βιβλίων (από την πρώτη μέχρι την ένατη τάξη) και της γεωγραφίας 

και ιστορίας της Ελλάδας (8η-9η τάξη αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα βιβλία για τα 

μαθήματα στην ελληνική γλώσσα εξασφαλίζονται με τον δεύτερο τρόπο που είναι η 

μετάφραση από τα αλβανικά. Συγγραφείς από την εθνική ελληνική μειονότητα 

συντάσσουν και τα βιβλία αλβανικής γλώσσας από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη 

δημοτικού. 

 

(Δείτε συνημμένο πίνακα:- Πρόγραμμα σπουδών) 

 

Τα βιβλία για τα ελληνικά μαθήματα μέχρι πρότινος προετοιμάζονταν από μια 

συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, που εκπροσωπούσαν τον θεσμό του εκδοτικού οίκου 

«Όμηρος». Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια πρωτοβουλία για τη σύνταξη σχολικών 

βιβλίων στην ελληνική και από συγκεκριμένα άτομα (καθηγητές του Τμήματος 
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Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου και του τομέα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Τιράνων).  

Μέχρι τώρα όμως, τόσο η λειτουργία του Ομήρου ως μονοπώλιο, όσο και η 

πρωτοβουλία των συγκεκριμένων ατόμων συγγραφέων, δεν καθοδηγούνταν από ένα 

αρμόδιο συντονιστικό θεσμό, ο οποίος θα μπορούσε να κινητοποιήσει και συντονίσει 

τη συνεισφορά αρμοδίων ατόμων και εμπειρογνωμόνων ώστε τα βιβλία να ήταν προϊόν 

διαβούλευσης, συζήτησης, αντιπαραβολής και άντλησης των καλύτερων και επίκαιρων 

εμπειριών και παραδόσεων στη μέθοδο και την ανταπόκριση με την επικαιρότητα. 

Εκτός προσοχής έμεινε η εξασφάλιση βιβλίων για την μάθηση της ελληνικής και 

στα λύκεια που λειτουργούν στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και ειδικά 

τα βιβλία για το λύκειο στη μητρική ελληνική γλώσσα, που αποτελεί τη συνέχεια της 

ιστορικής παιδαγωγικής ακαδημίας στο Αργυρόκαστρο. 

Στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, όπως και των υπολοίπων, 

δεν συνέβαλε αποτελεσματικά, ούτε η τοποθέτηση επιθεωρητών για τα σχολεία στην 

ελληνική μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο. Όντας τα σχολεία σε ξεχωριστούς 

νομούς και διαφορετικές περιφέρειες, δεν υπήρξε διαρκής και ουσιαστική συνεργασία. 

Ταυτόχρονα, μη έχοντας την υποστήριξη, τη συνεργασία και τον συντονισμό των 

προσπαθειών από έναν φορέα εκτός της κρατικής δομής, επιδίωξαν να λύσουν τα 

προβλήματα και στον τομέα των βιβλίων σε προσωπικό επίπεδο και με την καλή την 

θέληση.  

Στην πραχτική αυτή οφείλονται η πληθώρα των παρατηρήσεων που οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν στα ερωτηματολόγια και σχετίζονται από τα 

ορθογραφικά λάθη, μέχρι την μη ταύτιση των βιβλίων με τα αντίστοιχα αναλυτικά 

προγράμματα, από την ξεπερασμένη μεθοδολογία και μαθητικό υλικό, μέχρι την 

έλλειψη συσχετισμών μεταξύ των συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν την μαθητική 

ύλη κλπ. 

 

(Δείτε συνημμένα τους πίνακες συμπεράσματα:- Παρατηρήσεις για τα 

σχολικάεγχειρίδια και Αναλυτικά προγράμματα(ΑΠ)/βιβλία/μέσα)  

Για αρκετά μαθήματα δεν υπάρχουν βιβλία (σχολικά εγχειρίδια). Ανά τάξη δεν 

υπάρχουν βιβλία για τα κάτωθι μαθήματα: 

Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή  στη ΙΙ Δημοτικού 

Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Χειροτεχνία στη ΙΙΙ Δημοτικού 

Ιχνογραφία, Μουσική, Χειροτεχνία, Ιστορία στη IV Δημοτικού 

Ιστορίας , Μουσικής  και Φυσικής αγωγής VI. 

Γενέτειρα και όλα τα «δευτερεύοντα μαθήματα στις τάξεις V – IX. 

Η συγκεκριμένη κατάσταση οφείλεται στις ολιγωρίες του Υπουργείου Παιδείας. 

Περισσότερο όμως οφείλεται στην αδυναμία του συγκεκριμένου φορέα για την 

εξασφάλιση του μεγάλου όγκου βιβλίων από μια ολιγάριθμη ομάδα ατόμων, συχνά σε 

πολύ προχωρημένη ηλικία. Οφείλεται επίσης σε σκοπιμότητες που είχαν κίνητρο τα 

οικονομικά οφέλη, όσο και πολιτικές. (Για περισσότερο από δέκα χρόνια οι μαθητές 

των σχολείων στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, έμειναν χωρίς βιβλία. Την 

ίδια χρονική περίοδο, όπως σημειώθηκε, είχε αρχίσει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας 

για την ιδιωτική παιδεία στη μητρική γλώσσα, πρωτοβουλία που στήριζε η πολιτική 

ηγεσία, στενά συνδεμένη με την οποία ήταν ο εκδοτικός φορέας).     

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έδειξε κατανόηση ώστε 

τα βιβλία για το μάθημα της αλβανικής γλώσσας (πρώτη – τέταρτη τάξη δημοτικού) 

να συντάσσονται από συγγραφείς από την εθνική ελληνική μειονότητα, με στόχο την 

καλύτερη προσαρμογή και εξοικείωση των μαθητών με την επίσημη κρατική γλώσσα, 
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το ίδιο Υπουργείο, δεν επιτρέπει ώστε τα βιβλία των μαθημάτων,  που αφορούν την 

κοινωνική, πολιτιστική και εθνική διάπλαση του μαθητή, να συνταχτούν από Έλληνες 

μειονοτικούς συγγραφείς και να συμπεριλαμβάνουν θέματα που πληρούν τις 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Πρόκειται για τα βιβλία των μαθημάτων, η 

Γενέτειρα, η Κοινωνική Αγωγή, τα Εικαστικά, η Μουσική Αγωγή κλπ.  

Σε περίπτωση που δεν γίνει σεβαστή η αρχή αυτή τότε είναι φυσιολογικό το 

ερώτημα, ή το δίλημμα:- Πρόκειται για παιδεία στη μητρική γλώσσα, που στοχεύει 

και στην πολιτιστική και εθνική διάπλαση του μαθητή, ή απλώς για ελληνόγλωσση 

παιδεία, όπως λόγου χάρη πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη γαλλική, την αγγλική κλπ.  

 

(Στο θέμα θα επανέλθουμε όταν θα μιλήσουμε για το νέο πρόγραμμα σπουδών που 

θα εφαρμοστεί  από φέτος)   

 

Προτάσεις: 

 
 Την καθιέρωση και αναγνώριση ως συντονιστικού φορέα για τη συγγραφή, 

σύνταξη και εξασφάλιση και των βιβλίων στην ελληνική γλώσσα, του Τμήματος 

Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου.  Ο συντονιστικός ρόλος αφορά την καλύτερη αξιοποίηση όλου του 

υγιούς ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  Ο φορέας αυτός διαθέτει την επίσημη 

πανεπιστημιακή κατοχύρωση με αντικείμενο την κατάρτιση Ελληνοδιδασκάλων και 

κατ΄ επέκταση, την ευρεία υποχρέωση για την παιδεία στη μητρική γλώσσα. Από τη 

θέση αυτή το Τμήμα είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τον καλύτερο συντονισμό όλων 

των δυνάμεων που εμπλέκονται στο θέμα της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο 

Αλβανικό δημόσιο, γενικότερα, και τη συγγραφή και σύνταξη των βιβλίων ειδικότερα. 

Επίσης διαθέτει τις καλύτερες προϋποθέσεις  για την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

ενεργειών υπέρ της βελτίωσης και αναβάθμισης της παιδείας στη μητρική γλώσσα.   

  

 Έχοντας υπόψη τη φύση και τη λειτουργία των σχολείων στη μητρική γλώσσα  

στο αλβανικό δημόσιο, προτείνουμε συγκεκριμένα:  

α. Τα βιβλία για τα επιστημονικά μαθήματα, θετικές επιστήμες και κοινωνικές 

(Μαθηματικά, Βιολογία, Ιστορία, Γεωγραφία)  να εισάγονται από την Ελλάδα. Είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή (χορήγηση δικαιωμάτων) και να εκτυπώνονται στην Αλβανία ή  

σαν βιβλία. Συνηγορεί το γεγονός ότι από συγκρίσεις που έγιναν στα προγράμματα των 

ανωτέρω μαθημάτων στην Ελλάδα και την Αλβανία, προκύπτει ότι, παρά τις γνώσεις 

ή το πρόγραμμα ανά έτος, το τελικό επίπεδο γνώσεων (λήξη γυμνασίου) είναι σχεδόν 

όμοιο. Άρα πρόκειται για επιστημονικά μαθήματα με κοινό πρόγραμμα όσον αφορά το 

τελικό στάδιο γνώσεων. Ταυτόχρονα η σύγκριση έδειξε ότι ακολουθούνται παρόμοιες 

μέθοδες με τη διαφορά ότι η ελληνική υποδομή εγχειριδίων παρέχει περισσότερα μέσα 

και δυνατότητες μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή.  

- Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί σημαντική διαφοροποίηση, τότε ο συντονιστικός 

φορέας να αναλάβει την βελτίωση και προσαρμογή των Ελληνικών βιβλίων στα 

δεδομένα των απαιτήσεων του αλβανικού Υπουργείου Παιδείας.  

- Σε περίπτωση που θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή οι βελτιώσεις θα γίνουν στο 

υπάρχον περιεχόμενο.  

- Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν τα ελληνικά βιβλία, οι προσαρμογές να γίνουν 

σε επιπρόσθετες εκδόσεις. 

Η ίδια μέθοδος θα εφαρμοστεί και για τα βιβλία της Ιστορίας και Γεωγραφίας της 

Ελλάδας.  
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Τα βιβλία γλώσσας από την πρώτη μέχρι και την ένατη, συν τις δύο τάξεις 

λυκείου, να συγγράφονται από επιτόπιους συγγραφείς, σεβόμενοι το πρόγραμμα του 

αλβανικού Υπουργείου Παιδείας και επικαλούμενοι την ελληνική εμπειρία.  

 Οι λόγοι για μια τέτοια επιλογή οφείλονται στο γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα 

(ελληνική λογοτεχνία και ελληνικός πολιτισμός) απαιτούν τον συνδυασμό τριών 

παραγόντων:-την ελληνική σφραγίδα, την τοπική ταυτότητα και τις απαιτήσεις του 

κράτους όπου ζούμε.  

 Παρόμοια οδό θα ακολουθηθεί και για τα βιβλία που έχουν σχέση με την 

κοινωνική και πολιτιστική διάπλαση του μαθητή όπως: Η Γενέτειρα, η Κοινωνική, τα 

Εικαστικά και η Μουσική Αγωγή κλπ. 

 Το μάθημα των Μαθηματικών της πέμπτης τάξης προτείνουμε να γίνεται στην 

ελληνική γλώσσα λόγω της γενικότερης μεταρρύθμισης σύμφωνα με την οποία η 

πέμπτη τάξη εντάσσεται στο δημοτικό και τα μαθήματα εδώ γίνονται από έναν 

δάσκαλο και διδάσκονται όλα στην ελληνική γλώσσα. 

  

(Δείτε συγκεκριμένα Αξιολογηση Αναλυτικων Προγραμματων) 

6. Τα αναλυτικά προγράμματα  

 
Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος αποτελεί στην ουσία την σπονδυλική 

στήλη ή το θεμέλιο για την πραγματική διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου. Σ’ 

αυτό καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, το επίπεδο γνώσεων, οι μέθοδες που θα 

ακολουθηθούν. Με βάση τα κριτήρια των αναλυτικών προγραμμάτων καταρτίζονται 

και συγγράφονται τα σχολικά εγχειρίδια και τα υπόλοιπα βοηθητικά εκπαιδευτικά 

μέσα. 

Στο θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων για την ελληνική μειονοτική παιδεία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

που αφορούν τόσο το περιεχόμενο της παιδείας αυτής, όσο και την λειτουργικότητα 

αυτών, σε σχέση με το εκάστοτε μάθημα και το σύνολο τους, με τη 

συγκεκριμενοποίηση στο αντίστοιχο βιβλίο κλπ. 

Τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα καταρτίστηκαν πριν από 10 χρόνια. Είναι 

ενιαία στο περιεχόμενο (όπως και για τα αλβανικά σχολεία, έτσι και για τα σχολεία των 

εθνικών μειονοτήτων) και έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των σχολείων στη μητρική 

γλώσσα. Η ομοιογένεια των αναλυτικών προγραμμάτων επιφέρει πραγματικές 

προϋποθέσεις αλλοίωσης της εθνικής συνιστώσας στο περιεχόμενο των σχολείων στη 

μητρική γλώσσα, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε σχολεία όπου τα μαθήματα διάπλασης 

της εθνικοπολιτιστικής ταυτότητας, απλώς να διδάσκονται στην μητρική γλώσσα, 

αλλά να ξενίζουν όσον αφορά την πραγματική εθνική ταυτότητα. 

Την ανησυχία αυτή εκφράζουν στις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούν να αλλάξουν τα αναλυτικά 

προγράμματα του μαθήματος της γλώσσας, της ιστορίας, της φυσιογνωσίας, της 

μουσικής, της κοινωνικής αγωγής, της γενέτειρας, της τεχνολογίας, των εικαστικών, 

ενώ βρίσκουν σωστά τα αναλυτικά προγράμματα στα μαθήματα επιστημονικού 

γνωστικού. 

Κατ΄ αρχήν αυτό σημαίνει παραβίαση του Συντάγματος της χώρας, του ίδιου του 

νόμου για την προπανεπιστημιακή παιδεία, της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία 

των Εθνικών Μειονοτήτων και λοιπών διεθνών συμβάσεων. 

Η προσπάθεια παράβλεψης των ορισθέντων στα αναλυτικά προγράμματα με 

προφορικές οδηγίες, ή με παραχωρήσεις που έχουν αφετηρία την καλή θέληση της 
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εκάστοτε αρχής, δεν αποτελεί κατοχυρωμένη θεσμική λύση και εγκυμονεί μονίμως 

κινδύνους. 

Το πρόβλημα τίθεται με ιδιαίτερη έμφαση ειδικά τώρα στα πρόθυρα της 

εφαρμογής της μεταρρύθμισης για την ενοποίηση της παιδείας ανάμεσα στην Αλβανία 

και λοιπές περιοχές που κατοικούν Αλβανοί.   

Αποδείχτηκε επίσης, ότι όχι για όλα τα μαθήματα υπάρχουν αναλυτικά 

προγράμματα. Στη χειρότερη περίπτωση οι δάσκαλοι γενικώς δεν γνωρίζουν τα 

αναλυτικά προγράμματα, ανεξαρτήτως, που στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς 

παρουσιάζουν τα δικά τους αναλυτικά προγράμματα. 

Τυχαίνει πολλές φορές ώστε, λόγω των αλλαγών στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά 

και των αντιλήψεων των συγγραφέων τους, να μη συμπίπτουν τα αναλυτικά 

προγράμματα με τα περιεχόμενα των βιβλίων.   

 

(Δείτε περισσότερα τα συμπεράσματα: Αναλυτικά    

προγράμματα(ΑΠ)/βιβλία/μέσα. 

 

Προτάσεις: 

 

- Σε τεχνικό επίπεδο, τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι το βασικό 

εργαλείο του κάθε εκπαιδευτικού. 

- Η εξασφάλιση αναλυτικού προγράμματος για το εκάστοτε μάθημα παραμένει 

πάγιο αίτημα και προϋπόθεση για την εξασφάλιση του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Για την εξασφάλιση παιδείας στη μητρική γλώσσα στα σχολεία στο αλβανικό 

δημόσιο (και όχι απλώς ελληνόγλωσσα σχολεία) απαιτείται η παρέμβαση στο 

Υπουργείο Παιδείας για την εξασφάλιση αναλυτικών προγραμμάτων που να πληρούν 

την προϋπόθεση αυτή. 

Η επιμονή προς την κατεύθυνση αυτή αφορά την ουσία της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα και στηρίζεται στις διατάξεις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Αλβανίας 

και τη σχετική αλβανική νομοθεσία.  

Το δεύτερο σημείο του άρθρου 20 του Συντάγματος της Αλβανίας κατοχυρώνει 

ότι «Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες δικαιούνται να εκδηλώσουν 

ελεύθερα, χωρίς απαγορεύσεις και υπαγορεύσεις, την εθνική, πολιτιστική, 

θρησκευτική και γλωσσική καταγωγή. Δικαιούνται να διατηρήσουν και αναπτύσσουν 

αυτά, να γνωρίσουν και διδαχτούν στην μητρική τους γλώσσα καθώς και να ενώνονται 

σε οργανώσεις και συλλόγους για την υπεράσπιση των συμφερόντων και της 

ταυτότητάς τους.»  

Ξεκινώντας από την αρχή ότι το σχολείο αποτελεί τον σημαντικό πυλώνα για την 

διασφάλιση των ανωτέρω, το Υπουργείο Παιδείας ενσωμάτωσε τις διατάξεις αυτές στο  

άρθρο 10 του νόμου αρ. 69/2012, Για το προπανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα 

στην Δημοκρατία της Αλβανίας, η πρώτη παράγραφος του οποίου αναφέρει: «Στα 

άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, δημιουργούνται δυνατότητες  για να 

μάθουν και διδαχτούν στην μητρική τους γλώσσας,  την ιστορία και τον πολιτισμό 

τους, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.»    

Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα ενός προγράμματος 

σπουδών δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί ή να παραγκωνίζει την ουσιαστική ιδιότητα του 

μειονοτικού σχολείου, που είναι η εθνική ταυτότητα.  

Όπως αναφέρθηκε, η αναζήτηση του ρόλου αυτού θα πρέπει να διασφαλιστεί σε 

πρώτη και βασική φάση στα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων, όπως της 



49 
 

Γλώσσας, Γενέτειρας,  Κοινωνικής, Εικαστικών και  Μουσικής Αγωγής κλπ, τα οποία 

θα υλοποιούνται στα αντίστοιχα βιβλία.  

Στο γνωστικό τους αντικείμενο ασφαλώς και θα περιλαμβάνονται και γνώσεις για 

τη χώρα και τον πολιτισμό της, μέλη της οποίας είναι και οι μαθητές ελληνικής 

καταγωγής. 

Και επειδή  η τελευταία παράγραφος του άρθρου 10 του νόμου αρ. 69/2012 , Για 

το προπανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα στην Δημοκρατία της Αλβανίας, 

σημειώνει ότι «τα προγράμματα σπουδών, καθώς και οι συσχετισμοί χρήσης της 

μητρικής και επίσημης γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία ορίζονται με 

ξεχωριστές νομικές διατάξεις του Υπουργού», είναι πλέον καιρός να καταθέσουμε 

στην Υπουργό τις δικές μας προτάσεις  προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Επιβάλλεται ιδιαίτερα η συγκεκριμένη ενέργεια ξεκινώντας και από το γεγονός 

ότι κατά το προσεχές σχολικό έτος η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αλβανία 

εισέρχεται σε νέο μεταβατικό στάδιο, σε εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούν 

την ενοποίηση της πρωτοβάθμιας παιδείας ως εθνική παιδεία σε όλα τα εδάφη που 

κατοικούν Αλβανοί. 

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τη σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία θα 

συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις ανά κάθε επίμαχο μάθημα. 

 

Η έκθεση, μελετήθηκε και συζητήθηκε από κοινού με τους διευθυντές των 

σχολείων στη μητρική γλώσσα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα και από κοινού με 

τους καθηγητές του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, όπως και άλλους ενδιαφερόμενους 

φορείς, την ενέκριναν με τελική απόφαση να υποβάλλουν αυτή, ως έχει ή τα βασικά 

συμπεράσματα και προτάσεις, στο Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας και στο 

Υπουργείο Εξωτερικών και  Παιδείας στην Ελλάδα.  

 

Εξ ονόματος της ομάδας εργασίας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού,  

 

 

Ο πρόεδρος  

Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Η ιστορική συρρίκνωση των σχολείων και των μαθητών στην 

μητρική γλώσσα μετά το 1990. 
 

 Αριθμός μαθητών και σχολείων την περίοδο 1991-1999 

έτη 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Αργ/στρο 2137 1617 1490 1292 1077   884  887   780 

Δελβινο 2108 - 1248 1054  788   623  318   195 

Αγ/ Σαρ. 2189 1533 1449 1093  863   624  658   533 

Σύν.μαθ 6434  4187 3439 2728 2131 1863 1508 
Συν σχολ 112     84     74 

 

Αριθμός μαθητών και σχολείων  

           Έτος    1999 - 2000    Έτος        2001  -   2002      

 Σύνολο σχολείων Σύνολο μαθητών Σύνολο σχολείων Σύνολο μαθητών 

 Δημ+8-

χρ 

λυκ Δημ. 8-χρο λυκε συνολ Αλβ μαθ  Δημ+8-

χρ 

λυκ Δημ. 8-χρο λυκε συνολ Αλβ 

μαθ 

Αργ/στρο 32 3 323 322 142 787 18 23 3 226 317 204 710 55 

Δέλ/νο 13  - 110 85 - 195   97 13  -  83   72 - 155 115 

Αγ.Σαρ 24 2 256 224 101 582 130 21 2 188 219  92 499 187 

 

           Έτος    2002-2003    Έτος        2005  -   2006      

 Σύνολο σχολείων Σύνολο μαθητών Σχολ συνολ.  

 Δημ+8-

χρ 

λυκ Δημ. 8-χρο λυκε συνολ Αλβ μαθ  Δημ+8-

χρ 

λυκ Δημ. 8-χρο λυκε συνολ Αλβ 

μαθ 

Αργ/στρο 17 3 213 284 167 664 68 14 3 180 221 123 524  69 

Δέλ/νο 11  - 83 80 - 163 120 7  - 59 81 - 140 115 

Αγ.Σαρ 17 2 179 200  45 424 222 9 1 127 154 30 311 237 

  Σημείωση: Οι Αλβανοί μαθητές δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο Ελλήνων μαθητών.   

 

Πίνακες. Κατάσταση μαθητών στη σχολική χρονιά 2014-2015 
 

Αριθμός σχολείων και μαθητών  Ι-ΧΙΙ τάξη , νομός Δελβίνου  2014- 15 
Σχολεία/ ταξεις Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII VIII ΙΧ Χ ΧΙ ΧΙΙ        Σύνολο 

Δ Γ Λ Σ 

Π. Δελβίνου  1 1 0 0 2 2 1 0 4    4 7 - 11 

Φοινίκη 1 4 2 5 0 7 3 6 8    12 24 - 36 

Φοινικη Αλβ 

0 0 0 0 0 8 8 13 5 

   - 34 - 34

* 

Καραχάτζι /Φ 1 0 0 2 2 0 0 0 0    3  2    5 

Μπρεγκασι/Φ 0 2 1 1 1 0 0 0 0    5 - -   5 

Μπρεγκασι/Αλβ 

2 5 0 0 1 0 0 0 0 
   8 - -   

8* 

Βριώνι/ Φ 0 1 1 2 1 0 0 0 0    5 - -   5 

Βρυώνι/Αλβ/Φ 

0 4 2 3 2 1 1 4 5 
   11 11  22

* 

Μπλερίμασι/Φ 4 2 9 3 3 0 0 0 0    21 - - 21 
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Τσλιρίμι/Φ 6 3 5 4 5 0 0 0 0    23 - - 23 

Κρανιά/Μ 2 1 4 2 2 0 0 0 0    11 - - 11 

Μπίστρισα/Μ 0 0 0 1 0 1 0 0 0     1  1    2 

Μπίστρις/ αλβ 1 0 0 2 1 0 0 2 1     4  3   7* 

Μεσοπόταμος  2 4 3 4 2 9 5 7 8    15 29 - 44 

Μες/μος Αλβ 

1 0 2 3 3 1 0 2 1 
    9  4  13

* 

Δροβιανη/Μ 0 0 0 0 1 0 0 0 0     1 - -   1 

Σύνολλο- τάξεις                 

18

4 

Σημείωση: Οι μαθητές των αλβανικών τάξεων δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των  

Ελλήνων μαθητών (84 σε  πέντε σχολεία) 

 

 

Αριθμός σχολείων και μαθητών  Ι-ΧΙΙ τάξη , νομός Αγίων Σαράντα 2014- 15 

Σχολεία/ ταξεις Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII VIII ΙΧ Χ ΧΙ ΧΙΙ        Σύνολο 

Δ Γ Λ Σ 

Π. Α. Σαράντα 19 18 24 23 25 34 28 25 24    10

9 

11

1 

- 22

0 

Λειβαδιάς  2 4 7 6 6 10 7 5 10     25 32 -  57 

Δίβρης 1 0 0 0 0 0 1 2 1      2   5     7 

Ντερμίσι 2 2 2 3 1        10 - -  10 

Αλύκου 3 3 4 6 0 3 1 2 1    16   7    

23 

Τσιούκας 2 2 1 2 0          7 - -   7 

Λεσινίτσα 0 1 0 2 0          3     3 

Σύνολλο- τάξεις 29 30 38 42 32 47 37 34 36    17

2 

15

5 

 32

7 

Σημείωση: Οι μαθητές των αλβανικών τάξεων δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των  

Ελλήνων μαθητών 

 

 

Αριθμός σχολείων και μαθητών  Ι-ΧΙΙ τάξη , νομός Αργυροκάστρου 2014- 15 
Σχολεία/ ταξεις Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII VIII ΙΧ Χ ΧΙ ΧΙΙ        Σύνολο 

Δ Γ Λ Σ 

Π. Αργυροκ 14 7 6 15 24 21 20 32 38 14 25 36 66 111 75 252 

Δερβιτσάνης 10 7 9 9 7 6 12 16 8 3 11 8 41 43 22 106 

Γεωργουτσατιού - - - - - 2 2 - 1 - - - - 5 -     5 

Γεωργουτσ/αλβ   1 - 1 1 1 - 2 1 2 - - - 4 5 -     9 

Βουλιαρατιού   3 - 1 1 1 - 3 3 5 21 12 15 6 11 48   65 

Πολύτσιανης - - - - - - - - 3 - - - - 3 -    3 

Σύνολλο- τάξεις 27 14 16 25 32 29 37 51 55 38 48 59 113 173 145 431 

Σημείωση: Οι μαθητές των αλβανικών τάξεων δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των 

Ελλήνων μαθητών. 
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2. Αριθμός σχολείων:-Κατάσταση  

 

Στο χώρο της ΕΕΜ λειτουργούν συνολικά 23 σχολεία στη μητρική γλώσσα 

στο αλβανικό δημόσιο σε τρεις νομούς:  

5  (3 λύκεια+ 2  εννιάχρονα) στο Αργυρόκαστρο, 7 (1 λύκειο+ 3 εννιάχρονα+ 

3 δημοτικά) στους Αγίους Σαράντα και 11 (3 εννιάχρονα +8 δημοτικά) στο Δέλβινο.  

 

Δημοτικά Εννιάχρονα Λύκεια 

11 εξαρτημένα 8 4 
 

Νομός Αργυροκάστρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομός Αγίων Σαράντα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομός Δελβίνου 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Σχολείο I - V Ι - ΙΧ I - XII 

1 Αργυρόκαστρο     

2 Δερβιτσάνη     

3 Γεωργουτσάτι     

4 Βουλιαράτι     

5 Πολύτσανη     

Αρ. Σχολείο  I - V Ι - ΙΧ I - XII 

1 Αγίοι Σαράντα     

2 Λειβαδιά     

3 Δίβρη     

4 Ντερμίσι     

5 Τσούκα     

6 Αλύκο     

7 Λεσινίτσα     

Αρ. Σχολείο  I - V Ι - ΙΧ I - XII 

1 Δέλβινο     

2 Φοινίκι     

3 Καραχάτζι     

4 Βρωμερό     

5 Βρυώνι     

6 Κρανιά     

7 Μπίστριτσα     

8 Μεσοπόταμο      

9 Δρόβιανη     

10 Τσλιρίμι     
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Λειτουργούν επίσης αλβανικές τάξεις  σε συνολικά σε 10 ελληνικά μειονοτικά 

σχολεία , (1 στο Αργυρόκαστρο –Γεωργουτσάτι, 5 στο νομό Δελβίνου – Φοινίκη, 

Μεσοπόταμο, Μπίστρισσα, Μπρέγκασι, Βρυώνι) 4 στο νομό Αγίων Σαράντα 

(Τσούκα, Αλύκο, Λειβαδιά, Ντερμίσι) 

 

2/1. Κατάσταση σχολικών εγκαταστάσεων 

Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετικά με τις Σχολικές εγκαταστάσεις 
δόθηκαν οι κάτωθι απαντήσεις: 

Νομός Αργυροκάστρου 

 

 Αργυρόκαστρο Δερβιτσάνη Γεωργουτσάτι Βουλιαράτι Πολύτσανη 

Αίθουσες   15   

Συνθήκες   9 ναι 6 καλές  

Ανακαίνιση   2000 2001 σκεπή  

Αιθ. 

Εκδηλ. 

  όχι όχι  

Τουαλέτες   καλές καλές  

Βιβλιοθήκη   150 βιβλ. 1500 αλ. 620 

ελ. 

 

Μεταφορά   - καλή  

Θέρμανση   με ξύλα σόμπες 7 – 

ξύλα; 2 

πετρέλαιο 

 

Ελλείψεις   εργαστήρι, 

χάρτες, μέσα 

παλιό κτίριο, 

έχει υγρασία 

 

 

Νομός Αγίων Σαράντα 

 

 Αγ. Σαράντα Λιβαδειά Αλίκο Τσούκα Δίβρη 

Αίθουσες 23 10 6 4  

Συνθήκες 5 8 10 4  

Ανακαίνιση  2013 

επιδιορθώσεις 

2009  2004  

Αιθ. Εκδηλ. όχι όχι όχι όχι  

Τουαλέτες  όχι καλές - καλές όχι  

Βιβλιοθήκη  ναι δεν έχει 

ελ. βιβλία 

2000 2000 όχι  

Μεταφορά  μόνοι πρόβλημα καλή καλή  

11 Μπλερίμασι     
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Θέρμανση  ρεύμα μόνο το 

δημοτικό με 

ρεύμα 

ρεύμα ρεύμα  

Ελλείψεις  θρανία, 

καρέκλες, 

ντουλάπια, 

εργαστήρια, 

πόρτες, 

παράθυρα, 

υγρασία, 

τουαλέτες, 

βιβλία 

θρανία, 

καρέκλες, 

έδρες – 

γραφεία, 

θέρμανση 

-δεν έχουν 

απαντήσει 

τραπέζια για 

εκπ. 

ντουλάπια, 

εποπτικά 

μέσα, 

εργαστήρια, 

βιβλιοθήκη, 

περίφραξη, 

τουαλέτες 

 

 
Νομός Δελβίνου 

 
 Δέλβινο Μεσοπόταμο Κρανιά Μπίστριτσα Φοινίκι 

Αίθουσες 21 6 3 8 6 

Συνθήκες ναι 7 6 7 πρόβλημα 

Ανακαίνιση  2012 1993-4 2000 - - 

Αιθ. Εκδηλ. όχι όχι όχι όχι όχι 

Τουαλέτες  καλές όχι καλές - όχι 

Βιβλιοθήκη  ελάχιστα βιβ. 

δεν υπάρχει 

χώρος ενώ έχουν 

480 βιβλία 

όχι 

ναι 

600 βιβλία 

όχι 

Μεταφορά  καλή προβληματική σοβαρό πρόβλημα σοβαρό 

πρόβλημα 

πρόβλημα 

Θέρμανση  ρεύμα ξύλα, ρεύμα ρεύμα ρεύμα ρεύμα 

Ελείψεις  θρανία, 

καρέκλες, 

ντουλάπια, 

εργαστήρια, 

θερμάστρες, 

βιβλία για τη 

βιβλιοθήκη 

αίθουσες 

διδασκαλίας, 

βιβλιοθήκη, 

αιθουσα 

εκδηλώσεων, 

γήπεδα, 

εργαστήρια, 

διδακτικά – 

εποπτικά μεσα. 

πίνακες από το 80, 

τουαλέτες παλιές, 

υγρασία 

εποπτικά μέσα, 

βιβλιοθήκη, 

ντουλάπια, 

τραπέζια, 

καρέκλες, πίνακες, 

εποπτικά μέσα. 

ντουλάπια, 

τραπέζια, 

καρέκλες, 

πίνακες, εποπτικά 

μέσα. 

ντουλάπια, 

τραπέζια, 

καρέκλες, 

πίνακες, 

εποπτικά μέσα. 

καινούριο 

σχολείο 

Οι εκπαιδευτικοί  

Εκπαιδευτικοί δημοτικού.  
 

                Ηλικία δασκάλων  (σε  ομάδες χρόνων)  

 30 30 -35 35 - 40 40 - 45 45 – 50 50 - 55 55 < Σύνολο 

         1           3      1     3      4      4    1 17 
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                Χρόνια    εργασίας  δασκάλων  (σε  ομάδες χρόνων)  

 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 – 25 25 - 30 30 < Σύνολο 

                    4      1     2      2      3    5 17 

   

                                        Εκπαίδευση δασκάλων 
Πρωτοβάθμι

α 

Δ/βάθμια Πανεπιστήμι

ο 

Μετ/παιδευσ

η 

Μητρ/ή γλ Σύνολ

ο 

Ελλη

ν 

Αλβ Ελ

ν 

Αλ

β 

Ελλη

ν 

Αλβ Ελλη

ν 

Αλβ Ελλη

ν 

Αλ

β 

 

13 4 10 7 9 8 - - 15 2  

 

Ταύτιση πτυχίου με τη θέση εργασίας 
Σε σχέση με το αντικ. διδασκαλ Σε σχέση με τη γλώσσα διδασκαλ  

Εντος αντικειμ Εκτος αντικειμ Ταύτιση  Μη ταύτιση Σύνολο 

8 9 10 7  17 

 

 Απόσταση θέση εργασίας σε σχέση με τον τόπο κατοικίας    

Στον τόπο κατοικ  5 χμ 5 - 10 χμ 10  <  χμ  Σύνολο 

8  2 5 2  17 

 

   Ταύτιση πτυχίου με τη θέση εργασίας με όριο ηλικίας τα 35 χρόνια 

Σε σχέση με αντικείμενο διδασκαλίας  

Κάτω  των 35 ετών   Άνω των 35 ετών  

 εντός  εκτός  εντός   εκτός  

            -  4    9     4  

Σε σχέση  με τη γλώσσα διδασκαλίας  

Κάτω  των 35 ετών Άνω των 35 ετών  

 εντός  εκτός  εντός   εκτός  

   4    - 2  11  

 

Εκπαιδευτικοί  9-χρονου 
 

                Ηλικία δασκάλων  (σε  ομάδες χρόνων)  

 30 30 -35 35 - 40 40 - 45 45 – 50 50 - 55 55 < Σύνολο 

         1          3      7     2      2      3    7 25 

 

                Χρόνια     εργασίας  δασκάλων  (σε  ομάδες χρόνων)  

 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 – 25 25 - 30 30 < Σύνολο 

         4           5      2     2      3      1    8 25 

 

                                        Εκπαίδευση δασκάλων 
Πρωτοβάθμι

α 

Δ/βάθμια Πανεπιστήμι

ο 

Μετ/παιδευσ

η 

Μητρ/ή γλ Σύνολ

ο 

Ελλη

ν 

Αλβ Ελ

ν 

Αλ

β 

Ελλη

ν 

Αλβ Ελλη

ν 

Αλβ Ελλη

ν 

Αλ

β 

 

18 7 13 12 10 15 - - 23 2 25 
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Ταύτιση πτυχίου με τη θέση εργασίας 
Σε σχέση με αντικειμ διδασκαλ Σε σχέση με γλώσσα διδασκαλ  

Εντος ειδικότ. Εκτος ειδικοτ Ταύτιση  Μη ταύτιση Σύνολο 

18 7 14 11  25 

 

 Απόσταση θέση εργασίας σε σχέση με τον τόπο κατοικίας    

Στον τόπο κατοικ  5 χμ 5 - 10 χμ 10  <  χμ  Σύνολο 

10  5 6 4  25 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΑΞΕΙΣ    Ι - ΙΧ    Έτος   2014 -2015 

 

 
Αρ. Μάθημα /ταξεις  Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙΥ Υ ΥΙ ΥΙΙ ΥΙΙΙ ΙΧ  

1 Γλώσσα ελλην 8/7* 6* 5* 4* 4* 4* 4* 4* 3*  

2 Αλβ γλώσσα 0/2* 5* 5* 5* 5 4 4 4 4  

3 Ξένη  γλώσ Αγγλ 0 0 2 2 2 2 2 2 2  

4 Μαθηματικά  5 (μ) 5(μ) 5(μ) 4(μ) 4 4 4 4 4  

5 Φυσιογνωστικά 0 0 2 (μ) 3(μ) 2(μ) 0 0 0 0  

6 Φυσική 0 0 0 0 0 1 2 2 2  

7 Χημεία 0 0 0 0 0 0 1 1 2  

8 Βιολογία 0 0 0 0 0 2(μ) 2(μ) 2(μ) 2(μ)  

9 Γενέτειρα  0 0 0 0 2* 0 0 0 0  

10 Ιστορία 0 0 0 1(μ) 0 2(μ) 2(μ) 2(μ) 2  

11 Γεωγραφία 0 0 0 0 0 2(μ) 2(μ) 2(μ) 2  

12 Ιστ της Ελλάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 1*  

13 Γεωγρ Ελλάδας 0 0 0 0 0 0 0 1* 0  

14 Κοιν. Αγωγή 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ)  

15 Εικαστική Αγωγή 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 0  

16 Μουσική Αγωγή 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 2(μ) 1(μ) 1(μ) 2(μ)  

17 Χειροτεχνία 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 1(μ) 0 0  

18 Γυμναστική 3(μ)  3(μ) 3(μ) 3(μ) 3(μ) 6(μ) 6(μ) 6(μ) 6(μ)  

19 Ελευθερ. ώρες 1 1 1 1 1 0 0 0 0  

20  Πληροφορική 0 0 0 0 0 0 1 1 1  

21 Σύνολο 20/21 23 24 24 24 29 31 31 31  

 

Σημείωση:  Οι ώρες με αστεράκια (*), δηλώνουν ελληνικά μαθήματα τα εγχειρίδια 

των οποίων συντάσσονται από μας 

        Οι ώρες με το  σύμβολο (μ) δηλώνουν ελληνικά μαθήματα τα εγχειρίδια 

των οποίων  που μεταφράζονται από τα αλβανικά 

          

Αναλυτικά προγράμματα(ΑΠ)/βιβλία/μέσα 
Το μέρος της έρευνας που μελετώ ασχολείται με  τα Aναλυτικά Προγράμματα 

(ΑΠ)/ βιβλία /μέσα και  απευθυνόταν σε σύνολο 9 σχολείων και σε 40 συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα:  

 

  Σχολεία Αρ. Εκπαιδ. 

1.      Δερβιτσάνης 7 

2.      Γεωργουτσάτες 3 
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3.      Λειβαδιάς 2 

4.      Δελβίνου 2 

5.      Αγίων Σαράντα 10 

6.      Φοινίκης 5 

7.      Μεσοποτάμου 9 

8.      Τσούκας 1 

9.      Αλίκου 1 

  Σύνολο 40 

 

Τα  σχολεία ανήκαν στην περιοχή του Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και 

Δελβίνου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές που 

αντιπροσωπεύονται η καθεμιά τους από ένα ερώτημα ή μια μικρή ομάδα ερωτημάτων. 

O εκπαιδευτικός πρέπει, δηλαδή, να απαντήσει κάθε φορά ποια γενικότερη και 

σφαιρική εικόνα έχει από τη διδακτική του εμπειρία πάνω τα αναλυτικά προγράμματα, 

τα βιβλία και τα μέσα. 

Ι. Ερώτηση: Υπάρχουν εγχειρίδια για όλα τα μαθήματα που διδάσκετε; Αν όχι ποια 

λείπουν;    

 Με το πρώτο σκέλος της συγκεκριμένης ερώτησης επιδιώκεται να 

προσδιοριστεί η γενική εντύπωση των εκπαιδευτικών για τα εγχειρίδια των μαθημάτων 

που διδάσκουν.  

Συνολικά: 10 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά, 27 αρνητικά και 3 δεν 

απάντησαν καθόλου. 

Η ερώτηση αυτή συμπληρώνεται με το δεύτερο μέρος που είναι πιο ειδικό. Οι 

απαντήσεις όμως των εκπαιδευτικών δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Ενώ τους 

ζητήθηκε να απαντήσουν για κάθε μάθημα ξεχωριστά, αυτοί απάντησαν γενικά χωρίς 

να μας δώσουν διευκρινίσεις. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ελλείψεις στα 

παρακάτω μαθήματα: 

Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή  στη ΙΙ Δημοτικού 

Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή ,Χειροτεχνία στη ΙΙΙ Δημοτικού 

Ιχνογραφία, Μουσική, Χειροτεχνία, Ιστορία στη IV Δημοτικού 

Ιστορίας , Μουσικής  και Φυσικής αγωγής VI. 

Γενέτειρα και όλα τα «δευτερεύοντα μαθήματα στις τάξεις V – IX. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης ερώτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΙΙ.  Ερώτηση: Υπάρχουν Αναλυτικά προγράμματα για όλα τα μαθήματα; Αν όχι, ποια 

λείπουν; 

Με το πρώτο μέρος της παρούσας ερώτησης επιχειρούμε μια πρώτη 

απεικόνιση και ανίχνευση των απόψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

διδάσκουν τα ελληνόγλωσσα μαθήματα γύρω από τα αναλυτικά προγράμματα.  

Συνολικά: 11 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά και 29 αρνητικά στην ερώτηση 

αυτή.  

Το δεύτερο σκέλος  είναι πιο ειδικό και είχε να κάνει με τα ΑΠ που λείπουν. 

Οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν αρνητικά, λένε γενικά πως λείπουν όλα. 

Λίγοι ήταν αυτοί που απάντησαν συγκεκριμένα. Έτσι από τις λίγες απαντήσεις που 

διαθέτουμε μπορούμε να πούμε ότι  λείπουν:  

Τα ΑΠ της Δευτέρας Δημοτικού,  

Γλώσσα, Αλβανικά στη ΙV Δημοτικού, 

Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή της V 

Ιστορίας, Γεωγραφίας VΙ – VΙΙΙ 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 
ΙΙΙ. Στην ερώτηση: Συμβαδίζουν τα αναλυτικά Προγράμματα με το περιεχόμενο των 

εγχειριδίων; Αν όχι, τι κυρίως προβλήματα έχουν;  

25%

68%

8%

Ι. Ερώτηση: Υπάρχουν εγχειρίδια για όλα τα 
μαθήματα που διδάσκετε;    

Ναι 10

Όχι 27

Δεν απάντησαν 3

28%

73%

0%

ΙΙ.  Ερώτηση: Υπάρχουν Αναλυτικά 
προγράμματα για όλα τα μαθήματα;

Ναι 11

Όχι 29

Δεν απάντησαν 0
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Η ερώτηση διερευνά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών για τα ΑΠ και ειδικότερα 

τον βαθμό στον οποίο η θεματολογία των εγχειριδίων ανταποκρίνονταν σ’ αυτά. Οι 

ερωτήσεις απαντήθηκαν είτε με μία καταφατική ή αρνητική απάντηση Η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών απάντησε αρνητικά. Από τις απαντήσεις συνάγεται ότι οι 

ερωτώμενοι στη συντριπτική πλειονότητά τους θεωρούν ότι τα ισχύον ΑΠ δεν 

συμβαδίζουν με το περιεχόμενο των βιβλίων. 

Συνολικά: 14 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά και 18 αρνητικά και 8 δεν 

απάντησαν καθόλου στην ερώτηση. 

Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τα προβλήματα των ΑΠ που δεν 

συμβαδίζουν με το περιεχόμενο των εγχειριδίων.  Δυστυχώς όμως το 95% των 

εκπαιδευτικών που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση δεν έδωσε καμιά  

διευκρίνιση. Προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν να έχουν ελλιπή ενημέρωση για 

όλα τα μέσα της διδασκαλίας. Μόνο δυο δάσκαλοι απάντησαν και συγκεκριμένα  

είπαν: Ο πρώτος :«Τα αναλυτικά προγράμματα της Ιστορίας και Γεωγραφίας VΙ – 

VΙΙΙ  είναι του 2014 ενώ οι μεταφράσεις του 2005». Ενώ ο άλλος απάντησε: 

 « Υπάρχουν μόνο προγράμματα άλλα όχι αναλυτικά και όχι στην ελληνική γλώσσα». 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης ερώτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 
 

 

IV. Ερώτηση:  Είστε ευχαριστημένη/ος από το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των 

ΑΠ; Για ποιο μάθημα είστε περισσότερο και για ποιο λιγότερο;      

Η ερώτηση διερευνά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο και 

τη μεθοδολογία των ΑΠ.  Οι εκτιμήσεις των δασκάλων στο ζήτημα αυτό δεν είναι 

ικανοποιητικό. Συνολικά: 14 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά, 18 αρνητικά και 8 

δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση. 

Γενικά είναι ευχαριστημένοι από τα μαθήματα: 

 Γλώσσα  Ι – V Ιστορία VΙΙ, Γεωγραφία της Ελλάδας , Γεωγραφία VΙ και VΙΙΙ, 

Μαθηματικών και Βιολογίας VΙ 

Λιγότερο ευχαριστημένοι είναι από τα μαθήματα:  

Κοιν. Αγωγή VΙΙΙ, Ιστορία VΙΙ και IX, Φυσική και Βιολογία IX, Αλβανικά, Μαθηματικά 

και Φυσιογνωστικά. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ερώτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

35%

45%

20%

ΙΙΙ. Στην ερώτηση: Συμβαδίζουν τα αναλυτικά 
Προγράμματα με το περιεχόμενο των εγχειριδίων;

Ναι 14

Όχι 18

Δεν απάντησαν 8
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V ερώτηση: Τα βιβλία που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλα για τα σημερινά δεδομένα;  

Καθημερινής χρήσης εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι το σχολικό βιβλίο, γνωστό και  ως εγχειρίδιο. Η ερώτηση εστιάζει 

στον βαθμό στον οποίο η θεματολογία τους ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών και στα σημερινά δεδομένα. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, τα θέματα που θίγονται στα βιβλία ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά 

στα ενδιαφέροντα του μαθητικού κοινού, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω 

πίνακα. Συνολικά: 26 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά, 11 αρνητικά και 3 δεν 

απάντησε καθόλου στην ερώτηση.  

 
 

VΙ ερώτηση: Ποιο από τα βιβλία θεωρείται καλύτερο και ποιο λιγότερο καλό; Οι 

εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα σχολεία απάντησαν:  
 

Η συγκεκριμένη ερώτηση εστιάζει επίσης στην αποτίμηση των σχολικών 

εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς. Μας ενδιαφέρουν οι απόψεις, στάσεις και 

αντιλήψεις εκπαιδευτικών σε σχέση με τα βιβλία που  χρησιμοποιούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.   

35%

45%

20%

IV. Ερώτηση:  Είστε ευχαριστημένη/ος από το 
περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των ΑΠ; 

Ναι 14

Όχι 18

Δεν απάντησαν 8

65%

28%

8%

V ερώτηση: Τα βιβλία που χρησιμοποιείται 
είναι κατάλληλα για τα σημερινά δεδομένα; 

Ναι 26

Όχι 11

Δεν απάντησαν 3
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Από τον τρόπο απάντησης της συγκεκριμένης ερώτησης φαίνεται ότι οι 

δάσκαλοι είναι διχασμένοι στις απόψεις τους. Κάποιοι πχ θεωρούν καλό το βιβλίο της 

γλώσσας Ι Δημοτικού και κάποιοι λιγότερο καλό.   

Τα βιβλία των μη γλωσσικών μαθημάτων  καθώς και των δευτερευόντων είναι 

αυτά τα οποία συγκέντρωσαν τις περισσότερες αρνητικής χροιάς αναφορές ως υλικό 

το οποίο βοηθά λίγο τον δάσκαλο,  τα παιδιά και γενικά  την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συγκεκριμένα: 

Θεωρούνται καλύτερα:  

Γλώσσα VΙ , Γλώσσας X, XΙ και XΙΙ ,Μαθηματικά Ι – ΙΙΙ  και VΙΙ , Γεωγραφία VΙΙΙ , 

Γεωγραφίας της Ελλάδας, Αλβανικά Ι δημοτικού, 

Λιγότερο καλά:  

Εικαστικά VΙ – VΙΙΙ, Γλώσσα Ι και  Γλώσσα ΙΙ και ΙV, Φυσιογνωστικά ΙΙΙ, Αλβανικά 

δημοτικού και Αλβανικά V,  Κοιν.Αγωγή VΙΙΙ ,Γεωγραφία VΙ και Βιολογία VΙ – VΙΙ και 

IX. 

 

VΙΙ ερώτηση: Το σχολείο σας διαθέτει τα απαραίτητα διδακτικά μέσα για την 

υλοποίηση της ώρας του μαθήματος και για όλα τα μαθήματα; Αν όχι τι μέσα λείπουν 

και ποια κρίνετε απαραίτητα; 

Σε όλα τα σχολεία είχαμε αρνητική απάντηση. Δεν υπάρχουν διδακτικό υλικό. Το 

υλικό αυτό αφορά και τα γλωσσικά αλλά και τα μη γλωσσικά μαθήματα. Έτσι,  

απαντούν ότι η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων δεν επαρκεί καθόλου 

για την εφαρμογή των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων. Απουσιάζουν: 

εικονιζόμενα γράμματα για την Α’ Δημοτικού και διάφορες εικόνες για τα παιδιά  

αυτής της τάξης και των άλλων του δημοτικού, βοηθητικά βιβλία, καρτέλες, κασέτες 

με ηχητικό υλικό, βιντεοταινίες εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εργαστήρια φυσικής, 

χημείας, μέσα για τη διδασκαλία της Ιστορίας και Γεωγραφίας όπως διάφοροι χάρτες, 

άλμπουμ, υδρόγειος  κλπ. 

Αρκετά σχολεία έχουν βιβλιοθήκη αλλά είναι πάρα πολύ φτωχή. Δεν υπάρχουν πολλά 

βιβλία Ελλήνων συγγραφέων εντός και εκτός της χώρας. Στα σχολεία δεν υπάρχει 

διαδίκτυο για υλοποίηση διαφόρων εργασιών που αναφέρονται στα βιβλία κλπ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ερώτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 
 

0%

100%

0%

VΙΙ ερώτηση: Το σχολείο σας διαθέτει τα απαραίτητα 
διδακτικά μέσα για την υλοποίηση της ώρας του 

μαθήματος και για όλα τα μαθήματα; 

Ναι 0

Όχι 40

Δεν απάντησαν 0
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Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης αναφέρεται στο ότι  Αν όχι ποιος είναι ο 

λόγος που δεν τα έχετε; Ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει για την εξασφάλισή τους; 

 Τονίζουν ότι δεν έχει ασχοληθεί κανείς σοβαρά και δεν έχει ρωτήσει για τις ανάγκες 

που υπάρχουν στα σχολεία, ειδικά τα τελευταία χρόνια που δεν έχει επιθεωρητή για 

την ελληνική γλώσσα. Το ίδιο και για τα σχολικά εγχειρίδια που τα παίρνουν κάθε 

χρόνο καθυστερημένα. Μόνο το σχολικό έτος 2014 – 2015 τα βιβλία τα πήραν τις 

πρώτες δέκα μέρες. Αντιπροσωπευτικές είναι οι δηλώσεις που ακολουθούν οι οποίες 

παρουσιάζουν την αδιαφορία που υπάρχει από όλους τους φορείς.  

Μια εκπαιδευτικός που εργάζεται ως δασκάλα για περισσότερα από 10  χρόνια δήλωσε: 

«Δεν ασχολήθηκε κανείς με τα προβλήματα μας σε σχέση με το σχολείο… Δεν έχουμε 

που να απευθυνθούμε για τη λύση τους. Χρειαζόμαστε ένα αρμόδιο πρόσωπο στη 

Διεύθυνση Παιδείας για να ασχολείται με τα θέματά μας» (Μ. Μούκα από το σχολείο 

των Αγ,. Σαράντα). 

Γενικά αναφέρουν ότι πρώτα πρέπει το αλβανικό κράτος, το Υπουργείο Παιδείας της 

Αλβανίας, η Διεύθυνση Παιδείας, τα Δημαρχεία και μετά η Ελλάδα ( Υπουργείο 

Παιδείας και Προξενείο) ή και διάφοροι τομείς του επιχειρηματικού τομέα να 

βοηθήσουν σε διδακτικό υλικό και βιβλία.  

Συμπεράσματα: 

Με την παρούσα έρευνα επιχειρούμε μια πρώτη απεικόνιση και ανίχνευση των 

απόψεων  που έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν τα ελληνόγλωσσα μαθήματα 

σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής μειονοτικής εκπαίδευσης γύρω από τα υπάρχοντα 

Αναλυτικά Προγράμματα, το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων και την 
υλικοτεχνική υποδομή του κάθε σχολείου και τους παράγοντες που δυσχεραίνουν το 

εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τα στάδια 

ανησυχιών στα οποία βρίσκονται τα σχολεία μας σήμερα και να δοθούν ερμηνείες για 

τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις ανησυχίες αυτές. Σκοπός της έρευνας 

δεν ήταν μόνο η αναζήτηση της γνώσης γύρω από τα προβλήματα που υπάρχουν και 

τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών, αλλά και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων που τα 

προκάλεσαν. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τη κατάσταση που επικρατεί, ενώ 

άλλοι φαίνεται τα προβλήματα αυτά να μην τους απασχολούν.    

Ορισμένες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν επειδή μπορεί κάποιοι εκπαιδευτικοί 

να θεώρησαν ότι ήταν άστοχες ή διατυπωμένες με εσφαλμένο τρόπο, κάποιοι να μην 

ήταν σε θέση να απαντήσουν και κάποιοι αδιαφόρησαν.  Έτσι πιστεύω (από αυτά που 

μελέτησα) ότι δεν υπάρχουν, ωστόσο, πραγματικές στατιστικές ενδείξεις που να 

υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί μας προβληματίστηκαν για τη σκοπιμότητα του 

ερωτηματολογίου μας.  

Τα αίτια για την κατάσταση αυτή μπορούν ν’ αναζητηθούν ευρύτερα στα 

δομικά προβλήματα της ελληνικής μειονοτικής εκαπίδευσης και την αδιαφορία από 

τους φορείς που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το παν για τη παιδεία στη μητρική μας 

γλώσσα.   

 

Υ.Γ Πιο κάτω παραθέτω αναλυτικά τα αποτελέσματα για όλες τις ερωτήσεις ανά 

σχολείο: 

Ι. Ερώτηση: Υπάρχουν εγχειρίδια για όλα τα μαθήματα που διδάσκετε; Αν όχι ποια 

λείπουν;      Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα σχολεία απάντησαν: 

1. Δερβιτσάνη  

 

Ναι απάντησε ένας, πέντε όχι και ένας δεν απάντησε καθόλου. 

Λείπουν Μουσική, Χειροτεχνία, Ιχνογραφία, Φυσική Αγωγή ΙΙΙ 
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Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή ΙΙ 

Ιχνογραφία, Μουσική Χειροτεχνία, IV 

 

2. Γεωργουτσάτες   

 

Δύο εκπαιδευτικοί απάντησαν «ναι» και ένας «όχι». Αυτός που απάντησε αρνητικά 

αναφέρθηκε στην έλλειψη των εγχειριδίων της Ιστορίας VI, Μουσικής  VI και Φυσικής 

αγωγής VI. 

 

3. Λειβαδιά    

Ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο και διδάσκει Ιστορία και Γεωγραφία απάντησε θετικά. Η άλλη 

εκπαιδευτικός που διδάσκει Ελληνική γλώσσα  στο Εννιάχρονο και στο Λύκειο καθώς 

και Ιστορία της Ελλάδας, απάντησε αρνητικά σε όλα διευκρινίζοντας ότι λείπουν 

βοηθήματα για το δάσκαλο και το μαθητή. 

4. Δέλβινο 

Και οι δυο εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά. Η δασκάλα του δημοτικού τα 

συμπλήρωσε όλα με τις ίδιες απαντήσεις. Λείπει η Ιστορία της Τετάρτης, και 

βοηθήματα της Γλώσσας, Γεωγραφίας και Ιστορίας   της V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και IX. 

5. Αγίων Σαράντα  

Δύο δεν απάντησαν καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση, ένας «ναι» και 7 απάντησαν ότι 

δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο για όλες τις ύλες.          

6. Φοινίκη 

Και οι 5 εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά. Λείπουν Ιστορία, Γενέτειρα, Χειροτεχνία. 

( Ένας από αυτούς στην ίδια ερώτηση απάντησε ότι λείπουν εποπτικά μέσα και ο άλλος 

χωρίς διευκρινίσεις απάντησε ότι «υπάρχει έλλειψη σε όλες τις ύλες»). 

7. Μεσοποτάμου 

Από τους 9 εκπαιδευτικούς 4 απάντησαν θετικά και 5 αρνητικά. Λείπει η Ιστορία στο 

δημοτικό, η Ιστορία της VΙΙ, δυο απάντησαν «όλα τα δευτερεύοντα» και ένας απάντησε  

ότι λείπουν εποπτικά μέσα. 

8. Τσούκα 

Η εκπαιδευτικός απάντησε αρνητικά. Λείπουν τα εγχειρίδια Γλώσσας, Μαθηματικών, 

Ιστορίας και Φυσιογνωσίας του δημοτικού χωρίς να διευκρινίσει ποιας τάξης. 

9. Αλίκου 

Η εκπαιδευτικός απάντησε θετικά και στα τρία φυλλάδια. 

ΙΙ. Ερώτηση: Υπάρχουν Αναλυτικά προγράμματα για όλα τα μαθήματα; Αν όχι, ποια 

λείπουν; απάντησαν: 

1. Δερβιτσάνης  

 

Ναι 2, Όχι 5 

Λείπουν Ιχνογραφία, Μουσική, Φυσική Αγωγή  V, στη ΙΙ δημοτικού όλα και στη ΙV 

Γλώσσα, Αλβανικά. 
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2. Γεωργουτσάτες   

 

Και οι τρεις απάντησαν θετικά. 

 

3. Λειβαδιά    

Ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο απάντησε θετικά. Η άλλη εκπαιδευτικός  απάντησε αρνητικά σε όλα 

τα μαθήματα που διδάσκει. 

4. Δέλβινο 

Και οι δυο εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά. Η δασκάλα του δημοτικού τα 

συμπλήρωσε όλα με τις ίδιες απαντήσεις («Λείπουν σχεδόν όλα εκτός από της 

Γλώσσας»). 

5. Αγίων Σαράντα  

Επτά απάντησαν αρνητικά και τρεις θετικά ( Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, 

Βιολογία, Χημεία).  

6. Φοινίκη 

Και οι 5 εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά. Λείπουν τα αναλυτικά προγράμματα σε 

όλα τα μαθήματα. Μία σε αυτή την ερώτηση απάντησε ότι «λείπει το  βιβλίο του 

δασκάλου». 

7. Μεσοποτάμου 

Και οι 9 εκπαιδευτικοί  απάντησαν αρνητικά. Λείπουν όλα τα αναλυτικά προγράμματα. 

Δυο από αυτές απάντησαν ότι τα μεταφράζουν από τα αλβανικά. 

8. Τσούκα 

Η εκπαιδευτικός απάντησε θετικά. 

9. Αλίκου 

Η εκπαιδευτικός απάντησε θετικά και στα τρία φυλλάδια. 

ΙΙΙ. Ερώτηση: Συμβαδίζουν τα αναλυτικά Προγράμματα με το περιεχόμενο των 

εγχειριδίων; Αν όχι, τι κυρίως προβλήματα έχουν; Απάντησαν: 

1. Δερβιτσάνη  

Ναι 2, Όχι 4, δεν απάντησε 1 

2. Γεωργουτσάτες   

 

Και οι τρεις απάντησαν θετικά. 

3. Λειβαδιά    

Ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο απάντησε θετικά. Η άλλη εκπαιδευτικός δεν  απάντησε καθόλου σ’ 

αυτή την ερώτηση. 

4. Δέλβινο 

Η δασκάλα του δημοτικού απάντησε θετικά ενώ η δασκάλα της V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και IX 

τάξης αρνητικά. Συγκεκριμένα «δεν έχουμε αναλυτικά προγράμματα όποτε δεν 

μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση». 
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5. Αγίων Σαράντα  

Επτά απάντησαν αρνητικά (χωρίς κανένας να διευκρινίσει τα προβλήματα) και τρεις 

θετικά.  

6. Φοινίκη 

Τέσσερις εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά. Ο ένας από αυτούς διευκρίνισε ότι τα 

ΑΠ για τα μαθήματα της Ιστορίας και Γεωγραφίας είναι του 2014 ενώ οι μεταφράσεις 

του 2005. Μία εκπαιδευτικός απάντησε θετικά. 

7. Μεσοποτάμου 

Πέντε εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση, τρεις θετικά και 

ένας αρνητικά διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν μόνο προγράμματα αλλά όχι αναλυτικά 

και όχι στην ελληνική γλώσσα». 

8. Τσούκα 

Η εκπαιδευτικός δεν απάντησε καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση. 

9. Αλίκου 

Η εκπαιδευτικός απάντησε αρνητικά και στα τρία φυλλάδια χωρίς όμως να διευκρινίσει 

την απάντησή της. 

IV. Ερώτηση : Είστε ευχαριστημένη/ος από το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των 

ΑΠ; Για ποιο μάθημα είστε περισσότερο και για ποιο λιγότερο;      Οι εκπαιδευτικοί 

σύμφωνα με τα σχολεία απάντησαν: 

1. Δερβιτσάνη 

 

Ναι 2, Όχι 5,  

Ευχαριστημένοι με την Ιστορία VΙΙ, Γεωγραφία VΙΙΙ 

Λιγότερο με την Κοιν. Αγωγή VΙΙΙ 

 

2. Γεωργουτσάτες   

 

Μία εκπαιδευτικός απάντησε αρνητικά και οι άλλοι δυο θετικά. Περισσότερο 

ευχαριστημένοι είναι με τα μαθήματα της Γεωγραφίας VΙ, Γλώσσας VΙ, Μαθηματικών 

και Βιολογίας VΙ και λιγότερο με την Ιστορία VΙ, Φυσική και Βιολογία IX. 

 

3. Λειβαδιά    

Ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο απάντησε θετικά χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για το δεύτερο 

σκέλος. Η άλλη εκπαιδευτικός δεν  απάντησε καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση. 

4. Δέλβινο 

Η δασκάλα του δημοτικού απάντησε θετικά. Ευχαριστημένη είναι με το μάθημα της 

Γλώσσας  Ι – V πιο λιγότερο με τα Μαθηματικά ΙΙΙ.Η  δασκάλα της V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ 

και IX τάξης απάντησε αρνητικά χωρίς να απαντήσει στο δεύτερο σκέλος της 

ερώτησης. 

5. Αγίων Σαράντα  
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Τρεις εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά, πέντε αρνητικά και δυο δεν απάντησαν 

καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση. Ευχαριστημένοι είναι με τα μαθήματα της Βιολογίας, 

Γεωγραφίας, Γλώσσας και λιγότερο με τα Αλβανικά, Μαθηματικά και Φυσιογνωστικά. 

6. Φοινίκη 

Τρεις εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά και δυο θετικά.  Ευχαριστημένοι είναι με τα 

μαθήματα της Βιολογίας, Γεωγραφίας, Γλώσσας και Μαθηματικών και λιγότερο με τα 

Αλβανικά, την Ιστορία και τη Χημεία.  

7. Μεσοποτάμου 

Τέσσερις  εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση, τρεις αρνητικά 

και δυο θετικά. Ευχαριστημένοι είναι με τα μαθήματα της Γεωγραφίας της Ελλάδας, 

Φυσικής και λιγότερο με τα Μαθηματικά, την Ιστορία IX τάξης και όλα τα μαθήματα 

στην ελληνική γλώσσα. 

8. Τσούκα 

Η εκπαιδευτικός απάντησε θετικά σ’ αυτή την ερώτηση. Ευχαριστημένη είναι με το 

μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών και  λιγότερο με την Ιστορία.  

9. Αλίκου 

Η εκπαιδευτικός δεν απάντησε καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση. 

V ερώτηση: Τα βιβλία που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλα για τα σημερινά δεδομένα; 

Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα σχολεία απάντησαν: 

1. Δερβιτσάνη 

Θετικά δεν απάντησε κανένας, αρνητικά 5, δεν απάντησαν 2.  

2. Γεωργουτσάτες   

 

Και οι τρεις απάντησαν θετικά. 

3. Λειβαδιά    

Οι δυο εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά.  

4. Δέλβινο 

Οι δυο εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά.  

5. Αγίων Σαράντα  

Εννέα  απάντησαν θετικά και μόνο ένας αρνητικά.  

6. Φοινίκη 

Τρεις εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά και δυο αρνητικά. 

7. Μεσοποτάμου 

Έξι εκπαιδευτικοί  απάντησαν θετικά και τρεις αρνητικά. 

8. Τσούκα 

Η εκπαιδευτικός  απάντησε θετικά σ’ αυτή την ερώτηση. 

9. Αλίκου 

Η εκπαιδευτικός δεν απάντησε καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση.  
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VΙ Ερώτηση: Ποιο από τα βιβλία θεωρείται καλύτερο και ποιο λιγότερο καλό; Οι 

εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα σχολεία απάντησαν: 

1. Δερβιτσάνη 

Καλύτερα: 

 Τα Αλβανικά Ι δημοτικού, Γλώσσα ΙΙΙ, Μαθηματικά ΙV και V, Μαθηματικά ΙΙ, 

Γεωγραφία VΙΙΙ 

Λιγότερο καλά: 

 Εικαστικά VΙ – VΙΙΙ, Γλώσσας Ι , Φυσιογνωστικά ΙΙΙ, Αλβανικά V, Γλώσσα ΙΙ και ΙV, 

Κοιν. Αγωγή VΙΙΙ 

 

2. Γεωργουτσάτες   

 

Μία εκπαιδευτικός δεν  απάντησε καθόλου και οι άλλες δυο θεωρούν καλύτερα τα 

βιβλία της Γεωγραφίας VΙ και Βιολογίας VΙ – VΙΙ και λιγότερο καλά της Βιολογίας IX 

και Κοινωνικής Αγωγής. 

 

3. Λειβαδιά    

Ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο δεν  απάντησε καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση. Η άλλη εκπαιδευτικός 

θεωρεί καλύτερα βιβλία της Γλώσσας VΙ και της Γλώσσας X, XΙ και XΙΙ, και λιγότερο 

καλό της Γλώσσας ΙV γιατί «απουσιάζουν τα παραδείγματα και είναι λιγότερο 

κατανοητό στους μαθητές»  . 

4. Δέλβινο 

Η δασκάλα του δημοτικού πιστεύει πως καλύτερο βιβλίο είναι της Γλώσσας  Ι – V 

λιγότερο καλό τα Μαθηματικά ΙΙΙ. Η  δασκάλα της V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και IX τάξης θεωρεί 

καλύτερα τα βιβλία της Γλώσσας VΙ, Ιστορίας VΙΙΙ και Γεωγραφίας VΙΙΙ   και λιγότερο 

καλά αυτό της Γλώσσας ΙX, Ιστορίας VΙΙ και Γεωγραφίας VΙ. 

5. Αγίων Σαράντα  

Τρεις εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν καθόλου. Οι άλλοι θεωρούν καλύτερα τα βιβλία 

της Γλώσσας VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και IX τάξης, Ιστορίας και λιγότερο καλά αυτά της Ιστορίας 

και  των Φυσιογνωστικών. 

6. Φοινίκη 

Σ’αυτή την ερώτηση απάντησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς όμως να μας δώσουν μια 

σαφή εικόνα αφού μιλάν γενικά. Έτσι θεωρούν καλύτερα βιβλία αυτά της Βιολογίας 

VΙΙΙ, Γεωγραφίας, Μαθηματικών και λιγότερο καλά της Βιολογίας VΙΙ, 

Φυσιογνωστικών και Ιστορίας.  

7. Μεσοποτάμου 

Θεωρούν καλύτερα της Γλώσσας «Όμηρος», Βιολογίας VΙ, Μαθηματικών VΙΙ, 

Μαθηματικών Ι – ΙΙ και της Γεωγραφίας της Ελλάδας και λιγότερο καλά  της Ιστορίας, 

Μαθηματικών Βιολογίας IX , Μαθηματικών IX , Μαθηματικών ΙΙΙ και ΙV, και τα 

Αλβανικά για όλες τις τάξεις του δημοτικού. 

8. Τσούκα 

Η εκπαιδευτικός πιστεύει πως καλύτερα είναι τα βιβλία της Γλώσσας για όλες τις τάξεις 

του δημοτικού και τα Φυσιογνωστικά και λιγότερο καλά τα βιβλία των Μαθηματικών.  
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9. Αλίκου 

Η εκπαιδευτικός δεν απάντησε καθόλου σ’ αυτή την ερώτηση. 

 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Είναι συνολικά 195 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

Δημοτικά & 9-

χρονα Σχολεία 

Μεσοποτάμου, Φοινίκης, Αλύκου, Λιβαδειάς, Δίβρης, Αγίων 

Σαράντα, Δελβίνου, Κρανιάς, Τσούκας, Μπίστριτσας Βρομερού, 

Βουλιαρατίου, Γεωργουτσατιού, Δερβιτσάνης. 

Ονομασίες 

Μαθημάτων 

Γλώσσα(I-V, VI-IX), Ιστορία(IV-V, VI-IX), Βιολογία(VΙ-ΙΧ), 

Γεωγραφία(VI-VIII), Κοινωνική αγωγή(Ι-ΙV,VI-IX), 

Πολιτική αγωγή(VI-IX), Γενέτειρα (IV-V), Τεχνολογία(1-IV, 

VI-VII), Εικαστικά(I-IV, VI-VIII), Χειροτεχνία(II), 

Μαθηματικά (Ι-V), Φυσιογνωστικά  (III-IV-V), Μουσική (I-

IX)  

 

 Στην αξιολόγηση αυτή αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα για τα 13 μαθήματα: Γλώσσα, Ιστορία/Ιστορία της Ελλάδας, 

Βιολογία, Γεωγραφία, Κοινωνική αγωγή, Πολιτική αγωγή, Γενέτειρα, 

Τεχνολογία, Εικαστικά, Χειροτεχνία, Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά, 

Μουσική που διδάσκονται στα Δημοτικά και 9-χρονα ελληνικά σχολεία στο 

χώρο μας. (1η-9η τάξη) 

 

Πρόκειται για 193 ερωτηματολόγια των μαθημάτων: γλώσσα, ιστορία/ιστορία 

της Ελλάδας, βιολογία, γεωγραφία, κοινωνική αγωγή, γενέτειρα, τεχνολογία, 

εικαστικά, μαθηματικά, φυσιογνωστικά, μουσική και 2 ερωτηματολόγια των 

μαθημάτων: πολιτική αγωγή και χειροτεχνία. (Ένα μοναδικό ερωτηματολόγιο για 

το μάθημα της πολιτικής αγωγής, καθώς και για το μάθημα της χειροτεχνίας, δεν 

μπορεί να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό δείγμα για ένα ασφαλές, έγκυρο και 

αντικειμενικό συμπέρασμα/αποτέλεσμα στην έρευνα αυτή.) 

 

Όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα: 

 

1. Είναι αρκετές οι ώρες που διαθέτει το πρόγραμμα;  

Οι ώρες που διαθέτει το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αρκετά ικανοποιητικές για 

το μάθημα της γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της γεωγραφίας, της 

κοινωνικής αγωγής, της γενέτειρας, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της 

φυσιογνωσίας και της μουσικής ενώ ικανοποιητικές είναι οι ώρες που διαθέτει το 

αναλυτικό πρόγραμμα στο μάθημα των εικαστικών. 

 

2. Η διδακτέα ύλη είναι ανάλογη  προς την ηλικία των παιδιών;   

Η διδακτέα ύλη είναι ανάλογη προς την ηλικία των παιδιών σε αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό στο μάθημα της γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της 

γεωγραφίας, της γενέτειρας, των μαθηματικών και της μουσικής ενώ σε 
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ικανοποιητικό βαθμό στο μάθημα της κοινωνικής αγωγής, της τεχνολογίας, των 

εικαστικών και της φυσιογνωσίας. 

 

3. Ο τρόπος κατανομής της ύλης είναι κατάλληλος;    

Ο τρόπος κατανομής της ύλης είναι κατάλληλος και σε αρκετά ικανοποιητικό 

βαθμό στο μάθημα της γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της γεωγραφίας, της 

γενέτειρας, των μαθηματικών και της μουσικής ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό στο 

μάθημα της γλώσσας (vi-ix), κοινωνικής αγωγής, της τεχνολογίας, των εικαστικών 

και της φυσιογνωσίας. 

 

4. Αναφέρονται στο ΑΠ οι στόχοι και οι επιδιώξεις του μαθήματος;  

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του μαθήματος αναφέρονται στο ΑΠ σε αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό στο μάθημα της γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της 

γενέτειρας, των μαθηματικών και της μουσικής ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό στο 

μάθημα της γλώσσας (vi-ix), της γεωγραφίας, της κοινωνικής αγωγής, της 

τεχνολογίας, των εικαστικών και της φυσιογνωσίας,.  

5. Μαθαίνουν τα παιδιά αυτά που πρέπει σε αυτή την ύλη;   

Τα παιδιά μαθαίνουν αυτά που πρέπει στην ύλη σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό 

στο μάθημα της γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της γενέτειρας, της 

τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μουσικής ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό στο 

μάθημα της γλώσσας (vi-ix), της γεωγραφίας, της κοινωνικής αγωγής, των 

εικαστικών και της φυσιογνωσίας. 

6η- Δεν υπάρχει Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της γλώσσας (i-iv),(vi-ix), της 

ιστορίας, της βιολογίας, της γεωγραφίας, της πολιτικής αγωγής, της τεχνολογίας και 

των εικαστικών.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα στο μάθημα της χειροτεχνίας είναι κατάλληλο.  

Όσον αφορά το μάθημα της γλώσσας (I-IV) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στα εξής:  

- πιο κατάλληλα κείμενα για την ηλικία των παιδιών  

- πιο πολλές οι ασκήσεις εργασίας  

- να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι 

- κατανοητή γλώσσα / εμπλουτισμένο λεξιλόγιο 

- κατάλληλες εικόνες  

- τετράδια εργασιών  

Όσον αφορά το μάθημα της γλώσσας (VI-IX) θα πρέπει: 

Να υπάρχουν περισσότερα κείμενα Ελλήνων συγγραφέων εντός και εκτός χώρας. Να 

υπάρχει αναλογία ανάμεσα στην αλβανική & ελληνική λογοτεχνία. Η έκθεση να 

διδάσκεται χώρια από τη γλώσσα, όπως διδάσκεται στην Ελλάδα. Να υπάρχουν 

περισσότερες ώρες διδασκαλίας, παραπάνω συντακτικό, ορθογραφία, ελεύθερες ώρες, 

καθώς, και θέματα εκθέσεων. 

 

Όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας θα πρέπει: 
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Ολόκληρο το πρόγραμμα να συμπίπτει με το βιβλίο και να υπάρχει ΑΠ στο μάθημα 

ιστορία (i-iv). Να υπάρχουν περισσότερες ελεύθερες ώρες και να αναφέρονται οι 

στόχοι των μαθημάτων στο μάθημα της ιστορίας (vi-ix). 

 

Όσον αφορά το μάθημα της κοινωνικής αγωγής θα πρέπει: 

Να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα και να ανανεωθούν τα θέματα (vi,vii,viii). 

Δεν υπάρχουν ΑΠ για τις τάξεις 1-4. Να υπάρχουν περισσότερες πρακτικές εργασίες 

(Α΄ και Γ΄  δημοτικού). Περισσότερα θέματα για τη γενέτειρα (Β΄ δημοτικού). 

Όσον αφορά το μάθημα της γενέτειρας θα πρέπει να αποφεύγονται: 

Κείμενα ακατανόητα χωρίς ιστορικό υπόβαθρο και οι μεταφράσεις με πολλές ανακρίβειες. 

Όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών θα πρέπει: 

Nα αναφέρονται οι στόχοι. Περισσότερες ώρες στην πρόσθεση και αφαίρεση εντός της 

δεκάδας (Μαθ. Α΄ δημοτικού). Περισσότερες ώρες στον πολλαπλασιασμό (Μαθ. Β΄ 

δημοτικού). Περισσότερες ασκήσεις, προβλήματα, γεωμετρία (μαθ. Γ΄ δημοτ.). Τα 

μαθήματα της Ε΄ δημοτικού να διδάσκονται στα ελληνικά. 

 

Όσον αφορά το μάθημα της φυσιογνωσίας θα πρέπει: 

Να έχει ώρες για πραχτική και πειράματα, καθώς και αρκετές ελεύθερες ώρες. 

 

Όσον αφορά το μάθημα της μουσικής θα πρέπει: 

Να υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα γιατί δεν υπάρχουν ΑΠ για τις τάξεις 1-4 και 6-9. Να 

υπάρχει βιβλίο για το δάσκαλο. Να υπάρχουν περισσότερα ελληνικά τραγούδια και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

7η- Τα θέματα των αναλυτικών προγραμμάτων δεν ταυτίζονται πάντοτε με το 

σχολικό βιβλίο του κάθε μαθήματος. Π.χ. Το βιβλίο της κοινωνικής αγωγής δεν 

ακολουθεί όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στο Α.Π. 

Όσον αφορά το μάθημα της γλώσσας (i-iv) οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως δεν υπάρχει 

μεθοδική για τα μαθήματα και πως χρειάζονται: 

- πιο πολλές ώρες γραμματικής 

- να υπάρχουν βιογραφικά για τους συγγραφείς των κειμένων 

- να μην υπάρχουν μεταφρασμένα κείμενα από την αλβανική γλώσσα 

Όσον αφορά το μάθημα της γλώσσας (vi-ix) θα πρέπει: 

Να μην υπάρχουν ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη. Η έκθεση να διδάσκεται σε 

ξεχωριστή ώρα/κεφάλαιο/ενότητα και να προστεθούν παραπάνω ώρες έκφρασης – 

έκθεσης. Να υπάρχει σωστή διανομή της θεωρητικής ύλης από την 6-9η τάξη. Τα 

ανώμαλα ουσιαστικά να γίνουν πιο σαφή γιατί δεν παρουσιάζονται ξεκάθαρα στο 

μάθημα/βιβλίο της γλώσσας της VI τάξης. Να υπάρχουν βοηθητικά βιβλία για το 

μαθητή και το δάσκαλο. Τα ανώμαλα ουσιαστικά, ανώμαλα ρήματα και ανώμαλα 

επίθετα να διδάσκονται σε περισσότερες ώρες στο μάθημα της γλώσσας στην VIII 

τάξη, καθώς, και η ενότητα των ρημάτων να είναι πιο αναπτυγμένη στο μάθημα της 

τάξης αυτής. 

 

Όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας (i-iv) οι εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν στο 

ερώτημα αυτό ενώ στο μάθημα ιστορία (vi-ix) οι ώρες της ύλης θα πρέπει να αυξηθούν 
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διότι είναι ελάχιστες και η ύλη να συνοδεύεται με σύγχρονα γεγονότα και με εποπτικά 

μέσα. 

Όσον αφορά το μάθημα της κοινωνικής αγωγής θα πρέπει να υπάρχουν: 

Περισσότερα εποπτικά μέσα. 

 

Όσον αφορά το μάθημα της γενέτειρας θα πρέπει: 

Η γενέτειρα της Ε΄ τάξης να υπάρχει στα ελληνικά. Να μην θεωρείται το αλβανικό 

έθνος ως μητρικό αλλά το ελληνικό. Ο μαθητής να μαθαίνει για την εξέλιξη της δικιάς 

του ελληνικής κοινωνίας. 

Όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών θα πρέπει: 

Η ύλη να είναι πιο απλή και κατανοητή από το μαθητή. Πιο αναλυτική η πράξη της 

διαίρεσης (Γ΄ τάξη). Πολλά λάθη στην εκτύπωση των βιβλίων. 

 

Όσον αφορά το μάθημα της φυσιογνωσίας θα πρέπει: 

Τα θέματα να είναι εμπλουτισμένα με τις κατάλληλες εικόνες και παραστάσεις. Οι 

εικονογραφήσεις και η επεξήγηση αυτών να είναι πιο σωστές, καθώς και το βιβλίο του 

μαθήματος αυτού να είναι συμβατό με το ΑΠ. 

Όσον αφορά το μάθημα της μουσικής θα πρέπει: 

Να υπάρχει ΑΠ  και υλικο – τεχνική βάση. 

8η-  Όσον αφορά το βοηθητικό υλικό για τον δάσκαλο δεν υπάρχει στο μάθημα της 

γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της γεωγραφίας, της κοινωνικής αγωγής, της 

πολιτικής αγωγής, της γενέτειρας, της τεχνολογίας, των εικαστικών, της χειροτεχνίας, 

των μαθηματικών, της φυσιογνωσίας, της μουσικής.      

 

9η-   Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν βοηθήματα (ασκήσεις, επιπλέον πληροφορίες) για την 

ύλη τους από βιβλία και από το διαδίκτυο στο μάθημα της γλώσσας, της ιστορίας, 

της βιολογίας, της γεωγραφίας, της γενέτειρας, της τεχνολογίας, των εικαστικών, της 

χειροτεχνίας, των μαθηματικών, της κοινωνικής αγωγής (i-iv), της φυσιογνωσίας, της 

μουσικής, μόνον/μονάχα από βιβλία στο μάθημα της κοινωνικής αγωγής (vi-ix) και 

μόνον/μονάχα από το διαδίκτυο στο μάθημα της πολιτικής αγωγής.  

 

10η- Οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησαν πως πρέπει να αλλάξουν τα 

αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος της γλώσσας, της ιστορίας, της 

φυσιογνωσίας, της μουσικής και πως δεν πρέπει να αλλάξουν τα αναλυτικά 

προγράμματα του μαθήματος της βιολογίας, της γεωγραφίας, της κοινωνικής αγωγής, 

της γενέτειρας, της τεχνολογίας, των εικαστικών, της χειροτεχνίας, των μαθηματικών. 

 

11η- Όσον αφορά το ζήτημα για το αν θα πρέπει να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία ορισμένοι εκπαιδευτικοί απάντησαν 

πως πρέπει να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στο μάθημα της 

γλώσσας, της ιστορίας, της βιολογίας, της χειροτεχνίας, των μαθηματικών, της 

φυσιογνωσίας, της μουσικής και να μην αλλάξουν τα σχολικά βιβλία που 

χρησιμοποιούνται στο μάθημα της γεωγραφίας, της κοινωνικής αγωγής, της πολιτικής 

αγωγής, της γενέτειρας, της τεχνολογίας και των εικαστικών.   

  

12η- Όσον αφορά την βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων θα πρέπει: 
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 Να μειωθούν οι ώρες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε μαθήματος προκειμένου 

να αποφορτιστεί και να είναι, έτσι, πιο λειτουργικό.  

 Κάθε Αναλυτικό Πρόγραμμα να είναι συγκεκριμένο για κάθε μάθημα. 

 Όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα στο μάθημα της γλώσσας (i-iv) θα πρέπει 

να διαθέτει περισσότερες ώρες γραμματικής, πιο κατανοητά και σύντομα κείμενα, 

καθώς, και κείμενα ιστορίας και παράδοσης. 

 Στο μάθημα της γλώσσας (vi-ix) να υπάρχει ενιαίο βιβλίο από το δημοτικό μέχρι 

και την 9η τάξη. Να υπάρχουν ποιοτικά λογοτεχνικά κείμενα και τετράδιο εργασιών 

για κάθε βιβλίο από την 6η-9η τάξη. Να βελτιωθούν όλα τα ελληνικά βιβλία με δομή 

και περιεχόμενο σύμφωνα με εκείνο του ελληνικού κράτους. Να υπάρχουν θέματα 

που να σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Στην 9η τάξη το μάθημα 

της γλώσσας αντί για 3 ώρες την εβδομάδα να γίνει 4 ώρες την εβδομάδα. Επίσης 

στο μάθημα της γλώσσας θα πρέπει: 

 Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των κειμένων και να είναι κατάλληλα 

για την ηλικία των παιδιών, ακόμη να μην υπάρχουν μεταφρασμένα κείμενα από 

την αλβανική αλλά γνήσια λογοτεχνικά κείμενα. 

 Να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για την διεξαγωγή του κάθε μαθήματος.  

 Να δοθεί έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 

 Να υπάρχει κατάλληλη εικονογράφηση η οποία να είναι προσαρμοσμένη με τα 

κείμενα και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος. 

 Να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τους συγγραφείς των κειμένων. 

 Να υπάρχουν θέματα που να σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. 

 Όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας (i-iv) θα πρέπει να υπάρχει βελτίωση προς 

όλες τις κατευθύνσεις. 

 Όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας (VI-IX) να υπάρχει βοηθητικό υλικό, πιο 

κατανοητές ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες στα ιστορικά γεγονότα, 

καθώς και αλλαγές στις ώρες της ύλης. 

 Να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις ορισμένων κεφαλαίων, όπως π.χ. στο 

μάθημα της βιολογίας, το κεφάλαιο της κληρονομικότητας των χαρακτηριστικών, 

της βιόσφαιρας, του περιβάλλοντος και της τροφικής αλυσίδας.  

 Να ενταχθούν περισσότερες ώρες/μαθήματα σε διάφορες ενότητες, όπως π.χ. στο 

μάθημα της βιολογίας στην ενότητα «Η κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών».  

 Να απλοποιηθούν ορισμένα κεφάλαια, όπως π.χ. στο μάθημα της βιολογίας το 

κεφάλαιο 7, το νευρικό και το ορμονικό σύστημα. 

 Να βελτιωθεί η ορολογία σε κάθε μάθημα, κυρίως, στο μάθημα της βιολογίας. 

 Να εμπλουτιστούν όλα τα μαθήματα με επιπλέον ασκήσεις και ερωτήματα και να 

αποσαφηνίζονται λεπτομερειακά οι εργασίες που διαθέτουν, κυρίως στο μάθημα 

της βιολογίας.  

 Να υπάρχει διαθέσιμο βοηθητικό υλικό, ώστε η κάθε ύλη να γίνεται περισσότερο 

κατανοητή, κυρίως, στο μάθημα της γεωγραφίας. 

 Να αναβαθμιστεί η περιγραφή/επεξήγηση/ερμηνεία των μαθημάτων στο μάθημα 

της γεωγραφίας.  

 Να είναι σχετικά πρόσφατες οι εκδόσεις των βιβλίων, όπως π.χ. του βιβλίου της 

γεωγραφίας.  
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 Να παρουσιάζονται και να αναφέρονται οι στόχοι του μαθήματος, κυρίως, στο 

μάθημα της γεωγραφίας και της τεχνολογίας. 

 Να βελτιωθεί η κατανομή της ύλης του μαθήματος της γεωγραφίας και να 

συνοδεύεται από ασκήσεις και άτλαντες. 

 Όσον αφορά το μάθημα της κοινωνικής αγωγής (i-iv) να υπάρχει χώρος για 

βελτίωση προς όλες τις κατευθύνσεις, τα κείμενα για τη γενέτειρα να είναι 

εικονογραφημένα και οι ελεύθερες ώρες να έχουν και ένα θέμα. 

 Να μειωθεί ο όγκος των γνώσεων και να επανεξεταστεί η κατανομή του αναλυτικού 

προγράμματος της κοινωνικής αγωγής (vi-ix). 

 Όσον αφορά το μάθημα της γενέτειρας πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στο 

μάθημα αυτό. 

 Να δοθεί έμφαση και να βελτιωθεί η κατανομή της ύλης προς όλες τις 

κατευθύνσεις, κυρίως, στο μάθημα της τεχνολογίας. 

 Η ύλη να παρουσιάζεται με διάφορα εποπτικά μέσα και να διαθέτει πλούσια 

εικονογράφηση, κυρίως, στο μάθημα της τεχνολογίας.  

 Να συρρικνωθούν τα εκτενή μαθήματα, κυρίως, στο μάθημα της τεχνολογίας και 

να ενταχθούν επιπλέον ενότητες/κεφάλαια που απουσιάζουν είτε δεν διδάσκονται 

στο μάθημα αυτό. 

 Να μειωθούν οι εργασίες και να προστεθούν διάφορα εκπαιδευτικά υλικά, κυρίως, 

στο μάθημα της τεχνολογίας.  

 Το μάθημα των εικαστικών να εμπλουτιστεί με άπλετες εικόνες για τα διάφορα 

θέματα που πραγματεύεται και να διαθέτει μια ευρύτερη γκάμα/ποικιλία θεμάτων.  

 Για το μάθημα της χειροτεχνίας να γραφτεί, οπωσδήποτε, βιβλίο και να 

συγκεντρωθούν διάφορα άλλα βοηθητικά υλικά που να προσφέρουν 

ολοκληρωμένες γνώσεις στο αντικείμενο αυτό. 

 Όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών σύμφωνα με την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών υπάρχει χώρος για βελτίωση. 

 Όσον αφορά το μάθημα της φυσιογνωσίας πρέπει να υπάρχει χώρος βελτίωσης 

προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως, προς την κατεύθυνση της εξερεύνησης, της 

παρατηρητικότητας και πραχτικής εξάσκησης. 

 Όσον αφορά το μάθημα της μουσικής υπάρχει χώρος για βελτίωση με περισσότερο 

εξοπλισμό εποπτικών. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Παναγιώτης  Μπάρκας 
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Αξιότιμη  Κυρία  Υπουργέ ! 

 

 Το Τμήμα Ελ. Γλώς., Λογοτ. & Ελλην. Πολιτισμού  στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου  σε συνεργασία με άλλους φορείς με άμεση και έμμεση σχέση με την 

δημόσια παιδεία στην μητρική γλώσσα, πραγματοποίησε πρόσφατα λεπτομερή  και σε 

βάθος έρευνα σε σχέση με την κατάσταση της παιδείας στη μητρική γλώσσα στους 

νομούς Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα.    

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τομείς όπως:- η κατάσταση στα σχολικά κτίρια και 

λειτουργικές υποδομές τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι μαθητές, τα σχολικά 

εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα και τα αναλυτικά προγράμματα για τα μαθήματα στην 

μητρική γλώσσα κλπ.  

Η έρευνα καταλήγει σε σημαντικά συμπεράσματα και κάνει ουσιώδεις 

προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που συναντούνται στη δημόσια παιδεία 

στη μητρική γλώσσα.  

Η έκθεση και τα πορίσματα συζητήθηκαν σε κοινή σύσκεψη ανάμεσα στο 

διδαχτικό προσωπικό του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου  και τους διευθυντές των δημόσιων 

σχολείων στη μητρική γλώσσα στους νομούς Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων 

Σαράντα.  

Στη συνάντηση αποφασίσαμε όπως τα σημαντικά προβλήματα και προτάσεις 

για την επίλυσή τους να σας υποβληθούν σε γενικές γραμμές στην παρούσα επιστολή.  

Για περαιτέρω λεπτομερή ενημέρωση και τον συντονισμό των ενεργειών σε 

εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, η συνάντηση εξουσιοδότησε το Τμημα 

Ελληνικήες Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, όχι μόνο ως ο 

υπέυθυνος φορέας που διενέργησε την έρευνα και μελέτη, αλλά διότι αποτελεί τον 

εξειδικευμένο παράγοντα σε θέματα παιδείας και με συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς 

την δημόσια παιδεία στην ελληνική μητρική γλώσσα.     

 

mailto:ugjrektori@uogj.edu.al
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Συγκεκριμένα η έρευνα διαπιστώνει και προτείνει.  
 

Τα σχολεία στη μητρική γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων μέχρι σήμερα 

λειτουργούν  βάση οδηγιών του Υπουργείου, οι οποίες, ή είναι παλαιωμένες και 

ξεπερασμένες, ή συχνά εκδίδονται για την επίλυση άμεσων και επειγόντων 

προβλημάτων.  Ταυτοχρόνως για σημαντικές πτυχές λειτουργίας των σχολείων αυτών 

δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις που να ρυθμίζουν τη λειτουργία τους κλπ.    

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε ώστε, ή εντός του πλαισίου του αναμενόμενου 

νόμου της κυβέρνησης για τις για τις εθνικές μειονότητες, ή ξεχωριστά, να υπάρξει 

νόμος ή ρυθμιστική νομική διάταξη της συνολικής λειτουργίας των σχολείων αυτών.   

 

Σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών δομών  (Υπουρργείο – Διευθύνσεις 

Παιδείας) να τοποθετηθούν υπεύθυνοι επιθεωρητές που θα επιβλέπουν και συμβάλουν 

στην ομαλή λειτουργία της παιδείας στη μητρική γλώσσα. 

 

Όσο αφορά την κατάσταση των σχολείων και της εκπαιδευτικής υποδομής  

σ΄αυτά, υπογραμμίζεται η ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλων κτιρίων και της 

απαραίτητης μαθητικής υποδομής, που να εξασφαλίζουν ποιοτική εκπαίδευση. (Η 

έρευνα διαπιστώνει την πραγματική κατάσταση στο τερέν και κανει λεπτομερή 

προτάσεις).   

  Σε σχέση με τους μαθητές, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης  

ενός καλύτερου κοινοτικού σχολικού περιβάλλοντος (ξεκινάει από τη διαπίστωση των 

σχολείων με ελάχιστους μαθητές), την ανάγκη εξασφάλισης εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού και της παροχής εκπαιδευτικών και λοιπών κινήτρων για ποιοτική παιδεία  

και για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

 

Η μελέτη εκτιμά απαράδεχτη την πραχτική λειτουργίας μαθήματος σε 

συνδιδασκόμενες τάξεις και στο γυμνάσιο.   
 

- Όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα, προτείνουμε  

ώστε σεβόμενοι τα εγκρινόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού 

προγράμματα σπουδών και αναλυτικά προγράμματα, καθώς και το Σύνταγμα της 

χώρας και τον νόμο για την προπανεπιστημιακή παιδεία, τα βιβλία μητρικής γλώσσας 

και εκείνα που αφορούν την καλλιέργεια της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, 

(όπως αναφέρονται στην έκθεση) να συγγράφονται από επιτόπιες συγγραφικές ομάδες. 

Αυτό διότι, εκτός των γνώσεων γενικού περιεχομένου σε σχέση με τη χώρα, την 

Αλβανία, πρέπει να περιέχουν και θέματα που αφορούν με τις εθνικές ιδιαιτερότητες 

των μαθητών.    

Τα υπόλοιπα, επιστημονικά,  στη μητρική γλώσσα να εισάγονται από Ελλάδα, 

είτε με την παραχώρηση δικαιωμάτων και την έκδοσή τους στην Αλβανία, είτε μέσω 

εισαγωγής ως έχουν. Την επιλογή εισαγωγής από Ελλάδα διευκολύνει το γεγονός ότι 

τα προγράμματα σπουδών και οι γνώσεις που παρέχουν με το πέρας του εκπαιδευτικού 

κύκλου , είναι συνολικά ισοδύναμα. 

Στην υπηρεσία της λύσης αυτής προτείνουμε ώστε, στο πλαίσιο της νέας 

μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υποχρεωτική παιδεία, η 

κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων στην μητρική γλώσσα, να 

πραγματοποιείται  με την άμεση συμμετοχή ειδικών από την εθνική ελληνική 

μειονότητα.  

 

- Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, προτείνουμε ώστε υπό την  
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αιγίδα του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, τα 

επιμορφωτικά σεμινάρια να μετατραπούν σε καθιερωμένο σύστημα . Απαραίτητη  

κρίνεται η συμμετοχή των αλβανικών αρμόδιων αρχών και του Πανεπιστημίου των 

Ιωαννίνων.  

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, να 

αναλάβει επίσης και την άμεση ετήσια επιμόρφωση των ελληνοδιδασκάλων. (Γι΄αυτό. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού  θα πρέπει να νομιμοποιήσει το δικαίωμα αυτό 

προς το Τμήμα, εφόσον έχει υποβληθεί συγκεκριμένο αίτημα)  

 

Για το ξεπέρασμα του προβλήματος της μη ταύτισης του πτυχίου του 

εκπαιδευτικού με το μάθημα που διδάσκει, ή της γλώσσας με τη γλώσσα των 

μαθημάτων που διδάσκει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού, σε συνεργασία με άλλα παιδαγωγικά τμήματα στο Πανεπιστήμιο 

Αργυροκάστρου, να αναλάβει την κατάρτιση δασκάλων σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

ειδικότητες μαθημάτων στη μητρική γλώσσα. Στη συνεργασία αυτή, το Τμήμα 

Ελληνικών θα εγγυάται τη ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, ενώ τα άλλα τμήματα την 

επιστημονική κατάρτιση στην εκάστοτε ειδικότητα. Η συγκεκριμένη συνεργασία  θα 

πραγματοποιηθεί  στη λογική  της Συμφωνίας της Μπολόνια, ή στα δύο προγράμματα 

σπουδών (Bachelor + επαγγελματικό master) ή μόνο κατά το πρόγραμμα του Bachelor. 

Οι φοιτητές που θα ενταχτούν στο πρόγραμμα αυτό σπουδών θα  ανταποκρίνονται στο 

σχεδιασμό των διευθύνσεων παιδείας βάση αναγκών για θέσεις εργασίας στα σχολεία 

στη μητρική γλώσσα και θα επιλέγονται βάση κριτηρίων που θα εγγυούνται την 

ποιότητα  

Για την εξασφάλιση του αναγκαίου διδαχτικού προσωπικού  μπορεί να 

εφαρμοστεί  και η πραχτική των ιδιωτικών σχολείων, δλδ μέσω απόσπασης από το 

ελληνικό δημόσιο , εφόσον προηγηθεί σχετική συμφωνία ανάμεσα στα δύο αρμόδια 

υπουργεία των δύο χωρών. 

 

Η έρευνα προτείνει ώστε, με την καθιέρωση της πέμπτης τάξης στο επίπεδο 

δημοτικού, το μάθημα των μαθηματικών στην τάξη αυτή, το οποίο μέχρι πρότινος 

διεξάγονταν στην αλβανική, στο εξής να διδάσκεται στην ελληνική, εφόσον στο 

επίπεδο αυτό, το δημοτικό, όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και από τον 

ίδιο δάσκαλο.    

 

Προτείνουμε επίσης, ώστε τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στις πόλεις του 

Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, να αποχτήσουν καθεστώς 

ανεξάρτητων σχολείων με δικές τους διευθύνσεις. Επιβάλλεται το μέτρο αυτό διότι 

λειτουργούν ακόμα με το στάτους του ανοίγματός τους το 1996, ως τάξεις  σε εξάρτηση 

ενός σχολείου στην επίσημη γλώσσα.  

  

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου  

 

 

     Αργυρόκαστρο, 16.08.2015 

Παναγιώτης Μπάρκας  
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αναβάθ 

Προς:  Γενικό πρόξενοι της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 

Πρέσβη κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΛΙΟ. 

 

Θέμα:  Βασικά αιτήματα προς Υπουργό Παιδείας για το εκπαιδευτικό 

στην ε. ε. μειονότητα. 

15.02.2016 
 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Πρόξενε, 

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στη μητρική γλώσσα στο 

αλβανικό δημόσιο, τα οποία απαιτούν άμεση λύση, θεωρούμε τα κάτωθι.  

 

α. Λειτουργία της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο με 

βάση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου.  

(Μέχρι τώρα τα σχολεία αυτά λειτουργούν με οδηγίες, συχνά πολύ 

ξεπερασμένες, ή  και με καλή τη θέληση. Η επίσημη επετηρίδα διαγωνισμού για θέσεις 

εργασίας δεν περιέχει τη δυνατότητα αυτή για τους ελληνοδιδασκάλους, ή τους 

περιλαμβάνει στην κατηγορία των δασκάλων άλλων ξένων γλωσσών. Η κατάρτιση 

όλων των κρατικών τεστ για τις εξετάσεις, ή άλλων επίσημων εγγράφων που αφορούν 

το περιεχόμενο και τη διαδικασία της παιδείας στη μητρική γλώσσα, γίνεται από άτομα 

και φορείς που δεν έχουν σχέση με την ε. ε. μειονότητα, η μεταφράζονται μηχανικά 

από τα αλβανικά απλώς από γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Δλδ, αν ληφθεί υπόψη 

και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, πρόκειται για παιδεία στην ελληνική 

γλώσσα με αλβανικό περιεχόμενο και όχι για παιδεία στη μητρική γλώσσα  σε μαθητές 

ελληνικής ιθαγένειας.)  

 Στη συγκεκριμένες καταστάσεις επείγει η έκδοση από την κυρία Υπουργό 

της οδηγίας σχετικά με τις αναλογίες των μαθημάτων στη μητρική και την 

επίσημη γλώσσα. Η αμεσότητα προκύπτει: 

1. Η σε ισχύ σχετική οδηγία του 1994 έχει ξεπεραστεί λόγω του ότι από τότε  

έχουν αλλάξει αρκετές φορές τα προγράμματα σπουδών για την εκπαιδευτική αυτή 

βαθμίδα. 

2. Επιβάλλεται από την αναγκαιότητα εφαρμογής της νέας εκπαιδευτικής  

μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική δημόσια παιδεία. 

3. Η μη έκδοση νέας οδηγίας εμποδίζει  την κατάρτιση και σύνταξη των νέων  

βιβλίων για τις τάξεις που περιλαμβάνονται στη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

 Η νέα οδηγία της Υπουργού για τις αναλογίες των μαθημάτων να  

λάβει υπόψη την πρόταση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 

Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, η οποία στηρίζεται 

πλήρως στην μέχρι τώρα πραγματικότητα και με την οποία έχει συμφωνήσει κατ’ 

αρχήν η Κυρία Υπουργός στη συνάντηση με τον κύριο Πρέσβη στις 06/10/2015. 

 

 β. Να εξουσιοδοτηθεί επίσημα από  το Υπουργείο Παιδείας ο προτεινόμενος 

από τους εκπαιδευτικούς και λοιπούς εκπροσώπους της ε.ε. μειονότητας συντονιστικός 

φορέας, το Τμήμα Ελληνικών στο Παν. Αργυροκάστρου, για τη συγγραφή, σύνταξη 

και μετάφραση των σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα για τις τάξεις που 

εντάσσονται στην νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στα σχολεία στη μητρική γλώσσα 

στο αλβανικό δημόσιο. Τα βιβλία αυτά να σέβονται τις εθνικές ιδιαιτερότητες των 

μαθητών ελληνικής εθνικότητας, όπως προβλέπει το σύνταγμα τη χώρας. 
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Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τα χρονικά περιθώρια έχουν θέσει 

πραχτικά σε κίνδυνο την εξασφάλιση των βιβλίων για τις τάξεις αυτές και  για το νέο 

σχολικό έτος.  

γ.  Για την σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης και την έγκαιρη εξασφάλιση 

των σχολικών εγχειριδίων, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στα σχολεία στη μητρική 

γλώσσα, να εφαρμοστεί με την καθυστέρηση του ενός σχολικού έτους, όπως έχει γίνει 

και στις προηγούμενες σχετικές μεταρρυθμίσεις. Διαφορετικά, η αντικειμενική 

αδυναμία εξασφάλισης εγκαίρως των βιβλίων, σημαίνει ότι οι μαθητές που σήμερα 

είναι στην πρώτη και την έκτη τάξη, να μη έχουν ποτέ βιβλία στη μητρική γλώσσα. 

δ. Οι ιδιαιτερότητες της παιδείας στη μητρική γλώσσα απαιτούν την 

τοποθέτηση αρμοδίων στελεχών από την ε.ε. μειονότητα σε όλη την πυραμίδα των 

υπευθύνων πολιτικών και διοικητικών εκπαιδευτικών θεσμών (από το Υπουργείο μέχρι 

τις διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις παιδείας στους ανάλογους νομούς). Κρίνεται 

απαραίτητη η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού της ε.ε. μειονότητας και των 

άλλων συντονιστικών φορέων της στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την παιδεία 

στη μητρική γλώσσα. 

ε. Η λειτουργία των προσκολλημένων ελληνικών μειονοτικών τάξεων σε 

αλβανικά σχολεία στις πόλεις Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, (από το 

1996), ως αυτοτελή σχολεία με δική τους ανεξάρτητη διεύθυνση, εξασφαλίζοντας 

κατάλληλους χώρους στέγασης.   

ζ.  Τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών ανάλογων με το 

αντικείμενο διδασκαλίας. (είναι υποχρέωση του αλβανικού κράτους και όχι δική μας)  

 

Με την εκτίμησή μου 

Παναγιώτης Μπάρκας 
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Προς:  Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας 

  Κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ  ΡΟΚΑΝΑ             Τίρανα. 

 

Κοινοποίηση:  Κυρία ΕΥΘΥΜΙΑ –ΚΥΠΡΗΣ  ΖΕΡΒΑ 

   ‘Α Γραμματέας –Πρεσβεία της Ελλάδας        Τίρανα 

 

 

Θέμα: Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων στην παιδεία στη μητρική γλώσσα στην Ε. Ε. 

Μειονότητα  

Μάρτιο 2016 
 

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αποτελεί τον πανεπιστημιακό φορέα σε άμεση σχέση 

με τη λειτουργία της παιδείας στην μητρική γλώσσα στην εθνική ελληνική μειονότητα 

στην Αλβανία.  

Προς την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που 

πραγματοποιεί η Κυβέρνηση στον εκπαιδευτικό τομέα, το Τμήμα εξετάζει την όλη 

δραστηριότητά του για να ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρεώσεις του. Ταυτόχρονα 

έχει προβεί σε συζητήσεις με τις αρμόδιες τοπικές αρχές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε το Τμήμα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 

επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παιδεία στη μητρική γλώσσα στα 

δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική 

μειονότητα. 

Με βάση τις δύο αυτές κατευθύνσεις δράσης, το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα στόχων. 

 

Παραθέτουμε στη συνέχεια το δικό μας σκεπτικό προς επίτευξη των 

προαναφερόμενων στόχων. 

 

A.- Πρώτιστη μέριμνα παραμένει η βιωσιμότητα του Τμήματος, η οποία, όπως 

αναφέραμε ξεκινάει κατά κύριο λόγο από την δική του ιδιαιτερότητα και σκοπιμότητα. 

Η διοίκησή του Τμήματος σημειώνει ότι έχει αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μη 

βρεθεί εκτεθειμένο όσον αφορά τις νομικές δεσμεύσεις.  Η θετική απάντηση στην 

πρόσκληση του Τμήματος προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για δύο καθηγητές από το 

εν΄λόγω πανεπιστήμιο, αποτελεί μια επιπλέον εγγύηση για την αναβάθμιση του 

ακαδημαϊκού και επιστημονικού επιπέδου του Τμήματος, όπως και την καλύτερη 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε πολλούς τομείς.  

 Όπως, όμως για όλο το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου παραμένει απειλητικό 

το θέμα αριθμού φοιτητών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αλλαγή του μέχρι τώρα 

τρόπου κατανομής των φοιτητών στα πανεπιστήμια, θα λύσει οριστικά το θέμα αυτό. 

 

B.- Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε ότι το Τμήμα με την πολιτική στήριξη των 

αρμόδιων φορέων και θεσμών, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παιδεία στη μητρική γλώσσα στην ελληνική 

μειονότητα.  

Συγκεκριμένα. Οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν τα ελληνικά μαθήματα στα 

ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αλβανικό δημόσιο, (πλην τα 
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μαθήματα γλώσσας και λογοτεχνίας) είναι ανειδίκευτοι σε ότι αφορά την ελληνική 

γλώσσα.  

Το πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο από το 1991-93, που καθιερώθηκε  η 

διδασκαλία στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον στο 50 τοις εκατό του συνόλου του 

μαθητικού προγράμματος. Μέχρι πρότινος ξεπερνιούνταν με πολιτικά κριτήρια, σε 

βάρος όμως της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών.  

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της αλβανικής κυβέρνησης, οι οποίες απαιτούν 

την ταύτιση του πτυχίου με το αντικείμενο διδασκαλίας, έχει κάνει δύσκολα τα 

πράγματα, εφόσον προκύπτει ότι, όπως αναφέραμε, κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία οι 

δάσκαλοι αυτοί διδάσκουν εκτός αντικειμένου. Άρα θεωρούνται νομικά παράνομοι. 

Σε συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος με την Διευθύντρια Εκπαίδευσης 

Περιφέρειας Αργυροκάστρου, κυρία Λιντίτα Ρόβα, όπως και με τις αρχές του 

Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, συμφωνήσαμε ότι προς νομική και πραχτική επίλυση 

του χρόνιου αυτού προβλήματος, να προτείνουμε από κοινού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Αθλητισμού την έναρξη και λειτουργία στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, ενός προγράμματος επαγγελματικού 

ΜΑΣΤΕΡ με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, ένας 

δάσκαλος, ο οποίος κατέχει λχ. πτυχίο διδασκάλου Βιολογίας στα αλβανικά, θα μπορεί 

να διδάσκει το μάθημα αυτό στην ελληνική σε ελληνικό μειονοτικό σχολείο, εφόσον 

κατέχει και το συγκεκριμένο ΜΑΣΤΕΡ για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.  

Γ.- – Ένα άλλο σημαντικό και ταυτόχρονα χρόνιο πρόβλημα παραμένει η 

εξασφάλιση ποιοτικών σχολικών βιβλίων στη μητρική γλώσσα για τα σχολεία στην 

εθνική ελληνική μειονότητα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία απέδειξε ότι δεν αποτελεί λύση 

τόσο για την έγκαιρη εξασφάλιση των βιβλίων αυτών όσο και σε ό,τι αφορά την 

ποιότητά τους.   

Το Τμήμα προτείνει ώστε να αποτελέσει τον επίσημο θεσμό συντονισμού των 

ενεργειών για τη συγγραφή, σύνταξη και αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων στη 

μητρική γλώσσα. Οι λόγοι για ανάληψη από το Τμήμα, ενός τέτοιου ρόλου αφορούν 

την πανεπιστημιακή του ιδιότητα, το επιστημονικό επίπεδο και την αμεσότητα με τα 

ελληνικά σχολεία στην εθνική ελληνική μειονότητα.  

 Με την πρόταση αυτή του Τμήματος ήταν απολύτως σύμφωνη και η κα 

Διευθύντρια Παιδείας Περιφέρειας Αργυροκάστρου. Οι αρχές του Πανεπιστημίου 

Αργυροκάστρου έχουν σταθεί αρωγός και σε προηγούμενη προσπάθεια υλοποίησης 

της πρότασης αυτής πριν ένα χρόνο. Επίσης, τη συγκατάθεσή τους για κοινή σύμπραξη 

στο θέμα αυτό εξέφρασαν και  οι αρχές του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, η εμπειρία 

του οποίου σε τέτοιου είδους θέματα είναι πρωτοποριακή.   

Ο συγκεκριμένος ρόλος κρίνεται απαραίτητος και στην περίπτωση, που 

σχολικά εγχειρίδια για κάποια επιστημονικά μαθήματα έρθουν από Ελλάδα.  

Συνηγορεί ακόμα το γεγονός ότι προσφάτως το Υπουργείο Παιδείας κατάργησε 

τον θεσμό του ALTERTEXT. Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 

Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου μπορεί να αποτελέσει 

κάλλιστα το εξειδικευμένο παράρτημα συγγραφής και έκδοσης των σχολικών βιβλίων 

για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα στον νέο αρμόδιο φορέα που αναμένεται να 

αντικαταστήσει τους αντίστοιχους παλιούς θεσμούς.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα καθίσταται ο πλέον αρμόδιος και έγκυρος 

επιστημονικός φορέας, ώστε, σε συνεργασία με τους τοπικούς εκπαιδευτικούς 

παράγοντες, να αναλάβει και την κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων για το 

εκάστοτε μάθημα διδασκόμενο στην μητρική γλώσσα. 
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Δ.- Σύμφωνα με τις νομικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, ο εκάστοτε 

δάσκαλος θα πρέπει να λαμβάνει ετησίως μια πιστοποίηση εξειδίκευσης αντίστοιχη με 

3 μαθητικές μονάδες (Credits). Η συγκεκριμένη εξειδίκευση έχει αναγνωριστεί σε 

πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα σε όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα καθώς και 

σε άλλους θεσμούς παρόμοιας αρμοδιότητας.  

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, λόγω 

ολιγωριών, δεν κατάφερε να καταθέσει έγκαιρα παρόμοιο αίτημα με αποτέλεσμα να 

μη έχει εξασφαλίσει μια τέτοια άδεια και δικαίωμα.  

Σαν αποτέλεσμα, οι Ελληνοδιδάσκαλοι πηγαίνουν σε αλβανικά Τμήματα για 

την εξασφάλιση της πιστοποίησης αυτής. Σημειώνουμε δε, ότι πρόκειται για σημαντικό 

αριθμό ωρών διδασκαλίας σε θέματα γλώσσας, λογοτεχνίας, μεθοδικής, πολιτισμού, 

γεγονός που καταστεί την πιστοποίηση αυτή απαραιτήτως ωφέλιμη για την εξειδίκευση 

και επιμόρφωση των Ελληνοδιδασκάλων.  

Το πρόγραμμα αυτό ατομικής κατάρτισης για λογαριασμό υποχρεώσεων προς 

την αλβανική νομοθεσία, μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα με ένα διαρκές πρόγραμμα 

εξειδίκευσης και επιμόρφωσης των Ελληνοδιδάσκαλων, που μπορεί να αναλάβει το 

Τμήμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. 

Περί του θέματος αυτού, το Τμήμα έχει καταθέσει στις αρμόδιες αρχές του 

Πανεπιστημίου το αίτημα και το σχετικό πρόγραμμα με σκοπό να υποβληθεί στο 

Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.  

Θα επιθυμούσαμε πολύ να παρακαμφθούν τα όποια εμπόδια προς έγκριση της 

συγκεκριμένης άδειας.  

 

Σας  ευχαριστούμε για την κατανόηση 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής  

Γλώσσας, Λογοτεχνίας & Ελληνικού Πολιτισμού  
Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας 

 

Ακολουθεί το αλβανικό κείμενο. 

 

Lënda:  Departementi i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek dhe  

problematika e arsimit në minoritetin etnik grek. 

 

 Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e 

Gjirokastrës, përbën institucionin e vetëm universitar në marrëdhënie të drejtpërdrejta 

me funksionimin dhe mbarëvajtjen e arsimit në gjuhën amtare në minoritetin etnik grek 

në Shqipëri. 

 Në këtë drejtim dhe në kuadër të reformave që ka ndërmarrë Qeveria në fushën 

e arsimit, Departamenti ynë shqyrton gjithë veprimtarinë e tij për t’u përgjigjur sa më 

mirë detyrimeve të tij akademike dhe në shërbim të komunitetit. Për këtë, kohët e fundit 

ka ndërmarrë diskutime me autoritetet lokale të arsimit parauniversitar për të kontribuar 

në zgjidhjen e problemeve që përballon arsimi në gjuhën amtare në shkollat publike të 

minoritetit grek. 

 Duke marrë si bazë problematikën në këto dy drejtime Departamenti po Ju 

parashtron disa objektivash realizimi i të cilave, kërkon mbështetjen tuaj. 

  Parashtrojmë në vijim projektin e objektivave tona. 

 Α.- Shqetësim parësor mbëtet vazhdimi i funksionimit të Departamentit, që, siç 

e theksuam, lidhet me veçorinë që ai ka. Nga ana jonë kemi marrë dhe po marrim të 

gjitha masat e domosdoshme për të plotësuar të gjitha mangësitë në ballafaqim me 

ligjin. Përgjigja pozitive që ftesa e Departamentit tonë ka nga Universiteti i Janinës për 
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dy pedagogë nga ky Universitet, përbën një mundësi reale pët të rritur nivelin e tij 

akademiko-shkencor dhe mundësinë e bashkëpunimit me këtë Universitet në shumë 

drejtime.  

Por, si për të gjithë Universitetin e Gjirokastrës, mbëtet kercenues për fatin e 

Departamentit numri i ulët i studenteve për çdo vit akademik. Kemi besim se ndryshimi 

i mënyrës së deritashme në shpërndarrjen e studenteve nëpër universitete do të zgjidh 

në mënyrë përfundimtare këtë problem jetik për këtë Universitet dhe për pasojë edhe 

për Departamentin tonë. 

B.- Shprehim gjithashtu besimin se Departamenti ynë, duke patur mbështetjen  

dhe bashkëpunimin e duhur të institucionëve kopetente, do të mund të kontribuojë 

esencialisht në zgjidhjen e problemeve që has arsimi në gjuhën amtare në shkollat 

publike të minoritetit etnik grek. 

Kështu, mësuesit që japin lëndë në gjuhën amtare në arsimin e mesëm të ulët 

dhe fillor, (përveç gjuhës dhe letërsisë greke) nuk kanë njohje të çertifikuar të gjuhës 

greke, pra realisht janë jashtë profilit. 

Problemi mbeti pa zgjidhje që nga vitet 1991-93, kur qeveria vendosi që një 

numër i madh lëndësh të programit mësimor në arsimin e mesëm të ulët në shkollat e 

minoritetit (mbi 50% e tyre) të zhvillohen në gjuhën amtare. Deri tani problemi i 

mësuesve jashtë profilit në këto shkolla kapërxëhej me kritere dhe qëndrime politike, 

por që i kushtuan shumë rendë cilësisë së arsimimit të nxënësve.  

Reformat e fundit të qeverisë, të cilat, kërkojnë ndër të tjera, identifikimin e 

vendit të punës me diplomën e mësuesit, pra të jenë brenda profilit, e ka bërë problemin 

më të vështirë, pasi sipas të dhenave të DAR-ve në shumicën dërmuese mësuesit në 

shkollat e minoritetit janë jashtë profilit. Pra, janë të “paligjshëm”. 

Në diskutimin mbi këtë problem me Drejtorën e DAR-it Gjirokastër, z/nj 

Lindita Rova, ashtu si edhe me autoritetet e Universitetit të Gjirokastrës, ramë dakort 

që, për zgjidhjen ligjore dhe praktike të këtij problemi, t’i propozojmë Ministrisë së 

Arsimit dhe Sportit, aprovimin e një MASTER-i profesional me objekt gjuhën greke. 

Funksionimi i tij pranë Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek do t’i 

jap mundësi kësaj kategorie mësuesish jasht profilit, të legalizojnë plotësisht profilin e 

tyre. Kështu, p.sh, një mësues i cili ka diplomë universitare për biologji (shqip) do të 

mund të jap këtë lëndë në gjuhën greke në një shkollë të minoritetit grek pasi ka ndjekur 

dhe ka marrë MASTER-in në gjuhën greke.    

C.- Një problem tjetër shumë i rendësishëm dhe njëkohësisht kronik, 

mbëtet sigurimi i teksteve cilësore në gjuhën amtare për shkollat në minoritetin 

etnik grek. Inisiativa private vërtetoi se nuk përbën zgjidhje, si për sigurimin në kohë 

të këtyre librave, ashtu edhe përsa i përket cilësisë së tyre, apo edhe kostos. 

Departamenti ynë propozon të kthehet ai në një institucion zyrtar në varësi dhe 

funksion të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për koordinimin e të gjitha veprimeve e 

përpjekjeve për hartimin, redaktimin, vlerësimin etj të teksteve shkollore në gjuhën 

amtare. Arsyet që Departamenti kërkon një rol të tillë lidhen me cilesinë e tij 

universitare, kualifikimin shkencor dhe marrëdhëniet e tij të drejtpërdrejta dhe 

funksionale  me shkollat në gjuhën amtare në minoritetin etnik grek. 

Me këtë propozim të Departamentit është plotësisht dakort edhe DAR 

Gjirokastër. Autoriteti i Universitetit Gjirokastër, ishte dhe mbëtet mbështetësi kryesorë 

i kësaj inisiative. Madje, vitin që shkoi ishte ai që inicoi një ndërmarrje të tillë. Po ashtu, 

vullnetin për bashkëpunimim në këtë drejtim shprehen edhe auoritetet e Universitetit të 

Janinës, përvoja e të cilit në këtë fushë është e vlerësuar dhe për kushtet e Greqisë. 

Ky rol për Departamentin tonë gjykohet i domosdoshëm edhe në rastin kur për 

lëndët shkencore në gjuhën amtare, librat mund të vinë nga shteti grek. Departamenti 
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në këtë rast mund të marrë përsipër përshtatjen e tyre me programet analitike të 

shkollave tona. 

Argument shtesë për këtë rol të Departamentit përbën fakti që së fundmi  

Ministria e Arsimit anulloi institucionin e ALTERTEXT-it.  

Në këto rrethana Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek në 

Universitetin e Gjirokastrës, në varësi të institucionit të ri qëndror në Ministri për 

përgatitjen e librit shkollor, mund të përbëjë në mënyrën më të mirë të mundshme 

subjektin e specializuar për përgatitjen dhe botimin e të gjitha titujve të librave në 

gjuhën amtare për shkollat e minoriteti grek.  

Në këtë kuadër, Departamenti përbën edhe institucionin e duhur shkencor, i cili 

në bashkëpunim me faktorët lokalë e qëndrorë, të marrë përsipër edhe hartimin dhe 

përpunimin e programëve analitike për çdo lëndë në gjuhën amtare. 

D.- Në bazë të dispozitave ligjore të Ministrisë së Arsimit, çdo mësues duhet të 

sigurojë për çdo vit tre kredite si vlerësim trajnimi nga një subjekt i autorizuar nga kjo 

Ministri. Kjo e drejtë u është njohur shumë dëpartamenteve universitare me programe 

studimi në mësuesi. 

Departamenti i Gjuhës Letërsisë dhe Qytetërimit Grek, për arsye kryesisht 

subjektive dhe neglizhence, nuk arriti të përfitojë këtë të drejtë.  

Si rezultat mësuesit që japin lëndë në gjuhën greke në shkollat e minoritetit u 

drejtohen subjekteve të lincesuara për trajnim në lëndë në gjuhën shqipe.  

Ne kërkojmë, që edhe Departamenti ynë të pajiset me një licensë trajnimi të 

mësuesve që japin lëndë të gjuhës dhe letërsisë greke dhe lëndë të tjera në gjuhën greke. 

Për këtë qëllim Deparetamenti ka paraqitur tek autoritetet e Universitetit të Gjirokastrës  

një kërkesë së bashku me programin konkret të trajnimit për ta përcjellë Ministrisë së 

Arsimit. Për këtë qëllim do t’i luteshim autoritetit të Ministrisë që të mos mirreshin 

parasysh kufizimet kohore, apo ciklet e mbyllura për aprovimin e kërkesës tonë.  

Theksojmë gjithashtu, se programet e trajnimit që Departamenti ynë propozon 

përmbajnë një numër të konsiderueshëm orësh mësimore me objekt gjuhën dhe 

letërsinë greke, gjë që e bën atë detyrimisht të vlefshëm për kualifikim gjuhësor të kësaj 

kategorie mësuesish.  

Nga ana tjetër ky program indivudual trajnimi mund të gërshetohet shumë mirë 

me një program afatgjatë kualifikimi  të mësuesve për lëndët në gjuhën greke  në 

shkollat e minoritetit grek, që Departamenti ynë parashikon të ndërmarrë në 

bashkëpunim me Universitetin e  Janinës, program që do të zgjidh praktikisht në një 

masë të madhe çeshtjen e profilizimit të këtyre mësuesve sipas lëndës, apo lëndëve që 

japin. 

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin, shpresojmë në mbështetjen dhe 

përkrahjen Tuaj për arritjen e këtyre objektivave.  

 

Me respekt  

Përgjegjësi i Departamentit të Gjuhës Letërsisë dhe Qytetërimit Grek 

Universiteti i Gjirokastrës 

Doc. Dr. Panajot Barka    

 
 

 

       Αργυρόκαστρο, 20.05.2016 

 

Προς:  Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα 

 Κύριο Λεωνίδα Ροκανά 



84 
 

Γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 

Πρέσβη κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΛΙΟ. 

Έλληνες Βουλευτές στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, κυρίους 

ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΡΤΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΛΗ, ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΑΒΟ, ΒΑΓΓΕΛΗ 

ΝΤΟΥΛΕ. 

 Πρόεδρο του Κόμματος των Ελλήνων 

κύριο ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΙΤΣΙΟ, 

Πρόεδρο της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ 

κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΠΑ, 

Δήμαρχος Φοινίκης 

κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟ, 

Δήμαρχο Δρόπολης  

Κύριο ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ. 

 

Θέμα: Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση με την Κυρία Υπουργό 

Παιδείας στη συνάντηση της 25 Μαΐου 2016.   

20.05.2016 
 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Με σημείο αναφοράς τη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού 

Κυρία Λιντίτα Νικόλα για τα θέματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στη μητρική γλώσσα  

στην εθνική ελληνική μειονότητα στο αλβανικό δημόσιο, η οποία συνάντηση, 

πραγματοποιείται στα Τίρανα στις 25/05/2016 μετά από την μεσολάβηση του Κυρίου 

Πρέσβη και λαμβάνοντας υπόψη την εξαίρετη σημασία της ανωτέρω συνάντησης για 

τις τύχες της παιδείας μας στο επίπεδο αυτό, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να 

προτείνω ένα πλαίσιο θεμάτων που κρίνουμε απαραίτητα για να τεθούν στην Κυρία 

Υπουργό.  

Η προσπάθειά μας στοχεύει επίσης, να έχουμε με την κυρία Υπουργό ένα 

εποικοδομητικό και πολιτισμένο διάλογο, δείχνοντάς της με την ομόφωνη άποψη και 

προτάσεις μας, ότι όντως τα προβλήματα αυτά είναι ανησυχητικά και απαιτούν άμεση 

λύση.    

Με τη δική Σας κατανόηση σκεφτόμαστε να τεθούν στην κυρία Υπουργό τα 

κάτωθι θέματα, χωρίς αυτά ασφαλώς, να θεωρούνται αμετάκλητα.  

α. Λειτουργία της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο 

στηριζόμενη σ΄ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο. Επείγει η αντικατάσταση της 

εγκυκλίου αρ.14 του 1994, η οποία αφορά κυρίως τις αναλογίες των μαθημάτων 

στη μητρική και την επίσημη γλώσσα. 

Μέχρι τώρα τα σχολεία μας λειτουργούν με οδηγίες, ή  και με την καλή τη 

θέληση του εκάστοτε ιστάμενου προσώπου, ή σύμφωνα με τις γενικότερες συγκυρίες. 

Η βασική εγκύκλιος που ρύθμιζε ως ένα σημείο τη λειτουργία των σχολείων μας είναι 

εκείνη με αρ. 14 του 1994.  

Όμως, η  εγκύκλιος αυτή, όχι μόνο  έχει ξεπεραστεί λόγω του ότι από τότε έχουν 

αλλάξει αρκετές φορές τα προγράμματα σπουδών για την εκπαιδευτική αυτή βαθμίδα, 

αλλά και με το γράμμα του νόμου δεν έχει πλέον καμιά νομική ισχύ. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου αρ. 69/2012, για την προπανεπιστημιακή 

εκπαίδευση στη χώρα, το Υπουργείο έπρεπε να είχε εκδώσει τις σχετικές διατάξεις και 

νομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του νόμου σε 9 μήνες από την ψήφισή του, δλδ 

ως τον Απρίλη του 2013. Αυτό ισχύει και για το άρθρο 10 του ίδιου νόμου, η 

παράγραφο 3 του οποίου ορίζει ότι «Τα προγράμματα σπουδών, καθώς και οι 
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αναλογίες χρήσης της μητρικής και επίσημης γλώσσας στο προτσές διδασκαλίας, 

καθορίζονται με ξεχωριστές διατάξεις του υπουργού».   

 Το επείγον αίτημα επιβάλλεται από την αναγκαιότητα εφαρμογής της νέας 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική δημόσια παιδεία, 

κυρίως σε ότι αφορά τη συγγραφή, προσαρμογή και τη μετάφραση των νέων βιβλίων 

στη μητρική γλώσσα για τις τάξεις που περιλαμβάνονται στη νέα εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση. 

Ωστόσο, επιβάλλεται να ξεκινήσει η διαδικασία με τη συνεργασία και 

διαβούλευση των εκπροσώπων των μειονοτήτων για έναν ολοκληρωμένο νόμο με 

αντικείμενο την παιδεία στη μητρική γλώσσα των μειονοτήτων, ο οποίος θα 

αποτελέσει το σταθερό νομικό πλαίσιο λειτουργίας στο σύνολό της η παιδεία στη 

μητρική γλώσσα. Ο νόμος αυτός μπορεί να ενταχτεί στο νόμο για τις μειονότητες που 

ήδη έχει δρομολογηθεί.   

β. Η νέα εγκύκλιος της Υπουργού για τη λειτουργία των σχολείων στη  

μητρική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένου και τις αναλογίες  των μαθημάτων, να  

λάβει υπόψη τις σχετικές προτάσεις του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται πλήρως 

στην μέχρι τώρα πραγματικότητα, η οποία αποτελεί ιστορικό κεκτημένο. 

Εντούτοις, με τις προτάσεις αυτές έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν η Κυρία Υπουργός 

στη συνάντηση με τον κύριο Πρέσβη στις 06/10/2015 και την πρόσφατη 

συνάντηση πριν σχεδόν ενός μηνός.  

 γ. Η Κυρία Υπουργός να δρομολογήσει με το κατεπείγον τις διαδικασίες για τη 

συγγραφή, προσαρμογή, μετάφραση και έκδοση των σχολικών εγχειριδίων στη 

μητρική γλώσσα για τις τάξεις που εντάσσονται στην νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

στα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, των βιβλίων για το μάθημα 

της μητρικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις, του βιβλίου για τα μαθηματικά της πέμπτης  

και κατ επέκταση όλων των σχολικών εγχειριδίων. Τα βιβλία αυτά να σέβονται τις 

εθνικές ιδιαιτερότητες των μαθητών ελληνικής εθνικότητας, όπως προβλέπει το 

σύνταγμα τη χώρας και ο σχετικός νόμος για την προπανεπηστημιακή εκπαίδευσης.  

Σχετικά με τη ρύθμιση αυτή, για την υλοποίηση της έκδοσης των βιβλίων, 

το Υπουργείο να εξουσιοδοτήσει επίσημα τον προτεινόμενο φορέα από τους 

εκπαιδευτικούς και λοιπούς εκπροσώπους της ε.ε. μειονότητας, που είναι το 

Τμήμα Ελληνικών στο Παν. Αργυροκάστρου. Το τμήμα να εκτελεί επίσης χρέη 

συντονιστικού φορέα για τον εντοπισμό, επεξεργασία και προώθηση των 

εκπαιδευτικών προβλημάτων στην εθνική ελληνική μειονότητα, (εκπαιδευτικά και όχι 

πολιτικά ή άλλο είδος θεμάτων), για να μη συμβαίνει όπως μέχρι σήμερα, που 

διαφορετική πραχτική και κατάσταση επικρατεί στο νομό Αργυροκάστρου , 

διαφορετική στους νομούς Δελβίνου και Αγίων Σαράντα.   

Όσον αφορά την έκδοση των σχολικών εγχειριδίων, το θέμα επείγει 

ιδιαίτερα λόγω του ότι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τα ιδιαίτερα 

στενά χρονικά περιθώρια, έχουν θέσει πραχτικά σε κίνδυνο την εξασφάλιση των 

βιβλίων για τις τάξεις αυτές και για το νέο σχολικό έτος.  

δ.  Για την σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης και την έγκαιρη εξασφάλιση 

των σχολικών εγχειριδίων, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στα σχολεία στη μητρική 

γλώσσα, να εφαρμοστεί με την καθυστέρηση του ενός σχολικού έτους, όπως έχει 

γίνει και στις προηγούμενες σχετικές μεταρρυθμίσεις. Διαφορετικά, η αντικειμενική 

αδυναμία εξασφάλισης εγκαίρως των βιβλίων, σημαίνει ότι οι μαθητές που σήμερα 

είναι στην πρώτη και την έκτη τάξη, να μη έχουν και στις επόμενες τάξεις βιβλία στη 

μητρική γλώσσα. Την πρόταση αυτή πρότεινε μόνη της η κυρία Υπουργός στην 

πρόσφατη συνάντηση είχε με τον Κύριο Πρέσβη.  
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ε. Οι ιδιαιτερότητες της παιδείας στη μητρική γλώσσα απαιτούν την 

τοποθέτηση αρμοδίων στελεχών από την ε. ε. μειονότητα σε όλη την πυραμίδα των 

υπευθύνων πολιτικών και διοικητικών εκπαιδευτικών θεσμών (στο Υπουργείο, - 

διεύθυνση παιδείας μειονοτήτων, στο παιδαγωγικό ινστιτούτο, επιθεωρητές στις 

διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις παιδείας στους ανάλογους νομούς κλπ). Κρίνεται 

απαραίτητη η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού της ε. ε. μειονότητας και των 

άλλων συντονιστικών φορέων της στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την παιδεία 

στη μητρική γλώσσα. (Λόγου χάρη, η επίσημη επετηρίδα διαγωνισμού για θέσεις 

εργασίας δεν περιέχει τη δυνατότητα αυτή για τους ελληνοδιδασκάλους, ή τους 

περιλαμβάνει στην κατηγορία των δασκάλων άλλων ξένων γλωσσών. Η κατάρτιση 

όλων των κρατικών τεστ για τις εξετάσεις, ή άλλων επίσημων εγγράφων που αφορούν 

το περιεχόμενο και τη διαδικασία της παιδείας στη μητρική γλώσσα, γίνεται από άτομα 

και φορείς που δεν έχουν σχέση με την ε. ε. μειονότητα, η μεταφράζονται μηχανικά 

από τα αλβανικά απλώς από γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Τα προγράμματα 

σπουδών για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα δεν καταρτίζονται από 

εμπειρογνώμονες της εθνική ελληνικής μειονότητας, αλλά από άσχετους με τη 

μειονότητα άτομα, με αποτέλεσμα, αν ληφθεί υπόψη και το περιεχόμενο των σχολικών 

εγχειριδίων, να πρόκειται για παιδεία στην ελληνική γλώσσα με αλβανικό περιεχόμενο 

και όχι για παιδεία στη μητρική γλώσσα  σε μαθητές ελληνικής ιθαγένειας.)  

ζ. Η λειτουργία των προσκολλημένων ελληνικών μειονοτικών τάξεων σε 

αλβανικά σχολεία στις πόλεις Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, (από 

το 1996), ως αυτοτελή σχολεία με δική τους ανεξάρτητη διεύθυνση, 

εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους στέγασης και εκπαίδευσης. Στο ίδιο πλαίσιο 

να δοθεί η τελική νομική λύση του θέματος του ελληνόγλωσσου λυκείου στο 

Αργυρόκαστρο.  

η.  Στα σχολεία στη μητρική γλώσσα να σταματήσει η λειτουργία 

συνδιδασκόμενων τάξεων, ειδικά στο γυμνάσιο. Στο πλαίσιο αυτό και χωρίς να 

αποτελεί θετική δυσφήμηση, η θέση εργασίας των δασκάλων που διδάσκουν 

ελληνικά μαθήματα στα μειονοτικά σχολεία δεν θα πρέπει να κρίνεται από την 

νόρμα, δλδ από τις ώρες μαθήματος ανά βδομάδα, αλλά από την ποιότητα της 

δουλειάς τους. 

θ. Την λειτουργία στην επίσημη επετηρίδα διαγωνισμού για θέσεις 

εργασίας ξεχωριστή εκδοχή για τους Ελληνοδιδασκάλους, για να μη 

περιλαμβάνονται αυτοί, όπως μέχρι σήμερα και όταν ήθελαν οι αρμόδιοι στο 

Υπουργείο, στην κατηγορία των δασκάλων των ξένων γλωσσών.  

ι. Τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών ανάλογα με το 

αντικείμενο διδασκαλίας. (είναι υποχρέωση του αλβανικού κράτους και όχι δική 

μας). 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Όπως αναφέραμε, οι προτάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές και ούτε 

αμετάβλητες. Απλώς, νομίζουμε ότι αποτελούν τη δέσμη των σημαντικότερων  

προβλημάτων που απαιτούν  την άμεση λύση. Τέλος, θα επιμείνουμε ώστε  στην κυρία 

Υπουργό να παρουσιαστούμε με ένα συγκεκριμένο και ομόφωνο πλαίσιο προτάσεων.   

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση  

Με την εκτίμησή μου  

Ο Παναγιώτης Μπάρκας 

Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιου Αργυροκάστρου, το οποίο τελεί χρέη 

συντονιστικού φορέα για την παιδεία στη μητρική γλώσσα.  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΤΕΧΝΙΑΣ 

& ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -  ΑΛΒΑΝΙΑ 
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+355 692799707 Fax:. +84263776  

e-mail info@tmimaellargyr.com  panajotbarka@yahoo.gr 

www.tmimaellargyr.com. 

         

Θέμα:  Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής  

           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
02.11.2019 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ! 

 

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 

στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου είναι το μοναδικό μεταξύ όλων των Τμημάτων 

και Εδρών Νεοελληνικών σπουδών που η Ελλάδα έχει σε όλον τον κόσμο.  

 Το Τμήμα αυτό είναι προϊόν της πρώτης συμφωνίας μεταξύ των  

δύο κρατών (1984) μετά την αποκατάσταση των σχέσεων στο μακρινό 1971-72.  

 Λειτουργεί στα πλαίσια των κρατικών πανεπιστημίων της Αλβανίας,  

αλλά σε όλη την περίοδο λειτουργίας του, ειδικά στα 26 χρόνια λειτουργίας του με  

ταχτικούς φοιτητές, το Τμήμα μας έχει τεθεί κυρίως στην υπηρεσία της παιδείας 

στην μητρική γλώσσα στη μοναδική εθνική μειονότητα της Ελλάδας πέρα και 

συνέχεια των κρατικών της συνόρων, επιτελώντας έτσι ένα αναντικατάστατο 

σημαντικό εθνικό έργο και αποστολή. 

 

Α.  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 

 

 Το Τμήμα είναι ο μοναδικός πανεπιστημιακός φορέας, με  φοιτητές  

Έλληνες ομογενείς, μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και με 

προορισμό τα σχολεία στη μητρική γλώσσα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

στο αλβανικό δημόσιο και στα ελληνόγλωσσα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

στην Αλβανία και όχι μόνο. 

 Απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν όλες τις θέσεις που  

απαιτούν καλή γνώση της ελληνικής και αλβανικής,  που αφορούν τα ελληνικά 

συμφέροντα και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Συμβάλλουν παράλληλα στον 

τουρισμό, τις ελληνοαλβανικές οικονομικές επενδύσεις, μεταφράσεις κλπ 

 

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία προγράμματα σπουδών: 

- Το τρίχρονο Bachelor και δύο ΜΑΣΤΕΡ, αντίστοιχα 2 και 4 εξάμηνα. Τα 

προγράμματα ΜΑΣΤΕΡ αποβλέπουν στην κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων για όλα 

τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(δημοτικό και γυμνάσιο).   

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται σήμερα στους 35 για 

τα τρία προγράμματα. Ακολουθεί ταχτικά τα μαθήματα ελάχιστος αριθμός 

φοιτητών. 

 (Με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος είμαστε αναγκασμένοι 

να κάνουμε εικονικές εγγραφές, πληρώνοντας μάλιστα με δικά μας έσοδα τα 

δίδακτρα και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις φοιτητών)  

 Συνεπώς το Τμήμα, ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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μετωπική απειλή λειτουργίας, λόγω της δραστήριας μείωσης του αριθμού 

φοιτητών.  

Οφείλεται σε μερικούς παράγοντες. 

α. Λόγω αισθητής μείωσης του ελληνικού μειονοτικού πληθυσμού. 

β. Λόγω απορρόφησης του συνόλου των Ελλήνων μειονοτικών απόφοιτων 

λυκείου στην Αλβανία από ελληνικά πανεπιστήμια μέσω κινήτρων που παρέχει  το 

Υπουργείο Εξωτερικών και εκείνο Παιδείας. 

γ.  Λόγω υποδεέστερης αντιμετώπισης του Τμήματος μας από την Ελλάδα. 

(Μη αναγνώριση του πτυχίου, αδιαφορία στην παροχή κινήτρων για τους 

φοιτητές και στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Τμήματος, απουσία 

κινήτρων για εξασφάλιση εργασίας μετά τη φοίτηση κλπ)    

 

 Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 8 μέλη  

ΔΕΠ και μια αναπληρώτρια. Δύο μέλη από το ταχτικό διδακτικό προσωπικό 

κατέχουν διδακτορικό και ένα βρίσκεται στα πρόθυρα απόκτησης, ενώ ένα μέλος 

φέρει το τίτλο του αναπληρωτή καθηγητή.    

 

 Το Τμήμα διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη. Πρόκειται για  μια από  

τις μεγαλύτερες  και πλουσιότερες ελληνικές βιβλιοθήκες στην Αλβανία, που 

μπορεί να αποτελέσει και μια ανοιχτή βιβλιοθήκη για το κοινό με ιδιαίτερη 

συμβολή στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στο χώρο και όχι μόνο μεταξύ  

των Ελλήνων.   

 

Β.  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΦΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚ¨Η 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΡΑ 

 Το Τμήμα αποτελεί σήμερα το μοναδικό αξιόπιστο φορέα που  

δύναται να συμβάλλει στο συντονισμό του συνόλου της παιδείας στη μητρική 

γλώσσα για την ποιοτική βελτίωσή της και στη λύση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η ελληνική μειονοτική παιδεία στο αλβανικό δημόσιο.  

 Το Τμήμα έχει αναλάβει και ολοκληρώνει φέτος τη συγγραφή και  

κατάρτιση των σχολικών εγχειριδίων για τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην 

Αλβανία, από πρώτη μέχρι ένατη τάξη  

 Συμβάλλει επίσης, στην διαρκή επιμόρφωση των  

ελληνοδιδασκάλων, διαδικασία η οποία, εκτός των άλλων, αποτελεί λειτουργική 

υποχρέωση για εκείνους.   

 Διακρίνεται στην ανάληψη ρόλου ρυθμιστή στις σχέσεις του 

Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια (όπως με το 

πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, της Δυτικής Μακεδονίας, Πάτρας, Κύπρου κλπ 

 

Γ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 Το Τμήμα αποτελεί τον μόνο ζωντανό φορέα με πανεπιστημιακή  

ιδιότητα για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και προβολή του πλούσιου ελληνικού 

πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα στο Βόρειο Τμήμα και την ευρύτερη περιοχή της 

Ηπείρου, εξασφαλίζοντας στις σχετικές εκδηλώσεις και εκδόσεις πανεπιστημιακό 

κύρος. (ντοκιμαντέρ, μονογραφίες, πανεπιστημιακές εκδόσεις, λευκώματα, 

μουσικές, λογοτεχνικές και θεατρικές παραστάσεις κλπ)  

Το συγκεκριμένο έργο του Τμήματος αποχτάει ιδιαίτερη σημασία αν έχουμε υπόψη τις 

προσπάθειες άλλων παραγόντων και όχι μόνο αλβανικών για να οικειοποιηθούν, 

παραχαράξουν και απαλείψουν την πραγματική ταυτότητά του.   



89 
 

 

Χτυπητό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία.  
Στα πρότυπα του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 

Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου έχει ιδρύσει στο ίδιο πανεπιστήμιο 

τρία προγράμματα σπουδών στον πρώτο και δεύτερο επίπεδο –Bachelor-Mάστερ δύο 

εκ΄των οποίων σε συνεργασία με αλβανικά τμήματα και με κοινό πτυχίο με ιταλικά 

πανεπιστήμια-. Σ΄αυτή την πανεπιστημιακή υποδομή στηρίζουν την έντονη 

δραστηριότητά τους άλλοι ιταλικοί φορείς, Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, Ιταλική 

Πρεσβεία Τίρανα και προξενεία Αυλώνας και υποπροξενείο Αργυροκάστρου, 

Ινστιτούτο Ιταλικού Πολιτισμού στα Τίρανα, Ιταλικά πανεπιστήμια, ιταλικοί δημοτικοί 

φορείς, για να αναπτύξουν δραστηριότητες με πανεπιστημιακή εγκυρότητα (το 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου), στο Νότο της Αλβανίας και σε όλους τους τομείς, 

κυρίως στην αρχαιολογία και τελευταία στον ορθόδοξο μοναστηριακό και 

εκκλησιαστικό πολιτισμό, μάλιστα εντός των ελληνικών μειονοτικών περιοχών, 

(βοηθώντας έτσι από την μία τους Αλβανούς να οικειοποιηθούν τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό στην περιοχή και από την άλλη τον εαυτόν τους για να ερευνήσουν και 

παρουσιάσουν όχι τον πραγματικό ελληνικό, αλλά το ρωμαϊκό πολιτισμό στην 

περιοχή).   

 

  ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

α. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ  ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει το Τμήμα μας στη δική του 

πολύπλευρή, ακαδημαϊκή, αλλά και εθνική πολιτιστική αποστολή, στην ενίσχυση 

του ρόλου του και στην ακαδημαϊκή κατοχύρωσή του, αποτελεί: 

 η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ του πτυχίου του Τμήματός μας,   

                  στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.  

 

 Το πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, κυρίως  η Σχολή Αγωγής και  

Κοινωνικών Επιστημών στην οποία εντάσσεται και το Τμήμα μας,  εκπληρώνει 

όλους τους όρους για την αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδας.  

 

Το 2017 το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, μετά από την παρότρυνση της 

δικής μα πλευράς, έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις 

διπλωματικές μας αρχές στην Αλβανία με σκοπό την προώθηση του φακέλου στις 

αρμόδιες ελληνικές αρχές. Προς το παρόν όμως, η προσπάθεια δεν έχει αποδώσει 

και απαιτεί ανακίνηση. 

   

Πρόκειται στην ουσία για μια πολιτική κίνηση, η σημασία της 

οποίας απορρέει από το γεγονός ότι: 

 
 1. Το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου εδρεύει στην καρδιά της εθνικής  

ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και αποτελεί το πιο κοντινό πανεπιστημιακό 

ίδρυμα της Αλβανίας με την Ελλάδα, μέσω του οποίου μπορεί να αναπτυχθούν 

ποικίλες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα, από ανταλλαγή φοιτητών, μέχρι 

κοινά προγράμματα έρευνας, επιστήμης, πολιτισμού κλπ.  

Πρόκειται για το ίδρυμα που δύναται να στηρίξει και προβάλλει σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο τις διαχρονικές σχέσεις διαπολιτισμού, καλής γειτονίας 

και συνεργασίας που πραγματεύονται οι δύο λαοί, συμβάλλοντας άμεσα στην 
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ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε μια αντικειμενική επιστημονική 

βάση, απαλλαγμένης από τους αβάσιμους εθνικισμούς, κυρίως της αλβανικής 

πλευράς. 

 Η αναγνώριση του πτυχίου του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και  

του Τμήματός μας, δεν προϋποθέτει αυτομάτως την αναγνώριση του κάθε 

πτυχίου, αλλά εκείνων που πληρούν τους όρους του ΔΟΑΤΑΠ και μετά των 

συμπληρωματικών εξετάσεων. Μια τέτοια πολιτική συμβάλλει άμεσα στην 

αξιοποίηση και Αλβανών πτυχιούχων για την καλύτερη γνώση των δύο λαών και την 

ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τους. (Προς την κατεύθυνση αυτή οι απόφοιτοι του 

Παν. Αργυροκάστρου έχει ιδιαίτερη σημασία διότι υπάρχουν αντικειμενικές και 

ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρίες. 

 

2. Η αναγνώριση  στο πλαίσιο αυτό, από το ΔΟΑΤΑΠ και του πτυχίου του 

Τμήματός μας, θα συμβάλλει συγκεκριμένα στην αναβάθμιση του Τμήματος.  

α. Επιβεβαιωμένο είναι ότι θα συμβάλλει στην προσέλκυση φοιτητών, τόσο 

από την εθνική ελληνική μειονότητα, όσο και από την Ελλάδα, ή απ΄ άλλες χώρες 

με ενδιαφέροντα ελληνομάθειας, εφόσον το πτυχίο του Τμήματος θα προσφέρει ίσες 

ευκαιρίες αναγνώρισης με τα ελληνικά πανεπιστήμια, δικαιώματα 

μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και δυνατότητες εργασίας.  

β. Το μέτρο αυτό ωστόσο θα πρέπει να συνοδευτεί με κίνητρα που θα ευνοούν 

την προσέλκυση φοιτητών και από Ελλάδα, όπως παροχή υποτροφιών και άλλων 

κινήτρων μέχρι και την συμπερίληψη του Τμήματος μας στο μηχανογραφικό του 

Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας (εμπειρία με φοιτητές από την Κύπρο). 

γ. Προϋπόθεση παραμένει επίσης η υποστήριξη του Τμήματος με 

πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό από Ελληνικά πανεπιστήμια. Η εμπειρία 

δεκάδων χρόνων επιτρέπει μια τέτοια εξέλιξη 

 Στο πλαίσιο θα  πρέπει ευνοηθεί η οργάνωση κοινών  

προγραμμάτων  σπουδών με ελληνικά πανεπιστήμια (όπως η Ιταλία) σε διάφορα 

αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, ή και η ισοτιμία του πτυχίου του Τμήματος με 

παρόμοια ελληνικά.   

 Θα πρέπει να εξεταστεί η ανάπτυξη διαφόρων  

διαπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων στο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και 

πραχτικό επίπεδο σε όλους τους τομείς με τη στήριξη ευρωπαϊκών και 

διακρατικών προγραμμάτων. 

 Την οργάνωση, με βάση το Τμήμα, δομών προώθησης του  

ελληνικού τουρισμού στην Αλβανία και άλλων δραστηριοτήτων   

δ. Θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας με ελληνικά πανεπιστήμια σε 

διάφορα επίπεδα και τομείς δράσεις, σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό πεδίο και της 

καλύτερης και σοβαρότερης  παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων στα αλβανικά 

δεδομένα, ειδικά στο Νότο της χώρας, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.  

ε. Η εμπειρία της Ιταλίας, Τουρκίας, Γερμανίας, ΗΠΑ, κλπ Γαλλίας, που 

αναγνωρίζουν το πτυχίο του Παν Αργυροκάστρου επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα 

αναγνώρισης του πτυχίου του Τμήματος. 

 

3. Το μέτρο αναγνώρισης του πτυχίου του Τμήματός μας θα 

πρέπει να συνοδευτεί με εξισορροπημένη κατανομή των υποτροφιών 

που χορηγεί του Υπουργείο Εξωτερικών προς Έλληνες ομογενείς του 

εξωτερικού. 
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Αυτό σημαίνει ώστε ένα μέρος των δικαιωμάτων φοίτησης που παραχωρεί 

το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας  και προς τους Έλληνες ομογενείς από την 

Αλβανία, να δίδονται προς φοίτηση στο Τμήμα μας, συμβάλλοντας έτσι, τόσο στη 

συνέχιση λειτουργίας και εξέλιξης του Τμήματος, όσο και στην παραμονή νέων 

στον τόπο μας.     

Όπως είναι γνωστό, τα τρία τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών 

παραχωρεί δικαιώματα φοίτησης και υποτροφίες και σε όλους τους ελληνικής 

μειονοτικής καταγωγής απόφοιτων λυκείων στην Αλβανία.  

Το γεγονός συμβάλλει στον οργανωμένο ξεριζωμό των εναπομείναντων 

νέων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών από τις εστίες τους με ό, τι αυτό συνεπάγεται.  

 

Σημειώνουμε ότι τα τρία αυτά έτη κανείς ελληνικής καταγωγής απόφοιτος 

λυκείου στην Αλβανία δεν έχει επιλέξει προς φοίτηση το Τμήμα μας, με 

αποτέλεσμα τον κίνδυνο το Τμήμα να κλείσει, όπως έκλεισαν δεκάδες ελληνικά 

μειονοτικά σχολεία στην εθνική ελληνική μειονότητα.  

Τόσο το χειρότερο όταν οι χορηγήσεις υποτροφιών δίδονται χωρίς κανένα 

αξιολογικό κριτήριο, με αποτέλεσμα σημαντική μερίδα επωφελημένων να στηρίζουν 

την επιβίωσή τους στην Ελλάδα στο χρηματικό ποσό της υποτροφίας.  

Και ακόμα όταν εντελώς ελάχιστοι από όσους Έλληνες μειονοτικοί έχουν 

σπουδάσει στην Ελλάδα έχουν επιστρέψει στα πατρώα τους εδάφη.  

  

Θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό για το Τμήμα μας, αλλά και 

γενικότερα για την εθνική ελληνική μειονότητα, ώστε τουλάχιστον στο 

15-20 τοις εκατό του συνόλου των δικαιωμάτων φοίτησης και 

υποτροφιών που το ΥΠΕΞ χορηγεί σε ομογενείς από την Αλβανία για 

φοίτηση στα ελληνικά πανεπιστήμια, να  προορίζονταν  στο δικό μας 

Τμήμα.  

Διαφορετικά, όπως αναφέραμε το κλείσιμο του Τμήματος είναι 

αναπόφευκτο, αλλά με την άμεση ευθύνη της Ελλάδας.       
 

    

ΙΙ. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

 Στήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην επαγγελματική τους  

ακαδημαϊκή κατάρτιση και στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. 

 Παροχή άλλων κινήτρων για την προσέλκυση φοιτητών στο Τμήμα.  

- Επαναφορά του επιδόματος για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, (το  

οποίο καθιερώθηκε από την έναρξη του Τμήματος το 1993 και λειτούργησε 

αποτελεσματικά, μέχρι την κατάργησή του το 2009) και ενίσχυση  του καθεστώτος 

υποτροφιών για φοιτητές αριστείας που αποφάσισε πέρυσι η Πρεσβεία της 

Ελλάδας στα Τίρανα.  

- Ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων (στον τομέα  

αρχαιολογίας, πολιτισμού, αλλά και σε άλλους τομείς μείζονος ελληνικού 

ενδιαφέροντος) με τη συμμετοχή φοιτητών και τη συνεργασία με ελληνικά 

πανεπιστήμια.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την ίδρυση ενός κοινού διχτύου ελληνικών 

και αλβανικών πανεπιστημίων, όπως των Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας και 

Θεσσαλονίκης,  με του Αργυροκάστρου, Αυλώνας και Κορυτσάς. 

- Δικαίωμα μεταπτυχιακών σπουδών για απόφοιτους του Τμήματος  σε  
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ελληνικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα (μετά την αναγνώριση του πτυχίου του 

Τμήματος)  

 Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής, βιβλίων κλπ, για την   

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος.  

 Οικονομική στήριξη του Τμήματος για τη διευκόλυνσή του εκδοτικού  

του έργου, για την οργάνωση επιστημονικών δράσεων και πολιτιστικών και 

εθνικών εκδηλώσεων, με δέκτες το πανεπιστήμιο, την κοινότητα της εθνικής 

ελληνικής μειονότητας και την ευρύτερη αλβανική κλπ.  

  Σημειώνουμε ότι, ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα η 

διαπολιτισμικότητα της Ηπείρου την περίοδο μετά την άλωση της πόλης μέχρι 

σήμερα, Η συνάντηση των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών ανθρώπων των 

γραμμάτων και της τέχνης, η έκδοση δυο λευκωμάτων – για τις παραδοσιακές 

ενδυμασίες και τα θρησκευτικά πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, η λειτουργία 

της ιστοσελίδας του Τμήματος - εκκρεμούν από χρόνια λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης) 

 

 Στήριξη του Τμήματος στην προσπάθειά του και με τη συνεργασία με  

ελληνικά πανεπιστήμια, για να συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στα θέματα 

ποιοτικής αναβάθμισης της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, 

όπως για την έκδοση των σχολικών εγχειριδίων (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) 

και τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, την επιμόρφωση των 

ελληνοδιδασκάλων κλπ. 

 Ένταξη του Τμήματος στο δίκτυο Ελληνικών τμημάτων και εδρών στην 

υφήλιο και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του.   

 

ΙΙΙ. Η ΙΔΕΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ). 

 

Μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να εξεταστεί στα σοβαρά, ανεξαρτήτως του 

παράγοντα των φοιτητών. Ο νόμος για την ανώτατη παιδεία το επιτρέπει, επίσης 

η διακρατική πολιτική το ευνοεί. Σε μια τέτοια εξέλιξη οι δυνατότητες παραγωγής 

έργου από μέρους του Τμήματος (ιδιαίτερα στο δεύτερο και τρίτο σκέλος δράσης 

του Τμήματος) είναι επαυξημένες και με ιδιαίτερο βάρος. Σε μια τέτοια 

περίπτωση  η παρουσία της Ελλάδας θα πρέπει να είναι αυξημένη.  

   

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 

Με την εκτίμησή μου  

Παναγιώτης Μπάρκας             Αργυρόκαστρο, 02.11.2019  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΤΕΧΝΙΑΣ 

& ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -  ΑΛΒΑΝΙΑ 
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+355 692799707 Fax:. +84263776  

e-mail info@tmimaellargyr.com  panajotbarka@yahoo.gr 

www.tmimaellargyr.com. 

         

        

Θέμα:  Προτάσεις για τη αναγκαιότητα στήριξης των σχολείων στη 

μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο 

(δημοτικό – μέχρι λύκειο) 

02.11.2019 

 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο, αποτελούν το 

βασικό θεσμό που ορίζει τις υποχρεώσεις και σχέσεις του κράτους προς την εθνική 

ελληνική μειονότητα. Άρα, εκτός των άλλων (παράδοσης, σχέσεις εργασίας, 

διαχρονικής εθνικής προσφοράς), αποτελούν στην ουσία το πολιτικό κρίκο 

επιβεβαίωσης της Ε.Ε. Μειονότητας  στις σχέσεις με το κράτος. 

Το κλείσιμό τους ή και η αντικατάστασή τους με ιδιωτικά όπως 

καταβάλλονται προσπάθειες από πριν 20 χρόνια, θα δημιουργήσει παράλληλα την 

πραγματικότητα αλβανικών σχολείων στις περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, 

που ασφαλώς θα συντηρήσει με εύνοια το αλβανικό κράτος και όχι μόνο. 

Τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στο δημόσιο, απειλούνται όμως σήμερα 

από μερικούς παράγοντες. 

α. από τη μείωση του αριθμού μαθητών  και δασκάλων. 

β. από τις υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας αυτών 

γ. από τον άνισο ανταγωνισμό ανάμεσα στα παράλληλα ιδιωτικά τα  

οποία έχουν την ύπερ ενισχυμένη στήριξη της Ελλάδας, η οποία έχει χαθεί εντελώς 

για τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο. 

δ. από τον όλο και περισσότερο προσανατολισμό αυτών των  

σχολείων προς τα αλβανικά δεδομένα (λόγω των κρατικών δεσμεύσεων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων των μαθητών, της αύξησης του 

αριθμού μαθητών αλβανικής καταγωγής σ΄αυτά, της έλλειψης της στήριξης από 

Ελλάδα και της εγκατάλειψης από τις πολιτικές και διοικητικές δομές της ίδιας 

της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας). 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Αύξηση του άμεσου ενδιαφέροντος της ελληνικής πλευράς και του  

ντόπιου αρμόδιου παράγοντα  προς τα σχολεία αυτά (Πρόκειται για εθνική ευθύνη 

και δεν πρέπει να θεωρούνται τα σχολεία αυτά υπόθεση των διευθυντών και 

δασκάλων και των οδηγιών και εξαρτήσεων τους από το αλβανικό κράτος)  

  

2. Πρέπει να σταματήσει η μέχρι τώρα εσκεμμένη λογική ορισμένων  

παραγόντων (αλβανικής αυτοκέφαλης εκκλησίας με ελληνική προς το παρόν 

κεφαλή και ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ) για τη υποβάθμιση και κατάργηση των 

σχολείων αυτών με σκοπό την αντικατάστασή τους  από ιδιωτικά. 

 

3. Να αξιοποιηθεί η αλβανική  νομοθεσία η οποία στη λειτουργεία των  

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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σχολείων αναγνωρίζει ουσιαστικό και αποφασιστικό ρόλο στους γονείς, στην 

κοινότητα και στις τοπικές αρχές, ώστε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες, στον 

ορισμό δασκάλων και διευθυντών, στη δράση και λειτουργία των σχολείων.  

 

4. Οι δάσκαλοι να νιώσουν την προστασία που θα εξασφαλίζει τη θέση  

εργασίας, γεγονός που θα απελευθερώσει περισσότερη ελληνοκεντρική ενέργεια, 

οι δάσκαλοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να διδάξουν μαθήματα στην αλβανική τα 

οποία ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να διεξάγονται στην ελληνική μητρική. 

 

5. Σε όλοι την πυραμίδα διοίκησης τις εκπαίδευσης  στην Αλβανία θα  

πρέπει να λειτουργούν αντίστοιχες ελληνικές. Π.χ επειδή δεν υπάρχουν τέτοιες 

παράλληλες δομές για θέματα εξετάσεων οι δάσκαλοι στις πέμπτες τάξεις 

δημοτικού αναγκάζονται να διδάξουν δύο μαθήματα στην αλβανική (μαθηματικά 

και φυσιογνωστικά) επειδή οι εξετάσεις σ αυτά τα μαθήματα στο τέλος της 

χρονιάς (ως μεταβατικές για να περάσει ο μαθητής στο γυμνάσιο) γίνονται μόνο 

στην αλβανική. Ο νόμος υπαγορεύει ότι όλα τα μαθήματα στο δημοτικό των 

μειονοτικών σχολείων διεξάγονται στην μητρική γλώσσα. Το ίδιο θέμα προκύπτει 

και στις εξετάσεις της τετάρτης γυμνασίου και τρίτης λυκείου (στο λύκειο στη 

μητρική γλώσσα στο Αργυρόκαστρο)   

 

6. Να ιδρυθεί εδώ και τώρα η υποσχόμενη από τον Πρωθυπουργό  

διεύθυνσης παιδείας για τα σχολεία στην ελληνική μητρική γλώσσα και να 

ενισχυθεί προς την κατεύθυνση συντονισμού της παιδείας στη μητρική γλώσσα ο 

ρόλος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 

στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. 

 

7. Να εξασφαλιστούν ποιοτικά βιβλία στη μητρική γλώσσα και για την  

εκμάθηση της μητρική γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού στα λύκεια στις 

περιοχές με αμιγή ελληνικό πληθυσμό, ή όπου η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη 

και τρίτη γλώσσα.  (Με επιτυχία στο λύκειο της πόλης των Αγίων Σαράντα) Τόσο 

το περισσότερο τα σχολικά εγχειρίδια στο λύκειο στην μητρική γλώσσα στο 

Αργυρόκαστρο, όπου ακόμα τα μαθήματα διεξάγονται με σημειώσεις.  

 

8. Απαραίτητη προϋπόθεση η εξασφάλιση του απαραίτητου μαθησιακού  

εξοπλισμού και συνθηκών λειτουργίας των σχολείων. 

 

9.  Η επιμόρφωση των δασκάλων θα πρέπει να αποτελέσει βασική  

μέριμνα. Αρμόδιος πανεπιστημιακός θεσμός που αναγνωρίζει de jure το κράτος 

είναι το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Αργυρόκαστρο, το οποίο μπορεί να συντονίσει τις ενέργειες με ελληνικά 

πανεπιστήμια και ιδρύματα. 

 

10. Τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο θα πρέπει να  

συνδεθούν σε αδελφοποιήσεις με ελληνικά σχολεία και να ενταχτούν σε 

πανελλαδικές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις.   

 

11.  Τα σχολεία στη μητρική γλώσσα στις πόλεις του Αργυροκάστρου και  

των Αγίων Σαράντα, τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα σε αριθμό μαθητών 

σχολεία, θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν σε καθεστώς τάξεων 

προσκολλημένων σ΄ένα αλβανικό σχολείο όπως  προβλέπει η ιδρυτική απόφαση 
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της αλβανικής κυβέρνησης του 1996. Να αποχτήσουν ξεχωριστή διοίκηση, δικούς 

τους χώρους και εξοπλισμούς. Η κατάσταση των τάξεων των Ελλήνων μαθητών 

στο αλβανικό σχολείο στην πόλη των Αγίων Σαράντα θυμίζει ένα πραγματικό 

γκέτο, για το οποίο δάσκαλοι, μαθητές, γονείς και κοινότητα δε διαμαρτύρονται, 

διότι φοβούνται τις αλβανικές αντιδράσεις και κυρώσεις, είτε κρατικές, είτε 

δημόσιες! 

 

12. Η σκέψη για την οργάνωση των μέχρι τώρα σχολείων σε σχολικά  

κέντρα παραμένει στην ημερήσια διάταξη. Όμως, τα σχολεία αυτά δεν πρέπει να 

αφήνουν πίσω σχολεία με μαθητές αλβανικής καταγωγής, άρα αλβανικά σχολεία, 

όπως στην περίπτωση του Γεωργουτσατιού, Αλίκου, Τσούκας, ΣΜΤ-Φοινίκης 

κλπ   

Ούτε πρέπει τα σχολικά κέντρα να οργανωθούν σε σημεία που σμικρύνουν  

τα γεωγραφικά όρια επέκτασης των περιοχών με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. 

Λόγου χάρη οι Έλληνες μαθητές στο σχολείο της Λειβαδιάς δεν μπορεί πλέον να 

μετακινηθούν. Πρέπει όμως το σχολείο να ενισχυθεί με ελληνικό στοιχείο και να 

αποτελέσει ένα σχολικό κέντρο. 

Από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να οργανωθεί ένα σχολικό κέντρο στο 

χωριό Κρανιά, όπως ακούγεται, λόγω του χώρου και να μετακινηθούν προς την 

Κρανιά τα σχολεία της Φοινίκης, ή και του Μεσοποτάμου. Ήδη εξυπηρετούμε 

άλλους σκοπούς που από το 1994 παλεύουν να μεταφέρουν την ντε φάκτο οριακή 

γεωγραφική γραμμή ανάμεσα στις μειονοτικές ελληνικές και αλβανικές περιοχές, 

από το σημείο πέρα της σημερινής οδού που συνδέει την πόλη του Δελβίνου με 

τους Αγίους Σαράντα, (δεκαετία του 1990) στην κοίτη του ποταμού της 

Μπίστρισσας, (σήμερα) δλδ προώθηση της γραμμής αυτής δέκα χιλιόμετρα προς 

το εσωτερικό των περιοχών με αμιγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό.  

Ταυτόχρονα στο χωριό της Φοινίκης που συνδέεται με την αρχαία Φοινίκη  

θα λειτουργήσει αναγκαστικά αλβανικό σχολείο, όπως και στο Μεσοπόταμο. (!!!) 

Συνεπώς το σχολείο της Φοινίκης δεν μπορεί να μετακινηθεί στην Κρανιά. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποχτάει μια ιδιαίτερη σημασία το σχολικό κέντρο στην  

πόλη των Αγίων Σαράντα. (ανέγερση)  

Στην περιοχή της Δρόπολης νομίζω ότι τα υποτιθέμενα σχολικά κέντρα  

έχουν από μόνα τους βρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Αργυρόκαστρο-Δερβιτσάνη, 

Βουλιαράτες. 

13. Τέλος, νομίζω ότι στη φάση αυτή τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία     

θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ (ή και με σχολεία στην Ελλάδα-αδελφοποιήσεις) 

σε ένα κλειστό διαδικτυακό κύκλωμα, που θα παρέχει τη δυνατότητα διευρυμένης 

επικοινωνίας, κοινοτισμού, άμιλλας, γνωριμίας. 

Δεν κοστίζει τίποτε! 

 

Με την εκτίμησή μου    Αργυρόκαστρο 03.11.2019 

Παναγιώτης Μπάρκας 

 


