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ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ.6. 
 
Αργυρόκαστρο  08.09.1997 
Η βελτίωση των κινήτρων στο Τμήμα Ελληνικών του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου, μέσο για την ποιοτική άνοδο των σπουδών 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας Αργυρόκαστρο, Κωνσταντίνο Κακιούση 
Διεύθυνση Α3  στο Υ Π Ε Ξ 
       σελ.7. 
Αργυρόκαστρο 09. 05.2003.                                          
Άλλα διδάγματα πρέπει να εξάγουμε  από την «Πύρρειος Νίκη» στο Τμήμα των 
Ελληνικών 
Πρέσβη της Ελλάδας στα  Τίρανα. Δημήτρη Ηλιόπουλο -  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας  στο Αργυρόκαστρο, Ιωάννη Τζόβα  (Μουρούζη)  
Ανοιχτή επιστολή προς τους απλούς Έλληνες, τη διανόησή μας, τους  
επίσημους  παράγοντες του τόπου μας και τις ελληνικές  διπλωματικές  αρχές. 

σελ.9. 
 
Αργυρόκαστρο, 18.09.2003. 
Αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα του Γενικού Προξενείου της  
Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο σε όφελος της παιδείας στη μητρική γλώσσα!  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας  στο Αργυρόκαστρο, Ιωάννη Τζόβα 
       σελ.12. 
Αργυρόκαστρο  31.10.2004 
Χρηματοδότηση με 3 500 Ευρώ για να ανεβεί στη σκηνή Δημ. Θεάτρου 
Αργυροκάστρου, ελληνικό δράμα γραμμένο από Βορειοηπειρώτη 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας  στο Αργυρόκαστρο, Ιωάννη Τζόβα 
       σελ.14 
Αργυρόκαστρο 24.01.2005 
Παροχή στήριξης και βοήθειας για την εγκατάσταση του ελληνικού σχολείου της 
πόλης Αργυροκάστρου σε ξεχωριστό κτήριο 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας  στο Αργυρόκαστρο, Ιωάννη Τζόβα 
       σελ.16. 
Αργυρόκαστρο 26.04.2005 
Προτάσεις για την καλύτερη ανταπόκριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας στη Συμφωνία της Μπολώνια και στις ανάγκες της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία   
       σελ.18 
Αργυρόκαστρο 21.12.2005 
Απαράδεκτη η συμπεριφορά ιδιοκτήτη στα κοινά του Τμήματος Ελληνικών. 
Επιστολή καταγγελία  
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Χρίστο Μαντέλο. 
       σελ.21   
Αργυρόκαστρο 25.03.2006 
Επιστολή: Απαιτείται ενεργή παρέμβαση για να απαλλαγεί το Τμήμα  
Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το μόνο ανά τον κόσμο με 
ομογενείς φοιτητές, από το οριστικό κλείσει  
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου  
Υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη Αθήνα. 
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       σελ.23 
Αργυρόκαστρο 31.05.2006    
Συνοδευτικό επιστολής για την ανάγκη ενεργούς παρέμβασης για τη σωτηρία 
του  Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.     
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου 
Υπουργό Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη  
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο  
        σελ.26. 
Αργυρόκαστρο  Οκτώβρης 2006 
Η κατάσταση του Τμήματος  Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας  στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου - προβληματισμοί – προτάσεις 

σελ.28. 
Αργυρόκαστρο 19.03.2009  
Δυσφημιστική διάκριση την ημέρα της εθνικής γιορτής από μέρος του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας σε βάρος του προέδρου του Τμήματος Ελληνικών στο 
πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια 
Πρωθυπουργό κ. Κωσταντίνο Καραμανλή  
Υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη  
Υφυπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Κασίμη  
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιο Παπανδρέου  
Πρόεδρο του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα  
Πρόεδρο Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Αλέκο Αλαβάνο  
Πρόεδρο ΛΑΟΣ, Γιώργο Καρατζαφέρη 
Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννη Γεροθανάση  
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, Νικόλαο Πάζιο 
Γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρτόκαστρο Ιωάννη Ριζόπουλο. 
        σελ.36 
Αργυρόκαστρο, 02.03.2015. 
Προτάσεις για αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας,  
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα  Λεωνίδα Ροκάνα 
        σελ.39.   
Αργυρόκαστρο, 11.03.2015 
Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας στην Αλβανία. 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 
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα Λεωνίδα Ροκανά             
        σελ.44 
 Αργυρόκαστρο, 30.03.2015. 
Πραγματοποίηση συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου  
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα παιδείας στη μητρική 
γλώσσα της ομογένειας στην Αλβανία. 
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά    
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, Λεωνίδα Ροκάνα     
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Βασίλειο Τόλιο  

σελ.48. 
Αργυρόκαστρο 11.06.015 
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Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού 
Διευθυντή της Α-3 Υπουργείο Εξωτερικών ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΡΝΟΒΑ 
        σελ.5  
Αργυρόκαστρο, 16.08.2015  
Προτάσεις για το ξεπέρασμα των προβλημάτων στην παιδεία στην Ε.Ε. 
Μειονότητα.  
Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού Αλβανίας  Lindita Nikolla   
Πρύτανη Παν Αργυρ- Αργυρόκαστρο, Gëzim Sala,   
Διευθύντρια ΠΔ Παιδείας Αργυρόκαστρο,Lindita Rova ,  
Διευθύντρια ΠΔ Παιδείας –Αυλώνας, Albana Hodaj. 
        σελ.55. 
Αργυρόκαστρο, 21.09.2015 
Ακαδημαϊκές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού για το 2015-2016 
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα Λεωνίδα Ροκανά  
‘Α Γραμματέας –Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Ευθυμία –Κύπρης  Ζέρβα 
        σελ.58. 
Αργυρόκαστρο, 15.02.2016 
Βασικά αιτήματα προς Υπουργό Παιδείας για το εκπαιδευτικό στην ε.ε.  
μειονότητα. 
Γενικό πρόξενοι της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΛΙΟ. 
        σελ.60. 
Αργυρόκαστρο, 08.03.2016 
Επείγουσα αιτήματα προς Υπουργό Παιδείας για το εκπαιδευτικό στην  
Ε.Ε. Μειονότητα. 
Έλληνες Βουλευτές στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, κυρίους 
ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΡΤΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΛΗ, ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΑΒΟ, ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΝΤΟΥΛΕ. 
Πρόεδρο του Κόμματος των Ελλήνων ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΙΤΣΙΟ, 
Πρόεδρο της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΠΑ, 
Δήμαρχος Φοινίκης ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟ, 
Δήμαρχο Δρόπολης ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ. 
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΟΚΑΝΑ.  

σελ.62 
Αργυρόκαστρο, 10.05.2016 
Ένταξη του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου στα προγράμματα οικονομικής 
ενίσχυσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς πανεπιστημιακές 
έδρες ελληνικών σπουδών του εξωτερικού. 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κύριο Αριστείδη  Μπαλτά 
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα Λεωνίδα Ροκανά 
        σελ.65. 
Αργυρόκαστρο, 20.05.2016 
Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση με την Κυρία Υπουργό Παιδείας στη 
συνάντηση της 25 Μαΐου 2016. 
Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα Λεωνίδα Ροκανά 
Γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΛΙΟ. 
Έλληνες Βουλευτές στο Αλβανικό Κοινοβούλιο,  ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΡΤΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΑΓΓΕΛΗ, ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΑΒΟ, ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΟΥΛΕ. 
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Πρόεδρο του Κόμματος των Ελλήνων ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΙΤΣΙΟ, 
Πρόεδρο της οργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΠΑ, 
Δήμαρχος Φοινίκης ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟ, 
Δήμαρχο Δρόπολης  ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ. 
        σελ.68 
Αργυρόκαστρο 17.06.016 
Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής, Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
Διευθυντή της Α-3 Διεύθυνσης Υπουργείο Εξωτερικών, Βασίλη Μπορνόβα 
        σελ.72 
Αργυρόκαστρο, 11.07.2016  
Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των σχολικών εγχειριδίων στη μητρική  
Γλώσσα.  
Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα -Παπαμαλή Αντώνιο - ΓΠΒ. 

σελ.75. 
Αργυρόκαστρο, 10.08.2016 
Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση για την έκδοση των σχολικών 
εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα.        
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Βασίλειο Τόλιο. 
Πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λεωνίδα Παπά 
Έλληνες Βουλευτές στο Αλβανικό Κοινοβούλιο Αντρέα Μάρτο, Βαγγέλη Τάβο, 
Βαγγέλη Ντούλε. 
Πρόεδρο του Κόμματος των Ελλήνων Χριτάκη Κίτσιο 
Δήμαρχοι Φοινίκης και Δρόπολης Λεωνίδα Χρίστο, Αχιλλέα Ντέτσικα.  
       σελ.78 
Αργυρόκαστρο, 22.11.2016 
Ενημέρωση για θέματα συνεργασίας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού  με το ΙΕΠ Ελλάδας, για θέματα 
σχολικών εγχειριδίων 
Μορφωτικό Ακόλουθο στη Πρεσεία της Ελλάδας στα Τίρανα Σωτηρούδα 
Βασίλειο. 
        σελ.82 
Αργυρόκαστρο, 24.11.2016 
Έκδοση σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα. 
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Βασίλειο Τόλιο 
        σελ.86 
Αργυρόκαστρο 21.02.2017 
Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
Υφυπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Αμανατίδη  
        σελ.88 
Αργυρόκαστρο, 16.06.2017 
Υπόμνημα για την ανάγκη στήριξης της Αθήνας στο ρόλο του Τμήματος 
Ελληνικής, Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού σε θέματα 
παιδείας στη μητρική γλώσσα και προβολής του ελληνικού πολιτισμού  
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Βασίλειο Τόλιο 
        σελ.91 
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 Αργυρόκαστρο, 02.10.2017. 
Ενίσχυση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού. 
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Βασίλειο Τόλιο 
        σελ.96 
Αργυρόκαστρο, 25.01.2018  
Συνεργασία για εξασφάλιση ποιοτικών  σχολικών βιβλίων  για τα  
σχολεία της εθνικής ελληνικής μειονότητας Αλβανία. 
Υπουργό Παιδείας  και Πολιτισμού  Λευκωσία – Κύπρος 
        σελ.101 
Αργυρόκαστρο, 07.04.018 
Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Μερόπη ΤΖΟΥΦΗ 
        σελ.102   
Αργυρόκαστρο 11. 06. 2018 
Επισήμανση: Στήριξη του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 
Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Μερόπη ΤΖΟΥΦΗ 
        σελ.107.   
Αργυρόκαστρο, 11.07.2018 
Καθηγητές ελληνικής καταγωγής εμποδίζουν στο Υπουργείο Παιδείας της 
Αλβανίας την έγκριση προγράμματος ΜΑΣΤΕΡ του Τμήματος μας 
Ανησυχίες για τα σχολικά εγχειρίδια 
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Βασίλειο Τόλιο 
        σελ.110 
Αργυρόκαστρο, 02.11.2019 
Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα, Σοφία Φιλιππίδου  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Λάμπρο Κακίση 
        σελ.113 
Αργυρόκαστρο, 03.11.2019 
Προτάσεις για τη αναγκαιότητα στήριξης των σχολείων στη μητρική γλώσσα 
στο αλβανικό δημόσιο (δημοτικό – μέχρι λύκειο) 
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα, Σοφία Φιλιππίδου  
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Λάμπρο Κακίση. 
        σελ.119. 
Αργυρόκασττρο, 03.02.2022 

Προβληματισμός και προτάσεις για τη διάσωση και αναβάθμιση του  

Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού  

Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  

Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης  Κύριο Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

        σελ.121 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος  
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
 
        Αργυρόκαστρο  08.09.1997 
 
Θέμα: Η βελτίωση των κινήτρων στο Τμήμα Ελληνικών του  
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, μέσο για την ποιοτική άνοδο των  
σπουδών 
                                  Προς  ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΞΕΝΟ 
  Κ. Κωνσταντίνο Κακιούση 
                 υπόψιν Διεύθυνσης Α3  στο Υ Π Ε Ξ 
 
 
      Κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδας, 
      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 
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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.  
     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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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος  
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου – Αλβανία 
 
      Αργυρόκαστρο 09. 05.2003.                                             
 
Θέμα: Άλλα διδάγματα πρέπει να εξάγουμε από την «Πύρρειος Νίκη» στο  

Τμήμα των Ελληνικών 
 
Προς: 
          Κύριο Δημήτρη Ηλιόπουλο - Πρέσβη της Ελλάδας -  Τίρανα  
           Κύριο Ιωάννη Τζόβα (Μουρούζη) - Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας  
Αργυρόκαστρο 
 
Ανοιχτή επιστολή προς τους απλούς Έλληνες, τη διανόησή μας, τους  
επίσημους  παράγοντες του τόπου μας και τις ελληνικές  διπλωματικές  αρχές 
Την  στιγμή που στην Κύπρο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι απλώνουν 
μεταξύ τους χείρα ειρήνης κάνοντας από κοινού Πάσχα, εμείς οι Έλληνες 
Βορειοηπειρώτες, βγάλαμε από τις θήκες τα σκουριασμένα  σπαθιά της 
αδελφοκτονίας και αυτοκαταστροφής. Επίκεντρο αυτή τη φορά το Τμήμα των 
Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το ανώτερο εκπαιδευτικό και 
πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού της Αλβανίας. Τι άλλο χειρότερο! 
 Αποδείξαμε λοιπόν ότι δεν έχουμε λάβει ούτε το μήνυμα της 
πικρής μας ιστορίας, ούτε το μήνυμα των κοσμογονικών αλλαγών που 
συντελούνται γύρω μας, για να μπορέσουμε να συγυρίσουμε το μέλλον μας 
όπως μας αξίζει   
 Οι εξελίξεις στο Τμήμα των Ελληνικών είναι δείγμα της ωμής  
αλήθειας ότι ο κούφιος φανατισμός, οι προκαταλήψεις, η ανωριμότητα και η 
ασέβεια, έχουν πάει πολύ μακριά. Μπορούν να ποδοπατήσουν και 
καταστρέψουν κάθε αξία ενώ ταυτοχρόνως δεν επιτρέπουν να πρυτανεύσει ο 
διάλογος και η λογική.  
 Τι έγινε και «ανησυχήσαμε» Αθήνα και Τίρανα! Δεν έχουμε  
κάτι πιο σημαντικό από την αντικατάσταση του Γιάννη με το Μπάρκα να τους 
ανησυχήσουμε! 
 Πείσετε τουλάχιστον τον εαυτόν σας, (διότι κανέναν άλλο δεν  
πείθετε με την χοτζίστικη δημαγωγία σας), γιατί με τον Μπάρκα κινδυνεύει να 
διαλυθεί το τμήμα Ελληνικών, την στιγμή που γνωρίζετε ότι ο Μπάρκας έχει 
παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
του Τμήματος και για τη διεύρυνση της εθνικής του αποστολής ;!    
 Η ορθή ανθρώπινη λογική δεν προσφέρει καμιά δυνατότητα,  
τόσο το χειρότερο όταν απλώς επικαλείστε τον τρόπο ανακοίνωσης μιας 
νόμιμης απόφασης, για να κατηγορήσετε δημοσίως τον Έλληνα πρύτανη 
«γενίτσαρο», να αμφισβητείτε την ελληνικότητά του, εσείς οι ίδιοι που πριν 
τρεις μήνες επευφημούσατε με τυμπανοκρουσίες και περηφάνια την εκλογή 
«του Έλληνα πρύτανη». 
 Πείτε μου από πού αντλείτε την ηθική δύναμη να αφήνετε ένα  
μήνα σχεδόν τους φοιτητές χωρίς μάθημα, ενώ κάνοντας κατάχρηση του 
ρόλου σας,  να χειραγωγείτε  την στάση τους.  
 Δεν μπορείτε να κατηγορείτε ολημερίς το Μπάρκα ότι είναι  
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«σοσιαλιστής», να λέτε στους οπαδούς σας ότι «οι σοσιαλιστές» είναι οι 
εχθροί μας, να καταναλώνετε εναντίον τους όλες τις πολιτικές και διανοητικές 
ενέργειες και να ζητάτε την «νίκη» του Γιάννη επί του Μπάρκα από τον πρώτο 
Αλβανό σοσιαλιστή, τον πρωθυπουργό της χώρας (!!).  
Μετά απ΄ όλα αυτά, νομίζω ότι οι νικητές μοιάζουν  με τους  
στρατηγούς που κέρδισαν μια μάχη αλλά έχασαν όλο το στρατό. Πέτυχαν μια 
«Πύρρειος νίκη», τόσο το χειρότερο όταν μας  έθεσε υπό την διαιτησία τρίτων, 
αλλοεθνών στιγματίζοντας την διακριτική αξιοπρέπεια που μας εξασφαλίζει 
την ανωτερότητα     
  Λοιπόν, τα πραγματικά αίτια απώλειας κάθε λογικής που  
οδήγησε σε επαίσχυντες αντιδράσεις των συναδέλφων μου, θα πρέπει να 
αναζητηθούν στο γεγονός ότι αυτοί «είναι πνιγμένη ως το λαιμό» με την 
ΟΜΟΝΟΙΑ, όμως όχι με την ιδέα της οργάνωσης, αλλά με την νυν ηγετική 
ομάδα στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Η συγκεκριμένη ομάδα πιστεύει ότι  μόνο αυτή είναι 
εξουσιοδοτημένη «από τον Θεό» να αγαπάει αυτόν τον τόπο (!). Συνεπώς, 
κατ΄ αυτούς, η αντικατάσταση του Γιάννη, με κάποιον που δεν συμμερίζεται 
τις ίδιες θέσεις και απόψεις, θεωρείται απώλεια ενός από τα λίγα κάστρα, 
πάντα κατά την λογική τους, υπό τον έλεγχό της ομάδας. Η χαρά  τους για την 
«Πύρρειος νίκη» στο Τμήμα δεν απαιτεί σχόλια περί αυτού. 
Το γεγονός όμως  ότι  η σκουριασμένη πλέον ρόδα τους  
καλυμμένη με πατριωτικούς μανδύες κινήθηκε για να χτυπήσει ξανά  με τη 
μέχρι τώρα λογική της εσωστρέφειας, πρέπει να ανησυχήσει στα σοβαρά 
κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Τόσο το περισσότερο όταν τους προσφέρετε 
απλόχερα στήριξη από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδας και απ’ άλλους αξιοσέβαστους παράγοντες. Δεν είναι η στιγμή να 
τους κατονομάσω διότι θέλω να πιστεύω ότι οι πράξεις τους δεν 
εκπροσωπούν την επίσημη Αθήνα, ότι αυτοί δεν είναι η Ελλάδα.  
Πάντως οι ωμές παρεμβάσεις τους ακόμα και στην   
πανεπιστημιακή κοινότητά μας απέδειξε ότι  έχουν λάβει πλέον θέση υπέρ 
μιας παράταξης τροφοδοτώντας έτσι σκληρότερη την μεταξύ μας 
αντιπαράθεση. Γνωστό το γιατί δεν τους καίγεται καρφί  γι΄αυτό που κάνουν,  
ούτε για το γεγονός ότι εκτροχιάστηκαν από την βασική τους αποστολή, του 
αρωγού μεταξύ των Ελλήνων της Αλβανίας, ρόλο τον οποίο συχνά η Αθήνα 
λαμβάνει μεταξύ πολέμιων λαών και χωρών  ανά τον κόσμο.  
 Εντούτοις, κατανοεί κανείς τις συνέπειες μεταφοράς του   
κλίματος πολιτικής αντιπαράθεσης  και στο πανεπιστήμιο, τόσο το 
περισσότερο μεταξύ των φοιτητών. Γι΄ αυτό και προσωπικά καταγγέλλω κάθε 
προσπάθεια αναζήτησης στο πρόσωπό μου ρόλου εκπροσώπου πολιτικής 
παράταξης  
Καταλήγοντας θέλω να επισημάνω ότι η συμπεριφορά των πέντε  
συναδέλφων και όσον συνακολούθησαν είναι: 
δείγμα ότι η νυν ηγετική ομάδα στην ΟΜΟΝΟΙΑ από  
καιρό δεν μπορεί να προσανατολιστεί και να αποδώσει στο πραγματικό 
μέτωπο των συμφερόντων του Ελληνισμού της Αλβανίας, αλλά   
εκμεταλλεύεται την ΟΜΟΝΟΙΑ ως εκπρόσωπος όλων μας για τα δικά της 
συμφέροντα και τα συμφέροντα κύκλων που τη στηρίζουν.   
δείγμα του βαθιού ελλείμματος πραγματικού ήθους 
πατριωτισμού και δημοκρατίας 
δείγμα  της δημαγωγίας  περί πραγματικού ανοίγματος  
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στους κόλπους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και της ανετοίμοτητας για διάλογο, 
κατανόηση και συνεργασία 
δείγμα του μεγέθους του φόβου που έχει κατακλείσει την  
νυν ηγεσία προ των εκλογικών αναμετρήσεων στο εσωτερικό της και σε  
γενικότερο επίπεδο, 
δείγμα του ότι ο μόνος τρόπος διατήρησης της ύπαρξής της  
είναι το κλίμα σύγκρουσης που κρατούμε αναμμένο μεταξύ μας,  
Δείγμα του ότι το βεβαρημένο αυτό κλίμα από τις  
παρεμβάσεις διπλωματών και λοιπών παραγόντων, έχει απονευρώσει  
εντελώς το συλλογικό εθνικό αίσθημα ευθύνης και διαλύσει τον κοινοτικό ιστό 
μας. 
Ωστόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε την «Πύρρειος νίκη» στο  
Τμήμα των Ελληνικών να  λειτουργήσει ως ο καταλύτης προς την παρακμή 
διότι αυτό θα σημάνει το τέλος όλων μας  
Με ιδιαίτερο σεβασμό         
       Αργυρόκαστρο,09.05.2003.                                            
Παναγιώτης  Μπάρκας 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος  
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
 
                         Αργυρόκαστρο, 18.09.2003. 
 
Θέμα: Αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα του Γενικού Προξενείου της  
          Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο σε όφελος της παιδείας στη μητρική  
           γλώσσα!   
Προς    
   ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
   Κύριο Ιωάννη Τζόβα  (Μουρούζη) 
      
Κύριε Γενικές Πρόξενε, 
Από την αναγραφόμενη θέση και στην υπηρεσία ιδιαίτερα της 
δημοσιογραφικής  ιδιότητας,  θα επιθυμούσα, αν είχατε την καλοσύνη, να με 
ενημερώσετε για τα κάτωθι θέματα: 
 
1.  Κατά τα μέσα του Ιουλίου τρέχοντος μεταφέρθηκε προς την δική Σας αρχή  
πρόταση για αγορά  κτηρίου για την στέγαση των μαθητών του ελληνικού 
δημόσιου σχολείου υποχρεωτικής εκπαίδευσης της πόλης Αργυροκάστρου. Η 
αγορά του κτηρίου από ελληνικής πλευράς υπαγορεύεται λόγω των 
επικαλούμενων αδυναμιών του αλβανικού κράτους να εξασφαλίσει καλύτερες 
από τις μέχρι τώρα  συνθήκες. 
 Επίσης το προτεινόμενο για αγορά κτίριο πληροί όλους τους επιθυμητούς 
όρους για ένα πραγματικό ελληνικό σχολείο στην πόλη Αργυροκάστρου. 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκαν μέχρι τώρα δύο μήνες από την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από την δική Σας πλευρά, τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο 
και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι Έλληνες γονείς και  μαθητές και πιο πέρα η 
ελληνική κοινότητα του Αργυρόκαστρου, δεν γνωρίζουν τίποτε για τα 
συγκεκριμένα βήματα που πιθανόν έγιναν από την αρχή Σας, καθώς επίσης 
και ποιες είναι οι πιθανές απαντήσεις και οι προοπτικές. 
Μια σχετική απάντηση οφείλεται κατά δεύτερο λόγο διότι το ίδιο κτήριο, κατά 
τους ιδιοκτήτες, διεκδικείται για στέγαση μεντρεσέ από μέρους της 
μουσουλμανικής κοινότητας και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι μας προτίμησαν, δεν 
μπορεί να περιμένουν επ αορίστου . 
 
2. Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η δική σας αρχή ή τουλάχιστο υπάλληλοί 
σας οι οποίοι εκτός των άλλων τελούν και χρέη αρμοδίων για τα εκπαιδευτικά, 
δεν καταβάλλουν καμιά προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας του ελληνικού σχολείου στο Αργυρόκαστρο. Μόλις όμως 
διαπιστώσουν ότι η  γονείς και οι δάσκαλοι κινούνται από μόνοι τους και 
φαίνεται ότι οι κινήσεις τους μπορεί να αποδώσουν, αυτοί εμφανίζονται σε 
ρόλο σωτήρα. Το περίεργο είναι  ότι  με την ίδια λογική κινείται πάνω στο ίδιο 
θέμα και η ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.. Το  ίδιο διαπιστώνεται και  πρόσφατα. 
Την στιγμή που  γονείς των μαθητών του ελληνικού σχολείου στο 
Αργυρόκαστρο, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους τους στις αρμόδιες 
εκπαιδευτικές αλβανικές υπηρεσίες του νομού, επιδιώκουν να 
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συγκεντρώσουν όλες τις τάξεις σε ένα σχολικό κτίριο και να διορίσουν 
επιπρόσθετα έναν υπεύθυνο για την επίβλεψη της λειτουργίας του σχολείου, 
εμφανίστηκαν  τα ίδια πρόσωπα να ιδιοποιήσουν τα αποτελέσματα της 
προσπάθειας. 
Κύριε Γενικέ Πρόξενε  
Διάφορες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την αναβάθμιση του τμήματος 
ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου χορηγούνται  από δυο 
διαφορετικές πηγές τριανταπέντε χιλιάδες Ευρώ. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εσείς σχηματίσατε μια επιτροπή για την 
αξιοποίησή τους 
Αν δεν είναι εύκολο να μάθουμε τα ονόματα που απαρτίζουν την επιτροπή, 
μπορούμε να μάθουμε τα κριτήρια επιλογής της , καθώς και πώς και πού θα 
χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά; 
Σας αναφέρω ότι τα ίδια ερωτήματα υποβάλαμε και στον πρόεδρο του 
τμήματος κύριο Ρόγκο. Μας είπε ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτε. 
 
Αυτά είχα προς το παρόν να Σας αναφέρω κύριε Γενικέ και θα σας 
παρακαλούσα να δίνατε, όσο το δυνατό γρηγορότερα τις δικές Σας  εξηγήσεις. 
 
Ευχαριστώ εκ΄ των προτέρων  για  την κατανόηση  
      
                                                    Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος  
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
               

Αργυρόκαστρο  31.10.2004 
 
Θέμα: Χρηματοδότηση με 3 500 Ευρώ για να ανεβεί στη σκηνή Δημ. Θεάτρου  

Αργυροκάστρου, ελληνικό δράμα γραμμένο από Βορειοηπειρώτη 
 
Προς    
   ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
      Κύριο Ιωάννη Τζόβα   (Μουρούζη) 
     
 Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 
 Με την πεποίθηση ότι χαίρει και της δικής σας θέλησης και 
υποστήριξης κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην αναζωογόνηση της 
πολιτιστικής δραστηριότητας του Τμήματος Ελληνικών στο πανεπιστ. 
Αργυροκάστρου και συνεπώς όλης της εδώ κοινότητάς των Ελλήνων, 
συνημμένα έχετε ένα δράμα γραμμένο από τον γράφον της παρούσας 
επιστολής, το οποίο επιθυμώ και συνεργάζομαι για ν  ανεβεί στη σκηνή στην 
πόλη του Αργυροκάστρου. 
 Για την σκηνοθεσία έχω ζητήσει την υποστήριξη επαγγελματιών  στο 
θέατρο Αργυροκάστρου ενώ ηθοποιοί  θα είναι φοιτητές, καθηγητές και 
πιθανόν  Έλληνες ηθοποιοί του επαγγελματικού θεάτρου Αργυροκάστρου. 
 Απευθύνομαι σε Σας για την κρίση του έργου, το οποίο βρίσκετε στη 
φάση παρατηρήσεων και βελτίωσης, καθώς και για την εξασφάλιση  της 
χρηματικής υποστήριξης που απαιτεί να ανέβει ένα δράμα στη σκηνή. 
 Ένας πρώτος πρόχειρος υπολογισμός που έδωσε ο σκηνοθέτης 
ανέρχεται στα περίπου τρεισήμισι χιλιάδες Ευρώ. 
Συγκεκριμένα :   
 Σκηνοθέτης                       800   Ευρώ 
 Σκηνικά +σκηνογραφικά                      700    //        
 Κίνητρα  εξωτερικών ηθοποιών  600  // 
 Μουσική     150  // 
 Ενοικίαση σκηνής για δοκιμές  800  // 
 Οργανωτικά, διαφημιστικά   500  // 
Σύνολο:                                                            3 500 // 
Στα έξοδα δεν προβλέπονται η αμοιβή του δημιουργού και τα μεταφορικά σε 
περίπτωση που η παράσταση δοθεί και σε άλλο μέρος εκτός Αργυροκάστρου. 
 Θα επιθυμούσα, όποτε Εσείς το κρίνετε, να είχα μια απάντηση. Τόσο 
το καλύτερο αν αυτή είναι θετική.  
 Επίσης, κύριε Γενικέ Πρόξενε,  συνημμένα  έχετε αίτημα προσωπικού 
περιεχομένου το οποίο αφορά την κοινωνική μου θέση και λειτούργημα, 
κυρίως του Έλληνα δημοσιογράφου και ανταποκριτή ελληνικών ΜΜΕ. 
 Για το θέμα αυτό θα επιθυμούσα μια αμεσότερη απάντηση. 
 Σας ευχαριστώ εκ΄ των προτέρων  
     Μετ΄ εκτιμήσεως  
         Παναγιώτης Μπάρκας 
Σημείωση 2020 
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Από το γενικό Προξενείο της Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ απάντηση, παρά το 
γεγονός ότι διαχειρίζονταν πάνω από 35 χιλιάδες Ευρώ για λογαριασμό της 
δράσης του Τμήματος. 
Το δράμα αυτό με τον τίτλο «Κόντρα στο ρεύμα» ανέβηκε στη σκηνή του 
Αργυροκάστρου το 2009, με την ευκαιρία των 15-χρονων του Τμήματος. Ήταν 
το πρώτο δράμα στην ελληνική γλώσσα που ανέβηκε στη σκηνή στο Δημοτικό 
Θέατρο Αργυροκάστρου και μάλιστα γραμμένα από έναν Έλληνα της 
Αλβανίας (http://www.tmimaelinikon.com/page37.html)  Προκάλεσε όμως την 
άγρια αντίδραση των συναδέλφων στο Τμήμα, του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου των 
Ιωαννίνων. Ήταν όλοι ενάντια στο να ανέβη στη σκηνή το δράμα του Παν. 
Μπάρκα. 
Χρηματοδότησε το έργο το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, τόσο στο πλαίσιο 
των 15-χρονων του Τμήματος όσο και για την εκπροσώπηση του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου στο 12ο Καλλιτεχνικό Διεθνές Φεστιβάλ του 
Πανεπιστημίου της Κύπρου.   
  

http://www.tmimaelinikon.com/page37.html
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ΕΠΙΤΡΟΠΉ  ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  
8-ΤΑΞΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Αργυρόκαστρο 24.01.2005 
 
Θέμα:  ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΚΤΉΡΙΟ 

 
Προς   
  ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  
  κ.  ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΟΒΑ (ΜΟΥΡΟΥΖΗ) 
 
Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 
Εν΄ ονόματι των γονέων και κηδεμόνων των περίπου 160 μαθητών στο 
δημόσιο ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης της 
πόλης Αργυροκάστρου, έχουμε την τιμή και την υποχρέωση να ζητήσουμε και 
την δική σας συμπαράσταση για την στέγαση των Ελλήνων μειονοτικών 
μαθητών του μεγαλύτερου ελληνικού μειονοτικού σχολείου στο νομό 
Αργυροκάστρου, σε ένα  ξεχωριστό  σχολικό κτίριο. 
Πρόκειται συγκεκριμένα για το σχολικό κτίριο δίπλα στην κεντρική οδό της 
συνοικίας Βαρόσι, στο σημείο όπου βρίσκεται και η δημοτική βιβλιοθήκη της 
πόλης Αργυροκάστρου.  Είναι ένα ιστορικό για την πόλη κτίριο, κλασικής 
αρχιτεκτονικής και σε κεντρικό σημείο σε σχέση με την νέα και παλιά πόλη του 
Αργυροκάστρου.  Έχει εννέα αίθουσες σε καλή κατάσταση, αρκετό χώρο ως 
σχολική αυλή και δυνατότητα διεύρυνσης των κτιριακών εγκαταστάσεων  
Οι διαπραγματεύσεις με την Διεύθυνση Παιδείας Αργυροκάστρου είχαν αίσιο 
τέλος. Ο διευθυντής κύριος Ρολάντ Ζήση συμφώνησε να μεταφερθούν οι 
μαθητές της μέσης καλλιτεχνικής σχολής οι οποίοι στεγάζονται τώρα σ΄αυτό 
το κτίριο,  στις αίθουσες του κτιρίου του δεύτερου λυκείου της πόλης όπου 
στεγάζονται εδώ και δυο χρόνια οι μαθητές του ελληνικού σχολείου της 
πόλης. 
Θα θέλαμε και την δική σας συμπαράσταση ώστε η αλλαγή να γίνει όσο το 
δυνατό γρηγορότερα, πριν μπούμε σε εκλογική περίοδο. Τόσο το καλύτερο 
όταν με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο κύριος Ζήσης  
Η αλλαγή αυτή, η οποία βρίσκει ταυτόχρονα σύμφωνους όλους τους γονείς 
και κηδεμόνες, θα βάλει τέρμα στις δεκάχρονες ταλαιπωρίες του ελληνικού 
σχολείου, το οποίο μέχρι σήμερα δεν στεγάστηκε ποτέ σε ένα δικό του 
αυτόνομο κτίριο. Επίσης θα απαλλάξει  τα παιδιά μας από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν λόγω του ότι μέχρι τώρα στεγάζονται σε ένα κοινό κτίριο με 
μαθητές αλβανικού λυκείου.   
Ταυτόχρονα θα ανοίξει το δρόμο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε 
ανεξάρτητη διεύθυνση και για το ελληνικό σχολείο στην πόλη Αργυροκάστρου 
(παράλληλα και στην πόλη Αγίων Σαράντα) όπως έχουν όλα τα ελληνικά 
μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία.  Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να 
καταργηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας, αρ. 502, 
ημερ 5.8.1996, σύμφωνα με την οποία εκείνη την χρονιά άνοιξαν ελληνικές 
πρώτες τάξεις στις πόλεις Αργυροκάστρου Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, 
εξαρτώμενες όμως από μια διεύθυνση αλβανικού σχολείου της αντίστοιχης 
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πόλης. Βοηθάει για την επιτυχή έκβαση του αιτήματος αυτού το γεγονός ότι 
από πέρυσι στα σχολεία αυτά όπως και στο Δέλβινο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος 
των οκτώ τάξεων της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
Σημειώνουμε επίσης ότι το σχολικό κτίριο που διεκδικούμε, για να 
ανταποκριθεί πλήρως στις προδιαγραφές ενός αντάξιου για τους Έλληνες 
μαθητές, θα χρειαστεί κάποιες επισκευές. Θα θέλαμε ώστε, από κοινού με τις 
συνεισφορές μας και τις υποχρεώσεις τις Διεύθυνσης Παιδείας, να είχαμε και 
την δική σας συμπαράσταση. 
 
     Κύριε γενικέ Πρόξενε,  
Εκφράζοντας τέλος, την πεποίθηση ότι η δική σας συμπαράσταση είναι 
δεδομένη, θέλουμε να Σας ευχαριστήσουμε εκ΄ των προτέρων. Εκφράζουμε 
επίσης την πεποίθηση ότι με τα μέτρα αυτά και τη συνεχή φροντίδα όλων μας, 
το  ελληνικό σχολείο της πόλης Αργυροκάστρου, το μεγαλύτερο στο νομό 
Αργυροκάστρου όσον αφορά τους μαθητές, θα μετατραπεί  σύντομα σε ένα 
σχολείο πρότυπο που θα τιμάει την κοινότητά μας.    
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας 
Για την επιτροπή γονέων και κηδεμόνων 
 
 Παναγιώτης Μπάρκας   (πρόεδρος) 
 Ανθούλα  Κίτσιου 
 Βασίλης Πόλιος 
 Δημήτρης Κοκαβέσης 
 Μιρέλα Κόρε 
 Χριστάκης Τζάς. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
 
  ΤΗΛ-FΑΧ  ++ 355 846 6274 / ++ 30  6945819009 /  ++355692799707  e-
mail  panajotbarka@yahoo.gr 
                                                Αργυρόκαστρο 26.04.2005 
 
Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 
              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. 
 Οι κατάσταση στο τμήμα, λόγω ποιότητας και αριθμού προσέλευσης 
των φοιτητών, αλλά και των εφοδίων που προσφέρει το τμήμα στους 
τελειόφοιτους για το μέλλον τους, οδηγεί στον αργό θάνατό του.  
 Από καιρό έχει τεθεί το θέμα ανάγκης μετατροπής του τμήματος από 
ένα απλώς εκπαιδευτικό ίδρυμα για την κατάρτιση ελληνοδιδάσκαλων για την 
ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, σε ένα πραγματικό ίδρυμα, το οποίο να 
μπορεί να ανταποκρίνεται: 
- στις ανάγκες των ελληνικών δημόσιων και μη σχολείων για δασκάλους 
γλώσσας και λογοτεχνίας,  
- στις ανάγκες για την εκμάθηση καλά της ελληνικής και από 
ελληνοδιδάσκαλους των υπολοίπων μαθημάτων,   
- στις ανάγκες συνολικά του εποικοδομήματος της ελληνικής μειονότητας στην 
Αλβανία.  
- στις ανάγκες προσέγγισης, μελέτης και προβολής των διαχρονικών αξιών 
του  πολιτισμού μας  και σχέσεων  μεταξύ των δυο λαών.  
- στις ανάγκες της αλβανικής κοινωνίας για στελέχη σε τομείς με άμεση σχέση 
με την ελληνική γλώσσα , την Ελλάδα , τον Ελληνισμό και τον πολιτισμό του.     
Το γεγονός ότι από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2005-2006 και το 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όπως όλα στην Αλβανία και στο πλαίσιο αυτό 
και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, θα λειτουργήσουν με 
προγράμματα που θα ανταποκρίνονται  στη Συμφωνία της Μπολώνια, 
αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να  πετύχουμε τους προαναφερόμενους 
στόχους. 
 
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προτείνουμε για το τμήμα ένα πανεπιστημιακό 
προφίλ που να  εκπληρώνει τους παραπάνω στόχους. Ταυτόχρονα  να 
ανταποκρίνεται στα βασικά αιτήματα της συμφωνίας της Μπολιώνια. Ο 
συνδυασμός και των δύο θα πρέπει να στηριχτεί στις πολιτικές ιδιαιτερότητες 
λειτουργίας του τμήματος αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο την 
πανεπιστημιακή ανεξαρτησία.   

mailto:panajotbarka@yahoo.gr
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Συγκεκριμένα  
Το πανεπιστημιακό προφίλ του τμήματος να προσανατολιστεί γενικός στο 
πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής. 
Το σύστημα σπουδών να είναι  3+2 Στα τρία πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές 
να ακολουθούν ένα γενικό πρόγραμμα σπουδών φιλοσοφικής σχολής  
Στα δυο επόμενα  να  γίνεται η εξειδίκευση  στο πλαίσιο του συστήματος  1+1 
Η εξειδίκευση 1+1 
Η εξειδίκευση να συμπεριλαμβάνει δύο βασικούς τομείς:  
– Τον εκπαιδευτικό (Μπορεί να προβλεφτούν και εξειδικεύσεις για ξεχωριστά 
μαθήματα συν τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, τα οποία θα έχουν σχέση με  το 
γενικό πρόγραμμα σπουδών ) 
- Υπολοίπων ειδικοτήτων -  Αρχαιολογία  και πολιτισμός,  μετάφραση και 
ξενάγηση, δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις, πληροφορική, γλώσσας (Με 
την προϋπόθεση ότι κάποιοι τελειόφοιτοι σε άλλους κλάδους μπορεί να 
εγγραφούν  το τέταρτο έτος του τμήματος για την εκμάθηση  της γλώσσας  
στο προβλεπόμενο  τέταρτο πανεπιστημιακό έτος) κλπ  
 
Να υπολογιστεί ότι οι εξειδικεύσεις μπορεί να γίνονται σε λιγάριθμες ομάδες 
φοιτητών. 
 
Να μελετηθεί και να προβλεφτεί η δυνατότητα εξειδίκευσης στους τομείς του 
τμήματος, φοιτητών άλλων τμημάτων και σχολών  που έχουν την 
απαιτούμενη πανεπιστημιακή βάση ή με μια απλή εξομοιωτική διαδικασία των 
πτυχίων να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές εξειδίκευσης στο τμήμα αυτό. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Εξασφάλιση (από την Ελλάδα) εκπαιδευτικού προσωπικού που να πληρεί 
τους όρους του τέταρτου και πέμπτου έτους. (1+1) (παράλληλα και τα 
αναγκαία προγράμματα) 
Αναγνώριση του πτυχίου του τμήματος από το ΔΙΚΑΤΣΑ στην Ελλάδα για 
εκείνους τους φοιτητές που πληρούν  τους  όρους και παραχώρηση στο  
τμήμα δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν το κύρος του σε σχέση με την 
Ελλάδα.  
- Παροχή κινήτρων για τους καθηγητές του τμήματος. (ανεύρεση δυνατοτήτων 
εξειδίκευσης του υπάρχοντος προσωπικού και αύξηση των αποδοχών ώστε 
να μη αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές. 
  -     Παροχή κινήτρων  για ποιοτικότερη  απόδοση των φοιτητών, καθώς και      
        κινήτρων που  θα του εγγυούνται εργασία στο μέλλον. 
Την ένταξη του τμήματος στην πανεπιστημιακή ζωή  της Ελλάδας  και (στο 
πλαίσιο του πανεπιστημίου Αργυροκάστρου) στην πανεπιστημιακή ζωή της 
Ευρώπης   
Εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε εκδόσεις και τεχνική υποδομή  
Λειτουργία ταχτικών φροντιστηρίων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
κυρίως για την προεπιστημονική φάση. 
Ξεχωριστά κριτήρια για την  εισαγωγή των φοιτητών στο πρώτο έτος. 
 
Μέτρα για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην μητρική γλώσσα  με σκοπό την τήρηση και την αύξηση των μαθητών 
σ΄αυτά (κυρίως στη μέση παιδαγωγική σχολή) με στόχο τον  προσανατολισμό 
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του ενδιαφέροντός τους για πανεπιστημιακές σπουδές   στο ελκυστικό προφίλ 
του τμήματος στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.  
 
Παναγιώτης Μπάρκας  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος 
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου – Αλβανία 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
 
  ΤΗΛ-FΑΧ  ++ 355 846 6274 / ++ 30  6945819009 /  ++355692799707   
e-mail  panajotbarka@yahoo.gr 
 
       Αργυρόκαστρο 21.12.2005 
 
Θέμα: Απαράδεκτη η συμπεριφορά ιδιοκτήτη στα κοινά του Τμήματος  

Ελληνικών.   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  -   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
   
Προς: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ. Κα.  

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
         Αθήνα 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 
    κ  ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΝΤΕΛΟ 
      
Αξιότιμοι  κύριοι 
Μαζί με τις ευχές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, 
επιτρέψτε να  Σας διαβιβάσω τα εξής: 
 
Πριν από δυο ημέρες, 19.12.2005, σε σύσκεψη του μόνιμου προσωπικού 
καθηγητών του Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, 
μέλος του οποίου είμαι, μερικά από τα υπόλοιπα μέλη εκδήλωσαν κατ΄ 
επανάληψη,  συμπεριφορά  ιδιοκτήτη προς τα κοινά του Τμήματος, ιδιαίτερα 
σε σχέση με την διαχείριση του γνωστού κονδυλίου (40 χιλιάδων Ευρό) από 
τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού της Ελλάδας, προς το Τμήμα μας, 
διαχείριση για την οποία σημαντική και αμέριστη είναι η ευθύνη του εκάστοτε 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο. 
Συγκεκριμένα: Ύστερα από αίτημα του προέδρου του τμήματος, κυρίου Νίκο  
Ρόγκου και βάση απόφασης προηγούμενης σύσκεψης, παρουσίασα ένα 
προσχέδιο για την οργάνωση της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου 
μου  «Η λογοτεχνία στην εθνική ελληνική μειονότητα», σε δύο γλώσσες. 
Από κοινού με την πρόταση ανάληψης της εκδήλωσης από το Τμήμα, 
παρουσίασα και τον σχετικό προσχέδιο για τα έξοδα οργάνωσης τα οποία, 
όπως είχε προαποφασιστεί θα καλύπτονταν από το γνωστό κονδύλιο.  
Κατά περίεργο τρόπο καθηγητές του Τμήματος, με πρωτεργάτες τους κυρίους 
Γιάννη Γιάννη, Μιχάλη Νάτσιο και Κωνστάντο Μπαρούτα (Ξέρα), με 
συμπεριφορά που έδινε την εικόνα ότι πρόκειται για προσωπικά χρήματα, 
αρνήθηκαν την χρηματοδότηση της εκδήλωσης, όπως και την αγορά για 
λογαριασμό της βιβλιοθήκης του τμήματος κάποιων αντίτυπων από τα βιβλία. 
Σημειώνω ότι, η συμπεριφορά αυτή αποτελεί συνέχεια της άρνησης από τους 
ιδίους καθηγητές για να χρηματοδοτηθεί η έκδοση του βιβλίου μου (βιβλίων) 
από τα χρήματα αυτά.  
Συμβαίνει έτσι τη στιγμή που από το ίδιο κονδύλιο χρηματοδοτήθηκε η 
συλλογική ή η εν΄μέρη έκδοση πέντε άλλων βιβλίων συνολικής αξίας έντεκα 
χιλιάδων περίπου Ευρό, χωρίς κάποιος από τους συγγραφείς τους να είναι 
μέλος του τμήματος ή τα βιβλία αυτά να αφορούν άμεσα  το Τμήμα.   

mailto:panajotbarka@yahoo.gr
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Επίσης, αποφασίζουν για διάφορες αγορές αντικειμένων η χρήση των οποίων 
δεν αφορά συλλογικά το τμήμα, αλλά ξεχωριστά άτομα ή άλλους φορείς. Η 
αγορά τους όμως τυγχάνει 30-40 τοις εκατό υψηλότερη από το μέσο όρο 
τιμής στη αγορά. 
 Προς την κατεύθυνση αυτή σε μια επόμενη ευκαιρία θα αναφέρω 
συγκεκριμένα παραδείγματα. Επί του παρόντος, ενώ γνωρίζω ότι η 
συμπεριφορά των προαναφερόμενων κυρίων αποτελεί μέρος της γενικότερης 
στάσης της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκουν κατά όλων εκείνων που 
δεν τους ακολουθούν πολιτικά, θεωρώ αδιανόητο την ταύτιση των πολιτικών 
τους συμφερόντων με την λειτουργία της πανεπιστημιακής ζωής στο μοναδικό 
πανεπιστημιακό τμήμα στην ελληνική γλώσσα που στόχο έχει την κατάρτιση 
δασκάλων για τα ελληνικά σχολεία της εθνικής ελληνικής μειονότητας. 
Ταυτόχρονα, θεωρώ λογικό το ερώτημα, ότι από πού αντλούν τη δύναμη και 
ποιος καλύπτει τους κύριους αυτούς για να συμπεριφέρονται κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο για χρήματα  τα οποία δίδονται από το ελληνικό δημόσιο για το Τμήμα 
και όχι προς ιδιωτική χρήση ή για την επίδειξη της πολιτικής ισχύς κάποιων 
ατόμων. 
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου 
Παναγιώτης Μπάρκας 
 
Καθηγητής του Τμήματος   
 
Υ.Γ   Συνημμένα έχετε ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η λογοτεχνία στην Εθνική 
Ελληνική μειονότητα στην Αλβανία» 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος  
καθηγητής  Τμήματος Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου - Αλβανία 
 

Αργυρόκαστρο 25.03.2006 
 
ΘΕΜΑ: Απαιτείται ενεργή παρέμβαση για να απαλλαγεί το Τμήμα  

Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το μόνο ανά τον κόσμο 
με ομογενείς φοιτητές, από το οριστικό κλείσει  

 
Προς Κυρία   ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Κυρία   ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

      Αθήνα 
 
Αξιότιμες κυρίες, 
Η παρούσα επιστολή σκοπό έχει να Σας μεταφέρει τις ανησυχίες μας για την 
απαισιόδοξη κατάσταση του Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου, καθώς και τις λύσεις που προτείνουμε για την αισιόδοξη 
προοπτική του. 
 Πρόκειται για το μόνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εθνική 
ελληνική μειονότητα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στην Αλβανία και το 
μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελληνική γλώσσα με ομογενείς φοιτητές 
στο εξωτερικό της Ελλάδας. Λειτουργεί από το 1993  με στόχο την κατάρτιση 
Ελλήνων διδασκάλων για τα ελληνικά σχολεία στην εθνική ελληνική 
μειονότητα.  
Είναι πλέον γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση στο Τμήμα προμηνύει το 
οριστικό κλείσιμό του. Ενδεικτικό το γεγονός ότι στο πρώτο έτος φέτος 
εγγράφηκαν μόλις 15 φοιτητές στο σύνολο 60 φοιτητών στα τέσσερα έτη. Η 
απόλυτη πλειοψηφία του πρώτου και δεύτερου έτους, είναι αλβανικής 
καταγωγής, ή χωρίς τις στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.  
Οι κίνδυνοι για το κλείσιμο του Τμήματος οφείλονται στη μείωση του αριθμού 
φοιτητών ελληνικής καταγωγής. Η μείωση αυτή οφείλεται στους κάτωθι 
λόγους: 
-Πρώτ απ΄ όλα στη γενική μείωση του αριθμού τελειόφοιτων λυκείου Ελλήνων 
μαθητών. Κατ΄ επέκταση, η πλειοψηφία αυτών επιλέγει ένα πανεπιστήμιο 
στην Ελλάδα.  
-Στο πτυχίο του Τμήματος Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το 
οποίο είναι ειδικότητας μόνο διδάσκαλου ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 
Συνεπώς, με ελάχιστες δυνατότητες εξασφάλισης θέσης εργασίας.  
-Στο ελλιπές κατοχυρωμένο επιστημονικό προσωπικό και στις ανάγκες 
επιβίωσης του υπάρχοντος προσωπικού, το οποίο είναι αναγκασμένο να 
κάνει ταυτόχρονα και άλλες εργασίες. Συνεπώς, μειώνεται το ενδιαφέρον για 
την ευόδωση του Τμήματος. 
-Στο  γενικότερο επίπεδο παιδείας στην Αλβανία.   
Σαν αποτέλεσμα, η σημερινή κατάσταση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, προσφέρει την καλύτερη 
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υπηρεσία σε εκείνους τους σκοπούς που θέλουν να είναι ένα τυπικό και 
ασήμαντο ίδρυμα για την ύπαρξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην 
Αλβανία. Την ίδια στιγμή να το επικαλούνται ως δείγμα της δήθεν έμπρακτης 
εφαρμογής της εκπαίδευσης στην εθνική ελληνική μειονότητα σε όλες τις 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα.  
Οι λύσεις αφορούν την μετατροπή του Τμήματος Ελληνικών στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, σε ένα πραγματικό Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού με άμεσες συνεισφορές στην κατάρτιση εξειδικευμένου 
προσωπικού για τις ανάγκες της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, 
τις σχέσεις με την αλβανική κοινωνία και τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις, καθώς 
και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την έρευνα και ανάδειξη του 
επιτόπιου και του γενικότερου ελληνικού πολιτισμού. Να ανταποκρίνεται 
συγκεκριμένα: 
 
- στις ανάγκες των ελληνικών δημόσιων και μη σχολείων για δασκάλους όλων 
των ειδικοτήτων 
- στις ανάγκες για την εκμάθηση καλά της ελληνικής και από τους υπόλοιπους 
ελληνοδιδάσκαλους,   
- στις συνολικές ανάγκες της κοινωνικής και πνευματικής υποδομής της 
εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.  
- στις ανάγκες προσέγγισης, μελέτης και προβολής των διαχρονικών αξιών 
του  πολιτισμού μας  και σχέσεων  μεταξύ των δυο λαών.  
- στις ανάγκες της ελληνικής και αλβανικής κοινωνίας για στελέχη σε τομείς με 
άμεση σχέση με την ελληνική γλώσσα, την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και τον 
πολιτισμό του.  
 Εγγυάται την συγκεκριμένη αναβάθμιση το καθεστώς αυτονομίας των 
πανεπιστημίων στην Αλβανία όσον αφορά τα προγράμματα και τη δομή των 
τμημάτων κλπ, καθώς και η ίδια η φύση και οι ανάγκες της εθνικής ελληνικής 
μειονότητας. Συμβάλλει αποτελεσματικά και το γεγονός ότι από το 
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όπως όλα 
στην Αλβανία και στο πλαίσιο αυτό και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας, εξετάζουν τα προγράμματά τους για να ανταποκρίνονται στη 
Συμφωνία της Μπολώνια.  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 
- Εξασφάλιση (από την Ελλάδα) πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού 
ακαδημαϊκού προσωπικού, 
Συνέχιση της εξειδίκευσης του υπάρχοντος επιτόπιου διδακτικού  
προσωπικού του Τμήματος Ελληνικών. 
Βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών.  
-    Οι μεταρρυθμίσεις αυτές να οδηγήσουν στην αναγνώριση του πτυχίου του 
Τμήματος από το ΔΙΚΑΤΣΑ στην 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 . 
 
Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή παρόμοιων μέτρων από ιταλικής πλευράς για το 
Τμήμα Ιταλικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου καθοδηγούμενο από το 
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Ινστιτούτο Ιταλικού Πολιτισμού στα Τίρανα και τις ιταλικές διπλωματικές 
αρχές, καταστούν το Τμήμα αυτό ανταγωνιστικό και με συνεχή αύξηση του 
αριθμού φοιτητών, όχι μόνο από το Νότο αλλά και από τη Μέση Αλβανία.   
Προέχει κυρίως η ένταξη των φοιτητών μέσω διαφόρων προγραμμάτων στα 
γενικότερα ενδιαφέροντα της Ιταλίας στην περιοχή και στο ίδιο πλαίσιο η 
προοπτική εξασφάλισης θέσης εργασίας στο μέλλον. Συμβάλλει επίσης και το 
γεγονός ότι η ιταλική είναι πρώτη υποχρεωτική ξένη γλώσσα σε υπολογίσιμο 
αριθμό σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νότο 
της χώρας.  
Ασφαλώς, στην περίπτωση του Τμήματος Ελληνικών, οι σχέσεις του με την 
εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, προσφέρουν μεγαλύτερες και 
περισσότερες δυνατότητες μετατροπής του σε ένα Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού και Διαπολιτισμικών Σπουδών.  
Με το σκεπτικό αυτό ανοίγει ο δρόμος για σπουδές και φοιτητών από Ελλάδα 
 Είναι επίσης, βέβαιο ότι απαιτούνται μέτρα για τη βελτίωση και καλύτερη 
οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην μητρική 
γλώσσα με στόχο την τήρηση και την αύξηση των μαθητών σ΄ αυτά και τον 
προσανατολισμό του ενδιαφέροντός τους για πανεπιστημιακές σπουδές στο 
Τμήμα αυτό του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.   
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και είμαστε στη διάθεσή Σας για 
οποιαδήποτε συνεργασία συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Για το Τμήμα  Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 
 
Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
καθηγητής  Τμήμα Ελληνικών 
Παν/μιου  Αργυροκάστρου 
δημοσιογράφος – πρώην  βουλευτής 
 
      Αργυρόκαστρο 31.05.2006    
 
Θέμα: Συνοδευτικό επιστολής για την ανάγκη ενεργούς παρέμβασης για τη  

σωτηρία του  Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.  
      
Κυρίας   ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Κυρίας   ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                               Αθήνα 

Υπόψη   
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ  

 
Αξιότιμοι κύριοι 
Με αίσθημα ευθύνης για την αντιμετώπιση των καυτών εθνικών θεμάτων στην 
εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία Σας διαβιβάζω μια επιστολή 
αποδέκτες της οποίας είσαστε, αλλά που δεν εστάλη. Αντικείμενο της 
επιστολής είναι η κατάσταση του Τμήματος Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου, το οποίο κινδυνεύει να κλείσει. Ταυτόχρονα προτείνει 
συγκεκριμένες λύσεις για την αποφυγή της δυσμενούς αυτής εξέλιξης. 
 Διευκρινίζουμε ότι η συνημμένη επιστολή ήταν να σταλεί επίσημα από τον 
πρόεδρο του Τμήματος τη συμβολική ημέρα της 25ης Μαρτίου, με στόχο την 
ενημέρωση του εθνικού κέντρου.     
Η απόφαση για ενημέρωση του εθνικού κέντρου λήφθηκε στο πλαίσιο δέσμης 
μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Τμήμα Ελληνικών σε 
σύσκεψη του Τμήματος στα μέσα Μαρτίου τρέχοντος, ύστερα από πρόταση 
του γράφον, ο οποίος συνέταξε και την επιστολή. 
Για άγνωστους γενικώς λόγους, αλλά ειδικώς επειδή ο γράφον τυγχάνει 
πολιτικός αντίπαλος της ηγεσίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, την οποία στηρίζουν και 
ηγούνται οι υπόλοιποι συνάδελφοι, η επιστολή δε στάλθηκε. Δεν 
υλοποιήθηκαν, όμως, καμιά από τις άλλες προτάσεις που έγιναν στην ίδια 
σύσκεψη προς αντιμετώπιση της απειλής για κλείσιμο του μόνου ιδρύματος 
στην ελληνική μητρική γλώσσα στην τριτοβάθμια αλβανική δημόσια παιδεία. 
Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι στην επόμενη σύσκεψη του 
Τμήματος, 30 Μαΐου 2006, ούτε καν συζητήθηκε το θέμα εξασφάλισης της 
επιβίωσης του τμήματος. Πρώτιστης σημασίας θέμα υπήρξε η συζήτηση για 
την κατανάλωση των υπολοίπων χρημάτων από τη χορηγία 45 χιλιάδων 
Ευρώ των Ελληνικών Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, προς το Τμήμα 
μας με στόχο την ανάκαμψή του. 
Επιβεβαίωση της απαισιόδοξης προοπτικής του Τμήματος αποτελεί η μείωση 
σε μονοψήφιο αριθμό των φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2006-
2007. Εγγράφηκαν μόνο 12 υποψήφιοι φοιτητές, από τους οποίους, η 
εμπειρία έχει αποδείξει ότι μόνο το 60 τοις εκατό μετατρέπονται σε ταχτικοί 
φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι με το γράμμα του νόμου αλλά και πραχτικά να μη 
μπορεί να λειτουργήσει πρώτο έτος.     
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Σημειώνουμε, επίσης, ότι κατά περίεργο τρόπο η πολιτική ηγεσία της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όχι μόνο αδρανεί, αλλά αποφεύγει ποικιλοτρόπως να προηγηθεί 
των προσπαθειών για την επίλυση των προβλημάτων στον τομέα της 
δημόσιας παιδείας στη μητρική γλώσσα στην εθνική ελληνική μειονότητα σε 
όλες τις βαθμίδες. Έχει δείξει όμως αφοσίωση και επιμονή στη στήριξη των 
πρωτοβουλιών για πρωτοβάθμια ιδιωτική παιδεία, κυρίως δίγλωσσης.  
Τέλος, συνημμένα, από κοινού με την προαναφερθείσα επιστολή, εσωκλείουμε 
περισσότερα στοιχεία για το Τμήμα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου, καθώς και μερικές απόψεις για την καλύτερη οργάνωση και 
βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μητρική 
γλώσσα στην εθνική ελληνική μειονότητα  στην Αλβανία και γενικότερα στη 
χώρα. 
 
Σας εκ΄ των προτέρων ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
 
Αργυρόκαστρο 31.05.2006     Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου 
Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
τέως  βουλευτής – δημοσιογράφος 
καθηγ.  Τμήματος Ελληνικών 
 Παν/μιου  Αργυροκάσ – Αλβανία 
 

Αργυρόκαστρο  Οκτώβρης 2006 
 
Θέμα: Η ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 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 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 
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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. Δύο είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου επί 
δικτατορικού καθεστώτος, (ένας απ΄ αυτούς φέρει πτυχίο ελληνικού 
πανεπιστημίου), ενώ οι τέσσερις άλλοι είναι πρώην φοιτητές του Τμήματος 
αυτού.  
Κανένας τους δεν έχει πανεπιστημιακό τίτλο. Ένας έχει τίτλο «Μάστερ». 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 έχουν 
εκδοθεί μόνο δύο πανεπιστημιακά εγχειρίδια, από τον ίδιο καθηγητή και 
αφορούν τα αντίστοιχα προγράμματα  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  
Καθηγητή Δρ, 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 400 Ευρώ. Όπως οι υπόλοιποι ελληνοδιδάσκαλοι και αυτοί 
στερούνται τα πέντε τελευταία χρόνια το επίδομα από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών των 700 περίπου 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 
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πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου μια μέρα την βδομάδα. Από το ακαδημαϊκό 
έτος 2002-2003 έως το 2005 δίδαξε 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 ), και 
παρά τις δυνατότητες που διαθέτει το Τμήμα Ελληνικών δεν κατόρθωσε να 
διακριθεί, ή να υπερβεί των υπολοίπων 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 ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού, έδωσαν 
υπολογίσιμη, για τα αλβανικά δεδομένα, χρηματική βοήθεια , ύψους  45 
χιλιάδων Ευρώ 
 
 Οι  φοιτητές 
Μέχρι τώρα αποφοίτησαν από το τμήμα περί τους 150 φοιτητές.. Συνεχίζουν  
τις σπουδές περί τους 50 άλλους στα τρία έτη. Ο επιτρεπόμενος αριθμός 
φοιτητών από το αλβανικό Υπουργείο παιδείας στο κάθε πρώτο έτος, μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 ήταν 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 αραιωθεί αρκετά ο αριθμός των 
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Ελλήνων φοιτητών στα άλλα 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. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι προωθούνται σε θέσεις με καλούς 
μισθούς απόφοιτοι φοιτητές που τα αποτελέσματα φοίτησης είναι πολύ 
χαμηλά, αλλά έχουν το προτέρημα  που είναι προσκολημένοι στην πολιτική 
ηγεσία που εκπροσωπεί την εθνική ελληνική μειονότητα και κατ΄επέκταση, τη 
μητρόπολη, την αρχιεπισκοπή ή της ελληνικές διπλωματικές αρχές.   
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 του προηγούμενου ακαδημαϊκού 
έτους, (2005-2006) 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. (Μόλις  το επίδομα 
διακόπηκε για τους φοιτητές αλβανικής καταγωγής στο Τμήμα, ο αριθμός των 
Αλβανών φοιτητών μειώθηκε με αποτέλεσμα όμως φέτος να συμπληρώνεται 
το μίνιμουμ φοιτητών (πέντε) για να ανοίξει το πρώτο έτος, ενώ έχει διαλυθεί 
και το δέυτερο.   
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 ήταν 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 Αλβανοί 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 
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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 .  
     
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ 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 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, 1-8-9 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, 
σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία, απαιτούνται και καταρτισμένοι 
ελληνοδιδάσκαλοι για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων στην ελληνική 
μητρική γλώσσα και όχι μόνο για την γλώσσα και τη λογοτεχνία. 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 άνεργους δασκάλους και έχει 
μετατραπεί σε ένα τυπικό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ουσία 
αχρείαστο για τις πραγματικές ανάγκες της παιδείας στην εθνική ελληνική 
μειονότητα. 
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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. 
 
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 αλβανική πολιτική όσο και  από διάφορους  επιστημονικούς, 
πολιτιστικούς και εθνικιστικούς αλβανικούς  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 αυτό θα πρέπει να προτείνουμε για το Τμήμα ένα 
πανεπιστημιακό προφίλ που να  εκπληρώνει τους παραπάνω στόχους. 
Ταυτόχρονα  να ανταποκρίνεται στα βασικά αιτήματα της συμφωνίας της 
Μπολιώνια. Ο συνδυασμός και των δύο θα πρέπει να στηριχτεί στις πολιτικές 
ιδιαιτερότητες λειτουργίας του τμήματος αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο 
την πανεπιστημιακή ανεξαρτησία.   
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Συγκεκριμένα  
Το πανεπιστημιακό προφίλ του τμήματος να προσανατολιστεί γενικός στο 
πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής. 
Το σύστημα σπουδών να είναι  3+2 Στα τρία πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές 
να ακολουθούν ένα γενικό πρόγραμμα σπουδών φιλοσοφικής σχολής  
Στα δυο επόμενα  να  γίνεται η εξειδίκευση σύμφωνα με την αρχή 1+1 
Η εξειδίκευση να συμπεριλαμβάνει δύο βασικούς τομείς – Το εκπαιδευτικό 
(Μπορεί να προβλεφτούν και εξειδικεύσεις για ξεχωριστά μαθήματα συν τη 
γλώσσα και τη λογοτεχνία, τα οποία θα έχουν σχέση με το γενικό πρόγραμμα 
σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ) 
- Οι υπόλοιπες ειδικότητες -Αρχαιολογία και πολιτισμός, μετάφραση και 
ξενάγηση, δημοσιογραφία και δημόσιες σχέσεις, πληροφορικής, γλώσσας (Με 
την προϋπόθεση ότι  κάποιοι τελειόφοιτοι σε άλλους κλάδους μπορεί να 
εγγραφούν το τέταρτο έτος του τμήματος για την εκμάθηση της γλώσσας  στο 
προβλεπόμενο  τέταρτο πανεπιστημιακό έτος) κλπ  
Να υπολογιστεί ότι οι εξειδικεύσεις μπορεί να γίνονται σε ομάδες με  λίγους 
φοιτητές. 
Να μελετηθεί και να προβλεφτεί η δυνατότητα εξειδίκευσης φοιτητών που 
έχουν την απαιτούμενη πανεπιστημιακή βάση ή με μια απλή εξομοιωτική 
διαδικασία των πτυχίων να μπορεί να ακολουθεί τις σπουδές εξειδίκευσης στο 
δικό μας τμήμα. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Εξασφάλιση (από την Ελλάδα) εκπαιδευτικού προσωπικού που να πληρεί 
τους όρους του τέταρτου και πέμπτου έτους. (παράλληλα και τα αναγκαία 
προγράμματα) 
Αναγνώριση του πτυχίου του Τμήματος από το ΔΙΚΑΤΣΑ στην Ελλάδα για 
εκείνους τους φοιτητές που πληρούν τους όρους και παραχώρηση στο τμήμα 
δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν το κύρος του σε σχέση με την Ελλάδα.  
- Παροχή κινήτρων για τους καθηγητές του τμήματος. (Ανεύρεση δυνατοτήτων 
εξειδίκευσης του υπάρχοντος προσωπικού και αύξηση των αποδοχών ώστε 
να μη αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές.) 
  -     Παροχή κινήτρων για ποιοτικότερη  απόδοση των φοιτητών, καθώς και      
 κινήτρων που θα του εγγυούνται εργασία στο μέλλον. 
Την ένταξη του τμήματος στην πανεπιστημιακή ζωή  της Ελλάδας και (στο 
πλαίσιο του πανεπιστημίου Αργυροκάστρου) στην πανεπιστημιακή ζωή της 
Ευρώπης   
Εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε εκδόσεις και τεχνική υποδομή  
Λειτουργία ταχτικών φροντιστηρίων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
κυρίως για την προεπιστημονική φάση. 
Ξεχωριστά κριτήρια για την  εισαγωγή των φοιτητών στο πρώτο έτος. 
Μέτρα για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην μητρική γλώσσα με σκοπό την τήρηση και την αύξηση των μαθητών 
σ΄αυτά (κυρίως στη μέση παιδαγωγική σχολή) με στόχο τον  προσανατολισμό 
του ενδιαφέροντός τους για πανεπιστημιακές σπουδές   στο ελκυστικό προφίλ 
του τμήματος στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.  
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 
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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. 
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 
 
Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι  από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 
και το πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, όπως όλα στην Αλβανία, και στο 
πλαίσιο αυτό και το δικό μας Τμήμα, λειτουργεί 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, πριν από τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου λειτουργεί 
τμήμα ιταλικής γλώσσας Αυτό που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι ενώ το 
πρώτο έτος είχε μόνο 24 φοιτητές , το δεύτερο έτος ο αριθμός τους 
διπλασιάστηκε. (Φέτος ο αριθμός των φοιτητών στο τμήμα ιταλικών, όπως και 
οι φοιτητές στο τμήμα αγγλικών μειώθηκε δραστικά, αλλά δεν οδηγήθηκε σε 
επίπεδα όπως το τμήμα ελληνικών το πρώτο έτος του οποίου είναι μόλις δύο 
φοιτητές)  
 
Παναγιώτης Μπάρκας       Αργυρόκαστρο  Οκτώβρης 2006 
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Θέμα: Δυσφημιστική διάκριση την ημέρα της εθνικής γιορτής από μέρος του  

Γενικού Προξένου της Ελλάδας σε βάρος του προέδρου του Τμήματος  
Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 

 
Προς:     
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΙΡΑΝΑ 
 κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΖΙΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 
κ.  ΙΩΑΝΝΗ   ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ 
 
Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας 
κ. ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας 
κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 
κα. ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 
κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΣΣΙΜΗ 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Πρόεδρο του ΚΚΕ 
κα ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΙΓΑ 
Πρόεδρο Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ 
κ. ΑΛΕΚΟ ΑΛΑΒΑΝΟ 
Πρόεδρο  ΛΑΟΣ 
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ 
Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ  
 
Θέμα: Δυσφημιστική διάκριση την ημέρα της εθνικής γιορτής από μέρος του  

Γενικού Προξένου της Ελλάδας σε βάρος του προέδρου του Τμήματος 
Ελληνικών στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 
Βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να εκφράσω την δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία 
μου σε σχέση με την εσκεμμένη αφαίρεση του προέδρου του Τμήματος 
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Ελληνική Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου και ταυτόχρονα Προέδρου της Επιτροπής Σχέσεων με το 
Εξωτερικό του Πανεπιστημίου από τη λίστα των επισήμων προσκεκλημένων 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο στη δεξίωση που ο 
Γενικός Πρόξενος παραθέτει με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου, Εθνικής 
Γιορτής της Πατρίδας μας.  
Κατά τη σχετική επίσημη ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, 
πληροφορήθηκα ότι η απόφαση για την δυσφημιστική αυτή διάκριση, δλδ για 
να προσκληθούν οι υπόλοιποι καθηγητές του Τμήματος και άλλοι καθηγητές 
από το Πανεπιστήμιο και να μη προσκληθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο ίδιο 
Πανεπιστήμιο, ήταν προσωπικά του ίδιου του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο. 
Θα με ξάφνιαζε και θα ένιωθα προσβεβλημένος και όταν η διάκριση αυτή θα 
αφορούσε απλώς το πρόσωπό μου, ως Παναγιώτη Μπάρκα, διότι ξανά η 
κοινωνική μου θέση σχετίζεται άμεσα με την ιδιαίτερη συμβολή στα δρώμενα 
της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία: Ιδρυτής και βουλευτής της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με ακαδημαϊκές διακρίσεις και εκδόσεις με αντικείμενο τον 
πολιτισμό και τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, παρουσιάσεις 
στα αλβανικά τηλεοπτικά κανάλια και δεκάδες δημοσιεύματα σε αλβανικά 
ΜΜΕ προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελληνισμού της Αλβανίας, 
διαπιστευμένου Έλληνα δημοσιογράφου στην Αλβανία κλπ.  
Βέβαιο είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση δε θα διαμαρτυρόμουν. Όμως η 
προκλητική αυτή ενέργεια από μέρος του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο 
Αργυρόκαστρο δεν προσβάλλει εμένα προσωπικά. Προσβάλλει έναν ελληνικό 
θεσμό, τον οποίο με τη στήριξη των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα και του 
Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων προσπαθούμε με νύχια και δόντια να 
κρατήσουμε ανοιχτό. 
Επίσης, το δυσάρεστο αυτό γεγονός θα μπορούσε να περάσει κατά κάποιον 
τρόπο απαρατήρητο και στην περίπτωση που ο Γενικός Πρόξενος, μη 
μπορώντας να απαλλαγεί από τη μικροπρέπεια των εξουσιαστών της εδώ 
τοπικής κοινωνίας, που ικανοποιείται με την εξουθένωση των εξουσιασμένων 
θα μπέρδευε το πρόσωπό μου με τη θέση του Προέδρου του Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, το μόνο που η 
Ελλάδα έχει υπ΄ αυτή τη μορφή, ως εκφραστή της μοναδικής εθνικής 
μειονότητας σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σε άλλη χώρα.  
Όμως ο Γενικός Πρόξενος στο αίτημά μου για να επανορθώσει ώστε και εκ΄ 
των υστέρων απάντησε με μαζικές προσκλήσεις προς τους φοιτητές του 
Τμήματος, εξαιρώντας τον Πρόεδρο του.     
Ταυτόχρονα, ένα γενικότερο πλαίσιο ενεργειών επιβεβαιώνει ότι ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας καταφέρεται στο Τμήμα και επιδιώκει με πράξεις την 
υποβάθμιση και κλείσιμό του. Το γεγονός ότι αρνήθηκε κατ΄ επανάληψη να 
δώσει βίζα στην καλύτερη φοιτήτρια του Τμήματος αλβανικής καταγωγής, το 
γεγονός ότι αρνείται να συζητήσει τα διάφορα θέματα που έχει να 
αντιμετωπίσει το Τμήμα, οι ανεπίσημες εισηγήσεις υπέρ του κλεισίματος του 
Τμήματος και τώρα η συγκεκριμένη πράξη δεν νομίζω ότι απαιτούν σχόλια. 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
Με αφορμή τα ανωτέρω και ξεκινώντας από τη γενικότερη συμπεριφορά του 
συγκεκριμένου Γενικού  Προξένου είχα  επιπλέον να προσθέσω ότι: 
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 Εμείς περιμένουμε από την Ελλάδα και τους εκπροσώπους της να μας 
διδάξουν τουλάχιστον λίγη ανθρώπινη και ιδιαίτερα εθνική αξιοπρέπεια. 
Ραγιαδισμό και δουλοπρέπεια μας περισσεύει από τα όσα μας επέβαλε το 
κομουνιστικό καθεστώς. Συνεπώς και σε περίπτωση που προσωπικά μπορεί 
κάπου να είχα υπερβάλλει, όφειλε η διπλωματική αρχή να έδειχνε 
ανωτερότητα. Την ανωτερότητα της Πατρίδας που εκπροσωπεί, το πνεύμα 
της αγάπης, ενότητας, αδελφοσύνης, ομοψυχίας και μαχητικότητας που 
διδάσκει και υπαγορεύει η  εθνική μας γιορτή  
Επίσης, με τέτοιου είδους συμπεριφορές είμαι βέβαιος ότι δεν θα γινότανε 
ούτε η Επανάσταση και ούτε η Ελλάδα. 
 
Ασφαλώς, κατανοώ ότι η μητέρα Πατρίδα έχει πολλά προβλήματα. Θέλω 
όμως να πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να κατατάξει την απαίτησή μου 
εξωπραγματική.   
 
Με την εκτιμησή μου 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΡΚΑΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   «E. ÇABEJ»    
ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛ. ΓΛΩΣ. ΛΟΓΟΤ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
  ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ    ΑΛΒΑΝΙΑΣ   
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+84266146 Fax:. 
+84263776 e-mail: ugjrektori@uogj.edu.al 
 
        Αργυρόκαστρο, 02.03.2015. 
 
Θέμα: Προτάσεις για αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας,  
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 
 
Προς:  Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ  ΡΟΚΑΝΑ             Τίρανα. 
 
Κοινοποίηση:  Κυρία ΕΥΘΥΜΙΑ –ΚΥΠΡΗΣ  ΖΕΡΒΑ 
   ‘Α Γραμματέας –Πρεσβεία της Ελλάδας        Τίρανα 
 
Αξιότιμοι κύριοι.  
 
Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό 
πανεπιστημιακό φορέα στον κόσμο, σε άμεση σχέση με την μοναδική εθνική 
μειονότητα της Ελλάδας πέρα και συνέχεια των κρατικών της συνόρων.  
Η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του Τμήματος έγκειται στο γεγονός ότι 
συμβάλλει άμεσα στην αποτελεσματική λειτουργία της παιδείας στην μητρική 
γλώσσα και μπορεί να καταστεί σπουδαίος παράγοντας, όπως με έργα έχει 
αποδείξει, στην έρευνα, στήριξη και προβολή του πλούσιου και αδιερεύνητου 
διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού στην Αλβανία.   
Δυστυχώς, λόγω πολλών, αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων και 
το Τμήμα αυτό βιώνει την ίδια κατάσταση ύφεσης και υπολειτουργίας, όπως 
το σύνολο των θεσμών στην εθνική ελληνική μειονότητα, που αφορούν ιδίως 
την ελληνική παιδεία και πολιτισμό.  
Ωστόσο, το Τμήμα αποτελεί εκείνον τον φορέα, ο οποίος, με ελάχιστες 
επενδύσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και στήριξη, μπορεί να ανακτήσει την 
πρέπουσα ζωτικότητά του. Να συμβάλλει ταυτοχρόνως, αποτελεσματικά στην 
ανάκαμψη των λοιπών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων. Να αναλάβει 
τον πρέπον ρόλο, ως ο μοναδικός πανεπιστημιακός φορέας, στον συντονισμό 
όλων των προσπαθειών στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα που μέχρι τώρα 
καθοδηγούνται από αυθορμητισμό και μη αποτελεσματικότητα. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια το δικό μας σκεπτικό προς επίτευξη των 
προαναφερόμενων στόχων. 
 
Ι. 
Α. - Βασική προϋπόθεση παραμένει η διατήρηση της λειτουργίας και 
ταυτοχρόνως, της ανεξαρτησίας του Τμήματος στο πλαίσιο του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Το παρόν προβληματισμό θέσαμε με το 
υπόμνημα προς Κύριο Πρέσβη, ημερ. 09/02/2015. (συνημμένο)  
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Πάντως, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξασφάλιση της λειτουργίας και 
ανεξαρτησίας του Τμήματος, όπως επισημαίνεται στο εν’ λόγω υπόμνημα, θα 
απαιτήσει πολιτική παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
και Αθλητισμού της Αλβανίας, επικαλούμενη λόγους ιδιάζουσας σημασίας 
όσον αφορά το ρόλο του Τμήματος για την παιδεία στη μητρική γλώσσα στην 
ε.ε. μειονότητα.  
  
Ωστόσο, για την ομαλή και αξιοπρεπή λειτουργία του Τμήματος και την 
επίτευξη των υποχρεώσεων που αρμόζουν σ΄αυτό, κρίνουμε απαραίτητη την 
υλοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων που θέσαμε στο Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ημερ. 24/11/2014, με την ευκαιρία της 
επίσκεψής του στην Αλβανία, οι οποίες προτάσεις, αφορούν την ελληνική 
πλευρά και έχουν ως εξής: 
Η επαναδραστηριοποίηση σε αποτελεσματικότερη μορφή της συμφωνίας  
μεταξύ των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου της 9ης Οκτωβρίου  
2007, για την αναβάθμιση του Τμήματος μας με στόχο την ισοτιμία του με 
παρόμοια ελληνικά τμήματα και την εκπλήρωση των προαναφερόμουν 
προσδοκιών. 
Αναγνώριση του πτυχίου του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και στο  
πλαίσιο αυτό του Τμήματος μας, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με στόχο τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας αναβάθμισης του Τμήματος, την προσέλκυση 
φοιτητών ακόμα και από την Ελλάδα και την προσέγγιση Αλβανών 
πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με την Ελλάδα. 
Στήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. 
Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση φοιτητών. (Επαναφορά του  
επιδόματος στους φοιτητές του Τμήματος, ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών 
προγραμμάτων με τη συμμετοχή φοιτητών, δικαίωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Ελλάδα  κλπ) 
Εξασφάλιση υλικο-τεχνικής υποδομής και οικονομικής στήριξης για την  
εκπόνηση προγραμμάτων, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του Τμήματος.  
   
Β.- Από πρόσφατη συζήτηση με την Διευθύντρια Παιδείας Περιφέρειας 
Αργυροκάστρου, κυρία Λιντίτα Ρόβα, προέκυψε ότι η δημόσια παιδεία στην 
μητρική γλώσσα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τόσο σε σχέση με την 
καθημερινή και πρακτική λειτουργία της, όσο και με το νομικό πλαίσιο. Τα 
προβλήματα αυτά στα δύο επίπεδα, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να 
βρουν ικανοποιητική λύση μέσω συνεργασίας με το Τμήμα και ανάληψης απ΄ 
αυτό ρόλου στην εκπλήρωση των νομικών κενών. 
Συγκεκριμένα. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα ελληνικά μαθήματα στα 
ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αλβανικό δημόσιο, είναι 
ανειδίκευτοι σε ότι αφορά την ελληνική γλώσσα. (Δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην κατηγορία αυτή οι διδάσκοντες των μαθημάτων ελληνικής  γλώσσα και 
λογοτεχνίας.) 
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.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.doatap.gr%2Fgr%2Ffaq.php&ei=hrdvVM7_NszSaKi4gIgM&usg=AFQjCNHGpJbaoK5LTs6bVfZYkhydPzrYqQ&bvm=bv.80185997,d.ZWU
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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. 
Προς νομική και πραχτική επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, 
συμφωνήσαμε με την κα Διευθύντρια να προτείνουμε από κοινού στο 
Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας 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 Χημείας στα αλβανικά, θα μπορεί να διδάσκει το μάθημα αυτό 
στην ελληνική σε ελληνικό μειονοτικό σχολείο, εφόσον κατέχει και το 
συγκεκριμένο ΜΑΣΤΕΡ για ελληνική γλώσσα.   
Το τμήμα άρχισε τις προετοιμασίες για την κατάρτιση του προγράμματος 
σπουδών για το συγκεκριμένο ΜΑΣΤΕΡ, το οποίο θα παρουσιάσει προς 
έγκριση στην πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 
Με την πρόταση αυτή συμφωνούν και οι πανεπιστημιακές αρχές. 
Έχοντας υπόψη τις κωλυσιεργίες και γραφειοκρατίες του Υπουργείου όσον 
αφορά την έγκριση παρόμοιων προγραμμάτων, προκύπτει ότι για την έγκριση 
του εν΄ λόγω ΜΑΣΤΕΡ, με στόχο την λειτουργία του στο προσεχή ακαδημαϊκό 
έτος, θα χρειαστεί η δέουσα πολιτική παρέμβαση και από ελληνικής πλευράς.   
 
Β/1.-  Είναι γεγονός ότι ο προορισμός του Τμήματος για την κατάρτιση 
Ελληνοδιδασκάλων στην ειδικότητα Γλώσσας και Λογοτεχνίας έχει από καιρό 
παρέλθει, εφόσον οι μέχρι τώρα πτυχιούχοι του καλύπτουν τις ανάγκες στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο στα σχολεία στη μητρική γλώσσα στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα για μερικές μελλοντικές δεκαετίες. 
Παρά την προσπάθεια του Τμήματος να διευρύνει το επιστημονικό πεδίο του, 
εντάσσοντας στο πρόγραμμα σπουδών και μαθήματα που αφορούν τον 
ελληνικό πολιτισμό, τη μετάφραση κλπ και παρά το γεγονός ότι το Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού κατατάσσεται 
πρώτο στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου όσον αφορά την απασχόληση με 
εργασία των αποφοίτων, (κατά 65-70 %), ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών θέτει 
σε κίνδυνο τη λειτουργία του Τμήματος. Θεωρούμε ότι πρέπει να 
επανεξετάσουμε το πρόγραμμα σπουδών προς καλύτερη ανταπόκριση στην 
αγορά εργασίας. Προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη των αναγκών για 
Ελληνοδιδάσκαλους δημοτικού εφόσον στην παρούσα κατάσταση τα 
μαθήματα στο εκπαιδευτικό αυτό επίπεδο διδάσκονται από ανειδίκευτο 
προσωπικό.  
 
Γ. – Απολύτως σύμφωνη ήταν η κα Διευθύντρια Παιδείας Περιφέρειας 
Αργυροκάστρου στο θέμα κοινής πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας, 
ώστε να αποτελεί το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού 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.  
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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 της 
Αλβανίας  κατάργησε τον θεσμό του ALTERTEXT, τον οποίο θα 
αντικαταστήσει με έναν εξειδικευμένο γενικό θεσμό, πιθανόν στα πρότυπα της 
Ελλάδας.  
Το Τμήμα μας μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα το εξειδικευμένο παράρτημα 
του ενιαίου αυτού ιδρύματος συγγραφής και έκδοσης των σχολικών βιβλίων 
για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα.   
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. 
 
Δ.- Σύμφωνα με την Αλβανική νομοθεσία 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 έτοιμο καταρτισμένο πρόγραμμα και 
αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας. Απλώς, για να ξεπεραστούν 
γραφειοκρατικά κολλήματα σε σχέση με τις προθεσμίες υποβολής των 
παρόμοιων αιτημάτων, θα χρειαστεί και στο θέμα αυτό η ανάλογη 
παρέμβαση. 
 
ΙΙ.   
 
Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, έχει πλήρη συνείδηση ότι οφείλει και μπορεί 
να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να παράσχει σπουδαίο έργο με 
πανεπιστημιακό κύρος  στον τομέα έρευνας και προβολής του πλούσιου 
ελληνικού διαχρονικού πολιτισμού  στην ευρύτερη περιοχή του σημερινού 
Νότο της Αλβανίας, που συμπίπτει με το Βόρειο Τμήμα της ενιαίας Ηπείρου. 
Σχετικά έχουμε  συγκεκριμένα να προτείνουμε: 
- Συμμετοχή στο πρόγραμμα διαλεκτολογικής έρευνας του Τομέα  
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Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Τιράνων και δημιουργία βάσης 
δεδομένων στους τομείς γλωσσολογίας και λαϊκού πολιτισμού . 
2.- Έκδοση περιοδικού με έρευνες, άρθρα και εισηγήσεις των καθηγητών του 
Τμήματος και λοιπών συναδέλφων, ή παραγόντων, πανεπιστημιακών και μη, 
με αντικείμενο τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες και λοιπούς 
προβληματισμούς που αντιμετωπίζει διαχρονικά και επίκαιρα η εθνική 
ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, η Αλβανική κοινωνία και οι σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών. Το πόνημα αυτό θα αποχτήσει την απαραίτητη 
περιοδικότητα. 
3.- Συνεργασία με φορείς και άτομα που στόχο έχουν τις ίδιες προσδοκίες. 
(Αναφέρουμε τις προσπάθειες των εκδόσεων Ελίκρανον στην Αθήνα για την  
ανατύπωση εκατοντάδων βιβλίων, εφημερίδων περιοδικών, με αντικείμενο 
την Ήπειρο ανά τους αιώνες ) 
4.- Ανέγερση και λειτουργία ιστοσελίδας του Τμήματος. 
5.- Καταγραφή σε βίντεο και φωτογραφίες της σημαντικότερης ορθόδοξης 
κληρονομιάς στην περιοχή Μητροπόλεως Αργυροκάστρου. (Ήδη υπάρχει 
προκαταρκτική εργασία, όσον αφορά τα σημαντικότερα  μνημεία και τη 
μέθοδο που θα ακολουθηθεί.- Συνημμένο πρόγραμμα σε γενικές γραμμές) 
6.- Έκδοση λευκώματος με τις παραδοσιακές ενδυμασίες των εθνολογικών 
περιοχών του Αργυροκάστρου. (Το περιεχόμενο του λευκώματος είναι σχεδόν 
έτοιμο από εμπειρογνώμονες. Απλώς χρειάζεται η εκδοτική επεξεργασία. -
Συνημμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης)  
 
 
Σας  ευχαριστούμε για την κατανόηση 
 
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής  
Γλώσσας, Λογοτεχνίας & Ελληνικού Πολιτισμού  
 
Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας 
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Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
Τέως βουλευτής, Δημοσιογράφος   
Λέκτορας Πανεπιστ.  Αργυροκάστρου/  
 
Αργυρόκαστρο, 11.03.2015 
 
Θέμα: Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας στην Αλβανία. 

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 

 
Προς:  Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ  ΡΟΚΑΝΑ             Τίρανα. 
Κοινοποίηση:  Κυρία ΕΥΘΥΜΙΑ –ΚΥΠΡΗΣ  ΖΕΡΒΑ 
   ‘Α Γραμματέας –Πρεσβεία της Ελλάδας        Τίρανα 
       
Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,  
Σας στέλνω το κείμενο του υπομνήματος για το Τμήμα, διαμορφωμένο σε 
αιτήματα προς την Κυρία Υπουργό. Σας ενημερώνω επίσης ότι γνωστοποιώ 
τους στόχους αυτούς προς αλβανικής πλευράς και σε άλλους αρμόδιους 
φορείς, όπως είναι οι τοπικές  αρχές εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο και μέσω 
αυτών την ίδια την Υπουργό. Με τον τρόπο αυτό θέλω να πετύχω μια 
ευρύτερη ευαισθητοποίηση και κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό θέλω να Σας 
διευκολύνω κατά κάποιο τρόπο το έργο Σας. 
Ωστόσο σας ενημερώνω ότι είναι σε εγρήγορση και η Ιταλική Πρεσβεία με 
συγκεκριμένα αιτήματα για τα δικά της Τμήματα στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου. Μάλιστα σε πρόσφατη επιστολή προς την Υπουργό ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου δεν διστάζει να αναφέρει την 
ιδιαίτερη παρουσία της ιταλικής πλευράς στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου , 
όπως και το άμεσο ενδιαφέρον της για την καλή λειτουργία των ιταλικών 
εκπαιδευτικών συμφερόντων της στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. 
Η επιστολή  
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  
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. 
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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 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.   
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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. 
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.  
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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 
  



47 

 

 
                                                           
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   «E. ÇABEJ»    
 ΣΧΟΛΗ    ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΛ. ΓΛΩΣ. ΛΟΓΟΤ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ    ΑΛΒΑΝΙΑΣ  
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+84266146 Fax:. 
+84263776 e-mail: ugjrektori@uogj.edu.al 
 
        Αργυρόκαστρο, 30.03.2015. 
 
Θέμα: Πραγματοποίηση συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου  

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα παιδείας στη 
μητρική γλώσσα της ομογένειας στην Αλβανία. 

 
Προς: Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Κύριο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΛΤΑ   Αθήνα 
 
Κοινοποίηση: 
  Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ  ΡΟΚΑΝΑ    Τίρανα. 
   
  Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 
  Κύριο  ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΤΟΛΙΟ    Αργυρόκαστρο 
 

Κυρία ΕΥΘΥΜΙΑ –ΚΥΠΡΗΣ  ΖΕΡΒΑ 
  ‘Α Γραμματέας –Πρεσβεία της Ελλάδας    Τίρανα 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
 Επιτρέψτε μου ώστε, με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος Ελληνικής 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου, Αλβανίας, να ευχηθώ σε Σας, προσωπικά και στη νέα 
κυβέρνηση της Ελλάδας, επιτυχίες στο δύσκολο, αλλά ιστορικό έργο που 
επωμιστήκατε για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. 
Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στο μητροπολιτικό μας κέντρο και 
αγωνιούμε για τις καταστάσεις και εξελίξεις. Επειδή όμως, ανήκουμε σε μια 
ελληνική μειονοτική κοινότητα, η οποία έμαθε να επιβιώνει εν μέσω 
αντιξοοτήτων με χάρισμα την αντίσταση και μπούσουλα την ελπίδα και το 
όνειρο, εκφράζουμε την  ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει 
να ανεβάσει στην κορυφή του βουνού το βράχο του Σίσυφου, χωρίς να 
επιτρέψει επόμενο κατρακύλισμα του.    
Με το σκεπτικό αυτό, Κύριε Υπουργέ και γνωρίζοντας τις εθνικές ευαισθησίες 
και ευθύνες Σας, πιστεύομε, όπως κατανοηθεί σωστά το αίτημα μας να Σας 
συναντήσουμε και συζητήσουμε από κοντά τα σημαντικά θέματα παιδείας στη 
μητρική γλώσσα και του ελληνικού πολιτισμού που αντιμετωπίζουμε ως 
εθνική ομογένεια στην Αλβανία.  
Η ιστορία του Γένους μας ορίζει στη δική μας εθνική κοινότητα ένα 
υποδειγματικό επίπεδο στους τομείς αυτούς, οι οποίοι αποφασίζουν την 
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εθνική μας ταυτότητα και μας παρέχουν τα ουσιαστικά κίνητρα αντίστασης και 
περηφάνιας.  
Δυστυχώς όμως, βιώνουμε καταστάσεις και αντιμετωπίζουμε προβλήματα, 
που μας οδηγούν στο αντίθετο. σε καταστάσεις χωρίς προηγούμενο. Η 
έλλειψη σχολικών βιβλίων για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα, η ελλιπής 
επαγγελματική κατάρτιση των ελληνοδιδασκάλων, η ακατάλληλη υποδομή 
κλπ αποτελούν μερικά από τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
παιδεία στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων της Αλβανίας.    
Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό 
πανεπιστημιακό φορέα στον κόσμο με αποστολή τις τύχες της παιδείας στη 
μοναδική εθνική μειονότητα που η Ελλάδα έχει εκτός των συνόρων της και 
συνέχεια της δικής της επικράτειας. Παράλληλα με τη συμβολή για την 
αποτελεσματική λειτουργία της παιδείας στη μητρική γλώσσα, αποτελεί τον 
σπουδαίο παράγοντα, όπως με έργα έχει αποδείξει, στην έρευνα, στήριξη και 
προβολή του πλούσιου και αδιερεύνητου διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού 
στην Αλβανία.   
Δυστυχώς, λόγω πολλών, αντικειμενικών και υποκειμενικών αιτιών και το 
Τμήμα μας βιώνει την ίδια κατάσταση ύφεσης και υπολειτουργίας, όπως το 
σύνολο των θεσμών στην εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία.  
 
Επίσης, παρά την ιδιαιτερότητα του και την ιδιάζουσα εθνική σημασία, είναι το 
μόνο που δεν έχει την στήριξη του εθνικού κέντρου, ούτε τουλάχιστο στο 
επίπεδο των υπολοίπων ελληνικών εδρών και τμημάτων στο κόσμο.   
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 
Ακριβώς η ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσιμης αυτής κατάστασης με 
συγκεκριμένες προτάσεις, αποτελούν το αντικείμενο του αιτήματος 
συνάντησης μαζί Σας!  
Γνωρίζουμε ότι το Τμήμα μας με ελάχιστη ενίσχυση, διαρθρωτικές αλλαγές και 
στήριξη, μπορεί να ανακτήσει την πρέπουσα ζωτικότητά του.  
Να συμβάλλει ταυτοχρόνως, αποτελεσματικά στην ανάκαμψη των λοιπών 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων και στον συντονισμό όλων των 
προσπαθειών στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα, οι οποίοι μέχρι τώρα 
καθοδηγούνται από αυθορμητισμό και αναποτελεσματικότητα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να Σας ανακοινώσουμε ότι μετά από 
συντονισμένες προσπάθειες με την Πρεσβεία μας στα Τίρανα και προσωπικά 
του κύριου Πρέσβη, το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας ανταποκρίθηκε 
θετικά στο αίτημά μας ώστε τα ελληνόπουλα στην Αλβανία να προμηθευτούν 
με βιβλία που χρησιμοποιούνται στα σχολεία στην Ελλάδα. Στη διαδικασία 
αυτή το Τμήμα μας θα αναλάβει υπεύθυνα την προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των σχολικών προγραμμάτων του αλβανικού Υπουργείου 
Παιδείας.  
Επίσης, προς Αλβανική πλευρά έχουμε προωθήσει μια σειρά από προτάσεις 
που εξυπηρετούν τους στόχους αναβάθμισης του ίδιου του Τμήματος, όπως 
και της Παιδείας στη μητρική γλώσσα, αιτήματα τα οποία, αντιμετωπίζονται 
θετικά από την πολιτική ηγεσία του αλβανικού Υπουργείου Παιδείας.   
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Κύριε Υπουργέ,   
Στην προσδοκώμενη συνάντηση μαζί Σας, εμείς θα αναπτύξουμε τις 
συγκεκριμένες προτάσεις και λεπτομέρειες  περί αυτών των στόχων. Σε 
γενικές  όμως γραμμές οι προτάσεις αυτές, τις οποίες έχουμε υποβάλλει 
στους προκατόχους Σας, όπως και στις διπλωματικές μας αρχές στην 
Αλβανία, έχουν ως εξής : 
 
Ο  ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός ρόλος του Τμήματος επικεντρώνεται 
στις κάτωθι κατευθύνσεις. 
 
 κατάρτιση εκπαιδευτικών για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα  
στα ελληνικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο και στα ελληνικά ιδιωτικά 
σχολεία.   
 εξασφάλιση της ποιότητας στην παιδεία στη μητρική γλώσσα μέσω: 
1.-Κατάρτισης προγραμμάτων. 
2.-Σχολικών βιβλίων και λοιπών βοηθητικών εγχειριδίων.  
3.-Εξειδίκευση των δασκάλων στα υπάρχοντα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. 
 εξασφάλιση  στελεχών για την εξυπηρέτηση των ελληνικών ενδιαφερόντων  
και συμφερόντων στην Αλβανία, όπως και των διμερών σχέσεων πέραν του 
εκπαιδευτικού τομέα. 
 
Στον πολιτιστικό τομέα: 
 
τον εντοπισμό, καταγραφή, έρευνα, μελέτη, προβολή του διαχρονικού  
ελληνικού πολιτισμού, στο Βόρειο Τμήμα και την ευρύτερη περιοχή της 
Ηπείρου, εξασφαλίζοντας στις εκδηλώσεις αυτές πανεπιστημιακή ιδιότητα.  
Την ανάληψη ρόλου ρυθμιστή στις σχέσεις του Πανεπιστημίου  
Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια .    
Προτάσεις για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων. 
 
Η επαναδραστηριοποίηση σε αποτελεσματικότερη μορφή των συμφωνιών  
μεταξύ των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου. 
Αναγνώριση του πτυχίου του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και στο  
πλαίσιο αυτό του Τμήματος μας, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με στόχο τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας αναβάθμισης του Τμήματος, την προσέλκυση 
φοιτητών ακόμα και από την Ελλάδα και την προσέγγιση Αλβανών 
πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με την Ελλάδα. 
Στήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. 
Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση φοιτητών. (Επαναφορά του  
επιδόματος στους φοιτητές του Τμήματος, ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών 
προγραμμάτων με τη συμμετοχή φοιτητών, δικαίωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Ελλάδα  κλπ) 
Εξασφάλιση υλικο-τεχνικής υποδομής, βιβλίων κλπ, για την  
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος.  
Οικονομική στήριξη του Τμήματος για τη διευκόλυνσή του στην  
οργάνωση πολιτιστικών και εθνικών εκδηλώσεων με δέκτες το πανεπιστήμιο, 
την κοινότητα της εθνικής ελληνικής μειονότητας και την ευρύτερη αλβανική. 
 
 Αξιότιμε κύριε  Υπουργέ 
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Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι, οι δικές Σας ευαισθησίες στα εθνικά μας 
θέματα θα διευκολύνουν την πραγματοποίηση της συνάντησης μαζί Σας, 
όπως,  θα σταθούν αρωγός για την αναβάθμιση του Τμήματος μας στην 
σημαντική του αποστολή  για  την ελληνική παιδεία και πολιτισμό στα πατρώα 
μας εδάφη. 
Είμαστε επίσης βέβαιοι, ότι η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε, όχι μόνο θα 
κατανοηθεί σωστά, αλλά και θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων για την άμεση και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. 
 Ταυτόχρονα πιστεύουμε, ότι με τη συμβολή των διπλωματικών μας 
αρχών στην Αλβανία, κυρίου Πρέσβη και Γενικού Προξένου και τη συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, θα καταφέρουμε να εξειδικεύσουμε, 
συγκεκριμενοποιήσουμε και υλοποιήσουμε τους κοινούς μας αυτούς στόχους.  
  
Εν αναμονή πραγματοποίησης της συνάντησης  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας  
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής  
Γλώσσας, Λογοτεχνίας & Ελληνικού Πολιτισμού  
 
Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
 
     
Αργυρόκαστρο 11.06.015 
 
Θέμα:  Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής  
           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
   
Προς:  ΠΡΕΣΒΗ  κ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΡΝΟΒΑ  
 Διευθυντή της Α-3 Υπουργείο Εξωτερικών    
    ΑΘΗΝΑ  
 
Αξιότιμε Κύριε Μπορνόβα !  
 
Η ευαισθησία και το ενδιαφέρον που δείχνετε μακροχρόνια για τον τόπο μας  
και την ε.ε. μειονότητα στην Αλβανία, συνδυάζεται τώρα προς όφελός μας με 
τη θέση που κατέχετε στο Υπουργείο Εξωτερικών.   
Η θετικότατη αυτή συγκυρία πιστεύουμε ότι συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε 
από κοινού να μπορέσουμε να δώσουμε την πρέπουσα αξία και ρόλο στο 
Τμήμα Ελληνικής γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το μόνο στον κόσμο στην υπηρεσία της 
παιδείας στην μητρική γλώσσα στη μοναδική εθνική μειονότητα της Ελλάδας 
πέρα και συνέχεια των κρατικών της συνόρων.  
Η σημασία του Τμήματος απορρέει επίσης από το γεγονός ότι αποτελεί 
σήμερα το μόνο αξιόπιστο φορέα που δύναται να συμβάλλει στη λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνικήμειονοτική παιδεία στο αλβανικό 
δημόσιο και στην ποιοτική της βελτίωση. Αποτελεί τον μόνο ζωντανό φορέα 
με πανεπιστημιακή επιστημονική ισχύ για ερευνήσει και προβάλλει τον 
ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα επίπεδα στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου 
αναχαιτίζοντας έτσι τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλουν άλλοι για 
την παραχάραξη, αλλοίωση, εξαφάνιση και οικειοποίησή του, όντας αυτοί 
ντόπιοι ή ξένοι.    
Έχει όμως ανάγκη από στήριξη. Για το σκοπό αυτό, Σας υποβάλλουμε, κύριε 
Πρέσβη τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση του Τμήματος. 
 
Ο  ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός ρόλος του Τμήματος επικεντρώνεται 
στις κάτωθι κατευθύνσεις. 
 
την κατάρτιση εκπαιδευτικών για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα  
στα ελληνικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο και στα ελληνικά ιδιωτικά 
σχολεία.   
την εξασφάλιση της ποιότητας στην παιδεία στη μητρική γλώσσα μέσω: 
1.-Κατάρτισης προγραμμάτων. 
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2.-Σύνταξης σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων.  
3.-Εξειδίκευση των δασκάλων στα υπάρχοντα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. 
την εξασφάλιση  στελεχών για την εξυπηρέτηση των ελληνικών  
συμφερόντων στην Αλβανία, όπως και των διμερών σχέσεων πέραν του 
εκπαιδευτικού τομέα. 
 
τον εντοπισμό, καταγραφή, έρευνα, μελέτη, προβολή του  
διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, στο Βόρειο Τμήμα και την ευρύτερη 
περιοχή της Ηπείρου, εξασφαλίζοντας στις εκδηλώσεις αυτές πανεπιστημιακή 
ιδιότητα.  
Την ανάληψη ρόλου ρυθμιστή στις σχέσεις του Πανεπιστημίου  
Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια .    
Προτάσεις για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων. 
 
Υπογραφή της νέας Γενικής Συμφωνίας, ανάμεσα στα Πανεπιστήμια  
Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, όπως και λοιπών ελληνικών πανεπιστημίων 
με το συγκεκριμένο αλβανικό πανεπιστήμιο. Το εν΄λόγω πανεπιστήμιο έχει 
υποβάλλει πρόταση συμφωνίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το μήνα 
Μάρτη τρέχοντος, αλλά το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διστάζει και αδρανεί ως 
προς την επικύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας.  Η συγκεκριμένη 
συμφωνία εκτός των άλλων θα συμβάλει άμεσα στην επαναδραστηριοποίηση 
σε αποτελεσματικότερη μορφή της συμφωνίας της συμφωνίας μεταξύ των 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου του 2007 με ειδικό αντικείμενο 
την αναβάθμιση του Τμήματος μας με στόχο την ισοτιμία του πτυχίου του με 
παρόμοια ελληνικά τμήματα και την εκπλήρωση των προαναφερόμουν 
προσδοκιών. 
Στο πλαίσιο αυτό  και για τη διεύρυνση της σημασίας του συγκεκριμένου  
πανεπιστημίου με κίνητρο προς τους φοιτητές την Ελλάδα, απαιτείται 
Αναγνώριση του πτυχίου του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και στο  
πλαίσιο αυτό του Τμήματος μας, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 Όπως αναφέραμε, στόχος παραμένει η διευκόλυνση της διαδικασίας 
αναβάθμισης του Τμήματος, η προσέλκυση φοιτητών ακόμα και από την 
Ελλάδα και η προσέγγιση Αλβανών πτυχιούχων του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου με την Ελλάδα. 
Στήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. 
Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση φοιτητών.  
Επαναφορά του επιδόματος στους φοιτητές του Τμήματος, (το οποίο  
καθιερώθηκε με την προσωπική Σας συνδρομή από την έναρξη του Τμήματος 
το 1993 και λειτούργησε αποτελεσματικά, μέχρι την κατάργησή του το 2009)  
ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων (στον τομέα  
αρχαιολογίας, πολιτισμού αλλά και σε άλλους τομείς μείζονος ενδιαφέροντος) 
με τη συμμετοχή φοιτητών,  
δικαίωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα  κλπ 
Εξασφάλιση υλικο-τεχνικής υποδομής, βιβλίων κλπ, για την  
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος.  
Οικονομική στήριξη του Τμήματος για τη διευκόλυνσή του στην  
οργάνωση πολιτιστικών και εθνικών εκδηλώσεων με δέκτες το πανεπιστήμιο, 
την κοινότητα της εθνικής ελληνικής μειονότητας και την ευρύτερη αλβανική. 
 
 Αξιότιμε κύριε  Πρέσβη 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.doatap.gr%2Fgr%2Ffaq.php&ei=hrdvVM7_NszSaKi4gIgM&usg=AFQjCNHGpJbaoK5LTs6bVfZYkhydPzrYqQ&bvm=bv.80185997,d.ZWU
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Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι, οι δικές Σας ευαισθησίες στα εθνικά μας 
θέματα θα σταθούν αρωγός για την αναβάθμιση του Τμήματος μας στην 
σημαντική του αποστολή  για  την ελληνική παιδεία και πολιτισμό στα πατρώα 
μας εδάφη. 
 Πιστεύουμε επίσης, ότι με τη συμβολή των διπλωματικών μας αρχών 
στην Αλβανία, την άμεση επικοινωνία μαζί Σας, όπως και με το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού της Ελλάδας  και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
των Ιωαννίνων, θα καταφέρουμε να εξειδικεύσουμε, συγκεκριμενοποιήσουμε 
και υλοποιήσουμε την αναβάθμιση του Τμήματός μας προς ικανοποίηση των 
στόχων που θέτουμε. 
  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας  
 
 Η πρόεδρος του  Τμήματος   Αργυρόκαστρο 11.06.015 
  Δρ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΑΡΚΑΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «E. ÇABEJ» 
ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 
 
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+84266146 Fax:. 
+84263776 e-mail: ugjrektori@uogj.edu.al 
 
 
Αργυρόκαστρο, 16.08.2015  
 
Θέμα: Προτάσεις για το ξεπέρασμα των προβλημάτων στην παιδεία στην ε.ε. 
μειονότητα.  
 
Προς:   

Κα  LINDITA NIKOLLA  Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού  
Υπόψη: 
  κ.  Gëzim Sala,  Πρύτανη Παν Αργυρ- Αργυρόκαστρο 

κα. Lindita Rova , Διευθύντρια ΠΔ Παιδείας Αργυρόκαστρο 
κα. Albana Hodaj, Διευθύντρια ΠΔ Παιδείας –Αυλώνας 

 
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 συναντιούνται 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 για τον συντονισμό των ενεργειών 
σε εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, η συνάντηση εξουσιοδότησε το 
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, όχι μόνο 
ως ο υπεύθυνο φορέα που διενέργησε την έρευνα και μελέτη, αλλά διότι 
αποτελεί τον εξειδικευμένο παράγοντα σε θέματα παιδείας και με 

mailto:ugjrektori@uogj.edu.al
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συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς την δημόσια παιδεία στην ελληνική μητρική 
γλώσσα.     
 
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 εθνικές μειονότητες, ή ξεχωριστά, να υπάρξει 
νόμος ή ρυθμιστική νομική διάταξη για τη συνολική λειτουργία των σχολείων 
αυτών.   
 
Σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών δομών (Υπουργείο – 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 
κάνει 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 συν 
διδασκόμενες 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 
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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  
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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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣ. ΛΟΓ. ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
τηλ: + 355 69 27 99 707  e-mail :. panajotbarka@yahoo.gr  
 
      Αργυρόκαστρο, 21.09.2015 
 
Θέμα:  Ακαδημαϊκές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Τμήματος Ελληνικής  

Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού για το 2015-2016 
Προς:  Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΟΚΑΝΑ            Τίρανα. 
Κοινοποίηση:  Κυρία ΕΥΘΥΜΙΑ –ΚΥΠΡΗΣ  ΖΕΡΒΑ 
  ‘Α Γραμματέας –Πρεσβεία της Ελλάδας        Τίρανα 
 
Εξοχότατε κύριε Πρέσβη,  
 
Μέσω της παρούσας επιστολής θέλω πρώτα να Σας ευχαριστήσω και να  
εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επικείμενη συνάντηση με την Υπουργό 
Παιδείας, Κυρία Νικόλα, συνάντηση η οποία, θέλω να πιστεύω ότι θα 
δρομολογήσει τα ζητήματα σχετικά με την δημόσια παιδεία στη μητρική 
γλώσσα. 
Θα ήθελα επίσης να Σας ενημερώσω ότι προς το παρόν, συγκριτικά με τον  
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, διπλασιάσαμε τον αριθμό των πρωτοετών 
φοιτητών. 
Οι αρχές του πανεπιστημίου δείχνουν κατανόηση στην πρότασή μας για  
την από κοινού επιστημονική κατάρτιση των Ελληνοδιδασκάλων.  
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απόστειλε, με κάποιες τροποποιήσεις,  στο  
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου το πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ 
των δύο Πανεπιστημίων και θέλω να πιστεύω ότι θα εισέλθουμε σε 
διαδικασίες επίσημης υπογραφής. Καταβάλω προσπάθειες ώστε η τελετή να 
προκύψει κατά την περιοδεία Σας στο χώρο μας.  
Το Τμήμα μας, σε πρόσφατη σύσκεψη αποφάσισε  την οργάνωση  
Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Οι ελληνο-αλβανικές σχέσεις στην Ήπειρο- 
Μεταβυζαντινή και σύγχρονη περίοδο: Γλώσσα, λογοτεχνία, πολιτισμός, 
κοινωνία.» 
 Χρονική περίοδο οργάνωσης, Μάρτιος-Απρίλιος, 2016. Το Συνέδριο θα 
οργανωθεί με αντίστοιχα τμήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και δύο άλλα 
τμήματα (Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) στο πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές, οι οποίες είναι θετικές. 
Οι καθηγητές του Τμήματος εργάζονται για το θεματολόγιο του Συνεδρίου, την 
οργανωτική και επιστημονική επιτροπή.  Ασφαλώς είναι πολύ νωρίς να 
μιλήσουμε για τα οικονομικά που θα απαιτήσει το Συνέδριο. 
Αποφασίσαμε επίσης, ώστε την περίοδο Μάη-Ιούνιο 2016 να ανεβάσουμε  
στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου των Σωφρατίκων, μια αρχαία ελληνική 
τραγωδία. 
Στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου για το 2016,  
καταφέραμε και εντάξαμε δύο προγράμματα του Τμήματος. Ένα πρόγραμμα 
αφορά την έκδοση λευκώματος με τις παραδοσιακές στολές της Δρόπολης. 
Το άλλο, αφορά την καταγραφή και παρουσίαση σε τρεις γλώσσες –ελληνικά, 

mailto:panajotbarka@yahoo.gr


58 

 

αλβανικά, αγγλικά (σε λεύκωμα και DVD), 35 θρησκευτικών πολιτιστικών 
μνημείων (βυζαντινών και μεταβυζαντινών) στη μητρόπολη Αργυροκάστρου.  
Είναι βέβαιο ότι το Πανεπιστήμιο δε θα μπορέσει να καλύψει όλα τα έξοδα, 
(είναι πολλά για τον προϋπολογισμό του) αλλά σημασία έχει ότι με τον τρόπο 
αυτό πήραν την επίσημη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, το οποίο θα 
μνημονεύεται και ως χορηγός.  
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου ενέκρινε την  
ενσωμάτωση της ιστοσελίδας του Τμήματος μας στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου. Τη θεωρώ σημαντική εξέλιξη, διότι η ιστοσελίδα μας και το 
περιεχόμενό της  θα προβάλλεται και από το site του Πανεπιστημίου. 
Ταυτόχρονα το Τμήμα μας μπαίνει στην πρωτοπορία των τμημάτων του 
Πανεπιστημίου.  
 Ως προς την κατεύθυνση αυτή, Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, θα πρέπει να 
Σας ενημερώσουμε ότι χρειαζόμαστε κάποια οικονομική στήριξη.  
 Με δικά μας έξοδα καλύψαμε τη συνδρομή στο διαδίκτυο ύψος 260 
Ευρώ για δύο έτη. Εντούτοις, έχουμε να πληρώσουμε τον κατασκευαστή της 
ιστοσελίδας με το ποσό των 650 Ευρώ, ενώ θα χρειαστούν τουλάχιστον 50 
Ευρώ το μήνα για τη συντήρηση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.  
Θα χαρούμε πολύ σε περίπτωση που θα είχατε την καλοσύνη να συμβάλετε 
οικονομικά για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  
Επίσης, θέλουμε να Σας ενημερώσουμε ότι με την ευκαιρία της 28ης  
Οκτωβρίου  το Τμήμα μας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δρόπολης, θα 
οργανώσουμε μια εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει ομιλίες καθηγητών από 
το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου, ένα ντοκιμαντέρ παραγωγή 
του Τμήματος Ελληνικών,  καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση.  (Το 
ντοκιμαντέρ παραγωγή του Τμήματος θα είναι πρωτότυπο εφόσον αφορά 
πτυχές του έπους του ’40 ποτ χαράχτηκαν στα βουνά της Αλβανίας, 
σχετίζονται με την Αλβανία, αλλά και δεν έχουν προσεγγίσει άλλοι 
παραγωγοί) 
Η εκδήλωση, όπως μιλήσαμε και με τον κύριο Γενικό Πρόξενο στο 
Αργυρόκαστρο, θα προγραμματιστεί σε ημερομηνία που επιτρέπει και την 
προσωπική Σας παρουσία και συμμετοχή. 
Και για την εκδήλωση αυτή, Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη, θα μας χρειαστεί κάποια 
οικονομική στήριξη. Αφορά την κάλυψη των οικονομικών εξόδων για τα 
γυρίσματα και το μοντάζ του ντοκιμαντέρ διάρκειας 35-40 λεπτών. Το ποσό 
που διαπραγματευτήκαμε  ανέρχεται  σε 350 Ευρώ. (Δήμος θα καλύψει το 
κομμάτι των ομιλητών, το καλλιτεχνικό και τη δεξίωση). 
 
Αυτές είναι Αξιότιμε κύριες Πρέσβη, κάποιες από τις εκδηλώσεις που εμείς ως 
Τμήμα Ελληνικών δρομολογήσαμε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.  
Επί της ευκαιρίας, εκφράζουμε την πεποίθηση ότι με τη δική Σας 
συμπαράσταση θα τα καταφέρουμε  
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μου 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Παναγιώτης μπάρκας 
    
 
  
     



59 

 

 
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  www.tmimaellargyr.com. 
 
       Αργυρόκαστρο, 15.02.2016 
 
Θέμα:  Βασικά αιτήματα προς Υπουργό Παιδείας για το εκπαιδευτικό στην ε.ε.  

μειονότητα. 
 
Προς:  Γενικό πρόξενοι της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 

Πρέσβη κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΛΙΟ. 
 
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: 
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. 
Επιβάλλεται από την αναγκαιότητα εφαρμογής της νέας εκπαιδευτικής  
μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική δημόσια παιδεία. 
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 
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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. 
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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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  www.tmimaellargyr.com. 
 
       Αργυρόκαστρο, 08.03.2016 
 
Θέμα:  Επείγουσα αιτήματα προς Υπουργό Παιδείας για το εκπαιδευτικό στην  

Ε.Ε. Μειονότητα. 
 
Προς:  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. 
Υπόψη  Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα  
Κυρίου ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΟΚΑΝΑ.  
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
Την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Αργυρόκαστρο κύριος Βασίλειος Τόλιος από κοινού με τον πρόεδρο του 
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, ο οποίος τελεί χρέη προέδρου του 
συντονιστικού φορέα για τα εκπαιδευτικά ζητήματα στη μητρική γλώσσα στην 
ε. ε. μειονότητα, κάλεσαν σε κοινή σύσκεψη τους διευθυντές των σχολείων 
στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο στους νομούς Αργυροκάστρου 
Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, τους δημάρχους Φοινίκης κ. Λεωνίδα Χρίστο και 
Δρόπολης, εκπροσωπούμενο από τον αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Μάνο, καθώς 
και τους προέδρους του Κόμματος των Ελλήνων, κ. Χριστάκη Κίτσιο και της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Λεωνίδα Παππά.   
Η συνάντηση εκλήθη με στόχο την αντιμετώπιση της δυσμενούς κατάστασης 
στα σχολεία στη μητρική γλώσσα, συνέπεια της απραξίας του Υπουργείου 
Παιδείας της χώρας σε ό, τι αφορά τα αιτήματα που υπέβαλε στις 6 
Οκτωβρίου 2015 ο συντονιστικός φορέας για εκπαιδευτικά θέματα στην ε.ε. 
μειονότητα και για την άμεση υλοποίηση των οποίων, δεσμεύτηκε 
προσωπικώς η Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Κυρία Λιντίτα Νικόλα, 
ενώπιον μάλιστα του Κυρίου Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα κυρίου 
Λεωνίδα Ροκανά.  
Οι μετέχοντες στη συνάντηση μετέφεραν την έντονη ανησυχία ότι η 
αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του Υπουργείου σε σχέση με την ικανοποίηση των 
συγκεκριμένων αιτημάτων μας, έχει θέσει σε φανερό κίνδυνο την ομαλή 
λειτουργία των σχολείων στη μητρική γλώσσα προμηνύοντας την περεταίρω 
επιδείνωση της κατάστασης στο προσεχές σχολικό έτος. Δεν πρόκειται 
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απλώς για τις τάξεις που συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, αλλά γενικώς για τη λειτουργία των σχολείων μας στη μητρική 
γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο.  
Κοινή διαπίστωση των παρευρισκόμενων στη σύσκεψη είναι ότι η 
κωλυσιεργία  από μέρος του Υπουργείου Παιδείας έχει πολιτικό κίνητρο. Για 
την παιδεία στη μητρική γλώσσα δεν υφίσταται ένα συγχρονισμένο νομικό 
πλαίσιο. Το Υπουργείο διστάζει να εκδώσει την απαραίτητη εγκύκλιο για τις 
αναλογίες των μαθημάτων στην μητρική και επίσημη γλώσσα. Αποφεύγει του 
αιτήματος για τη συμμετοχή Ελλήνων μειονοτικών εμπειρογνωμόνων και 
ειδικών στις ανάλογες πολιτικές και διοικητικές δομές που αφορούν την 
παιδεία μας στη μητρική γλώσσα, για την κατάρτιση των αναλυτικών 
προγραμμάτων για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα, για την επιθεώρηση 
της παιδείας στη μητρική γλώσσα, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού 
και την μετεκπαίδευσή του. Το υπουργείο δεν άνοιξε ακόμα το πράσινο φως 
για την έκδοση των βιβλίων στη μητρική γλώσσα, με αποτέλεσμα, συν την 
πρώτη και έκτη τάξη που δεν έχουν βιβλία στη μητρική γλώσσα να προστεθεί 
και η δευτέρα και εβδόμη, κλπ.   
Στην κατάσταση αυτή κρίνεται απαραίτητη η πολιτική παρέμβαση των 
πολιτικών εκπροσώπων και θεσμών της εθνικής ελληνικής μειονότητας για 
την υλοποίηση όλων των θεμάτων που τέθηκαν στην Κυρία Υπουργό με το 
υπόμνημα το οποίο Σας είναι συνημμένο. Εντούτοις επείγει η λύση στα 
κάτωθι θέματα.  
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 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 τις 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. 
Τόσο το χειρότερο όταν παρατηρούνται προσπάθειες για χειραγώγηση 
καταστάσεων που αποσκοπούν στην κατάργηση ιστορικών κεκτημένων όσον 
αφορά τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών των 
σχολείων στη μητρική γλώσσα.  
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  Επίσης, η μη έκδοση νέας εγκυκλίου για τη λειτουργία των σχολείων 
στη μητρική γλώσσα εμποδίζει τη συγγραφή, προσαρμογή και τη μετάφραση 
των νέων βιβλίων στη μητρική γλώσσα για τις τάξεις που περιλαμβάνονται 
στη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να μη 
έχουν ξανά βιβλία για τα μαθήματα στην ελληνική. 
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 όπως αυτές διατυπώνονται στο 
συνημμένο υπόμνημα.  
Τονίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αναλογίες 
των μαθημάτων, στηρίζονται πλήρως στην μέχρι τώρα πραγματικότητα, 
η οποία αποτελεί ιστορικό κεκτημένο και με την οποία έχει συμφωνήσει 
κατ’ αρχήν και στα επιμέρους θέματα η Κυρία Υπουργός στη συνάντηση 
με τον κύριο Πρέσβη στις 06/10/2015.  
 γ. Το Υπουργείο Παιδείας να δρομολογήσει τις διαδικασίες 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 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 θέμα επείγει ιδιαίτερα λόγω του ότι 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.  
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. 
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. 
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.   
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η.  Την λειτουργία στην επίσημη επετηρίδα διαγωνισμού για θέσεις 
εργασίας ξεχωριστή εκδοχή για τους Ελληνοδιδασκάλους και να μη 
περιλαμβάνονται αυτοί στην κατηγορία των δασκάλων των ξένων γλωσσών.  
Τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών ανάλογα με το 
αντικείμενο διδασκαλίας. (είναι υποχρέωση του αλβανικού κράτους και όχι 
δική μας)  
 
Με την εκτίμησή μας  
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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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  www.tmimaellargyr.com. 
 
       Αργυρόκαστρο, 10.05.2016 
  
Θέμα: Ένταξη του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
      Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου στα προγράμματα     
       οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  

προς πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών του εξωτερικού. 
 
Προς: Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
   Κύριο Αριστείδη  ΜΠΑΛΤΑ  
        Αθήνα.         
 Υπόψη:  Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα 
   Κυρίου Λεωνίδα ΡΟΚΑΝΑ 
        Τίρανα. 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ! 
 
Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου - Αλβανίας, αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό 
πανεπιστημιακό φορέα στον κόσμο, σε άμεση σχέση με την μοναδική εθνική 
μειονότητα της Ελλάδας πέρα και συνέχεια των κρατικών της συνόρων της 
Ελλάδας.  
Η ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του Τμήματός μας έγκειται στο γεγονός ότι 
συμβάλλει άμεσα στη λειτουργία της παιδείας στην μητρική γλώσσα στην 
εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, καταρτίζοντας Ελληνοδιδασκάλους 
και επιμορφώνοντας το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, προετοιμάζοντας 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια κλπ.  
Ταυτόχρονα, σε όλη του την 23-χρονη πορεία του έχει καταστεί σπουδαίος 
παράγοντας στην έρευνα, στήριξη και προβολή του πλούσιου και 
αδιερεύνητου διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού στην Αλβανία, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα να αναλάβει τον πρέπον ρόλο, ως ο μοναδικός πανεπιστημιακός 
φορέας, στον συντονισμό όλων των προσπαθειών στον ευρύτερο πολιτιστικό 
τομέα που μέχρι τώρα καθοδηγούνται από αυθορμητισμό και μη 
αποτελεσματικότητα. 
Το έργο του Τμήματός μας προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να εύκολα να 
παρακολουθήσει κανείς στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ανταγωνίζεται με 
αξιοπρέπεια ολόκληρα ξένα πανεπιστήμια τα οποία δρουν στο Νότο της 
Αλβανίας.  
Ωστόσο κύριε Υπουργέ, το Τμήμα μας, παρά τις ιδιαιτερότητές του και την 
προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και τον ελληνικό πολιτισμό, παραμένει 
το μόνο μεταξύ των ελληνικών εδρών στον κόσμο που δεν είναι ενταγμένο 
στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των εδρών αυτών  από το 
Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας. 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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Το γεγονός καταστεί δύσκολο το έργο μας και πολλές φορές δικαιολογημένα 
νοιώθουμε αφοπλισμένοι, όταν θέλουμε να οργανώσουμε μια απλή 
εκδήλωση, να παρουσιάσουμε ένα ελληνικό βιβλίο, να εκδώσουμε ένα 
εγχειρίδιο ή ένα βιβλίο. 
Ήδη, επί δύο χρόνια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έρευνα και 
έκδοση δύο λευκωμάτων  που αφορούν  την βυζαντινή και την μεταβυζαντινή 
κληρονομιά στο χώρο μας,  καθώς και  τις παραδοσιακές ενδυμασίες της 
εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. (Συνημμένα έχετε τη σύντομη 
περιγραφή των δύο αυτών προγραμμάτων μας.) Επίσης, λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης σταματήσαμε την οργάνωση του πρώτου Συνεδρίου  με 
θέμα τις ελληνοαλβανικές σχέσεις  στην Ήπειρο μετά την Τουρκοκρατία.  
Ανέκδοτη παραμένει μια τρίτομη κοινωνική ανθρωπολογική έρευνα σε ότι 
αφορά τη διαχρονικότητα της ελληνικότητας της Ηπείρου και τις σχέσεις με το 
αλβανικό στοιχείο. 
 
 Κύριε Υπουργέ, 
Η ένταξη του Τμήματός μας στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας θα αποτελέσει για μας μια πραγματική 
ανακούφιση και ένα ισχυρό κίνητρο για την αξιοπρεπή διεκπεραίωση της 
αποστολής μας  προς τα ελληνικά Γράμματα  και τον ελληνικό Πολιτισμό.  
 Εμείς ελπίζουμε ιδιαίτερα στις δικές Σας ευαισθησίες για τα θέματα αυτά.  
 
Σας  ευχαριστούμε για την κατανόηση 
 
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής  
Γλώσσας, Λογοτεχνίας & Ελληνικού Πολιτισμού  
 
Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης Μπάρκας  
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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 
www.tmimaellargyr.com. 

Αργυρόκαστρο, 20.05.2016 
 

Θέμα: Προτάσεις θεμάτων προς συζήτηση με την Κυρία Υπουργό Παιδείας 
στη 

συνάντηση της 25 Μαΐου 2016. 
 

Προς:  Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα 
Κύριο Λεωνίδα Ροκανά 

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. 

 
 
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 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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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 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 
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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.  
 
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.  
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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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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 
 
       Αργυρόκαστρο 17/06/2016. 
 
Θέμα:  Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής  
           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
   
Προς:  ΠΡΕΣΒΗ  κ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΡΝΟΒΑ  

Διευθυντή της Α-3 Υπουργείο Εξωτερικών   ΑΘΗΝΑ 
          
Αξιότιμε Κύριε Μπορνόβα !  
 
Η ευαισθησία και το ενδιαφέρον που δείχνετε μακροχρόνια για τον τόπο μας  
και την ε.ε. μειονότητα στην Αλβανία, συνδυάζεται τώρα προς όφελός μας με 
τη θέση που κατέχετε στο Υπουργείο Εξωτερικών.   
Η θετικότατη αυτή συγκυρία πιστεύουμε ότι συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε 
από κοινού να μπορέσουμε να δώσουμε την πρέπουσα αξία και ρόλο στο 
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, το μόνο στον κόσμο στην υπηρεσία της 
παιδείας στην μητρική γλώσσα στη μοναδική εθνική μειονότητα της Ελλάδας 
πέρα και συνέχεια των κρατικών της συνόρων.  
Η σημασία του Τμήματος απορρέει επίσης από το γεγονός ότι αποτελεί 
σήμερα το μόνο αξιόπιστο φορέα που δύναται να συμβάλλει στη λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονοτική παιδεία στο αλβανικό 
δημόσιο και στην ποιοτική της βελτίωση.  
Αποτελεί τον μόνο ζωντανό φορέα με πανεπιστημιακή επιστημονική ισχύ για 
να ερευνήσει και προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα επίπεδα στο 
Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου αναχαιτίζοντας έτσι τις συστηματικές προσπάθειες 
που καταβάλλουν άλλοι για την παραχάραξη, αλλοίωση, εξαφάνιση και 
οικειοποίησή του, όντας αυτοί Αλβανοί, ή ξένοι.    
Έχει όμως ανάγκη από στήριξη. Για το σκοπό αυτό, Σας υποβάλλουμε, κύριε 
Πρέσβη τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση του Τμήματος. 
Ο  ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός ρόλος του Τμήματος επικεντρώνεται 
στις κάτωθι κατευθύνσεις. 

- την κατάρτιση εκπαιδευτικών για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα  
στα ελληνικά σχολεία στο αλβανικό δημόσιο και στα ελληνικά ιδιωτικά 
σχολεία.  (Με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε στο πρόγραμμα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-16, τώρα μπορούμε να καταρτίζομαι 
ελληνοδιδασκάλους για όλα τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα και το 
δημοτικό. Μέχρι τώρα καταρτίζαμε ελληνοδιδασκάλους μόνο για τα μαθήματα 
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γλώσσας, λογοτεχνίας και γενικότερα κοινωνικών και πολιτιστικών 
επιστημών) 
-την εξασφάλιση της ποιότητας στην παιδεία στη μητρική γλώσσα στα σχολεία 
στη μητρική γλώσσα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 
στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω: 
1.-Κατάρτισης νέων προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα στη μητρική 
γλώσσα στα σχολεία αυτά, τα οποία από την μία πλευρά θα βελτιώσουν την 
ποιότητα της μαθητικής ύλης. Από την άλλη θα ανταποκρίνονται καλύτερα 
στην εθνικο-πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων μαθητών 
2.-Σύνταξης σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων στηριζόμενα στα προγράμματα 
αυτά. 
 Ήδη μετά από πολύ κόπο καταφέραμε να μας αναγνωριστεί ο ρόλος αυτός 
από το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, τη στιγμή που το συγκεκριμένο 
Υπουργείο για τον ίδιο σκοπό είχε δρομολογήσει δομές με Αλβανούς που 
γνωρίζουν απλώς ελληνικά, χωρίς καμιά σχέση με την ε. ε. μειονότητα και την 
παιδεία της στη μητρική γλώσσα.  
Για πρώτη φορά καταφέραμε ώστε τέσσερις καθηγητές του Τμήματος να 
μετάσχουν στις επίσημες δομές του Υπουργείου για την κατάρτιση των 
προγραμμάτων σπουδών. Το Υπουργείο ανάθεσε στο Τμήμα την 
προετοιμασία των σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα. Για πρώτη 
φορά τα βιβλία αυτά απαλλάσσονται από τη συνεπή μετάφραση από τα 
αλβανικά και προετοιμάζονται με βάση τριών σημαντικών κριτηρίων. α. 
δημιουργία αυθεντικών εγχειριδίων –βιβλία γλώσσας, λογοτεχνίας και 
ιστορίας και γεωγραφίας της Ελλάδας, καθώς και τα βιβλία για την αλβανική 
γλώσσα στο δημοτικό. β. Προσαρμογή των αλβανικών βιβλίων κοινωνικής 
φύσεως για τους Έλληνες μαθητές στη μητρική γλώσσα, απαλλάσσοντας τα 
από κάθε είδος προκλητικό στοιχείο και προσαρμόζοντάς τα στην ταυτότητα 
του Έλληνα μαθητή. γ. Μετάφραση στην ελληνική από την αλβανική των 
βιβλίων για τα επιστημονικά μαθήματα. (μαθηματικά της πέμπτης, βιολογία). 
Το Τμήμα προετοιμάζει τώρα τα βιβλία της πρώτης και έκτης τάξης, οι οποίες 
εισήλθαν στην νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 
3.-Επιμόρφωση των δασκάλων στα υπάρχοντα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. 
Η πραγματοποίηση της αποστολής αυτής θα γίνεται με δύο τρόπους. Σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σε συνεργασία με τις 
αλβανικές δομές. Πάντα όμως με συντονιστή το Τμήμα μας. 
 Άλλοι σημαντικοί στόχοι της αποστολής του Τμήματος.  
Η εξασφάλιση  στελεχών για την εξυπηρέτηση των ελληνικών  
συμφερόντων στην Αλβανία, όπως και των διμερών σχέσεων πέραν του 
εκπαιδευτικού τομέα. 
Ο εντοπισμός, η καταγραφή, έρευνα, μελέτη και η προβολή του  
διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, στο Βόρειο Τμήμα και την ευρύτερη 
περιοχή της Ηπείρου, εξασφαλίζοντας στις σχετικές εκδηλώσεις και εκδόσεις 
πανεπιστημιακή ιδιότητα.  
Η ανάληψη ρόλου ρυθμιστή στις σχέσεις του Πανεπιστημίου  
Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια .    
Προτάσεις για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων. 
Υπογραφή της νέας Γενικής Συμφωνίας, ανάμεσα στα Πανεπιστήμια  
Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, όπως και λοιπών ελληνικών πανεπιστημίων 
με το συγκεκριμένο αλβανικό πανεπιστήμιο. Η συμφωνία με το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων εκκρεμεί από τον προηγούμενο Νοέμβριο λόγω προφάσεων του 
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Πρύτανη πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Η συγκεκριμένη συμφωνία εκτός 
των άλλων θα συμβάλει άμεσα στην επαναδραστηριοποίηση σε 
αποτελεσματικότερη μορφή της συμφωνίας μεταξύ των Πανεπιστημίων 
Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου του 2007 με ειδικό αντικείμενο την αναβάθμιση 
του Τμήματος μας με στόχο την ισοτιμία του πτυχίου του με παρόμοια 
ελληνικά τμήματα και την εκπλήρωση των προαναφερόμουν προσδοκιών. 
Στο πλαίσιο αυτό  και για τη διεύρυνση της σημασίας του πανεπιστημίου  
Αργυροκάστρου και του ρόλου της Ελλάδας, απαιτείται η Αναγνώριση του 
πτυχίου του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και στο πλαίσιο αυτό του 
Τμήματος μας, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 Όπως αναφέραμε, στόχος παραμένει η διευκόλυνση της διαδικασίας 
αναβάθμισης του Τμήματος, η προσέλκυση φοιτητών ακόμα και από την 
Ελλάδα και η προσέγγιση Αλβανών πτυχιούχων του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου με την Ελλάδα. 
Στήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. 
Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση φοιτητών.  
Επαναφορά του επιδόματος στους φοιτητές του Τμήματος, (το οποίο  
καθιερώθηκε με την προσωπική Σας συνδρομή από την έναρξη του Τμήματος 
το 1993 και λειτούργησε αποτελεσματικά, μέχρι την κατάργησή του το 2009)  
ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων (στον τομέα  
αρχαιολογίας, πολιτισμού αλλά και σε άλλους τομείς μείζονος ενδιαφέροντος) 
με τη συμμετοχή φοιτητών,  
δικαίωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα  κλπ 
Εξασφάλιση υλικο-τεχνικής υποδομής, βιβλίων κλπ, για την  
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος.  
Οικονομική στήριξη του Τμήματος για τη διευκόλυνσή του εκδοτικού  
του έργου, την οργάνωση πολιτιστικών και εθνικών εκδηλώσεων με δέκτες το 
πανεπιστήμιο, την κοινότητα της εθνικής ελληνικής μειονότητας και την 
ευρύτερη αλβανική κλπ. 
 
 Αξιότιμε κύριε  Πρέσβη  
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι, οι δικές Σας ευαισθησίες στα εθνικά μας 
θέματα θα σταθούν αρωγός για την αναβάθμιση του Τμήματος μας στην 
σημαντική του αποστολή  για  την ελληνική παιδεία και πολιτισμό στα πατρώα 
μας εδάφη. 
 Πιστεύουμε επίσης, ότι με τη συμβολή των διπλωματικών μας αρχών 
στην Αλβανία, την άμεση επικοινωνία μαζί Σας, όπως και με το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού της Ελλάδας  και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
των Ιωαννίνων, θα καταφέρουμε να εξειδικεύσουμε, συγκεκριμενοποιήσουμε 
και υλοποιήσουμε την αναβάθμιση του Τμήματός μας προς ικανοποίηση των 
στόχων που θέτουμε. 
  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας  
 Η πρόεδρος του  Τμήματος     Αργυρόκαστρο 
17.06.2016 
 Αναπλ.καθ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΑΡΚΑΣ 
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.doatap.gr%2Fgr%2Ffaq.php&ei=hrdvVM7_NszSaKi4gIgM&usg=AFQjCNHGpJbaoK5LTs6bVfZYkhydPzrYqQ&bvm=bv.80185997,d.ZWU
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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  www.tmimaellargyr.com. 
  
       Αργυρόκαστρο, 11.07.2016  
 
Θέμα:   Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των σχολικών εγχειριδίων στη 
μητρική γλώσσα.  
 
Προς:  Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα  
 Υπόψιν κ.  Παπαμαλή Αντώνιο - ΓΠΒ. 
 
Αξιότιμε κύριε Παπαμαλή, 
Από την διευρυμένη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας της Αλβανίας, 
Κυρία Νικόλα, στις 25 Μαΐου τρέχοντος και ύστερα από κάποιες τηλεφωνικές 
επικοινωνίες μαζί Σας, μεσολάβησε αρκετός και πολύτιμος χρόνος, οπότε 
κρίνουμε αναγκαίο να Σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις μέχρι τώρα 
διαδικασίες και καταστάσεις που βρισκόμαστε.  
Η ενημέρωση είναι επίσης αναγκαία και διότι, στο θέμα προετοιμασίας των 
βιβλίων για την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα κάποια πράγματα 
προχώρησαν και κάποια άλλα όχι. 
Πρώτο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο από μέρος του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο να αφορά τις συγκεκριμένες ενέργειες για την 
έκδοση των βιβλίων στη μητρική γλώσσα. 
Συγκεκριμένα:  
Δεν εκδόθηκε η πολυσυζητημένη εγκύκλιος για τις αναλογίες των μαθημάτων. 
Στο σκεπτικό αυτό δεν υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα 
κατάρτισης των αναλυτικών προγραμμάτων για τα βιβλία που θα συνταχτούν 
(δημιουργηθούν) από μας, όπως είναι τα βιβλία της γλώσσας από την πρώτη 
μέχρι την ένατη, της ιστορίας και γεωγραφίας της Ελλάδας κλπ. 
Δεν υπάρχει επίσημη εξουσιοδότηση για το ποιος θα αναλάβει την συγγραφή, 
προσαρμογή και μετάφραση των βιβλίων. Λειτουργούμε βάση των 
προφορικών οδηγιών που προέκυψαν από τη συνάντηση της 25 Μαΐου. 
Δεν υπάρχει απόφαση για μια τελική λίστα βιβλίων για τα μαθήματα στη 
μητρική γλώσσα έστω και για την πρώτη και έκτη τάξη.  
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει τελική απόφαση  για τα βιβλία 
της μητρικής γλώσσας, έστω και για την πρώτη και έκτη τάξη. 
Δεύτερο. Ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί οι διαδικασίες για την έκδοση των 
βιβλίων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από μένα να προτείνω τη λίστα με τα 
βιβλία που θα προετοιμαστούν για φέτος.  
Στις 02 Ιουνίου τρέχοντος παρουσίασα στο Υπουργείο και τον εκδοτικό οίκο 
σχολικού βιβλίου για τις μειονότητες, ΒΟΤΕΜ, μια πλήρη λίστα με 22 τίτλους 
βιβλίων στη μητρική γλώσσα που αφορούν τα μαθήματα της πρώτης και 
έκτης τάξης, συνολικά 17 τίτλους. Οι πέντε υπόλοιποι αφορούν τα μαθήματα 
στη μητρική γλώσσα για τις τάξεις, ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V και το βιβλίο των μαθηματικών V, 
(Λόγω του ότι η πέμπτη τάξη με το νέο σύστημα εντάχτηκε στο δημοτικό, 
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όπου τα μαθήματα διεξάγονται όλα στην μητρική γλώσσα και μόνο τα 
μαθηματικά διεξάγονται τώρα στην αλβανική).  
Όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο πίνακα, εμείς υποδείξαμε όχι μόνο 
τους τίτλους των βιβλίων, αλλά και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποια βιβλία 
θα είναι δημιουργία, ποια μετάφραση και ποια μετάφραση και προσαρμογή. 
Στις συζητήσεις που είχαμε με το ΒΟΤΕΜ, αποφασίσαμε ώστε τα βιβλία 
μητρικής γλώσσας ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV καιV, να μη συμπεριληφθούν στο σχέδιο για φέτος, 
λόγω ελάχιστου χρόνου, πράγμα που δε θα εγγυούνταν την ποιότητα. Επίσης 
για κάποια μαθήματα όπως «Εικαστικά» και «Μουσική» πρώτης τάξης και 
«Θέατρο» της έκτης να μη βγάλουμε βιβλία επειδή δεν υπάρχουν ούτε στην 
αλβανική γλώσσα. 
Παραταύτα, επίσημα η δουλειά για μας δεν μπορούσε να αρχίσει διότι το 
ΒΟΤΕΜ δεν εξασφάλιζε εύκολα τα δικαιώματα από τους εκδοτικούς οίκους. Η 
καθυστέρηση αυτή από κοινού με τα τεχνικά προβλήματα για τη σελιδοποίηση 
οδήγησε στο να χαθεί σχεδόν όλος ο Ιούνιος. 
Ωστόσο, στις 4 Ιουλίου το Υπουργείο έδωσε στο ΒΟΤΕΜ νέα, περιορισμένη 
λίστα με τίτλους βιβλίων στη μητρική γλώσσα.  
Πρόκειται για συνολικά δέκα τίτλους βιβλίων. Συγκεκριμένα. Για την πρώτη 
τάξη: Κοινωνική αγωγή, Φυσιογνωστικά και Μαθηματικά. Για την έκτη τάξη:  
Ιστορία, Αγωγή του πολίτη, Μουσική, Εικαστικές τέχνες, Γεωγραφία, 
Τεχνολογία και Βιολογία. 
Όπως διαπιστώνεται, στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται: 
Τα βιβλία μητρικής γλώσσας  για την πρώτη και έκτη τάξη. 
Το αιτιολογικό που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας, συγκεκριμένα η  
υπεύθυνη της Διεύθυνσης Μειονοτήτων και Διασποράς, κυρία Ανίλια Φερίζαϊ,  
είναι ότι θα πρέπει εκ΄νέου και από κοινού, να συζητήσουμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα αυτών των μαθημάτων. (!) Όπως είναι γνωστό, λόγω του ότι δεν 
υπήρχε αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα γλώσσας (για τη μητρική 
γλώσσα), εμείς, μετά από διαβούλευση με τους δασκάλους στα ελληνικά 
μειονοτικά σχολεία που διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, προτείναμε στο 
Υπουργείο να εφαρμοστεί η δομή του αναλυτικού προγράμματος για τη 
αλβανική γλώσσα της έκτης τάξης, αλλά που θα ανταποκρίνεται στην ελληνική 
μητρική γλώσσα.  
Με την πρόταση αυτή συμφώνησε το Υπουργείο (πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στα Τίρανα, για την οποία Σας έχω ενημερώσει) και εμείς 
προχωρήσαμε στη σύνταξη του βιβλίου. (Το έχουν αναλάβει οι καθηγήτριες 
Σοφία Πάσχου Ντελιγιώργη και Μιρέλα Μήτρου του Πανεπιστημίου Τιράνων)   
Το βιβλίο της Γλώσσας για την πρώτη είναι έτοιμο, όπως σχεδόν έτοιμο και 
εκείνο για τα Μαθηματικά.  
Ζητήσαμε από το Υπουργείο να επισπευστεί η συνάντηση αυτή, αλλά προς το 
παρόν δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. 
Το Υπουργείο δεν είχε κάποιο επιχείρημα για την εξαίρεση από τη λίστα  
του βιβλίου Μαθηματικά της πέμπτης τάξης,  
ενώ για τα βιβλία Φυσική αγωγή, πρώτης και έκτης, τα οποία εμείς  
έχουμε ετοιμάσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, μας είπαν ότι δεν 
υπάρχουν βιβλία ούτε στην αλβανική γλώσσα, γεγονός που δεν αληθεύει, 
διότι εμείς τα πήραμε από τα αλβανικά σχολεία. 
Εντούτοις, το ΒΟΤΕΜ, μας λέει ότι για τα βιβλία των επιστημονικών 
μαθημάτων, Φυσιογνωστικά Ι και Βιολογία VI, δεν μπορούμε να 
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προχωρήσουμε διότι δεν έχει πάρει τα δικαιώματα από την Αγγλία (Κέμπριτζ). 
(Εμείς τα έχουμε έτοιμα) 
Καταλήγοντας, εμείς έχουμε στείλει στο ΒΟΤΕΜ για σελιδοποίηση τρία βιβλία, 
Ιστορία VI, Αγωγή του πολίτη VI και Τεχνολογία VI. Προχωρούμε εμείς στη 
σελιδοποίηση των βιβλίων Εικαστικές τέχνες VI και Κοινωνική αγωγή Ι. (Εμείς 
αναλαμβάνουμε τη σελιδοποίηση εκείνων των βιβλίων που απαιτούν και η 
καλή γνώση της ελληνικής. Το ΒΟΤΕΜ μας προμήθευσε με το ανάλογο 
πρόγραμμα) 
Δυσκολευόμαστε, λόγω τεχνικών εμποδίων, για τα βιβλία της Μουσικής VI και 
Γεωγραφίας VI, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμα. 
 
Είναι επίσης γεγονός ότι η δική μας συμβολή ξεπερνάει τις αναγνωρισμένες 
υποχρεώσεις και αμοιβές από το κράτος, εφόσον αναλαμβάνομε χρέη όπως 
προσαρμογή σε κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες σκίτσα, χάρτες, 
σελιδοποιήσεις κλπ, τα οποία δεν ανταμείβει το αλβανικό κράτος. 
 
Για τις εξελίξεις αυτές, ενημέρωσα και τον πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κύριο 
Παπά (όσο υπήρχε η διάθεση να ακούσει), επειδή, όπως σας είναι γνωστό, 
ηγείται του πολιτικού σκέλους του συντονιστικού φορέα για την παιδεία στην 
εθνική ελληνική μειονότητα, φορέα που ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του 
κυρίου Πρέσβη και επίσης με την πρωτοβουλία του ιδίου, η αρχηγία στο 
πολιτικό σκέλος παραχωρήθηκε στον κύριο Παπά. 
Εντούτοις, ο κύριος Παπάς άφησε επίσης, να εννοηθεί ότι δεν έχει 
προχωρήσει στη σύνταξη του υπομνήματος προς το Υπουργείο Παιδείας και 
την Κυβέρνηση με τα αιτήματα για την εκπαίδευση της εθνικής ελληνικής 
μειονότητας, όπως αποφασίστηκε  στη συνάντηση της 25ης Μαΐου. 
 
Στην κατάσταση όπως διαμορφώθηκε νομίζω ότι είναι απαραίτητη η πολιτική 
παρέμβαση ώστε:  
α.- να εκδοθεί η εγκύκλιος ως το πλέον μοναδικό νομικό πλαίσιο ρύθμισης της 
παιδείας στη μητρική γλώσσα στην υποχρεωτική παιδεία,  
β.- να νομιμοποιηθεί ο θεσμός του Τμήματος στο συντονισμό και διαχείριση 
των θεμάτων παιδείας στην εθνική ελληνική μειονότητα,  
γ.- να αποφασιστεί η τελική λίστα των βιβλίων στη μητρική γλώσσα και να 
ολοκληρωθεί  και εφαρμοστεί η διαδικασία έκδοσής τους. 
   
    
Με την εκτίμησή μου 
 
 
Ο πρόεδρος  
του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας,  
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού  
 
Παναγιώτης Μπάρκας   
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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  www.tmimaellargyr.com. 
 

Αργυρόκαστρο, 10.08.2016 
 
Θέμα:  Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση για την έκδοση των σχολικών  

εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα. 
        
Προς:  Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα  
                 Κυρία ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ 
  
            Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο  
              Κύριο Βασίλειο Τόλιο. 
 
             Πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
   Κύριο Λεωνίδα Παπά 
 
 Έλληνες Βουλευτές στο Αλβανικό Κοινοβούλιο  
  Κ.κ Αντρέα Μάρτο, Βαγγέλη Τάβο, Βαγγέλη Ντούλε. 
 
            Πρόεδρο του Κόμματος των Ελλήνων 

Κύριο Χριτάκη Κίτσιο 
 

Δήμαρχοι Φοινίκης και Δρόπολης 
Κ.κ Λεωνίδα Χρίστο, Αχιλλέα Ντέτσικα.  

 
Αξιότιμοι Κύριοι 
Από τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιου 
Αργυροκάστρου, το οποίο τελεί χρέη συντονιστικού φορέα για την 
παιδεία στη μητρική γλώσσα, θεωρώ χρέος μου να Σας ενημερώσω για 
την κατάσταση που αφορά την προετοιμασία, έκδοση και εξασφάλιση 
των εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα για τα ελληνικά μειονοτικά 
σχολεία στο αλβανικό δημόσιο, καθώς και για σχετικά προβλήματα. 
 
Από την διευρυμένη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας της Αλβανίας, 
Κυρία Νικόλα, στις 25 Μαΐου τρέχοντος, που φάνηκε ότι προς όλα τα χρόνια 
προβλήματα στην μειονοτική παιδεία θα έμπαινε ένα οριστικό τέλος, 
μεσολάβησε αρκετός και πολύτιμος χρόνος, ωστόσο όμως τα προβλήματα 
παραμένουν άλυτα. 
Η κατάσταση, όπως πιο κάτω αναλύεται, επιβάλλει την επιτακτική ανάγκη 
ενεργούς πολιτικής παρέμβασης. Την ανάγκη κάνει ιδιαίτερα επιτακτική το 
γεγονός ότι η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι πλέον προ των θυρών.  
 
Σημειώνουμε από την αρχή ότι παράλληλα με τα προβλήματα για  
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την κατάρτιση των νέων βιβλίων για την πρώτη και έκτη τάξη (τάξεις της 
μεταρρύθμισης), διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έτοιμα βιβλία για τα 
μαθήματα στην μητρική γλώσσα για τις τάξεις 2α, 3η, 4η, 5η και 7η, 8η, 9η.  
Οι τάξεις αυτές συνεχίζουν τα μαθήματα με το παλιό πρόγραμμα, συνεπώς θα 
προμηθεύονταν με τα υπάρχοντα βιβλία στη μητρική γλώσσα, που είχε 
εκδώσει ο ιδιωτικός Εκδοτικός Οίκος Όμηρος του κυρίου Δ. Κίκη.  
Διαπιστώνεται όμως ότι, τα αποθέματα των βιβλίων αυτών έχουν εξαντληθεί 
και το Υπουργείο δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για την επανέκδοσή τους. Ο 
περιορισμένος χρόνος μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν 
εγγυάται την εξασφάλιση νέων αποθεμάτων. Τόσο το περισσότερο όταν το 
Υπουργείο Παιδείας καθυστερεί ενοχοποιητικά.  
Το πρόβλημα αυτό, από κοινού με τις καθυστερήσεις και εμπόδια που 
προκαλεί το Υπουργείο για την έκδοση των βιβλίων της πρώτης και έκτης 
τάξης, όπως και τα νομικά κωλύματα, προμηνύουν δυσκολότερη από τ΄άλλα 
χρόνια σχολική χρονιά  
  
Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα.  
Στο θέμα προετοιμασίας των βιβλίων για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα 
για την πρώτη και έκτη τάξη, (που συμπεριλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση) 
κάποια πράγματα προχώρησαν και κάποια άλλα όχι. Γενικώς εισήλθαμε στη 
φάση κινδύνου. 
Πρώτο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο από μέρος του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο να αφορά τις συγκεκριμένες ενέργειες για την 
έκδοση των βιβλίων στη μητρική γλώσσα. 
Συγκεκριμένα:  
Δεν εκδόθηκε η πολυσυζητημένη εγκύκλιος για τις αναλογίες των μαθημάτων.  
Στο σκεπτικό αυτό δεν υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει η  
ομάδα κατάρτισης των αναλυτικών προγραμμάτων για τα βιβλία που θα 
συνταχτούν (δημιουργηθούν) από μας, όπως είναι τα βιβλία της γλώσσας από 
την πρώτη μέχρι την ένατη, της ιστορίας και γεωγραφίας της Ελλάδας κλπ. 
Δεν υπάρχει επίσημη εξουσιοδότηση για το ποιος θα αναλάβει την  
συγγραφή, προσαρμογή και μετάφραση των βιβλίων. Οι προσπάθειες που το 
Τμήμα μας καταβάλλει στηρίζονται στις προφορικές οδηγίες που προέκυψαν 
στη συνάντηση της 25 Μαΐου. Με το ίδιο σκεπτικό το Τμήμα άρχισε τις 
προετοιμασίες για τα βιβλία στη μητρική γλώσσα της δευτέρας και έβδομης 
τάξης ώστε να αποφύγουμε τις φετινές καθυστερήσεις.  
Δεν υπάρχει απόφαση για μια τελική λίστα βιβλίων για τα μαθήματα  
στη μητρική γλώσσα έστω και για την πρώτη και έκτη τάξη.  
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει τελική απόφαση για τα  
βιβλία της μητρικής γλώσσας, έστω και για την πρώτη και έκτη τάξη. (Παρά τις 
επίμονες προσπάθειές μας, μέχρι και σήμερα το Υπουργείο δεν δίνει πράσινο 
φως για τα βιβλία αυτά, με αποτέλεσμα τη νέα σχολική χρονιά να μη έχουμε 
ούτε τα βιβλία στη μητρική γλώσσα. Εμείς πάντως με κάποιες μικρές ελλείψεις 
είμαστε έτοιμοι)  
  
Δεύτερο. Ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί οι διαδικασίες για την έκδοση των 
βιβλίων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από μένα να προτείνω τη λίστα με τα 
βιβλία που θα προετοιμαστούν για φέτος.  
Στις 02 Ιουνίου τρέχοντος παρουσίασα στο Υπουργείο και τον εκδοτικό οίκο 
σχολικού βιβλίου για τις μειονότητες, ΒΟΤΕΜ, μια πλήρη λίστα με 22 τίτλους 



79 

 

βιβλίων στη μητρική γλώσσα που αφορούν τα μαθήματα της πρώτης και 
έκτης τάξης, συνολικά 17 τίτλους. Οι πέντε υπόλοιποι αφορούν τα μαθήματα 
στη μητρική γλώσσα για τις τάξεις, ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,V και το βιβλίο των μαθηματικών V, 
(Λόγω του ότι η πέμπτη τάξη με το νέο σύστημα εντάχτηκε στο δημοτικό, 
όπου τα μαθήματα διεξάγονται όλα στην μητρική γλώσσα και μόνο τα 
μαθηματικά διεξάγονται τώρα στην αλβανική).  
Υποδείξαμε όχι μόνο τους τίτλους των βιβλίων, αλλά και ποιος θα αναλάβει 
την ευθύνη, ποια βιβλία θα είναι δημιουργία, ποια μετάφραση και ποια 
μετάφραση και προσαρμογή. 
Στις συζητήσεις που είχαμε με το ΒΟΤΕΜ, αποφασίσαμε ώστε τα βιβλία 
μητρικής γλώσσας ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV καιV, να μη συμπεριληφθούν στο σχέδιο για φέτος, 
λόγω ελάχιστου χρόνου, πράγμα που δε θα εγγυούνταν την ποιότητα. Επίσης 
για κάποια μαθήματα όπως «Εικαστικά» και «Μουσική» πρώτης τάξης και 
«Θέατρο» της έκτης να μη βγάλουμε βιβλία επειδή δεν υπάρχουν ούτε στην 
αλβανική γλώσσα. 
Παραταύτα, επίσημα η δουλειά για μας δεν μπορούσε να αρχίσει διότι το 
ΒΟΤΕΜ δεν εξασφάλιζε εύκολα τα δικαιώματα από τους εκδοτικούς οίκους. Η 
καθυστέρηση αυτή από κοινού με τα τεχνικά προβλήματα για τη σελιδοποίηση 
οδήγησε στο να χαθεί σχεδόν όλος ο Ιούνιος. 
Ωστόσο, στις 4 Ιουλίου το Υπουργείο έδωσε στο ΒΟΤΕΜ νέα, περιορισμένη 
λίστα με τίτλους βιβλίων στη μητρική γλώσσα.  
Πρόκειται για συνολικά δέκα τίτλους βιβλίων. Συγκεκριμένα. Για την πρώτη 
τάξη: Κοινωνική αγωγή, Φυσιογνωστικά και Μαθηματικά. Για την έκτη τάξη:  
Ιστορία, Αγωγή του πολίτη, Μουσική, Εικαστικές τέχνες, Γεωγραφία, 
Τεχνολογία και Βιολογία. 
Όπως διαπιστώνεται, στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται: 
Τα βιβλία μητρικής γλώσσας  για την πρώτη και έκτη τάξη. 
Το αιτιολογικό που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας, συγκεκριμένα η  
υπεύθυνη της Διεύθυνσης Μειονοτήτων και Διασποράς, κυρία Ανίλια Φερίζαϊ,  
είναι ότι θα πρέπει εκ΄νέου και από κοινού, να συζητήσουμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα αυτών των μαθημάτων. (!) Όπως είναι γνωστό, λόγω του ότι δεν 
υπήρχε αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα γλώσσας (για τη μητρική 
γλώσσα), εμείς, μετά από διαβούλευση με τους δασκάλους στα ελληνικά 
μειονοτικά σχολεία που διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, προτείναμε στο 
Υπουργείο να εφαρμοστεί η δομή του αναλυτικού προγράμματος για τη 
αλβανική γλώσσα της έκτης τάξης, αλλά που θα ανταποκρίνεται στην ελληνική 
μητρική γλώσσα.  
Με την πρόταση αυτή συμφώνησε το Υπουργείο (πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στα Τίρανα) και εμείς προχωρήσαμε στη σύνταξη του βιβλίου. (Το 
έχουν αναλάβει οι καθηγήτριες Σοφία Πάσχου Ντελιγιώργη και Μιρέλα 
Μήτρου του Πανεπιστημίου Τιράνων)   
Το βιβλίο της Γλώσσας για την πρώτη είναι έτοιμο, όπως σχεδόν έτοιμο και 
εκείνο για τα Μαθηματικά.  
Ζητήσαμε από το Υπουργείο να επισπευστεί η συνάντηση αυτή, αλλά προς το 
παρόν δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. 
Το Υπουργείο δεν είχε κάποιο επιχείρημα για την εξαίρεση από τη λίστα  
του βιβλίου Μαθηματικά της πέμπτης τάξης,  
ενώ για τα βιβλία Φυσική αγωγή, πρώτης και έκτης, τα οποία εμείς  
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έχουμε ετοιμάσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, μας είπαν ότι δεν 
υπάρχουν βιβλία ούτε στην αλβανική γλώσσα, γεγονός που δεν αληθεύει, 
διότι εμείς τα πήραμε από τα αλβανικά σχολεία. 
Εντούτοις, το ΒΟΤΕΜ, μας λέει ότι για τα βιβλία των επιστημονικών 
μαθημάτων, Φυσιογνωστικά Ι και Βιολογία VI, δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε διότι δεν έχει πάρει τα δικαιώματα από την Αγγλία (Κέμπριτζ). 
(Εμείς τα έχουμε έτοιμα) 
Καταλήγοντας, εμείς έχουμε στείλει στο ΒΟΤΕΜ για σελιδοποίηση τα βιβλία  
Ιστορία VI, Αγωγή του πολίτη VI, Τεχνολογία VI, Εικαστικές τέχνες VI και 
Κοινωνική αγωγή Ι. Να υπολογιστεί ότι εμείς, συν τη μετάφραση και 
προσαρμογή των κειμένων κάνουμε και τη σελιδοποίηση και προσαρμογή 
των εικόνων στο κάθε βιβλίο.  (Αναλαμβάνουμε τη σελιδοποίηση των βιβλίων 
επειδή απαιτούν καλή γνώση της ελληνικής. Το ΒΟΤΕΜ μας προμήθευσε με 
το ανάλογο πρόγραμμα) 
Δυσκολευόμαστε, λόγω τεχνικών εμποδίων, για τα βιβλία της Μουσικής VI και 
Γεωγραφίας VI, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι τις 25 Αυγούστου θα είναι έτοιμα 
Είναι επίσης γεγονός ότι η δική μας συμβολή ξεπερνάει τις αναγνωρισμένες 
υποχρεώσεις και αμοιβές από το κράτος, εφόσον αναλαμβάνομε χρέη όπως 
προσαρμογή σε κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες σκίτσα, χάρτες, 
σελιδοποιήσεις κλπ, τα οποία δεν ανταμείβει το αλβανικό κράτος. 
Για τις εξελίξεις αυτές, στα μέσα Ιουλίου ενημέρωσα προφορικά και τον 
πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κύριο Παπά, με το σκεπτικό ότι, όπως σας είναι 
γνωστό, ηγείται του πολιτικού σκέλους του συντονιστικού φορέα για την 
παιδεία στην εθνική ελληνική μειονότητα, φορέα που ιδρύθηκε με την 
πρωτοβουλία του κυρίου Πρέσβη και επίσης με την πρωτοβουλία του Κυρίου 
Πρέσβη, η αρχηγία στο πολιτικό σκέλος παραχωρήθηκε στον κύριο Παπά. 
Εντούτοις, ο κύριος Παπάς άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει προχωρήσει στη 
σύνταξη του υπομνήματος προς το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση με 
τα αιτήματα για την εκπαίδευση της εθνικής ελληνικής μειονότητας, όπως 
αποφασίστηκε  στη συνάντηση της 25ης Μαΐου. 
Στην κατάσταση όπως διαμορφώθηκε νομίζω ότι είναι απαραίτητη η πολιτική 
παρέμβαση ώστε:  
α.- να εκδοθεί η εγκύκλιος ως το πλέον μοναδικό νομικό πλαίσιο ρύθμισης της 
παιδείας στη μητρική γλώσσα στην υποχρεωτική παιδεία,  
β.- Να ληφθούν όλα τα μέτρα και να επισπευστούν οι διαδικασίες για την 
έκδοση των βιβλίων στη μητρική γλώσσα  και αντιστοιχούν στο παλιό 
πρόγραμμα, δλδ για τις τάξεις 2α, 3η, 4η, 5η και 7η, 8η, 9η.    
γ.- να νομιμοποιηθεί και με το γράμμα του νόμου ο θεσμός του Τμήματος στο 
συντονισμό και διαχείριση των θεμάτων παιδείας στην εθνική ελληνική 
μειονότητα,  
δ.- να αποφασιστεί η τελική λίστα των βιβλίων στη μητρική γλώσσα και να 
ολοκληρωθεί  και εφαρμοστεί η διαδικασία έκδοσής τους. 
      
Με την εκτίμησή μου 
 
Ο πρόεδρος  
του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας,  
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού  
 
Παναγιώτης Μπάρκας      
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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 
www.tmimaellargyr.com. 
  
       Αργυρόκαστρο, 22.11.2016 
 
Θέμα: Ενημέρωση για θέματα συνεργασίας του Τμήματος Ελληνικής  

Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού  με το ΙΕΠ Ελλάδας,  
για θέματα σχολικών εγχειριδίων 

 
Προς. κ. Σωτηρούδα Βασίλειο 
 Μορφωτικό ακόλουθο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα 
 
Αξιότιμε κύριε Σωτηρούδα,   
 
Σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τις καρποφόρες προσπάθειες που 
καταβάλετε για να ανοίξει ένας σοβαρός δίαυλος συνεργασίας με το ΙΕΠ.  
Ταυτοχρόνως, επιθυμούμε να διαβιβάσετε στην ηγεσία του ΙΕΠ τις 
ευχαριστίες μας, καθώς και την ευγνωμοσύνη μαθητών δασκάλων και γονέων 
της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. 
  
Σε συνέχεια των προσπαθειών για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου 
πλαισίου συνεργασίας του ΙΕΠ με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού, σας παραθέτουμε τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη 
συνεργασία αυτή. 
 
Όπως Σας είναι γνωστό, το Τμήμα μας, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
της Αλβανίας, μετά παρεμβάσεων της Πρεσβείας μας στα Τίρανα, 
παραχώρησε το δικαίωμα σύνταξης, προσαρμογής και μετάφρασης των 
σχολικών βιβλίων στη μητρική γλώσσα για την 9-χρονη υποχρεωτική παιδεία, 
η οποία χωρίζεται σε πέντε πρώτα χρόνια που αποτελούν το δημοτικό και στα 
τέσσερα δεύτερα το γυμνάσιο. 
  Η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα εφαρμόζεται ανά έτος, δλδ 
ξεκίνησε πέρυσι με την πρώτη δημοτικού και την πρώτη γυμνασίου (έκτη) και 
φέτος προχώρησε με τη δεύτερη δημοτικού και δεύτερη γυμνασίου (έβδομη).  
Τα μειονοτικά σχολεία ακολουθούν την μεταρρύθμιση με ένα χρόνο 
καθυστέρηση και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη εξασφάλισης χρόνου για 
την προετοιμασία των βιβλίων στη μητρική γλώσσα.  
Στα μειονοτικά σχολεία, όπως το πρόγραμμα σπουδών έτσι και τα βιβλία, 
ακολουθούν εκείνα των δημοσίων αλβανικών σχολείων. Συνεπώς, θα πρέπει 
πρώτα να κυκλοφορήσουν τα αλβανικά για να ακολουθήσουν τα βιβλία στη 
μητρική γλώσσα. 
Με βάση τις προτάσεις του Τμήματος, η προετοιμασία των βιβλίων για τα 
μαθήματα στη μητρική γλώσσα ακολουθεί την εξής λογική.  
 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/


82 

 

Η πρώτη κατηγορία βιβλίων αφορά τη σύναξη νέων βιβλίων δλδ ανεξάρτητων 
από τα αλβανικά .  
Αφορά τα βιβλία για τα μαθήματα, 
α. της μητρικής γλώσσας (από την πρώτη μέχρι την ένατη), εδώ εντάσσονται 
και τα βιβλία για τη μητρική γλώσσα στην 1η, 2η και 3η λυκείου.   
β. της γεωγραφίας της Ελλάδας (στην 3η γυμνασίου) και  
γ. της ιστορίας της Ελλάδας (στην 4η γυμνασίου). 
 
Για τα μαθήματα αυτά απαιτούνται ανεξάρτητα από τα αλβανικά μαθήματα 
αναλυτικά προγράμματα και βάση αυτών δημιουργία σχετικών βιβλίων. 
Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών θα καταρτίζονται και υποβάλλονται στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Αλβανίας από ομάδα Ελλήνων μειονοτικών 
εμπειρογνωμόνων. (Έχει συσταθεί ομάδα από 4 καθηγητές του Τμήματός 
μας, δύο από τον τομέα ελληνικής γλώσσας στο τμήμα βαλκανικών και 
σλαβικών γλωσσών του Πανεπιστημίου των Τιράνων και δύο 
ελληνοδιδασκάλους από τα μειονοτικά και γυμνάσια σχολεία.) Για την έγκρισή 
τους είναι υπεύθυνο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως για όλα τα υπόλοιπα 
αναλυτικά προγράμματα. Όπως υπεύθυνο είναι και για την έγκριση του 
περιεχομένου των βιβλίων. 
 
Στον τομέα αυτό, είναι απαραίτητη η συνεργασία μέχρι και σύμπραξη του 
Τμήματός μας με το ΙΕΠ στην Ελλάδα ώστε να υπάρξουν κατάλληλα 
αναλυτικά προγράμματα και ανταποκρινόμενα στην ιδιαιτερότητα των 
Ελλήνων μειονοτικών μαθητών. 
 
Όσον αφορά τη σύνταξη των παραπάνω βιβλίων, το Υπουργείο Παιδείας της 
Αλβανίας άνοιξε το πράσινο φως για να δανειστούμε προγράμματα, 
περιεχόμενα και δομές από τα αντίστοιχα βιβλία της Ελλάδας. Φέτος αυτό 
έγινε πραγματικότητα με το βιβλίο της μητρικής γλώσσας για την 6η τάξη (δλδ 
1η γυμνασίου). 
Είναι γεγονός ότι το Τμήμα κατάρτισε φέτος και προγράμματα σπουδών για τη 
μητρική γλώσσα 1 και 6. Για τις ανάγκες όμως των σχολείων έγιναν στην 
επίσημη αλβανική και δεν μεταφράστηκαν. 
 
Η δεύτερη κατηγορία βιβλίων αφορά την προσαρμογή των αντίστοιχων  
αλβανικών στις ιδιαιτερότητες των Ελλήνων μειονοτικών μαθητών .  
 Πρόκειται για τα βιβλία μαθημάτων κοινωνικής κατεύθυνσης, όπως αγωγής, 
ιστορίας, γεωγραφίας, εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου κλπ.  Τα 
περιεχόμενα των σχετικών βιβλίων απαλλάσσονται από τον εκτεταμένο 
αλβανισμό, ή από εθνικιστικά αγκάθια, ή από περιεχόμενα σε βάρος της 
Ελλάδας και των Ελλήνων της Αλβανίας και προσαρμόζονται στις 
ιδιαιτερότητες, πολιτιστικά, εθνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων 
μειονοτικών μαθητών.  
Η συγκεκριμένη προσαρμογή είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει και αλλαγές στα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών. 
 
Η πραχτική αυτή εφαρμόστηκε επιτυχώς φέτος και  για πρώτη φορά στην 
ιστορία της  μειονοτικής εκπαίδευσης. 
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 Η συνεργασία στον τομέα αυτών με το ΙΕΠ αφορά τόσο τη γλώσσα, όσο και 
τα κείμενα που αλλάζουν ή προσαρμόζονται. 
 
Η τρίτη κατηγορία βιβλίων αφορά τα μαθήματα θετικών και φυσικών  
επιστημών, τα οποία απαιτούν απλή μετάφραση, από την επίσημη αλβανική. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα βιβλία για τα μαθήματα θετικών και 
φυσικών επιστημών στην αλβανική μεταφράζονται από την αγγλική, δλδ 
μεταφράζονται βιβλία του πανεπιστημίου του Κεμπριτζ για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.  
 
 Συνοψίζοντας η συνεργασία αφορά: 
α.  την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα Μητρικής 
Γλώσσας, (όλων των τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) και Ιστορίας και Γεωγραφία της Ελλάδας, όπως και την 
προσαρμογή των προγραμμάτων για τα μαθήματα κοινωνικής κατεύθυνσης 
(εκεί που απαιτείται). 
β. την σύνταξη, συγγραφή, των βιβλίων για τα μαθήματα Μητρικής Γλώσσας, 
για όλες τις τάξεις (όπως πιο πάνω αναφέρεται). 
γ. την προσαρμογή των βιβλίων για τα μαθήματα κοινωνικής κατεύθυνσης. 
δ. τη γλωσσική επιμέλεια, προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της ορολογίας, 
των αντιλήψεων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται ώστε τα βιβλία στη μητρική 
γλώσσα να ανταποκρίνονται ποιοτικά με τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. 
 
Η συνεργασία αυτή είναι πολυδιάστατη και απαιτεί χρόνο και σχεδιασμό, κάτι 
το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από τις αλβανικές αρχές.  
 
Εμείς ως Τμήμα δώσαμε ένα χρονοδιάγραμμα, η βελτίωση του οποίου θα 
πρέπει να γίνει από κοινού ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. 
  Προτείναμε ώστε  εντός Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας της 
Αλβανίας και ο εκδοτικός οίκος  διδακτικών βιβλίων να ανακοινώσουν τους 
τίτλους βιβλίων στη μητρική γλώσσα. (Στην ουσία θα πρέπει να υπάρχει 
εγκύκλιος και βάση αυτής θα πρέπει να γίνεται η προετοιμασία των βιβλίων 
στην μητρική γλώσσα. Η εγκύκλιος αυτή καθυστερεί τώρα 4 χρόνια)  
Μέχρι τέλη Νοεμβρίου στη χειρότερη περίπτωση, να έχει  
ολοκληρωθεί η μετάφραση και προσαρμογή των περιεχομένων των βιβλίων 
που προορίζονται για τη μητρική γλώσσα.  
Η σύνταξη και δημιουργία βιβλίων (μητρικής γλώσσας, ιστορίας και 
γεωγραφίας της Ελλάδας) μπορεί να προχωρήσει και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, 
εφόσον πρόκειται για συνεργασία με το ΙΕΠ. 
Η κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων για τα  
προβλεπόμενα μαθήματα των αντίστοιχων τάξεων κάθε έτους θα πρέπει να 
είναι ολοκληρωμένα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 
Μέχρι τέλη Φλεβάρη το ΙΕΠ να ολοκληρώσει τις διορθώσεις και  
παρεμβάσεις στα περιεχόμενα των αντίστοιχων βιβλίων. 
Μέχρι τέλη Μαρτίου οι συντάκτες να περάσουν στα περιεχόμενα   
και κείμενα τις παρατηρήσεις, παρεμβάσεις και διορθώσεις του ΙΕΠ. 
Η περίοδος μέχρι τα μέσα Μαΐου αφορά τον επανέλεγχο, την  
έγκριση και την παράδοση  προς έκδοση των βιβλίων. 
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Πρόκειται συνολικά για  10-12 τίτλους βιβλίων συνολικά για κάθε χρόνο δλδ 
για τις δύο τάξεις που εντάσσονται κάθε χρόνο στη νέα μεταρρύθμιση.    
 
Δυστυχώς όμως, το αλβανικό υπουργείο Παιδείας, φαίνεται από πολιτικές και 
μόνο σκοπιμότητες, καθυστερεί προκλητικά. 
 Πέρυσι  η μετάφραση και σύνταξη των βιβλίων της 1ης και 6ης τάξης έγιναν με 
την ταχτική του τετελεσμένου γεγονότος. Η εντολή  για την έκδοση των 
βιβλίων δόθηκε στα τέλη Ιουνίου 2016 και εμείς καταφέραμε να ετοιμάσουμε 
10 τίτλους βιβλίων μέχρι τέλη Αυγούστου. 
  Φέτος βρισκόμαστε ήδη στα τέλη  Νοεμβρίου  και ακόμα το Υπουργείο 
δεν αποφάσισε να  μας δώσει τους τίτλους βιβλίων των μαθημάτων στην 
ελληνική μητρική γλώσσα. 
 
Ωστόσο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε με την 
καλή συνεργασία, το Τμήμα μπορεί να δώσει στο ΙΕΠ τα βιβλία που 
προετοίμασε για την 1η και 6η τάξη ούτως ώστε να τα επιμεληθεί και 
διορθώσει.  
Η συγκεκριμένη πράξη είναι εφικτή  και ταυτόχρονα ωφέλιμη εφόσον το 
Τμήμα συμφώνησε με τον εκδοτικό οίκο διδακτικών βιβλίων να επανεκδώσει 
τα βιβλία της πρώτης και έκτης τάξης για την επόμενη πρώτη και έκτη, αφού 
αυτά διορθωθούν και επανεξεταστούν εκ νέου.  
 
Τις συντακτικές ομάδες που συνέταξε το Τμήμα για την προετοιμασία των 
σχολικών βιβλίων, αποτελούν 
σχεδόν το σύνολο των καθηγητών του Τμήματος (7 μέλη ΔΕΠ),  
δύο καθηγήτριες, μέλη ΔΕΠ, του τομέα ελληνικής γλώσσας στο  
τμήμα βαλκανικών και σλαβικών γλωσσών στο πανεπιστήμιο Τιράνων,  
δυο επαγγελματίες μουσικοί έμπειροι στη σύνταξη σχολικών  
βιβλίων, οι οποίοι εργάζονται στα Ιωάννινα,  
δύο ζωγράφοι,  
δύο καθηγητές μαθηματικών και πληροφορικής.   
 
Ασφαλώς υπάρχει ένας συνδυασμός δυνάμεων, ικανοτήτων και  
ειδικεύσεων. 
 
Αξιότιμε κύριε Σωτηρούδα 
 
    Νομίζουμε ότι Σας δώσαμε μια όσο γίνεται καλύτερη εικόνα για το έργο 
μας και τους στόχους συνεργασίας με το ΙΕΠ. 
 Εκφράζουμε την πλήρη πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή θα 
προχωρήσει και θα αποδώσει προς το κοινό όφελος!  
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας   
 
Ο πρόεδρος του Τμήματος 
Αναπ. Καθ. Παναγιώτης Μπάρκας 
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ΤΜΗΜΑ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΤΕΧΝΙΑΣ 
& ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -  ΑΛΒΑΝΙΑ 
Adresa: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+355 692799707 
Fax:. +84263776  
 
       Αργυρόκαστρο, 24.11.2016 
Θέμα:   Έκδοση σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα. 
 
Προς:  Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα 
Κυρία Ελένη ΣΟΥΡΑΝΗ 
 
Υπόψη: Κυρίου  Παπαμαλή Αντώνιου - ΓΠΒ. 
 
  Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 
 Κυρίου Βασίλειου Τόλιου 
 
Αξιότιμη κυρία Πρέσβη! 
Αξιότιμοι κύριοι 
 
Από τη θέση του υπευθύνου του θεσμού για την προετοιμασία των βιβλίων 
για τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα των ελληνικών μειονοτικών σχολείων 
στο αλβανικό δημόσιο, Σας μεταφέρω τις ανησυχίες όσον αφορά τη 
διαδικασία για την προετοιμασία των βιβλίων για τη δεύτερη και έβδομη τάξη. 
α.  Το Υπουργείο Παιδείας δεν εξέδωσε ακόμα την εγκύκλιο για τις αναλογίες 
των μαθημάτων στη μητρική και την επίσημη γλώσσα για τα μειονοτικά 
σχολεία, σε εφαρμογή του άρθρου 10 του νόμου του 2012 για την 
προπανεπιστημιακή παιδεία.  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο οι προηγούμενες 
σχετικές εγκύκλιες καταργούνται, (και εκείνη του 1994) 
Στην επιμονή μου για να πληροφορηθώ τους λόγους καθυστέρησης η 
διευθύντρια διασποράς όπου υπάγονται και τα μειονοτικά σχολεία, κυρία 
Φερίζαϊ Ανίλια, μου απάντησε ότι είναι σε αναμονή των νέων παρατηρήσεων 
από τις αντίστοιχες διευθύνσεις παιδείας (!!) 
β. Η συγκεκριμένη διεύθυνση δεν προέβη ούτε στην κατάρτιση της λίστας των 
βιβλίων στη μητρική γλώσσα για την δευτέρα και έβδομη τάξη, που 
εντάσσονται το σχολικό έτος 2017-2018 στη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 
τηρώντας όπως πέρυσι τη παραδοσιακή πραχτική. 
Είχε υποσχεθεί ότι η λίστα αυτή θα ήταν έτοιμη μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και 
τώρα φαίνεται ότι ανέβαλε την προθεσμία αυτή για τις 15 Δεκεμβρίου. 
Ξεκινώντας, όμως από την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, η 
συγκεκριμένη αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταστεί μέχρι και αδύνατη την 
έγκαιρη  προετοιμασία των βιβλίων στη μητρική γλώσσα. Εντούτοις, θα σταθεί 
αδύνατη η συνεργασία και συμβολή του ελληνικού ΙΕΠ για ποιοτικότερα βιβλία 
στη μητρική γλώσσα.  
 
Σημειώνω δε ότι τέτοιο καιρό πέρυσι εμείς είχαμε προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση της μετάφρασης.  
γ. Το Υπουργείο δεν έλαβε κανένα μέτρο για την έκδοση των βιβλίων 
επιστημονικής κατεύθυνσης (Μαθηματικά Ι, Φυσιογνωστικά Ι, Βιολογία 6). 
Επικαλείται γι΄ αυτό το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, από όπου 
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προμηθεύεται τα σχολικά βιβλία επιστημονικής κατεύθυνσης το αλβανικό 
Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα για την ελληνική 
γλώσσα.  
Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Συνεπώς, για 
την επίλυση του προβλήματος, το οποίο θα μεγεθυνθεί το επόμενο έτος 
εφόσον θα προστεθούν και τα βιβλία επιστημονικής κατεύθυνσης της 2ης και 
7η τάξης,   απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις, που εξαρτούνται αποκλειστικά 
από το Υπουργείο Παιδείας. Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς συμφωνούν ότι λύση 
σημαίνει ώστε το συγκεκριμένο Υπουργείο θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη  
για την αντιμετώπιση των όποιων πιθανών  αντιδράσεων από το Κέμπριτζ. 
δ. Αδράνεια παρατηρείτε από μέρος του Υπουργείου και σε ότι αφορά την 
κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων για τα μαθήματα της Μητρικής 
Γλώσσας, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας της Ελλάδας. 
Φέτος, εμείς για τα μαθήματα της γλώσσας πρώτης και έκτης τάξης, 
καταρτίσαμε μόνοι μας αναλυτικά προγράμματα, τα οποία όμως απαιτούν 
έγκριση από τους αρμόδιους φορείς του αλβανικού Υπουργείου Παιδείας. 
Η επιτροπή που προτείναμε στο Υπουργείο για τα αναλυτικά προγράμματα 
δεν συνήλθε ποτέ. Οπότε, η συγκεκριμένη κατάσταση δεν επιτρέπει 
περιθώρια συνεργασίας στον τομέα αυτό με το ΙΕΠ στην Ελλάδα. 
 
ε. Η αρμόδια διεύθυνση για τα μειονοτικά σχολεία στο Υπουργείο Παιδείας 
δείχνει συνεχώς ενοχλημένη από το γεγονός ότι το Τμήμα μας είναι υπεύθυνο 
στο θέμα των βιβλίων στη μητρική γλώσσα. Παρά την έμμεση αναγνώριση 
του ρόλου αυτού, ακόμα δεν υπάρχει η έγγραφη κατοχύρωση.   
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ενοχλεί τόσο η συνέπειά μας και η ποιότητα των 
βιβλίων, όσο και, αυτό αποτελεί και την ουσία, η πετυχημένη προσπάθειά μας 
να αφαιρέσουμε τον περίσσιο αλβανισμό, τα αγκάθια αλβανικού εθνικισμού 
από τα βιβλία στη μητρική γλώσσα, καθώς και η προσαρμογή αυτών στο 
χαρακτήρα και ιδιαιτερότητες  των Ελλήνων μαθητών.    
 
Αξιότιμοι κύριοι 
Στη διαμορφωθείσα κατάσταση θεωρούμε απαραίτητη τη δική σας 
παρέμβαση εφόσον η εμπειρία έχει επιβεβαιώσει τη λύση αυτή και εφόσον 
κανείς άλλος φορείς από την εθνική ελληνική μειονότητα δεν δείχνει να 
ενδιαφέρεται χωρίς την δική Σας υπόδειξη. 
 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπαράσταση  
Με την εκτίμησή μας 
Ο πρόεδρος του Τμήματος 
Παναγιώτης  Μπάρκας  
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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. 
         
       Αργυρόκαστρο 21/02/017 
 
Θέμα:  Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής  
           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
 
  Προς:  Υφυπουργό Εξωτερικών     
  Κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ  
        ΑΘΗΝΑ  
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ !  
 
Η ευαισθησία και το ενδιαφέρον Σας για τα εθνικά θέματα του Ελληνισμού, 
μας τροφοδοτεί την ελπίδα μας, ώστε μετά τη θερμή συνομιλία που είχαμε στο 
γραφείο Σας, στις 20 Φεβρουαρίου τρέχοντος, θα επέλθουν συγκεκριμένα 
βήματα για την αναβάθμιση του ρόλου του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου –
Αλβανίας, το οποίο  είναι   
το μόνο στον κόσμο, όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του εδώ Ελληνισμού.  
Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα έχει τεθεί στην υπηρεσία της 
παιδείας στην μητρική γλώσσα στη μοναδική εθνική μειονότητα της Ελλάδας 
πέρα και συνέχεια των κρατικών της συνόρων. Το Τμήμα είναι ο μοναδικός 
πανεπιστημιακός φορέας, φοιτητές του οποίου είναι Έλληνες ομογενείς, μέλη 
της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία με προορισμό τα μειονοτικά 
σχολεία στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο και τα ελληνόγλωσσα 
ιδιωτικά σχολεία στην Αλβανία. 
Η σημασία του Τμήματος απορρέει επίσης από το γεγονός ότι αποτελεί 
σήμερα το μόνο αξιόπιστο φορέα που δύναται να συμβάλλει στη λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονοτική παιδεία στο αλβανικό 
δημόσιο και στην ποιοτική της βελτίωση.  
Το Τμήμα έχει τελευταία αναλάβει τη συγγραφή και κατάρτιση των σχολικών 
εγχειριδίων για τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία, όπως επίσης 
την διαρκή επιμόρφωση των ελληνοδιδασκάλων, διαδικασία η οποία, εκτός 
των άλλων αποτελεί λειτουργική υποχρέωση για εκείνους.   
Το Τμήμα αποτελεί τον μόνο ζωντανό φορέα με πανεπιστημιακή επιστημονική 
ισχύ για να διερευνήσει και προβάλλει τον πλούσιο ελληνικό πολιτισμό σε όλα 
τα επίπεδα στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου, τον οποίο άλλοι παράγοντες 
προσπαθούν να οικειοποιηθούν, παραχαράξουν και απαλείψουν.   
Επίσης το Τμήμα μας  συμβάλλει άμεσα: 
στην εξασφάλιση  στελεχών για την εξυπηρέτηση των ελληνικών  

mailto:info@tmimaellargyr.com
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http://www.tmimaellargyr.com/
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συμφερόντων στην Αλβανία, όπως και των διμερών σχέσεων πέραν του 
εκπαιδευτικού τομέα. 
στον εντοπισμό, καταγραφή, έρευνα, μελέτη και προβολή του  
διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, στο Βόρειο Τμήμα και την ευρύτερη 
περιοχή της Ηπείρου, εξασφαλίζοντας στις σχετικές εκδηλώσεις και εκδόσεις 
πανεπιστημιακό κύρος. (ντοκιμαντέρ, μονογραφίες, πανεπιστημιακές 
εκδόσεις, λευκώματα κλπ) 
στην ανάληψη ρόλου ρυθμιστή στις σχέσεις του Πανεπιστημίου  
Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια (όπως με το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, της Δυτικής Μακεδονίας, Πάτρας, Κύπρου κλπ 
Φαίνεται ότι η υπογραφή της νέας Γενικής Συμφωνίας, ανάμεσα στα  
Πανεπιστήμια Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων που πραγματοποιήθηκε στις 7 
Φλεβάρη τρέχοντος, όπως και η υπογραφή παρόμοιας Συμφωνίας με το 
Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας, στις 20 Μαρτίου 2017, αποτελούν τη 
βάση για ένα νέο επίπεδο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και δράσης.  
 
Έχει όμως ανάγκη από στήριξη. Για το σκοπό αυτό, Σας υποβάλλουμε, κύριε 
Υπουργέ τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση του Τμήματος. 
 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ  ΤΟΥ ΠΑΝ. 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει στη δική του πολύπλευρή, 
ακαδημαϊκή, αλλά και εθνική πολιτιστική αποστολή του, στην ενίσχυση του 
ρόλου του και στην ακαδημαϊκή κατοχύρωσή του, αποτελεί η αναγνώριση του 
πτυχίου του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου από το ΔΟΑΤΑΠ και στο πλαίσιο 
αυτό και του Τμήματός μας.  
Το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου δεν τυχαίνει απλώς να εδρεύει στην καρδιά 
της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά 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. Είναι το ίδρυμα που δύναται να υλοποιήσει σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο τις διαχρονικές σχέσεις διαπολιτισμού, καλής 
γειτονίας και συνεργασίας που πραγματεύονται οι δύο λαοί. 
Η αναγνώριση του πτυχίου του Τμήματός μας και του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου, θα συμβάλλει συγκεκριμένα στην αναβάθμιση του Τμήματος, 
όπως στην προσέλκυση φοιτητών ακόμα και από την Ελλάδα, αλλά και την 
προσέγγιση Αλβανών πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με την 
Ελλάδα. 
Τίποτε απ΄ αυτά δεν μπορεί να επιτευχθούν σε περίπτωση μη αναγνώρισης 
του πτυχίου του από τις ελληνικές αρχές.  Η εμπειρία της Ιταλίας, Τουρκίας, 
Γερμανίας, ΗΠΑ κλπ επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αυτή. 
Το πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου εκπληρώνει όλους τους όρους για την 
αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ. Εδώ και ένα χρόνο έχει 
παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά στις διπλωματικές μας αρχές με σκοπό την 
προώθηση του φακέλου στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Προς το παρόν όμως, 
δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς τα μπρος, βάζοντας έτσι σε δύσκολη θέση τις 
ίδιες τις αρχές του Πανεπιστημίου, επειδή έκαναν το λάθος να το 
ανακοινώσουν δημοσίως.    



89 

 

 
 
    
ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Στήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην επαγγελματική τους  
ακαδημαϊκή κατάρτιση  και στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. 
Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση φοιτητών.  
Επαναφορά του επιδόματος στους φοιτητές του Τμήματος, (το οποίο  
καθιερώθηκε από την έναρξη του Τμήματος το 1993 και λειτούργησε 
αποτελεσματικά, μέχρι την κατάργησή του το 2009)  
ανάπτυξη ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων (στον τομέα  
αρχαιολογίας, πολιτισμού, αλλά και σε άλλους τομείς μείζονος ενδιαφέροντος) 
με τη συμμετοχή φοιτητών,  
δικαίωμα μεταπτυχιακών σπουδών των απόφοιτων του Τμήματος  σε 
ελληνικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα  κλπ 
Εξασφάλιση υλικο-τεχνικής υποδομής, βιβλίων κλπ, για την  
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος.  
Οικονομική στήριξη του Τμήματος για τη διευκόλυνσή του εκδοτικού  
του έργου, την οργάνωση επιστημονικών δράσεων και πολιτιστικών και 
εθνικών εκδηλώσεων με δέκτες το πανεπιστήμιο, την κοινότητα της εθνικής 
ελληνικής μειονότητας και την ευρύτερη αλβανική κλπ. (Ένα επιστημονικό 
συνέδριο και η έκδοση δυο λευκωμάτων – για τις παραδοσιακές ενδυμασίες 
και τα θρησκευτικά πολιτιστικά μνημεία της περιοχής,- εκκρεμούν λόγω 
έλλειψης χρηματοδότησης) 
Στήριξη του Τμήματος στην προσπάθειά του να συμβάλλει άμεσα και  
αποτελεσματικά  στα θέματα ποιοτικής αναβάθμισης της παιδείας στη μητρική 
γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, όπως για την έκδοση των σχολικών 
εγχειριδίων και τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, την επιμόρφωση 
των ελληνοδιδασκάλων κλπ 
 
 Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ 
  
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι, οι δικές Σας ευαισθησίες στα εθνικά μας 
θέματα θα σταθούν αρωγός για την αναβάθμιση του Τμήματος μας στην 
σημαντική του αποστολή  για  την ελληνική παιδεία και πολιτισμό στα πατρώα 
μας εδάφη. 
 Πιστεύουμε επίσης, ότι με τη συμβολή των διπλωματικών μας αρχών 
στην Αλβανία, την άμεση επικοινωνία μαζί Σας, όπως και με το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού της Ελλάδας  και με τη συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, των Ιωαννίνων κλπ θα καταφέρουμε να 
εξειδικεύσουμε, συγκεκριμενοποιήσουμε και υλοποιήσουμε την αναβάθμιση 
του Τμήματός μας προς ικανοποίηση των στόχων που θέτουμε. 
  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας  
 Η πρόεδρος του  Τμήματος    Αργυρόκαστρο 21/02/2017 
 Αναπλ.καθ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΑΡΚΑΣ 
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Αν. καθ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
Προέδρος Τμήματος Ελλην. Γλωσ. Λογ.  
& Ελλην. Πολιτισμού. Παν. Αργ/στρου 
πρώην βουλευτής- δημοσιογράφος 
 
τηλ: + 355 69 27 99 707  e-mail :. panajotbarka@yahoo.gr  
 
      Αργυρόκαστρο, 16.06.2017 
 
Θέμα:   Υπόμνημα για την ανάγκη στήριξης της Αθήνας στο ρόλο του  

Τμήματος Ελληνικής, Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
σε θέματα παιδείας στη μητρική γλώσσα και προβολής του ελληνικού 
πολιτισμού  

 
Προς:  Εξοχότατη Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κυρία ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ  Τίρανα. 
                
Κοινοποίηση: Κύριο Βασίλειο Τόλιο  
                        Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας 
    Αργυρόκαστρο 
 
Εξοχότατη Κυρία Πρέσβη, 
Εξουσιοδοτημένος από τη συνέλευση των καθηγητών του Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, ημερ, 08 Ιουνίου 2017, Σας διαβιβάζω τις 
ανησυχίες και προβληματισμού μας σε ό, τι αφορά το ρόλο που αρμόζει και 
επωμίστηκε το Τμήμα μας αναφορικά με την παιδεία στη μητρική γλώσσα 
στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα και τη διερεύνηση και προώθηση του 
ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή, καθώς και τη δύσκολη κατάσταση που το 
ίδιο το Τμήμα βιώνει και την πιο δύσκολη προοπτική του. 
Εξοχότατη Κυρία Πρέσβη, 
Πριν ακριβώς από δυόμισι χρόνια το Τμήμα μας ανέλαβε μια αξιέπαινη 
πρωτοβουλία προς δύο βασικές κατευθύνσεις.  
Η πρώτη αφοράει τη λειτουργία του Τμήματος στην ακαδημαϊκή, ερευνητική 
και επιστημονική του αποστολή. Αντικείμενο της δράσης αυτής είναι:  
α. Η βελτίωση της ακαδημαϊκής προσπάθειας στην κατάρτιση Ελλήνων 
διδασκάλων και για όλα τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα και τους κύκλους 
εκπαίδευσης, (δημοτικό γυμνάσιο). 
β. Η μετατροπή του Τμήματος σε κέντρο έρευνας και προβολής του ελληνικού 
πολιτισμού στην περιοχή με διαδράσεις με ελληνικά πανεπιστήμια και άλλους 
φορείς, επιτόπιους, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Η δεύτερη κατεύθυνση αφοράει την ανάληψη από το Τμήμα ρόλου συντονιστή 
στον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
παιδεία στη μητρική μας γλώσσα  στο αλβανικό δημόσιο. Αντικείμενο της 
δράσης αυτής είναι: 
α. Η καταγραφή των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την 
επίλυσή τους. 
β. Η ανάληψη της ευθύνης για την κατάρτιση ποιοτικών σχολικών εγχειριδίων 
στη μητρική γλώσσα, επιμένοντας για πρώτη φορά στην ιστορία των 
μειονοτικών σχολικών βιβλίων στη μητρική γλώσσα, ώστε να μη είναι προϊόν 

mailto:panajotbarka@yahoo.gr
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μιας απλής μετάφρασης από τα αλβανικά, αλλά μιας ολόπλευρης 
προσαρμογής σε ανταπόκριση με την ταυτότητα του Έλληνα μειονοτικού 
μαθητή, εντάσσοντας στα εγχειρίδια αυτά δομές και περιεχόμενα από τα 
σχολικά εγχειρίδια της Ελλάδας. 
γ. Η κατάρτιση προγραμμάτων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας σε 
όλες τις τάξεις υποχρεωτικής εκπαιδεύσεις και για τα μαθήματα ιστορίας και 
γεωγραφίας της Ελλάδας. 
δ. Η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την επιμόρφωση των Ελλήνων 
διδασκάλων με τη συμμετοχή ελληνικών Πανεπιστημίων. 
Για την επίτευξη των μεγαλόπνοων αυτών στόχων, σε σχέση με τις πραχτικές 
του δυνατότητες, τη δική μας αδιάφορη και αδρανή κοινότητα, το κατεστημένο 
της αλβανικής επίσημης νοοτροπίας κλπ, το Τμήμα ζήτησε τη συνεργασία και 
τη συμπαράσταση της επίσημης Αθήνας, όπως και των δικών μας δομών, 
πολιτικών και διοικητικών. 
Εκπονήσαμε γι΄αυτό ολοκληρωμένες προτάσεις με συγκεκριμένα αιτήματα και 
συγκεκριμένες λύσεις. 
 
Η θετική συμβολή  των διπλωματικών μας αρχών  
Είναι επίσης αληθές και άξιο επαίνου γεγονός ότι οι διπλωματικές μας αρχές 
στην Αλβανία και ιδιαίτερα η Πρεσβεία μας στα Τίρανα, υποστήριξε ένθερμα 
την προσπάθειά μας και έγινε αρωγός της. Παρέμβηκε δυναμικά για να 
ξεπεραστούν οι εσωτερικές μας διαμάχες και στα εκπαιδευτικά ζητήματα. 
Συνέβαλε στην σύσταση συντονιστικού φορέα αναθέτοντας, όπως είναι 
λογικό, τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Μετά από επίμονες 
προσπάθειές της, πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα κοινή σύσκεψη του 
Υπουργείου Παιδείας με επικεφαλής την ίδια την Υπουργό, με εκπροσώπους 
της εθνικής ελληνικής μειονότητας υπό την αιγίδα της Πρεσβείας μας. Το 
Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας αναγνώρισε το ρόλο του Τμήματος, τόσο 
για την κατάρτιση των σχολικών εγχειριδίων με βάση των προτάσεων μας, 
όσο και για την επιμόρφωση των δασκάλων. Οι διπλωματικές αρχές ήταν 
παρούσες στην προσπάθεια του Τμήματος για διεύρυνση των σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια και την προώθηση 
των αιτημάτων προς Αθήνα κτλ. 
 
Παρατηρείται αδράνεια και έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από Αθήνα. 
Η πάροδος όμως του χρόνου δείχνει, αφενός τη χαλάρωση όσον αφορά την 
στήριξη της προσπάθειας αυτής και αφετέρου το ελλιπές ενδιαφέρον της 
επίσημης Αθήνας προς ικανοποίηση αυτονόητων αιτημάτων στήριξης. 
 
Έτσι, Εξοχότατη Κυρία Πρέσβη, 
Η επίσημη Αθήνα δεν προχώρησε στην αναγνώριση του πτυχίου του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου (άρα και του Τμήματος μας), παρά τους 
γνωστούς λόγους που επιβάλλουν μια τέτοια χειρονομία, πέρα μάλιστα από 
τη σκοπιμότητα του Τμήματος. Η μη αναγνώριση του πτυχίου του Τμήματος 
το καταστεί ασήμαντο και υποβαθμισμένο με ό, τι αυτό συνεπάγεται !! 
Δεν προσέφερε ακαδημαϊκά και λοιπά κίνητρα προς το διδακτικό προσωπικό 
του Τμήματος για την ενθάρρυνση στο έργο τους, όταν μάλιστα είναι γνωστό 
ότι εργάζονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες.   
Δεν στήριξε καμία από τις προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του 
Τμήματος μας. Ούτε κάποιο προτεινόμενο πρόγραμμα σε όφελος του 
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ελληνικού πολιτισμού γενικότερα και της παράδοσης του Ελληνισμού στην 
Αλβανία ειδικότερα. Δεν έγινε κανένα συγκεκριμένο βήμα για την υλοποίηση 
κοινού επιμορφωτικού προγράμματος και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων 
στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα του Πανεπιστ Δυτικής Μακεδονίας, είτε 
εκείνου των Ιωαννίνων με το Τμήμα μας.  
 
Η τεχνητή απορρόφηση στην Ελλάδα του συνόλου των υποψηφίων φοιτητών. 
Την ίδια στιγμή, προέβη στη λήψη ευνοϊκών μέτρων προς τους ομογενείς 
απόφοιτους λυκείων στην Αλβανία, (παραχώρηση αδιακρίτως υποτροφιών σε 
όλους για πανεπιστημιακές σπουδές και σε προνομιακούς κλάδους) με 
αποτέλεσμα την συνολική τους απορρόφηση στην Ελλάδα.  
Εμείς δεν τασσόμαστε κατά της όποιας υποστήριξης υπέρ της μόρφωσης των 
Ελλήνων ομογενών. Απεναντίας! Αλλά δεν μπορεί να μη επισημάνουμε ότι το 
μέτρο αυτό δε συνοδεύτηκε τουλάχιστον με την παροχή κινήτρων και προς 
τους φοιτητές του Τμήματος μας, ούτως ώστε να έχουν ένα λόγο παραπάνω 
στην επιλογή του για τις σπουδές τους. Συνεπώς, το προηγούμενο έτος από 
35 ομογενείς φοιτητές που δήλωσαν το ενδιαφέρον να φοιτήσουν στο Τμήμα 
μας, μόνο 2 έγιναν πραχτικά φοιτητές του.  
Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι από τους αποφοίτους ομογενείς στα ελληνικά 
πανεπιστήμια ένα ασήμαντο ποσοστό έχει επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του. Και αντιθέτως, παρά το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματός μας 
στελεχώνουν όλες τις ανάλογες υποδομές στην Ελληνική Μειονότητα, τους  
ελληνικούς φορείς ιδιωτικούς και μη και τους τομείς ελληνικών και ελληνο-
αλβανικών συμφερόντων, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα Υπουργεία 
Εξωτερικών και Παιδείας στην Ελλάδα θα προβούν εκ΄ νέου στην ίδια ταχτική.  
Η εξέλιξη αυτή από κοινού με τη συνεχιζόμενη αποψίλωση του ομογενειακού 
στοιχείου συντελούν ώστε το Τμήμα μας, βασική αποστολή και πολιτική 
σκοπιμότητα του οποίου είναι η κατάρτιση ελληνοδιδασκάλων για την παιδεία 
στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, να μη έχει στο άμεσο μέλλον 
κανένα Έλληνα φοιτητή ή να περιμένει φοιτητές αλβανικής καταγωγής, (στους 
οποίους κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να χορηγήσει πτυχίο 
ελληνοδιδασκάλου και στη συνέχεια, με την εύνοια του αλβανικού κράτους, 
εκείνοι θα διοριστούν «ελληνοδιδάσκαλοι», όπως και συνέβη, στα σχολεία στη 
μητρική γλώσσα της Ε. Ε.Μ !!!!)   
 
Εξοχότατη Κυρία Πρέσβη! Στην κατάσταση αυτή, αδιαφορίας και έλλειψης 
ουσιαστικής στήριξης του εθνικού κέντρου προς το Τμήμα μας και τους 
στόχους του, (το μοναδικό στο είδος του όσον αφορά τα ελληνικά συμφέροντα 
και ενδιαφέροντα στον Κόσμο), εμείς, το διδακτικό προσωπικό του, 
διερωτόμαστε με ύψιστη εθνική ευθύνη για το αν πρέπει να συνεχίσουμε να 
κρατούμε ανοιχτό το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού.  
Ασφαλώς, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρούμε άσκοπο, άτοπο και μάταιο  
να Σας υπενθυμίσουμε την εντελώς αντίθετη αντιμετώπιση από ιταλικής 
πλευρά των τριών τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιταλικού 
Πολιτισμού, που εκείνοι ίδρυσαν στο Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρου ως 
αντίβαρο του Τμήματός μας και μέσω αυτών, λυμαίνονται τον πλούσιο 
ελληνικό πολιτισμό για να το πτωχεύσουν, παραχαράξουν και 
εξουδετερώσουν.   
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Υπάρχει, ωστόσο και μια άλλη σκοπιά, που λέει ότι το Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Παν Αργυροκάστρου, 
είναι υπόθεση του αλβανικού κράτους. (Ασφαλώς, αυτό δεν αποτελεί 
επιχείρημα για να απαλλάξει των ευθυνών το εθνικό κέντρο.) Εντούτοις, είναι 
γνωστό ότι το αλβανικό κράτος, για δική του πολιτική σκοπιμότητα, για να μη 
κατηγορηθεί ότι έκλεισε το Τμήμα και περισσότερο να έχει λόγο να 
υπερασπίζεται προς Ελλάδα και προς τρίτους ότι σέβεται τα εκπαιδευτικά μας 
δικαιώματα, διατηρώντας, μάλιστα σε υπολειτουργία, και ειδικό 
πανεπιστημιακό Τμήμα, δε θα προβεί σε απόφαση λουκέτου. Και ξανά 
μπαίνει το ερώτημα. Εμείς τι θέλουμε;!! 
 
Όσον αφορά τη δεύτερη κατεύθυνση δράσης του Τμήματος, εκείνη του 
συντονιστικού ρόλου στα θέματα παιδείας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. 
Στο θέμα συγγραφής, μετάφρασης και προσαρμογής των σχολικών 
εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα. 
 
Θέλουμε να επισημάνουμε ξανά τη θετική συμβολή της Πρεσβείας μας προς 
την κατεύθυνση αυτή. 
Όμως δεν μπορεί να μη αναφέρουμε ότι: Προς στιγμή το Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού δεν διαθέτει από Αλβανικής 
πλευράς κανένα επίσημο έγγραφο για το έργο που καταβάλλει κυρίως ως 
προς την παραγωγή των βιβλίων στη μητρική γλώσσα. Το γεγονός, αν λάβει 
κανείς υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του αλβανικού κράτους και των 
κυβερνήσεων του, σημαίνει ότι εμείς ως Τμήμα και προσωπικά ως συντάχτες, 
μεταφραστές και συγγραφείς, μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένοι, μέχρι μάλιστα 
και την ποινική δίωξη. 
(Ενημερωτικά Σας αναφέρουμε ότι ακόμα και πέντε χρόνια μετά την ψήφιση 
του σχετικού εκπαιδευτικού νόμου σε ισχύ, δεν υφίσταται κάποιο επίσημο 
έγγραφο, όπως η εγκύκλιος του 1994, που να κατοχυρώνει τη λειτουργία των 
μειονοτικών σχολείων στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο). 
Επίσης, δε θέλουμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι κανείς ελληνικός και 
μειονοτικός φορέας δεν είχε την καλοσύνη να εκτιμήσει το έργο μας σε ότι 
αφορά την παραγωγή των βιβλίων, έστω και για ηθική μας ικανοποίηση. Δεν 
μπορούμε όμως, να μη αναφέρουμε τα σκόπιμα χτυπήματα κάτω από τη 
μέση και την ανοχή με τη σιωπή Σας των αυτουργών. 
 
Ζητήσαμε, Εξοχότατη Κυρία Πρέσβη, σύμπραξη με αρμόδιους φορείς και 
θεσμούς στην Ελλάδα για να πετύχουμε ποιοτικότερα και καλύτερα ελληνικά 
βιβλία. Δεν είχαμε ποτέ και καμιά ανταπόκριση.  
Παρεμπιπτόντως, Σας υπενθυμίζουμε ότι μείναμε έκπληκτοι από τη 
συμπαράσταση που χαίρουν από τα Σκόπια οι εκπρόσωποι της σκοπιανής 
μειονότητας στην Αλβανία στους ίδιους τομείς. Μάλιστα, οι Αλβανοί επίσημοι 
υπόδειξαν σε μας ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους σκοπιανούς όσον 
αφορά την τεχνογνωσία, την ποιότητα και το χρόνο στην κατάρτιση των 
αναλυτικών προγραμμάτων των μαθημάτων στην μητρική γλώσσα!!!    
Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει και μια ακόμα διάσταση. Σε όλους είναι 
γνωστό ότι το οικονομικό αντίκρισμα από το επίσημο αλβανικό κράτος, έστω 
και για μια απλή, αλλά υπεύθυνη μετάφραση των σχολικών εγχειριδίων δεν 
ανταποκρίνεται διόλου, στον κόπο, χρόνο των καθηγητών. Τόσο το 
περισσότερο αν λάβουμε υπόψη τις άλλες ακαδημαϊκές και επιστημονικές 
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υποχρεώσεις τους. Παρόλα αυτά είμαστε αποφασισμένοι να προτάξομε πάνω 
απ όλα το εθνικό χρέος, την ανάγκη των παιδιών για ποιοτικά ελληνικά βιβλία 
και των δασκάλων για επιμόρφωση. 
Όσον αφορά την επιμόρφωση των ελληνοδιδασκάλων στο αλβανικό δημόσιο. 
Ύστερα από 23-24 χρόνια και με πρωτοβουλία του Τμήματος 
πραγματοποιήθηκαν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια, σε συνεργασία με ελληνικά 
πανεπιστήμια. Η πρώτη σε συνεργασία με το Παν Δυτ. Μακεδονίας στη 
Φλώρινα με δαπάνη του εκεί Πανεπιστημίου και η δεύτερη στο Αργυρόκαστρο 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.   
Θέλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε ότι παρά την απόφαση των αρχών του Παν 
Αργυροκάστρου να εμποδίσει την ημερίδα, μη επιτρέποντας την 
πραγματοποίησή της στους χώρους του Πανεπιστημίου, η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε με απόλυτη συμμετοχή και επιτυχία, σε ιδιωτικό χώρο και 
με δαπάνη του Τμήματος.   
Ωστόσο, άφησε κακή εντύπωση η απουσία της ελληνικής πλευράς, την στιγμή 
που όταν ιδιωτικός φορέας οργάνωσε σε ανύποπτο χρόνο, παρόμοια 
εκδήλωση, όχι μόνο έδειξαν οι πάντες το ενδιαφέρον, αλλά δόθηκε επισήμως 
και ευρύτατη δημοσιότητα.  
 Επίσης προκαλεί εντύπωση η αδιαφορία των συναρμόδιων Υπουργείων 
στην Αθήνα για να στηρίξουν συγκεκριμένες προτάσεις στον τομέα αυτό όπως 
η κοινή πρόταση του Τμήματος μας με το Παν. Δυτ. Μακεδονίας.  
Ούτε υπήρξε ανταπόκριση  στα επίσημα αιτήματα για την υλοποίηση κοινού 
επιμορφωτικού προγράμματος και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στην Ε. Ε. 
Μειονότητα του Πανεπιστ Δυτικής Μακεδονίας, είτε εκείνου των Ιωαννίνων με 
το Τμήμα μας. 
 
Εξοχότατη Κυρία Πρέσβη,  
Είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε ότι δεν ευθύνεστε προσωπικά για τα 
ανωτέρω. Αλλά και αυτό μας λυπεί ουσιαστικά, ξεκινώντας από τη 
διαπίστωση ότι η Αθήνα έχει διαχρονικά την εμπειρία και είναι σε θέση να 
γνωρίζει έργα και προθέσεις ενός εκάστου, κρίνουμε, παρά την κάθε 
επιφύλαξη, ότι πρόκειται για επίσημη πολιτική την οποία όμως νομίζουμε ότι 
οφείλει να μας ανακοινώσει. Ενισχύει το γεγονός ότι σε κανένα από τα 
επίσημα έγγραφά μας για θέματα που αφορούν το Τμήμα, το ρόλο και την 
πορεία, δεν λάβαμε ποτέ καμιά επίσημη απάντηση. (Και δε νομίζω ότι φταίνε 
σ΄ αυτό τα ελληνικά μας και μιλάω εδώ προσωπικά. Δυστυχώς, δε 
σπουδάσαμε στην Ελλάδα.) 
 
Καταλήγοντας θέλουμε να Σας επισημάνουμε ότι παρά ταύτα εμείς, με 
γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα της αποστολής μας, θα κάνουμε ότι κρίνουμε 
λογικό και συμφέρει τον τόπο μας.     
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. 
  
Με την εκτίμησή μας, 
 
Ο πρόεδρος του Τμήματος  
Αν. καθ. Παναγιώτης Μπάρκας  
  



95 

 

                                                        
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  “E. ÇABEJ”-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
 
 Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+692799707/+695392939  
e-mail: info@tmimaellargyr.com 
www.tmimaellargyr.com  
 
         Αργυρόκαστρο, 02.10.2017. 
 
Θέμα:  Ενίσχυση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και  
Ελληνικού Πολιτισμού. 
 
Προς:  Εξοχότατη Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κύρια ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ             Τίρανα. 
Κοινοποίηση:   Κύριο  Βασίλειο Τόλιο 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο  
 
Εξοχότατη Κύρια Πρέσβη, 
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Πρόξενε! 
 
Επιτρέψτε μας εξαρχής να Σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, για το 
ενδιαφέρον που δείχνετε σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του Τμήματος και την 
άμεση στήριξή Σας, ώστε αυτό να ανταποκριθεί στους στόχους του και στην 
αποστολή του. Και η πρόσφατη χειρονομία Σας αποτελεί έμπρακτη 
επιβεβαίωση των ανωτέρων.  
Όπως Σας είναι γνωστό, το Τμήμα μας κινείται προς τρεις βασικές 
κατευθύνσεις.  
Η πρώτη και η βασικότερη αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι,  
η δεύτερη αφορά την παροχή υποστήριξης προς την παιδεία στη μητρική 
γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο και  
η τρίτη τον εντοπισμό, καταγραφή, έρευνα και προβολή του ελληνικού 
πολιτισμού στο Νότο της Αλβανίας, κληρονόμος του οποίου είναι σήμερα η 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα.  
 Με τη δράση του το Τμήμα μας αποτελεί πλέον την ιδιαιτερότητα στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, ιδιότητα η οποία αποτέλεσε έναν από τους 
βασικούς πυλώνες στη θετική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου την 
προηγούμενη Άνοιξη. (Αυτό όμως δεν αποτελεί επιχείρημα για τις αρχές του 
Πανεπιστημίου όσο αφορά την υποστήριξη του Τμήματος.) 
Επίσης, το Τμήμα μας αποτελεί το μοναδικό θεσμό στον πνευματικό τομέα,  
που, παρά τις δυσκολίες, επιδιώκει να παράγει έργο σε όφελος της κοινότητάς 
μας και του Ελληνισμού. 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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Χωρίς να θέλουμε να επαναφέρουμε τις προτάσεις μας, τις οποίες ένθερμα 
Εσείς υποστηρίξατε, για την βιωσιμότητα του Τμήματος, (αναφερόμαστε στο 
θέμα αναγνώρισης του πτυχίου του Τμήματος από το ΔΟΑΤΑΠ, αναγνώριση 
η οποία, συν των άλλων ακαδημαϊκών ευεργεσιών, θα επιτρέψει το ΥΠΕΞ να 
στέλνει ομογενείς φοιτητές να σπουδάσουν στο Τμήμα μας, όπως και στην 
παροχή κινήτρων σε φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στο Τμήμα 
μας), θέλουμε να σημειώσουμε ότι απαιτούνται κίνητρα τα οποία θα 
συμβάλλουν στην αποφυγή του κλεισίματος του Τμήματος λόγω έλλειψης 
φοιτητών, στην αύξηση του αριθμού αυτών και περισσότερο στη βελτίωση της 
προόδου και ποιότητας  μάθησης από τους φοιτητές. 
(Όπως επίσης Σας είναι γνωστό για να κρατήσουμε ανοιχτό το πρόγραμμα 
σπουδών ΜΑΣΤΕΡ χρειάστηκε να πληρώσουμε τα δίδακτρα σε αρκετούς 
φοιτητές. Παρόμοια κίνητρα δώσαμε, εντός των δυνατοτήτων μας και σε 
άλλους φοιτητές) 
Φέτος, στο πρώτο έτος, δεν είναι γνωστό πόσοι φοιτητές θα εγγραφούν. Ο 
καλύτερος αριθμός που ελπίζουμε είναι 6-7. Στο δεύτερο έτος φοιτούν μόλις 5 
φοιτητές με μια φοιτήτρια να επιμένει να μεταφερθεί σε αλβανικό τμήμα και 
στο τρίτο ο ταχτικός αριθμός φοιτητών είναι 7.  
Στο ΜΑΣΤΕΡ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι 10.  
Ωστόσο, δυσκολευόμαστε πολύ στην απόφαση για να ανοίξουμε το ΜΑΣΤΕΡ 
με νέους φοιτητές. Για την πολιτική του Τμήματος, δλδ για να λειτουργεί 
ταχτικά στα δύο προγράμματα, επιβάλλεται. Αν όμως ξεκινήσουμε από το 
γεγονός ότι κάποια στιγμή θα πάρουν πτυχίο ελληνοδιδασκάλου και φοιτητές 
αλβανικής καταγωγής, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Παρά όμως αυτή την κατάσταση, σε περίπτωση που θέλουμε κάτι να αλλάξει 
στο μέλλον, χωρίς να παραιτηθούμε των προσπαθειών για τα κίνητρα από 
την ελληνική πολιτεία, κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό ώστε οι φοιτητές να 
έχουν κάποια κίνητρα, όπως λόγου χάρη υποτροφίες, ή επιδόματα. (Θα 
πρέπει να υπολογίζουμε ότι Έλληνες φοιτητές που μένουν να σπουδάσουν 
στην Αλβανία, είναι από τις πιο φτωχές οικογένειες, σε σημείο που συχνά δεν 
μπορούν ούτε να πληρώσουν εισιτήριο λεωφορείου, το οποίο κοστίζει κάτι 
λιγότερο από μισό ευρώ).  
 
Σαν εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος επιμένουμε ότι τα κίνητρα αυτά 
θα συμβάλλουν αντικειμενικά και στην αύξηση του αριθμού φοιτητών και στην 
πρόοδό τους. 
 
Σε ότι αφορά την παροχή κινήτρων προς τους φοιτητές εμείς έχουμε δύο 
προτάσεις. 
Η πρώτη. Να υπάρχουν κίνητρα για το σύνολο των φοιτητών των τριών ετών 
(πρόγραμμα BACHELOR). Το μέγιστο του υλικού κινήτρου να είναι 1000 
(χίλια) ευρώ ετησίως, ή 150 ευρώ λιγότερα από το επίδομα που έδινε το ΙΚΥ 
σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος μας μέχρι το 2009. (Και αριθμούσαμε 
περισσότερους από 50-60 φοιτητές)    
 Όμως τα κίνητρα αυτά να παραχωρούνται υπό όρους. Τέτοιοι όροι είναι οι 
συμμετοχή στο μάθημα και κυρίως η πρόοδος. Ένας επιπλέον όρος θα είναι η 
συμμετοχή του φοιτητή σε επιστημονική έρευνα. 
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Αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής που δεν μετέχει στο μάθημα έστω και στο 
50% των μαθησιακών ωρών, δε θα λαμβάνει καμιά οικονομική υποστήριξη. 
 Ένας φοιτητής που παρακολουθεί το μάθημα αλλά  δεν καταφέρνει να 
περάσει στο 50% των μαθημάτων θα επωφεληθεί την οικονομική ενίσχυση 
των 200-250 ευρώ ετησίως.  
Ο φοιτητής που θα παίρνει το 50-80 τοις εκατό των μαθημάτων θα παίρνει 
μέχρι 400 ευρώ ετησίως και  
ο φοιτητής που θα παίρνει από 80-100% τα μαθήματα θα λαμβάνει την 
οικονομική ενίσχυση των 450-500 ευρώ ετησίως.  
Ο φοιτητής που παίρνει όλα τα μαθήματα και πετυχαίνει βαθμό από το 6.5- 
7.5 θα λαμβάνει ενίσχυση των 600-650 ευρώ.  
Ο φοιτητής που παίρνει όλα τα μαθήματα κάτω από το βαθμό 6.5 θα 
επωφελείται  μέχρι τα 550 ευρώ.    
Ο φοιτητής με βαθμό από το 7.5 – 8.5 θα λαμβάνει μέχρι τα 850 ευρώ.  
Χίλια ευρώ θα λαμβάνουν μόνο οι άριστοι φοιτητές με βαθμό πάνω από 8.5 
και με συμμετοχή στην έρευνα.   
Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, για την πραγματοποίηση αυτής της διαβάθμισης 
θα χρειαστούν γύρω στις 5 000  ευρώ.  
 
Η δεύτερη πρόταση, την οποία δεν συμμερίζονται όλοι οι καθηγητές του 
Τμήματος, ή είναι πρόταση της μειοψηφίας και κρίνεται ως μη αποδοτική, 
προτείνει ώστε η χορήγηση κινήτρων να ξεκινήσει από το πρώτο έτος φέτος 
και να διατηρηθούν ξανά οι ίδιες διαβαθμίσεις και όροι. 
 
Για τους φοιτητές του ΜΑΣΤΕΡ μπορεί να υπάρξουν κίνητρα αριστείας, αλλά 
περισσότερο θα πρέπει να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση για τους 
άπορους φοιτητές που δε θα μπορούν να πληρώνουν τα δίδακτρα. (Τα 
δίδακτρα για ένα φοιτητή ΜΑΣΤΕΡ ανέρχονται στα 730 Ευρώ, ενώ για έναν 
φοιτητή BACHELOR μέχρι 150 Ευρώ ετησίως)   
 
 Προτείνουμε επίσης ώστε η διαχείριση των χρημάτων θα γίνεται από ειδική 
επιτροπή καθηγητών και αφού θα λαμβάνονται κοινές αποφάσεις από το 
Τμήμα, θα ενημερώνετε γραπτώς ο χορηγός, ο οποίος και θα λαμβάνει την 
τελική απόφαση. 
 
Β. Το Τμήμα μας τα δύο τελευταία χρόνια έχει αναλάβει μια έντονη δράση σε 
υποστήριξη της παιδείας στη μητρική γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο. Η 
δράση αυτή κινείται σε τρεις επίσης άξονες.  
Κατάρτιση των σχολικών εγχειριδίων (Μετά από περισσότερα από 80 χρόνια 
ύπαρξης ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Αλβανία, είναι η πρώτη φορά 
που καταρτίζονται σχολικά εγχειρίδια με προδιαγραφές που αφορούν την 
ταυτότητα του Έλληνα μειονοτικού μαθητή) 
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με 
τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων. (Το τρέχον έτος οργανώσαμε δύο 
τέτοια σεμινάρια, ένα στη Φλώρινα και ένα στο Αργυρόκαστρο, με τη 
συμμετοχή αντίστοιχα των πανεπιστημίων Δ. Μακεδονίας  και Ιωαννίνων) 
Ετοιμάζουμε ένα τρίτο σεμινάριο στους Αγίους Σαράντα, ξανά με το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια καταφέραμε 
να οργανώσουμε επιμορφωτικά σεμινάρια με τους Ελληνοδιδασκάλους, οι 
οποίοι όλο αυτό το διάστημα είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία 
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επιμόρφωσης, ή ακολουθούσαν σεμινάρια επιμόρφωσης όπως όλοι οι άλλοι 
Αλβανοδιδάσκαλοι. 
  Ο τρίτος άξονας αφορά την έρευνα για την κατάσταση γενικότερα της 
μειονοτικής παιδείας και υποβολή στους αρμόδιους φορείς τις προτάσεις για 
την επίλυση των προβλημάτων. Προϊόν της ερευνητικής εργασίας του 
Τμήματος είναι η μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση και η πιο πρόσφατη για 
την παιδεία στην εθνική ελληνική μειονότητα στο αλβανικό δημόσιο, η οποία 
περιέχει ταυτόχρονα συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. 
  Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα πραγματοποιεί συναντήσεις, 
διαβουλεύσεις, συζητήσεις με τον δασκαλικό κόσμο.  
  Η όλη αυτή δραστηριότητα, αν αφαιρεθεί η ελάχιστη πληρωμή από το 
αλβανικό κράτος για την κατάρτιση των βιβλίων, αντιμετωπίζεται από το 
Τμήμα. Ασφαλώς, υπήρξε η ανάσα της δική Σας στήριξης.  
Λόγου χάρη, για την οργάνωση του επόμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου θα 
χρειαστούν τουλάχιστον 400 ευρώ (ενοικίαση αίθουσας με όλα τα απαραίτητα, 
ταξιδιωτικά κλπ) όσα πληρώσαμε για τα σεμινάρια στο Αργυρόκαστρο. 
 
Γ.  
Στόχος του Τμήματος είναι και η ανάπτυξη πολιτιστικής και επιστημονικής 
δράσης. 
 
Συγκεκριμένα το Τμήμα μας επιμένει στην άμεση έκδοση δύο λευκωμάτων 
που αφορούν τον παραδοσιακό μας πολιτισμό, η έκδοση των οποίων θα 
συμβάλλει ταυτόχρονα στην ανάδειξη των αξιών αυτού του πολιτισμού στην 
αυξανόμενη τουριστική κίνηση στο Νότο της Αλβανίας.  
Πρόκειται για το λεύκωμα για τις παραδοσιακές στολές των ελληνικών 
μειονοτικών περιοχών του Αργυροκάστρου και την πολιτιστική παράδοση σε 
ότι αφορά την εκκλησιαστική - θρησκευτική παράδοση. 
Επίσης, προβλέπουμε την οργάνωση ενός περιοδικού γλωσσολογικού 
Διεθνούς Συνεδρίου στο Αργυρόκαστρο. Ήδη, έχει ανακοινωθεί το 
πρόγραμμα και ασχολούμαστε με τις προετοιμασίες. 
Ασφαλώς δεν αποκλείουμε εδώ τη συνεργασία με τους δήμους και άλλους 
φορείς στον τομέα αυτό.  
 
Δ.  
Το Τμήμα έχει ανάγκη και για τη δική του συντήρηση, αρχίζοντας από γραφική 
ύλη και άλλα είδη κατανάλωσης και καταλήγοντας στην πληρωμή της 
συνδρομής, τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Τμήματος. 
Από τις ανάγκες επικοινωνίας και μέχρι τις εκδοτικές προσπάθειες, από τις 
ανάγκες προβολής και μέχρι τις φιλοξενίες, υποδοχές και δεξιώσεις. 
Το Τμήμα έχει βάλει στόχο να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων όσο αφορά 
τη βιβλιογραφία έργων στη μητρική γλώσσα, τη συγκέντρωση των εκδόσεων 
Ελλήνων Βορειοηπειρωτών,  διαχρονικά και επίκαιρα.  
Να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη και να την ανοίξει συστηματικά προς το κοινό. 
(Αποτελεί όντως μια ιδιαίτερα πλούσια ελληνική βιβλιοθήκη για τα αλβανικά 
δεδομένα)  
 
Αξιότιμη Κυρία Πρέσβη, 
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Είναι γεγονός ότι δεν υπερβάλλουμε, απλώς ζητούμε και εμείς κίνητρα για να 
κάνουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο, για να μετατρέψουμε το Τμήμα μας 
σε ένα πραγματικό  κέντρο του Ελληνικού Πολιτισμού και των Γραμμάτων 
στην Αλβανία. 
 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Παναγιώτης Μπάρκας 
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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.     
       

Αργυρόκαστρο, 25.01.2018  
 
Θέμα:   Συνεργασία για εξασφάλιση ποιοτικών  σχολικών βιβλίων  για τα  

σχολεία της εθνικής ελληνικής μειονότητας Αλβανία. 
 
Προς ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ! 
Η απάντησή μας  στην επιστολή Σας αρ. Φακ.: 7.22.14 , ημερ 7 Δεκεμβρίου 
2017, εμπεριέχει πρώτ’ απ΄όλα τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας  για την τιμή που 
μας κάνετε αναφορικά με την παραχώρηση των δικαιωμάτων αξιοποίησης του 
περιεχομένου  του σχολικού βιβλίου Γεωγραφίας Ε’ δημοτικού, έκδοση της 
Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σας, όπως επίσης και με την 
ετοιμότητά Σας να μας δώσετε το περιεχόμενό του και στην ψηφιακή μορφή 
από κοινού με το τρισδιάστατο βίντεο που το συνοδεύει. 
Για μας κύριε Υπουργέ θα είναι με ενδιαφέρον να έχουμε  το βελτιωμένο 
περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου.  
Σας ενημερώνουμε, ότι τα χρονικά περιθώρια που μπορούμε να περιμένουμε, 
είτε για το υπάρχον βιβλίο, είτε για το βελτιωμένο, είναι μέχρι τα τέλη Φλεβάρη 
και μπορεί να μας σταλούν ταχυδρομικώς  στην ίδια διεύθυνση! 
 
Σας ευχαριστούμε επίσης για τις υποδείξεις διευθύνσεων για να 
εξασφαλίσουμε το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα και διδακτικό υλικό. 
 Όπως και για το γεγονός ότι μας ανοίγεται το πράσινο φως αναφορικά με τη 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για την επιμόρφωση των 
ελληνοδιδασκάλων στα σχολεία στη μητρική γλώσσα στην εθνική ελληνική 
μειονότητα στην Αλβανία, στο οποίο Ινστιτούτο θα απευθυνθούμε αμέσως! 
 
Καταλήγοντας, Κύριε Υπουργέ  θέλω να επισημάνω ότι η προαναφερόμενη 
επιστολή Σας αποτελεί μια καλή είδηση για μας και για τον δασκαλικό και 
μαθητικό κόσμο στην εθνική ελληνική μειονότητα, δείγμα για μια ακόμη φορά 
της αμείωτης ετοιμότητάς Σας και της Κύπρου να μας συμπαρασταθεί σε κάθε 
στιγμή και προς αντιμετώπιση κάθε προβλήματός μας. 
 
Σας ευχόμαστε και εμείς υγεία και κάθε επιτυχία στο δικό Σας έργο! 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος  
Παναγιώτης Μπάρκας  
 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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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. 
       Αργυρόκαστρο, 07.04.018 
 
Θέμα:  Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής  
           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
 
Προς:  Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  
        Κυρία Μερόπη ΤΖΟΥΦΗ     
    
        Αθήνα 
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ!  
Η άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για να συζητήσουμε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, με την προϋπόθεση να 
βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την ενίσχυση και αναβάθμισή του, 
επιβεβαιώνει πλήρως τις πεποιθήσεις μας σχετικά με τις δικές Σας 
ευαισθησίες στα θέματα παιδείας και μόρφωσης του Ελληνισμού της 
Αλβανίας.    
  
 Όπως γνωρίζετε, 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.  
Η ιδιαιτερότητά του πηγάζει από το γεγονός ότι το Τμήμα μας είναι  
προϊόν της πρώτης συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών μετά την 
αποκατάσταση των σχέσεων  στο μακρινό 1971-72.  
Λειτουργεί στα πλαίσια του δημόσιου αλβανικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, αλλά σε όλη την περίοδο λειτουργίας του, ειδικά στα 25 χρόνια 
λειτουργίας με  ταχτικούς φοιτητές, το Τμήμα μας έχει τεθεί 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. 
Το Τμήμα είναι ο μοναδικός πανεπιστημιακός φορέας, φοιτητές του  
οποίου είναι Έλληνες ομογενείς, μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην 
Αλβανία, με προορισμό τα σχολεία στη μητρική γλώσσα της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας στο αλβανικό δημόσιο και τα ελληνόγλωσσα ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αλβανία και όχι μόνο. 
Η σημασία του Τμήματος απορρέει επίσης από το γεγονός ότι αποτελεί  
σήμερα το μόνο αξιόπιστο φορέα που δύναται να συμβάλλει στη λύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονοτική παιδεία στο αλβανικό 
δημόσιο και στην ποιοτική βελτίωσή της.  

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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Το Τμήμα έχει αναλάβει τελευταία τη συγγραφή και κατάρτιση των  
σχολικών εγχειριδίων για τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία,  
όπως επίσης την διαρκή επιμόρφωση των ελληνοδιδασκάλων,  
διαδικασία η οποία, εκτός των άλλων, αποτελεί λειτουργική υποχρέωση για 
εκείνους.   
Το Τμήμα αποτελεί τον μόνο ζωντανό φορέα με πανεπιστημιακή  
ισχύ για  τη διερεύνηση και προβολή  του πλούσιου ελληνικού πολιτισμού σε 
όλα τα επίπεδα στο Βόρειο Τμήμα της Ηπείρου, τον οποίο άλλοι παράγοντες 
προσπαθούν να οικειοποιηθούν, παραχαράξουν και απαλείψουν την 
πραγματική ταυτότητά του.  
 
Είναι επίσης γεγονός, ότι όλοι οι ζωτικοί τομείς, στον εκπαιδευτικό  
τομέα, δημόσιο και ιδιωτικό, αλλά και τομείς που αφορούν τα ελληνικά 
συμφέροντα, ενδιαφέροντα και τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις, στελεχώνονται 
με απόφοιτους του Τμήματός μας. 
Συνεπώς, θεωρούμε απαράδεχτους τους ισχυρισμούς, τις φήμες και  τις  
θέσεις που χαρακτηρίζουν το δικό μας Τμήμα ως ανεπαρκές. Δεν μπορούν 
κάποιοι να αξιοποιούν τους πτυχιούχους μας και από πάνω να μας 
κακοχαρακτηρίζουν, τόσο το περισσότερο όταν εμείς διεκδικούμε και 
απαιτούμε από τους πάντες τη συνεχή αναβάθμιση του Τμήματός μας.      
  
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΑ: 
στην εξασφάλιση  στελεχών για την εξυπηρέτηση των ελληνικών  
συμφερόντων στην Αλβανία, όπως και των διμερών σχέσεων πέραν του 
εκπαιδευτικού τομέα. 
στον εντοπισμό, καταγραφή, έρευνα, μελέτη και προβολή του  
διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, στο Βόρειο Τμήμα και την ευρύτερη 
περιοχή της Ηπείρου, εξασφαλίζοντας στις σχετικές εκδηλώσεις και εκδόσεις 
πανεπιστημιακό κύρος. (ντοκιμαντέρ, μονογραφίες, πανεπιστημιακές 
εκδόσεις, λευκώματα κλπ) 
στην ανάληψη ρόλου ρυθμιστή στις σχέσεις του Πανεπιστημίου  
Αργυροκάστρου με ελληνικά πανεπιστήμια (όπως με το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, της Δυτικής Μακεδονίας, Πάτρας, Κύπρου κλπ 
Η υπογραφή της νέας Γενικής Συμφωνίας, ανάμεσα στα Πανεπιστήμια  
Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων που πραγματοποιήθηκε το Φλεβάρη 2017, 
όπως και η υπογραφή παρόμοιας Συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, ένα μήνα αργότερα της ίδια χρονιθάς, αποτελούν τη βάση για 
ένα νέο επίπεδο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και δράσης.  
 
   Σε συνεργασία με τα δύο αυτά Πανεπιστήμια το Τμήμα κατάφερε να 
επαναφέρει, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια για τους Ελληνοδιδασκάλους στα ελληνικά μειονοτικά και 
ελληνόγλωσσα σχολεία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα.  
Έχει όμως ανάγκη από άμεση στήριξη. Για το σκοπό αυτό, Σας υποβάλλουμε, 
κυριά Υπουργέ τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση του Τμήματός μας. 
 
Ι. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ  ΠΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 
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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 εκπληρώνει όλους τους όρους για την 
αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδας.  
Εδώ και ένα χρόνο έχει παρουσιάσει τα απαραίτητα στοιχεία στις 
διπλωματικές μας αρχές στην Αλβανία με σκοπό την προώθηση του φακέλου 
στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Προς το παρόν όμως, η προσπάθεια έχει 
μείνει στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.   
Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας πολιτικής χειρονομίας από ελληνικής πλευράς 
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 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.  
 
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 μέτρα που θα ευνοούν 
την προσέλκυση φοιτητών και από Ελλάδα, μέχρι 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 δεκάδες χρόνων επιτρέπει μια τέτοια εξέλιξη, όπως ακόμα και τη 
χορήγηση κοινού πτυχίου ή και ισοτιμία του Τμήματος με παρόμοια ελληνικά.   
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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, Γαλλίας κλπ 
επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αυτή. 
 
3. Το μέτρο αναγνώρισης του πτυχίου του Τμήματός μας θα συμβάλλει στην 
εξισορροπημένη κατανομή των υποτροφιών που χορηγεί του Υπουργείο 
Εξωτερικών προς Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού. 
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 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 αυτές 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 σχεδόν κανείς από όσους Έλληνες μειονοτικούς έχουν 
σπουδάσει στην Ελλάδα δεν έχει επιστρέψει στα πατρώα του 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  
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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  
ελληνικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα  (μετά την αναγνώριση του πτυχίου του 
Τμήματος)  

Εξασφάλιση υλικο-τεχνικής υποδομής, βιβλίων κλπ, για την   
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος.  
Οικονομική στήριξη του Τμήματος για τη διευκόλυνσή του εκδοτικού  
του έργου, 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 τις 
ελληνικές διαλέκτους και η έκδοση δυο λευκωμάτων – για τις παραδοσιακές 
ενδυμασίες και τα θρησκευτικά πολιτιστικά μνημεία της περιοχής,- εκκρεμούν 
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 και τη 
βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, την επιμόρφωση των 
ελληνοδιδασκάλων κλπ 
 Στο σημείο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι κοινή 
πρόταση προγράμματος του Τμήματος με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας για δράσεις στους προαναφερόμενους συγκεκριμένους τομείς, 
(ελάχιστου οικονομικού κόστους), προς το Υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο 
2017,  απορρίφθηκε για άγνωστους λόγους! 
 
 Αξιότιμη Κυρία  Υπουργέ  
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι, οι δικές Σας ευαισθησίες στα εθνικά μας 
θέματα θα σταθούν αρωγός για την αναβάθμιση του Τμήματος μας στην 
σημαντική του αποστολή  για  την ελληνική παιδεία και πολιτισμό στα πατρώα 
μας εδάφη. 
 Πιστεύουμε επίσης, ότι με τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, των Ιωαννίνων κλπ θα καταφέρουμε να εξειδικεύσουμε, 
συγκεκριμενοποιήσουμε και υλοποιήσουμε την αναβάθμιση του Τμήματός 
μας προς ικανοποίηση των στόχων που θέτουμε. 
  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 
Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας  
 
 Η πρόεδρος του  Τμήματος    Αργυρόκαστρο, 07.04.018 
 Αναπλ.καθ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΑΡΚΑΣ 
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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. 
         
 
      Αργυρόκαστρο 11. 06. 2018 
 
Θέμα:  Επισήμανση: Στήριξη του Τμήματος Ελληνικής  
           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
 
Προς:  Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  
        Κυρία Μερόπη ΤΖΟΥΦΗ     
         Αθήνα 
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ!  
Σας ευχόμαστε υγεία! 
 
Δυστυχώς δεν λάβαμε καμιά απάντησή Σας στο υπόμνημά μας ημερ. 07 
Απριλίου 2018 με προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματός μας.  
Δεν το κρύβουμε ότι μας απογοητεύσατε διπλά, διότι πιστέψαμε στις 
ευαισθησίες Σας και στη διαφορά που δείχνετε ότι κάνετε συγκριτικά με την 
αδιάφορη πολιτική ηγεσία της Ελλάδας στα θέματα αυτά! 
 
Η συγκεκριμένη στάση και η πικρή εμπειρία του παρελθόντος, ασφαλώς και 
ματαιώνει τις ελπίδες ότι θα ευδοκιμήσει το παρόν μήνυμα, αλλά επειδή το 
θέμα του Τμήματος για μας αποτελεί εθνική υπόθεση  θα κάνουμε το χρέος 
μας μέχρι τέλους… 
 
Κυρία Υπουργέ ! 
Όπως Σας αναφέραμε στο συγκεκριμένο υπόμνημα,  
 
αν δεν υπάρξει μέριμνα και μέτρα στήριξης από ελληνικής πλευράς,  
αν δε σταματήσει η ελληνική πολιτεία να αδειάζει τον τόπο μας από την  
ελάχιστη νέα γενιά που έχει απομείνει, απορροφώντας τους Έλληνες 
μειονοτικούς απόφοιτους λυκείων στα ελληνικά πανεπιστήμια, χωρίς κριτήρια 
χωρίς αξιολόγηση, επιχορηγώντας τους επιπλέον και υποτροφίες, 
αν δεν υπάρξουν μέτρα στήριξης του Τμήματος μας, όπως στο  
υπόμνημα προτείνονται  
 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ… 
Και όντως, το Τμήμα μας στο νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δε θα έχει  
φοιτητές, δλδ πραχτικά θα κλείσει….!!! Χωρίς βέβαια να παράσχει περιθώρια 
για θετική δυσφήμιση, στο αλβανικό Υπουργείο Παιδείας, όπως μέχρι σήμερα 
δλδ να επιτρέψει τη λειτουργία του χωρίς να πληρούμε τα κριτήρια γιατί απλά, 
δεν θα έχει φοιτητές.  
 
Ωστόσο Κυρία Υπουργέ,  

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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ΠΑΡΑ ΤΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ  ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ , ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ : 
 
Για να έχουμε φοιτητές και εμείς στο Τμήμα μας, προκηρύξτε 10-15  
υποτροφίες για το Τμήμα μας (απ αυτές τις 80-90 που δίνεται στους ομογενείς 
μας για τα ελληνικά πανεπιστήμια)  
Ή, κάνετε το πιο απλό, να δεχτείτε στα ελληνικά πανεπιστήμια 10-15 
υποψήφιους φοιτητές με αντίγραφα αποδειχτικά επικυρωμένα από το 
Προξενείο, ώστε τα γνήσια να τα χρησιμοποιήσουν για να εγγραφούν στο 
Τμήμα μας (η αλβανική νομοθεσία δεν επιτρέπει εγγραφή φοιτητών με 
επικυρωμένα αντίγραφα).  
Την λίστα αυτών των φοιτητών που θα θελήσουν να κάνουν τη «θυσία» θα 
την προσκομίσουμε εμείς έγκαιρα στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.  
 
Η δεύτερη πρόταση ασφαλώς και δεν είναι διόλου σοβαρή. Αλλά,  
προτιμότερο, θεωρούμε, είναι να μη κλείσει το Τμήμα. Αν θα κλείσει δεν 
πρόκειται να  ανοίξει ξανά. Συνεπώς, να λειτουργήσει, έστω και εικονικά, 
μέχρι ως ότου, να πιστεύουμε, θα σκεφτούν όλοι εθνικά και σοβαρά! 
 
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ ! 
  Είναι κατανοητό ότι το  ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ,  
πιθανόν ικανοποιητική:  
επειδή απαλλάσσει από κάποιους πονοκεφάλους,  
ίσως γιατί επιτρέπει κάποιους άλλους θεσμούς, ιδιωτικής μορφής, των οποίων 
ηγούνται πρόσκαιρα ελληνικής καταγωγής πρόσωπα, να αναλάβουν επίσης 
πρόσκαιρα, την υποχρέωση αυτή, όπως επιδιώκουν και έχουν καταφέρει να 
συγκεντρώσουν καταχρηστικά και πρόσκαιρα ξανά (!) κάτω από τη δική τους 
εξουσία, όλες τις δομές του Ελληνισμού στην Αλβανία  
ίσως επειδή θα δικαιωθούν όλοι όσοι στο όνομα ιδιοτελών  
συμφερόντων κάνουν κατάχρηση της θεσμικής τους ισχύς και δεν Σας 
επιτρέπουν να στηρίξετε το Τμήμα αυτό. 
 
Αν όμως, κάποιος σκεφτεί εθνικά,  
αν κάποιος ξεκινήσει από το κοινό εθνικό συμφέρον,  
αν κάποιος δει τα πράγματα από τη σωστή πολιτική πλευρά,  
αν κάποιος δει την υπόθεση ανταγωνιστικά με άλλους γείτονες που χωρίς  
να έχουν κάποιο πάτημα εδώ έχουν καθίσει σταυροπόδι στο τόπο μας που 
κάθε πέτρα μιλάει ελληνικά από τη γέννηση της Δωδώνης,  
αν κάποιος δει πολύπλευρη σημασία που έχει ένα πανεπιστημιακό Τμήμα  
στη μητρική γλώσσα στο εξωτερικό, τόσο το περισσότερο στην Αλβανία και 
στην υπηρεσία του Ελληνισμού εδώ,   
θα κατανοήσει ότι, παρά τις οποίες αδυναμίες του Τμήματός μας, το  
κλείσιμό του αποτελεί μεγάλη εθνική απώλεια.  
 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΟ ΤΕΤΟΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΘΕΛΗΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ!!!  
 
Και ξέρετε Κυριά Υπουργέ, δε θέλουμε να Σας κρίνουμε, αλλά,  
Δίνετε εκατομμύρια για να κάνετε ένα ταξίδι εργασίας για τον Ελληνισμό  
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στην Ουκρανία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία…. 
Δίνετε εκατομμύρια για να ξεριζώσετε τους νέους μας από τον τόπο μας. 
Δίνεται εκατομμύρια να προετοιμάσετε βιβλία για τους Έλληνες του  
Εξωτερικού και να στείλετε εκεί δασκάλους με κόστος εκατομμυρίων. 
 
Δε δίνετε όμως δεκάρα για ένα Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας  
και Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο επί τρεις δεκαετίες:  
 
μάχεται να καταρτίσει ελληνοδιδασκάλους για τα σχολεία στη μητρική  
γλώσσα της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και άλλα στελέχη 
που έχει ανάγκη η ελληνική δομή του τόπου μας, τα οποία στελεχώνουν και 
τα ιδρύματα εκείνων που μας κατηγορούν ότι δεν διακρινόμαστε για υψηλό 
ακαδημαϊκό επίπεδο (!!!!)  
Αγωνίζεται για  να κρατήσει ζωντανή όλη τη δομή της παιδείας στην μητρική 
γλώσσα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, (προετοιμάζοντας τας τα βιβλία 
τους, εξειδικεύοντας τους δασκάλους τους, ετοιμάζοντας τα προγράμματα 
σπουδών τους) κάτι που τρομάζει παράγοντες που θέλουν να μονοπωλήσουν 
και τον τομέα αυτό. 
Προσπαθεί και παράγει έργο στην έρευνα και την προβολή του ελληνικού 
πολιτισμού στην Αλβανία, τη στιγμή που άλλοι θεσμοί μάλιστα με προσβάσεις 
στην ελληνική πολιτεία και στα κέντρα της αποφάσεων, αδιαφορούν η κάνουν 
το αντίθετο. 
 
 Κατανοητό Κυρία Υπουργέ  
Συμβαίνει έτσι διότι εμείς δεν έχουμε ψήφους, ούτε έχουμε ιδιοτελή 
συμφέροντα ! 
 
Κυρία Υπουργέ, 
Θέλουμε να είμαστε πλήρη κατανοητοί. 
Δεν επιδιώκουμε να Σας συγκινήσουμε, ούτε βέβαια και αυτό θα ήταν τρανό 
λάθος, να επιδιώξουμε να Σας υποδείξουμε τι πρέπει να κάνετε. 
Θελήσαμε να Σας μεταφέρουμε με κάποιες επιφυλάξεις την ωμή 
πραγματικότητα!   
Κάποια μέρα δε θα είστε στην ενεργό πολιτική (δε Σας ευχόμαστε), θα 
επιστρέψετε στα επαγγελματικά Σας! 
Εμείς ανήκουμε στο επιμένουμε στον τόπο μας και κάνουμε το χρέος μας 
ανεξαρτήτως να κάποιος θέλει να μας λάβει ή όχι υπόψη! 
 
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση  
 
Με την εκτίμησή μου      Αργυρόκαστρο 11. 06. 
2018 
 
Αναπ. Καθ. Παναγιώτης Μπάρκας 
 
Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας,  
Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού,  
Αργυρόκαστρο Αλβανίας 
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Αν. καθ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 
Προέδρος Τμήματος Ελλην. Γλωσ. Λογ.  
& Ελλην. Πολιτισμού. Παν. Αργ/στρου 
πρώην βουλευτής- δημοσιογράφος 
 
τηλ: + 355 69 27 99 707  e-mail :. panajotbarka@yahoo.gr  
 
      Αργυρόκαστρο, 11.07.2018 
 
Θέμα: Καθηγητές ελληνικής καταγωγής εμποδίζουν στο Υπουργείο Παιδείας 
της Αλβανίας την έγκριση προγράμματος ΜΑΣΤΕΡ του Τμήματος μας 
Ανησυχίες για τα σχολικά εγχειρίδια 
 
Προς:  Εξοχότατη Πρέσβη της Ελλάδας 
  Κυρία ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑΝΗ            Τίρανα. 
 
              Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 
  Κύριο ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΤΟΛΙΟ.  
 
 Α’ Γραμματέα της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα  
  Κύριο ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΟΥ  
   
Υπόψη:  Μορφωτικού Ακόλουθου  
  Κυρίου ΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΟΥΔΑ. 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρέσβη! 
Αξιότιμοι κύριοι! 
 
Εκφράζοντας για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες μας, τις δικές μου, του 
προσωπικού του Τμήματος και του συνόλου των φοιτητών μας, για την 
επιχορήγηση υποτροφιών σε 7 φοιτητές του Τμήματος, Σας διαβιβάζω με την 
παρούσα δύο σημαντικές ανησυχίες που αφορούν την πορεία του Τμήματος 
και περισσότερο το σύνολο της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα στην 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα. 
 
Μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας και 
προσωπικά με την Υπουργό, Κυρία Νικόλα, για την κάλυψη των αναγκών με 
ελληνοδιδασκάλους στο δημοτικό και γυμνάσιο των σχολείων στη μητρική 
γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο, αλλά και για να δώσουμε μια ανάσα ζωής στο 
Τμήμα, υποβάλλαμε, σεβόμενοι το νόμο, πρόταση για ένα δεύτερο 
πρόγραμμα σπουδών, επαγγελματικό Μάστερ, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού 
έτους, για ελληνοδιδασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης.  
Έτσι , μετά από το αναβαθμισμένο σε δύο ακαδημαϊκά έτη του υπάρχοντος 
προγράμματος σπουδών για ελληνοδιδασκάλους στη βαθμίδα γυμνασίου (6η-
9η τάξη), το Τμήμα μας, με την υλοποίηση της πρότασης αυτής, κατάφερνε να 
λύσει οριστικά την κατάρτιση εξειδικευμένου διδαχτικού προσωπικού για όλα 
τα μαθήματα στη μητρική γλώσσα στο δημοτικό και το γυμνάσιο. 
Το προτεινόμενο προς έγκριση ΜΑΣΤΕΡ, αποτελούσε ιδιαίτερη αναγκαιότητα 
εφόσον, από έρευνα του Τμήματος και από στοιχεία των αρμοδίων 
διευθύνσεων παιδείας που καλύπτουν τα σχολεία στην Εθνική Ελληνική 

mailto:panajotbarka@yahoo.gr
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Μειονότητα, οι δάσκαλοι που διδάσκουν στα δημοτικά σχολεία στη μητρική 
γλώσσα, στο 70 -75 τοις εκατό δεν έχουν κατάλληλο πτυχίο συμβατό με τη 
θέση εργασίας. 
Εντούτοις οι πρότασή μας στηρίζεται πλήρως στο νόμο για την Ανώτατη 
Παιδεία και στην αντίστοιχη κυβερνητική απόφαση και οδηγία της Υπουργού. 
 
Παρέχει, επίσης αρκετές διευκολύνσεις (και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό) 
ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές, όχι μόνο απόφοιτοι του 
BACHELOR, αλλά, κυρίως, οι δάσκαλοι οι οποίοι εργάζονται και έχουν 
ανάγκη από ένα τέτοιο πτυχίο, εφόσον δεν το κατέχουν.  
Μαζί με τις πρυτανικές αρχές, κρίναμε ότι ήταν η καταλληλότερη λύση για να 
ενισχυθεί το Τμήμα και την ίδια εκτίμηση είχε σε πολιτικό επίπεδο και η Κυρία 
Υπουργός. 
Όμως, σήμερα το πρωί, ενώ ετοιμαζόμασταν να ανακοινώσουμε την έγκριση 
του προγράμματος και να αρχίσουμε τις προετοιμασίες για τη λειτουργία του, 
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας με εμπιστευτικό έγγραφο, ανακοίνωσε 
στις πρυτανικές αρχές ότι η πρότασή μας απορρίπτεται ύστερα από 
γνωμάτευση εξωτερικού συνεργάτη της αρμόδιας υπηρεσίας στο Υπουργείο, 
η οποία είναι η ομογενής Σοφία Δεληγιώργη, απόφοιτη του Τμήματός μας. 
Οι Πρυτανικές αρχές στο Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρου έμειναν άναυδες, όχι 
μόνο για το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις της κυρίας Δεληγιώργη δεν έχουν 
καμιά νομική και επαγγελματική βάση (είναι μόνο λεπτομέρειες τεχνικού 
περιεχομένου και υποκειμενικές εκτιμήσεις, τις οποίες και εσείς μπορείτε να 
κρίνετε στη επιστολή της υπαλλήλου του Υπουργείου που ακολουθεί), αλλά, 
περισσότερο για το γεγονός ότι μια ομογενείς μας, απόφοιτη του Τμήματός 
μας, σύνταξε αυτή την κατηγορηματική αρνητική εισήγηση, την οποία δεν θα 
τολμούσε κανείς να αναλάβει . 
Στις καταστάσεις όπως διαμορφώθηκαν κρίνουμε ότι η δική Σας παρέμβαση 
θα σταθεί σωτήρια και για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε για τον 
Οκτώβρη την Υπουργική έγκριση του προγράμματος αυτού. 
Το Τμήμα και οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου, είναι σίγουρο ότι θα 
αντιδράσουν σε μια τέτοια απόφαση, όμως οι τεχνοκράτες στο Υπουργείο δε 
θέλουν να ξέρουν, ούτε από το νόμο, ούτε από τις πολιτικές σκοπιμότητες. 
 
 Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση, βέβαιοι ότι από κοινού θα πετύχουμε 
την μάχη. 
 
Το δεύτερο θέμα αφορά την προετοιμασία των βιβλίων για τη νέα σχολική 
χρονιά. Εδώ υπάρχουν αρκετά προβλήματα. 
Μετέβηκα σήμερα στα Τίρανα για να γνωρίσω από κοντά το νέο Διευθυντή, με 
τον οποίο ευτυχώς γνωριζόμαστε από παλιά! 
Είχα, διανοηθεί επίσης ότι αναζητούνταν άλλοθι για να δικαιολογήσουν την 
κατάσταση, διότι όλα προμηνύουν πως τα βιβλία δύσκολα θα  είναι έτοιμα για 
τον Σεπτέμβρη, και δικαιώθηκα.  
 
Το ΒΟΤΕΜ (εκδοτικός οίκος σχολικών εγχειριδίων για τα σχολεία των 
μειονοτήτων) δεν διαθέτει πραχτικά τυπογραφείο και άλλα εκδοτικά μέσα.  
Προσωπικά βλέπω μη υλοποιήσιμη την πρόταση να αναλάβουν την 
εκτύπωση ιδιωτικά τυπογραφεία, διότι ο χρόνος στενεύει και χρήματα δεν 
υπάρχουν. 
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Εμείς σε λίγες μέρες από τώρα θα έχουμε προετοιμάσει τα βιβλία (9 τίτλους, 
αντίστοιχα 7 για την όγδοη και  2 για την τρίτη τάξη). 
Πιστεύω ότι μια λύση θα ήταν να εκτυπωθούν στην Ελλάδα 
 
Για τα επιστημονικά βιβλία, συνολικά 12 τίτλοι. 
Βάση πληροφοριών και εμπειρίας, θέλω να πιστεύω, ότι δεν πρόκειται να 
επιτευχθεί συμφωνία με τα αγγλικά ιδρύματα! 
Πρότεινα και προτείνω, δύο λύσεις 
Να προετοιμάσουμε και φέτος, έστω και με κάποια καθυστέρηση, τα 
επιστημονικά βιβλία για την 3η και την 8η τάξη, αφού αυτό το επιτρέψουν οι 
αρμόδιες αλβανικές αρχές και, όπως πέρυσι να εκτυπωθούν χωρίς ταυτότητα. 
Αρκεί να έχουν βιβλία τα παιδιά. Στη συνέχεια να συνεχίσουν οι 
διαπραγματεύσεις με τα αγγλικά ιδρύματα, που δε βλέπω να ευδοκιμήσουν! 
Η δεύτερη πρόταση μου αφορά την προετοιμασία των βιβλίων από μας, το 
Τμήμα, στηριζόμενοι  στα ελληνικά επιστημονικά βιβλία των ίδιων τάξεων, 
όπως κάνουμε με την μητρική γλώσσα και την ιστορία και γεωγραφία της 
Ελλάδας, αλλά προσαρμοσμένα και τα βιβλία αυτά στο αλβανικό πρόγραμμα 
σπουδών. 
Δεν έλαβα απάντηση για καμιά από τις προτάσεις μου, όπως επίσης και για 
την πληρωμή και τα οφειλόμενα προς τα μέλη του Τμήματος,  επειδή όπως 
μου είπε ο διευθυντής, θα έχει αυτές τις μέρες συνάντηση με την Κυρία 
Υπουργό. 
 
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση  
Με την εκτίμησή μου 
Παναγιώτης Μπάρκας 
 
Ακολουθεί η επιστολή της υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας, 
μέσω της οποίας διαβιβάζει στις πρυτανικές αρχές τις απορριπτικές 
προτάσεις για το πρόγραμμα σπουδών ΜΑΣΤΕΡ «Δάσκαλος δημοτικής 
εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα», της κυρίας Σοφίας Δεληγιώργη  
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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. 
         
 
Αργυρόκαστρο, 02.11.2019 
 
Θέμα:  Προτάσεις για την αναβάθμιση του Τμήματος Ελληνικής  
           Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου Αλβανίας 
 
Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα 
Κυρία Σοφία Φιλιππίδου  
Προς:  Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 
  Κύριο Λάμπρο Κακίση 
         
 
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: 

mailto:info@tmimaellargyr.com
http://www.tmimaellargyr.com/
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- 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 
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 
 



114 

 

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.   
 
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 
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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 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. 



116 

 

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. 
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  
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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  
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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Αργυρόκαστρο, 03.11.2019 
 
Θέμα:  Προτάσεις για τη αναγκαιότητα στήριξης των σχολείων στη μητρική 
γλώσσα στο αλβανικό δημόσιο 
(δημοτικό – μέχρι λύκειο) 
 
Προς:  Πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα,  
Κυρια Σοφία Φιλιππίδου 
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 
  Κύριο Λάμπρο Κακίση 
           
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 
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 

mailto:info@tmimaellargyr.com
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διευθυντών και δασκάλων και των οδηγιών και εξαρτήσεων τους από το 
αλβανικό κράτος)  
  
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. 
 
Να αξιοποιηθεί η αλβανική  νομοθεσία η οποία στη λειτουργεία των  
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.  
 
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. 
 
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)   
 
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. 
 
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.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση η εξασφάλιση του απαραίτητου μαθησιακού  
εξοπλισμού και συνθηκών λειτουργίας των σχολείων. 
 
 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 
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Πολιτισμού στο Αργυρόκαστρο, το οποίο μπορεί να συντονίσει τις ενέργειες 
με ελληνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα. 
 
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.   
 
 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 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! 
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 χιλιομέτρα 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. 
 
Τέλος, νομίζω ότι στη φάση αυτή τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία     
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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 
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& ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -  ΑΛΒΑΝΙΑ 
Διεύθυνση: Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+355 692799707 Fax:. +84263776  

e-mail  panajotbarka@yahoo.gr    info@tmimaellargyr.com 

www.tmimaellargyr.com. 

 

     Αργυρόκαστρο, 02.02.2022 

 

Προς:  

Εξοχότατη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας  

  Κυρία  Κατερίνα Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας  
Κύριο Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  
 

Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης   
            Κύριο Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ 
 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  
              Κυρία Νίκη ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
 
Πρέσβυ της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Τίρανα 
                Κυρία  Σοφία Φιλιππίδου  

 

 

Θέμα:  Προβληματισμός και προτάσεις για τη διάσωση και αναβάθμιση του  

Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού  

Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου 

 

Αξιότιμοι κύριοι. 

 

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, αποτελεί ιδιαίτερο πανεπιστημιακό τμήμα, λόγω 

του αντικείμενου του που είναι  η παιδεία στη μητρική γλώσσα, ο ελληνικός 

πολιτισμός και τα γράμματα στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, 

την μοναδική πλέον ζωντανή εθνική μειονότητα της Ελλάδας, εκτός των πολιτικών της 

συνόρων και συνέχεια της ελληνικής κρατικής οντότητας. Η ιστορία του σημαδεύει 

πλέον μια 40χρονη πορεία και ιδρύθηκε ως συγκεκριμενοποίηση της πρώτης 

πολιτιστικής συμφωνίας της Ελλάδας με την Αλβανία μετά την αποκατάσταση των 

σχέσεων μεταξύ  των δύο χωρών το 1972-73.    

Αποδείχτηκε ως σπουδαίος πανεπιστημιακός θεσμός ως προς την ολόπλευρη 

στήριξη της παιδείας στη μητρική γλώσσα μεταξύ των Ελλήνων της Αλβανίας και 

ειδικότερα σε ότι αφορά την κατάρτιση Ελλήνων διδασκάλων, την επιμόρφωσή 

τους και την κατάρτιση σχολικών εγχειριδίων στη μητρική γλώσσα.  

Εξυπηρέτησε με αφοσίωση την έρευνα, τη μελέτη και την προβολή του διαχρονικού 

ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή.  

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας στελέχωσαν με επιτυχία όλους τους 

επίσημους ελληνικούς θεσμούς και ιδιωτικούς φορείς στην Αλβανία.  

mailto:panajotbarka@yahoo.gr
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Ως ενεργό μέρος της κοινότητας του Ελληνισμού στην Αλβανία, το Τμήμα μας έδωσε 

το παρόν και τον τόνο στις πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που 

συνέβαλλαν στην εθνική αυτογνωσία και εμψύχωσαν το εθνικό ελληνικό αίσθημα. 

Υπολογίσιμος είναι επίσης ο ρόλος του τμήματος στις σχέσεις των ελληνικών 

πανεπιστημίων  με την Αλβανία.  

Στην 40χρονη πλέον πορεία του και στην επίτευξη αυτού του αξιοσημείωτου 

εθνικού έργου τήρησε χαμηλούς τόνους ως προς τη διεκδίκηση της εθνικής στήριξης 

από το Εθνικό κέντρο, η βοήθεια του οποίου υπήρξε περιστασιακή, με 

σκαμπανεβάσματα και υποβαθμισμένη συγκριτικά με τις άλλες ελληνικές έδρες 

και τμήματα  στην οικουμένη, ή σε σχέση με άλλους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 

φορείς ελληνικών συμφερόντων, αλλά χωρίς κάποια άμεση και ουσιαστική σχέση με 

την Εθνική Ελληνική Μειονότητα και τον ελληνικό πολιτισμό.      

 

  Αξιότιμοι κύριοι, 

 

  Δεν είναι η πρώτη φορά που απευθυνόμαστε στις αρχές του εθνικού κέντρου, 

ως προς τα θέματα που απασχολούν το Τμήμα μας, την ιστορία και τις δομές του, τη 

δραστηριότητα στο καθεαυτό αντικείμενό του και γενικότερα στις δράσεις στήριξης 

της μειονοτικής παιδείας και του πολιτισμού στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής 

Μειονότητας που ζει στα πατρώα της εδάφη στην Αλβανία. Ωστόσο, όπως 

αναφέραμε, η στήριξη δεν υπήρξε αποδοτική και με προοπτική.   

 

Στην προκειμένη περίπτωση, το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος  Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, με αίσθημα εθνικής ευθύνης και πατριωτισμού, 

απευθυνόμαστε σε Σας, τους πολιτικούς εκπροσώπους του εθνικού κέντρου, 

εκφράζοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας για τη δημιουργηθείσα 

κατάσταση και το αβέβαιο μέλλον του Τμήματος. 

  

  Η έκκληση απόγνωσής μας πηγάζει από το γεγονός ότι το Τμήμα μας δεν 

αποτελεί απλά ένα πανεπιστημιακό τμήμα σε ένα αλβανικό πανεπιστήμιο, αλλά 

ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που εκφράζει εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και εθνικά την 

Εθνική Ελληνική Μειονότητα που ζει στα πατρώα της εδάφη στην Αλβανία. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθειά μας για ευαισθητοποίηση του εθνικού κέντρου 

δεν πηγάζει απλά από την συνταγματική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς μια 

Εθνική Μειονότητα που ζει εκτός των πολιτικών συνόρων της Ελλάδας, αλλά και από 

τις συνθήκες που διαμορφώνονται εντός της Αλβανίας και ευρύτερα στα 

Βαλκάνια. 

 

Ειδικότερα στην Αλβανία, αφενός, με τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εδώ 

Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και την απώλεια ενός ζωτικού χώρου για τον 

Ελληνισμό, και αφετέρου με τις πολλαπλού τύπου προσπάθειες, μεθοδεύσεις και 

δράσεις διαφόρων παραγόντων, ντόπιων και ξένων, για να καλύψουν τα κενά που 

δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί στο χώρο μας την τελευταία τριαντακονταετία. 

 

Το παρόν υπόμνημα δεν σημαίνει ότι το Τμήμα αποποιείται την όποια ευθύνη, 

αλλά επιδιώκει να επισημάνει ότι πρόκειται για τον ακαδημαϊκό θεσμό η έκλειψη 

του οποίου, μετά και την δημογραφική αποψίλωση και τον οικονομικό και 

ολόπλευρο μαρασμό της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, θα σημάνει και το 
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ιστορικό και το συμβολικό τέλος, το τελευταίο χαρακτηριστικό ένδειξης για την 

ζωντανή ύπαρξη του Ελληνισμού στην Αλβανία.  

Υπό το σκεπτικό αυτό θεωρούμε αδιανόητη την απουσία στήριξης του 

Τμήματός μας, όταν στο ίδιο πανεπιστήμιο άλλες χώρες, το ενδιαφέρον των οποίων 

δεν έχει ποτέ μειωθεί για τον  ζωτικό χώρο του Ελληνισμού της Αλβανίας, επενδύουν 

πάρα πολλά και σε πολλά επίπεδα για να πετύχουν παρόμοιες προσβάσεις για να 

πετύχουν τα ερείσματα που θα τους εξασφαλίσουν τη  δραστηριοποίησή τους σε 

τομείς ικανοποίησης των συμφερόντων τους.  

 

   Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Ως προς τα προαναφερόμενα θεωρούμε επιβεβλημένο πως όλες οι πλευρές 

οφείλουν να αναλάβουν πλέον στην πράξη τη στήριξη για την διάσωση και αναβάθμιση 

του Τμήματος αυτού. 

Σε προηγούμενα υπομνήματα έχουμε επισημάνει συγκεκριμένες προτάσεις 

για την ανάκαμψη της πορείας του Τμήματος.  

Συνεπώς, σε περίπτωση ύπαρξης πρακτικής πολιτικής βούλησης προς 

υποστήριξης του Τμήματος μας, μπορούμε να θέσουμε ξανά στις αρμόδιες αρχές ένα 

ρεαλιστικό σχέδιο που θα φέρει το Τμήμα στη στάθμη της δικής του εθνικής 

αποστολής, σεβόμενο ακαδημαϊκούς κανόνες, συνταγματικές και νομικές διατάξεις 

και νομιμότητα.    

 

Παραθέτουμε ωστόσο εδώ τις γενικές γραμμές και αρχές εξόδου από την 

κρίσιμη αυτή κατάσταση.  

 

1. Στην πολιτική του εθνικού κέντρου για απορρόφηση του συνόλου των Ελλήνων  

μειονοτικών απόφοιτων λυκείου στα ελληνικά πανεπιστήμια, να εφαρμοστούν 

πρακτικές και να παραχωρηθούν κίνητρα φοίτησης και εργασίας για νέους που θα 

επαναφέρουν ξανά ζωή στις αίθουσες του Τμήματός μας και κατ΄ επέκταση στην 

Εθνική Ελληνική Μειονότητα. (Υποτροφίες, αναγνώριση του πτυχίου, συμμετοχή 

σε προγράμματα που θα εξασφαλίσουν την εργασία τους μετά τις σπουδές, 

ευκαιρίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα κλπ)  

  

2. Στήριξη του Τμήματος στην ακαδημαϊκή, ερευνητική, πολιτιστική, κοινωνική  

δραστηριότητά. (Χρηματοδότηση έργων για τον πολιτισμό, την παιδεία την 

ιστορία, την αρχαιολογία κλπ. Οργάνωση αντίστοιχα συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ) 

 

3. Στήριξη δράσεων που αφορούν την αναβάθμιση της παιδείας στη μητρική  

γλώσσα, (συνέχιση του έργου κατάρτισης των σχολικών εγχειριδίων, επιμόρφωση των 

Ελλήνων διδασκάλων, ενίσχυση του ρόλου τους στην κοινότητα και τα προβλήματα).  

 

4. Στήριξη, στο πλαίσιο αυτό, του Τμήματος για την μετατροπή του σε ένα  

ερευνητικό και πολιτιστικό κέντρο χωρίς να απωλέσει την ακαδημαϊκή 

ταυτότητα. 

Ως προς την κατεύθυνση αυτή το Τμήμα εξασφάλισε την κατ΄ αρχήν στήριξη  

των πανεπιστημιακών αρχών όσον αφορά τη θεσμική του πλευρά. Το εγχείρημα θα 

είναι άστοχο σε περίπτωση που δε θα υπάρχει η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων 

για τη λειτουργία και την υλοποίηση του ερευνητικού και πολιτιστικού έργου. 

 

5. Στήριξη του ρόλου του Τμήματος στο να γνωρίσει καλύτερα ο αλβανικός  
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λαός τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό συμβάλλοντας έτσι 

στην καλύτερη γειτονία, συνεργασία και κατανόηση, αποτρέποντας τα 

εθνικιστικά πάθη, την παραχάραξη της ιστορίας, την οικειοποίηση του ελληνικού 

πολιτισμού (μεταφράσεις έργων λογοτεχνίας, ιστορίας πολιτισμού, ανάπτυξη κοινών 

δραστηριοτήτων, ανάπτυξη ελληνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.) 

  

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Με το παρόν υπόμνημα επιδιώξαμε να Σας εκθέσουμε την πραγματικά 

δύσκολη συγκυρία για το Τμήμα μας καθώς απειλείται με λουκέτο, και στο 

πλαίσιο αυτό, ξεκινώντας από την ιδιαίτερη ταυτότητά του, το ρόλο και τη 

σημασία του σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, πολιτιστικό και εθνικό επίπεδο, 

θεωρήσαμε χρέος μας να ζητήσουμε τη στήριξη του εθνικού κέντρου για τη 

σωτηρία του.   

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, παρά τις  όποιες απογοητεύσεις του παρελθόντος , 

θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσετε σωστά και αντικειμενικά την έκκλησή μας, 

ξεκινώντας μια άλλη εποχή ουσιαστικής στήριξης του Τμήματος!   

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. 

 

Με την εκτίμησή μας  

 

 

ο πρόεδρος  

 

Παναγιώτης Μπάρκας 

 


