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25 χρονα

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ...!

Ο πρόεδρος του Τμήματος
Αν. Καθ. Παναγιώτης Μπάρκας

Όταν πριν από δέκα χρόνια 
γιορτάσαμε τα 15-χρονα ίδρυσης 
του Τμήματός μας το αντίστοιχο 
λεύκωμα έληγε με την φράση: 
«Δεν είναι ο τελευταίος σταθμός» 
(του Τμήματος), ενώ στην 
εισαγωγή του σημειώνονταν 
με έμφαση: «Ο εορτασμός 
των 15-χρονων του Τμήματος, 
μεταξύ των άλλων, στοχεύει να 
επικοινωνήσει όχι απλώς με τους 
παράγοντες της 15-χρονης ιστορίας 
του, αλλά και με τη συνείδηση 
των κέντρων αποφάσεων για 
την προοπτική του. Δεν είναι 
μοιρολατρικό. Αλλά, δεν πρέπει 
να επιτραπεί η επανάληψη της 
ιστορίας, να θαυμάσουμε την 
συνεισφορά, τις αξίες και τη 
σημασία του Τμήματος αφού αυτό 

εκλείψει…..» 
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά 
αποφασίσαμε να γιορτάσουμε 
τα 25χρονα του Τμήματος. Με 
την πράξη αυτή επιβεβαιώνουμε 
ότι όντως δεν ήταν τότε ο 
τελευταίος σταθμός για το Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού. Ο 
εορτασμός της 25χρονης πορείας 
δεν αποτελεί θέμα παράδοσης 
χωρίς  απολογισμό, χωρίς επιτυχίες 
και προσδοκίες. Αποτελεί 
την ουσιαστική εσωτερική 
ανάγκη σε άμεση σχέση με την 
ταυτότητα, την ύπαρξη και το 
μέλλον του Τμήματος. Απ΄αυτή 
την οπτική γωνία η παρούσα 
επέτειος μαρτυρεί τη δυναμική 
του Τμήματος και αποκαλύπτει 
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υπό το φως αυτό ότι τα αίτια για 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
δεν μπορεί να αναζητηθούν στο 
εσωτερικό του Τμήματος, ούτε 
στη γενικότερη κατάσταση. 
Θα πρέπει να αναζητηθούν στα 
γνωστά κέντρα αποφάσεων και 
στους αρμόδιους φορείς, που 
όχι απλώς επιτρέπουν αλλά και 
υποθάλπουν την εξασθένιση του 
σημαντικότερου εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού ιδρύματος  για την 
Εθνική Ελληνική Μειονότητα και 
τον Ελληνισμό της Αλβανίας.
Έτσι, στην προσπάθεια να 
μνημονεύσει την 25-χρονη 
πορεία του  το Τμήμα μας 
επιδιώκει με σεμνό τρόπο να 

επιβεβαιώσει ότι χωρίς θόρυβο και 
τυμπανοκρουσίες, αποτελεί τον 
σπουδαίο πυλώνα στη σύγχρονη 
ιστορία της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας. Η προσφορά του 
δεν εξαντλείται απλά στο γεγονός 
αποφοίτησης περισσότερων 
των 300 Ελληνοδιδασκάλων. 
Κατάφερε να πετύχει προγράμματα 
σπουδών για την κατάρτιση 
Ελληνοδιδασκάλων για όλα τα 
μαθήματα στη μητρική γλώσσα, 
στο δημοτικό και το γυμνάσιο. 
Ανέλαβε την κατάρτιση των 
σχολικών εγχειριδίων στη μητρική 
γλώσσα, εξασφαλίζοντας στους 
Έλληνες μαθητές τα καλύτερα 
βιβλία σε όλη την ιστορία ύπαρξης 

σχολείων στη μητρική γλώσσα από 
τότε που ο Ελληνισμός υπάρχει ως 
εθνική μειονότητα στην Αλβανία. 
Στα βιβλία αυτά ο Έλληνας 
μαθητής δεν διδάσκεται πλέον στη 
μητρική γλώσσα την αλβανική 
πραγματικότητα, αλλά προάγει την 
δική του εθνική και πολιτιστική 
ταυτότητα γνωρίζοντας  βέβαια και 
την Αλβανία, υπήκοος της οποίας 
είναι. 

Το Τμήμα έπαιξε και συνεχίζει να 
παίζει σπουδαίο ρόλο συνεισφοράς 
στην ζωή και τη λειτουργία της 
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, 
στον επιστημονικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό τομέα. Έπαιξε 
και παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
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Ιωαννίνων έδειξε ότι το Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
και Ελληνικού Πολιτισμού, 
αποτελεί έναν αντάξιο και σοβαρό 
ακαδημαϊκό και επιστημονικό 
εταίρο. 

25-χρονια στη ζωή ενός 
πανεπιστημιακού τμήματος, 
ασφαλώς και δεν είναι πολλά, αλλά 
ούτε λίγα. Όμως, όποιος γνωρίζει 
την αφετηρία, τις προσδοκίες και 
το που έφτασε, θα καταλάβει ότι 
χρειάστηκε πολύ κόπος και μόχθος 
για να ορθοποδήσει, στεριώσει, 
καθιερωθεί και προκόψει.

Ασφαλώς δε ζήτησε ποτέ εύσημα 

από κανέναν. Ταυτόχρονα με 
την ωριμότητα που απαιτεί 
η ακαδημαϊκή του οντότητα, 
αγνόησε όλους όσους μας 
πετροβολούσαν στο έργο μας. 

Ο προβληματισμός αυτός 
αποτέλεσε τις κατευθυντήριες 
γραμμές του περιεχομένου 
του παρόντος λευκώματος, ως  
συμπύκνωση της 25-χρονης 
πορείας μέσα από φωτογραφίες και 
ντοκουμέντα. 

Επί της ευκαιρίας  επιτρέψτε μου 
να ευχαριστήσω όλους όσους 
συνέβαλαν στην έκδοση του 
λευκώματος αυτού. 

προβολή και την επέκταση 
του ελληνικού πολιτισμού, 
της ελληνικής παράδοσης και 
γλώσσας. Οι επιστημονικές του 
εκδόσεις αποτελούν σήμερα τους 
ακρογωνιαίους λίθους της ιστορίας 
και του πολιτισμού του χώρου μας.

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού, αποτελεί επίσης μια 
ιδιαιτερότητα και αναντικατάστατη 
αξία για το Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου, την οποία οι 
αρχές του και το σύνολό του 
σεβάστηκαν και τίμησαν.

Οι συνεργασία με τα ελληνικά 
πανεπιστήμια, κυρίως με αυτό τον 
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ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τυπική έδρα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου υπήρχε πριν από το 1990. Ήταν αποτέλεσμα της 
πρώτης συμφωνίας στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα μετά την 
αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στόχος της ήταν 
η επιμόρφωση των Ελλήνων διδασκάλων των ελληνικών μειονοτικών 
σχολείων. 

Πραγματικό τετραετές ανεξάρτητο Πανεπιστημιακό Τμήμα υπό 
την ονομασία «Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» στην 
ειδικότητα εκπαιδευτικός Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 
λειτούργησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, με  την απόφαση 
αρ.435 πρωτ, ημερ.03.09.1993 του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Επιτρεπόμενος αριθμός φοιτητών δεκαπέντε.

Μενέλαος Χατζής

Πρωτεργάτης στην ίδρυση του 
Τμήματος ήταν ο μέχρι τότε 
πρόεδρος της Έδρας Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας, Μενέλαος 
Χατζής και οι συνεργάτες του. 
Το αίτημα προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο υπέγραψαν 23 
καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου, Έλληνες και 
Αλβανοί 

Το πρόγραμμα σπουδών είχε 
ως πρότυπο το αντίστοιχο του 
Τμήματος Αλβανικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας, στο οποίο έγιναν 
οι ανάλογες τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις κυρίως ως προς το 
περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα 
του Τμήματος. Είχε συνολικά 39 
τίτλους μαθημάτων, από τα οποία 
το 85% στην ελληνική γλώσσα.
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Σήμερα το Τμήμα έχει δύο 
προγράμματα σπουδών αντίστοιχα 
στον πρώτο και δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ενώ διεκδικεί και ένα 
τρίτο πρόγραμμα στον δεύτερο 
κύκλο, ΜΑΣΤΕΡ, με στόχο να 
εξασφαλίσει την κατάρτιση 
Ελληνοδιδασκάλων για όλα τα 
μαθήματα  στη μητρική γλώσσα 

στα δημοτικά και εννιάχρονα 
σχολεία στην Εθνική Ελληνική 
μειονότητα.  

Την υλοποίηση του προγράμματος 
αυτού κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
το ήδη υπάρχον προσωπικό της 
Έδρας, Μενέλαος Χατζής και 
Γιάννης Γιάννης και αργότερα ο 
Μιχάλης Νάτσιος, ο Παναγιώτης 
Μπάρκας, ενώ ακολούθησαν η 
Ιουλιέτα Τσίγκα, η Κωστάντω 
Μπαρούτα, η Μιρέλλα Καραντζιά 
και η Ντονίκα Μπόμπολη. 

Την προσπάθεια για να 
ορθοποδήσει το Τμήμα στήριξε 
εξ αρχής με ποικίλους τρόπους το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Στις 17 Ιουλίου 2006 το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Επιστημών της Αλβανίας, με 
απόφαση, αρ.4440 πρωτ. ενέκρινε 
την αλλαγή της ονομασίας του 
Τμήματος σε «Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 
Ελληνικού Πολιτισμού», καθώς 
και την αντίστοιχη αλλαγή 
στη ονομασία του πτυχίου του 
Τμήματος. 

Το 2007, με την υπογραφή 
της Συμφωνίας Συνεργασίας 
της 9ης Οκτωβρίου μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου 
και του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, 
αποφασίστηκε η αναμόρφωση του 
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού. Στόχος η ποιοτική 
αναβάθμιση του πτυχίου του 
Τμήματος καθώς και η αναγνώρισή 
του από τις Ελληνικές αρχές.

Στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού εγγράφηκαν συνολικά 
500 φοιτητές. Αποφοίτησαν 290. 
Συνεχίζουν τις σπουδές στον 
πρώτο και δεύτερο κύκλο σπουδών  
24 φοιτητές.  
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Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού έχει  δική του 
βιβλιοθήκη, χώρο γραφείου 
και αίθουσες διδασκαλίας. 
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί 
από το 2001. Ιδρύθηκε με τη 
χρηματοδότηση του Ελληνικού 
Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των 
τίτλων βιβλίων αγγίζει τις δυο 
χιλιάδες.

Είναι το μοναδικό τμήμα στο 
Πανεπιστήμιο με δική του 
ανεξάρτητη ιστοσελίδα

 www.tmimaellargyr.com  

Την ίδια στιγμή θεωρείται 
αξιόλογος ο ρόλος του 
Τμήματος στη λειτουργία και 
δράση του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου. Το Τμήμα ως 
θεσμός, οι καθηγητές, το υπόλοιπο 
προσωπικό του και οι φοιτητές 
διατηρούν και αναπτύσσουν 
άψογες σχέσεις συνεργασίας με το 

υπόλοιπο πανεπιστήμιο. Οι αξίες 
του Τμήματός μας στα πλαίσια του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, 
αποτέλεσαν σημαντικό και 
αποφασιστικό παράγοντα ως προς 
τη θετική αξιολόγησή του από τη 
διεθνή επιτροπή αξιολόγησης των 
αλβανικών πανεπιστημίων.

Φυσιολογική κρίνει το Τμήμα τη 
συνεργασία με τους ελληνικούς 
μειονοτικούς δήμους, Δρόπολης 
και Φοινίκης, όπως και με κάθε 
άλλο φορέα που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εθνικής ελληνικής 
μειονότητας, αλλά και στην 
Ελλάδα και Αλβανία και στοχεύει 
στην πολιτιστική και εκπαιδευτική 
ανάπτυξη του χώρου.

Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα 
ανέλαβε την εξασφάλιση των 
σχολικών εγχειριδίων στη μητρική 
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γλώσσα για τα σχολεία της 
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, 
επιδιώκοντας ταυτόχρονα 
τον συντονισμό όλων των 
προσπαθειών για μια ποιοτική 
παιδεία στη μητρική γλώσσα. 
Ανέλαβε ταυτόχρονα την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
των σχολείων αυτών. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-
2009 στο Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 
Ελληνικού Πολιτισμού, 
παράλληλα με το ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα, άρχισε τη λειτουργία 
του ταχτικό ετήσιο πρόγραμμα 
ελληνομάθειας. Το γεγονός 
αποτέλεσε πρωτότυπη κίνηση για 
τα αλβανικά πανεπιστήμια και 
δεδομένα.  

Στα 25 χρόνια λειτουργίας 

το Τμήμα ανέπτυξε αξιέπαινη, 
πολιτιστική, επιστημονική, 
εκδοτική δραστηριότητα εντός και 
εκτός της χώρας. Ανέπτυξε σχέσεις 
με διάφορα πανεπιστήμια και 
ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη 
Βουλγαρία, την Κάτω Ιταλία. Έχει 
αποκαταστήσει άμεσες σχέσεις 

συνεργασίας με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο της Κύπρου  και το 
αντίστοιχο της Ελλάδας.  

Συνεργασία ανέπτυξε και με τέτοια 
σημαντικά ιδρύματα, όπως: το 
«Ωνάσειο ίδρυμα» , το Ίδρυμα 
«Λάτση»,το Ίδρυμα «Κώστα και 
Ελένης Ουράνη» κλπ
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Οι δημοκρατικές αλλαγές του 1991, η επέκταση της παιδείας στην 
ελληνική γλώσσα και στις υπόλοιπες τάξεις της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, οι απαιτήσεις της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 
για ποιοτικότερη παιδεία, το ενδιαφέρον του πνευματικού κόσμου 
για τη διεύρυνση της παιδείας στην ελληνική γλώσσα και σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο, καθώς και η απαίτηση του νομικού πλαισίου 
ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατείχαν τίτλο πανεπιστημιακών σπουδών, 
δημιούργησαν τις συνθήκες αναβάθμισης της μέχρι τότε Έδρας σε 
πανεπιστημιακό Τμήμα.

Πρωτεργάτης στην ίδρυση του 
Τμήματος ήταν ο μέχρι τότε 
πρόεδρος της Έδρας Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας, Μενέλαος 
Χατζής και οι συνεργάτες του. 
Το αίτημα προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο υπέγραψαν 23 
καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου, Έλληνες και 
Αλβανοί.    

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αντίγραφο του αιτήματος του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, 
ημερ.03.08.1993, προς το Υπουργείο 
Παιδείας για το άνοιγμα του Τμήματος

Η ανακοίνωση της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερ 18.09.1993

Η απόφαση για την ίδρυσή 
του ελήφθη από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 16.09.1993. Η 
πρώτη ονομασία του Τμήματος 
ήταν: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας. 
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Στις 17 Ιουλίου 2006 το 
Υπουργείο Παιδείας και 
Επιστημών της Αλβανίας, με την 
απόφαση υπ΄ αρ.4440 πρωτ. 
ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος 
για την αλλαγή της ονομασίας 
του σε «Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας και 
Ελληνικού Πολιτισμού», καθώς 
και την αντίστοιχη αλλαγή 
στη ονομασία του πτυχίου του 
Τμήματος.  

Έγινε έτσι το πρώτο ουσιαστικό 
βήμα για την διεύρυνση του 
αντικειμένου σπουδών του 
Τμήματος, προσφέροντας τη 
δυνατότητα, ώστε οι πτυχιούχοι 
του Ελληνοδιδάσκαλοι να 
μπορούσαν να διδάξουν όλα τα 
κοινωνικά μαθήματα στη μητρική 
γλώσσα στο δεύτερο κύκλο του 
εννιάχρονου σχολείου (τότε 
οχτάχρονου). Την ονομασία αυτή 
διατηρεί και σήμερα το Τμήμα.  
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Ακαδημαϊκή πορεία-προγράμματα σπουδών

Το πρώτο πρόγραμμα σπουδών το 1993 είχε ως πρότυπο το αντίστοιχο 
του Τμήματος Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στο οποίο έγιναν οι 
ανάλογες τροποποιήσεις και βελτιώσεις κυρίως ως προς το περιεχόμενο 
και την ιδιαιτερότητα του Τμήματος. Είχε συνολικά 39 τίτλους μαθημάτων, 
από τα οποία το 85% στην ελληνική γλώσσα.

Στηρίζονταν σε δυο βασικούς 
κορμούς: αφενός στα μαθήματα 
γλώσσας και γλωσσολογίας 
και αφετέρου στα μαθήματα 
λογοτεχνίας (αρχαία ελληνική, 
βυζαντινή και νεοελληνική 
λογοτεχνία, παιδική και 
λογοτεχνία του Ελληνισμού της 
Αλβανίας. Επίσης το πρόγραμμα 
είχε μαθήματα ψυχολογίας και 
παιδαγωγικών καθώς και ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους).

Στην 25-χρονη πορεία 
το πρόγραμμα σπουδών 
άλλαξε 8 φορές. Από το 
2008 προσαρμόστηκε στο 
Σύστημα της Μπολόνιας. Στο 
Τμήμα μας διδάσκονται δύο 
προγράμματα σπουδών, το 

Συζήτηση για το νέο πρόγραμμα σπουδών 
επαγγελματικό ΜΑΣΤΕΡ 2018



11

25 χρονα

τριετές BACHELOR που ανήκει 
στον πρώτο κύκλο σπουδών και 
το ΜΑΣΤΕΡ διαρκείας τριών 
εξαμήνων με αντικείμενο την 
κατάρτιση Ελληνοδιδασκάλων 
για τα μαθήματα στη μητρική 
γλώσσα, στο δεύτερο κύκλο 
της υποχρεωτικής εννιάχρονης 
παιδείας στα σχολεία της 
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. 
Ταυτόχρονα διεκδικεί ένα 
δεύτερο πρόγραμμα σπουδών, 
επαγγελματικό ΜΑΣΤΕΡ 
διαρκείας δύο εξαμήνων, που 
αποσκοπεί στην κατάρτιση 
Ελληνοδιδασκάλων για τα 
δημοτικά  σχολεία στη μητρική 
γλώσσα. 

Με το συγκεκριμένο τρόπο το 
Τμήμα επεδίωξε και κατάφερε 
ώστε το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών που 
αναπτύσσει να εξασφαλίζουν 
δασκάλους για τους δύο κύκλους 
και για όλα τα μαθήματα στη 
μητρική γλώσσα στην 9χρονη 
εκπαίδευση, δίνοντας έτσι μια 
οριστική λύση στο θέμα έλλειψης 
δασκάλων με τους κατάλληλους 
τίτλους σπουδών. 

 Στο ίδιο πλαίσιο το Τμήμα ποτέ δε 
σταμάτησε τις προσπάθειες για την 
ποιοτική αναβάθμιση του πτυχίου 
του με στόχο την εξομοίωση και 
αναγνώρισή του από τις ελληνικές 
αρχές. Το αποκορύφωμα στην 
προσπάθεια αυτή σημειώθηκε την 
περίοδο 2007-2009.   
Με την υπογραφή της 
Συμφωνίας Συνεργασίας της 9ης 
Οκτωβρίου 2007 μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου 
και του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
αποφασίστηκε η αναμόρφωση του 
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού. Στόχος η ποιοτική 
αναβάθμιση του πτυχίου του 
Τμήματος καθώς και η αναγνώρισή 
του από τις Ελληνικές αρχές. 
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Το νέο πρόγραμμα σπουδών 
αναμορφώθηκε στα πρότυπα 
των αντίστοιχων ελληνικών 
πανεπιστημιακών τμημάτων. 
Περιλάμβανε συνολικά 58 τίτλους 
μαθημάτων. Η υλοποίηση του 
αναμορφωμένου προγράμματος 
από το πρώτο έτος εφαρμογής του, 
το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, 
ανάλαβαν καθηγητές μέλη ΔΕΠ 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 
28 καθηγητές του Πανεπιστημίου 
αυτού. Την προσπάθεια στήριξε 
το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας 
και το Ίδρυμα Λάτση. Διήρκησε 
μόλις  δύο ακαδημαϊκά έτη. 
Μικροπολιτικές σκοπιμότητες και 
συμφέροντα από παράγοντες στην 
Ελλάδα, οδήγησαν σε ναυάγιο την 
προσπάθεια, προκαλώντας έτσι 
βαρύτατο πλήγμα στη λειτουργία 
του Τμήματος και τις προσδοκίες 
φοιτητών και καθηγητών.

Οι προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση αυτή συνεχίστηκαν 
μέχρι και πρόσφατα χωρίς όμως 
κάποιο αποτέλεσμα και δυστυχώς 
για τους ίδιους λόγους.

Υποδομές:
Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού έχει  δική του 
βιβλιοθήκη, χώρο γραφείου 
και αίθουσες διδασκαλίας. 
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί 
από το 2001. Ιδρύθηκε με τη 
χρηματοδότηση του Ελληνικού 
Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ο αριθμός 
των τίτλων βιβλίων ξεπερνάει 
τις δυο χιλιάδες. Είναι η μόνη 

ελληνική βιβλιοθήκη αυτών των 
προδιαγραφών στην Αλβανία.

Ο εμπλουτισμός  και 
εκσυγχρονισμός της βιβλιοθήκης 
επιτυγχάνεται μέσω ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και δωρεών. 
Αναφέρουμε ως προς αυτό το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδας, το Υπουργείο 
Πολιτισμού της Ελλάδας, το 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, το Ίδρυμα 
Μελετών «Ελίκρανον», το Ίδρυμα 
Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, 
Έλληνες μειονοτικούς συγγραφείς 
και ανθρώπους των γραμμάτων 
κλπ. 

Στόχος της βιβλιοθήκης δεν 
είναι απλώς η ικανοποίηση 

των ακαδημαϊκών αναγκών 
του Τμήματος, αλλά και η 
εξυπηρέτηση γενικότερα της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως 
και της κοινότητας των Ελλήνων 
της πόλης Αργυροκάστρου 
και ευρύτερα των Ελλήνων. Η 
βιβλιοθήκη έχει μέλη και μεταξύ 
της αλβανικής επιστημονικής 
κοινότητας, όταν πρόκειται για 
την μελέτη της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας, το Βυζάντιο, τις 
ελληνοαλβανικές σχέσεις και την 
πραγματικότητα στην Εθνική 
Ελληνική Μειονότητα. 

Ιδιαίτερη θα είναι η συνεισφορά 
της βιβλιοθήκης του Τμήματος με 
την μεταφορά των αντιγράφων του 
αρχείου του Ιδρύματος Μελετών 
του εν Αλβανία Ελληνισμού, 
«Ελίκρανον».   
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Διδακτικό προσωπικό

Με εξαίρεση τη δίχρονη περίοδο 2007 – 2009, την υλοποίηση 
των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει: Στο ξεκίνημά του,  το ήδη υπάρχον προσωπικό 
της Έδρας, Μενέλαος Χατζής και Γιάννης Γιάννης και 
αργότερα ο Μιχάλης Νάτσιος, ο Παναγιώτης Μπάρκας. 
Ακολούθησαν η Ιουλιέτα Τσίγκα, η Κωστάντω Μπαρούτα, η 
Μιρέλλα Καραντζιά και η Ντονίκα Μπόμπολη. 

Το διδακτικό προσωπικό το 
Τμήματος απαρτίζουν σήμερα οι: 
Παναγιώτης Μπάρκας, Κωστάντω 
Ξέρρα (Μπαρούτα), Ολιέτα 
Πόλιου, Γιάννης Γιάννης, Μιρέλα 
Κώτσια (Καραντζιά), Ντονίκα 
Κώτση (Μπόμπολη), Ευανθία 
Μπαρούτα (Γιοβάνη), Αλέξανδρος 
Μπόμπολης και το βοηθητικό 
ακαδημαϊκό προσωπικό Βαλεντίνα 
Μπόμπολη. 

 Εφτά από τα εννέα μέλη του 
διδαχτικού προσωπικού του 
είναι απόφοιτοι  του ίδιου του 
Τμήματος. Σήμερα, πληροί τις 
ακαδημαϊκές προϋποθέσεις 
ανεξάρτητου Τμήματος εφόσον 
διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό 
καθηγητών με επιστημονικούς 
τίτλους. 

Υπηρέτησαν το Τμήμα ως 
εξωτερικοί καθηγητές μεταξύ 
άλλων οι Ζήσης Λούτσης, Κώστας 
Δημητρόπουλος, Μαϊλίντα 
Καλούδη, Δημήτρης Τσόντης, 
Βαλεντίνα Μπόμπολη, Ανθούλα 
Κίτσιου κλπ 



15

25 χρονα



16

25 χρονα

Την προσπάθεια για να ορθοποδήσει το Τμήμα στήριξε εξ αρχής το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων με την εξ ολοκλήρου διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων. Δίδαξαν στο 
Τμήμα οι καθηγητές: Γιώργος Καψάλης, Αθανάσιος Γκότοβος, Φώτης Πολυμεράκης, 
Ελένη Κουρμαντζή, Κώστας Μίζης, Σπύρος Κατσαραπίδης Μάγδα Στρουγγάρη κλπ.. 
καθώς και καθηγητές με απόσπαση από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας όπως ο 

Απόστολος Σουρλαντζής, ο Γεώργιος Τάνγκας  και άλλοι
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Κατά την 25- ετή πορεία του Τμήματος διετέλεσαν πρόεδροι οι 
κάτωθι: 

Μενέλαος Χατζής (1993-1996)
Γιάννης Γιάννης  (1996 -2003 και 2010-2012)
Νίκος Ρόγκος (2003- 2008)
Παναγιώτης Μπάρκας (2008-2010 και 2015 - ...)
Μιρέλα Κώτσια (Καραντζιά) (2012- 2015)
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Οι πιο πρόσφατοι 
πτυχιούχοι. 

Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.  
Η ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Οι σχέσεις του Τμήματος με την 
εκπαίδευση στην Εθνική Ελληνική 
μειονότητα δεν εξαντλήθηκαν 
μόνο στο επίπεδο αδιάφορης 
κατάρτισης Ελληνοδιδασκάλων. 
Η συνεχιζόμενη αναμόρφωση της 
δομής του προγράμματος σπουδών 
για να μπορέσει το Τμήμα να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
παιδείας στη μητρική γλώσσα 
για ικανά στελέχη και για όλα τα 
μαθήματα στην ελληνική, αποτελεί 
ένα δείγμα περί αυτού. 

Το Τμήμα υπήρξε πρωτεργάτης 
στις προτάσεις και πρωτοβουλίες 

για βιώσιμη παιδεία στη μητρική 
γλώσσα  στην Ε.Ε. Μειονότητα 
στο αλβανικό δημόσιο. Απαίτησε 
διαρκώς την νομική κατοχύρωση 
των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων 
στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα. Πρότεινε κατά 
καιρούς αλλαγή των δομών και 
των προγραμμάτων σπουδών στα 
ελληνικά μειονοτικά σχολεία, την 
συγκρότηση σχολικών κέντρων 
και ταυτόχρονα τη διεύρυνση της 
μειονοτικής παιδείας. Υποστήριξε 
μονίμως την εδραίωση των 
μαθημάτων στην μητρική γλώσσα. 

Τα τελευταία χρόνια το 
ενδιαφέρον του Τμήματος στον 
τομέα της εκπαίδευσης στη 
μητρική γλώσσα επαυξήθηκε. 
Ανέλαβε και διεκπεραίωσε 
την μοναδική μελέτη μέχρι 
σήμερα για την κατάσταση της 
παιδείας στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα, προτείνοντας 
ταυτόχρονα τις ανάλογες λύσεις. 
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Η ίδρυση του συντονιστικού φορέα για 
τα προβλήματα της παιδείας. Με τους 

διευθυντές όλων των σχολείων της Ε. Ε. 
Μειονότητας , 09.07.2015

Με πρωτοβουλία του Τμήματος και την 
μεσολάβηση του Πρέσβη της Ελλάδας 
κ, Ροκανα. Συνάντηση των εκπροσώπων  
της Ε.Ε.Μ με την Υπουργό Παιδείας, Κα 
Λ. Νικόλα για εκπαιδευτικά ζητήματα 
στην Ε. Ε. Μειονότητα. 

Από κοινού με τους διευθυντές 
όλων των σχολείων ίδρυσε τον 
ενιαίο συντονιστικό φορέα για 
τα προβλήματα της παιδείας στη 
μητρική γλώσσα.
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Το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων διεξήγαγε 
δύο επιμορφωτικά 
σεμινάρια σε 
διάρκεια μερικών 
μηνών. Ένα στο 
Αργυρόκαστρο και 
το δεύτερο στους 
Αγίους Σαράντα

«50 ελληνοδιδάσκαλοι φιλοξενήθηκαν επί 
τρεις μέρες σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
–Κοζάνη»

Ανέλαβε την επιμόρφωση 
των Ελλήνων δασκάλων 
εξασφαλίζοντας την άμεση 
συμβολή και στήριξη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και Ιωαννίνων. Έτσι, 
ύστερα από περισσότερα από 
20 χρόνια, οι Ελληνοδιδάσκαλοι 
ένιωσαν και πάλι το χέρι των 
ελληνικών πανεπιστημίων στην 
επιμόρφωσή τους. Το Τμήμα 
διεκδικεί τώρα από το Υπουργείο 
Παιδείας της Αλβανίας την 
επίσημη ανάληψη  του ρόλου 
αυτού.
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Ιδιαίτερης, μάλιστα ιστορικής 
σημασίας, είναι η πρωτοβουλία 
του Τμήματος να αναλάβει την 
εξασφάλιση των εγχειριδίων για 
όλα τα μαθήματα στη μητρική 
γλώσσα στα σχολεία της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία της παιδείας 
στη μητρική γλώσσα από την 
καθιέρωση του εδώ Ελληνισμού ως 
εθνική μειονότητα, η εξασφάλιση 
των βιβλίων πραγματοποιείται 
βάση τριών κριτηρίων. Εγχειρίδια 
που δημιουργούνται εκ νέου, 

όπως Γλώσσας, Γεωγραφίας και 
Ιστορίας της Ελλάδας, τα οποία 
δανείζονται περιεχόμενα και δομές 
από τα βιβλία της Ελλάδας και 
της Κύπρου, καθώς και στοιχεία 
από το περιβάλλον στο οποίο ζει 
ο Έλληνας μειονοτικός μαθητής. 
Οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι τα 
προγράμματα σπουδών  αυτών των 
μαθημάτων καταρτίστηκαν επίσης 
από τους καθηγητές του Τμήματος.   

 Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία 
βιβλίων που ακούει στον όρο 

προσαρμογή. Σημαίνει ότι τα 
περιεχόμενα των εγχειριδίων που 
μεταφράζονται από αντίστοιχα 
αλβανικά, προσαρμόζονται με βάση 
την ταυτότητα, πολιτιστική και 
εθνική, του Έλληνα μειονοτικού 
μαθητή. 

Η τρίτη κατηγορία βιβλίων αφορά 
τα επιστημονικά εγχειρίδια τα οποία 
στη μετάφρασή τους μιλούν όσο 
γίνεται καλύτερα  ελληνικά, στη 
δομή της γλώσσας, στην ορολογία 
κλπ.
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Από κοινού με τις προσπάθειες 
για να ορθοποδήσει ακαδημαϊκά 
και να ανταποκριθεί στο βασικό 
του στόχο που είναι η κατάρτιση 
Ελληνοδιδασκάλων για όλα 
τα μαθήματα και τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα 
στα σχολεία της Εθνικής ελληνικής 
Μειονότητας, το προσωπικό 
του Τμήματος έδωσε επίσης 
την αρμόζουσα σημασία στην  
επιστημονική δραστηριότητα και 
έρευνα. 

ακαδημαϊκές διοργανώσεις. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι 
αντικείμενο του επιστημονικού 
τους έργου παραμένει ο 
προβληματισμός που αφορά τον 
Ελληνισμό της Αλβανίας και τις 
ελληνοαλβανικές σχέσεις σε τομείς  
γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, 
αρχαιογνωσίας και γενικότερου 
πολιτισμού. Διαφαίνεται αυτό 
ιδιαίτερα: 

• Σστα επιστημονικά θέματα 
διατριβής για τους μεταπτυχιακούς 
και ακαδημαϊκούς τίτλους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ενσυνείδητο για το ρόλο του, το 
τμήμα αποτύπωσε την ταυτότητά 
του και στην κατεύθυνση αυτή. 
Διαφαίνεται μάλιστα και στην 
επιστημονική χειραφέτηση του 
ίδιου του προσωπικού.  

• Στο πλαίσιο αυτό είναι δεδομένη 
και από τις πιο αποτελεσματικές 
στο πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου 
η συμμετοχή των καθηγητών του 
Τμήματος με δικές τους εισηγήσεις 
και θέματα σε παν αλβανικές 
και διεθνείς επιστημονικές και 
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• Στα επιστημονικά εγχειρίδια 
για τις διδακτικές ανάγκες 
των προγραμμάτων σπουδών: 
«Λαογραφικά», «H Λογοτεχνία 
στην Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα,  

• Στα ανεξάρτητα επιστημονικά 
τους έργα και βιβλία, 
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Παρουσίαση των βιβλίων, «Ballkani 
i dehur», «Γιατί κλάψαν τα άλογα 
του Αχιλλέα» , στην Ακαδημία 
Επιστημών Τίρανα.

Η ίδια ανησυχία διαπιστώνεται και στις 
προσπάθειες που καταβάλλει το Τμήμα για 
να ερευνήσει, μελετήσει, μεταφράσει και 
προβάλλει στις αντίστοιχες γλώσσες έργα που 
αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. 

Παρουσίαση του Τρίτομου βιβλίου 
«Τα ταξίδια της Φηγού» στα 

Ιωάννινα
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Όπως ακόμα στις επιλογές που 
κάνει το Τμήμα για να στηρίξει 
και εκδώσει επιστημονικά έργα 
άλλων Ελλήνων ανθρώπων 
των γραμμάτων. « Ό άλλος 
χάρτης», «Ανθολογία της 
Βορειοηπειρωτικής Λογοτεχνίας». 

Καθώς και στις παρουσιάσεις του 
έργου ανθρώπων των γραμμάτων 

Παρουσίαση των πρόσφατων 
έργων του Α. Ζαρμπαλά

από την Εθνική Ελληνική 
Μειονότητα 
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Το Τμήμα έχει επίσης αποκτήσει πλούσια εμπειρία στη διοργάνωση 
επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων. 

Αναφέρουμε:
• Tο Διεθνές συμπόσιο: «Προβλήματα διγλωσσίας στις εθνικές 
μειονότητες»,
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• Tις ημερίδες συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Πανεπιστημίων Αργυρόκαστρου και Ιωαννίνων, 
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«Καθηγητές του 
Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και 
Αργυροκάστρου 
παρακολουθούν 
την ημερίδα 
για τον γνωστό 
υμνογράφο 
Μικραγιαννανίτη»  

Η συμμετοχή σε διάφορα 
επιστημονικά προγράμματα 
αποτελεί μια άλλη διάσταση  της 
δράσης του Τμήματος. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι βρίσκονται 
σε εξέλιξη δύο  επιστημονικά 
προγράμματα που αφορούν τα 
εκκλησιαστικά μνημεία της 
περιοχής και τις παραδοσιακές 
επίσημες ενδυμασίες της Δρόπολης 
και του Πωγωνίου.  

Σπουδαίο το προφίλ του Τμήματος 
στην επιστημονική του δράση 
μπορεί εύκολα να ενημερωθεί 
κανείς παρακολουθώντας την 
ιστοσελίδα του Τμήματος: www.

tmimaellargyr.com

• Tην ημερίδα για την προσωπικότητα του υμνογράφου Γεράσιμου 
Μικραγιαννανίτη, 

• Tην ημερίδα για την ελληνική γλώσσας.

• Με αποκορύφωμα την οργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. - MGDLT8  



29

25 χρονα

Στα 25 χρόνια λειτουργίας το Τμήμα παράλληλα με την ακαδημαϊκή του 
αποστολή έχει θέσει επίσης ως βασικό στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικής 
δράσης. Από τους βασικούς σκοπούς στο πολιτιστικό έργο του Τμήματος 
είναι η έρευνα, αξιολόγηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
σε όλους τους τομείς. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από τα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ 
«Ήπειρος, ο μύθος στην πραγματικότητα» 
-2009 

Προς επίτευξη του στόχου αυτού 
κινείται σε δύο άξονες:- Έκδοση 
δικών του αυτοτελών έργων με 
αντικείμενο τον πολιτισμό, τη στή-
ριξη και προβολή έργων αξιόλογων 
ανθρώπων των γραμμάτων και της 
τέχνης της δικής μας κοινότητας.  

Εύγλωττη μαρτυρία αποτελεί το 
λεύκωμα «Οι Έλληνες ζωγράφοι 
του Αργυροκάστρου από τον 16ο 
αιώνα», τα ντοκιμαντέρ: «Ήπειρος, 
ο μύθος στην πραγματικότητα» και 
«Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλλη-
νες», η έρευνα για τη διαχρονικό-
τητα του Ελληνισμού στην Ήπειρο 

Η αρχαία Δρόπολη
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και για τις αλλοιώσεις που δέχτηκε 
αυτός ο Ελληνισμός στο Βόρειο 
Τμήμα της Ηπείρου, το τρίτομο 
έργο «Τα ταξίδια της Φηγού», οι 
έρευνες για τις πολιτιστικές αξίες 
των ιερών χώρων και για τις παρα-
δοσιακές ενδυμασίες. 



31

25 χρονα

Αμέριστη υπήρξε η στήριξη του Τμή-
ματος στην  έκδοση και προβολή έργων 
αξιόλογων ανθρώπων των γραμμάτων 
και της τέχνης της δικής μας κοινότητας 
(Foto Οδυσσέας Ελύτης, ελληνικά και 
αλβανικά, παρουσίαση του βιβλίου του 
Νίκο Κατσαλίδα 
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Ομογενείς συγγραφείς από τις δύο πλευρές των 
συνόρων  σε αναζήτηση νέων μορφών επικοινωνί-
ας και τέχνης, Γκανάς, Μηλιώνης, Γκουρογιάννης, 
Δημητρίου & Ζαρμπαλάς, Ζαφειράτης, Κατσαλίδας, 
Κώτσιας. 
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   Στο ίδιο πλαίσιο το Τμήμα 
αναπτύσσει μια σειρά από άλλες 
πολιτιστικές δραστηριότητες που 
σκοπεύουν στη προώθηση, ανα-
βάθμιση και αναζωογόνηση της 
πολιτιστικής κίνησης στο χώρο της 
Ε. Ε. Μειονότητας, όπως και στον 
ευρύτερο χώρο. Δίνει το παρόν του 
σε κάθε εκδήλωση για τις εθνικές 
επετείους  και άλλες σημαντικές 
εορτές και γεγονότα, καθώς και 
μετέχει αξιοπρεπώς στις εκδηλώ-
σεις άλλων φορέων εντός και εκτός  
του χώρου της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας. 
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ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ... 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού, παράλληλα με το ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα, καθιερώθηκε το ταχτικό ετήσιο 
πρόγραμμα «Για την εκμάθηση και γνώση της 
ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού». 
Αφορούσε ενδιαφερόμενους, κυρίως αλβανικής 
καταγωγής, για τον ελληνικό πολιτισμό που είχαν 
αποφοιτήσει τουλάχιστον τη Δευτέρα τάξη λυκείου. 
Το πρόγραμμα είχε παράρτημα και στην πόλη των 
Αγίων Σαράντα, λειτούργησε για τρία κατά σειρά έτη 
και έδωσε πτυχίο σε τουλάχιστον 250 σπουδαστές.  
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ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(Αυτοί που κάνουν το Τμήμα)

Οι πρώτοι φοιτητές. Κατά 
το πρώτο έτος λειτουργίας 
του Τμήματος, 1993-1994, ο 
επιτρεπόμενος αριθμός πρωτοετών 
φοιτητών ήταν 15. Ο αριθμός 
συμπληρώθηκε, όμως οι 8 
στους 15 φοιτητές πέτυχαν στις 
εισαγωγικές εξετάσεις ομογενών 
στην Ελλάδα, φοίτηση η οποία 
συνοδεύονταν με υποτροφία. 

Οι επιλαχόντες υπότροφοι φοιτητές 
στα ελληνικά πανεπιστήμια απο-
φάσισαν να μη εγκαταλείψουν το 
νεοσύστατο Τμήμα σε περίπτωση 
που το ΙΚΥ θα μετέφερε το χρη-
ματικό ποσό των υποτροφιών τους 
στους 15 πρωτοετείς φοιτητές του 
Τμήματος. Από τότε καθιερώθηκε 
η υποτροφία των 1150 Ευρώ για 
όλους τους φοιτητές του Τμήμα-
τος. Καταργήθηκε το 2009 μετά 
αρνητικών υποδείξεων στο ΥΠΕΞ 
και ΙΚΥ συγκεκριμένου Έλληνα 
διπλωμάτη στο Προξενείο της 
Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο.  

Στο Τμήμα Ελληνική Γλώσσας, 
Λογοτεχνίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού εγγράφηκαν 
συνολικά περί τους 500 φοιτητές. 
Αποφοίτησαν περί τους 290. 
Το 87 τοις εκατό του συνόλου 
των φοιτητών είναι ελληνικής 
καταγωγής, μέλη της Ελληνικής 
Εθνικής Μειονότητας και το 13% 
είναι αλβανικής καταγωγής. Συνε-
χίζουν τις σπουδές 26 φοιτητές. 
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 Στο Τμήμα δημιουργήθηκε μακρά και υγιή παράδοση ώστε οι φοιτητές 
να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στην έντονη ζωή του Τμήματος, στον 
ερευνητικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό τομέα. Εκπόνησαν εργασίες  me 
αντικείμενο την ιστορία, τον πολιτισμό και τις προσωπικότητες της 
Εθνικής Ελληνικής μειονότητας. 
Έχει κατά παράδοση δικό του φοιτητικό σύλλογο, ο οποίος λειτουργεί στο 
πλαίσιο του φοιτητικού συλλόγου του πανεπιστημίου. 
Ο φοιτητικός σύλλογος του Τμήματος έχει διακριθεί ιδιαίτερα στην 
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι εκδρομές, η οργάνωση 
συναυλιών, η συμμετοχή και η οργάνωση εκδηλώσεων προς τιμήν των 
εθνικών εορτών, είναι μερικές από τις κατευθυντήριες γραμμές των 
εκδηλώσεων αυτών.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία του 
1999 και 2000.
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Δύο χρόνια μετά προετοίμασε και 
έδωσε πετυχημένες συναυλίες το 
συγκρότημα φοιτητών «Παιδιά 
λεβοντομάνας» 

Το 2009 φοιτητές του Τμήματος ανέβασαν στη σκηνή του δημοτικού 
θεάτρου Αργυροκάστρου το πρώτο δράμα στην ελληνική γλώσσα « 
Κόντρα στο Ρεύμα». Με το συγκεκριμένο δράμα το Πανεπιστήμιο 
Αργυροκάστρου μετείχε στο 12ο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που 
οργανώνει το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. 
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Το 2015 οργάνωσαν στο Αργυ-
ρόκαστρο και Αγίους Σαράντα τη 
συναυλία με ζωντανή ελληνική 
μουσική. 

Από το 1995 θεμελίωσε και 
διατηρεί με συνέπεια την 
παράδοση κοπής της πίτας.  
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Είναι το Τμήμα που ταξίδεψε 
οργανωμένα περισσότερο 
από κάθε άλλο Τμήμα στο 
Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. 
Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, 
Βελιγράδι, Ελλάδα, Κύπρο 

Κέρκυρα 1995

Θεσσαλονίκη 2000

Κωνσταντινούπολη 2004

Ρώμη 2005
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Μουσείο Ακρόπολης 
2017

Βουλή των Ελλήνων 2017

Βελιγράδι 2018
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Από τους απόφοιτους ένα ποσοστό 
της τάξης του 22 % ασκεί το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 11 
είναι καθηγητές πανεπιστημίου. 33 
τοις εκατό απασχολείται στον ιδι-
ωτικό και δημόσιο τομέα, 13 τοις 
εκατό είναι άνεργοι και οι υπόλοι-
ποι έχουν μεταναστεύσει στην Ελ-
λάδα ή σε άλλες χώρες. Το Τμήμα 
έρχεται πρώτο μεταξύ των άλλων 
τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Αργυροκάστρου όσον αφορά την 
απασχόληση των αποφοίτων του. 
Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του 
Τμήματος καλύπτουν όλες τις 

ανάγκες  για θέσεις εργασίας που 
απαιτούν την καλή γνώση της 
ελληνικής γλώσσας, όπως και 
της αλβανικής. Τα προτιμότερα 
επαγγέλματα που έχουν σχέση 
με το πτυχίο είναι: ξεναγοί, 
μεταφραστές, δημοσιογράφοι, 
γραμματείς.
Η μείωση του αριθμού 
προσέλευσης φοιτητών στο Τμήμα, 
οφείλεται, τόσο στην αποψίλωση 
του πληθυσμού ελληνικής 
καταγωγής, όσο και στη δυσκολία 
εύρεσης εργασίας. Τα τελευταία 
χρόνια η μείωση του αριθμού 
φοιτητών στο Τμήμα οφείλεται 

κυρίως στην απορρόφηση 
του συνόλου των απόφοιτων 
λυκείων ελληνικής καταγωγής 
από τα ελληνικά πανεπιστήμια. 
Πρόκειται για παροχή δικαιώματος 
φοίτησης και υποτροφίας από το 
ελληνικό κράτος, χωρίς κριτήρια, 
αξιολόγηση και διακρίσεις. 
Η προσπάθεια της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα Τίρανα να χορηγή-
σει υποτροφίες σε φοιτητές του 
Τμήματος ως κίνητρο για την 
προσέλευση περισσότερων φοι-
τητών στο Τμήμα, είναι προς τη 
θετική  κατεύθυνση, φαίνεται όπως 
δεν αρκεί.  
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Στην 25-χρονη πορεία το Τμήμα ανέπτυξε και 
διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με πανεπιστή-
μια στην Ελλάδα, των Ιωαννίνων, της Δυτικής 
Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, της Κομοτη-
νής, της Πάτρας,  με την Κύπρο, τη Βουλγαρία, 
τη Ρουμανία και την Κάτω Ιταλία, με σημα-
ντικά ιδρύματα όπως το Ίδρυμα «Ωνάσης», το 
Ίδρυμα «Λάτσης» και το ίδρυμα «Κώστα και 
Ελένης Ουράνη».
Στενή υπήρξε η συνεργασία με την 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας και 
αναμφίβολα  με το διπλωματικό σώμα της 
Ελλάδας στην Αλβανία, όπως και με τους 
τοπικούς άρχοντες και πολιτικούς παράγοντες 
στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ

Στο Ανώτατο Ελληνόφωνο Ινστιτούτο 
Καλαβρίας, 2002

Στο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Στενή υπήρξε η 
συνεργασία με 
τον Αρχιεπίσκοπο 
κ.κ.Αναστάσιο. 
Από επίσκεψη του 
Μακαριοτάτου στο 
Τμήμα μας
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Εκπρόσωποι πανεπιστημίων της Λέτσε-Ιταλίας, Πάτρας και 
Ιωαννίνων στη βιβλιοθήκη του Τμήματος 2006.

Στο δημόσιο 
Πανεπιστήμιο της 
Σόφιας 2007.

Υψηλόβαθμο 
στέλεχος του 
Ιδρύματος Λάτση, 
στο Τμήμα μας για 
την αναμόρφωσή 
του 2009.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα κ. Λ.Ροκανάς 
στο Τμήμα μας 2016.

Η Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα κα Ελένη 
Σουρανή στο Τμήμα μας 2017.
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Επίσκεψη εργασίας στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου 2018.

Με τους περιθερειάρχες Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, 
αντίστοιχα κοι Αλιαϊ και Καχριμανη.

Το Τμήμα μας μεσολάβησε στην υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας  
του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και Δυτικής Μακεδονίας Ελλάδας, 
2018.
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Ανάπτυξη συνεργασίας των ελληνικών μειονοτικών δήμων 
Δρόπολης και Φοινικαίων, με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και Αλβανίας 
αντίστοιχα, Ν. Κοτζιά και Ντιτμίρ Μοουσιάτι.

Με τον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη.
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Τελος!
Παρά τις αντίξοες για το 
Τμήμα μας συνθήκες, ξανά  
δηλώνουμε ότι ούτε τα 
25-χρονα του αποτελούν 
τον τελευταίο σταθμό του. 


