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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

 

    Δ παξνχζα εξγαζία  απνηειεί κηα επηζθφπεζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο  ζην ρψξν ηεο 

ζεκεξηλήο Ώιβαλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο βνξείνπ Δπείξνπ . θνπφο ηεο εξγαζίαο καο 

είλαη λα αλαδείμνπκε ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε θπξίσο   φπσο απηή παξνπζηάδεηαη  θαζψο θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηεο γηα ην κέιινλ. Δ έξεπλα καο βαζίζηεθε ηφζν ζηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζε 

πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ επηηφπηα έξεπλα ζην ρψξν ηεο Ώιβαλίαο ζε ειιελφθσλα ζρνιεία 

(κεηνλνηηθά –ηδησηηθά)  ην νπνίν αμηνπνηήζακε θαη παξνπζηάδνπκε ηελ εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζήκεξα ην ρψξν ηεο βνξείνπ Δπείξνπ θαη γεληθφηεξα ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ηεο Δπείξνπ ε ειιεληθή παηδεία άλζεζε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κε  μαθνπζηά ζρνιεία 

φπνπ αλαπηχρζεθε ε ειιεληθή παηδεία, ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο. Μεηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

Ώιβαληθνχ θξάηνπο θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο βνξείνπ Δπείξνπ ζε απηφ ε ειιεληθή παηδεία θαη 

εθπαίδεπζε αληηκεηψπηζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη άξρηζε λα ζπξξηθλψλεηε κεηά ηελ ζπζηεκαηηθή 

θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα εμαιβαληζκνχ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο απφ ην Ώιβαληθφ θξάηνο. Μεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο ε ειιεληθή κεηνλφηεηα  εκθαλίδεηαη μαλά δπλακηθά θαη 

δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ηεο. Μεηα ηελ πξψηε δεθαεηία, πεξίνδν αλαθαηαηάμεσλ ζηελ πξνζπάζεηα 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ  Ώιβαληθνχ θξάηνπο, ε ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα 

παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαζεξφηεηαο αλ φρη βειηίσζεο. 

Δ πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο καο είλαη φηη παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ζηνηρεία ηεο ειιελφθσλεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα (ζρνιεία, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο) ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αηηήκαηα πνπ δηαηππψλεη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα γηα ηελ 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε. ια απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα ηελ βειηίσζε 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζε νιφθιεξε ηελ Ώιβαλία.         

Δ επηζπκία ηεο Ώιβαλίαο γηα έληαμε ζηελ επξσπατθή έλσζε ηελ ππνρξεψλεη λα εθαξκφζεη πηζηά 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιεη ην επξσπατθφ δίθαην, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ πιήξε 

ειεπζεξία ζηελ άζθεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. . 

Γεληθά ε εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζην ρψξν ηεο βνξείνπ Δπείξνπ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο πνπ δηαλχνπκε 2013-2014 ζα ιέγακε πσο αλ θαη ππνιείπνληαη πνιιά αθφκα λα γίλνπλ 

παξνπζηάδεη κηα εηθφλα πνπ καο επηηξέπεη λα αηζηνδνμνχκε γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη γηα κηα 

αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ βφξεην Ήπεηξν αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Ώιβαλίαο. 
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ABSTRACT  

     

This paper presents an overview of the Greek language education in the field of modern Albania 

and especially in the area of northern Epirus. Our objective is to highlight the Greek language 

education mainly as presented today and the prospects for the future. Our research was based both 

in literature and in material collected from fieldwork in the area of Albania in the Greek-speaking 

schools (minority-private) which utilize and present the image that prevails in the Greek language 

education. In Northern Epirus and generally in the wider continent Greek culture flourished from 

time immemorial with renowned schools which developed the Greek culture, language and culture. 

With the establishment of the Albanian state and the annexation of northern Epirus in this the 

Greek culture and education faced many problems and began to shrink after the systematic 

violation of human rights and the effort   to alvanization the Greek minority of the Albania. 

After  the collapse of communism and democratization of the Albanian state, the Greek minority 

reappears dynamically enforce their rights.  

After the first decade, a period of upheaval in the democratization process of the Albanian state, 

the Greek education and Greek minority is showing signs of stability if not improving.  

The originality of our work is that we present in detail the quantitative and qualitative aspects of 

the Greek-speaking education today (schools, students, teachers, curricula) problems and requests 

made by the Greek minority in the Greek language education.  

All this could be a springboard for the improvement and promotion of Greek language education 

throughout Albania.  

The desire of Albania to join the European Union requires it to adhere closely to the rules and 

conditions imposed by European law, among them the complete freedom to exercise individual 

rights of the Greek minority. 

Generally, the image of the Greek minority education in Northern Epirus for the school year 2013-

2014 we live we would say that although many still fall short to make presents an image that 

allows us to be optimistic for a better future and a revival of Greek Education in Northern Epirus 

and also in the wider area of Albania                     
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

                                                      

  Ο  καξηπξηθφο βνξεηνεπεηξσηηθφο ειιεληζκφο κεηά ηη θνζκντζηνξηθέο αιιαγέο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90 επαλήιζε μαλά ζην πξνζθήλην. Αηεθδηθεί δπλακηθά ηε ζέζε ηνπ θαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ αθνχ πέξαζε ηε ζθιεξή δνθηκαζία ηνπ απνκνλσηηζκνχ θαη ηελ ηαθηηθή ηνπ 

αθειιεληζκνχ πνπ αθνινχζεζε ην θαζεζηψο ηνπ ελβεξ Υφηδα γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα, δείρλεη λα 

μαλαγελληέηαη δπλακηθά, δείρλνληαο φηη παξφιεο ηηο δνθηκαζίεο  ν ειιεληζκφο δελ μεξηδψζεθε απφ 

ηηο πεξηνρέο απηέο. 

 Δ ελαζρφιεζε κνπ κε ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ ΐφξεην Ήπεηξν, μεθίλεζε απφ ην 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην αδηθεκέλν απηφ θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνχ πνπ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη 

εμειίμεηο ην θξάηεζαλ εθηφο ηνπ εληαίνπ ειιεληθνχ θνξκνχ. Βπίζεο ε γλψζε ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο θαη ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ 

ΐφξεην Ήπεηξν κνπ έδσζαλ ην έλαπζκα λα αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα πξνζπαζψληαο λα  

αλαδείμσ ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη λα ζπλεηζθέξσ θαη εγψ απφ ην 

κέξνο κνπ φζν είλαη δπλαηφλ ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ ειιεληζκνχ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ΐνξείνπ 

Δπείξνπ. 

      Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ θ. Βιέλε Γξίβα, επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Απηηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηε δηαθξηηηθή αιιά θαη 

γφληκε ζπλεξγαζία πνπ είρακε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δ ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε δελ ζηάζεθε εκπφδην ζηελ άξηζηε ζπλεξγαζία, θαζψο κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο, κνπ έδσζε  ζπκβνπιέο γηα ηελ  επηηπρή 

νινθιήξσζε  ηεο. Βπίζεο  ηνπο θ. Νηρσξίηε θαη θ. Κακαξνχδε  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επηηξνπή σο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο ζηελ εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο  θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο νινθιεξσκέλεο έξεπλαο ρξεηάζηεθε λα κεηαβψ ν 

ίδηνο πξνζσπηθά ζε πεξηνρέο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ θαη λα επηζθεθηψ ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα 

κηιήζσ κε θνξείο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Οη δπζθνιίεο γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα είλαη 

πξνθαλείο  ηφζν φζνλ αθνξά ηελ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρξφλνπ φζν θαη ησλ δπζθνιηψλ  απφ 

ηελ κεηάβαζε ζηελ Ώιβαλία, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ  απφ κηα ηέηνηα 

επίζθεςε. Οθείισ φκσο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπ εκπιεθνκέλνπο ζηελ έξεπλα γηα ηελ επγέλεηά 

ηνπο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ. Βηδηθφηεξα 

ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Έιιελα πξφμελν ηεο Κνξπηζάο θ. Εσάλλε Πεδηψηε γηα ηελ πξνζπκία ηνπ 

θαη ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζρεηηθά κε  ηελ πεξηθέξεηα  Κνξπηζάο. Σελ ππνδηεπζχληξηα ησλ 

ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ «κεξνο» Κνξπηζάο, ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Βθθιεζηαζηηθνχ Λπθείνπ 

«Σίκηνο ηαπξφο» Ώξγπξνθάζηξνπ, ηελ ππνδηεπζχληξηα ηνπ κεηνλνηηθνχ Λπθείνπ Ώξγπξνθάζηξνπ 
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«Παληειή σηήξε», ηελ ππνδηεπζχληξηα ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ  «Πλνή Ώγάπεο» 

Ώξγπξνθάζηξνπ, ηελ ππνδηεπζχληξηα αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ηνπ ηκήκαηνο γιψζζαο, 

θηινινγίαο θαη Βιιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώξγπξνθάζηξνπ πνπ κε πεξίζζηα 

επγέλεηα θαη πξνζπκία  δέρηεθαλ λα πξνζθέξνπλ θάζε πνιχηηκε πιεξνθνξία ρξήζηκε θαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο καο. Βπίζεο πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηελ δηεπζχληξηα θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ ΐνπιηαξαηίνπ γηα ηελ άςνγε ππνδνρή θαη θηινμελία 

ζην ζρνιείν θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο κε  ρξήζηκα ζηνηρεία ηνλ δηεπζπληή ηνπ κεηνλνηηθνχ 

ζρνιείνπ Αεξβηηζάλεο επίζεο γηα ηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία καο θαζψο θαη νξηζκέλνπο καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ γηα ηηο γλψκεο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. εκαληηθή  ήηαλ θαη 

ε ζπλεηζθνξά θνξέσλ ηεο κεηνλφηεηαο   κε ηελ πνιχηηκε πξνζθνξά ηνπο ζε πίλαθεο θαη ζηνηρεία 

απφ ηελ δηεχζπλζε παηδείαο πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ ηνπ αιβαληθνχ ππνπξγείνπ παηδείαο, γηα 

ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013.Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ, φινπο 

εθείλνπο πνπ έζησ θαη έκκεζα ζπλεηζέθεξαλ γηα ηελ νινθιήξσζε  απηήο ηεο έξεπλαο, θαζψο  θαη 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ  απφ ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο κνπ νη νπνίνη κνπ παξείραλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν αιιά θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ ρξεηαδφκνπλ ηφζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο φζν θαη ηελ γεληθφηεξε παξνπζία κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηελ επηηπρή 

πεξάησζή ηνπ.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

    Δ παξνχζα έξεπλα μεθίλεζε κε ζηόρν λα παξνπζηαζηεί ην πιαίζην ηεο ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηεο ζεκεξηλήο Ώιβαλίαο κέζα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ,μεθηλψληαο απφ ηνλ 

γεσγξαθηθφ  ρψξν ηεο Δπείξνπ ζηελ Ώξραία Βιιάδα κέρξη ηελ ζχγρξνλε επνρή, εληφο ηνπ 

Ώιβαληθνχ θξάηνπο θαηαγξάθνληαο ηηο εμειίμεηο θαη ηα λέα δεδνκέλα. Οη πεγέο απφ ηηο νπνίεο 

αληιήζακε ην πιηθφ καο ήηαλ δπν: Πξψηα ε πινχζηα βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη,  κέζα απφ ηελ 

νπνία αληιήζεθαλ πνιχηηκα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεπφκαζηε, Καη δεχηεξν ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηφπηλ επηηφπηαο έξεπλαο 

ζην ρψξν ηεο βνξείνπ επείξνπ  θαη ζπιινγή πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία ζήκεξα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-

2013.H έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2013 δηάξθεηα πέληε εκεξψλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, ζηα ζρνιεία ηε νξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο 

πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ θαζψο θαη ζην ηκήκα γιψζζαο ,θηινινγία θαη πνιηηηζκνχ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Ώξγπξνθάζηξνπ. Βπίζεο επηζθέςεηο γίλαλε ζηα ηδησηηθά ζρνιεία «κεξνο», ηα 

θξνληηζηήξηα  «Ώξηζηνηέιεο» Κνξπηζάο θαζψο θαη ζην Βιιεληθφ πξνμελείν. Ο ζθνπόο ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε απφ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο πνπ ζέηεη ε επαλαηνπνζέηεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εδηθά ησλ κεηνλνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

ηεο Ώιβαλίαο. Πξσηαξρηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε ειιεληθή παηδεία θαη ην πιαίζην ηεο 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ εξεπλά καο ήηαλ 

απαληήζεηο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην. Αελ είρε ηελ κνξθή απαληήζεσλ  γηα ηελ 

έθδνζε ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, αιιά κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγηφ καο πξνζπαζήζακε θαη 

αληιήζακε απφ δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηνηρεία πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θαζψο θαη 

ζηάζεηο ,πξνηάζεηο ,απφςεηο ,πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ ειιελφθσλε εθπαίδεπζε ζήκεξα.. 

Δ έξεπλά καο  δηαθξίλεηαη ζε πέληε(5) θεθάιαηα:      . 

   ηο Πρώηο Κεθάιαηο αξρίδεη ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο καο μεθηλψληαο απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο , φπνπ απνηππψλεηαη ε ειιεληθή παηδεία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ . ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε εληφο ηνπ λεφηεπθηνπ πιένλ αιβαληθνχ 

θξάηνπο απφ ην 1913 κέρξη ην 1920. Καηαγξάθεηαη ε πνξεία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ε πνξεία ηνπο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ην αιβαληθφ 

θξάηνο γηα λα εκπνδίζεη θαη λα ππνλνκεχζεη ηελ ειιεληθή παηδεία ηελ πεξίνδν εθείλε. Δ 

δεκηνπξγία ηνπ γλσζηνχ «ζρνιηθνχ δεηήκαηνο» θαη ε ηειηθή δηθαίσζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηα ζπνπδαηφηεξα γεγνλφηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 
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    ηο Γεύηερο Κεθάιαηο θαηαγξάθεηαη  ε πνξεία ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.. Παξνπζηάδεηαη θαη ε ζέζε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ηελ πεξίνδν εθείλε θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ θαζεζηψηνο λα αιινηψζεη ηελ 

εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ ειιήλσλ κεηνλνηηθψλ, πηνζεηψληαο κηα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή εμαιβαληζκνχ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. 

    Σο Σρίηο Κεθάιαηο πεξηιακβάλεη ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε φπσο απηή δηακνξθψλεηαη 

κεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ώλαθέξεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη ε πνξεία ηνπ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή παηδεία ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο εληφο ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο. Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ, ησλ καζεηψλ θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε επάξθεηα θαη ε θαηάξηηζή ηνπ, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε κεηα ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ θπγή ησλ ειιήλσλ 

πξνο ηελ Βιιάδα. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά, κε ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ,θξνληηζηεξίσλ θαζψο 

θαη ηα ζρνιεία πνπ ηδξχεη ε νξζφδνμε εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο. Σν επίπεδν ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ Βιιάδαο θαη Ώιβαλίαο ,θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απηή ηελ πεξίνδν γχξσ 

απφ ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε θαη ηα αηηήκαηα πνπ δηαηππψλνπλε νη θνξείο ηεο κεηνλφηεηαο.  

    ην Σέηαρηο Κεθάιαηο θαηαγξάθνληαη φια ηα ζρνιεία αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηα 

νπνία παξέρνπλ ζήκεξα ειιελφθσλε παηδεία ζηελ Ώιβαλία, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ 

κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ. θαηαγξάθνληαη ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ, δαζθάισλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαζψο θαη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. Βπίζεο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζρνιείσλ ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο 

,ε ιεηηνπξγία ηνπο, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ησλ δαζθάισλ θαη φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζρνιεία. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην 

πιαίζην ιεηηνπξγία ζηνπο φπσο, ηα ηδησηηθά ζρνιεία «φκεξνο» Κνξπηζάο θαη Υηκάξαο θαζψο θαη 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ώξζαθείνπ ζρνιείνπ Σηξάλσλ. Παξνπζηάδνπκε ην ηκήκα ηεο 

«γιψζζαο, ινγνηερλίαο θαη ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ» ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ.  Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζην θαζεζηψο ησλ 

θξνληηζηεξίσλ θαζψο θαη ζην ζεζκφ ηνπ ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο ησλ ειιελφθσλσλ ζρνιείσλ ηεο 

Ώιβαλίαο. 

ην Πέκπηο Κεθάιαηο θιείλεη θαη ηελ έξεπλά καο θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά  ηα   πξνβιήκαηα  

ηεο ειιελφθσλεο εθπαίδεπζεο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζήκεξα ,νη δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ηειεπηαία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηα αηηήκαηα ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο  

κεηνλφηεηαο. 
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ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

           Δ δηαηήξεζε θαη ε κεηάδνζε ηεο κεηξηθήο  γιψζζαο απνηειεί θνκβηθφ αλακθίβνια πεδίν 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πνπ δηαθνξνπνηείηαη, εθηφο άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη βάζεη ηεο γιψζζαο ηεο. Έηζη ην ρνιείν, σο ρψξνο θαιιηέξγεηαο ηεο 

γισζζηθήο ηαπηφηεηαο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο κεραληζκνχο δηαηήξεζεο ηεο κεηνλφηεηαο 

σο δηαθξηηήο  νληφηεηαο.  ηελ πεξίπησζε ηεο Ώιβαλίαο, ε νξγάλσζε κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζηα 

νπνία(ζα κπνξεί λα)δηδάζθεηαη ε ειιεληθή κεηξηθή κεηνλνηηθή γιψζζα αλαδεηθλχεηαη ζε αίηεκα 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ήδε απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο-

θξάηνπο. Σν αίηεκα απηφ δνκείηαη ζε δχν επίπεδα: Πξψηνλ ,ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ ζπγθξφηεζε 

ηνπ Ώιβαληθνχ έζλνπο θαη δεχηεξν, σο ηδενινγηθή κεηαιακπάδεπζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ηδενινγίαο κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ πξνυπήξραλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ππν 

ηελ αηγίδα ηεο ειιεληθήο νξζφδνμεο Βθθιεζίαο. ήκεξα ,ην δήηεκα ζπλερίδεη λα απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο κεηνλφηεηαο, θαη βέβαηα πεδίν δηεθδηθήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε 

πνιιά επίπεδα: πνιηηηθφ ,ηδενινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ, εκπιέθνληαο σο άκεζνπο πξσηαγσληζηέο ην 

Ώιβαληθφ θξάηνο θαη ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, αιιά θαη ην ειιεληθφ θξάηνο ηελ νξζφδνμε 

εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο, ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη νξηζκέλεο ηδησηηθέο νξγαλψζεηο.  

         Δ Βδαθηθή ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο ηεο Ώιβαλίαο είλαη πξντφλ ησλ  έλδνμσλ βαιθαληθψλ 

πνιέκσλ(1912-1913),φηαλ ΐνχιγαξνη, έξβνη, Μαπξνβνχληνη θαη Έιιελεο κνηξάζηεθαλ ζην 

πνιεκηθφ πεδίν ηα εδαθηθά ηκάηηα ησλ Οζσκαλψλ. Δ Μνπζνπικαληθή πιεηνςεθία ησλ Ώιβαλψλ 

ηαπηίζηεθε ζηνπο πνιέκνπο απηνχο κε ηνπο Οζσκαλνχο επηθπξίαξρνπο θαη ζπλέηξεμε ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο Σνχξθνπο ησλ Εσαλλίλσλ κε εθφδηα σο ηελ άισζε ηεο πφιεο απφ ηηο ειιεληθέο 

δπλάκεηο. Σν παξάδνμν ινηπφλ είλαη φηη ε Ώιβαληθή αλεμαξηεζία θεξδήζεθε κε ην αίκα ησλ 

αληηπάισλ-ληθεηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ έκειιε ζχληνκα λα βξεζνχλ 

αληηκέησπεο ζηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Δ ίδξπζε Ώιβαληθνχ θξάηνπο θαη νη άδηθεο θαη δφιηεο 

κεζνδεχζεηο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηελ πεξίνδν εθείλε είρε σο ζπλέπεηα ηελ απνθνπή 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Βιιήλσλ απφ ην εληαίν ειιεληθφ θνξκφ θαη ηνλ εγθισβηζκφ ηνπο εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ λεφηεπθηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Δ Βληαία Ήπεηξνο «ε Ώξρέγνλνο Βιιάο», ζα δηαηξεζεί 

έηζη  ζε  λφηηα θαη βφξεηα θαη νη Έιιελεο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ ζα απνηειέζνπλ  ηελ ειιεληθή 

εζληθή κεηνλφηεηα.  

       Δ ιέμε Ήπεηξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ δσξηθή ιέμε άπεηξνο θαη ηελ αηνιηθή άπεξνλ, δειαδή 

πεξηνρή ρσξίο πέξαο. Καη‟ άιινπο νλνκάδεηαη Ήπεηξνο, δειαδή μεξά, γηα δηάθξηζε απφ ηελ 

ζάιαζζα. Δ Ήπεηξνο, φπσο θαη νιφθιεξε ε ειιεληθή ρεξζφλεζνο, θαηνηθήζεθε, θαηά ηελ 
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επηθξαηνχζα άπνςε απφ έλα απηφρζνλα ιαφ, ηνπο Πειαζγνχο, πνπ απνηειεί ηνλ πξνγνληθφ ιαφ 

ησλ δηαθφξσλ ειιεληθψλ  θχισλ. Ο ιαφο απηφο αλαγθάζηεθε λα απνζπξζεί βνξεηφηεξα γηα λα 

επαλέιζνπλ  ζηελ ζπλέρεηα έπεηηα απφ αηψλεο ζηα λφηηα ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ, παίξλνληαο 

δηάθνξα νλφκαηα, ησλ εγεηψλ ηνπο ή ησλ θπιψλ ή ησλ θχισλ, απ΄ φπνπ πξνεξρφηαλ, φπσο π.ρ. 

Θεζπξσηνί, Καζζσπαίνη. Αξχνπεο, Ώηληάλεο, Ώκπξαθηψηεο, Ώζακάλεο, Μνινζζνί, Άβαληεο, 

Υάνλεο, Παξαπαίνη θιπ. θαη νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα νλνκάζηεθαλ ειιεληθά θχια, ελψ εθείλνη πνπ 

παξέκεηλαλ πέξα απφ ηνλ Γελνχζν πνηακφ θαη ηα Ώθξνθεξαχληα φξε νλνκάζηεθαλ ηιιπξηθά 

θχια(θάξεο) Βπίζεο άιια θχια θηλήζεθαλ κέζα ζηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν κε δηάθνξα νλφκαηα, 

γηα λα ελνπνηεζνχλ ηέινο ζηηο βαζηθέο ειιεληθέο θπιέο: ηνπο Ίσλεο , ηνπο Ώραηνχο, ηνπο Ώηνιείο 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπο Ασξηείο, νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ηηο πφιεηο θξάηε θαη ζηελ ζπλέρεηα 

επεθηάζεθαλ ή αθνινχζεζαλ κε ηνλ αλαπηπγκέλν πνιηηηζκφ ηνπο ηελ πνξεία ηνπ πεπξσκέλνπ 

ηνπο, δεκηνπξγψληαο ηηο απνηθίεο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη ηεο Κάησ Εηαιίαο. Σα 

θχια πνπ παξέκεηλαλ ζην βνξεηφηεξν ηκήκα απηήο, ηα ηιιπξηθά, δελ παξνπζίαζαλ νξγαλσκέλε 

θξαηηθή ελφηεηα, ελψ αληίζεηα ηα επεηξσηηθά θχια, ζπλφξεπαλ καδί ηνπο, θαη ηα νπνία έλσζε  ν 

βαζηιηάο Πχξξνο, Γχξσ απφ ηελ Ασδψλε, ηελ νπνία ν Ώξηζηνηέιεο απνθαιεί αξραία Βιιάδα, 

δνχζαλ νη ειινί. Ώπηνί νλνκάδνληαλ αξρηθά Γξαηθνί θαη αξγφηεξα Έιιελεο. Σα δχν απηά 

νλφκαηα ,Έιιελεο θαη Γξαηθνί πνπ δειψλνπλ ην ειιεληθφ έζλνο έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο ζηελ 

Ήπεηξν
1
. Δ Ήπεηξνο, θαηά ζπλέπεηα, ππήξμε απφ ηα αξραία ρξφληα φρη κφλν θέληξν παλειιήληαο 

ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θαη ιίθλν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ αιιά θαη θνηηίδα ηνπ ειιεληθνχ 

νλφκαηνο. Σα  βφξεηα ζχλνξα ηεο εληαίαο Δπείξνπ θαηά ηνλ ηξάβσλα ήηαλ ε Ώξραία Βγλαηία 

νδφο, πνπ ήηαλ παξάιιειε κε ηνλ γελνχζν πνηακφ. Δ Βγλαηία νδφο άξρηδε απφ ηελ Βπίδακλν 

(ζεκεξηλφ Απξξάρην),πεξλνχζε απφ ηελ Θεζζαινλίθε θαη θαηέιεγε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σα 

επεηξσηηθά ινηπφλ θχια έθηαλαλ πξνο βνξξά κέρξη ηελ Βγλαηία νδφ θαη πξνο λφην κέρξη ηνλ 

Ώκβξαθηθφ θφιπν. Ώπφ ηηο επηγξαθέο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ ήπεηξν, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 

απφ ην ηέινο ηνπ Α‟ αηψλα π.ρ. ε ειιεληθή ήηαλ ε επίζεκε γιψζζα ησλ επεηξσηψλ. Βμάιινπ ηα 

επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ ζηνλ επξχηεξν επεηξσηηθφ ρψξν θαηαδεηθλχνπλ  απφιπηα ηελ 

ειιεληθφηεηα ηεο Δπείξνπ. Σα αξραία εξείπηα ζηελ Ώπνιισλία, ηελ Ώληηπάηξεηα, ηελ Ώληηγφλεηα, 

ζην ΐνπζξσηφ θαη ζηελ Φνηλίθε δειψλνπλ αθελφο ηα πξνο  βνξξά φξηα ηεο Δπείξνπ θαη αθεηέξνπ 

ηνλ ειιεληθφ ηεο ραξαθηήξα. Δ Ήπεηξνο θαηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο εθηεηλφηαλ, γεσγξαθηθά 

θαη δηνηθεηηθά απφ ηνλ Ώκβξαθηθφ κέρξη ηελ αξραία Ααικαηία. Δ Παιαηά Ήπεηξνο πεξηειάκβαλε 

ην ρψξν κεηαμχ Ώκβξαθηθνχ θαη Ώθξνθεξαπλίσλ ,ελψ ε λέα ήπεηξνο άξρηδε απφ ηα αθξνθεξαχληα 

θαη έθηαλε πξνο βνξξά κέρξη λφηηα ηεο θφδξαο, δειαδή πεξηειάκβαλε φιε ηελ ζεκεξηλή Ώιβαλία. 

                                                           
1
 Ώξηζηνη. Μεη.II,θεθ.14.ζ.82,ΐι.Πξνθφπηνο,Πνι.Γηζ.I,15.εθδ.Haury. 
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Δ επνρή πνπ επαθνινχζεζε, ε πεξίνδνο δειαδή ηνπ ειιεληθνχ δεζπνηάηνπ ηεο Δπείξνπ, επλφεζε 

παληνηνηξφπσο ηνλ ειιεληζκφ, φπσο θαη ε επνρή ηνπ Πχξξνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Δπείξνπ. Οη 

Σνχξθνη πνπ ζηελ ζπλέρεηα ππέηαμαλ ηελ ήπεηξν δελ κπφξεζαλ λα  αιινηψζνπλ ηνλ εζληθφ ηεο 

ραξαθηήξα. Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηα κνηξνιφγηα, νη ρνξνί, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο ζεκεξηλήο 

βφξεηαο θαη λφηηαο Δπείξνπ πείζνπλ απφιπηα πσο νη Σνχξθνη αιιά θαη νη Ώιβαλνί δελ κπφξεζαλ 

λα αθαλίζνπλ ηε «ξηδσκέλε» ειιεληθφηεηα ησλ Δπεηξσηψλ. Ώπφ ην έηνο 1913 πνπ ην βφξεην 

ηκήκα ηεο Δπείξνπ επηδηθάζηεθε ζην ηφηε λενζχζηαην αιβαληθφ θξάηνο, άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ΐφξεηνο Ήπεηξνο» θαη νη έιιελεο ηεο πεξηνρήο απηήο απνηέιεζαλ ηελ 

εζληθή ειιεληθή κεηνλφηεηα Ο εθ ησλ πξψησλ ειιήλσλ επεηξσηνιφγσλ παξγηλφο Παλαγηψηεο 

Ώξαβαληηλφο (1857) επαλαθέξεη ηηο ξσκατθέο δηαηξέζεηο «παιαηά» θαη  «λέα» Ήπεηξνο ή «λφηηνο 

Ώιβαλία». Δ κελ πξψηε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο  ζεκεξηλήο ειιεληθήο Δπείξνπ θαη 

εθείλεο ηεο πσγσληαλήο ηεο δξφπνιεο θαη ηεο ρεηκάξξαο, σο ην αθξνθεξαχλην αθξσηήξην, ε δε 

δεχηεξε ηηο πεξηνρέο Πξεκεηήο, Σεπειελίνπ, Ώπιψλαο ,ΐεξαηίνπ, Βικπαζαλίνπ θηι, ελψ ε 

Γθίξδα(Κνξπηζά)θαη ε Μνζρφπνιε ππάγνληαη ζηελ Μαθεδνλία.
2
 ηελ επίζεκε έθδνζε ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ ηνπ 1919,βφξεηνο Ήπεηξνο πιένλ νλνκάδνληαη νη πεξηνρέο ηεο Κνξπηζάο, ηνπ 

ηαξφβνπ, ηεο Κνιφληαο, ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, ηεο Υηκάξαο, ηνπ Αειβίλνπ, ηνπ Λεζθνβηθίνπ, ηνπ 

Σεπειελίνπ, ηεο Πξεκεηήο, ηνπ Πσγσλίνπ θαη ησλ Φηιηαηψλ. ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηάζθεςεο 

εηξήλεο ζην Παξίζη ην 1919,ην δήηεκα ησλ νξίσλ ηεο βνξείνπ Δπείξνπ ελεπιάθε κε εθείλν ηεο 

ζπδεηνχκελεο νξηζηηθήο ειιελναιβαληθήο κεζνξίνπ. ε γεληθέο γξακκέο ε ξνή ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ Ώψνπ(Vjosa) ζεσξήζεθε έλα ζεκαληηθφ φξην πνπ αληηζηνηρνχζε ζε εζλνινγηθά δεδνκέλα. 

Δ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη κνηξαδφηαλ ζηα ηέιε ηεο ηνπξθνθξαηίαο κεηαμχ ησλ θαδάδσλ 

Ώξγπξνθάζηξνπ, Αειβίλνπ, Υηκάξαο, Πσγσλίνπ, Λεζθνβηθίνπ, Σεπειελίνπ, Πξεκεηήο, Κνιφληαο, 

θαη Κνξπηζάο. Σα φξηα ηεο ζεκεξηλήο Δπείξνπ είλαη ηα ίδηα κε ηα φξηα ηεο αξραίαο Δπείξνπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη αξραίνη γεσγξάθνη θαζψο θαη νη λεφηεξνη ζέηνπλ σο φξηα ηεο Δπείξνπ πξνο βνξξά ηα 

αθξνθεξαχληα  φξε θαη θπξίσο ην κπρφ ηεο Ώπιψλαο, φπνπ βξίζθεηαη ε αξραία ειιεληθή πφιε 

Χξηθφο. Σα ίδηα αλαθέξεη ν Πνιχβηνο(120 π.ρ.).ν θχιαμ, ν Θνπθπδίδεο, νη Ρσκαίνη Πιίληνο θαη 

Πνκπψληνο, Δ Ήπεηξνο
3
πνπ ήηαλ εληαία κέρξη ην 1913,γλψξηζε θαηά ηνλ καθξαίσλα  ηζηνξηθφ ηεο 

βίν πνιιέο επηδξνκέο θαη ιεειαζίεο. Οη Ρσκαίνη γηα λα εθδηθεζνχλ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Πχξξνπ 

ζηελ Εηαιηθή ρεξζφλεζν ηελ θαηέζηξεςαλ θαη ηελ ππνδνχισζαλ ρσξίο λα αιινηψζνπλ ησλ 

ειιεληθφ ηεο ραξαθηήξα. Δ Ήπεηξνο γλψξηζε κεγάιε αθκή, φηαλ νη Άγγεινη Κνκλελνί, κεηά ηε 

ιαηηληθή θαηάιεςε(1204)ηνπ ΐπδαληίνπ, ίδξπζαλ ην « Αεζπνηάην ηεο Δπείξνπ», πνπ εθηεηλφηαλ 

                                                           
2
,ΐεξέκεο Θ, Κνπινπκπήο Θ., Νηθνιαθφπνπινο Δ, «Ο Διιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο» Παλεπηζηήκην Ώζελψλ ΒΛΕΏΜΒΠ.   

Βθδφζεηο Ε. ηδέξεο. ζει.25-31 
3
Παζράιεο Ώ.(1998) «Σα Μεηαπνιεκηθά αλαγλσζηηθά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία Γισζζηθή θαη ηδενινγηθή 

πξνζέγγηζε»  Βθδφζεηο GUTEBERG Ώζήλα, ζει.26-29. 
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απφ ην Απξξάρην κέρξη ηελ Ναχπαθην θαη είρε πξσηεχνπζα ηελ Άξηα. Καηά ηελ πεξίνδν απηή 

εληζρχζεθε γεληθφηεξα ν ειιεληζκφο ζηηο βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο. Σν ειιεληθφ 

δεζπνηάην κεηαβιήζεθε ζε θέληξν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, φκσο παξφηη ε δηάιπζε ηνπ 

επεηξσηηθνχ δεζπνηάηνπ δελ άξγεζε λα ζπκβεί, ε γελλαία πξνζπάζεηα ησλ αγγέισλ, φπσο ηνλίδεη 

ν Ώδακάληηνο Ώδακαληίνπ
4
 δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαβηψζεη ε ειιεληθή παηδεία 

θαη λα κεηαπεδήζνπλ νη κεηέπεηηα « θιέθηεο θαη αξκαηνινί.»
5
 Καηά ηελ κεζαησληθή πεξίνδν νχηε 

γεσγξάθνο νχηε ηζηνξηθφο είλαη γλσζηφο  θάπνηνο ζπγγξαθέαο πνπ λα αζρνιείηαη εηδηθά κε ηελ 

Ήπεηξν. Σν κφλν γλσζηφ ζχγγξακκα είλαη ηεο Άλλαο Κνκλελήο «ε Ώιεμηάδα».. Πξηλ ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ηα Δπεηξσηηθά θχια, είραλ ηελ ίδηα ζξεζθεία κε ηνπο άιινπο 

Έιιελεο, ιαηξεπφηαλε νη δψδεθα ζενί ηνπ Οιχκπνπ Δ ηαχηηζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο βνξείνπ 

Δπείξνπ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ππνινίπνπ βνξεηνδπηηθνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ ήηαλ αλέθαζελ εκθαλήο. 

Δ ζπκβνιή ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηεο νξζνδνμίαο ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ δηακφξθσζε 

ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Ώιβαλίαο ππήξμε αλππνιφγηζηε θαηά ηελ καθξαίσλε θαη θνηλή ηζηνξηθή 

πνξεία.
6
 

        Δ θαηάθηεζε ηεο Βιιάδαο απφ ηνπο Σνχξθνπο, θαη καδί κε απηή θαη ηεο Δπείξνπ, βχζηζε ηνπο 

Έιιελεο γηα πνιιά ρξφληα ζην ζθνηάδη θαη ηελ νπηζζνδξφκεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
7
. Δ ηζρπξή 

αληίζηαζε ηελ νπνία επέδεημαλ νη Δπεηξψηεο κεηά ηελ θαηάθηεζε ησλ Οζσκαλψλ, αλάγθαζε ηελ 

πςειή πχιε θαη ηνλ νπιηάλν λα εθαξκφζεη απζηεξά κέηξα θαηαζηνιήο  απέλαληη ζηνπο 

Δπεηξψηεο χζηεξα απφ θάζε ζηάζε. Έλα απφ απηά ήηαλ θαη ν βίαηνο εμηζιακηζκφο πνπ άξρηζε ην 

1635.Ο εμηζιακηζκφο απηφο νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ δηαίξεζε ησλ Βιιήλσλ ηεο βνξείνπ επείξνπ 

ζε ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο θαη αξγφηεξα  ζε Έιιελεο θαη Ώιβαλνχο, παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηά ηελ άπνςε πνιιψλ ηζηνξηθψλ απνηεινχζαλ ηνλ ίδην ιαφ, είραλ ειιεληθή ζπλείδεζε θαη 

θνηλνχο πξνγφλνπο.
8
 Ο εμηζιακηζκφο φκσο δελ απέθεξε ηελ άκεζε αιινίσζε ηεο εζληθήο ηνπο 

ζπλείδεζεο. Πάξα πνιιέο εθδειψζεηο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Δπείξνπ, ε ηαπηφηεηα ησλ εζψλ θαη 

ησλ εζίκσλ είλαη ζεκεία κηαο παιηάο θαη ξηδσκέλεο ειιεληθφηεηαο ηελ νπνία δελ κπφξεζε λα 

εληαθηάζεη θαη λα εμαθαλίζεη νχηε ν βίαηνο εμηζιακηζκφο ησλ ηνχξθσλ, νχηε αξγφηεξα νη 

θαηαπηέζεηο ζηελ βφξεην Ήπεηξν εμηζιακηζκέλσλ αιβαλψλ γηα εμηζιακηζκφ ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Μεηά ηνπο βίαηνπο εμηζιακηζκνχο πνιινί αξβαλίηεο  κεηαπήδεζαλ ζηελ πιεπξά ησλ 

                                                           
4Ώδακαληίνπ Ώ. Ήπεηξνο  «Μεζαησληθνί ρξόλνη» Μ.Μ.Β, ηνκ. Ε΄Α ,Ππξζφο, Ώζήλα ζει..337. 
5
Παηζέιε Ν. «Ζ Βόξεηνο Ήπεηξνο θαη ηα θπζηθά ζύλνξά ηεο», (1934) εθδ Μαξ. ΐαζηιείνπ ,Ώζήλα ζει.16-17, ,ΐι. 

Standmuller,  «Σα πξνβιήκαηα ηεο ηζηνξηθήο δηεξεπλήζεσο ηεο Ζπείξνπ, έλα κεζνδηθό πξόγξακκα», 156 Δπεηξσηηθά 

Υξνληθά, ηνκ. Θ΄‟). ζει..140-169. 
6
Σξηαληαθπιιφπνπινο, Α.(1994.) «Ζ Βόξεηνο Ήπεηξνο» Βπηά Δκέξεο Καζεκεξηλή,6 Μαξηίνπ, ζει..8. 

7
 Μπισλάο Θ. Αηθεγφξνο-δηεζλνιφγνο « Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό ζην θαηώθιη ηεο εζληθήο κεηνδνζίαο» εθδφζεηο ηδέξεο, 

ζει.26-35. 
8
 Λέθθαο Ώ.(1987) «Ζ πλνπηηθή Ηζηνξία ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ» Ώζήλα ,ζει39-40. 
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Οζσκαλψλ. Ο γλσζηφηεξνο απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη ν Ώιή Παζάο,
9
 χκθσλα κε αμηφπηζηεο 

καξηπξίεο ν Ώιή Παζάο πξνζηάηεςε ηελ επηζηήκε θαη ηνπο δηαλννχκελνπο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο εμνπζίαο ηνπ ην παζαιίθη ησλ Εσαλλίλσλ γλψξηζε θαιέο κέξεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ξεηφ 

πνπ έκεηλε κέρξη ηηο κέξεο καο θαη ιέεη: «ηα Γηάλληλα πξώηα ζηα άξκαηα ζηα γξόζηα θαη ζηα 

γξάκκαηα» Δ πεξίνδνο ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη ηεο «ηνπξθναιαβαλνθξαηίαο» ηνπ Ώιή Παζά 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζθνηεηλέο πεξηφδνπο γηα ηελ πεξηνρή ελψ ε ειιεληθή γιψζζα απφ ηνπο 

αξραηνηάηνπο ρξφλνπο ζπλέρηδε λα ππεξηζρχεη ζηελ πεξηνρή θαη λα νκηιείηαη απφ ηνπο Έιιελεο 

αιιά θαη απφ ηνπο Ώιβαλνχο. Με ηελ έθξεμε ηεο Βιιεληθήο Βπαλάζηαζεο ην 1821,νη Δπεηξψηεο 

ήζαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έδσζαλ ην «παξφλ» ζηα πεδία ησλ καρψλ. Δπεηξψηεο ήηαλ επίζεο θαη 

ν θνπθάο θαη ν Σζαθάισθ, πνπ ίδξπζαλ ηελ θηιηθή εηαηξεία. Βλψ απφ ην Ώξγπξφθαζηξν ήηαλ ν 

Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο, πνπ δηαθήξπμε κεηά ηε αλεμαξηεζία ηεο Βιιάδαο, φηη ε επέθηαζε ηεο 

Βιιάδαο πξέπεη λα θηάζεη κέρξη ην ιηκάλη ηεο Ώπιψλαο.
10

 Μεηά ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ίδξπζε 

ηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο, ν ρψξνο ηεο Δπείξνπ
11

  βξηζθφηαλε εληφο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.   

     Βλ ησ κεηαμχ νη επεηξψηεο ζπλέρηδαλ ηνπο αγψλεο ηνπο γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηνλ 

ηνπξθηθφ δπγφ. ηελ ζπλδηάζθεςε ηνπ ΐεξνιίλνπ ην 1878 φηαλ ζπδεηηφηαλε ην ζέκα 

πξνζρψξεζεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Δπείξνπ ζηελ Βιιάδα, ν πξψζνο αληηπξφζσπνο   είρε 

πξνηείλεη ηα ζχλνξα ηεο Βιιάδαο λα θαιχςνπλ νιφθιεξε ηελ επεηξσηηθή αθηή πνπ είλαη δειαδή 

απέλαληη απφ ηελ Κέξθπξα κέρξη ηελ Ώπιψλα, φκσο ε πξφηαζε απηή δελ έγηλε απνδεθηή. Δ 

αλαξξίρεζε ηνπ Ώιή Παζά ζην ζξφλν ηεο Δπείξνπ απνηέιεζε ζηαζκφ ζηηο ειιελναιβαληθέο 

ζρέζεηο
12

ηελ απιή ηνπ Ώιή ππεξέηεζαλ ζεκαίλνληεο έιιελεο γξακκαηηθνί θαη κεηέπεηηα 

ζηξαηησηηθνί αξρεγνί ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο. Ώιιά θαη ν Αεκήηξηνο Τςειάληεο
13

ην 1821 

απεχζπλε επηζηνιή πξνο ηνπο αγάδεο ηεο Παξακπζηάο Πξφλην θαη Σζάπαξε θαη φινπο ηνπο 

ηζάκεδεο θαη δεηνχζε απφ απηνχο λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ μεζεθσκφ ηνπ γέλνπο. Ώμηνζεκείσηε 

είλαη θαη ε αιβαληθή επαλαζηαηηθή θίλεζε πνπ εθδειψζεθε ηελ άλνημε ηνπ 1829 ζηελ 

Ληαπνπξγηά
14

Πελήληα έμη αγάδεο κε θνηλή ηνπο ζπκθσλία απνθάζηζαλ λα πςψζνπλ ηελ ειιεληθή 

ζεκαία θαη λα επαλαζηαηήζνπλ θαηά ησλ Σνχξθσλ Σν 1847 ν Γθηνλ Λέθαο επαλαζηαηεί ζην 

                                                           
9
 Μπισλάο  Θ. Αηθεγφξνπ-Αηεζλνιφγνπ «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό ζην θαηώθιη ηεο εζληθήο κεηνδνζίαο» ,εθδφζεηο ηδέξεο. 

10
Μπισλάο Θ. Αηθεγφξνπ-Αηεζλνιφγνπ «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό ζην θαηώθιη ηεο εζληθήο κεηνδνζίαο» Βθδφζεηο ηδέξεο, 

ζει.34-35. 

 
11

Κνθνιάθεο Μ. (2003) «Σν Ύζηεξν Γηαλληώηηθν Παζαιίθη, Υώξνο, δηνίθεζε θαη πιεζπζκόο ζηελ Σνπξθνθξαηνύκελε 

Ήπεηξν(1820-1913)»  Κέληξν Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ ,Ίδξπκα  εξεπλψλ ,Ώζήλα,ζει.140-162. 

\
12

θπξφεξαο ΐ.(1994) «Ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ζηελ πνξεία ησλ ειιελναιβαληθώλ ζρέζεσλ» Ώζήλα, Πξαθηηθά 

ζεκηλαξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ,(ΟΒΑΐ,). ζει..36. 
13

Ααζθαιάθεο Ώ.(1967) «Κείκελα-Πεγαί ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο» Ώζήλα ηφκ. ΐ‟, ζει..258-259, θαη 

ΐαζ.θπξφεξα,φ.π.,ζει.36. 
14

Γηνράιαο Σ.(1967) «Αλέθδνηα ηηλά θείκελα πεξί Αιβαλίαο θαη Αιβαληθνύ αιθαβήηνπ θαη ειιελναιβαληθώλ ζρέζεσλ 

Αζήλα», ηνκ.ΐ‟,  ζει.258-259 θαη ΐαζ. θπξφεξα, φ.π. ζ.36 
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Κνπξβειέζη
15

 θαη πξηλ ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο θαηαπλίμεη ηελ επαλάζηαζε, νη ηφζθεδεο αγάδεο θαη 

κπέεδεο ηεο πεξηνρήο ζηέιλνπλ έθθιεζε ζηνλ βαζηιηά ζσλα θαη ζηελ βνπιή ησλ Βιιήλσλ θαη 

δεηνχλ ηελ πξνζάξηεζε ηνπο ζην ειιεληθφ βαζίιεην. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ηδέα ηεο 

πξνζάξηεζεο ηεο Ώιβαλίαο ζηελ Βιιάδα εγθαηαιείπεηαη  θαη θεξδίδεη έδαθνο ε δεκηνπξγία ελφο 

δπαδηθνχ θξάηνπο θαηά ηα πξφηππα ηεο Ώπζηξννπγγαξίαο. Πξηλ απφ ην ζπλέδξην ηνπ ΐεξνιίλνπ 

(1878) ζπλαληήζεθε  κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γεσξγίνπ ηνπ Ώ‟ ζηα Γηάλλελα
16

 ν έιιελαο πξφμελνο 

ηεο θφδξαο κε ηνπο ζεκαίλνληεο Ώιβαλνχο Abdul Frasheri θαη Mehmet ali Vrioni.Οη πξνηάζεηο 

ηεο ειιεληθήο πιεπξάο αθνξνχζαλ ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα ηνπ γεσγξαθηθνχ ηκήκαηνο σο ηνλ 

πνηακφ γελνχζν(Shkumbini). Μφλν αλ πξνζαξηηφηαλ  ζηελ Ώιβαληθή εγεκνλία  ε αλσ Ώιβαλία, 

ζα κπνξνχζε ε Ήπεηξνο ,ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ησλ Ώιβαλψλ λα ελζσκαησζεί ζην Βιιεληθφ 

θξάηνο. Έηζη νη ζπλελλνήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο νδεγήζεθαλ ζε απνηπρία. Σελ ίδηα ηχρε 

είραλ θαη νη κπζηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ηέθαλνπ θνπινχδε, απεζηαικέλνπ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε Ώιβαλνχο ηεο νζσκαληθήο βνπιήο.  Έηζη δηαθάλεθε όηη 

θαη νη δύν εζλόηεηεο δηεθδηθνύζαλ ηελ ίδηα πεξηνρή.
17

 Σν πξόβιεκα απηό δεκηνπξγήζεθε από ηελ 

ζπλήζεηα ησλ Σνύξθσλ  λα θαηαηάζζνπλ ηνπο ππεθόνπο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αλάινγα κε 

ηελ ζξεζθεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο νξζόδνμνπο Αιβαλνύο ηνπο ζεσξνύζαλ Έιιελεο θαη ηνπο 

κνπζνπικάλνπο Σνύξθνπο.
18

.  

       ην ζπλέδξην ηνπ ΐεξνιίλνπ (1878) πνπ επαθνινχζεζε. πεξηείρε εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ 

ππφδεημε λα παξαρσξεζεί ζηελ Βιιάδα ε Ήπεηξνο κέρξη ηνλ πνηακφ Καιακά. Έηζη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ ζπλεδξίνπ ζπγθιήζεθε απφ Ώιβαλνχο ζπλέιεπζε ζην Πξίδξελ ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ  γηα ηελ ππεξάζπηζε  ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ώιβαληθνχ έζλνπο, κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο Σνπξθίαο θαη ηηο παξαζθεληαθέο δηαβνπιεχζεηο ηεο Εηαιίαο.
19

 θνπφο ηνπ αιβαληθνχ απηνχ 

ζπλδέζκνπ ήηαλ λα πεηχρεη έλα απηφλνκν θαζεζηψο κέζα ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία»
20

Γηα ην 

δήηεκα κάιηζηα ηεο Δπείξνπ ζπγθξνηήζεθε ζηελ Πξέβεδα
21

, αιβαληθφ θνκηηάην ζηελ Ήπεηξν, κε 

αμηψζεηο νη νπνίεο έθηαλαλ κέρξη ηελ Πξέβεδα.
22

 
23

.Δ Ήπεηξνο θαη ε Ώιβαλία βξέζεθαλ ηελ επνρή 
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20

 Κφληεο ΐαζ. φ.π,ζ.297 
21

 Δ Ώιβαληθή εθδνρή  «Historia e shqiperise, Mbrotja trojeve jugore ,Kuvendi e Prevezes(11 janar 1879)dhe misioni 

diplomatic a Abdul Frasherit», Akademia e Shkencave e RPS te shqiperise, Instituti I Historise, ζ.227 θ.ε, Tirane 

1984,Vellim I dyte. 
22

 ΝηθνιαΎδνπ Βι. (1978) «Ξέλεο πξνπαγάλδεο θαη εζληθή αιβαληθή θίλεζε ζηηο κεηξνπνιηηηθέο επαξρίεο Γπξξαρίνπ θαη 

Βειεγξάδσλ θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
ν
 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αηώλα» , Εσάλληλα ,εθδ. ΕΜΕΏΥ , ζει.297. 

 Ο Α. Υαζηψηεο αλαδεκνζηεχεη επηζηνιή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Ώιβαληθνχ πλδέζκνπAbdul Frasheri θαη Mehmet Ali 

Vrioni πξνο ηελ εθεκεξίδα moniteur Universel ησλ Παξηζίσλ. Με ηελ επηζηνιή απηή ακθηζβεηείηε ε ειιεληθφηεηα ηεο 

Δπείξνπ, παξαπνηνχληαη νη γξαπηέο καξηπξίεο ηνπ Θνπθπδίδε, ηνπ Δξνδφηνπ, ηνπ ηξάβσλα θαη παξνπζηάδνληαη 
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απηή ζην ζεκείν δηαζηαχξσζεο ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Εηαιίαο θαη ηεο Ώπζηξίαο, νη νπνίεο 

γηα δηθνχο ηνπο ζθνπνχο ε θάζε κηα ζηήξημαλ ηελ εζληθή αθχπληζε ησλ αιβαλψλ.  Με ζθνπφ ηελ 

ίδξπζε Βιιελναιβαληθνχ βαζηιείνπ εξγάζηεθαλ νη ζχιινγνη «ΐιάκεδεο»
 24

 ηνπ Αεκήηξε 

Μπφηζαξε θαη ν «Ώξβαλίηηθνο χλδεζκνο» ηεο Ώζήλαο. Ο Βιιελνκαζήο Εζκαήι Κεκάι ΐιηψξα, 

ππέγξαςε ην 1907 κηα κπζηηθή ζπκθσλία κε ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ Γεψξγην Θενηφθε, ζηελ 

νπνία νξηδφηαλ  σο ζχλνξν κεηαμχ ησλ δπν εζλνηήησλ ε γξακκή Ώθξνθεξαχληα-κνλαζηήξη
25

.Δ 

ζπκθσλία απηή δελ έκειε λα πινπνηεζεί πνηέ. Σν 1908 ε επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ μεζήθσζε 

θαη πάιη ηνπο αιβαλνχο εζληθηζηέο, γηαηί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο νη Νεφηνπξθνη 

επεδίσθαλ ηνλ εθηνπξθηζκφ ησλ Ώιβαλψλ παξά ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο φηη ζα ζεβαζζνχλ ηελ 

Ώιβαληθή εζλφηεηα. Σν ίδην έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κνλαζηήξη ησλ θνπίσλ κηα 

ζπλέιεπζε
26

γηα λα επηιέμεη έλα εζληθφ αιβαληθφ αιθάβεην.  Σν ιαηηληθφ αιθάβεην επηιέρζεθε γηα 

ηελ γξαθή ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Ζ έιιεηςε «θνηλήο» εζληθήο ειιεληθήο γιώζζαο
27

, νδήγεζε ίζσο 

ζην λα κελ επηιεγεί ην  ειιεληθό αιθάβεην από ηελ εζλόηεηα απηή, πνπ δηέζεηε αξθεηνύο 

ειιελνκαζείο
28

 θαη ρξεζηκνπνηνύζε ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηηο εκπνξηθέο θαη επίζεκεο ζπλαιιαγέο 

ηεο. Παξά ηηο ζνβηληζηηθέο ζέζεηο αξθεηψλ αιβαλψλ , ν Βιιεληζκφο ηεο Δπείξνπ έδεηρλε θηιηθή 

                                                                                                                                                                                     
αλαιεζή ζηνηρεία σο πξνο ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ζηελ  Ήπεηξν, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζηελ 

επξσπατθή θνηλή γλψκε(Α. Υαζηψηεο, Αηαηξηβαί θαη ππνκλήκαηα πεξί Δπείξνπ, απφ ηνπ έηνπο 1874 κέρξη ηνπ έηνπο 

1879, ζ.100,Ώζήλεζηλ 1887,) 
22

 Μπισλάο Θαιήο, Αηθεγφξνο-Αηεζλνιφγνο  «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό ζην θαηώθιη ηεο Δζληθήο κεηνδνζίαο»  Βθδφζεηο, 

ηδέξεο. ζει.42-54. 
22

 Kondis, ΐasil ( 1976) «Greece and Albanian», I institute  for Balkan Studies, , Thessaloniki ζει..84,βι. Μαξ. 

Νπζηαδνπνχινπ- Πειεθίδνπ  «Οη βαιθαληθνί ιανί. Από ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε (14
νο

-

17νοαηλ.)»,Εσάλληλα ,ζει.204. 
23

 S.Pollo-A.Puto  «Ηζηνξία ηεο Αιβαλίαο» εθδνηηθή νκάδα, κηθξ. Μπ. Ώθθηζφγινπ, ζει.169. 
24

 Γηνράιαο Σίηνο,φ.π΄,ζ.435.Βπίζεο ΐαθαιφπνπινο (1992)Κσλ. «Ηζηνξία ηνπ Βόξεηνπ Διιεληζκνύ» , Ήπεηξνο 

,Θεζζαινλίθε, εθδ. Ώθψλ   Κπξηαθίδε, , ζει.644,θαη  «Διιεληζκόο» (1899), ,Ώζήλα, ζει.195-202.Δ πξνθήξπμε ηνπ 

«Ώιβαληθνχ πλδέζκνπ» ηεο Ώζήλαο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο έρν ,Μπφηζαξε θαη Σδαβέια απεπζχλεηαη ζηνπο 

αιβαλνχο θαη αλαθέξεη: «Ώδέιθηα! αο ιέγνκε θαη ζαο νλνκάδνκε αδέιθηα, δηφηη, φζν θη αλ καο ρσξίδνπλ ν ηφπνο θαη 

ε ζξεζθεία, δελ παχνκε λα είκαζηε αδέιθηα…. .Λνγήο ινγηψλ ερζξνί κπήθαλ αλάκεζά καο θαη καο ρψξηζαλ… ήκεξα 

βξηζθφκαζηε ζε επνρή ,πνπ αλαγελληνχληαη ηα έζλε… εκείο κνλάρα νη αξβαλίηεο ήκαζηε αθφκα ζηνλ χπλν… Δ Εηαιία  

ζέιεη ηελ Ώπιψλα καο… έιιελεο θαη αξβαλίηεο θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο είραλ κηα ζξεζθεία, έλα βαζίιεην, κηα 

παηξίδα, φηη ν θεληέξκπεεο  κηινχζε θαη αξβαλίηηθα θαη ειιεληθά, θη έγξαθε ηελ ειιεληθή γιψζζα… Βιιάδα ρσξίο 

Ώξβαληηηά θη αξβαληηηά ρσξίο Βιιάδα είλαη πξάγκαηη κηζά… Σα θαζαπηά  αξβαλίηηθα γξάκκαηα  είλαη  ειιεληθά… 

,ηη είλαη ειιεληθφ είλαη αξβαλίηηθν ,θη φ,ηη είλαη αξβαλίηηθν είλαη ειιεληθφ. Σν αίκα λεξφ δελ γίλεηαη… Βκπξφο 

αδέξθηα! Βιάηε λα γίλσκε έλα Βιιελναξβαλίηηθν ΐαζίιεην θαη πξέπεη λα γίλνκε, γηαηί έρνκε ελ αίκα, κηα παηξίδα θαη 

έλα ζεφ». 
25

 Henry bearlein, Southen Albania, under the Acroceraunian mountains, Argonaut, Chicago, ζ.34 θαη Pan. Pipinelisο 

64. 
26

 Skendi Stauro «the Albanian national awakening 1878-1912» (1967) Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey ζ.370. 
27

 Πξβ. Παπαδφπνπινο Ώιέμ.,φ.π.ζει.46 
28

 Ο Γξεγφξηνο Ώξγπξνθαζηξίηεο κεηέθξαζε ην 1827 ηα επαγγέιηα ζηελ αιβαληθή γιψζζα κε ειιεληθνχο 

ραξαθηήξεο(ζηνηρεία).Ο Κσλζηαληίλνο Υξηζηνθνξίδεο απφ ην Βικπαζάλ έγξαςε ην 1904 ην ιεμηθφ ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη ρξήκαηα ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο. Ώλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηελ ρξνληθή 

,ζπγθπξία, κπνξεί λα αληηιεθηεί ηελ ζεκαζία ησλ δπν απηψλ έξγσλ γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο αιβαληθήο εζλφηεηαο. 
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δηάζεζε 
29

απέλαληη ζηνπο Ώιβαλνχο. ην κεηαμχ νη Ώιβαλνί δελ άξγεζαλ λα δηαθεξχμνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνχο ελψ αθφκε βξηζθφηαλ ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ηνπο 

ζπλείδεζεο. Ζ θξαηηθή ππόζηαζε πξνεγήζεθε θαη ε εζληθή ζπλείδεζε αθνινύζεζε. Καλέλαο πόιεκνο 

θαη θακηά αμηόινγε επαλαζηαηηθή δξάζε δελ ζπλέβαιιε ζηελ εζληθή νινθιήξσζε ησλ Αιβαλώλ 

         Δ δηαίξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ζε «Έιιελεο» θαη «Ώιβαλνχο», απνηειεί 

ρνλδξνεηδή ππεξαπινχζηεπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ εκπνδίδεη θάζε ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε 

θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο κεγάισλ παξεξκελεηψλ. Ήδε ν Ώζαλάζηνο Φαιίδαο, ζηηο αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα ,δηαηξεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζε:1) Γξαηθνχο Υξηζηηαλνχο, 2)Ώιβαλνχο  

Υξηζηηαλνχο3)Ώιβαλνχο Σνχξθνπο. Ο Παλαγηψηεο Ώξαβαληηλφο  ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα 

δηαθξίλεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:1)Έιιελεο 2)Ώιβαλνχο ή 

θηπεηαξένπο3)Γξαηθναιβαλνχο ή Δκηέιιελεο4)ιάβνπο ,βνπιγαξηθήο  ή ζεξβηθήο θαηαγσγήο, 

5)Κνπηζφβιαρνπο 6)Ώξβαληηφβιαρνπο ή Γθαξαγθνχλεδεο, βιάρηθεο θαηαγσγήο 7)Ώζίγγαλνπο, Δ 

ηξίηε κεγάιε θαηαγξαθή, είλαη απφ ην II Γξαθείν ηνπ γεληθνχ επηηειείνπ ζηξαηνχ ην 1913 πνπ 

δεκνζηεχηεθε κε ράξηε ην 1919.Βδψ νη θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ είλαη μεθάζαξεο:   

«¨Έιιελεο»  θαη  «Ώιβαλνί». ΄Βηζη, ζηελ ειιεληθή  απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ην 1913 ε θαηαλνκή 

ησλ δπν εζληθψλ νκάδσλ παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 

Παπαδφπνπινο Ώ. « Ο Αιβαληθόο Δζληθηζκόο θαη ν Οηθνπκεληθόο Διιεληζκόο» ζει.130, Βθδ. Νέα χλνξα-Ληβάλε, Ώζήλα 1992. 

Δ Βιιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Ώιβαλία είλαη ε ζπκπαγέζηεξε θαη πιεηνςεθνχζα πιεζπζκηαθά 

νκάδα ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ Ώγίσλ αξάληα, Αειβίλνπ, ηνπ Ώξγπξφθαζηξνπ θαη ηεο Υηκάξαο, φπνπ 

                                                           
29

 ΐαθαιφπνπινο Κσλ(1992) «Ηζηνξία ηνπ Βόξεηνπ Διιεληζκνύ-Ήπεηξνο»  Θεζζαινλίθε ,εθδ. Ώθσλ Κπξηαθίδε, Kontis 

Basil, (1976.) « Greece and Albania 1908-1914»   Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, ζει.49. 

Νοκός Κορσηζάς Έιιελες Αιβαλοί ύλοιο 

Βπαξρία Κνξπηζάο 32.873 35.807 68.680 

Βπαξρία ηαξφβνπ 326 8.262 8.588 

Βπαξρία Κνιψληαο 11.269 9.615 20.884 

Νοκός Αργσροθάζηροσ    

Βπαξρία  Ώξγπξνθάζηξνπ 20.016 21.424 41.440 

Βπαξρία Υηκάξαο/ 

Κνπξβειεζίνπ 

6.188 4.460 10.648 

Βπαξρία  Αειβίλνπ 17.293 4.463 21.940 

Βπαξρία   Λεζθνβηθίνπ 6.455 3.993 10.448 

Βπαξρία  Σεπειελίνπ 6.093 6.727 12.820 

Βπαξρία  Πξεκεηήο 10.823 12.251 23.074 

Βπαξρία Πσγσλίνπ 5.185 4.715 9.900 

χλνιν 116.523 111.899 228.422 
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θπξίσο εληνπίδεηαη. Με βάζε  ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ε εληχπσζε είλαη ,  φηη νη Έιιελεο ηεο 

Ώιβαλίαο ππεξβαίλνπλ νπσζδήπνηε ηηο 100.000 θαη πηζαλφηαηα θζάλνπλ ηηο 150.000,αιιά νπδεκία 

έλδεημε ππάξρεη  φηη θηλνχληαη αηζζεηά πέξαλ απηνχ ηνπ αξηζκνχ.  

ΥΑΡΣΖ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

     -Μαχξν: εκεξηλά θξαηηθά φξηα Βιιάδνο - Ώιβαλίαο 

     -Μπιε: ξηα Πξσηνθφιινπ Κεξθχξαο (Ώπηφλνκε Ήπεηξνο - 1914) 

     -Κφθθηλν: ξηα ηεο Δπείξνπ θαηά ηηο αξραίεο αλαθνξέο 

                                          

        Ζ Γεκηνπξγία Αιβαληθνύ Κξάηνπο θαη ε γέλλεζε ηνπ Βνξεηνεπεηξσηηθνύ δεηήκαηνο. 

        Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ελζσκάησζε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο λφηηαο Δπείξνπ θαηά ηνπο 

έλδνμνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα παξά ηηο δπζρέξεηαο, θαηλφηαλ φηη 

νδεγείηαη ζηελ θπζηθή ηνπ ιχζε,. Καηά ην ζπλέδξην ηνπ ΐεξνιίλνπ ην 1878 άλνημε ην δξφκν γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηνπ λνκνχ Άξηαο, αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπείξνπ 
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παξέκεηλε  ππφδνπιν. Δ επεηξσηηθή κνχζα ζξήλεζε ηφηε ηνλ εληαθηαζκφ ηνπ επεηξσηηθνχ 

δεηήκαηνο.
30

  

«ζε όιν ηνλ θόζκν μαζηεξηά ,ζ’ όινλ ην θόζκν ήιηνο , 

κα ζηα θαεκέλα Γηάλλελα καύξν ,βαξύ ζθνηάδη…» 

     Ήδε απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Άξηαο ην 1881,ε ηνπξθηθή δηνίθεζε, αληηιακβαλφκελε ηνλ 

απμαλφκελν θίλδπλν απψιεηαο ηεο Δπείξνπ ζθιήξπλε ηελ ζηάζε ηεο θαη κεζφδεπζε πηεζηηθά κέηξα 

θαηά ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο απηήο ελψ παξάιιεια νη ερζξνί ηνπ ειιεληζκνχ κε 

κεζνδηθή πξνπαγάλδα, επηδφζεθαλ ζε κηα ζαηαληθή ππνλνκεπηηθή πξνζπάζεηα θαηά ηνπ εζληθνχ 

θξνλήκαηνο θαη ηνπ απειεπζεξσηηθνχ πφζνπ ηνπ επεηξσηηθνχ ειιεληζκνχ. Σν  ειεχζεξν Βιιεληθφ 

θξάηνο ηφηε, κηθξφ, αλνξγάλσην θαη θαρεθηηθφ, δελ αληέδξαζε. ηαζκφ  ζηελ ηζηνξία ηνπ αγψλα 

ηνπ επεηξσηηθνχ ειιεληζκνχ απνηέιεζε ε ίδξπζε ζηελ Ώζήλα  ην 1906 ηεο Δπεηξσηηθήο εηαηξείαο. 

31
 Ώγσληδφκελε γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ε ειιεληθή Ήπεηξνο, ε «αξρέγνλνο Βιιάο», είρε λα 

αληηκεησπίζεη εθηφο απφ ηελ Σνπξθηθή θπξηαξρία, θαη ηηο αλήζηθεο βιέςεηο ηεο Εηαιίαο θαη ηεο 

Ώπζηξίαο, νη νπνίεο κε ηελ πξνπαγάλδα ηνπο θαη ηελ αλζειιεληθή ηνπο πνιηηηθή. θαζηζηνχζαλ 

δπζρεξέζηαηε ,ε αθφκα θαη αλέθηθηή ηελ επηπρή ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο.  

    Δ Ώπζηξία θαη ε Εηαιία έξηδαλ κεηαμχ ηνπο πνηα ζα θαηαβξνρζίζεη πξψηε ηελ Ώιβαλία πνπ ηφηε 

απνηεινχζε απιά κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, επεδίσθαλ  δε, θάζε 

κηα γηα ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα, ηελ δεκηνπξγία αιβαληθνχ θξάηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

θαηαβξφρζηζε ηνπ ζχκαηνο καθξνπξφζεζκα. Έρνληαο ζηήξηγκα ηνπο ηζρπξνχο απηνχο πξνζηάηεο 

ην 1908,Ώιβαληθέο ζπκκνξίεο, αξρίδνληαο απφ ηνπο λνκνχο Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Εσαλλίλσλ, 

εθβηάδνπλ ηνπο ειιεληθνύο πιεζπζκνύο λα ππνγξάςνπλ δειώζεηο όηη  αλήθνπλ ζηελ αιβαληθή 

εζλόηεηα, θαη πξνβαίλνπλ ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. πσο ήηαλ επφκελν, ν επεηξσηηθφο 

ειιεληζκφο αληέδξαζε κε έλνπιεο αληάξηηθεο νκάδεο θαη ν αγψλαο κεηαμχ ησλ αληηπάισλ 

ζηνηρείσλ ζα ήηαλ πνιχ αηκαηεξφο, φπσο θαη ν πνιπαίκαθηνο καθεδνληθφο αγψλαο, αλ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1912 δελ μεζπνχζε ν βαιθαληθφο πφιεκνο, ν  νπνίνο έζεζε ηέξκα, ηνπιάρηζηνλ σο 

πξνο ηελ λφηηα Ήπεηξν, ζηελ κεγαινκαλία ησλ αιβαλψλ θαη ηελ δνιηφηεηα ησλ θεδεκφλσλ ηνπο. Ο 

βαιθαληθφο πφιεκνο ηνπ 1912 δεκηνχξγεζε έλα ζνβαξφ δίιεκκα ζηνπο Ώιβαλνχο εζληθηζηέο. Σν 

δίιεκκα ήηαλ αλ ζα έπξεπε λα πνιεκήζνπλ ελαληίσλ ησλ Σνχξθσλ ή λα ηαρζνχλ ζην πιεπξφ ηνπο. 

ηελ ζπλεδξίαζε ησλ θνπίσλ ηνπ 1912,απνθάζηζαλ ηειηθά, λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ησλ 

Σνχξθσλ
32

 γηα λα εκπνδίζνπλ ην δηακειηζκφ ηεο Ώιβαλίαο, παξφιν πνπ δηέβιεπαλ φηη ε Σνπξθία 

                                                           
30

 Πξσηνςάιηεο  Βκ. (1978) «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό Εήηεκα», Ώζήλα, Βηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ,ζει.7-18. 
31

 Ληβαδάο Ώιέμ. (1964) «Οη πξόδξνκνη ηεο απειεπζεξώζεσο ησλ Ησαλλίλσλ», Ώζήλα, ζει.30. 
32

ΐasil Kodis ,(1976) «Greece and Albanian», Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, ,ζ.84,Bι. Μαξ. 

Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, «Οη βαιθαληθνί ιανί. Από ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε (14
νο

-

17νοαηλ.)» ,Εσάλληλα, ζει.204. 
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ζα έραλε ηνλ πφιεκν. Πξάγκαηη νη βαιθάληνη ζχκκαρνη θέξδηζαλ ηνλ πφιεκν. Οη έξβνη 

πξνήιαζαλ πξνο ην Απξξάρην θαη νη Έιιελεο  πξνο ηελ Ώπιψλα. 
33

Ώκέζσο νη ηκπεξηαιηζηηθέο 

βιέςεηο ηεο Ώπζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Εηαιίαο έγηλαλ εκθαλείο.
 34

  Ο ειιελνκαζήο Εζκαήι Κεκάι 

ΐιηφξα, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1912 θήξπμε ηελ αιβαληθή αλεμαξηεζία θαη αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηεο 

πξψηεο θπβέξλεζεο ηεο αλεμάξηεηεο Ώιβαλίαο. Δ πξεζβεπηηθή δηάζθεςε πνπ ζπλήιζε ζην 

Λνλδίλν κε δήισζή ηεο ζηηο 20 Αεθεκβξίνπ 1912 δέρζεθε λα παξαρσξήζεη ζηελ Ώιβαλία 

απηνλνκία ππφ ηελ επηθπξηαξρία ηεο Σνπξθίαο, αιιά ε Εηαιία θαη ε Ώπζηξννπγγαξία επεδίσθαλ 

ηελ παξαρψξεζε αιβαληθήο αλεμαξηεζίαο.
35

Καη ελψ ε Βιιάδα αγσληδφηαλε ζηα πεδία ησλ καρψλ, 

ε πξεζβεπηηθή δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ ηνλ Ενχιην ηνπ 1913,δεκηνπξγεί αιβαληθφ θξάηνο θαη 

παξέρεη αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία ζε έλα ιαφ  ν νπνίνο δελ ηελ είρε δεηήζεη γηαηί δελ είρε αθφκε 

ηφηε δηακνξθσκέλε εζληθή ζπλείδεζε.
36

 Με ηελ ζπλζήθε Βηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ(30 ΜαΎνπ 1913) 

νη Μεγάιεο Απλάκεηο αλαιακβάλνπλ ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ ηεο Ώιβαλίαο, αιιά θαη ηελ επίιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ. ζνη  εκπλεχζηεθαλ ην ζπζρεηηζκφ ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

λεζηψλ ηνπ αηγαίνπ κε ηελ δηαξξχζκηζε ησλ ζπλφξσλ ηεο Ώιβαλίαο, θαίλεηαη φηη είραλ πξνβιέςεη 

ζσζηά. Δ Βιιάδα αλαγθάζηεθε λα ηεξήζεη επηθπιαθηηθή ζηάζε ζην ζέκα ηεο βνξείνπ Δπείξνπ κε 

ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ. Με βάζε ηε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ 

Λνλδίλνπ, νη κεγάιεο δπλάκεηο ζηηο 27 Ενπιίνπ 1913 θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ 

ηνπ Λνλδίλνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Ώιβαλία  έγηλε θξάηνο αλεμάξηεην θαη θπξίαξρν . Δ Αηεζλήο 

επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε απφ αληηπξνζψπνπο ησλ έμη Μεγάισλ Απλάκεσλ
37

,αλέιαβε  ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ.
38

 
39

 Δ απφζπαζε ηεο βνξείνπ Δπείξνπ απφ ηελ κηα θαη αδηαίξεηε ήπεηξν 

απνηέιεζε κνλαδηθφ εκπαηγκφ ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ.  Μηα πεξηνρή κε  ειιεληθφ 

πιεζπζκφ θαη πνιηηηζκφ απφ αξραηνηάηνπο ρξφλνπο κέρξη θαη ζήκεξα,  θαη πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

εθρσξήζεσο ηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο, ιεηηνπξγνχζαλ 360 ειιεληθά ζρνιεία 

κε 22.500 ειιελφπνπια καζεηέο. Σελ απφθαζε απηή αλαθνίλσζαλ νη κεγάιεο δπλάκεηο ζηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ ην 1914 θαη  αμίσζαλ  απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ηελ εθθέλσζε ηεο απφ ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο Ώιβαλνχο. Αήισζαλ επίζεο πσο ε απνδνρή ησλ 

                                                           
33

 Μπισλάο Θαιήο. Αηθεγφξνο-Αηεζλνιφγνο «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό ζην θαηώθιη ηεο Δζληθήο κεηνδνζίαο» , ,Βθδφζεηο 

ηδέξεο. ζει.42-54. 
34

 Basil Kondis,φ.π.,ζ.103. 
35

 British Documents, IX II, No257 απφ παξαπνκπή   P.PIPINELI, Europe and the Albanian question, ζ.9,Argonaut, 

Chicago 1963. 
36

 Βπηζηεκνληθή Βπεηεξίο ηεο Παζπε (1959-1960) ζει.751 
37

 ΐαθαιφπνπινο Κσλ. φ.π,ζει.780,ΐι. Κνξαληή Ώλη.(1988). «Σν βνξεηνεπεηξσηηθό από δηπισκαηηθήο ζθνπηάο, 

Βόξεηνο Ήπεηξνο, Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιόο»  Ώζήλα, Πξαθηηθά Ώ΄ Παλειιελίνπ Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, ζει.756,  
38

 Εσαλλίδεο ΐαζ.( 1946) «Ζ αγσλία ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, κειέηε αλαγλσζζείζα ελ ησ ζπλειζόληη ελ Θεζζαινλίθε 

ζπλεδξίσ εζληθώλ δηθαίσλ ηελ 5
ελ

 Ηνπλίνπ 1956» Θεζζαινλίθε. ζει.13. 
39

 Μπισλάο Θαι. Αηθεγφξνο-Αηεζλνιφγνο «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθό ζην Καηώθιη ηεο Δζληθήο κεηνδνζίαο» Βθδφζεηο Ε. 

ηδέξεο. 
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λενζχζηαησλ ζπλφξσλ ηεο Ώιβαλίαο απφ ηελ Βιιάδα ζα εμαξηαηάην θαη ε παξαρψξεζε ζε απηήλ 

ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ. Δ ειιεληθή Κπβέξλεζε δηακαξηπξήζεθε έληνλα γηα ηελ δπζκελή απηή 

απφθαζε αιιά        

 

Ο ΥΑΡΣΖ ΣΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

                                         

 

 Δζλνγξαθηθή θάξηα ηεο Βόξεηαο Ζπείξνπ ην 1913, ηελ νπνία παξνπζίαζε ε Διιάδα ζηε 

ζύλνδν ηεο εηξήλεο ζην Παξίζη ην 1919.. Ειρινθσ του Παριςιοφ (1919) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D_(1919)
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 αλαγθάζηεθε λα ππαθνχζεη.
40

 Με ηηο εμειίμεηο απηέο, ζθαγηαδφηαλ ηα εζληθά δίθαηα ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ απφ κηα άδηθε απφθαζε, κε ηελ νπνία θαηαδηθάδνληαλ ρηιηάδεο έιιελεο, πνπ πξφζθαηα 

είραλ ειεπζεξσζεί κεηά ηηο πεξήθαλεο λίθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, λα 

επαλέιζνπλ ζηελ δνπιεία ελφο θπξίαξρνπ θαη εμίζνπ ή θαη πεξηζζφηεξν βάξβαξνπ απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν, ηνπ Ώιβαλνχ. 

     Δ απνρψξεζε ηνπ Βιιεληθνχ ζηξαηνχ απφ ηελ βφξεηα Ήπεηξν έξημε ηνπο Δπεηξψηεο ζε βαζεηά 

απειπηζία Σα ζπκθέξνληα ηεο Ώπζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Εηαιίαο θαηίζρπζαλ ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο 

εζηθήο, θαη φπσο αλαθέξεη ν Βκκαλνπήι Πξσηνςάιηεο, ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα εμειίρζε εηο 

δίπξαθην δξάκα, ηνπ νπνίνπ ε κελ πξψηε πξάμηο, παηρζείζα εηο ηα πεδία ησλ καρψλ, θαηέιεμαλ ζε 

ληθεηήξηνλ ζξίακβνλ, ελψ ε Αεπηέξα πξάμηο, εθηπιηρζείζα θπξίσο εηο ηα ζθνηεηλά παξαζθήληα ηεο 

δηπισκαηίαο, κεηαβιεζεί εηο εζληθήλ ηξαγσδία»
41

Οη Δπεηξψηεο βξηζθφκελνη ζε απηήλ ηελ ηξαγηθή 

ζέζε πιένλ, θαη ηνλ ζθαγηαζκφ ησλ δηθαίσλ ηνπο, απνθάζηζαλ λα επαλαζηαηήζνπλ…… 

         Χζηφζν, πξηλ αθφκα κπνξέζεη λα αξρίζεη ε εθθέλσζε ηεο ΐνξείνπ  Δπείξνπ
42

απφ ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ, ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 1914,ε παλεπεηξσηηθή πλέιεπζε ζην Ώξγπξφθαζηξν 

απνθάζηζε φηη νη Δπεηξψηεο, θαζψο ηνπο ζηεξνχζαλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο κε ηελ Βιιάδα, ζα 

δερφηαλ κφλν ηνπηθή απηνλνκία ή ζε πεξίπησζε πνπ ζα απνηχγραλαλ ζε απηφ, δηεζλή θαηνρή.
43

 Γηα 

λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο απηφο ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1914, αλαρψξεζε απφ ηελ Ώζήλα ν 

δηαπξεπήο επεηξψηεο πνιηηηθφο, Γεψξγηνο- ρξεζηάθεο  Γσγξάθνο, πξψελ ππνπξγφο εμσηεξηθψλ 

ηεο Βιιάδνο, έθζαζε ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη ζρεκάηηζε ηελ θπβέξλεζε ηεο απηφλνκεο Δπείξνπ. Δ 

θπβέξλεζε απηή θήξπμε ηελ 17 Φεβξνπαξίνπ 1914  ηελ απηνλνκία ηεο βνξείνπ Δπείξνπ θαη χςσζε 

ηελ ειιεληθή ζεκαία  ζηηο θπξηφηεξεο πφιεηο ηεο. Βμαπέιπζε δε ελζνπζηψδε πξνθήξπμε κε ηελ 

νπνία θαινχζε ηνπο έιιελεο ηεο βνξείνπ Δπείξνπ, λα πξναζπίζνπλ κε θάζε ζπζία ηελ αθεξαηφηεηα 

ηνπο εδάθνπο ηελ ειεπζεξία ηεο αλεμαξηήηνπ παηξίδαο ηνπο απφ θάζε πξνζβνιή. Δ εμέγεξζε ηεο 

βνξείνπ Δπείξνπ δελ πξνεξρφηαλ νχηε ππνζηεξηδφηαλε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. ΐιέπνληαο 

ηελ αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ ήπεηξν νη κεγάιεο δπλάκεηο ζηέιλνπλ 

αληηπξφζσπφ ηνπο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε αληηπξνζψπνπο ηεο απηφλνκεο θπβέξλεζεο  θαη δίλνπλ 

εληνιέο ζηελ δηεζλή επηηξνπή έιεγρνπ ζηελ  Ώιβαλία, πξνηείλνληαο θάπνηεο αιιαγέο ζηελ ηειηθή 

ζπκθσλία θαη βειηίσζε ησλ φξσλ θαζψο θα λα  κειεηήζεη κηθξέο δηνξζψζεηο ζηα ζχλνξα. Ώπηή ε 

απάληεζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε εθθέλσζε ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ 

                                                           
40

 Πξσηνςάιηεο  Βκ. (1978) «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθόλ  δήηεκα», Ώζήλα, Βηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ,ζει.35. 
41

Πξσηνςάιηε  Βκκ. (1978) «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθόλ δήηεκα», Ώζήλα,ζ.8,P.Pipinelis, (1963) Europe and the Albanian 

Question, Chicago Argonaut, s.59,. 
42

 Κφληεο ΐαζ. « Δπαίζζεηεο Ηζνξξνπίεο, Διιάδα θαη Αιβαλία ζηνλ 20
ν
 αηώλα» εθδφζεηο παξαηεξεηήο. 

43
 Ώ.Τ.Β.,1914,Ώ/5ηγ,αξ.4323,Γεληθφο Αηνηθεηήο Δπείξνπ πξνο ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ,Εσάλληλα,13 Φεβξνπαξίνπ 

1914. 
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ππφινηπε βφξεην Ήπεηξν πνπ είρε παξαρσξεζεί ζηελ Ώιβαλία.
44

 Έπεηηα απφ ηελ απνρψξεζε ησλ 

ειιεληθψλ δπλάκεσλ μέζπαζαλ ζνβαξέο ηαξαρέο ζε αξθεηά ζεκεία κεηαμχ ησλ αιβαλψλ θαη ησλ 

ηζρπξψλ επεηξσηηθψλ δπλάκεσλ. Οη Δπεηξψηεο πήξαλ ηελ Βξζέθα
45

 θαη πξνρψξεζαλ ζην Φξάζαξη 

θαη ηελ Κνξπηζά. ην ζεκείν απηφ ε Εηαιηθή θπβέξλεζε αλάγθαζε ηνπο Ώιβαλνχο λα θάλνπλ θάζε 

παξαρψξεζε ζηνπο επεηξψηεο
46

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, γηα λα δψζεη θάπνηα εληχπσζε 

ηάμεο ζηελ λφηηα Ώιβαλία,  νη Ώιβαλνί θάιεζαλ ηελ δηεζλή επηηξνπή Έιεγρνπ λα πάξεη ζηα ρέξηα 

ηεο ην πξφβιεκα ηεο Δπείξνπ θαη λα ελεξγήζεη σο κεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηελ Ώιβαλία θαη ηελ 

απηφλνκε θπβέξλεζε. Πξαγκαηηθά ε δηεζλήο επηηξνπή ζπκθψλεζε θαη ζηέιλεη πξνηάζεηο νη νπνίεο 

γίλνληαη ακέζσο απνδεθηέο απφ ηνλ Γεψξγην Γσγξάθν. Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο ζπκθσλίαο νη 

Ώιβαλνί δηέηαμαλ «παχζε ππξφο» Καη  άξρηζε ε ράξαμε ηεο νπδέηεξεο δψλεο κε ιεπθέο ζεκαίεο. Ο 

Γσγξάθνο εμέδσζε απζηεξφηαηεο δηαηαγέο γηα ηελ απφιπηε ηήξεζε  ησλ φξσλ αλαθσρήο.
47

 Έηζη  

ζηηο 17 ΜαΎνπ ππνγξάθεηαη ε ζπκθσλία γλσζηή σο πξσηόθνιιν ηεο Κέξθπξαο. Με ηνπο φξνπο ηνπ 

ε βφξεηα Ήπεηξνο πέηπρε απηνλνκία, έρνληαο  εγεκφλα ηνλ πξίγθηπα ΐεδ, ρσξίο φκσο νπζηαζηηθή 

εμνπζία.  Δ ζπκθσλία  επίζεο πξνλννχζε εθηφο ησλ  άιισλ θαη ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηα ζρνιεία, αλ θαη ζηηο ηξείο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ε  αιβαληθή ζα δηδαζθφηαλε 

ζπγρξφλσο κε ηελ ειιεληθή. Χζηφζν ε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζα γηλφηαλε απνθιεηζηηθά ζηελ 

ειιεληθή. Ώιιά πάλσ απφ φια νη Μεγάιεο Απλάκεηο ζα εγγπνχληαλ ηελ εθηέιεζε θαη ηελ 

δηαηήξεζε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ.
48

.Οη θπξηφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Κέξθπξαο
49

αθνξνχζαλ: ηελ Οξγάλσζε, ηηο πεξηνρέο ζηελ νπνίεο ζα εθαξκνδφηαλ, ζηελ 

Υσξνθπιαθή, ζηελ δηαηήξεζε ηεο Σάμεο, ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο, ζηηο Οξζφδνμεο Κνηλφηεηεο, ζηα 

ζρνιεία: Δ εθπαίδεπζε είλαη ειεχζεξε. ηα ζρνιεία ησλ νξζνδφμσλ θνηλνηήησλ ε εθπαίδεπζε 

γίλεηαη ζηα ειιεληθά. ηηο ηξείο ηάμεηο ηνπ Αεκνηηθνχ καδί κε ηελ ειιεληθή ζα δηδάζθεηαη θαη ε 

αιβαληθή, αιιά ε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ειιεληθά. ηελ ειεπζεξία 

γιψζζαο: Δ ρξήζε ηεο Βιιεληθήο θαη ηεο Ώιβαληθήο γιψζζαο ζηνπο λφηηνπο λνκνχο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο αξρέο.  ΐνήζεηα ζηηο πεξηνρέο, ηελ ακλεζηία  ζηνπο Δπεηξψηεο,   

Βγγπήζεηο: Οη δπλάκεηο πνπ ζηελ ζπλδηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ εγγπήζεθαλ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο 

Ώιβαλίαο εγθαζηζηνχλ Αηεζλή επηηξνπή ειέγρνπ (Α.Β.Β.) θαη εγγπψληαη ηελ εθηέιεζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. Έηζη ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Ενπλίνπ  ηνπ 1914 ζπλέξρεηαη 

ζην Αέιβηλν παλεπεηξσηηθφ ζπλέδξην γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο Κέξθπξαο. Σν 
                                                           

44
 FO  (foreign office) 371/1893/18755.Elliot πξνο Grey, Ώζήλα, 28 Ώπξηιίνπ 1914. 

45
 Κφληεο ΐαζ. « Δπαίζζεηεο Ηζνξξνπίεο Διιάδα θαη Αιβαλία ζηνλ 20

ν
 αηώλα»  εθδφζεηο παξαηεξεηήο, ζει.84-98. 

46
 FO (foreign office)  371/1888/20046. Rodd πξνο     Grey,  Ρψκε, 5 ΜαΎνπ 1914. 

47
 Ώ.Τ.Β..1914.Ώ/5ηγ.αξ.11929.Γεληθφο Αηνηθεηήο Δπείξνπ  πξνο ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ,Εσάλληλα,8 ΜαΎνπ 1914. 

48
 FO371/1888/23057Lamb πξνο Grey,Κέξθπξα,17Μαίνπ 1914,θελδέξεο, «Ο Βνξεηνεπεηξσηηθόο Αγώλ»,ζ.133-136 

49
 Παπαδφπνπινπ Γεσξ.(1981.) «Ζ Δζληθή ειιεληθή Μεηνλόηεο εηο ηελ Αιβαλίαλ θαη ην ρνιηθόλ απηήο δήηεκα» 

Εσάλληλα, ,Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ 1921-1979,Βθδφζεηο  Εδξχκαηνο ΐνξεηνεπεηξσηηθψλ Βξεπλψλ, ζει.15-18. 
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πλέδξην επηθχξσζε ην «Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο» εθηφο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Υεηκάξξαο, νη 

νπνίνη απνρψξεζαλ δηακαξηπξφκελνη γηα ηελ ιχζε πνπ δφζεθε, αλπςψλνληαο ζηελ Υηκάξα ηελ 

ειιεληθή εκαία. Δ Ώιβαλία απνδέρεηαη ηνπο φξνπο θαη  αλαγλσξίδεη ην πξσηφθνιιν ηεο 

Κέξθπξαο
50

  Με ην Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο, ην νπνίν βέβαηα δελ κπφξεζε λα εθαξκνζηεί γηαηί 

θεξχρηεθε ν πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο, ε Βιιάδα απέβιεπε λα δεκηνπξγήζεη φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο Ώιβαλνχο, κε πξφζεζε λα  ηνπο απνζπάζεη  απφ ηελ αγθαιηά θαη ηελ 

εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ Εηαιία θαη ηελ Ώπζηξία, γηαηί πίζηεπε φηη ε Βιιάδα θαη ε Ώιβαλία 

δεκηνπξγνχζαλ κηα θπζηθή ηζνξξνπία ελαληίνλ ηνπ ιαβηθνχ επεθηαηηζκνχ.  

     Με ηελ έθξεμε , ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1914 ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ,  νη κεγάιεο δπλάκεηο 

δεηνχλ απφ ηελ Βιιάδα λα αλαθαηαιάβεη επίζεκα ηελ ΐφξεην Ήπεηξν
51

,  πνπ ζεκαίλεη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εζληθψλ πφζσλ ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ, γη‟ απηφ ε θπβέξλεζε ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ, ζηηο 24-10-1914 παξαδίλεη ηελ ρψξα ζηελ κεηέξα παηξίδα, κε εθδειψζεηο 

εζληθνχ παλεγπξηνχ. Σελ 6-12-1914 δηεμάγνληαη εθινγέο νη πξψηεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηελ 

βφξεην Ήπεηξν θαη νη εθιεγέληεο βνπιεπηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Γεψξγηνο Γσγξάθνο, 

παίξλνπλ κέξνο ζηελ βνπιή ησλ ειιήλσλ.  Δ αλαθαηάιεςε φκσο ηεο βνξείνπ Δπείξνπ γηα δεχηεξε 

θνξά απφ ην ζηξαηφ ηεο Βιιάδαο, κε εληνιή ησλ ζπκκάρσλ ηεο Ώληάη(Entente),
52

δελ ζεκαίλεη 

δπζηπρψο θαη ην ηέινο ησλ αγψλσλ γηα ηελ βφξεην Ήπεηξν. Σελ άλνημε ηνπ 1916 ην δήηεκα ηεο 

βνξείνπ Δπείξνπ πεξηπιέρζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ θηινγεξκαληθή ζηάζε πνπ θξαηνχζε ε 

θπβέξλεζε θνπινχδε
53

, Όζηεξα φκσο απφ ηελ είζνδν  ηεο Βιιάδαο ζηνλ πφιεκν ηνλ Ενχλην ηνπ 

1917,ν ΐεληδέινο θαηφξζσζε λα πείζεη ηνπο ζπκκάρνπο ψζηε ηα Εηαιηθά ζηξαηεχκαηα λα 

εθθελψζνπλ ηελ Νφηηα Ήπεηξν, φρη φκσο θαη ηελ ΐφξεηα. Γεγνλφο είλαη φηη ν ΐεληδέινο απφ ηελ 

αξρή ηνπ Ώ‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πξνζπάζεζε λα ζψζεη ηελ ΐφξεηα Ήπεηξν απφ ηελ μέλε 

θαηνρή. Παξφιεο φκσο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, ηα ζρέδηα ηνπ αλαηξάπεθαλ εμαηηίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηραζκνχ, πνπ απνδείρηεθε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο βνξείνπ Δπείξνπ φρη 

απφ ηνπο Έιιελεο αιιά απφ ηνπο Γάιινπο θαη θπξίσο ηνπο Εηαινχο. ηελ ζπλέρεηα ε Ώιβαλία 

γίλεηαη κέινο ηεο θνηλσλίαο ησλ εζλψλ, αθνχ θαηαζέηεη δήισζε πνπ αλαγλσξίδεη ηα ζξεζθεπηηθά 

θαη ζρνιηθά δηθαηψκαηα ησλ ειιήλσλ, πξάγκα πνπ επηβεβαηψζεθε θαη ζην δηεζλέο δηθαζηήξην ηεο 

Υάγεο, θαηφπηλ πξνζθπγήο ηεο Βιιάδαο, πνπ φκσο δελ ηήξεζε ε Ώιβαλία. Οη Ώιβαληθέο 
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Παπαδφπνπινο, Γεσξ.(1981)Υαξ  «Ζ Δζληθή Διιεληθή Μεηνλόηεο εηο ηελ Αιβαλίαλ θαη ην ρνιηθόλ απηήο Εήηεκα» 

Εσάλληλα, Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ 1921-1979,. Βθδφζεηο Εδξχκαηνο ΐνξεηνεπεηξσηηθψλ Βξεπλψλ, ζει.18. 
51

A.Y.E.,1914, Ώ/5.Έθζεζε ζηξαηεγνχ Παπνχια ζρεηηθά κε ηελ αλαθαηάιεςε ηεο ΐνξείνπ Ήπεηξνπ,Πξεκεηή,1 

Ννεκβξίνπ 1914. 
52

 Κφληεο, ΐαζ. « Δπαίζζεηεο Ηζνξξνπίεο, Διιάδα θαη Αιβαλία ζνλ 20
ν
 αηώλα» εθδφζεηο παξαηεξεηήο.ζει.100-119. 

53
Γηα ηαο ζρέζεηο ηεο  Βιιάδαο κε ηηο Μεγάιεο Απλάκεηο ζηελ δηάξθεηα ηνπ Ώ‟. π. π. βι.A.F.Frangoulis,La Grece et la 

crice Mondiale,2 ηφκνη, Παξίζη (1926).Phocis Cosmetatos,The Tragedy of Greece ,Λνλδίλν 1928.George Leon,Greece 

and Great Powers 1914-1917. 
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θπβεξλήζεηο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πξνζπάζεζαλ λα εμαιβαλίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Δ 

Βιιεληθή γιψζζα απαγνξεχηεθε θαη έθιεηζαλ ηα ειιεληθά ζρνιεία. Οη Έιιελεο καζεηέο 

ππνρξεψζεθαλ λα κηινχλ θαη λα δηδάζθνληαη ηελ αιβαληθή, πξάγκα πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

εμέγεξζε γηα κηα αθφκε θνξά ηνπ Βιιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ παξέκβαζε ηεο Βιιάδαο, πνπ 

απείιεζε κε εηζβνιή, πξνζθεχγεη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ Κνηλσλία ησλ Βζλψλ θαη ην δηεζλέο 

δηθαζηήξην ηεο Υάγεο, φπνπ δηθαηψζεθε, ππνρξεψλνληαο ηελ Ώιβαλία  λα αλνίμεη πάιη ηα ειιεληθά 

ζρνιεία, πνπ φκσο πνηέ δελ ιεηηνχξγεζαλ φια φπσο ζην παξειζφλ, εθηφο απφ ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο, κε θφβν θαη πνιιέο δπζθνιίεο.  

     Ο ΐ΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε απηφλ ηεο Βιιάδαο ζην πιεπξφ ησλ 

ζπκκάρσλ ,θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Ώιβαλίαο ζην πφιεκν ζην πιεπξφ ηνπ Άμνλα, ήηαλ θπζηθφ λα 

ζέζε επί ηάπεηνο θαη πάιη ην δήηεκα ησλ λνηίσλ ζπλφξσλ ηεο Ώιβαλίαο, γηα λα αξζεί ε αδηθία ζε 

βάξνο ηεο βνξείνπ Δπείξνπ πνπ είρε γίλεη κε ην πξσηφθνιιν ηεο Φισξεληίαο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 

1913,ε νπνία αδηθία είρε ιάβεη απφ ηφηε εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αιβαλψλ ραξαθηήξα 

δηεζλνχο εγθιήκαηνο.
54

 Σν ΐνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, παξφιε ηελ ιατθή πίεζε δελ θαηάθεξε λα 

εκθαληζηεί ζαλ λφκηκε δηεθδίθεζε ηεο ρψξαο, ζηελ δηεζλή ζθελή. 

Έηζη, θαη κεηά ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην πφιεκν ε παηξίδα καο,  παξ‟ φιεο  ηηο ζπζίεο ηεο θαη ηνπο 

ληθεθφξνπο αγψλεο ηεο, δελ θαηάθεξε λα δηεθδηθήζεη θαη λα πεηχρεη ηελ εζληθή ηεο νινθιήξσζε, 

γηαηί ε πνιηηηθή ηεο εγεζία ελεπιάθεη ζηνλ ηηηάλην αγψλα γηα αλφξζσζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σα ρώκαηα όκσο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ είλαη πνηηζκέλα κε ην αγηαζκέλν αίκα 

ρηιηάδσλ ειιήλσλ ειιελνπαίδσλ πνπ έπεζαλ ζηα βνπλά ηεο Κνξπηζάο, ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ηεο 

Υηκάξαο, ηνπ Σεπειελίνπ θαη πνπ κέζα ηνπο αγξππλνύλ θαη αθνπγθξάδνληαη  νη ςπρέο θαη ηα ηεξά 

ηνπο θόθαια….                                                      

           Ο θαζνξηζκφο, ηα κεγέζε θαη ε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία 

απνηέιεζε δήηεκα ηξηβήο ηνπ Βιιεληθνχ κε ην αιβαληθφ θξάηνο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ  

έσο θαη ζήκεξα. Χζηφζν, ε αλάιπζε ηεο ζπγθπξίαο θαη ε πξνζπάζεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

δελ κπνξεί παξά λα ιάβεη ππφςε πέξα απφ ηελ παξνχζα πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν ην 

ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ φζν θαη ηηο ηζηνξηθέο ηνπ θαηαβνιέο, αθνχ είλαη εχθνιν λα 

δηαπηζησζεί φηη κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο θαη επηρεηξήκαηα(απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 

πιεπξέο),αιιά θαη ηα ηδενινγήκαηα ζηα νπνία πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη, αλάγνληαη ή έιθνπλ ηελ 

θαηαγσγή ηνπο ζην 19
ν
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20

ν
 αηψλα. . 

        Πέξαλ ηεο πνιηηηθήο ηεο έθθξαζεο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα είλαη απηφ ηεο παηδείαο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ηεο 
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 Πξσηνςάιηε, Βκκ.( 1978) «Σν Βνξεηνεπεηξσηηθνλ Εήηεκα» , Βηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ, Ώζήλαη,  ζει.43-52. 



Σ ε λ ί δ α  | 30 

 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο μεθηλνχλ απφ ζχζηαζεο ζρεδφλ ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο θαη ζπλερίζηεθαλ 

ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο Υφηδα φζν θαη ζήκεξα. Παξά ηηο δηάθνξεο αιιαγέο νη 

νπνίεο ζηαδηαθά επήιζαλ, σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο, ζε πνιινχο ηνκείο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο παξακέλνπλ. Έηζη ε κεηξηθή γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο, ε Βιιεληθή, 

δηδάζθεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο απζαίξεηα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο κεηνλνηηθέο. Σα 

επίπεδα ,νη βαζκνί θαη ε νπζία ηεο παηδείαο ζηελ ειιεληθή κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα αιιά κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο εθ κέξνπο ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο γηα ιεηηνπξγία 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη θξνληηζηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθηφο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ δηαβηνχλησλ ειιήλσλ. Θεσξψληαο ην εθπαηδεπηηθφ δήηεκα 

σο έλα απφ ηα νπζησδέζηεξα γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, νη πνιηηηθνί θνξείο απηήο έρνπλ 

επαλεηιεκκέλα δηακαξηπξεζεί ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ιφγσ ηεο 

αλεζπρίαο ηεο κεηνλφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηεο αιβαληθήο δηνίθεζεο. Ώλ θαη ηα βήκαηα 

πξνφδνπ ηεο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο γίλεηαη αξγά θαη κε πνιιά 

πξνζθφκκαηα θαη εκπφδηα εθ κέξνπο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή 

βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο εθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Δ Ώιβαλία σο κέινο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαιείηαη λα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

 

1.1. Ζ   Διιεληθή Παηδεία ζηελ Βόξεην Ήπεηξν θαηά ηνπο ρξόλνπο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

      Δ εληαία ήπεηξνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο ,γλψξηζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ εκέξεο κεγάιεο πλεπκαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

πξνφδνπ.
55

Βηδηθφηεξα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο θαη ιίγν πξηλ 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο ηα ειιεληθά ζρνιεία γλψξηζαλ εκέξεο κεγάιεο αθκήο 

φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη άιισζηε ζην ζηαηηζηηθφ πίλαθα ηνπ Amadore Virgilli πνπ αθνινπζεί:   

Διιεληθά  ρνιεία ζηελ Βόξεην Ήπεηξν ην 1902 

 Πεγή:Giovani Amadore Virgili,«La qustione rumeliota»,Roma,ζην βηβιίν ηνπ Παπαδφπνπινπ Γ.Υ., (1981) «Ζ Διεληθή  εζληθή 

κεηνλόηεο εηο ηελ Αιβαλίαλ θαη ην ζρνιηθόλ απηήο δήηεκα» Εσάλληλα, , Ίδξπκα ΐνξεηνεπεηξσηηθψλ Βξεπλψλ, ζ.11.  

     Δ πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε πην ιακπξή πεξίνδνο γηα ηα ειιεληθά 

γξάκκαηα. Έηζη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 1913 ην νπνίν ζα ζεκάλεη ηελ ίδξπζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο ,ζην ζεκεξηλφ βνξεηνεπεηξσηηθφ ρψξν ιεηηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 409 ειιεληθά 

ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ έλαληη 5 κφλν κε ειιεληθψλ ζηελ  ίδηα πεξηνρή. Καηά ηνπο δνθεξνχο  

ρξφλνπο ηεο  ηνπξθηθήο δνπιείαο ε ακάζεηα ππήξμε θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππφδνπινπ 

γέλνο. Ο Κσλζηαληίλνο Κνχκαο, εμηζηνξψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηφδνπ: «ήην 

ζπαληψηαηνλ ρξήκα ε παηδεία, αλ ηηο νλνκάζεη παηδεηαλ κεηξίαλ ηηλά είδεζηλ ηεο γιψζζεο θαηά 

γξακκαηηθήλ κέξνο ηνπ γέλνπο εγλψξηζε κφλνλ λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη φπσο έηπρε, θαη ην 

πεξηζζφηεξνλ ήην βπζηζκέλνλ εηο απφιπηνλ αγξακκαηίαλ»
56

.Δ αλαγλψξηζε φκσο ζξεζθεπηηθψλ 

πξνλνκίσλ ζην Ρσκηφ Παηξηάξρε δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζνχλ ζρνιεία ζηηο 
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 ΐεξέκεο  Θ. Κνπινπκπήο Θ. Νηθνιαθφπνπινο  «Ζ. Ο Διιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο», ΒΛΕΏΜΒΠ, Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ, Βθδφζεηο ηδέξεο ,ζει.184-194. 
56

Κνχκαο Κσλ (1832) «Ηζηνξίαη ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ»  η. Εΐ‟ ΒΝ ΐηέλλε 1832 θαη Ν. Γαραξφπνπινπ, (1983) «Ζ 

παηδεία ζηελ Σνπξθνθξαηία» Θεζζαινλίθε, εθδ. Πνπξλάξα, ζ.140. 

 ρνιεία Μαζεηέο Αάζθαινη 

Κνξπηζά 41 3452 77 

Κνιφληα 23 2050 33 

Λεζθνβίθη 22 640 23 

Σεπειέλη 26 1210                         33 

Πξεκεηή 37 1200 41 

Ώξγπξφθαζηξν 87 2020 101 

Αέιβηλν 70 3020 82 

Υηκάξα 13 965 21 

ΐεξάηην 44 1400 58 

Ώπιψλα 10 435 66 

χλνιν 373 16.391 535 



Σ ε λ ί δ α  | 32 

 

εθθιεζίεο θαη ηα κνλαζηήξηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο γιψζζαο.
57

Σα ζρνιεία απηά 

ηνπ λάξζεθα πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απέθηεζαλ θαη νλνκαζηνχο δαζθάινπο, δίδαζθαλ 

Οθηψερν, ην Φαιηήξη, ην Χξνιφγην θαη πεξηθνπέο απφ αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο. Δ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζθιαβσκέλνπ γέλνπο είρε πεξηνξηζηεί ζηα θνιιπβνγξάκκαηα. Βληνχηνηο, ζηελ 

Ήπεηξν ε θαηάζηαζε ήηαλ δηαθνξεηηθή. Δ καθξαίσλε εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο Δπείξνπ δελ 

δηαθφπεθε κε ηελ θαηάθηεζε ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, αιιά ζπλερίζηεθε κε κεγαιχηεξε έληαζε 

ζηα Γηάλλελα θαη ζε νιφθιεξε ηελ εληαία ήπεηξν, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζληθή 

αλχςσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο.
58

 Άιισζηε ,ε αλεθηηθή ζηάζε ηνπ Ώιή Παζά, ηα θηινγελή 

αηζζήκαηα ησλ απνδήκσλ Δπεηξσηψλ θαη  «ε θηινκνπζία θαη ε θηινκάζεηα» ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Δπείξνπ, δηεπθφιπλαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
59

Δ πφιε ησλ Εσαλλίλσλ θαηέρεη ηελ πξψηε 

ζέζε ζηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ ηεο εληαίαο Δπείξνπ. Δ πξψηε ζρνιή ηδξχζεθε ην 1282 κΥ. 

απφ ηνλ Μηραήι ηνλ Φηιαλζξσπηλφ, νηθνλφκν ζηελ Μνλή παλνχ πνπ βξηζθφηαλ ζην λεζί ησλ 

Εσαλλίλσλ. Καηά ηελ επνρή απηή άξρηζαλ λα αθκάδνπλ θαη άιια εθπαηδεπηήξηα ζηα Γηάλλελα, 

ψζηε ε ρνιή απηή άξρηζε λα παξαθκάδεη, αιιά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αλαδείρζεθαλ αμηφινγνη άλδξεο, φπσο ν Πξφθινο, ν Κνκλελφο, ν Μαθάξηνο, ν Νήθσλ Μεηαμάο, 

κεηξνπνιίηεο Εσαλλίλσλ ην 1500,θαη άιινη πνιινί. Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα κέρξη ηα κέζα  

ηνπ 17
νπ

 αηψλα ιεηηνχξγεζε επίζεο κέζα ζην θξνχξην ηεο πφιεο ησλ Εσαλλίλσλ ρνιή πνπ 

ηδξχζεθε ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ησλ δεζπνηψλ ηεο  «Ώγγεισλχκνπ γελεάο», κε κεγάιε 

πξνζθνξά. Πεξηζζφηεξε δηάζεκε θαη δηαπξεπείο  αλεδείρζε ε ζρνιή ε  «Μεγάιε ρνιή ηνπ 

Γθηνχκα», πνπ ηδξχζεθε ην 1675 κε πξνηθνδφηεζε ηνπ Λένληνο Γθηνχκα, απφ ζρεηηθφ ίδξπκα 

πνπ είρε ηελ έδξα ηνπ ζηελ ΐελεηία. Πξψηνο Αηεπζπληήο  ηεο δηεηέιεζε ν ΐεζζαξίσλ Μαθξήο 

κέρξη ην 1680 θαη αθνινχζεζαλ ν Παίζηνο Σζηπνχξαο θαη ν Γεψξγηνο νπγδνχξεο, ν νπνίνο 

δίδαμε κέρξη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη είρε αμηνινγφηαην έξγν, αθνχ αλέδεημε 

καζεηέο πνπ αξγφηεξα  δηέπξεςαλ δηδάζθνληαο ζε φιε ηελ Βπξψπε θαη ηα βαιθάληα. Σνλ 

δηαδέρηεθε ζηε ζρνιή ν άξηζηνο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ΐαζηιφπνπινο Μπαιάλνο, ν νπνίνο δίδαμε 

γηα πνιιά ρξφληα. Ήηαλ ηφζν κεγάιε ε θήκε θαη ε πλεπκαηηθή παξαγσγή ηελ πεξίνδν απηή ψζηε 

ε ρνιή νλνκάζηεθε «Μπαιαλαία» Άιιε κία αθφκε ζεκαληηθή ζρνιή ιεηηνχξγεζε απφ ην 1742 

ζηα Εσάλληλα, ε πεξίθεκε  «Μαξνπηζαία ρνιή», ε νπνία ζπληεξήζεθε κέρξη ηελ πηψζε ηεο 

Βλεηηθήο Ώξηζηνθξαηίαο(1797) απφ ηνπο κεγαιέκπνξνπο ζηελ ΐελεηία αδειθνχο Μαξνχηζνπο 
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(ίκσλ θαη Λάκπξνο).Πξψηνο ρνιάξρεο δηνξίζηεθε απφ ηνπο αδειθνχο Μαξνχηζνπ ν Βπγέληνο 

ΐνχιγαξεο. Ο Μεγάινο απηφο δάζθαινο ηνπ Γέλνπο, ζπλέγξαςε πνιιά βηβιία ,φπσο ηελ 

«ινγηθή». «Μεηαθπζηθή θαη Φπζηθή» , «Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία», θαη ηελ  «Βηζαγσγή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ», θαζψο θαη πνιιά άιια φπσο «ην νγθψδεο Θενινγηθφλ»  Ο θίλδπλνο  πνπ 

θαηλφηαλ ηελ επνρή εθείλε λα ζηακαηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ηφζν ε  «Μπαιαλαία» φζν θαη ε  

«Μαξνπηζαία ρνιή» απφ ηελ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ, νδήγεζε ηνλ Γψε Καπιάλε λα 

ηδξχζεη λέα ζρνιή κε ηελ νλνκαζία «Καπιάλεηνο ρνιή» ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα ,ηελ νπνία 

πξνηθνδφηεζε θαη θχξσζε ην 1805 «δηά παηξηαξρηθνχ ζπγγειηψδνπο γξάκκαηνο». Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε ζρνιή απηή νλνκάζζεθε θαη  «Παηξηαξρηθή», θαη δηαηεξνχζε πινπζηφηαηε βηβιηνζήθε. 

Πξψηνο ζρνιάξρεο δηεηέιεζε ν Ώζαλάζηνο Φαιιίδαο απφ ην 1797 κέρξη ην 1820,ν νπαίνο ήηαλ 

άλδξαο ζνθφο θαη πνιπγισζζφηαηνο, απφ ηηο κεγαιχηεξεο πλεπκαηηθέο θπζηνγλσκίεο ηεο επνρήο 

εθείλεο κε ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ πλεπκαηηθή αλάηαζε ηνπ ππφδνπινπ Γέλνπο. 

       Απζηπρψο, φκσο, κεηά ηελ πνιηνξθία ησλ Εσαλλίλσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο  ην 1821-1822 θαη 

ηηο θαηαζηξνθέο πνπ επαθνινχζεζαλ γηα έμη νιφθιεξα ρξφληα, ηα γξάκκαηα ζηα θσηηζκέλα 

Γηάλλελα πεξηέπεζαλ ζε πιήξε αθαληζκφ. Δ πλεπκαηηθή ππνδνκή πνπ κε πνιιέο ζπζίεο θαη θάησ 

απφ ζπλζήθεο θφβνπ θαη ηξνκνθξαηίαο δεκηνπξγήζεθε επί αηψλεο ζηελ πφιε απηή νδήγεζε ηνπο 

θηινπάηξηδεο Γσζηκάδεο λα ηδξχζνπλ ην 1828 ηελ πεξίθεκε «Γσζηκαία»
60

  Βιιεληθή ρνιή, 

ζηελ νπνία πξνΎζηαηαη  ν καζεηήο ηνπ Φαιιίδα, Γεψξγηνο Ώίζσπνο Κξαλάο θαη χζηεξα απφ 

απηφλ ν πεξίθεκνο Ώλαζηάζηνο αθειιάξηνο, ν νπαίνο δίδαμε γηα 40 θαη πιένλ ρξφληα θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη απηφο  αλάκεζα ζηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ Γέλνπο. Δ επίδξαζε ηεο 

Γσζηκαίαο, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ζρνιψλ ησλ Εσαλλίλσλ θαη ηεο Δπείξνπ, ππήξμε κεγάιε θαη 

αλππνιφγηζηε. Πάλσ απφ 150 θαηαγξάθνληαη νη ιφγηνη Δπεηξψηεο θαηά ηελ επνρή ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, κεηαμχ ησλ νπίσλ ν Λάκπξνο Φσηηάδεο, ν Γεψξγηνο Γελλάδηνο, ν Νεφθπηνο 

Ανχθαο, ν Εσάλλεο ΐειαξάο, ν Ώζαλάζηνο Φαιίδαο θι. ε απηνχο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη 

επηθαλείο Δπεηξψηεο ηεξάξρεο νη νπνίνη αλήθνλ ζηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν φπσο ν Εσάζαθ(1549-

1571), ν Παξζέληνο ΐ‟(1632-1639),ν εξαθείκ ΐ‟ (1757-1761).ηελ άλζεζε απηή ηεο παηδείαο 

ζηελ Ήπεηξν ζεκαληηθή ζπκβνιή είραλ θαη νη Δπεηξψηεο ηππνγξάθνη ζηελ ΐελεηία. Οη Γιπθείο ,ν 

Θενδφζηνο θαη ν άξξνο ζπλεηέιεζαλ ζηελ δηάδνζε ησλ γξακκάησλ φρη κφλν ζηελ Ήπεηξν, αιιά 

θαη ζε φιε ηελ Βιιάδα. Ώπηνχο κηκήζεθε θαη ν Υ. αθειιάξηνο ν νπνίνο ίδξπζε ην 1846 ζηα 

Γηάλλελα, ην ηππνγξαθείν «Ασδψλε». απφ ην νπνίν εθδφζεθαλ πάξα πνιιά βηβιία. ια, ζρεδφλ, 

ηα ρσξηά ζην Γαγφξη είραλ ζρνιεία, ηα νπνία ηα ζπληεξνχζαλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη ή απφ δσξεέο. 

ην κνλνδέλδξη νη αδειθνί Ρηδάξε ίδξπζαλ ην 1841,παξζελαγσγείν,νη δε αδειθνί Παζράιε ην 
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1872 ζην Κεπέζνβν ηελ «Παζράιην ρνιή», ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο γπκλάζην ηνπ Γαγνξίνπ. Σν 

Μέηζνβν, νη Καιαξίηεο ,ην πξξάθν, ε Κφληηζα, ε Παξακπζηά, ην Ώξγπξφθαζηξν, ε Πάξγα, ην 

Αέιβηλν, ε Αξφβηαλε, ην Αειβηλάθη, θαζψο θαη άιια πνιιά ρσξηά ζπληεξνχζαλ αμηφινγα 

ζρνιεία. ε φια ηα ρσξηά ηεο Παιαηάο θαη Νέαο Δπείξνπ(ζχκθσλα κε ηελ δηαίξεζε ηεο ηελ 

επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο)ππήξραλ ζρνιεία θαη δάζθαινη, ηα νπνία ζπληεξνχζε ε θηινκάζεηα 

ησλ απιψλ θαηνίθσλ κέζα απφ εξάλνπο πνπ δηελεξγνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη πνπ θαζνδεγνχζε ε 

αλάγθε ηεο ζπληήξεζεο ηεο ειιεληθήο ρξηζηηαληθήο ζπλείδεζεο κέζα ζηηο δχζθνιεο γηα ην γέλνο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο εθείλεο. εκαληηθή, επίζεο, ζπκβνιή ζηελ ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

ππήξμε ε νηθνλνκηθή βνήζεηα δηαθφξσλ Δπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ν 

πεξίθεκνο  «Δπεηξσηηθφο  Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο» ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. πλνιηθά ζηελ 

Ήπεηξν θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ιεηηνπξγνχζαλ 735 ρνιεία  κε 24.323 καζεηέο φπσο 

πξνθχπηεη απφ ζρεηηθνχο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο ηεο επνρήο. 

      Έηζη αλαδεηθλχεηαη φρη κφλν ζηα Εσάλληλα, αιιά ζε νιφθιεξνλ ηελ Ήπεηξν έλαο ζθχδσλ απφ 

πλεπκαηηθφηεηα ειιεληθφο πνιηηηζκφο. Πξέπεη επίζεο νπσζδήπνηε λα αλαθέξνπκε ηα  

«Γσγξάθεηα Αηδαζθαιεία», ζην Κεζηνξάηη ηεο επαξρίαο Αξπηλνππφιεσο, ηε «Γάππεην ρνιή» 

ζην Λάκπνβν κε ηελ απφ 400 ηφκνπο βηβιηνζήθε ηεο, θαζψο θαη ηηο ειιεληθέο ζρνιέο θαη ηα 

παξζελαγσγεία ηεο Άξηαο θαη ηεο Πξέβεδαο.       

      εκαληηθή ζπκβνιή επίζεο, είραλ ζηελ εμάπισζε ηεο Παηδείαο ζηελ Ήπεηξν θαη πνιιά 

κνλαζηήξηα, ηα νπνία φρη κφλν δηαηεξνχζαλ ζε απηά πνιιά ζρνιεία, θαηά ην ζχζηεκα ησλ 

παιαηψλ κνλψλ ησλ Φηιαλζξσπηλψλ, αιιά θαη ρνξεγνχζαλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ δαζθάισλ ησλ γχξσ απφ απηά πεξηνρψλ. Δ κνλή ηεο Κακίηζαλεο θαη ηνπ 

γεξνκεξίνπ ζηνπο Φηιηάηεο, ηνπ ΐεζζαξίσλνο ζηνπο Λνγγηάδεο, ηνπ Πξνθήηε Διία ζηε Γίηζα, 

ηεο ΐειάο, ηεο Μνιπβδνζθεπάζηνπ θαη πνιιέο άιιεο ζπληεξνχζαλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο 

ζρνιεία, ζηα νπνία δηδάζθνληαλ καζεηέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ. Ώπφ ην 1850 θαη κεηά φια ηα 

ρσξηά ηεο Δπείξνπ έρνπλ ζρνιεία ,αθνχ ε αγάπε ησλ Δπεηξσηψλ πξνο ηα γξάκκαηα δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα Γηάλληλα. Ώιιά θαη ζηελ ΐφξεην Ήπεηξν είλαη αμηνζεκείσηε ε πλεπκαηηθή 

θαη ε εζληθή πξνζθνξά ησλ κνλαζηεξηαθψλ ζρνιψλ ζ απφ ην 13
ν
 κέρξη ην 17

ν
 αηψλα. ηηο κνλέο 

θακίηζαλεο ηεο επαξρίαο ΐνπζξσηνχ, ηνπ σδίλνπ ,ηνπ Αξπάλνπ ηεο Αξφβηαλεο, ηεο Κάκελαο 

ηνπ Αειβίλνπ, ηεο Αεπαιίηζαο ηεο Πσγσληαλήο θαη ηνπ Ώγίνπ Ώζαλαζίνπ ηεο Πνιχηζαλεο 

ιεηηνχξγεζαλ ζρνιέο νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Βιιεληθήο παηδείαο θαη ζηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν.
61

Σν ζρνιείν ππν ηελ αηγίδα ηεο 

εθθιεζίαο απνηέιεζε ην δεχηεξν κεραληζκφ κεηαβίβαζεο  ησλ ηδενινγηθψλ εθείλσλ ζηνηρείσλ 
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πνπ  εμαζθάιηζαλ ηε ζπλέρεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζην ππφδνπιν έζλνο θαηά ηνπο ρξφλνπο 

ηεο ηνπξθνθξαηίαο.
62

 

        πνπδαία ψζεζε ζηελ ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γξακκάησλ έδσζε ν 

Κνζκάο ν Ώηησιφο, ν νπνίνο καδί κε ην Μνζρνπνιίηε Νεθηάξην Σέξπν ζπλέηεηλε ζηελ 

αλαραίηηζε ηεο εμσκνζίαο θαη ηεο εζλνινγηθήο αιινίσζεο ζε θαηξνχο δχζθνινπο γηα ηνλ 

βνξεηνεπεηξσηηθφ ειιεληζκφ. Ο Κνζκάο ν Ώηησιφο πεξηεξρφκελνο ηελ Παξακπζηά θαη ην 

Μαξγαξίηη έγξαθε πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ Υξχζαλζν γηα ην ζέκα ησλ ρνιείσλ: «Έσο ηξηάθνληα 

επαξρίαο πεξηήιζνλ ,δέθα ζρνιεία ειιεληθά επνίεζα, δηαθφζηα δηά θνηλά γξάκκαηα.»
63

Ο βίαηνο 

εμηζιακηζκφο επηρεηξήζεθε θαηά θαηξνχο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπείξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ηνπξθνθξαηίαο κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ Δπεηξσηψλ. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη θαη ν βίαηνο εμηζιακηζκφο πνπ άξρηζε απφ ην 1635.Πξν ηνπ θηλδχλνπ απηνχ νη 

Δπεηξψηεο αληηζηέθνληαη κε επηκνλή  ζέιεζε θαη πίζηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηελ εζληθή 

ηνπο ππφζηαζε  πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ Οξζνδνμία. 

Βιάρηζηεο κφλν πεξηνρέο θάκπηνληαη θαη απηέο αλάκεζα ζην Βικπαζάλ θαη ζην Μπεξάηη ζηελ 

ζεκεξηλή Ώιβαλία θαη ζηελ παξαιία ηεο Θεζπξσηίαο. Ώιιά θαη ζηηο πεξηνρέο απηέο ν βίαηνο 

εμηζιακηζκφο δελ θπξηάξρεζε νινθιεξσηηθά. Σνλ πξφιαβε ε εζληθή αληίζηαζε
64

 ηελ νπνία 

θαιιηέξγεζε ν εζλαπφζηνινο  Κνζκάο ν Ώηησιφο, πνπ πεξηφδεπζε ζρεδφλ φιε ηελ Ήπεηξν θαη 

δνινθνλήζεθε ην 1779 απφ ηνπο Σνχξθνπο ζην Μπεξάηη. Ο Κνζκάο ν Ώηησιφο εκθαλίδεηαη ζηελ 

βφξεην Ήπεηξν θαηά ηελ ζθνηεηλή απηή πεξίνδν γηα λα παίμεη ηνλ ζπνπδαίν ηζηνξηθφ ηνπ ξφιν. Ο 

Κνζκάο Ώηησιφο αλήθε ζηελ ηάμε ησλ κεκπεκέλσλ ή ζηελ κπζηηθή νκάδα πνπ είρε ηδξπζεί απφ 

ηνλ Βπγέλην ΐνχιγαξε θαη ήηαλ ν πξνάγγεινο ηεο Φηιηθήο Βηαηξείαο. Δ δξάζε ηνπ κπζηηθνχ 

απηνχ δεζκνχ πεξλνχζε κέζα απφ ηα μαθνπζηά κνλαζηήξηα ηνπ Αειβίλνπ, ηεο Πνιίηζαλεο θαη 

ηεο Μνζρφπνιεο, φπνπ ην νξγαλσκέλν ηππνγξαθείν ηεο, ην δεχηεξν ζηα  βαιθάληα κεηά ηεο 

Κσλ/πνιεο, ηχπσλε ζπλερψο ζξεζθεπηηθά αιιά θαη παηξησηηθά θπιιάδηα. Ο Κνζκάο Ώηησιφο
65

 

έδξαζε ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν ηεο βνξ. Δπείξνπ, ελαληίνλ ηνπ εμηζιακηζκνχ ηνπ ιανχ, πνπ είρε 

πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη θαηφπηλ θάησ απφ ηελ ηπξαλληθή πίεζε ησλ 

Σνχξθσλ, πξνο δηάζσζε ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Οη δηδαρέο  ηνπ Κνζκά ηνπ Ώηησινχ 

ήηαλ θνηλσληθνχ θαη θπξίσο εζληθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν θήξπγκα ηνπ Κνζκά είρε επαλαζηαηηθνχ 

ραξαθηήξα. ηελ αξρή νη Σνχξθνη πνπ λφκηδαλ φηη ήηαλ ζξεζθεπηηθφ, ηνλ ηίκεζαλ. Ο Κνζκάο ν 

Ώηησιφο κε ηελ εζληθή ηνπ δξάζε θξάηεζε άζβεζην ην εζληθφ αίζζεκα ησλ Δπεηξσηψλ θαη 
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πξνεηνίκαζε ην γέλνο γηα ηε επαλάζηαζε. Δ δξάζε ηνπ ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή ψζηε έγηλε 

πξαγκαηηθφο ζξχινο κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ. 

         Δ εζληθή θαη πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ θαη ε πξνζηαζία απφ ηνλ 

εμηζιακηζκφ ππήξμαλ ζηαζεξή επηδίσμε ησλ θαηά ηφπνπο επηζθφπσλ ηεο εληαίαο Δπείξνπ. Ο 

επίζθνπνο Αξπηλνππφιεσο Κάιιηζηνο ίδξπζε ην έηνο 1633 ειιεληθή ζρνιή ζην Ώξγπξφθαζηξν. 

Βπίζεο ν Αξπηλνππφιεσο νθηαλφο ίδξπζε ην 1672 ζρνιή ζηε κνλή Ώγίνπ Ώζαλαζίνπ 

Πνιχηζαλεο θαη ν επίζθνπνο Αειβίλνπ θαη Υηκάξαο Μαλαζζήο ην 1682 ζπλέζηεζε θνηλά 

ζρνιεία ζε φια ζρεδφλ ηα ρσξηά ηεο επαξρίαο ηνπ
66

.Ώμηνπξφζεθην είλαη φηη ηα ειιεληθά απηά 

ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ πάλσ απφ δπν αηψλεο πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ αιβαληθνχ 

ζρνιείνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

      Μεγάιε αθκή γλψξηζαλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα θαηά ην ΕΔ‟ αηψλα ζηελ Μνζρφπνιε θαη ζηελ 

Κνξπηζά ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ. Δ πνιηηηζηηθή ιάκςε θαη ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ησλ δπν απηψλ 

πφιεσλ ζε νιφθιεξν ην βαιθαληθφ ρψξν ππήξμαλ ζεκαληηθέο. Δ  Μνζρφπνιε
67

, ε νπνία 

ηδξχζεθε ηνλ 14
ν
 αηψλα θαη λσξίο εμειίρζεθε ζε εκπνξηθφ  θαη πλεπκαηηθφ θέληξν ηδηαίηεξα ράξε 

ζηηο ζηελέο ζρέζεηο  πνπ αλέπηπμαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ νη Μνζρνπνιίηεο κε ηελ 

Απηηθή Βπξψπε(ΐηέλλε ,Σεξγέζηε, Ρψκε),θαζψο θαη κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φθηα, ην 

ΐειηγξάδη θαη ην ΐνπθνπξέζηη. ην ζπνπδαίν απηφ νηθνλνκηθφ θαη πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ 

ειιεληζκνχ, ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ειιεληθφ ζρνιείν πνπ αξγφηεξα  νλνκάζηεθε 

«Νέα Ώθαδεκία», κε ζρνιάξρε ην Θεφδσξν Καβαιιηψηε πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ Βπγέληνπ 

ΐνχιγαξε. ηνλ θψδηθα ηεο κνλήο πξνδξφκνπ ηεο Μνζρφπνιεο, θαηά ηνλ Κσλζηαληίλν 

θελδέξε, ππήξραλ ζεκεησκέλα ηα εμήο γηα ηελ ζρνιή απηή:  «εθηίζζε εθ ζεκειίσλ ην πεξίθεκν 

ειιεληθφ ρνιείνλ ν άθξνο ζηνιηζκφο ηεο πνιηηείαο, ε επθνζκία ησλ εζψλ, ην θσο ηεο 

Βθθιεζίαο ην επί ην πξψηνλ θσο αλάγνλ»
68

.Δ πεξίθεκε απηή ζρνιή ιεηηνχξγεζε ζε 

κεγαινπξεπέο θηήξην πνπ έρηηζε γηα ην ζθνπφ απηφ ν κεηξνπνιίηεο Εσζήθ, ζην νπνίν 

ζηεγάζηεθε κεγάιε βηβιηνζήθε, εκπινπηηζκέλε κε πνιχηηκα ρεηξφγξαθα θαη ζεηξέο ειιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ πνπ ηππψλνληαλ ζην ηππνγξαθείν ηεο Μνζρφπνιεο. ηελ ίδηα πφιε ηδξχζεθε ην 
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1731 ην δεχηεξν ηππνγξαθείν ηνπ ειιεληζκνχ, κεηά ην ηππνγξαθείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ 

ην ηππνγξαθείν ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν αλ εμαηξέζνπκε εθείλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

πνπ ίδξπζε ην 1627 ν παηξηάξρεο Κχξηιινο Λνχθαξηο. ην ηππνγξαθείν απηφ ηππψζεθαλ πάλσ 

απφ είθνζη εθθιεζηαζηηθά θαη άιια βηβιία. Μεηαμχ απηψλ  ζπγθαηαιέρηεθε θαη ε εηζαγσγή 

γξακκαηηθήο ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ γέλνπο Θεφδσξνπ Καβαιιηψηε. Δ πξνζθνξά ηεο πλεπκαηηθήο 

Μνζρφπνιεο ζηελ εκθάληζε ηνπ Γέλνπο ήηαλ ζεκαληηθή. ηε  « Νέα Ώθαδεκία» θνίηεζαλ θαη 

δίδαμαλ δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο θηιφζνθνη θαη Φπρνιφγνη, θαζψο θαη επηζηήκνλεο ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, φπσο ν Γξεγφξηνο ΐνζθνπνιίηεο, ν εβαζηφο Λενληηάδεο, ν Εσάλλεο Υαιθέο θ.ά. Δ  

αμηφινγε βηβιηνζήθε θαη έλα νξθαλνηξνθείν θνζκνχζαλ ηελ πινχζηα πφιε, ε νπνία κε  ηε 

κεγάιε αθκή ηεο πξνθαινχζε θζφλν ησλ εμηζιακηζκέλσλ πεξηνίθσλ Ώιβαλψλ. Έηζη ην 1769 ε 

Μνζρφπνιε ιεειαηήζεθε θαη θαηαζηξάθεθε θαη νη Μνζρνπνιίηεο δηαζθνξπίζηεθαλ ζηηο γχξσ 

πφιεηο θαη πξνπαληφο ζηελ γεηηνληθή Κνξπηζά. Παξά ηελ θαηαζηξνθή ηεο, ζεκειηψζεθε ην 1840 

ζηε Μνζρφπνιε λέν ρνιείν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ίκσλα ίλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ιεηηνχξγεζαλ ζε απηή αζηηθή ζρνιή κε   240 καζεηέο, παξζελαγσγείν κε 160 καζεηέο, θαζψο θαη 

λεπηαγσγείν.
69

Σν 1916 ελ νλφκαηη ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ ε Μνζρφπνιε, ρσξίο λα ππνινγίζεη 

θαλείο ηελ πξνεγνχκελε δφμα ηεο ιεειαηείηαη θαη απνδεθαηίδεηαη. Μεηά  ηελ πξψηε θαηαζηξνθή 

ηεο Μνζρφπνιεο αξρίδεη θαη ε πλεπκαηηθή δξάζε ηεο Κνξπηζάο, ηδίσο απφ ην 1724 πνπ ηδξχζεθε 

ην ειιεληθφ ζρνιείν. Ώπφ ην 1769 εκθαλίδεηαη ε Κνξπηζά λα ζπλαγσλίδεηαη ηα Εσάλληλα ζηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

Μνζρφπνιεο θαηέθπγε ζηελ Κνξπηζά φπνπ κεηέθεξαλ ηελ πινχζηα  πλεπκαηηθή ηνπο παξάδνζε 

θαη ηελ κεγάιε ηνπο εκπνξηθή πείξα. Σν ζρνιείν απηφ μαλαιεηηνχξγεζε ην 1836,αθνχ 

θαηαζηξάθεθε ηα πξψηα έηε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο.
70

Σν 1843 ηδξχζεθε ζηελ Κνξπηζά 

ειιεληθφ γπκλάζην, ην νπνίν ζπληεξνχληαλ απφ θιεξνδνηήκαηα ηνπ επεξγέηε Εσάλλε Μπάγθα. 

Σν ζρνιείν δηέζεηε ζεκαληηθή βηβιηνζήθε θαη εξγαζηήξηα θπζηθήο θαη ρεκείαο. Ο επεξγέηεο 

Ώλαζηάζηνο Ώβξακίδεο ζπληεξνχζε κε ηα θιεξνδνηήκαηά ηνπ δχν ζρνιαξρεία. ηελ  Κνξπηζά 

επίζεο ιεηηνπξγνχζε παξζελαγσγείν πνπ ηδξχζεθε ην 1840 θαζψο θαη ηξία λεπηαγσγεία, φια 

απηά ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εζληθή αλαγέλλεζε ηεο πεξηνρήο, 

ζπληεξνχληαλ απφ εηδηθφ ηακείν, πνπ νλνκαδφηαλ «Λάζνλ»
71

Σν ηακείν απηφ ηδξχζεθε ην 1840 
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θαη δέρηεθε ηελ βνήζεηα θνξπηζαίσλ εκπφξσλ ηεο Ώηγχπηνπ θαη ηνπ επεξγέηε ηεο πφιεο 

Μπάγθα. Δ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κνξπηζάο πξηλ θαη κέρξη ηνλ 

Ώ‟ Παγθφζκην πφιεκν ήηαλ ηφζν κεγάιε, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 65 δεκνηηθά ζρνιεία αξξέλσλ 

θαη ζειέσλ κε πεξίπνπ 6.000 καζεηέο, ησλ νπνίσλ ηε ιεηηνπξγία ρξεκαηνδνηνχζαλ νη ίδηεο νη 

θνηλφηεηεο. 

       Καη νη άιιεο επαξρίεο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ εκθάληζαλ πνιπζρηδή αθηηλνβνιία θαηα ηνπο 

ρξφλνπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Σν Υαηη Υνπκαγηνχλ (1857) θαη ε παξαθκή ηνπ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο δηεπθφιπλαλ ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ. ηελ επαξρία Αειβίλνπ, Υηκάξαο θαη 

Ώξγπξνθάζηξνπ ηα γξάκκαηα άλζεζαλ πνιχ λσξίο. Δ ρνιή ηνπ  Αειβίλνπ, πνπ άξρηζε λα 

αλαζπγθξνηείηαη κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Νηθνιάνπ Ανπβηαλίηε θαη λα αθκάδεη κεηά ην 1870,ήηαλ 

εθάκηιιε κε ηηο νλνκαζηέο ζρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα άιια κέξε ηεο Δπείξνπ. Σν 1874 

ηδξχζεθε ζην Αέιβηλν παξζελαγσγείν θαη αιιεινδηδαθηηθφ
72

 ζρνιείν. ην Ώξγπξφθαζηξν 

μαλαζπζηήζεθε ην 1830 απφ ηνλ Αξπηλνππφιεσο Εσαθείκ θαη ιεηηνχξγεζε ζαλ αιιεινδηδαθηηθή 

ε παιηά ζρνιή πνπ είρε θαηαζηξαθεί απφ ηελ επαλάζηαζε. Πξηλ αθφκα γίλνπλ δηδαζθαιεία ζηελ 

ειεχζεξε Βιιάδα ζην ρσξηφ θεζηνξάηη ιεηηνπξγνχζαλ ηα Γσγξάθεηα
73

 δηδαζθαιεία αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Υξεζηάθε Γσγξάθν νη απφθνηηνί  ηνπο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

δηδάμνπλ ζηα ζρνιεία ηεο Δπείξνπ. ηελ Αξφβηαλε, φπνπ ήδε απφ ην 1780 ιεηηνπξγνχζαλ δχν 

ζρνιεία, ηδξχζεθε ην 1878 ζρνιείν ζειέσλ κε ηελ θξνληίδα ηεο αδειθφηεηαο Αξνβηαληηψλ ηεο 

Πάηξαο. Βιιεληθά ζρνιεία απφ ηελ επνρή ηνπ Κνζκά ηνπ Ώηησινχ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα ρσξηά ηεο 

Υηκάξαο, πνπ δηαηήξεζαλ ζε φιε ηελ Σνπξθνθξαηία ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ππήξμαλ πξνπχξγηα 

ηνπ ειιεληζκνχ. Σν 1869 απφ ηηο πξνζφδνπο ηεο εθθιεζίαο θηίζηεθε ε Υηκάξα  «θνηλφ 

ζρνιείν»
74

 ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ρψξν θαηά ηνπο ρξφλνπο ηεο χζηεξεο ηνπξθνθξαηίαο(1830-

1912) ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ δηάθνξνη ηχπνη ζρνιείσλ: Βιιεληθά 

ζρνιεία(ζρνιαξρεία).παξζελαγσγεία, αλψηεξεο ζρνιέο, αλψηεξεο παηδαγσγηθέο ζρνιέο, αλψηεξα 

                                                           
72

 Ολνκάζηεθαλ αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία νπφ ηελ παηδαγσγηθή  κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. χκθσλα 

κε ηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν καζεηέο πνπ ήηαλ πην πξνρσξεκέλνη ζηα καζήκαηα κε ηελ επνπηεία ηνπ δαζθάινπ, 

δίδαζθαλ ηνπο ιηγφηεξνπο πξνρσξεκέλνπο. Οη ηθαλνί καζεηέο βνεζνχζαλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο επθνζκίαο 

θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. Σα  Γσγξάθεηα Αηδαζθαιεία πηνζεηνχζαλ ηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν. ΐι 

Λέθα. Υξ. ., (1942) Εζηνξία ηεο εθπαηδεχζεσο, Ώζήλα, θαη Λχδηα Παπαδάθε, (1992) Δ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο ζηελ Βιιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ,Πξφινγνο Ώιέμε Αεκαξά, εθδ. Ασδψλε. 
73

 Κίηζνπ Κσλ. (1985) «Σα Εσγξάθεηα δηδαζθαιεία(Κεζηνξάηη Αξγπξνθάζηξνπ(1874-1891)», Εσάλληλα, εθδ. ΕΐΒ, θαη 

Βπεηεξίο ηνπ ελ Κσλζηαληηλνχπνιεη Δπεηξσηηθνχ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ, (1875) θ .ε, Κσλζηαληηλνχπνιεη, έηνο 

ΐ‟ 1873-1874,Σχπνηοο ΐνπηπξά θαη ία, ελ ζει..267.   
74

 «Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο»  Βθδνηηθή Ώζελψλ Ώ. Β., Βηαηξεία Βιιεληθψλ Βθδφζεσλ, ηφκνο ΕΓ‟ ζει.292 ΐι. 

Μπάξα ΐαο(1966.) «Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο», Ώζήλα, Πξφινγνο θαη επηκέιεηα 

Λ. ΐξαλνχζε, Νηθ. Παπαδφπνπινπ (1970) «Ζ Γνύβηαλε ηεο Γξνπόιεσο Β, Ζπείξνπ», Ώζήλα, Ώιεμ. Μακκφπνπινπ 

(1967) «ρνιεία θαη δηδάζθαινη ηνπ αιύηξσηνπ ειιεληζκνύ» εθδ. ΐηβιηνζήθεο Δπεηξσηηθήο Βηαηξείαο Ώζελψλ, ελ 

Ώζήλαηο 1967. 
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παξζελαγσγεία, αιιεινδηδαθηηθά θαη θνηλά ζρνιεία. Σε ζπλεηζθνξά ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ 

ζηελ ίδξπζε εθπαηδεπηεξίσλ, θαη ηελ αγάπε ησλ Δπεηξσηψλ πξνο ηα γξάκκαηα εθζεηάδεη ν 

j.Fr.Durr
75

 φηαλ αλαθέξεη: «σο ραξαθηεξεζηηθφλ ηεθκήξηνλ ηεο θηινκάζεηαο ησλ Δπεηξσηψλ 

νθείινκελ λα αλαθέξνκελ φηη δπζθφισο δχλαηαη ηηο λα εχξε απφ ηελ Πξέβεδαλ κέρξη ηνπ 

Ώξγπξνθάζηξνπ ρσξίνλ ππν πεληήθνληα νηθνγελεηψλ θαηνηθνχκελν, ην νπνίνλ δελ έρεη ρνιείνλ 

,θαη εηο νπδέλ άιιν κέξνο ε εζληθή επεξγεζία δελ επξνίθεζελ ηφζα ρσξηά δηα κεγαιφςπρσλ 

δσξεψλ πξνο ίδξπζελ θαη ζπληήξεζελ ζρνιείσλ, φπσο ζηελ Ήπεηξνλ.» Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπ 

εζληθνχο καο επεξγέηεο πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ηφπν πνπ έρεη ζήκεξα αλάγθε ηελ επεξγεζία θαη ηελ 

αλάπηπμε. Ο Ώξζάθεο απφ ηελ Υνηαρφβα ηεο Πξεκεηήο, ν Γάππαο απφ ην Άλσ Λάκπνβν, ν 

Μπάγθαο απφ ηελ Κνξπηζά, ν Υξεζηάθεο Γσγξάθνο απφ ην Κεζηνξάηη Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ε 

νηθνγέλεηα ίλα απφ ηελ Μνζρφπνιε. Βίλαη ε ζεηξά ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληζκνχ λα αληαπνδψζεη 

φζα νθείιεη ζηα εθιεθηά ηέθλα ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ.
76

Σα πνιπάξηζκα ζρνιεία, ηα ζρνιαξρεία, 

ηα παξζελαγσγεία, ηα θξνληηζηήξηα, νη ζρνιέο, νη Ώθαδεκίεο ηεο Δπείξνπ θιπ. απνηεινχλ «ηελ 

ζθξαγίδα ησλ εκεξψλ απηψλ» γξάθεη:( ν Cries Velly Cirrodennisme hellenique,Paris 

1913,ζει.22). Δ βφξεηνο „Ήπεηξνο  δηαηήξεζε άζβεζηε ηε θιφγα ηεο ειιεληθήο παηδείαο κε ηε 

κεγάιε ηεο πλεπκαηηθή άλζεζε θαη ηα αμηφινγα ζρνιεία πνπ ζπληεξνχζε. Ο Giovani Amadori 

Virgilj παξνπζηάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θίλεζε  ηνπ επεηξσηηθνχ ειιεληζκνχ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα: Βχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ ηδξπκάησλ 

ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζληθή αλαδεκηνπξγία, ζηελ εζληθή ζπλνρή θαη ηελ αληίζηαζε ζηηο μέλεο 

πξνπαγάλδεο. 

      Δ αίγιε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ ήπεηξν θαηά ηελ χζηεξε ηνπξθνθξαηία ήηαλ  

αμηνπξφζεθηε ζηα ζρνιεία ηεο θνίηεζαλ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο. ηε Γσζηκαία ρνιή 

Εσαλλίλσλ θνίηεζαλ θαη επηθαλείο πξσηεξγάηεο ηνπ αιβαληθνχ δηαθσηηζκνχ, φπσο  ν 

Κσλζηαληίλνο Υξηζηνθνξίδεο, νη αδειθνί Φξάζεξε, αιιά θαη ν εζλάξρεο ηεο Ώιβαλίαο Εζκαήι 

Κεκάι ΐιηφξα. Βιιελνκαζείο  επίζεο ήηαλ θαη αξθεηνί  κπέεδεο πνπ ζηειέρσλαλ ηελ νζσκαληθή 

γξαθεηνθξαηία, θαζψο θαη νη Ώιβαλνί πξσζππνπξγνί Fan Noli  θαη νπιετκάλ 

Νηειβίλα
77

„Άιισζηε ,ηα πξψηα αιβαληθά ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ ζην Ώξγπξφθαζηξν ην 1881,ην 

1889 ζηελ Κνξπηζά θαη ην 1888 ζηελ Βξζέθα
78

Μέρξη ην 1908 ππήξραλ κφλν 15 εκεξήζηα  θαη 5 

                                                           
75

 Durr Fr.j (1910) Das Griechische Unterrichtswesen, ζει.130, απφ παξαπνκπή Βπαγγειίδε Αεκ.,( 1919) «Ζ Βόξεηνο 

Ήπεηξνο»  ελ Ώζήλαηο,1919, ζει.100. 
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απνθαηάζηαζε(14
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λπρηεξηλά ζρνιεία ζηελ Ώιβαλία. Σν πξφβιεκα ησλ Ώιβαληθψλ ζρνιείσλ ιχζεθε ελ κέξεη ,φηαλ κε 

έλα δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ησλ Νεφηνπξθσλ επεηξάπε λα δηδάζθεηαη ε αιβαληθή 

γιψζζα ζηα ηνπξθηθά ζρνιεία.   Δληνύηνηο πνιινί κνπζνπικάλνη ηεο Αιβαλίαο δελ ήζειαλ νύηε λα 

αθνύζνπλ γηα Αιβαλία θαη αιβαληθό ρνιείν.
79

Βλδεηθηηθφ ηνπ θιίκαηνο πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ 

Ώιβαλψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζρνιείσλ, απνηειεί θαη ην πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλαληάκε 

ζηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο θσλή ηεο Δπείξνπ ην 1908,κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ίδξπζε 

ρνιείνπ ζην Ώξγπξφθαζηξν: χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα απηή, ηελ ίδξπζε ηνπ Ώιβαληθνχ 

ζρνιείνπ ελέθξηλαλ νζσκαλνί θαη ρξηζηηαλνί, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δέρηεθαλ λα γίλνπλ θαη 

ζπλδξνκεηέο. Ώληηζέησο «νη Ώιβαλνί φηαλ ήθνπζαλ ηνλ Πξφεδξνλ λα ιέγε φηη δηα ην ρνιείνλ 

απαηηείηαη θαηάινγνο ηδηαίηεξνο δηα ζπλεηζθνξάο κεληαίαο, απφ έλαο -έλαο εμήιζνλ ηνπ ζπιιφγνπ 

θαη επαλήιζνλ εηο ηαο εζηίαο ησλ»
80

 Ώπηή ηελ  εθπαηδεπηηθή θαη εζληθή θίλεζε παξνπζίαδε ε 

βφξεηνο Ήπεηξνο ,φηαλ νη θπληθνί ρεηξηζκνί ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ επέβαιαλ ην Πξσηφθνιιν ηεο 

Φισξεληίαο ηε 17
ε
 Αεθεκβξίνπ 1913.  

      Καζφιελ ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, ηα ειιεληθά ζρνιεία ήηαλ ηα κνλαδηθά ζε 

ιεηηνπξγία ζρνιεία ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο εληαίαο Δπείξνπ. Σα ειιεληθά ζρνιεία ππεξείραλ ηφζν 

απφ πνηνηηθήο φζν θαη απφ αξηζκεηηθήο άπνςεο απφ ηα ζρνιεία νπνηαζδήπνηε άιιεο εζλφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή απηή, κε θπξηφηεξα πλεπκαηηθά θέληξα ηελ πξσηεχνπζα ηεο Δπείξνπ, ηα Εσάλληλα, 

θαζψο επίζεο ηελ Άξηα, ηελ Πξέβεδα, ην Αέιβηλν, ην Ώξγπξφθαζηξν, ηελ Κνξπηζά, ηελ 

Μνζρφπνιε, ην ΐεξάηη θ.α. ε φιν ην ΐηιαέηη ησλ Εσαλλίλσλ ιεηηνπξγνχζαλ, θαηά ην έηνο 

1878,530 ειιεληθά ζρνιεία κε 20.000 πεξίπνπ καζεηέο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 800 δαζθάινπο, 

ελψ ην 1913 ιεηηνχξγεζαλ 726 ειιεληθά ζρνιεία εθ ησλ νπνίσλ ηα 211 ζηελ βφξεην Ήπεηξν. Δ 

άλζεζε
81

ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ ήπεηξν ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο έσο θαη ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα είλαη βεβαίσο κηα πξαγκαηηθφηεηα αδηακθηζβήηεηε. Πιήζνο εθδφζεσλ 

πεξηγξάθνπλ γιαθπξά ην δήιν ησλ ειιήλσλ γηα ηα ζρνιεία ηνπο, γηα ηελ αξηζκεηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ ζπλερή πνηνηηθή αλαβάζκηζε,  γηα ηελ δηάδνζε ηεο γιψζζαο ηνπο, ην ζεξκφ ελδηαθέξνλ ησλ 

απφδεκσλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπο θαη παξαζέηνπλ πνιπάξηζκεο  θαη πνηθίιεο πξνέιεπζεο 

ζηαηηζηηθέο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε γεσγξαθηθή ηνπο δηαζπνξά ζρεδφλ ζε θάζε θνηλφηεηα ηεο 
                                                           

79
 Skedi Stauro,o.p.,αλαθέξεη φηη νη κνπζνπικάλνη ηεο θφδξαο αληηδξνχζαλ ζηελ ίδξπζε αιβαληθψλ ζρνιείσλ, s. 368. 

80
 Βθεκεξίδα Φσλή ηεο Δπείξνπ , (1908), αξηζκ.769,Ώζήλαη 3 Οθησ.1908, ζει.2. απφ παξαπνκπή ΐαζ. Μπάξα, (1966) 

«Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο», Ώζήλαη, Πξφινγνο θαη Βπηκέιεηα Λ.Ε. ΐξαλνχζε, 

,ζ.298. Βίλαη ρξήζηκν λα πξνζηεζεί φηη ε αιβαληθή παηδεία δελ θαιιηεξγήζεθε, γηαηί νη Ώιβαλνί ζηεξνχηαλ εζληθήο 

ζπλείδεζεο. Θεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πεξηζζφηεξν Σνχξθνπο ζηελ ςπρή παξά Ώιβαλνχο. Οη Ώιβαλνί, θπζηθά, 

απνδίδνπλ  ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αιβαληθήο  παηδείαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο, λα εκπνδίζεη ηελ άλζεζε ησλ 

αιβαληθψλ γξακκάησλ (βι. ΐαζ. Εσαλλίδνπ, (1946)Δ αγσλία ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ, Θεζζαινλίθε, , Βηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ ,ζει.32. 
81

Μαληά Βι. «Ζ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν», εθδφζεηο αθσλ 

Κπξηαθίδε, ΕΜΥΏ, ζει.13-16. 
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πεξηνρήο, ηε δεκνθηιία ηνπο αθφκα θαη κεηαμχ δηαπξεπψλ αιβαληθψλ νηθνγελεηψλ, ηελ δηάξθεηά 

ηνπο ζηνλ ρξφλν.
82

  

            Πίλαθαο Διιεληθώλ ρνιείσλ Βνξείνπ Ζπείξνπ 

  Πεγή: Σκεκαηηθά ζηνηρεία απφ ην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθαο ηνπ Φ. Οηθνλφκνπ:  (1987), Ώζήλαηο, «Σα ζρνιεία ηεο εληαίαο Ζπείξνπ 

ζηνπο ρξόλνπο  ηεο Σνπξθνθξαηίαο»,1453-1913, ζει.97. 

     ηελ Όζηεξε νζσκαληθή Ώιβαλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βηιαεηίνπ ησλ Εσαλλίλσλ, 

ιεηηνπξγνχζαλ πεξίπνπ 360 ειιεληθά ρνιεία, κε 22.595 καζεηέο ή θαηά άιιεο πεγέο ,πάλσ απφ 

200(ζηελ έθηαζε ηεο ζεκεξηλήο Ώιβαλίαο)πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο ρξηζηηαληθνχο παηξηαξρηθνχο 

πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο, ελψ αιβαληθά ζρνιεία ζην λφην άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κνξπηζά 

απφ ην 1887. 

     1.2.Ζ Διιεληθή Παηδεία κεηα ηελ ίδξπζε ηνπ Αιβαληθνύ θξάηνπο 1913 

      Δ ίδξπζε ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο θαη ε παξαρψξεζε ζε απηφ ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Δπείξνπ, φπνπ θαηνηθνχζε  ζπκπαγήο ειιεληθφο πιεζπζκφο, είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν πνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ηεο ζηαδηαθήο –θαη ίζσο αλαπφθεπθηεο –αξηζκεηηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Μέρξη ηφηε ηα ζρνιεία ζπλέρηδαλ λα ιεηηνπξγνχλ φπσο θαη παιαηφηεξα. 

Βιιεληθά ζρνιεία ππήξραλ ζε φια ηα ρξηζηηαληθά ρσξηά ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ. Ο έιιελαο 

επηζεσξεηήο ηνπ Λεζθνβηθίνπ θαη ηεο Πξεκεηήο Υαξ. Ανλάηνο ζε έθζεζή ηνπ 
83

 πνπ ππέβαιε ην 

1915 ζην ειιεληθφ ππνπξγείν παηδείαο αλέθεξε:  «Δ έιιεηςηο ηνπ ρνιείνπ ζεσξείηαη ίζε κε ηελ 

έιιεηςε ηεο εθθιεζίαο, δηφηη δπζθεκίδεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη θαηεγνξείηαη επί ακνπζία  θαη 

νπηζζνδξνκηθφηεηα ε θνηλφηεο εθείλε, ήηηο αληί πάζεο ζπζίαο δελ δηαηεξεί ρνιείνλ. Σνηαχηελ 

έρνληεο αληίιεςηλ πεξί παηδείαο εκκηιιψλην πξνο άιιεια ηα ρσξία εηο ην ηειεηφηεξνλ θαηαξηηζκφλ 

ησλ ρνιείσλ σο εθ ηνχηνπ νη ρξηζηηαλνί ηεο ΐνξ. Δπείξνπ φρη κφλνλ Βιιελφθσλνη αιιά θαη νη 

Ώιβαλφθσλνη κε γλεζίαλ φκσο Βιιεληθήλ ζπλείδεζηλ, εθέθηελην ηελ ζηνηρεηψδε κφξθσζηλ θαη 
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 Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, ΐαθαιφπνπινπ Κ.Ώ.( 1992) «Ηζηνξία ηνπ Βόξεηνπ Διιεληζκνύ» Ήπεηξνο, Θεζζαινλίθε θαη 

Παπαδφπνπινο, Ώ.Κ. (1994) «Ο Αιβαληθόο Δζληθηζκόο θαη ν Οηθνπκεληθόο ειιεληζκόο»,  «Άπεηξνο» ρψξα, Ώζήλα, δ‟ 

έθδνζε. 
83

Ανλάηνο Υαξ., αλέθδνηε έθζεζε ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ ηνπ 1915 απφ ηα αξρεία ηνπ Εδξχκαηνο ΐνξεηνεπεηξσηηθψλ 

Βξεπλψλ, Φάθεινο Βπηζεσξεηή Λεζθνβηθίνπ θαη Πξεκεηήο. 

Πεξηθέξεηα         ρνιεία     Πεξηθέξεηα         ρνιεία 

Αξφπνιηο              63   Πσγψλη          12 

Αέιβηλν & ΐνχξθνο                               36 Πξεκεηή&Λεζθνβίθη                        31 

Υηκάξα           21 Κνξπηζά          74 

Ληλδνπξηά           15 Μνζρφπνιε              5 

Ρίδα & Γαγνξά                                        10 Κνιφληα          23 

Σεπειέλη             3 ΐεξάηη          73 

Ώπιψλα           11     

ΤΝΟΛΟ              409   
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θνηλσληθή αλάπηπμηλ». Σα ειιεληθά ρνιεία
84

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ βφξεην  Ήπεηξν ην 1914 

αλήξρνλην ζε 360 θαη νη καζεηέο ζε 22.595. Σελ πεξίνδν πνπ ηκήκαηα βφξεηαο Δπείξνπ ηέζεθαλ 

ππν ειιεληθή δηνίθεζε, ηα ζρνιεία εληάρζεθαλ ζηηο εληαίεο ξπζκίζεηο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ 

εθάξκνδε ε γεληθή Αηνίθεζε ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν, έηζη, ηα ζρνιεία ηνπ Αειβίλνπ,  

Ώξγπξνθάζηξνπ, Υηκάξαο, Λεζθνβηθίνπ, Σεπειελίνπ, Πξεκεηήο θαη Ώγ.αξάληα εληάρζεθαλ 

πξφζθαηξα, κέρξη ηελ απνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
85

 

     Σα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο πξνέθππηαλ  απφ ηα πξσηφθνιια ηεο 

Κέξθπξαο θαη ηεο Καπζηίηζαο απηήλ ηελ πεξίνδν.  Παξά ηελ έγθαηξε εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο δηάγλσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ ππνγξαθή δηκεξψλ ζπκθσληψλ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ 

εμαζθάιηδαλ ηα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο, ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί απφ 

ηφηε αθφκε αλακελφκελε ε πξνζπάζεηα, ε επηζπκία ελφο λεφηεπθηνπ θξάηνπο, φπσο ήηαλ ην 

αιβαληθφ, λα ζηήζεη απφ ηελ αξρή  έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα εζληθά 

ηδεψδε, λα θαιιηεξγεί ζηε λέα γεληά ηελ ηδέα ηεο εζληθήο  ελφηεηαο θαη ζπλέρεηαο θαη ηαπηφρξνλα 

λα πξνσζεί, έκκεζα αιιά ζπζηεκηθά, ηελ αθνκνίσζε ησλ κεηνλνηήησλ πνπ είραλ παξακείλεη εληφο 

ησλ ζπλφξσλ ηνπ. Σν πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο ή ε ζπκθσλία ηεο Καπζηίηζαο, θείκελα πνπ 

ππνγξάθηεθαλ θάησ απφ ζπλζήθεο αλψκαιεο θαη κε ηελ νζκή ηνπ πνιέκνπ αθφκε έληνλε, δελ ζα 

είραλ ηε δχλακε λα αλαθφςνπλ ηελ νξκή ηνπ φςηκνπ Ώιβαληθνχ εζληθηζκνχ θαη πξάγκαηη δελ ην 

έθαλαλ, θαηέξξεπζαλ κε ηελ πξψηε επθαηξία θαη πνηέ θαη‟ νπζίαλ δελ εθαξκφζηεθαλ. Σηο 

ελδείμεηο απηέο  ήξζαλ λα επηβεβαηψζνπλ γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο. Δ 

εθπαίδεπζε ππήξμε έλαο απφ ηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξζεθαλ νη Εηαινί, κάιηζηα ε 

αλψηαηε δηνίθεζε ησλ ηηαιηθψλ αξρψλ θαηνρήο  αλέιαβε απφ ην 1916,ηελ επζχλε γηα ην ζρνιηθφ 

δίθηπν ησλ πεξηνρψλ ηεο Ώπιψλαο θαη ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ
86

Δ πξφζεζε ήηαλ πξνθαλήο θαη νη 

ελέξγεηεο εζθεκκέλεο: ν Ώιβαληθφο λφηνο έπξεπε λα απνθνπεί απφ ηελ ειιεληθή επηξξνή πνπ 

αζθνχληαλ κέζσ ηεο παξνπζίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη θάζε ζρέδην πεξί κειινληηθήο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ ζπλφξσλ πξνο φθεινο ηεο  Βιιάδαο λα  αθπξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη βέβαηα γλσζηφ: ηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, πνπ νη  πξνεγνχκελεο 

ζηαηηζηηθέο  ηα αλέβαδαλ  έσο θαη 350
87

, έθιεηζαλ, νη δάζθαινη δηψρζεθαλ  ή θπιαθίζηεθαλ, ε 
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 ΐεξέκεο Θ.. Κνπινπκπήο- Νηθνιαθφπνπινο Δ. «Ο Διιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο», ΒΛΕΏΜΒ. ζει.183. 
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 Νηθνιαίδνπ .Β. (1987 ) «Ζ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο ζηελ απειεπζεξσκέλε Ήπεηξν(1913-1914)», ,ΕΣ‟ Ασδψλε, 

ζει.589. 
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II. Gogaj. (1980) «Nderhyrja arsimore i taliane ne Shqiperi dhe qendresa kunder saj» (Δ ηηαιηθή εθπαηδεπηηθή 

δηείζδπζε   ζηελ Ώιβαλία θαη ε αληίζηαζε ελαληίνλ ηεο,Tirane, ζ.14. θ.εμ. 
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Υεηκάξξαο, Πσγσλίνπ, Φηιηαηώλ, Παξακπζηάο θιπ.», Ώζήλαη ,ζει.341-347, Οηθνλφκνπ Φ. ( 1987) «Σα ζρνιεία ηεο 
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ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απαγνξεχηεθε θαη ε εθπαίδεπζε νπζηαζηηθά παξέιπζε
88

 ηε ζέζε 

ηνπο ηδξχζεθαλ ηα πξψηα Ώιβαληθά ρνιεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ κε δαζθάινπο  

Ώιβαλνχο πξνεξρφκελνπο απφ δηάθνξα επαγγέικαηα, θαηά θαλφλα ρεηξψλαθηεο ,αθαηάιιεινπο γηα 

ην έξγν πνπ ηνπο αλαηέζεθε, ή θαη κε δαζθάινπο ηηαινχο εθέδξνπο πνπ δίδαζθαλ ηελ ηηαιηθή. Σελ 

θνίηεζε ζηα ζρνιεία απηά ζηαδηαθά επέβαιε ε ηηαιηθή δηνίθεζε θαη ζηνπο ειιελφπαηδεο, πξνο 

κεγάιε βέβαηα δπζαξέζθεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, φηαλ κεηά απφ δέθα πεξίπνπ ρξφληα ε Εηαιία ζα 

θάλεη δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ Ώιβαλία γηα κηα αθφκε θνξά, απφ ην 1925 θαη εμήο, θαη ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη θαη πάιη απμεκέλν ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

δηάπιαζε ηε λέαο γεληάο κε βάζε ηα θαηλνχξγηα θαζηζηηθά πξφηππα, νη έιιελεο ζα αληηκεησπίζνπλ 

κε θαρππνςία θαη δηθαηνινγεκέλε επηθπιαθηηθφηεηα: άιισζηε νη κλήκεο απφ ηνλ Ώ‟ παγθφζκην 

πφιεκν ήηαλ αθφκε λσπέο. Σν ρεηξφηεξν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πσο ε θαρππνςία ηνπο έκειε 

λα δηθαησζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ: ζηα ρξφληα ηεο ηηαιηθήο πξσηνθαζεδξίαο ζηελ Ώιβαλία ε 

ειιεληθή εθπαίδεπζε ζα γλσξίζεη  κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηπέηεηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ώχηε ε 

αξλεηηθή ηηαιηθή επηξξνή άιινηε πεξηζζφηεξν έθδειε θαη άιινηε έκκεζε θαη ζπγθεθαιπκκέλε, 

είλαη πάληνηε παξνχζα ζηελ πνξεία ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. Βίλαη δεδνκέλν πιένλ φηη ε Εηαιηθή παξνπζία άθεζε αλεμίηειε ηελ ζθξαγίδα ηεο 

ζηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. 

    Ώθεηεξία ηεο ίδξπζεο ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο απνηειεί ε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ηεο ΜαΎνπ 

1913,ε νπνία φκσο δελ αλαθέξεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο δηθαησκάησλ ηεο 

κεηνλφηεηαο, αθνχ ηα ζχλνξα ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο επξφθεηην λα θαζνξηζζνχλ κε 

κεηαγελέζηεξεο ζπκβάζεηο ππν ηελ αηγίδα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Δ θαηάιεμε απηή ηνπ αθκαίνπ 

απφ ηα παλάξραηα ρξφληα επεηξσηηθνχ ειιεληζκνχ νδήγεζε ζηελ έλνπιε εμέγεξζε θαη ηελ 

αλαθήξπμε ηεο απηφλνκεο πνιηηείαο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ. Παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο 

αληηξξήζεηο  εθ κέξνπο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο επίζεκεο Βιιάδαο, ν 

επεηξσηηθφο ειιεληζκφο ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Γεσξγίνπ Υξεζηάθε Γσγξάθνπ θαηήγαγε 

ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζην κέησπν ησλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα επηηχρεη λίθε, ε νπνία 

θαηνρπξψζεθε ζπκβαηηθά κε ην πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο ηεο 17
εο

 ΜαΎνπ 1914.Σν πξσηφθνιιν 

απηφ πνπ αλαγλψξηζε άλεπ φξσλ ε αιβαληθή θπβέξλεζε θαηνρπξψλεη κε ζαθήλεηα ηελ απηνλνκία 

ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ Βιιήλσλ ζην δηνηθεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη γισζζηθφ ηνκέα.  

      Δ απηνλνκία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 8 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 

Κεξθχξαο πνπ έρεη ζαλ ηίηιν  «Αεκφζηα ρνιεία» θαη ζην νπνίν πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  «Δ 

εθπαίδεπζηο είλαη ειεπζέξα. Βηο ηα ζρνιεία ησλ νξζνδφμσλ θνηλνηήησλ ε εθπαίδεπζηο ειηληζηί. Βηο 
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ηαο ηξείο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ κεηα ηεο ειιεληθήο ζα δηδάζθεηαη θαη ε αιβαληθή. Ώιιά ε 

ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθψο εηο ηελ ειιεληθήλ» Με ηελ ίδηα  ζαθήλεηα ην 

άξζξν 9 κε ηίηιν  «Βιεπζεξία Γιψζζεο» νξίδεη: «Απλάκεη ηεο ηεζείζεο δηα ηεο πξνο ηελ Βιιάδα 

Αηαθνηλψζεσο ησλ Απλάκεσλ ππν ηελ εκεξνκελίαλ 11/24 Ώπξηιίνπ 1914 ε ρξήζηο ηεο αιβαληθήο 

θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζεο ζέιεη εμαζθαιηζζεί εηο ηνπο Ννηίνπο Ννκνχο ελψπηνλ φισλ ησλ αξρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ σο θαη ησλ εθιεθηψλ ζπκβνπιίσλ» Δ πεξηθέξεηα ηεο 

Υηκάξαο ζχκθσλα πάληα κε ην ίδην Πξσηφθνιιν ζα έπξεπε λα απνιακβάλεη εηδηθνχ πξνλνκηαθνχ 

θαζεζηψηνο «αλεμαξηεζίαο» κε μέλν(Οιιαλδφ) θαηαξρήλ Αηνηθεηή γηα κία δεθαεηία, δεδνκέλνπ 

φηη είρε επηηχρεη ηζηνξηθά πξνλφκηα επί νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, θαη επηπιένλ είρε πεηχρεη ηελ 

απειεπζέξσζή ηεο απφ ηελ ηνπξθηθή θξνπξά θαη ηελ έλσζε ηεο κε ηελ Βιιάδα, ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. 
89

Ώμηνπαξαηήξεηε είλαη επίζεο ε απφθαζε ηεο αιβαληθήο 

εζληθήο ζπλέιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αηβξα ην 1916 θαη ηφληζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ  

ζέκα ην εμήο: «Ώλαγλσξίδνκελ ηνλ ειιεληθφλ ραξαθηήξα ηεο Ννηίνπ Ώιβαλίαο ,φπνπ ην 

εθπνιηηηζηηθφλ έξγν ησλ ειιεληθψλ ρνιείσλ δεζπφδεη ηφζνλ απφ εζηθήο ,φζν θαη απφ εζληθήο 

απφςεσο.»
90

 Ώθνινπζεί ζηελ ζπλέρεηα ε δηκεξήο Βιιελναιβαληθή πκθσλία ηεο Καπζηίηζαο ηεο 

15
εο

 ΜαΎνπ 1920 βάζεη ηεο νπνίαο…»…2
νλ

.ην ειιεληθφ ζρνιείνλ θαη αη εθθιεζίαη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ειεπζέξσο».  

      Βίλαη ζαθέο φηη ην ζπκβαηηθφ πιαίζην θάησ απφ ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε δηαβίσζε ηνπ 

ειιεληζκνχ σο κεηνλφηεηα ζην λενζχζηαην αιβαληθφ θξάηνο παξείρε φια ηα ερέγγπα θαηνρχξσζεο 

ησλ ζηνηρεησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη ην δηθαίσκα  ηεο ειεχζεξεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ κεηξηθή γιψζζα :          

Πίλαθαο ρνιηθήο Καηαζηάζεσο   Βνξείνπ Ζπείξνπ 1913 

Βπαξρία ρ. Άξξελ Άξξελ ρ. Θει. Θει. ρνιείν Μαζεηαί 

Ώξγπξφθαζηξν 52 3.000 34 1275 86 4.365 

Υηκάξα      8 645 5 320 13 965 

Αέιβηλν 49 2.319 21 701 70 3.020 

Λεζθνβίθη 20 568 3 72 23 640 

Σεπειέλη   16 840 10 370 26 1210 

Πξεκεηή 27 910 10 290 37 1200 

Πσγψλη 5 520 5 280 10 800 

Κνξπηζά 53 5.415 19 2930 72 8345 

Κνιφληα 18 1485 5 565 23 2.050 

χλνινλ 248 15.792 112 6.803 360 22.595 
     Έηνο 1913:(Βθ ηνπ ππνβιεζέληνο εηο ηελ δηάζθεςηλ  εηξήλεο ηνπ  Ώ‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ππν ηεο Ώπηνλφκνπ ΐ.    Δπεηξσηηθήο 

θπβεξλήζεσο). 
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1.3.Ζ Δθπαίδεπζε ζηελ Βόξεην Ήπεηξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

        Δ δηαηήξεζε θαη ε κεηάδνζε ηεο Μεηξηθήο γιψζζαο απνηειεί αλακθίβνια θνκβηθφ πεδίν γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πνπ δηαθνξνπνηείηαη εθηφο άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη βάζεη ηεο γιψζζαο ηεο. Έηζη ην ζρνιείν, σο ρψξνο θαιιηέξγεηαο ηεο 

γισζζηθήο ηαπηφηεηαο απνθηά ηδηαίηεξε  ζεκαζία ζηνπο κεραληζκνχο δηαηήξεζεο ηεο κεηνλφηεηαο 

σο δηαθξηηήο νληφηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο Ώιβαλίαο, ε νξγάλσζε κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία(ζα κπνξεί 

λα)δηδάζθεηαη ε ειιεληθή κεηξηθή-κεηνλνηηθή γιψζζα αλαδεηθλχεηαη ζε αίηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ήδε απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο –θξάηνπο. Σν αίηεκα 

απηφ δνκείηαη ζε δχν επίπεδα: Πξψηνλ, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ αιβαληθνχ 

έζλνπο θαη δεχηεξν, σο ηδενινγηθή κεηαιακπάδεπζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηδενινγίαο κέζα απφ 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ πξνυπήξραλ επί Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ππν ηελ αηγίδα ηεο 

νξζφδνμεο Βθθιεζίαο.  

1.3.1.Σν λνκηθό θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ. 

        Δ θαηνρχξσζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ Ώιβαλία ζπλδέεηαη κε ηελ έληαμε 

ηεο ρψξαο ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ.(ΚηΒ),πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 28
εο

 

ζπλφδνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζηηο 17 Αεθεκβξίνπ 1920
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Δ απνδνρή ηνπ λεφηεπθηνπ αιβαληθνχ 

θξάηνπο ζηνπο θφιπνπο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ζπλεπαγφηαλ ηελ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα θαη 

πεξηιακβάλνληαλ θαηά θαλφλα ζηηο ζπλζήθεο πεξί κεηνλνηήησλ πνπ ην θάζε θξάηνο ππέγξαθε κε 

ηελ είζνδν ηνπ ζηνλ δηεζλή νξγαληζκφ. Έηζη κεηαμχ  ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

ζπλζήθε πεξί πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε ειεχζεξε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ησλ κεηνλνηήησλ, ε ειεχζεξε ίδξπζε ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζρνιείσλ ζηελ 

γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε αλαινγηθή ξνή εζληθψλ πφξσλ ζηηο κεηνλνηηθέο. Σν Ώιβαληθφ 

θξάηνο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ησλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο θνηλσλίαο ησλ εζλψλ ην θεβξνπάξην ηνπ 

1921 δειψλεη έηνηκν  λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα αλαγθαία βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ 

πεξί κεηνλνηήησλ θαη λα ζπκθσλήζεη κε ηπρφλ ππνδείμεηο  πνπ ζα γηλφηαλε ζρεηηθά κε ην ζέκα εθ 

κέξνπο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Παξάιιεια ε Ώιβαλία ππνζηεξίδεη πσο ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε πξέπεη λα 

έρνπλ θαη νη πνιίηεο αιβαληθήο θαηαγσγήο πνπ δνχζαλ ζηελ Βιιάδα θαη ηελ Γηνπγθνζιαβία. Σν 
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Δ Ώιβαλία έγηλε δεθηή ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ΐνπιγαξία, ηελ Ώπζηξία θαη ην Λίρλελζηατλ. Σν 

αίηεκά ηεο ,πνπ είρε ππνβιεζεί ζηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, βξήθε έλαλ έλζεξκν ππνζηεξηθηή ζην πξφζσπν 

ηνπ sir Robert Cecil θαη, αθνχ θακθζεθαλ νη αξρηθέο αληηξξήζεηο ηνπ γάιινπ θαη ηνπ βξεηαλνχ αληηπξνζψπνπ, έγηλε 

απνδεθηφ κε νκφθσλε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο,G.M.Self,Foreing Relations of Albania, (1943) PhD, ,University of 

Chicago  ζει.83-86. 
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πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο είλαη δεισηηθφ  ηεο ζηάζεο πνπ ζα ηεξήζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα θαη ηεο κφληκεο πξνζπάζεηάο ηεο λα 

ζπλδέζεη ην δήηεκα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηεο κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ππν ηηο 

νπνίεο δηαβηνχζε ε αιβαληθή κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ησλ ηζάκηδσλ ζηελ Ήπεηξν. Μεηά απφ 

αληεγθιήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ δήηεζε ε Βιιάδα ,λα 

πξνζθεχγεη ζηελ Κη Β ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ηεο 

Ώιβαλίαο, ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε ηειηθνχ θεηκέλνπ. Σν ηειηθφ θείκελν ιάκβαλε 

ππφςε θαη απνδέρνληαλ ηφζν ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο αιβαληθήο πιεπξάο φζν θαη ηηο ειιεληθέο 

πξνηάζεηο πνπ είραλ ηεζεί, κε εμαίξεζε ην αίηεκα ην δηθαίσκα ηεο Βιιάδαο λα πξνζθεχγεη ζην 

ζπκβνχιην γηα ζέκαηα  πνπ αθνξνχζαλ ηηο κεηνλφηεηεο ζηελ Ώιβαλία, θαζψο θάηη ηέηνην ζα 

αθίζηαην ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ είραλ πηνζεηεζεί απφ άιιεο κεηνλνηηθέο ζπλζήθεο..Σν θείκελν 

θαηαηέζεθε ζην πκβνχιην ηεο ΚηΒ θαη ζπδεηήζεθε ζηελ 14
ε
 χλνδφ ηνπ ,ζηηο 2 Οθησβξίνπ 

1921.Μεηά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηε ηθαλνπνίεζε ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο πνπ είραλ ιεθζεη ππφςε νη πξνηάζεηο ηεο, ν Ώιβαλφο εθπξφζσπνο Φαλ Νφιη ππέγξαςε ην 

θείκελν, ην νπνίν έθηνηε απνηέιεζε ηε γλσζηή επίζεκε δήισζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ησλ εζληθψλ, γισζζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ ζην έδαθφο 

ηεο.
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χκθσλα ινηπφλ κε ην άξζξν 5 ηεο αιβαληθήο δήισζεο:….  «Οη Αιβαλνί  ππήθννη πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηνλόηεηεο….. ζα έρνπλ ίζν δηθαίσκα λα δηαηεξνύλ, 

λα δηεπζύλνπλ θαη λα ζπληεξνύλ κε δηθά ηνπο έμνδα ή λα δεκηνπξγνύλ ζην κέιινλ ζπιιόγνπο 

θηιαλζξσπηθνύο, ζξεζθεπηηθνύο ή θνηλσληθνύο, θαζώο θαη ζρνιεία θαη άιια ηδξύκαηα εθπαίδεπζεο, 

κε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ ζε απηά ειεύζεξα ηελ γιώζζα ηνπο θαη αζθνύλ ειεύζεξα ηελ 

ζξεζθεία ηνπο. 

     Βπηπιένλ, ην άξζξν 6 πξνέβιεπε φηη:… «ε ό,ηη αθνξά ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε ,ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε ζα παξαρσξήζεη, ζηηο πόιεηο θαη ηηο πεξηνρέο όπνπ θαηνηθεί έλα αμηνζεκείσην πνζνζηό 

αιβαλώλ ππεθόσλ κε γιώζζα δηαθνξεηηθή από ηελ επίζεκε, ηηο θαηάιιειεο δηεπθνιύλζεηο ώζηε λα 

εμαζθαιηζηεί όηη ε δηδαζθαιεία ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ κεηξηθή ηνπο 

γιώζζα γηα ηα παηδηά απηώλ ησλ αιβαλώλ ππεθόσλ. Απηή ε ξύζκηζε δελ εκπνδίδεη ηελ αιβαληθή 

θπβέξλεζε λα θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή ηελ δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιώζζαο ζηα ελ ιόγσ ζρνιεία» 

Σν ζπκβνχιην ηεο θνηλσλίαο ησλ εζλψλ απνδέρζεθε ηελ παξαπάλσ δήισζε σο βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ θαη ε Ώιβαλία δεζκεχηεθε λα 

ππνβάιεη έθζεζε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ κεηνλνηήησλ. Πξάγκαηη ε αιβαληθή 
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Σ ε λ ί δ α  | 47 

 

θπβέξλεζε ηνλ Ενχιην ηνπ 1922 ππνβάιεη εθηελή αλαθνξά πξνο ηελ ΚηΒ
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.  «Οη όξνη ζρεηηθά κε ηηο 

κεηνλόηεηεο ζηελ Αιβαλία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε ηνπ Αιβαλνύ αληηπξνζώπνπ, ηεο 2αο 

Οθησβξίνπ ηνπ 1921 κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηα αθόινπζα ζεκεία:1)Πιήξεο ηζόηεηα ζε ν,ηη 

αθνξά ηα πνιηηηθά, αζηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα, ρσξίο δηάθξηζε θπιήο, γιώζζαο ή 

ζξεζθείαο.2)Δθπαηδεπηηθά δηθαηώκαηα 3)Διεπζεξία ζηε ζξεζθεία θαη ζηελ άζθεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ιαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο αιιαγήο ζξεζθεύκαηνο». ε φηη αθνξά ηα 

εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα, αλαθεξφηαλε φηη ζηελ λφηην Ώιβαλία θαηνηθνχζε ειιελφθσλνο 

νξζφδνμνο πιεζπζκφο, γηα ηα νπνία ην θξάηνο δηαηεξνχζε ήδε 36 ζρνιεία κε 49 δαζθάινπο. 

Βπηπιένλ νη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε νξζφδνμε, δηαηεξνχζαλ ην 

δηθαίσκα λα ηδξχνπλ ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζηα νπνία ε δηδαζθαιία ζα γηλφηαλ ζηελ 

κεηξηθή γιψζζα ησλ θαηνίθσλ. Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη ην πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα ησλ δηεζλψλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγνχζε αλεπαξθψο ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. πγθεθξηκέλα 

ζην λνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ζπκπεξηειήθζεζαλ κφλν έιιελεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαη 

γηα κεγάιν ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Ώιβαλίαο δελ αλαγλσξηδφηαλε νχηε ηα ζηνηρεηψδε 

εθείλα δηθαηψκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ κεηξηθή γιψζζα.                                    

 1.3.2.Ζ Αιβαληθή Ννκνζεζία 

      Καηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ απνδνρή ηεο ζπλζήθεο πεξί κεηνλνηήησλ, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1921,έσο θαη ην ρνιηθφ έηνο 1924-25 ε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

ππήξμε πιεκκειήο  ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο αλαηαξαρήο πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα θαη ηεο 

πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ επηρείξεζαλ λα εθαξκφζνπλ νη εθάζηνηε αιβαληθέο θπβεξλήζεηο. 

Μφιηο ηελ άλνημε ηνπ 1923 ην αιβαληθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην εμέδσζε απφθαζε πνπ θαζφξηδε ην 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζηηο ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο. χκθσλα κε απηήλ : ιεο νη 

ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ λνκνχ Ώξγπξνθάζηξνπ ζα είραλ ην δηθαίσκα λα αλνίμνπλ ζρνιεία κε 

δηθά ηνπο έμνδα, ηε δηεχζπλζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζα είραλ νη δεκνγέξνληεο ησλ θνηλνηήησλ 

απηψλ. Γηα ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ ζα έπξεπε λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: νη δεκνγέξνληεο 

φθεηιαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηνπο κηζζνχο ηνπ δαζθάινπ ή 

ησλ δαζθάισλ πνπ ζα πξνζιακβάλνληαλ(αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ),ζα αθνινπζνχληαλ 

ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηνπ θξάηνπο θαη ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζα ήηαλ 

ππνρξεσηηθή, ν δηνξηζκφο ησλ δαζθάισλ ζα γηλφηαλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη απηνί ζα εμαξηηφηαλ απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή επηζεψξεζε, ελ πξνθεηκέλσ ηελ 

επηζεψξεζε Αεκνηηθήο εθπαίδεπζεο Ώξγπξνθάζηξνπ. Βπίζεο θαηά ηελ εθινγή ησλ δαζθάισλ νη 

θνηλφηεηεο φθεηιαλ λα επηιέγνπλ πξφζσπα πνπ γλψξηδαλ ηελ αιβαληθή γιψζζα, ψζηε λα κελ 
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δεκηνπξγείηαη αλάγθε γηα δηνξηζκφ θαη δεχηεξνπ δαζθάινπ απφ ην θξάηνο.
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Δ απφθαζε απηή 

έζεζε ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζα νηθνδνκεζνχλ θαη ζην κέιινλ νη εθάζηνηε  απνθάζεηο ηεο 

αιβαληθήο θπβέξλεζεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ. Πνιιά  

ζεκεία απφ απηά ζα ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ε πεγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε πξνβιεκαηηθή δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ θαη θαζψο θαη ε 

ρεηξαγψγεζε ζηνλ δηνξηζκφ ησλ δαζθάισλ. Γεληθά ε θαηάζηαζε εθπαίδεπζεο  ζηα πξψηα ρξφληα 

ήηαλ νηθηξή, γηα λα ρεηξνηεξέςεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 1924,φηαλ εθδειψζεθε έληνλε εζσηεξηθή 

πνιηηηθή θξίζε ζηελ Ώιβαλία κεηά ην θίλεκα  ηνπ Φαλ Νφιη, πνπ ηνλ έθεξε ζηελ εμνπζία ην 

θαινθαίξη εθείλεο ηεο ρξνληάο
95

. 

       Ο αληίπαινο ηνπ Φαλ Νφιη, Ώρκέη Γφγθνπ, κπέεο ηεο πεξηνρήο κάηη ζηελ θεληξηθή Ώιβαλία, 

δήηεζε ηελ ζπλδξνκή ησλ έξβσλ θαη ησλ Βιιήλσλ ζε ρξήκαηα θαη πνιεκηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ 

αλαηξνπή ηνπ Νφιη θαη ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Δ Βιιάδα παξνπζηάζηεθε πξφζπκε λα 

βνεζήζεη ηνλ αιβαλφ θηλεκαηία κε αληάιιαγκα  ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο. Πάλσ ζηελ βάζε απηή ππνγξάθηεθε ζην ΐειηγξάδη 

κεηαμχ ηνπ θηλεκαηία Ώρκέη Γνγθνπ θαη ηνπ Έιιελα πξέζβε Σζακαδνχ, ζπκβφιαην, ζην νπνίν 

θαζνξηδφηαλ νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιάκβαλε ν αιβαλφο θηλεκαηίαο: α)νη ρξηζηηαλνί ηεο Ώιβαλίαο 

ζα απνιάκβαλαλ ίζα δηθαηψκαηα θαη δελ ζα πθίζηαλην πηέζεηο β)νη ρξηζηηαλνί ζα ηεινχζαλ ηελ 

ζξεζθεία ηνπο ζηελ γιψζζα πνπ επηζπκνχζαλ ρσξίο λα επηβιεζεί θπβεξλεηηθή  βία γ)νη 

αιβαλφθσλεο θνηλφηεηεο πνπ ην επηζπκνχζαλ ζα πξνζιάκβαλα δάζθαιν ηεο ειιεληθήο ζηα 

ζρνιεία κε δηθέο ηνπο δαπάλεο θαη δ) ζα θαζνξηδφηαλ θαη‟ έηνο έλα θαη‟ απνθνπή πνζφ σο θφξνο 

γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Υηκάξαο. 

     Σν θίλεκα ηνπ Γφγθνπ ηειηθά είρε επηηπρία θαη αλαθεξχζζεηαη πξφεδξνο ηεο αιβαληθήο 

δεκνθξαηίαο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1925,θαη είρε θηάζεη ε ψξα λα πινπνηεζνχλ νη ππνζρέζεηο πνπ 

είραλ δνζεί θαη λα ξπζκηζηεί ην ζρνιηθφ δήηεκα ζην πλεχκα ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ΐειηγξαδίνπ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε ζχληαμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ λένπ πξνέδξνπ Ώρκέη 

Γφγθνπ.  χκθσλα κε απηέο, ν πξφεδξνο ππνζρφηαλ  «πιήξε ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο  γηα ηηο ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο ζηα αιβαληθά ζρνιεία»
96

Ώπηή ε πξφηαζε θξίζεθε αξρηθά απνδεθηή φρη 
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ΏΤΒ,1924,ΐ/33-4,απ.8023,χιινγνο ησλ ελ Ώζήλαηο θαη Πεηξαηεί ΐνξεηνεπεηξσηψλ πξνο Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, 

Ώζήλα 24-8-1923.πλεκκελν αληίγξαθν εγθπθιίνπ αιβαληθήο θπβεξλήζεσο δηα ηνπ λνκάξρνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, ν 

Τπνπξγφο ηεο Παηδείαο Υ. Μεηξνβίηζαο, Σίξαλα 5-5-1923. 
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 Πεξηζζφηεξα γηα ην θίλεκα ηνπ Φαλ Νφιη βι.Stavrianakos,The Balkans since 1453,ζει.717-720 θαη J.B.Fiscer. 
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 Βίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ηηαιηθή πιεπξά ζεψξεζε ηηο παξαρσξήζεηο απηέο σο εμαηξεηηθά επλντθέο γηα ην νξζφδνμν 

ειιελφθσλν ζηνηρείν, απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ειιήλσλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ Mifid Libohova,ηφηε ππνπξγνχ 

Βμσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο φπσο είδακε είρε δηεπθνιπλζεί απφ ηελ ζπκθσλία ηνπ ΐειηγξαδίνπ λα πεξάζεη 
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φκσο επαξθήο. Γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά έπξεπε λα επηδησρζεί άλνηγκα ζρνιείσλ φρη κφλν ζηηο 

ειιελφθσλεο, αιιά θαη ζηηο αιβαλφθσλεο θνηλφηεηεο. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ειιεληθή πιεπξά 

εμέθξαδε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνηάζεσλ Γφγθνπ, θαζψο ελίζρπε ηελ 

ειπίδα φηη ηα ειιεληθά ζρνιεία ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην κέιινλ απξφζθνπηα. Αήισλε επηπιένλ ηελ 

πεπνίζεζε πσο ,εθφζνλ ηα ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ηεο ΚηΒ, 

ζην κέιινλ δελ ζα ήηαλ εχθνιε ε θαηάξγεζε ηνπο. Απζηπρψο πνιχ γξήγνξα ε εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ ζα δηαςεχζεη απηή ηελ αηζηνδνμία. Μεηά ηηο πξνηάζεηο Γφγθνπ θαη ηελ θαηαξρήλ 

επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηα ζέκαηα απηά, ε αιβαληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζνχληαλ ζην εμήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ. 

χκθσλα  κε απηή νη θνηλφηεηεο ζα πξνζιάκβαλαλ δάζθαιν ή δαζθάινπο πνπ επηζπκνχζαλ(ν 

αξηζκφο ηνπο ζα ήηαλ αλάινγνο ησλ αλαγθψλ) γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ή γηα 

ηελ ιεηηνπξγία φπνηνπ ζρνιείνπ παξέκελε θιεηζηφ, ζα ππέβαιιαλ ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ ηνπηθή 

Αηεχζπλζε Βθπαηδεχζεσο θαη ζα ελεκέξσλαλ ηαπηφρξνλα  ηνλ Βπηζεσξεηή Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ην 

Τπνπξγείν παηδείαο πξνθεηκέλνπ ε πξφιεςε λα εγθξηζεί θαη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ, κε δαπάλεο πάληα ησλ θνηλνηήησλ. ηα ζρνιεία απηά ε δηδαζθαιία ηεο 

αιβαληθήο ζα ήηαλ ππνρξεσηηθή. Σν ίδην πεξίπνπ ζα έπξαηηαλ θαη νη αιβαλφθσλεο θνηλφηεηεο: ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ έλα δάζθαιν ε θάζε κία γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

ζξεζθεπηηθήο ε εκπνξηθήο γιψζζαο, ηνλ νπνίν θα ζα κηζζνδνηνχζαλ, θαη κε αλαθνξά ηνπο ζα 

ελεκέξσλαλ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ην Τπνπξγείν γηα πξφζιεςε.
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Έηζη, νη ειιεληθέο πξνμεληθέο 

αξρέο θαη νη έιιελεο βνπιεπηέο ελήξγεζαλ πξνο ηηο θνηλφηεηεο ψζηε λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο έγθαηξα γηα λα πξνζιάβνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ 

ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα μεθηλήζεη ελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαλνληθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

άλνημε ν δξφκνο γηα ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ 

ηειηθά  ην έηνο 1925-26,αχμεζε πνπ επηηεχρζεθε γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα. 

       πσο έρεη αλαθεξζεί, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή 

εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία κέρξη ηελ επνρή εθείλε, ην θαινθαίξη δειαδή ηνπ 1925 νπφηε ε 

ζπκθσλία ηνπ ΐειηγξαδίνπ δεκηνπξγνχζε βάζηκεο ειπίδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηε 

γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. Σν δήηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο εθηφο απφ 

πνιηηηθφ ήηαλ θαη νηθνλνκηθφ: ην βάξνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ κηζζνδνζία ησλ 

δαζθάισλ ήηαλ δπζβάζηαθην γηα ηηο θησρέο θαηά θαλφλα ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο, γη 

                                                                                                                                                                                     
κέζσ ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο ζηελ Ώιβαλία.ASMAE,Albania 1926,730/430.no. 665/138,Πξεζβεία Απξξαρίνπ πξνο 

Ministero Affari Esteri,Απξξάρην 21-5-1925. 
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ΏΤΒ,1925,ΐ/33-4,απ.10919,Τπνπξνμελείν Ώγίσλ αξάληα πξνο Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Άγηνη αξάληα,4-8-

1925.πλεκκέλε αλαθνξά επηζεσξεηή ζρνιείσλ ΐφξεηαο Δπείξνπ Ε. Ληάζθα, Άγηνη αξάληα 3-8-1925. 
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απηφ θαη ε ζπλδξνκή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ απαξαίηεηε. Δ αλάγθε απηή είρε γίλεη νξαηή 

απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πξαγκαηηθά ην ειιεληθφ θξάηνο είρε αληαπνθξηζεί θαη είρε 

ζπκβάιιεη νηθνλνκηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο ε 

ζπλδξνκή ήηαλ αλεπαξθήο θαη ρξεηαδφηαλ φρη κφλν λα απμεζεί, αιιά θαη λα νξγαλσζεί ζε πην 

ζπγθεληξσηηθή θαη ζπζηεκαηηθή βάζε. Μέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1924-25 ε επνπηεία γηα 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ε επζχλε γηα ηηο επαθέο κε ηελ ειιεληθή πιεπξά είρε 

αλαηεζεί απφ ην  ειιεληθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ  ζε έλα δάζθαιν ηεο πεξηνρήο ,ηνλ Εσάλλε 

Ληάζθα απφ ηελ Αξφβηαλε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο επηζεσξεηήο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

ηεο βφξεηαο Δπείξνπ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ επηζεσξεηή δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

Πσγσλίνπ. Δ παξνπζία φκσο ελφο επηζεσξεηή εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο κάιηζηα ιεηηνπξγνχζε ρσξίο 

ηε επίζεκε έγθξηζε ησλ αιβαληθψλ αξρψλ, δελ ήηαλ αξθεηή, θαζψο ην έξγν πνπ έπξεπε λα 

ζπληειεζζεί ήηαλ κεγάιν θαη μεπεξλνχζε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο θαη κφλν πξνζψπνπ. Έηζη ιφγσ ησλ 

αλαγθψλ απηψλ δεκηνπξγείηαη ε   «επηηξνπή επί ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνξείνπ Δπείξνπ» κε έδξα ηα 

Εσάλληλα θαη απνζηνιή ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ κεηνλφηεηα. Λφγσ  φκσο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή, ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ δπζρεξεηψλ 

πνπ πθίζηαλην ζηηο  κεηαθηλήζεηο, ε επηηξνπή ζηελ πξάμε κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη λα 

εθηείλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο  κφλν ζηνλ λνκφ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ζηηο ππν δηνηθήζεηο Πξεκεηήο θαη 

Λεζθνβηθίνπ. Με δπζθνιία κπνξνχζε  έλα πξνζεγγίζεη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Βξζέθαο-Κνιφληαο θαη 

θαζφινπ ηνλ λνκφ Κνξπηζάο, ηελ επζχλε γηα ην νπνίν ην ειιεληθφ Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ αλέζεζε 

ηειηθά ζην εθεί ειιεληθφ πξνμελείν.
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Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα νξγαλψζεη θαιχηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηελ δξάζε ηεο ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζε έλα είδνο «δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο», 

δηαηξψληαο ηελ πεξηνρή ζε πέληε κηθξφηεξεο «εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο». Βιιείςεη εηδηθνχ 

επηζεσξεηή, ην ξφιν ηνπ ζα αζθνχζαλ ζε θάζε πεξηθέξεηα είηε δάζθαινη ησλ θεληξηθψλ ζρνιείσλ 

πνπ ζα είραλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο είηε θάπνηνη δηαθεθξηκέλνη πνιίηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

γηαηξνί, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ην πιενλέθηεκα φηη ιφγσ επαγγέικαηνο  πξαγκαηνπνηνχζαλ ζπρλέο 

επηζθέςεηο ζε ρσξηά θαη έξρνληαλ ζε επαθή κε θφζκν θαη έηζη ζα πξνθαινχζαλ ιηγφηεξεο ππνςίεο 

ζηηο αιβαληθέο αξρέο. Δ επηηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ έζεζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δξάζεο ηεο. Χο 

πξσηαξρηθφ θαη επείγνλ θαζήθνλ ηεο φξηζε ηελ επίηεπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ ζε φιεο ζηηο 

ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο, πξάγκα πνπ ζα επηηπγράλνληαλ κε ηελ έγθαηξε επηινγή θαη δηνξηζκφ ηνπ 

αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ εθεί πνπ νη θνηλφηεηεο δελ είραλ επηιέμεη ηα θαηάιιεια πξφζσπα ή 

αδπλαηνχζαλ λα ην πξάμνπλ. εκαληηθή επίζεο έθξηλε ηελ άξηηα νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο κεηνλφηεηαο, ψζηε λα απνηειέζνπλ  ην παξάδεηγκα 
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ΏΤΒ, 1925,ΐ/33-4, απ.14427, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ πξνο Ννκαξρία Φιψξηλαο, Ώζήλα 9-11-1925. 
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γηα ηα ζρνιεία ησλ κηθξψλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ηελ πιήξε ρεηξαθέηεζε σλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηά Βιιήλσλ 

δαζθάισλ δηεπζπληψλ. Βπίζεο έπξεπε λα απνδνζεί πξνζπάζεηα γηα άλνηγκα ζρνιείσλ ζην Αέιβηλν 

θαη ηνπο Ώγίνπο αξάληα, φπνπ ηα πξνβιήκαηα ήηαλ πνιιά θαη ε αιβαληθή αληίδξαζε ζζελαξή. ε 

φ,ηη αθνξνχζε ην δηδαζθαιηθφ πξνζσπηθφ, νη πξνζπάζεηεο έγηλαλ ζηελ επηινγή πξνζψπσλ πνπ 

θαηάγνληαη απφ ειιεληθά ρσξηά ηεο βνξείνπ Δπείξνπ θαη κάιηζηα ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θνληά 

ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Βπίζεο ζεσξήζεθε ρξήζηκν νη δάζθαινη απηνί λα παξαθνινπζήζνπλ 

καζήκαηα Ώιβαληθήο γιψζζαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάμνπλ ζε αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, απνθεχγνληαο έηζη ηνλ δηνξηζκφ θαη αιβαλνχ δαζθάινπ ζηα ειιεληθά ζρνιεία πνπ 

απέβαηλε ζε βάξνο ηεο  δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο. Σέινο ε επηηξνπή έθξηλε φηη έπξεπε λα 

ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά ην κηζζνινγηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ δήηεκα ησλ δαζθάισλ απηψλ, κε ηε 

παξνρή επηδνκάησλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ εηο δηπινχλ ηνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπο ζηα 

ζρνιεία ηεο βνξείνπ Δπείξνπ. Σέζεθε δε ζε δεχηεξε ε κνίξα ε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ζε 

αιβαλφθσλεο ή κηθηέο θνηλφηεηεο, κε εμαίξεζε ην Ώξγπξφθαζηξν θαη ηελ Πξεκεηή, θαζψο έθξηλε 

φηη νη δπζθνιίεο ήηαλ αθφκε πνιιέο θαη ην θχξην βάξνο έπξεπε λα δνζεί ζηηο ειιελφθσλεο 

θνηλφηεηεο. ζν αθνξά ηελ δαπάλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, κνηξαδφηαλε νη ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, ην αιβαληθφ θξάηνο θαζψο θαη ην ειιεληθφ θξάηνο. Δ δξάζε βέβαηα ηεο επηηξνπήο είρε 

πξνβιήκαηα θαη αληηδξάζεηο κε ζεκαληηθφηεξε απηή πνπ εθδειψζεθε απφ ηελ λνκαξρία 

Εσαλλίλσλ, ε νπνία δηακάρε πήξε δηαζηάζεηο ,θαη νθεηιφηαλ ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δπν 

θνξέσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα είρε ηνλ έιεγρν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζηελ Ώιβαλία. Σν 

κφλν απνηέιεζκα πνπ είρε απηή ε δηακάρε ήηαλ λα θαζπζηέξεζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ γηα αξθεηνχο κήλεο.  

1.3.3.Ζ εηθόλα ησλ ζρνιείσλ ην 1925-1926  

        Καηά ην ζρνιηθφ έηνο1925-26 ην δίθηπν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ εληζρχζεθε ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζθηαγξαθψληαο κηα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα, αλάινγα βέβαηα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Δ δεκηνπξγία ησλ ζρνιείσλ φκσο δελ ήηαλ ρσξίο πξνβιήκαηα. ε άιιεο 

θνηλφηεηεο πξνέθπςαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηα πξνζθφκκαηα πνπ θάζε θνξά επέβαιε ην 

αιβαληθφ θξάηνο, άιιεο δε θνηλφηεηεο θαηάθεξαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο. 

Τπήξμαλ βέβαηα θαη θνηλφηεηεο πνπ παξφιν πνπ είραλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε 

ζρνιείσλ δελ ιεηηνχξγεζαλ θαζφινπ, εμαηηίαο αληηδξάζεσλ αιβαλψλ κπέεδσλ, φπσο ήηαλ νη 

θνηλφηεηεο ηεο βαινβίζηαο θαη ηεο βιαρνπςεινηέξαο ηεο πεξηθέξεηαο Πξεκεηήο. Παξφκνηα 

αλεπηηπρήο ππήξμε θαη ε πξνζπάζεηα γηα ην άλνηγκα ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο αιβαλφθσλεο 

θνηλφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ ν πιεζπζκφο ήηαλ κηθηφο, παξφιν πνπ νη 

Έιιελεο θάηνηθνη ησλ αιβαλφθσλσλ θνηλνηήησλ είραλ ην δηθαίσκα απηφ ζχκθσλα κε ηελ 
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ζπκθσλία ηνπ ΐειηγξαδίνπ. Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ειιεληθήο πιεπξάο παξνπζίαδαλ νη πφιεηο 

ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη ηεο Κνξπηζάο, γλσζηά θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ  ηεο 

Ώιβαλίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε Πξεκεηή θαη ε Υηκάξα. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα πνχκε φηη 

γηα ηνπο έιιελεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, κε εμαίξεζε ηελ Υηκάξα, δελ αλαγλσξηδφηαλ ην θαζεζηψο 

ηνπ κεηνλνηηθνχ νχηε ηα δηθαηψκαηα πνπ απέξξεαλ απφ απηφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία πξφηππνπ ζρνιείνπ ζηνπο αγίνπο αξάληα αιιά παξφιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο δελ θαηέζηεη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ νχηε ηελ πεξίνδν απηή αιιά νχηε ηα επφκελα 

ρξφληα. Σελ ίδηα ηχρε είραλ θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ζηηο πφιεηο ηνπ 

Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ηεο Πξεκεηήο, νη αηηήζεηο ηνπο απεξξίθζεζαλ θαη ε ειιεληθή εμαθνινπζνχζε 

κα δηδάζθεηαη κφλν θαη΄‟ νίθνλ.
99

ηε πεξηθέξεηα ηεο Υηκάξαο, δηνξίζηεθε απφ ηελ αιβαληθή 

θπβέξλεζε απφ έλαο δάζθαινο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ Υηκάξα, ηηο Αξπκάδεο θαη ηελ 

Παιάζζα(ηηο θνηλφηεηεο δειαδή πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί σο κεηνλνηηθέο)ηα ππφινηπα ρσξία ηεο 

πεξηθέξεηαο δελ επηηξάπεθε ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο, φπσο δελ επηηξάπεθε επίζεο ζηα 

παξαπάλσ ρσξηά λα πξνζιάβνπλ θνηλνηηθνχο δαζθάινπο.
100

ρεηηθά κε ηελ πεξηθέξεηα Κνξπηζάο, 

ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ πνπ ε Ώιβαληθή θπβέξλεζε αλαγλψξηδε σο 

κεηνλνηηθέο θαη γηα απηφ δελ αλαγλσξηδφηαλ κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο 

ηεο δελ ιεηηνχξγεζαλ  ειιεληθά ζρνιεία απφ ηα ηέιε ηνπ 1920 θαη εμήο, ν λνκάξρεο είρε 

απαγνξεχζεη ηελ δηδαζθαιεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αθφκε θαη θαη‟ νίθνλ, θαζψο  θαη ηελ ρξήζε 

ηεο ζηηο εθθιεζίεο. Ώλ θαη νη ζπλζήθεο θαη νη δήηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πεξηνρή ήηαλ 

έληνλεο, νη αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ησλ «αιβαληζηψλ», ήηαλ ζζελαξέο, θαη νη ελδηαθεξφκελνη ήηαλ 

εμαηξεηηθά δηζηαθηηθνί ζην λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ αηηήζεσλ.
101

Σειηθά θακία 

απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο δελ επνδψζεθε θαη ε απαγφξεπζε ηεο ειιεληθήο, αθφκε θαη σο 

ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο, παξέκεηλε ελεξγή θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα.. Δ ηαθηηθή απηή παγηψζεθε 

σο κφληκε ηαθηηθή ηεο αιβαληθήο πιεπξάο, ε παξνρή δειαδή απαξαίηεησλ δηαβεβαηψζεσλ θαιήο 

ζέιεζεο ζε αλψηαην επίπεδν θαη ε κεηαθχιεζε ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο θαηά ηφπνπο αξρέο, ελψ φιεο νη πιεπξέο δήισλαλ άγλνηα γηα ηηο φπνηεο 

απνθάζεηο θαη απνπνηνχληαλ ησλ επζπλψλ. Πάλησο  νη ειιεληθέο αξρέο, ζπλεθηηκψληαο ηηο 

αληηθεηκεληθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο, επηθέληξσζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζην εθηθηό, πξψηα θαη θχξηα 

ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο, ζηελ πχθλσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο, 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν απηφ ζα νινθιεξσλφηαλ κε επηηπρία ζα εληεηλφηαλ νη 
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Μαληά Βι. «Ζ Δθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν» Βθδνηηθφο νίθνο Ώδειθψλ 

Κπξηαθίδε ,ζει.43-52. 
100

ΏΤΒ 1926 ΐ/33 απ.6901, Τπνπξνμελείν Ώξγπξνθάζηξνπ πξνο Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ, Ώξγπξφθαζηξν 27-5-1926. 
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πξνζπάζεηεο θαη γηα ηελ  βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Με ηελ ηαθηηθή απηή 

ζπκθσλνχζαλ ηφζν ε Βπηηξνπή επί ησλ Βθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ην Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ. Δ 

δεχηεξε πξννπηηθή σζηφζν είρε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επηηπρίαο, θαζψο ε αιβαληθή 

αληίζηαζε ππήξμε ζζελαξή. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά θαηά γεληθή δηαπίζησζε ζηηο κηθηέο πεξηνρέο, 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1925-26 θαη αξγφηεξα, παξαηεξήζεθε ζπζηεκαηηθφο δησγκφο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, ηδηαίηεξα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ελψ πξνβάιινληαλ πνιιά εκπφδηα θπξίσο ζε 

παηδηά θάησ ησλ 15 ρξφλσλ πνπ επηζπκνχζαλ λα κεηαβνχλ ζηελ Βιιάδα θαη λα θνηηήζνπλ ζε 

ειιεληθά ζρνιεία.
102

Καζψο κάιηζηα κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε θαηάζηαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζηαδηαθά επηδεηλσλφηαλ παξά βειηησλφηαλ, ην ίδην ην ζθεπηηθφ επηθξάηεζε θαη ζην κέιινλ θαη νη 

αιβαλφθσλεο θνηλφηεηεο ηέζεθαλ νξηζηηθά ζε δεχηεξε κνίξα     

1.3.4.Οη Γάζθαινη. 

      Οη δάζθαινη ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο Ώιβαλίαο δηαθξίλνληαλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

α) ζηνπο ιεγφκελνπο θπβεξλεηηθνύο, πνπ δηνξίδνληαλ απφ ηελ Ώιβαληθή θπβέξλεζε θαη 

πιεξσλφηαλ απφ απηή β)ζηνπο θνηλνηηθνύο, πνπ δηνξίδνληαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο 

θαηέβαιιαλ ηα ρξήκαηα θαη ηνπο κηζζνχο ηνπο γ)ζε απηνχο πνπ δηνξίδνληαλ απφ ηελ Βπηηξνπή επί 

ησλ Βθπαηδεπηηθψλ, φιεο νη ηνπνζεηήζεηο δαζθάισλ ζηα ζρνιεία έπξεπε πξψηα λα ιάβνπλ ηελ 

έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Ώιβαλνχ επηζ8εσξξεηή Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο Ώξγπξνθάζηξνπ. ηελ 

ζπλέρεηα ζπληάζζνληαλ ζπκβφιαηα δηνξηζκνχ, ζηελ ειιεληθή θαη ηελ Ώιβαληθή γιψζζα, φζνη  

δηνξηδφηαλ απφ ηελ επηηξνπή εθπαηδεπηηθψλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπο  αλαιάκβαλε 

απεπζείαο ηνπ Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ κε ηελ ρνξήγεζε εηδηθψλ πηζηψζεσλ ζηνπο θαηά ηφπνπο 

πξνμέλνπο θαη ηελ ειιεληθή πξεζβεία ή, απφ ην 1925 θαη εμήο ,ζηελ Βπηηξνπή επί ησλ 

Βθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηηο θνηλφηεηεο πνπ δελ είραλ επαξθείο πφξνπο θαη αδπλαηνχζαλ λα 

πξνζιαβαίλνπλ δαζθάινπο, ην Τπνπξγείν είρε αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ κηζζνδνζία ηνπο. Σν 

χςνο, ηεο ακνηβήο ηνπο θαζνξηδφηαλ κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπο θαη ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, πξνζαπμεκέλεο θαη 10% σο επίδνκα παξακεζνξίνπ.
103

Με βάζε ινηπφλ ζηηο 

κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλέηαμε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πξνθχπηεη πσο γηα ην 

έηνο 1925-26 δίδαμαλ ζηα ζρνιεία ηεο ΐφξεηαο Δπείξνπ ζπλνιηθά 102 δάζθαινη θαη δαζθάιεο. 

Ώπφ απηνχο ,νη 42 ήηαλ θπβεξλεηηθνί, νη 32 θνηλνηηθνί θαη 28 δηνξηζκέλνη. Οη κηζζνί  πνπ έπαηξλαλ 

θπκαίλνληαλ απφ 1.200 έσο 2.160 δξαρκέο, αλάινγα κε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηα πξνζφληα 

ηνπο. 

      Σν ζχζηεκα θαηά θάπνην ηξφπν ιεηηνπξγνχζε αιιά φρη ρσξίο πξνβιήκαηα. Πνιιέο παξέκεηλαλ 

νη ειιείςεηο ,νη θαζπζηεξήζεηο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο, θαηάζηαζε πνπ επηδείλσζε αθφκε 
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πεξηζζφηεξν ε πάγηα έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Κπξηφηεξν 

πξφβιεκα ησλ δαζθάισλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ήηαλ ην νηθνλνκηθφ. Δ δπζρεξήο νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ε δπζρεξήο επίζεο θαηάζηαζε ηνπ λενζχζηαηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο, θαζπζηεξνχζαλ γηα κήλεο ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ ησλ δαζθάισλ θαη φηαλ 

απηή πξαγκαηνπνηνχηαλ ηα πνζά  ήηαλ κεησκέλα απφ δηάθνξεο θξαηήζεηο. Μεγάιε θαζπζηέξεζε 

είρε θαη ε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ησλ δαζθάισλ πνπ δηνξηδφηαλε απφ ηελ 

επηηξνπή. Πνιιέο θνξέο αηηία ήηαλ ε αζπλελλνεζία κεηαμχ ηεο επηηξνπήο θαη ησλ πξνμεληθψλ 

αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ έγθαηξα νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο. Σν απνηειέζκαηα φισλ απηψλ 

ήηαλ νη δάζθαινη λα παξακέλνπλ απιήξσηνη γηα νιφθιεξνπο κήλεο θαη πνιινί απφ απηνχο λα 

αληηκεησπίδνπλ βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα. Βπίζεο νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ελείρε  

ε ππεξέηεζε ζε ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο, ζε κηθξά ρσξηά πνπ βξηζθφηαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε, πνπ 

αδπλαηνχζαλ αθφκα θαη θαηάιπκα λα εμαζθαιίζνπλ, ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο δαζθάινπο θπξίσο γηα εθείλνπο πνπ είραλ αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο έλα άιιν 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη δάζθαινη ήηαλ ε έιιεηςε ακνηβαίαο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαη ηεο Βπηηξνπήο επί ησλ 

Βθπαηδεπηηθψλ ζε φηη αθνξνχζε ηνπο δηνξηζκνχο ηνπο ζε δηάθνξεο θνηλφηεηεο. Καθή ήηαλ ε 

ζπλεξγαζία επίζεο κεηαμχ ηεο Βπηηξνπήο θαη ησλ Βιιήλσλ επηζεσξεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ απφ φπνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ νη απνζπάζεηο  δαζθάισλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 

κεηνλφηεηαο. Δ βξαδχηεηα κε ηελ νπνία γηλφηαλ νη δηαδηθαζίεο απφζπαζεο θαη ε πξνρεηξφηεηα 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα κηζζνδνζίαο θαζψο θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ. Σειηθά κε ππνπξγηθή παξέκβαζε δηαζθαιίζηεθε ε νξγαληθή ζέζε ησλ δαζθάισλ πνπ 

ιάκβαλα απνζπάζεηο γηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

       Βθηφο απφ ηηο εγγελείο δπζθνιίεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζηελ 

Ώιβαλία, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ππήξραλ θαη αλαξίζκεηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζθφπηκα έζεηε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, θαηά παξάβαζε βέβαηα ησλ δηεζλψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ηεο 

θαη ηεο ζπκθσλίαο  πνπ είρε ζπλάςεη ζην ΐειηγξάδη κε ηελ Βιιάδα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά 

ζπλδεφηαλ κε ηελ πάγηα πξνζπάζεηα ηεο Ώιβαλίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζε 

βάξνο ηεο ειιεληθήο. Δ δηδαζθαιία ηεο Ώιβαληθήο είρε θαηαζηεί ππνρξεσηηθή απφ ην 1923,αιια 

ην κέηξν απηφ ζηαδηαθά ρξεζίκεπζε σο δηθαηνινγία γηα ηελ επηβνιή έιεγρνπ ζηα ζρνιεία θαη 

ηδηαίηεξα επί ησλ δηνξηδφκελσλ δαζθάισλ..Πνιιέο θνξέο δελ εγθξίλνληαλ νη δηνξηζκνί δαζθάισλ 

κε ηελ δηθαηνινγία  φηη δελ γλψξηδαλ ηελ αιβαληθή γιψζζα. Παξά ην γεγνλφο φηη πνπζελά ζηα 

επίζεκα θείκελα πνπ ίζρπαλ  πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ δελ αλαθεξφηαλ θάπνηα ηέηνηα 

ππνρξέσζε γηα ηνπο δαζθάινπο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Αελ εγθξηλφηαλ 

επίζεο ηα ζπκβφιαηα πξφζιεςεο θαη κηζζνδνζίαο ζηα νπνία δελ αλαγξαθφηαλε ξεηά φηη ν 
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πξνζιακβαλφκελνο δάζθαινο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δηδάζθεη θαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ απφ πνιιέο πιεπξέο πξνηεηλφηαλ νη δάζθαινη πνπ 

δηνξίδνληαλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο λα έρνπλ γλψζε, έζησ θαη αλεπαξθή ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο. Έηζη θαη ε επηηξνπή επί ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεγε θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα 

απφζπαζε ζηα ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο ηνπο δαζθάινπο πνπ θαηαγφηαλ απφ ρσξηά ηεο πεξηνρήο ,νη 

νπνίνη έζησ θαη ππνηππσδψο γλψξηδαλ αιβαληθά. Βπίζεο ζε πνιιά ζρνιεία φπνπ δηνξηδφηαλ  θαη 

ππεξεηνχζαλ θπβεξλεηηθνί δάζθαινη, ππήξραλ πιεξνθνξίεο φηη, αθνινπζψληαο ζρεηηθέο 

εηζεγήζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, αχμαλαλ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζε 

βάξνο ηεο ειιεληθήο. Δ επηινγή ησλ θπβεξλεηηθψλ δαζθάισλ δελ ήηαλ ε πιένλ θαηάιιειε θαζψο 

δελ γλψξηδαλ κε επάξθεηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, κε απνηέιεζκα ηα ζρνιεία απηά λα κελ 

ζεσξνχληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο φηη ιεηηνπξγνχζαλ απνηειεζκαηηθά θαη απζεληηθά σο 

κεηνλνηηθά.  

1.3.5.Σα ρνιηθά θηήξηα 

       χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είρε δψζεη ζην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ,ν ηφηε επηζεσξεηήο ησλ 

ζρνιείσλ ΐνξείνπ Δπείξνπ Εσάλλεο Ληάζθαο γηα ην έηνο 1924-25
104

ιίγεο ήηαλ νη ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο πνπ δηέζεηαλ άμηα ιφγνπ δηδαθηήξηα φπσο: Δ Αξφβηαλε, ε Λέζληηζα, ε Πνιχηζαλε, ε 

Σζάηηζηα, ε Γξάςε, ε Αεξβηηζάλε, ε Βπηζθνπή. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ παξέρεη ν επηζεσξεηήο, ζεκαληηθή γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ, ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ 

παιηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο ππήξμε ε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ 

ΐνξεηνεπεηξσηψλ κεηαλαζηψλ θπξίσο ηεο Ώκεξηθήο,
105

Πέξα φκσο απφ ηηο ιίγεο απηέο εμαηξέζεηο, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ δηδαθηεξίσλ ραξαθηεξηδφηαλ σο αλάμηα ιφγνπ θηήξηα. Γηα ηηο αιβαλφθσλεο  

θνηλφηεηεο άμηα ιφγνπ δηδαθηήξηα, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θνηλνηηθά ζρνιεία, 

δηέζεηαλ ην Κεζηνξάηη(ηα παιηά Γσγξάθεηα δηδαζθαιεία),Κάησ Λάκπνβν (φπνπ ηα Γάππεηα 

Βθπαηδεπηήξηα),ΐνπλφ, Κεπαξφ θαη Πηθέξλη. Μεγαινπξεπή δηδαθηήξηα δηέζεηαλ επίζεο ηα ρσξηά 

ηεο Υηκάξαο(Υηκάξα, Αξπκάδεο θαη Παιάζζα),θαζψο θαη ε Μνπδίλα, ην θηίξην ηεο νπνίαο ήηαλ 

θαηλνχξγην θαη κεγαινπξεπέο ,αιιά ρσξίο εμνπιηζκφ.
106

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ζρνιηθφ 

θηήξην ηνπ Αειβίλνπ, έλα κεγαινπξεπέο θηήξην πνπ θηίζηεθε κε ρξήκαηα ηηο ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο. Παξφια απηά  ην 1922 ε Ώιβαληθή θπβέξλεζε δέζκεπζε ην θηήξην γηα λα ζηεγάζεη 

εθεί ην Ώιβαληθφ Παξζελαγσγείν θαη ππνρξέσζε  ην ειιεληθφ ζρνιείν  λα ζηεγαζηεί ζην ίδην 

θηήξην κε ην Ώιβαληθφ φπνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ ηα ηζφγεηα δσκάηηα. κσο ην θηήξην απηφ δελ 
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ΏΤΒ 1925 ΐ/33-4 απ.12513 Ληάζθαο πξνο Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Ώζήλα 18-8-1925. 
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Γηα ηελ ζπλεηζθνξά ησλ απνδήκσλ ζηελ εθπαίδεπζε , Παπαδφπνπινπ Ν.Κ., (1976) «Ζ Γεξόπνιηο ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ θαηά ηελ ηνπξθνθξαηίαλ(1430-1913)» Ώζήλα, ζει.97-106. 
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Μαληά Βι. «Ζ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία θαηά ην Μεζνπόιεκν» Βθδνηηθφο Οίθνο Ώθσλ 

Κπξηαθίδε ζει.60-63. 
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πιεξνχζε ηεο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο  γηα ζπλζήθεο πγηεηλήο. Έηζη ε θνηλφηεηα είρε ππνβάιιεη 

αηηήζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θηεξίνπ ηεο πνπ είρε δεζκεπηεί αιιά κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο 1925-1926 απηφ δελ επεηεχρζεθε.
107

 

1.3.6.Σν Πξόγξακκα ησλ Μαζεκάησλ θαη ηα βηβιία 

       ρεηηθά κε ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηα καζήκαηα πνπ δηδαζθφηαλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, 

αθνινπζνχζε ζε γεληθέο γξακκέο ην αληίζηνηρν  πξφγξακκα ησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ, πνπ είρε 

ζπληαρζεί απφ ην Βθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ησλ Σηξάλσλ ζηηο 20 Ενπιίνπ 1922.Πξνβιεκα ππήξρε κε 

ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ αιιά θπξίσο κε ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο πνπ κάιηζηα είρε απαγνξεπζεί ε δηδαζθαιία ηνπο κε ηελ πνηλή ηεο 

απφιπζεο ήδε απφ ην 1924.Παξφια απηά κεηά ηελ ζπκθσλία ηνπ ΐειηγξαδίνπ δφζεθε ε πξνθνξηθή 

νδεγία απφ ηελ Ώιβαληθή θπβέξλεζε  γηα ηελ ειεχζεξε δηδαζθαιία ηνπο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο
108

ηελ πξάμε φκσο απηφ δελ εθαξκφζζεθε, φπσο άθαξπεο παξέκεηλαλ θαη νη 

πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ 

πνπ αθνινπζνχζαλ ηα ζρνιεία ηεο Βιιάδαο, πξνζαξκνζκέλν βέβαηα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Εδηαίηεξν ζέκα ππήξμε θαη ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο ,σο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Με ηελ ππνρξέσζε απηή δηαθσλνχζαλ νη 

ειιαδηθνί θχθινη πνπ αζρνινχηαλ  κε ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία. 

Ώληίζεηα παξάγνληεο ηηο κεηνλφηεηεο έβιεπαλ  ηελ θαηάζηαζε ππν δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Πίζηεπαλ 

φηη ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο παξάιιεια κε ηελ ειιεληθή ζα κπνξνχζε καθξνπξφζεζκα λα 

απνβεί ζε φθεινο ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ κεηνλνηηθνχ ζηνηρείνπ. Καη απηφ γαηί ηνπο 

παξείρε ηελ δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζηηο θξαηηθέο δνκέο θαη ηνπο κεραληζκνχο, λα εμειηρζνχλ 

θαη λα αλαδεηρζνχλ εληνο ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο, δειαδή κηα πξννπηηθή ελζσκάησζεο ζηελ 

αιβαληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε βέβαηα ηεο δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. ια απηά βέβαηα δελ ζεκαίλνπλ φηη ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ 

γιψζζα ήηαλ ηδαληθή ή ζχκθσλε κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε έθαλε θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, επηβάιινληαο ηελ δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο  νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο εκεξεζίσο, ζε βάξνο βέβαηα ηεο ειιεληθήο δηδαζθαιίαο. 

Μεγάιν πξφβιεκα απνηεινχζε επίζεο ην θαζεζηψο ηεο επηινγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. Καηά θαλφλα, παξά ηηο ππνζρέζεηο πνπ είραλ δνζεί γηα αλαλέσζε ηνπο, ηα βηβιία πνπ 

εηζαγφηαλ θαη ρξεζηκνπνηνχηαλε ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία  ήηαλ παιηέο εθδφζεηο  

Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ην 1860 αθφκα!, πνπ αξρηθά πξννξηδφηαλε γηα φιεο ηηο 

ηνπξθνθξαηνχκελεο  πεξηνρέο, ζηα ζρνιεία φκσο ηεο Ώιβαλίαο έθηαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

                                                           
107

ΏΤΒ 1926 ΐ/33 απ.8303,Τπνπξνμελείν Ώξγπξνθάζηξνπ πξνο Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ,Ώξγπξνθάζηξν 1-7-1926. 
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 ΏΤΒ 1925 ΐ/33-4,απ.12513. 
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κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηνπ ΐ‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ώπφ ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ απηψλ 

απνπζίαδε θάζε αλαθνξά ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, ζε ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ή γεγνλφηα, θαη ζηελ 

ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Δ ινγνθξηζία πνπ πθίζηαλην ήδε θαηά ηελ έθδνζή ηνπο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ θαηαθαλήο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε απηήλ αξθνχληαλ θαη νη Ώιβαληθέο 

αξρέο. Βπλφεην είλαη επνκέλσο φηη ηα βηβιία απηά ήηαλ παξσρεκέλα θαη ζεσξνχηαλ απφ φινπο 

αθαηάιιεια θαη απφ παηδεπηηθή θαη απφ γισζζηθή  άπνςε.
109

 Μεηαμχ απηψλ, εθδφζεηο απφ ην 

βηβιηνπσιείν εηηαλίδε, Κσλζηαληηλνχπνιηο,
110

 ζπγθαηαιέγνληαλ ηα: 

1)Γξακκαηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζεο,1902 

2)Ώλαγλσζηηθφλ ησλ Νέσλ Βιιεληθψλ:Παηξίο,1νλ έηνο,1νλ κέξνο 1921 

3)Ώλαγλσζηηθφλ ησλ Νέσλ Βιιεληθψλ:Παηξίο,1νλ έηνο,2νλ κέξνο 1920. 

4)Ώλαγλσζηηθφλ: Ο Καιφο Παηήξ, ηνπ Εσάλλνπ ΐξεηηνχ,1895. 

5)ΐηβιηνζήθε ηνπ Ώγξνηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ Εσάλλνπ Σάξε, Σφκνο 1νο. 

     Σελ εηζαγσγή ησλ βηβιίσλ ζηελ Ώιβαλία είραλ αλαιάβεη θαηά ηξφπν κνλνπσιηαθφ κεξηθνί 

έκπνξνη ηεο πεξηνρήο πνπ είραλ ζπλάςεη ζρεηηθά ζπκβφιαηα κε ηελ Βπηζεψξεζε Αεκνηηθήο 

Βθπαίδεπζεο Ώξγπξνθάζηξνπ, ζηνπο νπνίνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα θεξδνζθνπήζνπλ ζε βάξνο 

καζεηψλ. Οη ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο θαη ε Βπηηξνπή επί ησλ Βθπαηδεπηηθψλ κάηαηα θαηέβαιαλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηελ Βιιάδα, απηφ δελ ζηάζεθε δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί παξά κφλν πνιχ αξγφηεξα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1935 θαη αθνχ είρε κεζνιαβήζεη κηα 

θαηαδηθαζηηθή γηα ηελ Ώιβαλία απφθαζε ζηε Υάγε. 

1.3.7.Οη ππνηξνθίεο 

      Έλα ζεκαληηθφ  επίζεο κέηξν πνπ θξίζεθε φηη ζα ελίζρπε ηελ παηδεία θαη γεληθφηεξα ην 

επίπεδν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία ήηαλ ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα ηηο ειιεληθέο 

αλψηεξεο ζρνιέο πξνο ηνπο λένπο εθείλνπο πνπ ρξεηάδνληαλ νηθνλνκηθή βνήζεηα, αθεηέξνπ είραλ 

ηηο ηθαλφηεηεο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη κε ηξφπν απηφ λα εληζρχζνπλ κειινληηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη γεληθφηεξα ηηο θνηλφηεηεο απφ ηηο νπνίεο θαηαγφηαλ. Σν πξψην ζέκα 

πνπ πξνέθπςε, θαη ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε ακέζσο ,ήηαλ ε εγγξαθή ησλ παηδηψλ απφ ηα ρσξηά 

ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη νηθνηξνθεία ρσξίο ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ. ην 

πξνλφκην απηφ δηαηεξνχζαλ κέρξη ηφηε ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ, φκσο ην ειιεληθφ Τπνπξγείν 

εμσηεξηθψλ, έθξηλε φηη ππήξραλ εζληθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην κέηξν ηεο αηέιεηαο έπξεπε λα 

επεθηαζεί θαη ζηνπο λένπο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ.
111

έηζη ζπζηάζεθε επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξφηεζε 

πίλαθα εηζαθηέσλ ζηα ειιεληθά νηθνηξνθεία θπξίσο ησλ Εσαλλίλσλ, ηνπ Πσγσλίνπ θαη ηεο 
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 ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ βι. Παπαζενδψξνπ «Ζ παηδεία ζηε Βόξεην Ήπεηξν» ζει.362-365. 
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 Παπαδφπνπινο Γ. «Ζ εζληθή ειιεληθή κεηνλόηεο» ζει.93. 
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 Κφληεο ΐαζ. «Ο Διιεληζκόο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ»  αξ.81,ηφκνο 3,ζει.240. 
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Κέξθπξαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο θαηάγνληαλ απφ ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο, ππήξρε 

φκσο θαη κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ πνπ θαηαγφηαλ απφ Ώιβαλφθσλεο θνηλφηεηεο, φπνπ δελ 

ιεηηνπξγνχζαλ ειιεληθά ζρνιεία. Αελ γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ππνηξφθσλ γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 1925-26.Γλσξίδνπκε φκσο φηη ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1927-28 θηινμελνχηαλ 223 

καζεηέο σο ππφηξνθνη ζηα εζληθά νηθνηξνθεία Φηιηαηψλ, Παξακπζηάο, Πσγσλίνπ, Πξέβεδαο, 

Εσαλλίλσλ, Κέξθπξαο θαη Φιψξηλαο, θαζψο θαη 39 ππφηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ζηελ 

Εφλην ρνιή θαη ην Παιιάδην Λχθεην. Εδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη θαη ε εηζαγσγή ζηα ειιεληθά 

νηθνηξνθεία καζεηξηψλ απφ ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο. Δ εθηίκεζε ήηαλ φηη ε κφξθσζε ησλ 

θνξηηζηψλ, ζα ήηαλ πνιιαπιά σθέιηκε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειιεληθνχ θξνλήκαηνο ζηελ 

νηθνγελεηαθή εζηία θαη ηελ αλαηξνθή ηεο λέαο γεληάο κε βάζε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηα εζληθά 

ηδεψδε. Γηα ηνπ ίδηνπο ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάδεηγκα ππήξρε εθ κέξνπο 

ηνπ ππνπξνμελείνπ Ώξγπξνθάζηξνπ ε πξφηαζε λα απμεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ δαζθάισλ 

πνπ ζα δηνξίδνληαλ ζην εμήο ζηα ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο.
112

       Ο απνινγηζκφο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο 1925-26,ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζε γεληθέο γξακκέο επηηπρεκέλνο, κε βάζε πάληνηε ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ δηαξθψο αληηκεηψπηδαλ 

Βπεηεχρζεθε  ηειηθά ε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο. Ώπηφ δελ 

ζεκαίλεη πσο ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ ζε φια ηδεψδεηο ή φηη δελ ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο ε θαηάζηαζε θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή. Δ επηηξνπή 

έδσζε έκθαζε ζηελ  θαιή ιεηηνπξγία  ησλ θεληξηθψλ ζρνιείσλ. Βπίζεο είρε απμεζεί ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ ν αξηζκφο ησλ δαζθάισλ, αιιά δελ είρε γίλεη θαλέλα βήκα φζν αλαθνξά ην 

ζέκα ηεο πνηνηηθήο ηνπο αλαβάζκηζεο. Πεληρξά ,επίζεο, ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ. Γηα ηελ 

επφκελε ζρνιηθή ρξνληά νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έπξεπε λα δνζεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα-θαη ζε 

απηφ ζπκθσλνχζαλ ηφζν ε επηηξνπή φζν θαη ην ειιεληθφ ππνπξνμελείν ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ-ήηαλ 

ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ δαζθάισλ, κε ηελ ζπληαμηνδφηεζε ησλ γεξνληφηεξσλ θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, εηζαγσγή λένπ σξνινγίνπ  πξνγξάκκαηνο θαηά πξνηίκεζε 

φκνηνπ κε ην ειιεληθφ, κε ηελ πξνζζήθε σξψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο, εηζαγσγή 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ απφ ηελ Βιιάδα. 

 1.3.8. Σν ζρνιηθό έηνο 1926-27 

        Σελ  ζρνιηθή ρξνληά 1926-27 ηα ειιεληθά ζρνιεία ζηελ Ώιβαλία ιεηηνχξγεζαλ ρσξίο 

αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ηνπιάρηζηνλ  φηη αθνξνχζε ηνλ 

αξηζκφ ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ ππεξέηεζαλ ζε απηά ιεηηνχξγεζαλ  ζρνιεία ζε φιεο ηηο 
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ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο .ε φια ηα ειιεληθά ζρνιεία ζπλερίζηεθε ππνρξεσηηθά ε δηδαζθαιία ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο, θπξίσο ζηηο κεγάιεο ηάμεηο. Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη φκσο δίδαζθαλ 

ζηνηρεία ηεο αιβαληθήο, ζην βαζκφ πνπ ήηαλ αξθεηφ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ειέγρνπο ηεο 

Βπηζεψξεζεο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο Ώξγπξνθάζηξνπ. ην Ώξγπξφθαζηξν ε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο ζπλέρηζε λα γίλεηαη θαη νίθνλ, ζηελ Υηκάξα ηα ειιεληθά δηδαζθφηαλε κηα ψξα ηελ 

εκέξα ζηα αιβαληθά ζρνιεία, ελψ ζην Αέιβηλν θακία αιιαγή δελ έγηλε θαη ην αιβαληθφ ζρνιείν 

ζπζηεγαδφηαλ κε ην ειιεληθφ ζρνιείν, εηο βάξνο ηνπ. Βπίζεο ν αιβαλφο επηζεσξεηήο ήηαλ 

δηαιιαθηηθφο κε ηελ επάξθεηα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ησλ θνηλνηηθψλ δαζθάισλ, θαη γηα φζνπο 

δελ γλψξηδαλ θαιά ηελ αιβαληθή ηνπο πξνέηξεπε λα ηελ κάζνπλ ρσξίο λα  απνξξίπηεη ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπο. Πξνβιήκαηα επίζεο ππήξραλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αδπλακίεο ηεο Ώιβαλίαο θαζψο θαη κε 

πξφζζεηα εκπφδηα πνπ θάζε θνξά έβαδε ε Ώιβαληθή πιεπξά. Έηζη δελ πξνρψξεζε ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ δαζθάισλ  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ απφ λένπο ,κνξθσκέλνπο θαη 

ηθαλνχο. Οη αλάγθεο γηα δαζθάινπο ζηα Βιιεληθά ζρνιεία ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ ήηαλ κεγάιεο. Δ 

ζηειέρσζή ηνπο ήηαλ δχζθνιε ,θπξίσο εμαηηίαο ηεο απξνζπκίαο ησλ δαζθάισλ λα απνζπαζζνχλ 

ζε ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο, θαη απηφ νθεηιφηαλ ζηηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ εθεί, ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, ηελ κε ηθαλνπνηεηηθή απνδεκίσζε, ελ 

αλεπάξθεηα ησλ θηλήηξσλ πνπ ηνπο παξείρε ε πνιηηεία(κηζζνινγηθά θαη 

ζπληαμηνδνηηθά)πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζηελ Ώιβαλία.
113

Πξνβιήκαηα επίζεο αληηκεηψπηδαλ θαη 

νη ήδε ππεξεηνχληεο ζηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία. Έηζη ζπλέηαμαλ ππφκλεκα πξνο ηελ 

Βπηηξνπή επί ησλ Βθπαηδεπηηθψλ, θαη δεηνχζαλ ηελ ζπλδξνκή ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, εζηθή θαη 

πιηθή, θαζψο νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αηηήζεηο θαη ηελ 

ζπληήξεζε ελφο επξέσο θαη άξηηα ζηειερσκέλνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ. Σα αηηήκαηα ήηαλ ε πξναγσγή 

ησλ ηθαλφηεξσλ θαη επζπλείδεησλ δαζθάισλ, λα εμνκνησζνχλ κε εθείλνπο πνπ εξγαδφηαλε ζηα 

ειιαδηθά ζρνιεία, εμαζθάιηζε νξγαληθήο ζέζεο ζε πεξίπησζε πνπ απνιπφηαλε απφ ηηο  αιβαληθέο 

αξρέο, λα θαηαβάιινληαη έγθαηξα νη κηζζνί ηνπο θαη λα ππνινγίδεηαη εηο δηπινχλ σο ζπληάμηκνο ν 

ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο ζηα ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο.
114

Πνιιέο ήηαλ θαη νη δπζρέξεηεο πνπ έκκεζα 

πξνθαινχζαλ νη αιβαληθέο αξρέο, εθδίδνληαο αληηθξνπφκελεο ε αζαθείο απνθάζεηο, 

δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο δαζθάινπο. Πνιιέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο απηέο 

θαη είραλ σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ηερλεέλησο κηα αζάθεηα ζε φηη αθνξνχζε ηηο 

δηαηππψζεηο πνπ ηειηθά απαηηνχληαλ γηα ην άλνηγκα ελφο ζρνιείνπ ή θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ 
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δαζθάισλ, θιίκα πνπ ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά γηα ηηο θνηλφηεηεο θαη ηηο θαζηζηνχζε δηζηαθηηθέο 

σο πξνο ην λα δηεθδηθήζνπλ κε δπλακηζκφ ην δηθαίσκα ηεο ιεηηνπξγίαο ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ακηγψο ειιελφθσλεο θνηλφηεηεο  ηεο ΐαινβίζηαο θαη 

ηεο ΐιαρνπςεινηέξαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Πξεκεηήο φπνπ ε ιεηηνπξγία ειιεληθψλ ζρνιεηψλ 

ζπλάληεζε ζθνδξέο αληηδξάζεηο, θαη ελ ηέιεη ιεηηνχξγεζε έλα ζρνιείν κε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα φκσο πξνβιήκαηα θαη απηή ηελ ρξνληά φκσο 

εληνπίδνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ζηηο αιβαλφθσλεο ή κηθηέο θνηλφηεηεο, φπνπ ε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο βξηζθφηαλε ππν δησγκφ, αθφκε θαη σο γιψζζα ηνπ εκπνξίνπ ή ηεο ζξεζθείαο, 

παξά ηα φζα πξνέβιεπε ε ζπκθσλία ηνπ ΐειηγξαδίνπ. ηα αηηήκαηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα 

άλνηγκα ζρνιείσλ ζε απηέο ηηο θνηλφηεηεο, ε άξλεζε ηεο αιβαληθήο πιεπξάο ζηεξηδφηαλ ζηηο δήζελ 

αληηδξάζεηο ησλ θαλαηηθψλ αιβαληζηψλ θαζψο θαη ζηηο αμηψζεηο ησλ ξνπκάλσλ θαη ησλ ζέξβσλ 

λα αλνίμνπλ θαη απηνί δηθά ηνπο ζρνιεία ην νπνίν δελ επηζπκνχζε ε αιβαληθή πιεπξά. Γεγνλφο 

πάλησο είλαη φηη απφ ην 1927 θαη κεηα ε αιβαληθή πιεπξά ζθιήξπλε ηελ ζηάζε ηεο ζηα ειιεληθά 

αηηήκαηα πνπ αθνξνχζε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο. Ώπηφο θαη άιινη παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

αχμεζε ηεο έληαζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, γηα ηελ 

εκθάληζε γηα κηα αθφκα θνξά ηεο ηηαιηθήο δηπισκαηίαο σο κεζνιαβεηή. 

1.3.9.Σα ρνιηθά έηε κέρξη ην 1931 

        Δ θαηάζηαζε γηα ηελ ειιεληθή  εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία απφ ηηο αξρέο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

1928-29,άξρηζε λα επηδεηλψλεηαη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο, θαη δπζηπρψο  ηίπνηε δελ έδεηρλε φηη απηή 

ε πνξεία κπνξνχζε λα αλαζηξαθεί. Σα πξψηα ρξφληα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ 

θαηλνκεληθά δελ ζεκείσζε αμηνπξφζεθηε θάκςε: απφ ηηο εθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηα 

ζρνιηθά έηε 1928-29 θαη 1929-30,ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ δελ απέρνπλ ζε αξηζκφ απφ απηά 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ ηα πξνεγνχκελα έηε. Μάιηζηα αχμεζε παξνπζίαζε θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχζαλ ζε απηά. Ώληίζεηα κείσζε παξνπζίαζε ν αξηζκφο ησλ δαζθάισλ πνπ ππεξέηεζαλ 

ζηα ζρνιεία. Σελ κεγαιχηεξε κείσζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ παξνπζίαζαλ νη απνζπαζκέλνη 

δάζθαινη απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Ώπηφ νθείιεηαη ζηηο εμαηξεηηθά 

δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγαδφηαλ, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ ηνπο θαη 

γεληθφηεξα ε έιιεηςε θηλήηξσλ. Βπίζεο ην ειιαδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ κεηνλφηεηα πεξηνξίζηεθε, 

θαη ε θηιφηηκε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα πνπ είρε μεθηλήζεη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα δελ είρε ηελ αλάινγε ζπλέρεηα. Βπαλέξρεηαη ν ζεζκφο ηνπ επηζεσξεηή γηα ηα ειιεληθά 

ζρνιεία θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηηξνπήο επί ησλ Βθπαηδεπηηθψλ ηεο ΐφξεην Δπείξνπ 

εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε. Δ αιιαγή απηή νθείιεηαη ζηελ γεληθφηεξε αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη ζην 

εθθιεζηαζηηθφ δήηεκα πνπ αλέθπςε ηελ πεξίνδν εθείλε, πνπ έζηξεςε ην ειιαδηθφ ελδηαθέξνλ ζηα 
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ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζεβαζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ησλ ειιήλσλ θαη ην δηθαίσκα 

ρξήζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαηά ηελ ζεία ιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο λα πεξάζεη ζε δεχηεξε κνίξα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξά ηελ θαηλνκεληθή 

νκαιφηεηα θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα ζρνιεία αληηκεηψπηδαλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ νχηε ηα ππάξρνληα δελ επηιχνληαλ. 

Βπίζεο ,παξά ηα φζα είραλ κεζνιαβήζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηηο πηέζεηο πνπ είραλ αζθεζεί, 

δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ ην κέηξν ηεο απφξξηςεο ησλ δηνξηζκψλ ησλ δαζθάισλ πνπ δελ γλψξηδαλ ηελ 

αιβαληθή γιψζζα. Σν 1929 επίζεο φηαλ ε επηδείλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο έγηλε 

πεξηζζφηεξν νξαηή απαγνξεχηεθε θαη ε θαη νίθνλ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην 

Ώξγπξφθαζηξν. Φπζηθά δελ επεηξάπε ην άλνηγκα ζρνιείνπ ζηνπο αγίνπο αξάληα. ην Αέιβηλν ηα 

ειιεληθφ ζρνιείν ζπλέρηδε λα ζπζηεγάδεηαη κε ην Ώιβαληθφ, επέζηξεςε αιβαλφο δηεπζπληήο πνπ 

ζην παξειζφλ είρε αληηθαηαζηαζεί απφ Έιιελα, θαη ζην παξζελαγσγείν ηεο πφιεο θακία ειιελίδα 

δαζθάια δελ ππεξεηνχζε, κε απνηέιεζκα ηα θνξίηζηα λα κελ δηδάζθνληαη θαζφινπ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα. ε φηη αθνξνχζε ηα καζήκαηα, απηά εμαθνινπζνχζαλ λα δηδάζθνληαη θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ελψ ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο  σο γισζζηθνχ 

καζήκαηνο γηλφηαλ θπξίσο κεηά ηελ γ‟ ηάμε. ηα αιβαληθά εμαθνινπζνχζαλ λα δηδάζθνληαη ε 

ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία θαη δελ επηηξεπφηαλ ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 1929-30 ν γεληθφο επηζεσξεηήο εθπαίδεπζεο Ώξγπξνθάζηξνπ πξαγκαηνπνίεζε 

εθηεηακέλε επηζεψξεζε θαη θαηφπηλ εμέζεζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. χκθσλα κε απηά ε 

δηδαζθαιεία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο δελ είρε ζεκεηψζεη πξφνδν. Δ ζεκαζία ηεο έθζεζεο απηήο 

είλαη φηη κε βάζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο πξνηάζεθαλ κηα ζεηξά απφ κέηξα θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ειιεληθψλ „‟επηηπρηψλ» θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο θαη 

παηδείαο γεληθφηεξα, πξνηάζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ θχξην θνξκφ ηεο αιβαληθήο πνιηηηθήο γηα 

ην επφκελν δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πνιηηηθή απηή επηθεληξσλφηαλ ζε ηέζζεξα θπξίσο 

ζεκεία: α)ζηε κε αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ησλ ειιήλσλ απνζπαζκέλσλ δαζθάισλ β)ζηελ 

αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ θνηλνηηθψλ δαζθάισλ πνπ δελ ελέπλεαλ εκπηζηνζχλε ζηηο αξρέο γ)ζηε 

ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιείσλ δεξβαηψλ –βνπιηαξαηψλ δ)ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δαζθάισλ θαη ηελ πνηνηηθή ηνπο αλαβάζκηζε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλίθαλσλ. ια απηά 

απνηεινχλ απηή απφδεημε ησλ αιβαληθψλ δηαζέζεσλ απέλαληη  ζην δήηεκα ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ε ειιεληθή πιεπξά έθξηλε φηη ζα 

έπξεπε λα εληζρπζεί ε εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο απφ έιιελεο δαζθάινπο ψζηε λα εθιείςεη 

θαη απηφ ην πξφζρεκα γηα ηελ κε έγθξηζε ησλ δηνξηζκψλ ηνπο. Δ κεγαιχηεξε  πξνζνρή φκσο 

έθξηλε φηη ρξεηαδφηαλ ην ζέκα ησλ θπβεξλεηηθψλ δαζθάισλ πνπ ζα απνηεινχζαλ ζην κέιινλ ηνλ 

θνξκφ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία. ε απηφ ζπλέηεηλε θαη ε θαηαδίθε δαζθάισλ κε 
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ηελ θαηεγνξία ηεο ιήςεο ρξεκάησλ απφ ειιεληθέο νξγαλψζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηνλ 

δηακειηζκφ ηεο αιβαληθήο επηθξάηεηαο. Βίλαη γεγνλφο πσο θαη ηελ δηεηία1929-1930 γεληθφηεξα νη 

ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο πέξαζαλ κηα δχζθνιε θάζε, πνπ μεθίλεζε θπξίσο κε αθνξκή ηελ 

εθδήισζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ δεηήκαηνο, αιιά επεξέαζε θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ παξέκελαλ 

εθθξεκεί κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. 

       Δ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο1930-31 γξήγνξα έδεημε φηη ηίπνηα δελ είρε αιιάμεη κε ηελ 

αθνινπζνπκέλε ηαθηηθή ησλ αιβαλψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα 

ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ε Ώιβαλία ην ζέηεη ζε λέα βάζε ηεο ακνηβαηφηεηαο κε ηνπο αιβαλνχο  

ηζάκεδεο θαηνίθνπο ζηελ Βιιάδα Έηζη ε ζχλδεζε ησλ δχν ζεκάησλ, ηεο χπαξμεο δειαδή ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αιβαλψλ ζηελ Βιιάδα 

θαζίζηαηαη κφληκε επσδφο ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ κεηαμχ 

ησλ δπν ρσξψλ. Με βάζε ινηπφλ απηά ηα δεδνκέλα ην ζρνιηθφ έηνο 1930-31 απνηειεί ηελ 

αθεηεξία κηαο ζεακαηηθήο θαη ξαγδαίαο ζπξξίθλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ ηεο κεηνλφηεηαο. 

Βιάρηζηνη δηνξηζκνί δαζθάισλ, ειάρηζηα επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ. Αελ έρνπκε αθξηβή ζηνηρεία  γηα ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Βπίζεο εγθξίλνληαη ειάρηζηνη δάζθαινη απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά ηνπο νπνίνπο είραλ πξνηείλεη νη 

θνηλφηεηεο, δηφηη αξθεηνί θξίζεθαλ αλεπηζχκεηνη επεηδή δελ γλψξηδαλ ηελ αιβαληθή γιψζζα. 

Βπίζεο δεκηνπξγνχζαλ πάζεο θχζεσο εκπφδηα ζε δαζθάινπο πνπ δεηνχζαλ ηελ αλάθιεζε ηεο 

απφθαζεο θαη ηνλ εθ λέν δηνξηζκφ ηνπο. Ώληίζεηα εχθνια εγθξίλνληαλ δηνξηζκνί δάζθαισλ 

πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ θαη κε ειιηπή πξνζφληα. Παξαθνινπζνχλ δαζθάινπο πξνεξρφκελνπο 

απφ ηελ Βιιάδα απνξξίπηνπλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο θαη ζηελ ζέζε ηνπο πξνζιακβάλνπλ αιβαλνχο νη 

νπνίνη δηδάζθνπλ ηελ αιβαληθή απφ ηελ πξψηε ηάμε, ελψ ε ειιεληθή δηδάζθεηαη σο γισζζηθφ 

κάζεκα. ια ηα ππφινηπα καζήκαηα θπξίσο ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο(ηζηνξία, γεσγξαθία, θπζηθή, 

ηζηνξία, καζεκαηηθά θιπ)δηδαζθφηαλ πηα ζηα αιβαληθά. Δ ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία ηεο Βιιάδνο 

είραλ παξαιεηθζεί ηειείσο, ελψ ηελ πξνεγνχκελε αθφκε ρξνληά είρε θαηαξγεζεί θαη ην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ. ε πνιιά δε ζρνιεία είραλ δηνξηζζεί αιβαλνί κνπζνπικάλνη δηεπζπληέο, 

πξάγκα πνπ ζηελ νπζία θαηαξγνχζε ηνλ θνηλνηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

     Δ επηδείλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο είρε ιάβεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχζε λα 

αθήζεη αδηάθνξνπο ηνπο θνξείο ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, φπσο ήηαλ νη ηνπηθνί 

βνπιεπηέο. Ήηαλ θαλεξφ πσο πξφζεζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ λα πεξηνξίζεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζην λφην ηεο ρψξαο. Σφηε έξρεηαη γηα πξψηε θνξά 

ζην πξνζθήλην ε ηδέα γηα πξνζθπγή ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ ΚηΒ, ε νπνία ην 1921 είρε νξηζηεί 

σο εγγπεηήο ζηελ αιβαληθή δήισζε πεξί πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ. Πξνηάζεθε ε ζπιινγή 

ππνγξαθψλ απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε καδηθφηεηα. Σελ πξφηαζε 
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απηή  δελ ζπκκεξηδφηαλ ε επίζεκε ειιεληθή πιεπξά θαη αληηπξφηεηλε νκαδηθή δηακαξηπξία πξνο 

ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, φπνπ κε κηα κνλνκεξή δήισζε ηεο Ώιβαλίαο πξνο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Δ ηδέα ηεο πξνζθπγήο ζηε 

θνηλσλία ησλ εζλψλ εθείλε ηελ ζηηγκή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

1.3.10.Ζ επηδείλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ην έηνο 1932-33 

       Δ ζρνιηθή ρξνληά 1932-33 έκειιε λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δεηήκαηνο
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 ζηελ Ώιβαλία θαη απηφ θάλεθε πνιχ λσξίο πξηλ μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ 

ην 1932.ηαλ νη θνηλνηηθνί δάζθαινη ππέβαιιαλ αίηεζε ζηνλ επηζεσξεηή Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο 

Ώξγπξνθάζηξνπ γηα ηελ έγθξηζε δηνξηζκνχ ηνπο ζηα ζρνιεία ,απέξξηςε ηηο αηηήζεηο θαη πσο 

ζχκθσλα κε θαηλνχξηα απφθαζε νη δάζθαινη ζηα κέζα επηεκβξίνπ θαη κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ζα ππνβαιιφηαλ απφ επηηξνπή ζε εμεηάζεηο επάξθεηαο ζηελ αιβαληθή γιψζζα. 

Σα καζήκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαδφηαλ ήηαλ ε γιψζζα, ε έθζεζε ηδεψλ, ε γξακκαηηθή, ε ηζηνξία 

θαη ε γεσγξαθία. Μεηά ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ννκάξρε ζα 

θαηαξηηδφηαλ θαηάινγνο ησλ επηηπρφλησλ, νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαδφηαλ απφ „πνιηηηθή 

άπνςε, κε βάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εδψ θαη θαηξφ ζπλέιεγαλ ν λνκάξρεο Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ν 

επηζεσξεηήο «πεξί ηνπ εζηθνχ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δαζθάισλ» Βπξφθεηην βέβαηα γηα κηα 

πξνζπάζεηα επηβνιήο θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη πξννδεπηηθήο αιβαλνπνίεζεο φισλ ησλ θνηλνηηθψλ 

δαζθάισλ, νη νπνίνη ήηαλ θαηά γεληθή νκνινγία αλσηέξνπ επηπέδνπ απφ ηνπο αιβαλνχο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δ ηδέα ηεο ππνβνιήο ησλ δαζθάισλ ζε εμεηάζεηο ζηελ αιβαληθή γιψζζα δελ 

ήηαλ βέβαηα θάηη θαηλνχξγην. Σν κέηξν απηφ φκσο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο δαζθάινπο θαη φρη ζηνπο θνηλνηηθνχο. Ώιιεπάιιεια είλαη ηα ειιεληθά δηαβήκαηα 

πξνο ηελ Ώιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ θνηλνηηθψλ δαζθάισλ θαη ζεσξνχζε 

απαξάδεθηε ηελ ππνρξεσηηθή εμέηαζε ησλ δαζθάισλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα δηφηη δελ ζπκβάδηδε 

κε ηελ δηαθήξπμε πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ. Μάιηζηα ε επηηξνπή επί ησλ 

Βθπαηδεπηηθψλ θαη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ πξνέηξεςε ηνπο δαζθάινπο λα κελ ιάβνπλ 

κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, δηφηη ηπρφλ ζπκκεηνρή ζα άλνηγε ηνλ δξφκν ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα 

πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο κεηνλφηεηαο, νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ 

ζηεξηδφηαλ θαη πξνζηαηεπφηαλ απφ δηεζλείο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηελ αιβαληθή δήισζε ηεο 2
εο

 

Οθησβξίνπ 1921,ην αιβαληθφ θξάηνο δηαηεξνχζε βέβαηα ην δηθαίσκα λα θαηαζηήζεη ηελ 

δηδαζθαιία ηεο επίζεκεο γιψζζαο ππνρξεσηηθή ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, πνπζελά φκσο δελ 

αλαθεξφηαλ φηη ε γλψζε ηεο ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνπο δαζθάινπο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ 

κεηνλνηήησλ..Βπνκέλσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπλαηλέζεη ε ειιεληθή πιεπξά ζε απηήλ ηελ 
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 Μαληά Βι. «Ζ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία θαη ηνλ Μεζνπόιεκν» Θεζζαινλίθε, Βθδνηηθφο 

Οίθνο Ώθσλ Κπξηαθίδε, ζει.114-127. 
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θαηάρξεζε πνπ επηρεηξνχζε ε αιβαληθή θεληξηθή εμνπζία, λα εμαξηήζεη δειαδή ηελ επηινγή θαη 

ηνλ δηνξηζκφ ησλ ειιήλσλ δαζθάισλ απφ ην βαζκφ γλψζεο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Βπίζεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο εθδφζεθε εγθχθιηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεπφηαλ ε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ 

θνηλνηηθψλ δαζθάισλ λα κηινχλ κφλν ηελ αιβαληθή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Βίλαη θαλεξφ πσο ε 

αιβαληθή πιεπξά επεδίσθε ηελ εμάξηεζε ηεο επηινγήο θαη ηνπ δηνξηζκνχ φισλ ησλ δαζθάισλ-

θνηλνηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ-απφ ην βαζκφ γλψζεο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, γεγνλφο πνπ 

αλαηξνχζε ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ ξφινπ πνπ νη δάζθαινη απηνί θαινχληαλ λα παίμνπλ γηα ηελ 

κεηνλφηεηα. Δ αιβαληθή εγθχθιηνο ινηπφλ πεξί επηβνιήο εμεηάζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δείρλεη πσο ε αιβαληθή θπβέξλεζε δελ είρε ελδνηαζκνχο λα πξνρσξήζεη 

απξνθάιππηα ζηνλ θαηαηξεγκφ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πξάγκα πνπ ζεκαηνδνηνχζε ηελ αιιαγή 

ηεο αιβαληθήο ηαθηηθήο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Τπνβιήζεθαλ πνιιέο πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

αληηδξάζεηο ηεο κεηνλφηεηαο αιιά ην ειιεληθφ ππνπξγείν εμσηεξηθψλ δελ είρε μεθάζαξε εηθφλα γηα 

ην πηα ήηαλ ε πην ζπκθέξνπζα ιχζε. Καη απηφ γηαηί ε ζπκκεηνρή ε κε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 

ησλ θνηλνηηθψλ δαζθάισλ εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο ,δηαθνξεηηθνχο γηα θάζε πεξίπησζε. Καη πέξαλ 

ησλ άιισλ ε απφιπζε ησλ θνηλνηηθψλ δαζθάισλ θαη ε κε πξφζιεςεο έζεηε βηνπνξηζηηθφ 

πξφβιεκα γηα απηνχο κηαο θαη ε κφλε πεγή εζφδσλ ηνπο ήηαλ ν κηζζφο ηνπο. Σειηθά ε ζηάζε πνπ 

απνθάζηζαλ λα ηεξήζνπλ νη δάζθαινη ήηαλ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ. ηηο εμεηάζεηο 

έιαβαλ κέξνο 11-13 δάζθαινη εθ ησλ νπίσλ δηνξίζηεθαλ ηειηθά .Πάλησο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

κέρξη ηνλ Ννέκβξην απηήο ηεο ρξνληάο θαλέλα ζρνιείν δελ ιεηηνχξγεζε κφλν  κε θνηλνηηθνχο 

δαζθάινπο ,ειάρηζηα δε ιεηηνχξγεζαλ κε θνηλνηηθνχο θαη έιιελεο θπβεξλεηηθνχο. Σα πεξηζζφηεξα 

ζρνιεία ζηηο κηθξφηεξεο ζε πιεζπζκφ θνηλφηεηεο παξέκεηλαλ θιεηζηά. Δ επηδείλσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο είρε ιάβεη πιένλ ηέηνηεο δηαζηάζεηο, ψζηε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαθχγεη 

ηεο πξνζνρήο νχηε ηνπ Εηαινχ πξνμέλνπ ζηνπο Ώγίνπο ζαξάληα, ν νπνίνο παξαθνινπζνχζε απφ 

θνληά ηηο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο ίδηνο δηπισκάηεο αλαθέξεη ην 1931 φηη ε ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Ώιβαλίαο εμαθνινπζνχζε  λα δηαηεξεί ην αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο παξά ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη εκπφδηα πνπ έζεηε 

κνλίκσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ε αιβαληθή θπβέξλεζε.   Δ πξψηε εηθνζαεηία απφ ηελ αξρηθή 

ελζσκάησζε ηνπ ΐνξείνπ ηκήκαηνο ηεο Δπείξνπ ζηελ Ώιβαλία απνηειεί κηα πεξίνδν δξαζηηθνχ 

πεξηνξηζκνχ θαη ζπξξίθλσζεο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ,   φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ 

θαηέζεζε ε Βπηηξνπή ΐνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Κνηλσλία ησλ Βζλψλ( ΚηΒ), ην 1934: 
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Σα Διιεληθά  ρνιεία ηελ  Πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

Έηε ρνιεία Κνηλνηηθνί Αάζθαινη 

1922-1926 78 113 

1926-1927 68 102 

1927-1928 66 95 

1928-1929 60 85 

1929-1930 63 83 

1930-1931 64 82 

1931-1932 43 50 

1932-1933 10 11 

Πεγή: Βπίζεκε αλαθνξά ΐνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ ΚηΒ ην 1934 ,Ώπ. Παπαζενδψξνπ, (1988) « Ζ παηδεία ζηελ Βόξεην Ήπεηξν κεηά ην 

‘21»,θαη ζην «Βόξεηνο Ήπεηξνο-Αγ. Κνζκάο ν Αηησιόο», Ώζήλαη, Πξαθηηθά Ώ‟ Παλειιήληνπ Βπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Κφληηζαο, 

ζει.370.   

1.3.11.Ζ απόθαζε γηα θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ 

         Οη ζπλζήθεο είραλ δηακνξθσζεί θαη  ε αιβαληθή θπβέξλεζε πεξίκελε  ηελ επθαηξία λα 

θιείζεη ηα ειιεληθά ζρνιεία.. Δ αθνξκή δφζεθε κε ηελ καηαίσζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο Εηαιίαο 

Ώιβαλίαο θαη ηα νηθνλνκηθά κέηξα ηεο Εηαιίαο ζε βάξνο ηεο Ώιβαλίαο έδσζε ηε  αθνξκή ζηελ 

αιβαληθή βνπιή πνπ ελέθξηλε, ζηηο 11 Ώπξηιίνπ 1933,ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 

ηνπ ζπληάγκαηνο θαη επέβαιε ην θιείζηκν φισλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηεο.
116

Πξνέβιεπε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ Ώιβαλψλ απνηεινχζε δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο 

θαη ζα παξερφηαλ ζε θξαηηθά ζρνιεία θαη ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Δ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο Ώιβαλνχο θαη παξερφηαλ δσξεάλ. Σα 

ηδησηηθά ζρνιεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ είραλ ιεηηνπξγήζεη έσο ηφηε φθεηιαλ λα θιείζνπλ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, δπν κήλεο πξηλ απφ ηελ 

θαλνληθή ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, παξά ην γεγνλφο φηη απηά ηα ζρνιεία ζεσξνχηαλ κεηνλνηηθά 

θαη ππαγφηαλ ζε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο. Σαπηφρξνλα βέβαηα έθιεηζαλ θαη φια ηα ηηαιηθά ζρνιεία 

πνπ δηαηεξνχζαλ ζηνλ βνξξά. Δ απφθαζε γηα θιείζηκν φισλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ εμφξγηζε 

ηελ Εηαιία, δήηεζε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηελ Εηαιία.. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επηβιήζεθε απηφ ην ηζνπεδσηηθφ κέηξν, παξά ηελ 

επίζεκε αηηηνινγία πεξί ηεο αλάγθεο θξαηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο παηδείαο, ήηαλ ε επηζπκία ηνπ βαζηιηά λα πιήμεη ηελ ηηαιηθή εθπαίδεπζε ζηελ ρψξα 

ηνπ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ζηφρνο ήηαλ απνθιεηζηηθά ε Εηαιία θαη ε πνιηηηθή ηεο ή, κε άιια ιφγηα 

λα ζηείιεη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα ζηνλ Μνπζνιίλη. Σν πξφβιεκα γηα ηελ Ώιβαλία εθείλε ηελ 

                                                           
116

 Δ αξρηθή ζθέςε ηνπ Γνg θαη ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο Ivanaj ήηαλ λα επηβιεζεί ην θιείζηκν ησλ  ηδησηηθψλ ζρνιείσλ  

είηε κε λφκν ηεο θπβέξλεζεο είηε κε βαζηιηθφ δηάηαγκα. Φνβνχκελνη φκσο φηη είηε ηα Εηαιηθά ηδησηηθά  είηε ηα 

θαζνιηθά ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ λα επηθαιεζηνχλ ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ, θαηέιεμαλ ζηελ απφθαζε 

γηα ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ ζπληάγκαηνο.ASMAE,Albania 1933,32/11,no.1222/440,Πξεζβεία Σηξάλσλ 

πξνο Ministero Affari Esteri,Σίξαλα 14-4-1933. 
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επνρή φκσο ήηαλ φηη δελ δηέζεηε ηηο ππνδνκέο γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγνχζε ε θνίηεζε φισλ απηψλ ησλ παηδηψλ πνπ ππνρξεψλνληαλ λα κεηαθεξζνχλ ζε θξαηηθά 

ζρνιεία..Σν κέηξν απηφ επίζεο εμέζεηε δηεζλψο ηελ Ώιβαλία, αθνχ ε θαζνιηθή απαγφξεπζε 

ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ δελ είρε επηβιεζεί νχηε αθφκε θαη ζηα πην ζνβηληζηηθά θξάηε. 

Άιιεο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ πσο ζηφρνο ηεο αιβαληθήο απφθαζεο  ήηαλ λα πιήμε απνθιεηζηηθά 

,σο ζπλέρεηα κάιηζηα ηεο ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο αθαληζκνχ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ πνπ είρε 

αθνινπζεζεί ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ώλ φκσο ζέινπκε λα εξκελεχζνπκε ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εθαξκφζηεθε, ηφηε πξέπεη αλεπηθχιαθηα λα  ηελ απνδψζνπκε ζηελ 

ζπγθπξία ησλ ηηαιναιβαληθψλ ζρέζεσλ, θαη ζηελ επθαηξία γηα ηελ αιβαληθή πιεπξά λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηηαιηθήο 

πξσηνθαζεδξίαο ζηελ ρψξα. 

1.3.12.Πξνζπάζεηα γηα ιύζε ηνπ δεηήκαηνο κε πνιηηηθά κέζα 

     Σν θιείζηκν ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ  βξήθε απξνεηνίκαζηε ηελ ειιεληθή πιεπξά, ε νπνία  δελ 

πεξίκελε έλα ηέηνην κέηξν κε ηέηνηα θαζνιηθφηεηα θαη κάιηζηα πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Δ ειιεληθή αληίδξαζε  ππήξμε ηελ αξρή ππνηνληθή,  θαη πξνζπάζεζε λα ιχζε ην ζέκα κε πνιηηηθά 

κέζα. Δ ππνγξαθή κηαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ηελ πεξίνδν εθείλε θξίζεθε σο απαξρή γηα κηα λέα 

επνρή ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. Καζψο νη ηηαιναιβαληθέο ζρέζεηο είραλ δηαηαξαρζεί θξίζεθε 

σο θαηάιιειε ε επθαηξία γηα πξνζέγγηζε ηεο Ώιβαλίαο θαζψο αλαδεηνχζε δηεμφδνπο γηα ηελ 

απεμάξηεζε ηεο απφ ηελ Εηαιία.. Οη πξνζδνθίεο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ήηαλ κεγάιεο κεηα θαη 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ Ώιβαλία.. 

      Απζηπρψο νη πξνζδνθίεο γηα κηα πην επλντθή κεηαρείξηζε ηεο κεηνλφηεηαο δηαςεπζηήθαλ 

γξήγνξα. Σελ ζηηγκή δειαδή ηεο έλαξμήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, έγηλε θαλεξφ φηη θακία αιιαγή 

δελ επξφθεηην λα δξνκνινγεζεί ζε φηη αθνξνχζε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ φια ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία λα παξακείλνπλ θιεηζηά. ηηο ζέζεηο ησλ θνηλνηηθψλ δαζθάισλ 

δηνξίζηεθαλ αιβαλνί ,σο θξαηηθνί δηδάζθαινη θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηα θξαηηθά 

ζρνιεία γηλφηαλε εμ νινθιήξνπ ζηα αιβαληθά. Ώπηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

,φπσο ηα γλσξίδνπκε ζην παξειζφλ, δελ πθίζηαλην πιένλ. Δ θαζνιηθή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ειιεληθψλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ έθεξε ηνπο έιιελεο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζε απφγλσζε, 

θαζψο κε θαλέλα ηξφπν δελ δέρνληαλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζε Ώιβαληθά ζρνιεία. Οη βίαηεο 

αληηδξάζεηο ησλ αιβαλψλ πξνθάιεζαλ ηελ αγαλάθηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο θαη 

ππξνδφηεζε κηα εθζηξαηεία ηχπνπ, κε θαπζηηθά άξζξα ελάληηα ζηελ Ώιβαλία θαη ηελ πηεζηηθή 

πνιηηηθή πνπ αζθνχζε ζε βάξνο ηεο κεηνλφηεηαο. Ώπφ ηφηε άξρηζε λα γίλεηαη ιφγνο πσο ηα 

δηαβήκαηα πξνο ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε δελ ζα είραλ θαλέλα απνηέιεζκα θαη πσο έπξεπε ε 

Βιιάδα λα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ, ππν 
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ηελ πξνζηαζία ηεο νπνίαο είρε ηεζεί άιισζηε  ε ηήξεζε απφ ηελ Ώιβαλία ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο έλαληη ησλ κεηνλνηήησλ, ην 1921.Παξάιιεια κε ηελ εθζηξαηεία ηνπ ηχπνπ 

ππήξμαλ θαη θηλεηνπνηήζεηο ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Βιιάδαο, ζε Ώζήλα ,Πεηξαηά 

θαη Εσάλληλα. 

          Παξάιιεια ε επίζεκε ειιεληθή πιεπξά πξνζπάζεζε λα βξεη ιχζε κέζσ δηκεξψλ 

δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ε αιβαληθή πιεπξά απάληεζε πσο δελ πξφθεηηαη γηα κέηξν εδηθφ ελαληίσλ 

ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, αιιά γηα κηα θαζνιηθή ξχζκηζε πνπ αθνξνχζε φια ηα ηδησηηθά ζρνιεία 

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ ρψξα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ εχθνιν λα πηνζεηεζεί νπνηαδήπνηε 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ππέξ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ηαπηφρξνλα φκσο ν βαζηιηάο έδηλε 

δηαβεβαηψζεηο φηη επηζπκνχζε λα κελ δηαηαξαρζνχλ νη ζρέζεηο κε ηελ Βιιάδα θαη γηα απηφ ζα 

αλαιάκβαλε πξνζσπηθά ηελ δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφια απηά δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

επηηξέςεη ηελ επηζηξνθή ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Δ 

απιή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο αθφκε γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα ψξεο ηελ εκέξα δελ ήηαλ αξθεηή. 

Μάιηζηα ν έιιελαο πξσζππνπξγφο δηεκήλπζε πσο ε κε επίιπζε ηνπ ζρνιηθνχ δεηήκαηνο 

αλαπφθεπθηα ζα πξνθαινχζε ξήμε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη πσο ε Βιιάδα ζα ήηαλ 

έηνηκε λα ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξν «αληηπνίλσλ» πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηεο. Μεηα ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηηο δηακαξηπξίεο, θαη ηηο κηθξέο παξαρσξήζεηο ζην δηνξηζκφ ησλ δαζθάισλ εθ 

κέξνπο ηεο Ώιβαλίαο, εθθξάζηεθε επίζεκα ε πξφηαζε γηα πξνζθπγή ηεο Βιιάδνο ζηελ θνηλσλία 

ησλ εζλψλ ΚηΒ ε νπνία ζα έπξεπε λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο.  

1.3.13.Ο «ρνιηθόο Αγώλαο». 

     Σαπηφρξνλα κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε πνιηηηθά κέζα θαη νη ίδηνη νη 

θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ πνπ ηνπο έζηγε ην κέηξν άξρηζαλ λα αληηδξνχλ ελάληηα ζε έλα κέηξν πνπ 

ζήκαλε ηελ νιηθή πιένλ αιβαλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Σν ζρνιηθφ δήηεκα είρε 

πξνθαιέζεη κεγάιε αλαηαξαρή ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα θαη απέδηδαλ ζε απηφ ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

θπξίσο γηα ηε ζπλέρηζε εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηελ αδηάιεηπηε ζπλέρεηα θαη 

δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο παξάδνζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έγηλε 

πεξηζζφηεξν θη απφ θαλεξφ φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ απνθαζηζκέλε λα ηεξήζεη ηε ζθιεξή 

γξακκή πνπ είρε επηιέμεη. Έηζη, ε ιχζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ ΚηΒ γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην 

δήηεκα θαζίζηαλην πιένλ κνλφδξνκνο. Σν 1933 μεθηλάεη ε πξψηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα  γηα 

ηελ νξγάλσζε κηαο ζπιινγηθήο αληίδξαζεο εθ κέξνπο ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο, Οη πξσηεξγάηεο 

ηεο θίλεζεο ππήξμαλ ν ΐαζίιεηνο αρίλεο θεληξηθφο Σξαπεδίηεο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, ν έιιελαο 

ππνπξφμελνο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ Ώξηζηνκέλεο Μειηαξέζεο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ππνπξνμελείνπ 

Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο. Οη ηξείο ηνπο ζπλέζηεζαλ κηα  «Νέα Φηιηθή Βηαηξεία» κε ζηφρν λα 
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ελζαξξχλνπλ ηα κέιε  ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα νξγαλψζνπλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ 

αληίδξαζε θαηά ηεο ηειεπηαίαο  αιβαληθήο  απφθαζεο. Ώπφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο  ηεο νξγάλσζεο 

ππήξμε ε απνζηνιή ,ην Ννέκβξην ηνπ 1933,ελφο θεηκέλνπ δηακαξηπξίαο πξνο ην βαζηιηά ηεο 

Ώιβαλίαο Γφγθνπ. Με ηελ αλαθνξά απηή δεηνχζαλ ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο αιβαληθήο δήισζεο ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ, πνπ 

απνηεινχζε θαη ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Δ αιβαληθή πιεπξά αληηδξά βίαηα 

κε δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο νξηζκέλσλ εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο θίλεζεο. Με δεδνκέλε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε, σξίκαζε πιένλ ε ηδέα ηεο πξνζθπγήο ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ, ε νπνία άιισζηε ήηαλ 

ν εγγπεηήο ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απέξξεαλ απφ ηελ αιβαληθή 

δήισζε ηεο 2αο Οθησβξίνπ 1921.Δ πξνζθπγή ζηελ ΚηΒ,  φπνπ ζα αλαδεηνχληαλ δηθαίσζε ησλ 

ειιεληθψλ ζέζεσλ πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

κεηνλφηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1934.Με ην θείκελν απηφ νη θάηνηθνη εμέζεηαλ 

ηελ ζρνιηθή θαηάζηαζε φπσο απηή είρε δηα κνξθσζεί ζηελ Ώιβαλία θαη φπσο νη ίδηνη ηελ βίσλαλ, 

δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ ζρνιηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη γηα ηελ βία πνπ 

ππέζηεζαλ κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζθπγή ζηνλ αιβαλφ βαζηιηά. Γεηνχζαλ ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο φπσο απηά 

πξνβιεπφηαλ απφ ηελ δήισζε ηνπ 1921.
117

Δ πξνζθπγή ππνβιήζεθε ζηελ έδξα ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ ,ζηε Γελεχε. Δ πξνζθπγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

πξσηνβνπιία ηεο κεηνλφηεηαο ρσξίο εκθαλή αλάκημε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, γηαηί λνκηθά δελ είρε 

ην δηθαίσκα απηφ βάζε ησλ ζπλζεθψλ, θαη θηλδχλεπε λα θαηεγνξεζεί απφ ηελ Ώιβαλία γηα 

θαηάθσξε αλάκημε ζηα εζσηεξηθά ηεο ζέκαηα. Δ αληίδξαζε ηεο αιβαληθήο πιεπξάο ήηαλ λα ιάβεη 

αθφκα ζθιεξφηεξα κέηξα κε δηψμεηο θαη αζηπλφκεπζε ζηελ πεξηνρή. 

    Δ θαηάζηαζε φκσο έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηεο ην θζηλφπσξν ηνπ 1934,κε αθνξκή ηελ 

έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Σφηε μεθίλεζε ,ν επνλνκαδφκελνο  «ρνιηθφο Ώγψλαο» ησλ 

Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο. ηαλ ινηπφλ ηνλ επηέκβξην νη Ώιβαλνί δάζθαινη επέζηξεςαλ  ζηηο ζέζεηο 

ηνπο, νη θάηνηθνη φκσο αξλήζεθαλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιεία, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 

νξηζηηθή θαηάιεμε ηεο πξνζθπγήο πνπ είραλ ππνβάιεη ζηελ ΚηΒ θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο  

απφθαζεο. Θνξπβεκέλε ε αιβαληθή θπβέξλεζε απφ ηελ απξφζκελε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ 

πξνέβεη ζε θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

λα εθηνλψζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα κελ εθηεζεί δηεζλψο. Οη ξπζκίζεηο φκσο  απηέο ,σζηφζν, δελ  

έπεηζαλ νχηε ηελ επίζεκε ειιεληθή πιεπξά νχηε ηνπο γνλείο ηεο κεηνλφηεηαο λα αιιάμνπλ ζηάζε 

θαη λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιεία, απνθαζηζκέλνη θαζψο ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα κελ 
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εκπηζηεπζνχλ ηηο αιβαληθέο ππνζρέζεηο αιιά λα επηκείλνπλ πξνθεηκέλνπ  λα θεξδίζνπλ θαη πάιη ην 

δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε ειιεληθά ζρνιεία κε δαζθάινπο ηεο επηινγήο ηνπο
118

 Έληνλα ήηαλ ηα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ελαληίνλ ησλ ζθιεξψλ κέηξσλ ηεο Ώιβαλίαο, θαζψο θαη θήκεο φηη 

έλνπια ζψκαηα βνξεηνεπεηξσηψλ ήηαλ έηνηκα λα εηζβάινπλ ζηελ Ώιβαλία απφ ηα λφηηα. Σν ζέκα 

πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη ε ΚηΒ θάιεζε ηελ Ώιβαλία λα ππνβάιιεη ππφκλεκα θαη λα εθζέζεη 

ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε ζηελ βφξεην ήπεηξν. Δ θνηλσλία ησλ εζλψλ δηαπίζησζε παξαβηάζεηο εθ 

κέξνπο ηηο Ώιβαλίαο ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ δήηεκα. Δ Ώιβαληθή θπβέξλεζε δηαβιέπνληαο φηη ε 

απφθαζε ζα είλαη θαηαδηθαζηηθή ελαληίσλ ηεο, αλαδηπιψλεηαη θαη πξνζπαζεί λα θάλεη 

παξαρσξήζεηο ,κε ηνλ δηνξηζκφ δαζθάισλ θαη αχμεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο.
119

Καηαθεχγεη ζε κηα δηκεξή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Βιιάδα. Δ άξλεζε ησλ 

ΐνξεηνεπεηξσηψλ γηα ζπκβηβαζκφ δηαηππψζεθε ζην ζχλζεκα : «ή ηα ζρνιεία καο ή απεξγία». Έηζη 

ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε εκκνλή ηνπο ζηελ ζρνιηθή απνρή δελ 

άθεζαλ πεξηζψξηα γηα άιιεο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

1.3.14. Ζ δηεζλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνβιήκαηνο. 

    Δ Βιιεληθή εζληθή κεηνλφηεηα πξνζέθπγε ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ ην 1934. Δ πξνζθπγή 

θνηλνπνηήζεθε ζηελ αιβαληθή πιεπξά πνπ έπξεπε λα ππνβάιεη ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο. Δ 

αιβαληθή πιεπξά παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Ώπφ φια απηά ήηαλ θαλεξφ πσο ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε δελ είρε επηδηψμεη ηελ εμαθάληζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ 

επηθξάηεηά ηεο, αιιά ζηφρεπε ζηελ ζεζκνζέηεζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

Σφληδε δε πσο δελ ππήξρε θακία ππνρξέσζε γηα έλα θξάηνο λα παξαρσξήζεη ζε κεηνλφηεηεο  

κεηαρείξηζε αλψηεξε  ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ απνιάκβαλα νη ππφινηπνη πνιίηεο δπλάκεη ηεο 

εθαξκνγήο ελφο θαζνιηθνχ λφκνπ. Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ πίλαθεο  πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ 

αξηζκφ ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ-φπσο αλαγλσξίδνληαλ ηα θνηλνηηθά-ζρνιείσλ γηα ηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα απφ ην 1925-1934. 

       κσο  ε ειιεληθή πιεπξά είρε ηηο δηθέο ηεο αληηξξήζεηο θαη παξαηεξήζεηο  λα δηαηππψζεη ζε 

ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ αιβαληθνχ ππνκλήκαηνο ηφζν φζν αθνξνχζε ηελ ηζηνξηθή φζν 

θπξίσο ζε φηη αθνξνχζε ηελ λνκηθή ηνπ δηάζηαζε. Πξάγκαηη κφλν ζην θείκελν ηεο αιβαληθήο 

δήισζεο ζηελ ΚηΒ ην 1921 ζην πξψην άξζξν φξηδε πσο θαλέλαο λφκνο δελ είλαη δπλαηφ λα 

αληηβαίλεη ζε φζα πξνβιέπνληαλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο είρε πξνζηεζεί νχηε ηψξα νχηε ζην κέιινλ. 
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Βπίζεο ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δφζεθε απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά ζηελ εξκελεία ηεο θξάζεο 

„droit egal‟ πάλσ ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ ε θαηεμνρήλ ε αιβαληθή γξακκή ππεξάζπηζεο ησλ ζέζεσλ 

ηεο, φηη δειαδή νη κεηνλφηεηεο δελ ήηαλ δπλαηφ  λα απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαλ νχηε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Δ απνδνρή φκσο ελφο ηέηνηνπ 

ζνθίζκαηνο ζχκθσλα κε ην Έιιελα εθπξφζσπν, ζα ζήκαηλε νπζηαζηηθά θαηάξγεζε φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ θαη παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο απηέο. Λίγν κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1934-35,θαη ελψ ε απνρή ησλ ειιελνπαίδσλ απφ ηα καζήκαηα 

βξηζθφηαλ ζε πιήξε εμέιημε, ε αιβαληθή θπβέξλεζε θνηλνπνίεζε ζηελ ΚηΒ λέα κέηξα πνπ είραλ 

ιεθζεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, θαη αθνξνχζαλ ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

      Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα ,ε ΚηΒ ελεκεξψζεθε ηφζν γηα ηα αηηήκαηα θαη ηηο 

δηακαξηπξίεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο φζν θαη γηα ηηο ζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αιβαληθήο 

πιεπξάο. Έηζη ε Γξακκαηεία πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ ζα αλαιάκβαλε 

λα εμεηάζεη πεξεηαίξσ ην ζέκα θαη λα αλαθέξεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα. Ώπφ 

ηα ππνκλήκαηα πνπ είρε ππνβάιεη ε αιβαληθή πιεπξά πξνέθππηε πσο ε γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ 

παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο δελ ήηαλ κεηξηθή ηνπο, δειαδή ε ειιεληθή, αιιά απηή δηδαζθφηαλ σο 

γισζζηθφ κάζεκα γηα κεξηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο. Δ 

ηξηκειήο επηηξνπή έθξηλε πσο έπξεπε λα δεηεζεί θαη ε γλψκε ηνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ εζλψλ. Σν πφξηζκα πνπ αλαθνηλψζεθε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ήηαλ ην εμήο: Δ δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο ηεο κεηνλφηεηαο σο γισζζηθνχ καζήκαηνο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, επνκέλσο ε αιβαληθή θπβέξλεζε φρη κφλν λα εμαζθαιίδεη 

ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζαλ φια ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά 

λα παξέρεη ηελ δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ζηελ κεηξηθή γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο.
120

Με ηελ 

εθηίκεζε απηή ηνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο ζπκθψλεζε θαη ε ηξηκειήο επηηξνπή θαη ε γλσκνδφηεζε 

θνηλνπνηήζεθε άκεζα ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε. Σν δεχηεξν ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε  ήηαλ ε ρξήζε 

ηνπ φξνπ „droit egal‟ ζην (άξζξν 5) ηε αιβαληθήο δήισζεο ζήκαηλε φηη νη κεηνλφηεηεο δελ 

κπνξνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηδησηηθά ζρνιεία ηελ ζηηγκή πνπ ην 

δηθαίσκα απηφ δελ αλαγλσξηδφηαλ γηα ηνπο άιινπο πνιίηεο, θαη επνκέλσο ,ηα κέηξα ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο βάζεη ησλ αλαζεσξεκέλσλ ζπληαγκαηηθψλ άξζξσλ ήηαλ ζπκβαηά κε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο φπσο απέξξεαλ απφ ην παξαπάλσ άξζξν. Σν άιιν δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηελ επηηξνπή ήηαλ 

ε θπιάθηζε νξηζκέλσλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο. Δ αιβαληθή αληηπξνζσπεία αξλήζεθε φηη νη 

θπιαθίζεηο  ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ησλ ζρνιείσλ. Παξάιιεια κε ηηο δηεξγαζίεο ζηελ θνηλσλία 
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ησλ εζλψλ γηλφηαλ επαθέο θαη δηακαξηπξίεο ζε πξνζσπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζθνπφ λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηα. Καηαγγειίεο γηλφηαλ θαη απφ ζπγγελείο ησλ 

ζπιιεθζέλησλ ,ελψ παξάιιεια ελεκέξσλα γηα ηε απφθαζε ηεο απνρήο απφ ηα αιβαληθά ζρνιεία, 

θαη δεηνχζαλ ηελ παξέκβαζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα γηα ηελ  απειεπζέξσζή ηνπο. 

    Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο  ζπλερίζηεθαλ ζην Παξίζη θαη ην Ννέκβξην ηνχ ίδηνπ έηνπο θαη 

επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην δήηεκα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. πγθξηκέλα ην ειιεληθφ 

δήηεκα πήξε ζπκβνιηθά ηελ φςε ελφο «ζηνηρήκαηνο» γηα ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ θαη εηδηθά γηα ην 

ηκήκα κεηνλνηήησλ. ε φηη αθνξά ην θιείζηκν ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζσξήζεθε σο κέηξν πνπ 

έπιεηηε θπξίσο ηηο κεηνλφηεηεο, κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη απηά ήηαλ αθξηβψο ηα ηδξχκαηα πνπ 

απνηεινχζνπλ ην θαηεμνρήλ κέζν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θα ηνπ  

πνιηηηζκνχ ησλ κεηνλνηήησλ. ρεηηθά  κε ην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, παξά 

ηηο λέεο δηεπθξηλήζεηο πνπ είραλ ζηαιεί απφ ηα Σίξαλα πσο είραλ ιεηθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα απφ 

κέξνπο ηεο Ώιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε  δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, ε επηηξνπή ηηο ζεψξεζε κε ηθαλνπνηεηηθέο θαη πσο δελ έδηλαλ ηελ επηζπκεηή ιχζε ζην 

πξφβιεκα, αθνχ  ζχκθσλα κε ην (άξζξν 6),πξνβιεπφηαλ πσο ε δηδαζθαιία γηα ηα παηδηά ησλ 

κεηνλνηήησλ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Δ επηηξνπή ελεκέξσζε 

ηελ αιβαληθή πιεπξά πσο εάλ δελ έδηλε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ ηεο είραλ ηεζεί θαη απνηχγραλε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ησλ κεηνλνηήησλ ,ε 

επηηξνπή ζα κεηέθεξε ην ζέκα ζηελ αηδέληα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΚηΒ, θίλεζε πνπ δηθαηνινγεκέλα 

ζα ζεσξνχηαλ σο ζπνπδαία επηηπρία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο.
121

ηελ ζπλέρεηα ε αιβαληθή πιεπξά 

θαη γηα λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο πνπ πξνδηαγξαθφηαλ αξλεηηθέο ζε βάξνο ηεο ,επηδφζεθε ζε κία 

πξνζπάζεηα  ελεκέξσζεο ηεο επηηξνπήο. Ώλέθεξε φηη ην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ είρε  

ζπκπιεξσζεί απφ δαζθάινπο πνπ είραλ ζπνπδάζεη ειιεληθά ζρνιεία θαη πσο ε δηδαζθαιία φισλ 

ην καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή είρε εμαζθαιηζηεί γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. Παξάιιεια 

επαλαιάκβαλε ην επηρείξεκα πσο ην κέηξν ηεο θξαηηθνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ αθαηξνχζε ην 

δηθαίσκα δηαηήξεζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο θαη επνκέλσο δελ 

επηηξεπφηαλ ζηελ κεηνλφηεηα λα απνιακβάλεη πξνλφκηα πνπ δελ αλαγλσξηδφηαλ νχηε γηα ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ. ε κία πξνζπάζεηα γηα λα εληζρχζεη θαη λα απνδείμεη ηελ ζέζε ηεο εθνδίαζε 

ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ κε ιεπηνκεξείο πίλαθεο ,πνπ παξνπζίαδε ζε πνηέο ειιεληθέο θνηλφηεηεο 

ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά δεκνηηθφ ζρνιείν κε γιψζζα δηδαζθαιίαο απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή, θαη 

κάιηζηα πξνζπαζνχζε λα απνδείμεη πσο ην δίθηπν ησλ ζρνιείσλ πνπ ε ίδηα ζπληεξνχζε γηα ηελ 

                                                           
121

 PRO/FO,371/18339,R 5786/445/90, Malkin πξνο Foreing Office,Γελεχε 18-10-1934.Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε 

ηελ άπνςε ηνπ Malkin ζπκθσλνχζε θαη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία ζεσξνχζε επηπιένλ πνιχ δχζθνιν λα 

απνδερζεί ε Ώιβαλία λα αιιάμεη θάηη ζηελ πνιηηηθή πνπ είρε εθαξκφζεη έλαληη ησλ ζρνιείσλ. 
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ειιεληθή κεηνλφηεηα ήηαλ ππθλφηεξν αθφκε θαη απφ εθείλν πνπ ε ίδηα ε Βιιάδα ζπληεξνχζε γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Γηα λα ππεξαζπίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ζέζεηο ηεο απέζηεηιε σο 

εθπξφζσπφ ηεο ηνλ Μερληη Φξάζεξη ζηελ έδξα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα λα ζηεξίμεη θαη λα 

ππεξαζπίζεη ηηο ζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Δ ηξηκειήο επηηξνπή βξέζεθε ζε αδηέμνδν θαη δελ ππήξρε 

νκνθσλία αλ ηειηθά έπξεπε λα παξαπεκθζεί ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην πκβνχιην ηεο ΚηΒ. 

Σειηθά βξέζεθε ζπκβηβαζηηθή ιχζε, λα παξαπεκθζεί ην δήηεκα ζην πκβνχιην ΚηΒ σο έλα 

δχζθνιν λνκηθφ πξφβιεκα ζην νπνίν ε επηηξνπή αδπλαηνχζε λα δψζεη απάληεζε, θαη ζα 

απνθάζηδε γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα πξνβεί ,σο εγγπεηήο, ππνρξέσζε πνπ είρε 

αλαιάβεη ν νξγαληζκφο κε ηελ αιβαληθή δήισζε ην 1921 θαη πνπ πνηέ σο ηφηε δελ είρε πινπνηήζεη. 

Έηζη ε επηηξνπή δεηάεη ηελ εγγξαθή ηνπ δεηήκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Έηζη νινθιεξψλεηαη ε πξψηε θάζε ησλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο ΚηΒ ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο.  

    Σν ειιεληθό δήηεκα ζην πκβνύιην ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 1934 ε επηηξνπή 

κεηέθεξε ην ζέκα ζην πκβνχιην ηεο θνηλσλίαο ησλ εζλψλ. Σν γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε 

εθείλε ηελ  πεξίνδν ήηαλ πσο φιεο νη πιεπξέο αληηκεηψπηδαλ κε εμαηξεηηθή επηθχιαμε ηηο 

ειιεληθέο ζέζεηο θαη ηα αηηήκαηα ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη γηα πνιιά ρξφληα 

πξάγκαηη ε Ώιβαλία είρε επηδνζεί ζε κία πξνζπάζεηα θαιθίδεπζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Βπίζεο ε αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο ιφγσ ησλ ρεηξηζκψλ 

ηεο Ώιβαλίαο ζην ζέκα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ,ήηαλ ζε βάξνο κάιινλ ηεο Ώιβαλίαο. Σφζν ε 

βξεηαληθή πιεπξά φζν θαη ε ακεξηθαληθή ζεσξνχζαλ πσο έπξεπε λα βξεζεί κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε 

θαη λα κελ παξαπεκθζεί ην ζέκα ζην ζπκβνχιην ηεο ΚηΒ  γηαηί ππήξρε πηζαλφηεηα λα εθηεζεί ε 

αιβαληθή πιεπξά θαη ζα ηε εμέζεηαλ ζε αλάινγεο απαηήζεηο  πνπ ζα δηαηππσλφηαλ θαη εθ κέξνπο 

άιισλ κεηνλνηήησλ. Ώληίζεηα ε Εηαιία ,ε κφλε απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ζηγφηαλ κε ηελ 

αιιαγή ηνπ αιβαληθνχ ζπληάγκαηνο θαη ην θιείζηκν ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, δελ επλννχζε ηελ 

πξνζθπγή αιιά επηζπκνχζε ηελ εμεχξεζε κηαο ιχζεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, αζθψληαο πηέζεηο ζηελ 

Ώιβαλία. Δ πξνζθπγή φκσο ηεο Βιιάδαο γηα ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία έθεξε εθ λένπ ζην 

πξνζθήλην θαη ην δήηεκα ησλ θαζνιηθψλ ζρνιείσλ, ε εμέηαζε ηνπ νπνίνπ αλαηέζεθε ζηελ ίδηα 

επηηξνπή. Δ Εηαιία ζεσξνχζε πσο ε απαγφξεπζε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ απνηεινχζαλ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ κεηνλνηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Ώιβαλίαο , ζπκκεξηδφκελε κε άιια ιφγηα ηελ 

ζέζε ηεο Βιιάδαο ζην ζέκα απηφ. Παξάιιεια φκσο πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηε ζπδήηεζε θαη ηε 

ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο γηα ην ζέκα ησλ θαζνιηθψλ ζρνιείσλ, θαη 

δελ επηζπκνχζε ηελ ζχλδεζε ησλ θαζνιηθψλ κε εθείλν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, θαη πξάγκαηη ε 

παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ιίγν αξγφηεξν ζην δηεζλέο δηθαζηήξην ηεο Υάγεο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά 

ηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, θαλέλαο ιφγνο δελ έγηλε γηα ηα ζρνιεία ησλ θαζνιηθψλ πνπ 
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ιεηηνπξγνχζαλ άιινηε ζηνλ βνξξά. Δ ζέζε ινηπφλ ηεο Εηαιίαο είλαη παξάιιειε κε ηελ ειιεληθή 

πξνζπάζεηα αιιά φρη ππνζηεξηθηηθή πξνο απηή. Καη πξάγκαηη ην ζέκα ησλ θαζνιηθψλ ζρνιείσλ 

επηιχζεθε αξγφηεξα κε πνιηηηθφ ηξφπν θαη κε νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθηεθαλ κεηαμχ 

ησλ δπν ρσξψλ ην 1936. 

   Δ ζπδήηεζε γηα ην δήηεκα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ Ώιβαλία ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ΚηΒ μεθίλεζε ηειηθά ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1935.Βθπξνζσπνο ηεο αιβαληθήο πιεπξά ήηαλ ν 

πξσζππνπξγφο Μερληη Φξάζεξη. Δ Βιιάδα δελ φξηζε εθπξφζσπν γηαηί ην ζέκα δελ είρε ηεζεί σο 

ειιελναιβαληθή δηαθνξά αιιά σο εθθξεκφηεηα κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο ΚηΒ θαη ηεο 

Ώιβαλίαο. Δ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε απφ ηνλ ηζπαλφ εθπξφζσπν ζηελ 

νπνία αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζηα άξζξ5 ηεο αιβαληθήο δήισζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1921,ζηηο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ  κέρξη 

θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ αιβαληθνχ ζπληάγκαηνο ην 1933,θαη έθιεηλε κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο 

αιβαληθήο πιεπξάο πσο ην δηθαηψκαηα θαη ηα πξνλφκηα ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ λα ηδξχνπλ θαη 

λα ζπληεξνχλ ζρνιεία κε δηθά ηνπο έμνδα δελ ήηαλ δπλαηφλ  λα παξαρσξεζνχλ ζε κηα κεηνλφηεηα 

,ηα νπνία δελ αλαγλσξίδνληαλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

    Κιείλνληαο φκσο ε εηζεγεηηθή έθζεζε παξαηεξεί φηη, ζπγθξίλνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην εθείλσλ 

ησλ ρξφλσλ κε απηφ πνπ ίζρπε ην 1934-35,θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θαηάζηαζε είρε 

αιιάμεη ξηδηθά, θαη ππήξρε αλάγθε λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πξνο ηελ αιβαληθή πιεπξά γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ. Δ αιβαληθή επηρεηξεκαηνινγία  ζηεξίρζεθε ζε δπν 

επηρεηξήκαηα, εζηθήο θαη λνκηθήο πθήο. Αειαδή πσο ε θξαηηθνπνίεζε ησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ 

έγηλε γηα λα δηαζθαιηζζεί ε εζληθή ελφηεηα, θαζψο θαη πσο θάζε δηθαίσκα ηεο κεηνλφηεηα έπξεπε 

λα ην απνιακβάλεη θαη ε πιεηνλφηεηα δηαθνξεηηθά  δελ είλαη δηθαίσκα αιιά πξνλφκην. ηελ 

δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ην ζέκα επηθεληξψζεθε ζην αλ ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ 

δηέπεη ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηεο δεζκεχζεηο πνπ είρε 

αλαιάβεη ε Ώιβαλία θαη αλ ην ζπκβνχιην ζα πξνρσξνχζε ζε ππνδείμεηο πξνο ηελ αιβαληθή πιεπξά 

βάζε ηνπ άξζξνπ 5 πνπ είρε ππνγξάςεη ε αιβαληθή πιεπξά ην 1821.Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ν εηζεγεηήο θαηέιεγε κε ηελ πξφηαζε πσο ην ζπκβνχιην ζα κπνξνχζε λα απεπζπλζεί πξνο 

ην Αηεζλέο δηθαζηήξην δηθαηνζχλεο ζηελ Υάγε πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ ζέκαηνο. Δ 

εηζήγεζε έγηλε απνδεθηή ηελ ίδηα κέξα. Σν αίηεκα εζηίαδε ζπγθεθξηκέλα ζε δχν βαζηθά 

εξσηήκαηα: κε δεδνκέλα ην (άξζξν 5) ηεο αιβαληθήο δήισζεο ηνπ 1921 θαη ηα άξζξα 206 θαη 207 

ηνπ αιβαληθνχ ζπληάγκαηνο ηνπ 1933 ην δηθαζηήξην θαινχληαλ λα θξίλεη :1
νλ

 )αλ ήηαλ 

αηηηνινγεκέλνο ν αιβαληθφο ηζρπξηζκφο φηη, θαζψο ην κέηξν ηεο απαγφξεπζεο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

ήηαλ γεληθφ θαη εθαξκνδφηαλ ηφζν ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ζηελ κεηνλφηεηα, 

ήηαλ ζχκθσλν κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ηεο 
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αιβαληθήο δήισζεο θαη 2
νλ

) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα  ήηαλ 

θαηαθαηηθή, αλ ην πκβνχιην ηεο ΚηΒ ζηε βάζε  ηεο Παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ππνδείμεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ. Καη 

παξφιεο ηεο πξνζπάζεηεο ηεο αιβαληθήο πιεπξάο λα απνηξέςεη ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ 

ζέκαηνο  ην ζέκα κεηαθέξζεθε νξηζηηθά ζηελ Υάγε ζηελ έδξα ηνπ Αηαξθνχο δηθαζηεξίνπ Αηεζλνχο 

Αηθαηνζχλεο. 

1.3.15.Ζ πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο.  

      Με ηελ παξαπνκπή ηνπ δεηήκαηνο ησλ ειιεληθψλ ρνιείσλ ζην Αηαξθέο Αηθαζηήξην Αηεζλνχο 

Αηθαηνζχλεο ηεο Υάγεο, θιήζεθαλ ε Βιιάδα θαη ε Ώιβαλία λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο αιιά 

θαη άιιεο ηπρφλ πιεξνθνξίεο επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ. Δ ειιεληθή πιεπξά  επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

λα αλαηξέςεη ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ „droit egal‟,δειαδή πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο ηεο κεηνλφηεηαο κε 

ηελ πιεηνλφηεηα. Δ ειιεληθή ζέζε βαζηδφηαλ πάλσ ζε ηξηψλ εηδψλ επηρεηξήκαηα ηζηνξηθνχ, 

νξζνινγηθνχ θαη λνκηθνχ ραξαθηήξα. Εζηνξηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ νη επηζεκάλζεηο ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο γηα ην θαζεζηψο ησλ ειιελνξζφδνμσλ θνηλνηήησλ ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία,. 

Βπίζεο έθαλε αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο  ηνπ Λνλδίλνπ ην 1913 θαη ιίγν αξγφηεξα ην 1914 φηαλ ε 

Βιιάδα ζπκθψλεζε  λα εθθελψζεη ηα εδάθε πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ Ώιβαλία νη Μεγάιεο 

δπλάκεηο απνδέρηεθαλ ην ειιεληθφ αίηεκα πεξί ζεβαζκνχ ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο γιψζζαο ησλ 

νκνεζλψλ ηεο πνπ παξέκελαλ εληφο αιβαληθήο επηθξάηεηαο. Ώλάινγεο ξήηξεο  πεξηέρνληαλ  θαη ζην 

πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο, ην 1914,θαη ην πξσηφθνιιν ηεο Καπζηίηζαο, ην 1920.Βπνκέλσο ε 

Ώιβαληθή δήισζε ηνπ 1921 δελ δεκηνπξγνχζε λέα δηθαηψκαηα παξά αλαγλψξηδε ηα ήδε 

ππάξρνληα, θπξίαξρε ζέζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θαηείρε ην δηθαίσκα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

λα ηδξχεη θαη λα δηαηεξεί ζρνιεία κε δηθά ηεο έμνδα. Ώπιψο ηα δηθαηψκαηα ηίζελην πιένλ ππφ ηελ 

εγγχεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ εζλψλ. Οξζνινγηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ ην επηρείξεκα ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνζκναληίιεςεο ησλ 

παηδηψλ. Έηζη ε θξαηηθνπνίεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ ζα ήηαλ εχθνιν λα εμαθαλίζεη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θάζε ηδηαίηεξν εζληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηνλφηεηαο θαη λα εξγαζηεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απνξξφθεζε ηεο απφ ηελ πιεηνλφηεηα  πξάγκα πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ζπκθσλεζέληα. Δ δηαηήξεζε ηεο κεηνλνηηθήο ζπιινγηθφηεηαο, κε ηνλ εζληθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ  ηδηαίηεξε  θπζηνγλσκία ηεο, δελ κπνξνχζε παξά λα ζηεξίδεηαη ζηνπο ππιψλεο 

ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εζληθή γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο. Ννκηθνχ ραξαθηήξα 

ήηαλ ην επηρείξεκα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο  ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «droit egal» πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  ζήκαηλε κηα ηζφηεηα επηθαλεηαθή θαη φρη πξαγκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, 

θαη απηφ γηαηί ην θιείζηκν ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζηεξνχζε ηελ κεηνλφηεηα λα δηδάζθεηαη ηελ 
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γιψζζα ηεο ηελ ζηηγκή πνπ ε πιεηνλφηεηα απνιάκβαλε απηφ ην δηθαίσκα. Βπίζεο ν ραξαθηεξηζκφο 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ σο ηδησηηθψλ, εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ θχζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ ηα 

νπνία είραλ θνηλνηηθφ ραξαθηήξα, ήηαλ δειαδή ζρνιεία θνηλνηηθά, άξα ηδξχκαηα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. Βπνκέλσο .φπσο θαη λα είραλ ηα πξάγκαηα, ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία  έπξεπε λα ηχρνπλ 

ζεβαζκνχ εθ κέξνπο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, γηαηί σο θνηλνηηθά δελ ελέπηπηαλ ζηα άξζξα ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ αιβαληθνχ ζπληάγκαηνο πνπ κηινχζαλ γηα ηδησηηθά ζρνιεία, θαζψο θαη σο 

θνηλνηηθά κεηνλνηηθά ζρνιεία πξνζηαηεπφηαλ απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ζεσξνχληαλ 

αλψηεξεο απφ ηηο εθάζηνηε ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο. Με βάζε  ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ε ειιεληθή 

ζέζε θαηέιεγε ζε φηη αθνξνχζε ην πξψην εξψηεκα, ε αιβαληθή εξκελεία ηνπ( άξζξνπ 5) έπξεπε λα 

ζεσξεζεί αζηήξηθηε. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ππέβαιε θαη ε Ώιβαληθή θπβέξλεζε ην δηθφ ηεο 

ππφκλεκα κε ηα δηθά ηεο επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο πεξί ζρνιείσλ θαη 

εθπαίδεπζεο. πλέρηδε λα ππνζηεξίδεη πσο ε πξαγκαηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ „droit egal‟ είλαη έλα 

κέηξν πνπ εμαζθάιηδε ίζε κεηαρείξηζε ζε κεηνλφηεηα θαη πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Αηαθνξεηηθά ε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο  γηα ηελ κεηνλφηεηα ζα θαηέιεγε πιένλ ζε 

πξνλφκην γηα ηελ ίδηα έλαληη ηνπ ππνινίπνπ πιεζπζκνχ. επίζεο ππνζηήξημε πσο θξαηηθνπνίεζε 

ησλ ζρνιείσλ ζπλδεφηαλ θαη κε ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε θνζκηθήο θαη ηαπηφρξνλα εζληθήο 

εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια ππνζηήξηδε πσο είρε κεξηκλήζεη ζηελ επηβνιή εληαίνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ειιελφθσλα ρσξηά, θαη δελ ζίρηεθαλ ηα πνιηηηζηηθά 

δηθαηψκαηα ηεο κεηνλφηεηαο. ρεηηθά κε ην εξψηεκα αλ ε ΚηΒ έπξεπε λα πξνβεί ζε  ππνδείμεηο 

πξνο ηελ Ώιβαληθή πιεπξά, ππνζηήξημε φηη ε ΚηΒ είρε απεκπνιήζεη απηφ ην δηθαίσκα απφ ην 

1923,φηαλ δελ πξνρψξεζε ηφηε ζε ππνδείμεηο γηα ην ηφηε λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ. 

      πκπεξαζκαηηθά ε Ώιβαληθή θπβέξλεζε δεηνχζε απφ ην δηθαζηήξην λα απνδερζεί ηελ άπνςε 

ηεο ,πσο, πξψηνλ, ηα κέηξα πνπ είρε ιάβεη ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηνπ ζπληάγκαηνο δελ εξρφηαλ 

ζε αληίζεζε κε ην (άξζξν 5) ηεο αιβαληθήο δήισζεο ηνπ 1921 πεξί πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ,δεχηεξνλ, ην πκβνχιην ηεο ΚηΒ δελ κπνξνχζε, λα ππνβάιεη ππνδείμεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα 

πξνβιεπφκελα βάζε ηνπ (άξζξνπ 5). Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ ππνκλεκάησλ ην δηθαζηήξην 

ζπλεδξίαζε ην Μάξηην ηνπ 1934 κε ζέκα ην δήηεκα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

αίηεκα πνπ είρε απεπζχλεη ην πκβνχιην ηεο ΚηΒ λα ιάβεη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ γηα ην λνκηθφ 

πξφβιεκα πνπ είρε πξνθχςεη. Δ αιβαληθή  πιεπξά γηα κηα αθφκα θνξά αξλήζεθε ηελ ππεξνρή ηνπ 

Αηεζλνχο Αηθαίνπ έλαληη ησλ εζσηεξηθψλ λφκσλ ελφο θξάηνπο, απέξξηςε ηνπο ειιεληθνχο 

ηζρπξηζκνχο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο πνπ επηθαινχληαλ ηα δηεζλή θείκελα πνπ εγγπφηαλ ην 

θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, θαζψο ε Αηάζθεςε ηεο Βηξήλεο ζην Παξίζη  ην 1920 είρε 

απνθαζίζεη φηη δελ ίζρπαλ εθεμήο. ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο κεηνλφηεηαο θαη πιεηνλφηεηαο 
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ζπκθσλνχζε κε ηελ ειιεληθή άπνςε πσο ε ηζφηεηα απηή έπξεπε λα είλαη νπζηαζηηθή θαη φρη θαη‟ 

επίθαζε, αιιά ππνζηήξημε πσο ε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε ιάβεη εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ψζηε ε ειιεληθή θνηλφηεηα λα κελ πθίζηαηαη θακία επίδξαζε απφ ηελ θξαηηθνπνίεζε ησλ 

ζρνιείσλ, θαη πσο ήηαλ έλα κέηξν  πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιιεο ρψξεο φηαλ ην 

απαηηνχζαλ νη πεξηζηάζεηο. ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξψηεκα επαλέιαβε πάιη φηη ε ΚηΒ είρε 

απεκπνιήζεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ππνδείμεηο αθνχ έθξηλε φηη ην 1923 ε θαηάζηαζε ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. 

     Δ Βιιεληθή πιεπξά επηθέληξσζε ηα επηρεηξήκαηα ηεο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία ζεσξνχζε 

εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο απφ απφςεσο λνκηθήο, εζηθήο θαη πνιηηηθήο. Καη απηφ γηαηί ην φιν 

δήηεκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί δελ έπξεπε λα παξακείλεη ζηα φξηα κηαο εξκελείαο ηνπ γξάκκαηνο 

ηεο αιβαληθήο δήισζεο, αιιά λα αλαδεηεζεί ην πλεχκα πνπ ηελ είρε ηφηε ππνβάιεη θαη επηβάιεη. 

έλα ηέηνην ζεκείν ήηαλ θαη ε αλαθνξά ζηελ αιβαληθή δήισζε ηνπ 1921 πνπ πξνέβιεπε ηζφηεηα 

ζηελ κεηαρείξηζε ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ φρη κφλν ζε φηη αθνξνχζε ην 

δηθαίσκα λα ηδξχεη ζην κέιινλ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη λα δηαηεξεί ηα ζρνιεία πνπ 

πθίζηαλην εθείλε ηελ ζηηγκή. Σν ηξίην ζεκείν ήηαλ ε ππνρξέσζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζηελ ΚηΒ ζρεηηθά κε ην Ννκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ ρψξα. 

Παξφια απηά φκσο ε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε αξρίζεη κέζσ ηεο λνκνζεζίαο λα πεξηνξίδεη 

ζηαδηαθά  ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην βήκα είρε γίλεη απφ ην 

1923,φηαλ ν λένο λφκνο πεξί ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ δελ έθαλε πιένλ θακία αλαθνξά ζην 

δηθαίσκα ηνπο λα δηαηεξνχλ ζρνιεία, θαη φρη κφλν απηφ, αιιά εκκέζσο ε Κνηλσλία ησλ Βζλψλ είρε 

ελεκεξσζεί πσο ε θπβέξλεζε ζρεδίαδε κε λφκν ηελ πιήξε θαηάξγεζεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. 

Ώπφ ηφηε θαη ζην εμήο, ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ  πνπ ιεηηνπξγνχζαλ γηα ηελ κεηνλφηεηα κεησλφηαλ 

θάζε ρξφλν ζηαζεξά φρη κε ηελ εθαξκνγή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, αιιά κε πνηθίια 

δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ζηφρν είραλ λα εθθνβίζνπλ θαη λα απνζαξξχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ 

ηελ θνίηεζή ηνπο ζε απηά, γηα λα θηάζνπκε ην 1933 νπφηε θαη έθιεηζαλ φια νξηζηηθά. 

     Σν ζπνπδαηφηεξν φκσο ζεκείν ζην νπαίν ζηξάθεθε ε  ειιεληθή επηρεηξεκαηνινγία θαη ην νπνίν 

άγγηδε ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ: αλ, δειαδή, θαη θαηά πφζν ηα θνηλνηηθά  κεηνλνηηθά 

ζρνιεία κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ φξν «ηδησηηθά ζρνιεία», φξνο πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ λέα δηαηχπσζε ηνπ (άξζξνπ 201) ηνπ ζπλάγκαηνο. Βπίζεο ην αιβαληθφ 

επηρείξεκα πνπ επηθαινχληαλ ηζφηεηα ζηελ κεηαρείξηζε φρη κφλν ζηελ δηαηχπσζε αιιά θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ επζηαζνχζε γηαηί ε ππαγσγή ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηεο πιεηνλφηεηαο ζην 

ίδην  ζρνιηθφ θαζεζηψο  ζηελ πξάμε θαηέιπε απηήλ ηελ ηζφηεηα: παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα ιάβνπλ ζην αιβαληθφ ζρνιείν, αθφκα θαη αλ ε γιψζζα δηδαζθαιίαο ήηαλ ε ειιεληθή, 

κηα παηδεία πξαγκαηηθά εζληθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εζηθήο θαη εζληθήο 
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ελφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Τπν απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ,ην 

δεκφζην ζρνιείν δελ κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ην ηδησηηθφ, νπφηε ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα κηιά 

γηα ςεχηηθε ,αθφκε θαη γηα ππνθξηηηθή ηζφηεηα. 

  πλνπηηθά, ε ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ φηη ε αιβαληθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ 

θξαηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην θιείζηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, έπξεπε λα ζεσξεζεί 

αβάζηκε θαη απηφ γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:1)γηαηί ηα ειιεληθά ζρνιεία, σο θνηλνηηθά θαη φρη 

ηδησηηθά, δελ ππφθεηηαλ ζην πεξηερφκελν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ( άξζξνπ 2017) ηνπ αιβαληθνχ 

ζπληάγκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε 2)γηαηί ε αιβαληθή θπβέξλεζε επεμέηεηλε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

(άξζξνπ 207) θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία, θαη έηζη παξαβίαδε ηηο δεζκεχζεηο ηεο κε βάζε ηελ 

δήισζε ηεο ζηελ ΚηΒ ην 1921 3) γηαηί ε ηζφηεηα ηεο κεηαρείξηζεο δελ επέηξεπε ζηα ζρνιεία πνπ 

ίδξπζε ε κεηνλφηεηα ην 1921 λα ππνβιεζνχλ ζην ίδην θαζεζηψο πνπ ην ζχληαγκα ηνπ 1933 

επέβαιιε γηα ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ ίδξπζε πνπ ίδξπζε ε πιεηνλφηεηα απφ ην 1921 θαη εμήο 

4)γηαηί ηα θνηλνηηθά ζρνιεία δελ κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα θξαηηθά ρσξίο λα 

εκπνδίζνπλ ηελ κεηνλφηεηα λα δηαηεξήζεη ηνλ εζληθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ηελ ηδηαίηεξε 

θπζηνγλσκία ηεο, αιιά θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ,ηελ ίδηα δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

     ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ην ζπκβνχιην ζηελ ΚηΒ, γηα ηνλ αλ ε 

θνηλσλία ησλ εζλψλ είρε ην δηθαίσκα λα παξέκβεη κε ππνδείμεηο ζηελ αιβαληθή πιεπξά, θαη κέρξη 

ζε πνηφ ζεκείν ζρεηηθά κε ηελ κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε, ην ειιεληθφ 

επηρείξεκα ήηαλ φηη: Σν πκβνχιην ηεο ΚηΒ ζα έπξεπε λα είρε παξέκβεη ήδε απφ ην 1924,φηαλ 

είραλ δηαθαλεί ε πξνζέζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα θαηαξγήζεη ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Σν 

γεγνλφο φκσο φηη δελ είρε ηφηε παξέκβεη, δελ αλαηξνχζε  ην δηθαίσκά ηνπ λα παξέκβεη ζην κέιινλ, 

κηα θαη ην( άξζξν 6) ηεο αιβαληθήο δήισζεο ηνπ 1921 δελ πεξηείρε θαλέλα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

ζν αθνξά δε ην ζεκείν κέρξη ηνπ νπνίνπ ε θνηλσλία ησλ εζλψλ κπνξνχζε λα θάλεη ππνδείμεηο, ε 

απάληεζε ήηαλ γηα φιεο ηηο ππνδείμεηο ρσξίο πεξηνξηζκφ, πνπ θαζνξηδφηαλ επίζεο θαη απφ ηηο 

απζηεξέο ππνρξεψζεηο πνπ είρε αλαιάβεη ε Ώιβαλία έλαληη ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ. Κιείλνληαο  

ν έιιελαο εθπξφζσπνο δήισζε έθπιεμε γηα ην επηρείξεκα ηεο αιβαληθήο πιεπξάο πσο ζην πιαίζην 

ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ν εζληθφο ηεο πνιηηηζκφο ππέζηε θαηαπίεζε, ηελ ζηηγκή πνπ κέρξη 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε αιβαληθή γιψζζα δελ δηέζεηε νχηε αιθάβεην.  

 1.3.16. Ζ γλσκνδόηεζε ηνπ  Γηθαζηεξίνπ θαη ε ιύζε ηνπ δεηήκαηνο. 

        Ώθνχ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ, ην Αηθαζηήξην ήηαλ έηνηκν λα εθδψζεη 

ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ, ε νπνία ήηαλ ππέξ ηεο ειιεληθήο ζέζεο κε ςήθνπο 8 ππέξ έλαληη 3 θαηά. 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε ζέζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα θαηάξγεζε ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ σο γεληθφ κέηξν δελ ήηαλ βάζηκε θαη άξα δελ ήηαλ απνδεθηή. ηελ πξάμε 
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έρνπκε κηα πιήξε δηθαίσζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ. Δ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηεξίρζεθε ζηελ 

λνκηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ θαη ζην λνκηθφ πξνεγνχκελν, φηη ίζρπε δειαδή 

γηα ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ ζε άιιεο ρψξεο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχζε ε πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο. Οχηε ε εξκελεία ηεο 

αιβαληθήο πιεπξάο ηνπ φξνπ «droit egal» πεξί ηζφηεηαο έγηλαλ απνδεθηέο απφ ην δηθαζηήξην. Καη 

απηφ γηαηί ε ηζφηεηα αλάκεζα ζηηο κεηνλφηεηεο έπξεπε λα είλαη θαη ζην λφκν θαη ζηελ πξάμε. ε 

φηη αθνξά ηελ ηζφηεηα ζην λφκν, απηφ ζήκαηλε απαγφξεπζε θάζε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Δ 

ηζφηεηα φκσο ζηελ πξάμε κπνξνχζε λα ζεκαίλεη αθφκε θαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πξνθεηκέλνπ 

λα θηάζεη θαλείο ζε έλα απνηέιεζκα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. Έηζη, θαζψο ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θξίλνληαλ σο ηα κνλαδηθά κέζα πνπ 

κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο κεηνλφηεηαο, ε θαηάξγεζή ηνπο  θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο  απφ ηα θξαηηθά ζα θαηέζηξεθε ηελ ηζφηεηα ζηελ πξάμε, ζα κεηαηξεπφηαλ 

δειαδή ζηα ρέξηα  ηνπ θξάηνπο ζαλ έλα κέζν κε ην νπνίν ζα απνγχκλσλε ην κεηνλνηηθφ θαζεζηψο 

απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξαθηηθήο ηνπ αμίαο. Βπίζεο ην δηθαζηήξην βαζίζηεθε θαη ζηελ 

αιβαληθή δήισζε ηνπ 1921 ,κέζα απφ ηελ νπνία δηαθαηλφηαλ θαζαξά πσο  ην δηθαίσκα ησλ 

κεηνλνηήησλ λα δηαηεξήζνπλ ηα δηθά ηνπο εθπαηδεπηηθά ,ζξεζθεπηηθά θαη θηιαλζξσπηθά  ηδξχκαηα 

θαη έπξεπε λα είλαη ζεβαζηά ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ζην 

νπνίν ππφθεηηαλ νη ππφινηπνη αιβαλνί πνιίηεο. Βπίζεο ζην άξζξν ηεο αιβαληθήο δήισζεο πνπ 

μεθηλνχζε κε ηελ θξάζε «ζε φ,ηη αθνξά ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε» ,ζηεξηδφηαλ ζηελ ζέζε φηη ε 

θξαηηθή εθπαίδεπζε έπαηξλε ζέζε δίπια ζηελ ηδησηηθή θαη δελ  πξννξηδφηαλ λα ηελ 

αληηθαηαζηήζεη. Πάλσ ζε απηά ινηπφλ ηα ζπνπδαία επηρεηξήκαηα ην δηθαζηήξην ζηήξημε ηελ 

απφθαζή ηνπ γηα λα απνξξίςεη ηελ αιβαληθή ζέζε, αλνίγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην δξφκν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ γηα ηε ειιεληθή 

κεηνλφηεηα. 

       Δ γλσκνδφηεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θνηλνπνηήζεθε ζηελ θνηλσλία ησλ εζλψλ ,θαη ζηελ 

ζπλεδξίαζε πνπ αθνινχζεζε ην πκβνχιην πξνέβεη ζε ππνδείμεηο πξνο ηελ αιβαληθή πιεπξά θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απφ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Δ αιβαληθή πιεπξά δήηεζε θάπνηα 

παξάηαζε κε ηελ δηθαηνινγία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, δειψλνληαο παξάιιεια πσο απνδέρεηαη ηελ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζα αληαπνθξηλφηαλ πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Πξάγκαηη, ηνλ  Ώχγνπζην ηνπ 

1935 νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο εηδνπνηήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ήηαλ πιένλ ειεχζεξεο  λα 

αλνίμνπλ εθ λένπ ηα ζρνιεία ηνπο , κε δηθά ηνπο έμνδα, θαη λα επηιέμνπλ  ηνπο δαζθάινπο πνπ ζα 
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εξγαδφηαλ ζε απηά.
122

Σαπηφρξνλα ,ε αιβαληθή θπβέξλεζε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ ΚηΒ ην πξψην 

ζρέδην θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ Αηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο.
123

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεθαηξία άξζξα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ 

πξνέβιεπαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ επηινγή ησλ δαζθάισλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ κεηνλφηεηα κε ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο ξχζκηδαλ ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ ίδξπζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, ηελ επηινγή ησλ δαζθάισλ θαη ηελ αλαγλψξηζή 

ηνπο σο ηδησηηθψλ, ηελ επηβνιή ηνπ εληαίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ ρξήζε ησλ βηβιίσλ, θαη ηελ ιεηηνπξγία θξαηηθψλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ 

φπνπ απηφ ήηαλ απαξαίηεην. Ήηαλ έλα πιαίζην πνπ επαλέθεξε ην θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ φπσο απηφ ίζρπε κέρξη ην 1920. Δ αιβαληθή πιεπξά δεζκεχηεθε πσο ν θαλνληζκφο απηφο 

είρε ραξαθηήξα ζεκειηψδνπο λφκνπ ηνπ θξάηνπο θαη ζα εθαξκνδφηαλ πιήξσο ζηα κεηνλνηηθά 

ζρνιεία. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζηα θαζνιηθά ζρνιεία. Οη 

δηαβεβαηψζεηο ηηο αιβαληθήο θπβέξλεζεο εθαξκφζηεθαλ. Έηζη ζε φιεο ζρεδφλ  ηηο θνηλφηεηεο ησλ 

κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ ην θζηλφπσξν ηνπ 1935 επαλαιεηηνχξγεζαλ φια ηα ζρνιεία. πλνιηθά 65,κε 

εμαίξεζε κφλν ηα ζρνιεία ζε ηξίο θνηλφηεηεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Υηκάξαο, φπνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο 

έγηλε αληηθείκελν πνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
124

Σν πξφγξακκα  ησλ 

καζεκάησλ  πνπ εθαξκφζηεθε αθινπζνχζε ζε γεληθέο γξακκέο ην επίζεκν αιβαληθφ πξφγξακκα 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ζηε ρξήζε δειαδή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

θαη κε ηελ αθηέξσζε σξψλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξία, ηα ζξεζθεπηηθά, θαη, απφ ηελ γ‟ 

ηάμε, γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο σο μέλεο γιψζζαο γηα κία ψξα ηελ εκέξα. Βπίζεο κε ηελ 

άδεηα ηνπ αιβαληθνχ ππνπξγείνπ επηηξάπεθαλ ζρνιηθά βηβιία ειιεληθψλ εθδφζεσλ 

αληηθαζηζηψληαο ηα παιηά πνπ εθδηδφηαλ επί νζσκαληθνχ θαζεζηψηνο. Καζηεξψζεθε εληαίνο ηχπνο 

ελδεηθηηθψλ θαη απνιπηεξίσλ γηα ηα θνηλνηηθά ζρνιεία, ζπλεηαγκέλα θαη ζηηο δπν γιψζζεο 

αιβαληθή θαη ειιεληθή.
125

   

     Έηζη έρεη ην θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ιίγα ρξφληα πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φηαλ κε ηελ κεηαηξνπή ηεο Ώιβαλίαο ζε ιατθή δεκνθξαηία ζα 

ζεκεησζνχλ λέεο αιιαγέο ζην θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ.                           

 

 

                                                           
122

NADS,875.4016 GREEKS/43.Πξεζβεία Σηξάλσλ πξνο Department of State, Σίξαλα 28-8-1935 θαη AMAE,Albania 

1935,51/10.no.8499/1362.Πξεζβεία Ώζελψλ πξνο Ministero Affari Esteri,Ώζήλα 6-9-1935. 
123

 Papadakis, Documents officials, αξ.85, ζει.315-317 θαη Παπαδφπνπινο, «Ζ εζληθή ειιεληθή κεηνλόηεο»,ζει.122-

125. 
124

 Κφληεο ΐαζ  «Ο Διιεληζκόο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ» η.4,αξ.97,ζει.249-250. 
125

 Κφληεο ΐαζ  «Ο Διιεληζκόο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ» η.4,αξ.11-112,ζει.272-274. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 2.1.Ζ Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία ηελ πεξίνδν ηνπ Κνπκκνπληζκνύ 1944-1990 

      Οη αλαθνξέο πνπ πξνεγήζεθαλ ζρεηηθά  κε ην θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαηά ην 

Μεζνπφιεκν γίλνληαη γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο δηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνβιήκαηνο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ησλ ηδενινγηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ απηφ εθιακβάλεη απφ ηνπο 

αληίπαινπο πξσηαγσληζηέο. Βμάιινπ ζηα κάηηα πνιιψλ παξαγφλησλ ηεο κεηνλφηεηαο  ε δεθαεηία 

ηνπ 1930 απνηειεί ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εμειηθηηθή πεξίνδν ηεο κεηνλνηηθήο πξνζηαζίαο, 

θαζψο  θαη ηεο ίδηαο ηεο Ώιβαλίαο, ζεσξώληαο ηελ πεξίνδν 1945-1990 σο «παγσκέλε» ή 

ηξνκαθηηθή. Αελ είλαη ηπραίν φηη πνιχ ζπρλά παξάγνληεο ηεο κεηνλφηεηαο, αιιά θαη ηζχλνληεο  ηεο 

ζχγρξνλεο αιβαληθήο πνιηηηθήο, απσζνχλ θαη απνθεχγνπλ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ επνρή 

εθείλε. Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ επαθνινχζεζε (1935-40) ιεηηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξα 

ζρνιεία, απ‟ φζα είραλ ιεηηνπξγήζεη πξηλ απφ ην ζρνιηθφ αγψλα. Σα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο εηζάγνληαλ απφ ηελ Βιιάδα θαη εγθξίλνληαλ απφ ηελ επηηξνπή πνπ είρε 

ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε έδξα ην Ώξγπξφθαζηξν.
126

.Βπίζεο νη Ώιβαλνί άξρηζαλ απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 1935-36 ηελ επηζεψξεζε ησλ ζρνιείσλ ηεο κεηνλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ζρέδηα 

λφκνπ πνπ πξνέβιεπε ηνλ έιεγρν ησλ ειιεληθψλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ  απφ ην επίζεκν αιβαληθφ 

θξάηνο. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα Ώιβαλψλ επηζεσξεηψλ εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην εζληθφ θξφλεκα ηνπ ζπκπαγνχο ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο βνξείνπ Δπείξνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλζεξή εθπαηδεπηηθή θίλεζε ηεο πεξηφδνπ απηήο.
127

Δ γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζ‟ φιε 

ηελ Ώιβαλία κέρξη ην ΐ‟ Παγθφζκην πφιεκν δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Ο αλαιθαβεηηζκφο ήηαλ 

επξχηαηνο. Σν 80% ηνπ πιεζπζκνχ κέρξη ην 1938 ήηαλ αλαιθάβεηνη θαη ε ζηνηρεηψδεο 

εθπαίδεπζε
128

 δελ αξηζκνχζε ηελ ίδηα επνρή πεξηζζφηεξα απφ 643 ζρνιεία.  ηα ηέιε ηνπ 1941,νη 

ηξηο κεγαιχηεξεο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Κνξπηζάο, ηεο θφδξαο θαη ηεο λενιαίαο ησλ 

Σηξάλσλ πέηπραλ θάησ απφ ηελ ζηελή θαζνδήγεζε ησλ Γηνπγθνζιάβσλ ζπκβνχισλ, λα ζηείινπλ 

                                                           
126

 Παπαδφπνπινο Νηθ.,φ.π,ζει.113 
127

 Ο ΐαζ. Γψγθνπ ζην έξγν ηνπ  Δ ζέζηο ηεο Ώιβαλίαο εηο ηελ παξνχζαλ ζχξξαμηλ, Ώζήλα 1945,ζει.47,δεκνζηεπεη 

έλα έγγξαθν ηνπ Ώιβαλνχ εθπαηδεπηηθνχ επηζεσξεηή Κνι Κφηζη πνπ πεξηήιζε ζηελ ειιεληθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε 

Ώξγπξνθάζηξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ΐ‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δ έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρνιεία  ηεο 

ειιεληθήο  κεηνλφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο επηζεψξεζεο Ώξγπξνθάζηξνπ κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεη: «Σν ηκήκα  ην 

ελαπνκείλαλ εληφο ησλ ζπλφξσλ καο είλαη ειιελφθσλνλ απφ απφςεσο γιψζζεο θαη Βιιεληθφλ απφ απφςεσο 

αηζζεκάησλ  είλαη πεξηζζφηεξνλ Βιιεληθφλ απφ φηη ην άιιν κέξνο ,επεηδή ην κέξνο εθίζελ(ησλ ζπλφξσλ)εζχραζελ 

απφ ηνλ θίλδπλν πνπ επείιεη ηελ γιψζζαλ θαη ηελ εζληθήλ ςπρήλ, ελψ ην κέξνο έλζελ ησλ ζπλφξσλ, κε επηζπκνχλ λ‟ 

αλαγλσξίζε ηελ γελνκέλελ αιιαγήλ, δηεηήξεζελ φπσο πξψηα ην πλεχκα ηεο αληηδξάζεσο. Σα ηξαγνχδηα ησλ γφκσλ 

θαη ησλ ρνξψλ είλαη θαηά ην πιείζηνλ ηξαγνχδηα πφλνπ…..» 
128

«Historia e Shqiperise»     Vellimi I Trete (1912-1914), (1984) Akademia e Shkencave e RPS Te Shqiperise Instituti 

I Historise, Tirane, ζει.470.  
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αληηπξνζψπνπο ζηελ αιβαληθή πξσηεχνπζα θαη λα νξγαλψζνπλ ππνηππψδεο  «ζπλέδξην»
129

 πνπ 

ζηηο 8 Ννεκβξίνπ (κέρξη πξφζθαηα εζληθή γηνξηή ηεο Ώιβαλίαο) εμήγγεηιε ηελ ίδξπζε ηνπ 

Ώιβαληθνχ Κφκκαηνο Βξγαζίαο θαη φξηζε γεληθφ γξακκαηέα ηεο πξνζσξηλήο επηηξνπήο ηνλ αξρεγφ 

ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο Βλβεξ Υφηδα. Οη πνξείεο θνκκνπληζκνχ θαη εζληθηζκνχ ππήξμαλ 

αιιειέλδεηεο ζηελ Ώιβαλία. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην πξψην θνκκαηηθφ «καληθέζην» ε 

έκθαζε δίδεηαη ζηηο εζληθηζηηθέο δηεθδηθήζεηο ελψ πξνβάιιεηαη ζπρλά ην ηδαληθφ ηεο  «εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο»-θαηάινηπν ηεο παξαδνζηαθήο αλαζθάιεηαο πνπ θαηαηξέρεη  ηελ αιβαληθή εγεζία 

κέρξη ζήκεξα. Έρνπκε κία άθημε ηνπ θνκκνπληζκνχ πάλσ ζην άξκα ηνπ εζληθηζκνχ. Ώμίδεη 

άιισζηε λα ζεκεησζεί φηη ζε εθείλε ηε θάζε ην αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα-πνπ γξήγνξα 

νρπξψζεθε θαηά ηα ειιεληθά πξφηππα πίζσ απφ έλαλ νξγαληζκφ-νκπξέια ην εζληθφ 

απειεπζεξσηηθφ κέησπν(ΒΏΜ))-ζπλέρηδε  λα παξακέλεη εμαηξεηηθά νιηγάξηζκν. Δ ίδηα ε επίζεκε 

ηζηνξία ηνπ θφκκαηνο θάλεη ιφγν γηα κφιηο 200  επίζεκα κέιε ζηηο αξρέο  ηνπ 1942.ζηαδηαθά 

,φκσο ,ε ηζνξξνπία ζε ζρέζε κε άιιεο έλνπιεο αληάξηηθεο νξγαλψζεηο φπσο ην εζληθφ 

κέησπν(Balli Combetar) πνπ απφ ηφηε κηινχζε γηα Κνζζπθνπέδην θαη Σζακνπξηά, άξρηζε λα 

αλαηξέπεηαη ζε φθεινο ησλ θνκκνπληζηψλ ηνπ Υφηδα. Σνλ  Οθηψβξην ηνπ 1944 θαη ελψ ηα ¾ ηεο 

Ώιβαλίαο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ αξηζηεξψλ αληαξηψλ, ην Βζληθφ Ώπειεπζεξσηηθφ Μέησπν ηεο 

Ώιβαλίαο φξηζε ηελ πξψηε Πξνζσξηλή Αεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε κε Πξσζππνπξγφ ηνλ κφιηο 

36ρξνλν Βλβεξ Υφηδα. Οη θνκκνπληζηέο δελ είραλ  ιφγν λα κνηξαζηνχλ ηελ εμνπζία κε άιια 

θφκκαηα πνπ νπζηαζηηθά δελ ππήξραλ.      

     Δ εδξαίσζε ηνπ θαζεζηψηνο Υφηδα απφ ην πλέδξην ηεο Πξεκεηήο ην 1944 αλέηξεςε ηα 

πνιηηηθά θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία είραλ κέρξη ηφηε δηακνξθψζεη ην θαζεζηψο ηεο 

κεηνλφηεηαο. 

2.1.1.Ζ Μαξμηζηηθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη ηα  Διιεληθά ρνιεία. 

    Σα Βιιεληθά ζρνιεία ηεο πεξηφδνπ ηεο θνπκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο δελ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε αξρέο θαη κεζφδνπο απφ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο πνπ ήηαλ ε ππεξεζία ησλ αξρψλ ηνπ καξμηζκνχ ιεληληζκνχ. Δ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο 

εζληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ κεηξηθή ηεο γιψζζα δηαηεξήζεθε θαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζην 

νθηάρξνλν φκσο κφλν ζρνιείν, ρσξίο θπζηθά θαη λα εμαηξεζεί θαη ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο. Δ ειιεληθή γιψζζα ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία δηδαζθφηαλ  κφλν ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ γηα φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, ελψ ε αιβαληθή δηδαζθφηαλ απνθιεηζηηθά ζαλ μέλε 

γιψζζα. Ώπφ ηελ πέκπηε ηάμε θαη κέρξη ηελ νγδφε ε θαηάζηαζε απηή αληηζηξεθφηαλ ππέξ ηεο 

αιβαληθήο  γιψζζαο, ζηελ νπνία δηδαζθφηαλ φια ηα καζήκαηα, ελψ ε ειιεληθή δηδαζθφηαλ  πιένλ 
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ζαλ μέλε γιψζζα θαη γηα δηάζηεκα κφιηο 4 σξψλ ηελ εβδνκάδα. ην  Λχθεην θαη ην Παλεπηζηήκην 

ε ειιεληθή γιψζζα αγλνείην παληειψο. ηφρνο βέβαηα ηεο νζηαιηζηηθήο Ώιβαλίαο ζην επίπεδν 

ηνπ νθηάρξνλνπ ζρνιείνπ ,ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή 

θαη ηελ ζνζηαιηζηηθή παξαγσγή. ηα πιαίζηα απηά ε παηδεία παξείρε ζηξαηεπκέλε κφξθσζε ε 

νπνία. φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ  ηεο πεξηφδνπ απηήο, είρε 

ζαθψο αλζειιεληθφ ραξαθηήξα. Κάησ απφ ηνλ ζνζηαιηζηηθφ καλδχα θαη ηελ επηζπκία ηνπ 

θαζεζηψηνο λα επηβάιεη ηελ αιβαληθή εζληθή ζπλείδεζε, θαηαβιήζεθε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

απνζχλδεζεο ηεο κεηνλφηεηαο κε θαζεηί ην ειιεληθφ θαη νξζφδνμν. Σν θνπκνπληζηηθφ θαζεζηψο 

θαηά ζπλέπεηα ζε ηίπνηα δελ δηαθνξνπνηήζεθε ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ην δηάζηεκα ηεο 

πελεληάρξνλεο πεξίπνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, απ‟ φ,ηη  νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, παξά 

κφλν ζηελ εκπέδσζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ αξρψλ.  Καηά ηα άιια, ε ειιεληθή γιψζζα
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 ζπλέρηζε λα 

κελ δηδάζθεηαη ζηε κέζε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηα ειιεληθά θνηλνηηθά ζρνιεία απαγνξεχζεθαλ 

αθνχ ζεσξνχληαλ σο ηδησηηθά, ελψ ε δηδαζθαιία ζηα ειιεληθά νθηάρξνλα ζρνιεία πεξηνξίζηεθε 

ζε 99 κφλν ρσξηά ηεο πεξηνρήο Ώξγπξνθάζηξνπ, Αειβίλνπ θαη Ώγίσλ αξάληα κε ηελ απζαίξεηε 

αηηηνινγία ηεο κεηνλνηηθήο πεξηνρήο. έηζη, πφιεηο νιφθιεξεο κε ηζρπξή θαη αδηάθνπε επί αηψλεο 

ειιεληθή ,πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή παξνπζία, φπσο ην Ώξγπξφθαζηξν, νη Άγνη αξάληα, ην 

Αέιβηλν, ε Κνξπηζά, ε Υηκάξα ζα ζηεξεζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή  ηνπ δηθαηψκαηνο ιεηηνπξγίαο 

κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ κε ην δηθαηνινγεηηθφ φηη δελ αλήθνπλ ζηελ θαζνξηζκέλε κεηνλνηηθή 

πεξηνρή, αθνχ ε ειιεληθή εζληθή κεηνλφηεηα ζε απηέο απνηεινχζε ηελ κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε αιινίσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηεο κεηνλφηεηαο  ιφγσ 

απνθνπήο ηεο απφ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Σν καξμηζηηθφ θαζεζηψο 

εθαξκφδνληαο ην βαζηθφ ζχλζεκα «ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα φινπο ηνπο αιβαλνχο 

πνιίηεο» θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νδήγεζε ζε κεγαιχηεξν αθφκα βαζκφ απφ φηη νη 

πξνπνιεκηθέο θπβεξλήζεηο, ζε παξαθκή ην ειιεληθφ ζρνιείν επηβάιινληαο σο ππνρξεσηηθή ζην 

θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ αιβαληθή ζνζηαιηζηηθή ζπλείδεζε.  

2.2.Ζ Διιεληθή κεηνλόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζκνύ 

      Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο πνπ δηαδέρζεθε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο κεηά ην ΐ΄ 

Παγθφζκην πφιεκν, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηβάιεη ηελ αλεπεξέαζηε θπξηαξρία ηεο εμνπζίαο ηεο 

θνπκνπληζηηθήο ηδενινγίαο, νδήγεζε ηε ρψξα ζε πιήξε απνκφλσζε. ηελ πξάμε δηαηήξεζε 

αληηθεηκεληθά ην θιεξνλνκεκέλν ζχζηεκα. Ο εμ Ώξγπξνθάζηξνπ θνπκνπληζηήο εγέηεο Βλβέξ 

Υφηδα επηδίσμε λα πεηχρεη κηα ηδηφκνξθε νκνηνγελνπνίεζε ζηεξηδφκελε ζηνλ αιβαληζκφ, αιιά 
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 ΐεξέκεο Θ. Κνπινπκπήο Θ. Νηθνιαθφπνπινο Δ.  «Ο Διιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο, ¨ην θαζεζηώο ησλ ειιεληθώλ 

ζρνιείσλ από ηελ ίδξπζε ηνπ Αιβαληθνύ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα» Παλεπηζηήκην Ώζελψλ ,ΒΛΕΏΜΒΠ, Ε. ηδέξεο 

ζει.183-237. 



Σ ε λ ί δ α  | 83 

 

πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία σο εμνπζία. ην πιαίζην απηφ δελ επηδίσμε 

απιψο ηε γεθχξσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θαζπζηεξεκέλνπ βνξξά θαη αλαπηπγκέλνπ Νφηνπ, κέζσ 

ηεο επηβνιήο ηεο εμνπζίαο ησλ λνηίσλ επί ησλ βνξείσλ. Βπεδίσμε κηα γεληθφηεξε θαη βαζχηεξε 

ηζνπέδσζε κε ηνκέο θαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο καθξαίσλεο παξαδφζεηο, ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα πνιηηηζκνχ θαη εζληθήο νληφηεηαο, ηηο θνηλσληθέο δνκέο, ζε φθεινο ηνπ 

ηδηφκνξθνπ θνκκνπληζηηθνχ εληαίνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη έληαμεο ησλ ηνπηθψλ 

εζληθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ ,νηθνλνκηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλή ζνζηαιηζηηθή θνιεθηίβα. 

Έηζη ην θαζεζηψο αληηθαηέζηεζε ηελ ηαχηηζε ηεο αιβαληθήο εζλφηεηαο κε ηελ κνπζνπικαληθή 

ζξεζθεία, ηελ νπνία είρε θαιιηεξγήζεη γηα δηθνχο ηεο ινγαξηαζκνχο ε Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, 

κε ηελ αλάγθε ζπζπείξσζεο ησλ αιβαλψλ ζε εζληθή βάζε. Βπί ρνηδηθνχ θαζεζηψηνο εθαξκφζηεθε 

εκπξάθησο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ππφ ηελ πξνζδνθία ηεο θαιιηέξγεηεο ηνπ  «λένπ 

ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ» Βπίζεο ζηεξίρηεθε ζηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ησλ δήζελ ερζξηθψλ 

βιέςεσλ ησλ νξζφδνμσλ γεηηφλσλ απφ βνξξά θαη λφην. Οη βαζηέο ξίδεο ηνπ δφγκαηνο απηνχ 

ραξαθηήξηζαλ φιε ηελ πελεληάρξνλε δηδαθηνξηθή πεξίνδν θαη ζπλερίδνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ θαη 

ηελ ζεκεξηλή αιβαληθή ζπλείδεζε. Γηα λα πεηχρεη ην πείξακα απνκφλσζε ηελ Ώιβαλία απφ ηελ 

Αχζε θαη βαζκεδφλ έθιεηζε ηα ζχλνξά ηεο κε ηηο αλαηνιηθέο πξψελ θνπκνπληζηηθέο ρψξεο, θαζψο 

επίζεο εμνπδεηέξσζε φινπο ηνπο αληηπάινπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πνπ ζθεθηφηαλε 

δηαθνξεηηθά θαη θπξίσο άμηα θαη ηθαλά ζηειέρε δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ πνπ κπνξεί λα 

απνθάιππηαλ ηελ απάηε ηνπ θαζεζηψηνο. Σν γεληθφ απηφ θιίκα πνπ θαιιηέξγεζε ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα ην  θαζεζηψο ζην λνεξφ αγψλα θαηά ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ερζξψλ, ιεηηνπξγνχζε 

επηπιένλ επηβαξπληηθά γηα ηηο δηάθνξεο εζλνηηθέο νκάδεο ζηελ Ώιβαλία. Κπξίσο ,φηαλ, ζην βσκφ 

ηεο πξνζδνθίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ αιβαληθνχ εζληθνχ ζνζηαιηζηηθνχ ζπλφινπ, 

ην θνπκκνπληζηηθφ θαζεζηψο κεζφδεπζε ηελ ζηαδηαθή αιινίσζε ηεο εζληθήο ππφζηαζεο θαη 

νληφηεηαο απηψλ. ην πιαίζην απηφ ηα πεξηζζφηεξα ππξά δέρζεθε ε Βζληθή Βιιεληθή Μεηνλφηεηα. 

       Ο Βλβέξ Υφηδα  γλψξηδε φηη ε Βιιεληθή Μεηνλφηεηα, δηεθδηθψληαο ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά 

ηεο, ζα αληηζηεθφηαλε ζζελαξά ζηνπο νκνγελνπνηεκέλνπο κεραληζκνχο πξνο κηα πνιηηηζηηθή 

ηζνπέδσζε ζε φθεινο ηφζν ηεο ζνζηαιηζηηθήο νινθιήξσζεο φζν θαη ηνπ αιβαληθνχ εζληθνχ 

θξάηνπο. Γλψξηδε επίζεο φηη ε Βιιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Ώιβαλία απνηεινχζε αληηθεηκεληθά ην 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηήξεζεο ησλ ηζνξξνπηψλ ζην πνιπζρηδέο θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ 

θαη ελλνηνινγηθφ γίγλεζζαη ηεο λφηηαο Ώιβαλίαο
131

Ώπνηεινχζε ζπλάκα ην δσληαλφ ππξήλα κέζσ 
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Δ πεξηνρή επί αηψλεο θιεξνλφκεζε έλα πνιχγισζζν ζρήκα(ειιεληθά,βιάρηθα,αιαβληθά,ηνπξθηθά-αξαβηθά,ηηαιηθά-

βελεηζηάληθα),γιψζεο νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζπλδένληαλ κε δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο(Έιιελεο-ΐιάρνηη θαη 

Ώιβαλνί).Ο Υφηδα θξφληηζε λα ηζνπεδψζεη θαη εμνκνηψζεη απηήλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ, 

ειιελναιβαληθνχ θαη βιάρηθνπ ζηνηρείνπ θαη ζε φθεινο ηνπ αιβαληθνχ. 
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ηνπ νπνίνπ δηαηεξνχληαλ αλνηρηνί νη δίαπινη επηθνηλσλίαο κε ηελ ειιελίδνπζα ζπλείδεζε ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ή ζηηο γθξίδεο δψλεο. Γλψξηδε αθφκε φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα ζχλνξα, ειιεληθή 

Μεηνλφηεηα αληινχζε κνλίκσο ηε δχλακε απφ ηελ Βιιάδα. ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο ζπλδχαζε πξαθηηθέο ζξεζθεπηηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε, εζληθήο αιινίσζεο, κε ηελ 

πνιηηηθή ησ ππφινηπσλ αλαηνιηθψλ θνπκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. Ώλ θαη αλαγλψξηζε 

ζπληαγκαηηθά ηε χπαξμε θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Βζληθήο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ 

Ώιβαλία,
132

,ην θαζεζηψο παξαβίαδε ζπζηεκαηηθά ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα θαη θαηνρπξσκέλα 

αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, θαιιηεξγψληαο έλα ηδηφκνξθν απζχπαξθην ζχζηεκα 

κεηνλνηηθήο ζπλείδεζεο ζηε ζέζε ηεο εζληθήο ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Τπνλφκεπζε ηε ζπλείδεζε 

θαη ην αδηαρψξηζην ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ςπρηθήο ελφηεηαο ηνπ ιανχ ηεο 

Βζληθήο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο απφ ηελ θνηλή παηξνπαξάδνηε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, δηνρεηεχνληαο ζπζηεκαηηθά θαη ηερλεηά, ιανγξαθία, πνιηηηζκφ θαη λννηξνπία 

πνπ λφζεπαλ ηε γλεζηφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ,ηελ απνκάθξπλαλ απφ ηελ παξάδνζε ηεο θαη ηελ 

πξνζαλαηφιηδαλ ζηελ εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ηδενινγηθψλ ζθνπψλ. Ώθαίξεζε ηελ νπζία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηεο κεηαηξέπνληαο ηελ ζε δηαθνζκεηηθφ θνιθιφξ ζηελ ππεξεζία ηνπ θαζεζηψηνο. 

Βπέιεμε κνξθέο πνπ έθαλαλ «απνδεθηή» ηελ πνιηηηθή απηή ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο θαη 

αληίζηαζε, αιιά κε βαξχηαηεο ζπλέπεηεο. Σν πξψην κέηξν πνπ έιαβε ζε βάξνο ηεο Βζληθήο 

Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο ήηαλ ν απνθιεηζκφο ηεο απφ θάζε επηθνηλσλία κε ηνλ εζληθφ θνξκφ ηεο. 

Γη‟ απηφ καδί κε ην ειεθηξνθφξν ζπξκαηφπιεγκα ην νπνίν ίζρπε γηα φινπο ηνπο Ώιβαλνχο θαη δελ 

δξαζθεινχζαλ νχηε ηα πνπιηά, ην θαζεζηψο θξφληηζε ηελ εμφλησζε θάζε ίρλνπο ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ ζηε δσή ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώιβαλίαο κέρξη  θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο Βιιάδαο  απφ ηελ 

ςπρή ηνπο. Οη δξφκνη πνπ επέιεμε ήηαλ: Ο άγξηνο δησγκφο ησλ Βιιήλσλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

λννηξνπίαο εζληθήο κεηνδνζίαο πνπ νδήγεζε ζε απνεζλνπνίεζε, πξντφλ ηνπ θάζεηνπ θαη 

νξηδφληηνπ εμαιβαληζκνχ θαη ηδενινγηθνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ βίνπ ηεο ρψξαο, θαη ε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ώιβαλίαο. Με δεδνκέλε ηελ ηάζε 

αιινίσζεο θαη αθνκνίσζεο, φινη απφ θνηλνχ πεξηείραλ σο πξνυπφζεζε ην θφβν, ηνλ νπνίν ν 
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 Σν χληαγκα ηνπ 1946(άξζξν 39) αλαθέξεη φηη νη εζληθέο κεηνλφηεηεο απνιακβάλνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ειεχζεξεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ηνπο. Σν άξζξν 42 ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1976 αλαθέξεη: «ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο εμαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ παξαδφζεσλ, ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ε εθκάζεζε ηεο ζηα ζρνιεία, ε ηζφηηκε αλάπηπμε 

ζε φια ηα πεδία ηεο θνηλσληθήο δσήο» Σν χληαγκα ηνπ 1998 ζην άξζξν 20 αλαθέξεη: 1.«Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο 

εζληθέο κεηνλφηεηεο αζθνχλ ζε πιήξε ηζνηηκία ελ φςεη ηνπ λφκνπ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο.2.Έρνπλ 

δηθαίσκα λα εθδειψλνπλ ειεχζεξα, αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο απαγνξεχζεηο ηελ εζληθή, πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

γισζζηθή ηνπο θαηαγσγή. Αηθαηνχληαη λα δηαθπιάζζνπλ θαη αλαπηχζζνπλ απηά, λα δηδάζθνπλ θαη λα δηδάζθνληαη ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα, θαζψο θαη λα ελψλνληαη ζε νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο γηα ηε ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο θαη ηαπηφηεηά ο ηνπο» 
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Υφηδα είρε «δηδάμεη» απφ ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, θαη απηνηξνθνδνηνχζαη κηα πνιχκνξθε θαη 

ηδηφκνξθε ηξνκνθξαηία.  

2.2.1. Γεσγξαθηθή θαη δεκνγξαθηθή αιινίσζε 

      Παξάιιεια. επηδηψρζεθε  γεσγξαθηθή θαη δεκνγξαθηθή αιινίσζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη εθδήισζεο ειιελίδνπζαο ζπλείδεζεο, Οη θηλήζεηο γηα λα επηηεπρζεί ε 

αιινίσζε θνξπθψλνληαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960-70.ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1960,ην 

θαζεζηψο Υφηδα κεηνίθεζε βίαηα ηνπο 5000 Βιιελφβιαρνπο πνπ δηαβηνχζαλ λνκαδηθά ζηελ 

παξαζαιάζζηα πεξηνρή απφ ηα Βμακήιηα κέρξη ηελ ΐξχλα. Ο πιεζπζκφο απηφο κεηαθηλείην ζηελ 

παξαζαιάζζηα πεξηνρή ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη ηεο Θεζπξσηίαο. Αελ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα 

θξαηηθά κεηξψα. Βπίζεο δελ γλψξηδαλ θαζφινπ ηα αιβαληθά. ε απνγξαθή ελφο ηκήκαηνο 

Βιιελνβιάρσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνιφληαο ην 1945 ζεκεηψλεηαη σο κεηξηθή γιψζζα ε βιάρηθε θαη 

ε ειιεληθή σο μέλε γιψζζα, ελψ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά  ε αιβαληθή
133

Οη εθηνπηζζέληεο 

Βιιελφβιαρνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ρσξηά ηεο Ληνπλδνπξηάο, Γαγνξηάο θαη Πσγσλίνπ. ηε 

Ληνπλδνπξηά νη Βιιελφβιαρνη ίδξπζαλ κάιηζηα θαη δηθά ηνπο ρσξηά, φπσο ην Ώληψλ πφηζε, 

εληάρζεθαλ φκσο ζε αιβαληθά ζρνιεία θαη απζαίξεηα ε εζληθφηεηά ηνπο-εζληθή θαηαγσγή-

κεηαηξάπεθε ζε Ώιβαληθή. Σν θαζεζηψο άλνημε αιβαληθά ζρνιεία θαη γηα ηνπο Βιιελφβιαρνπο 

ζην Πσγψλη, κε επηηξέπνληαο ζε απηνχο λα πάλε ζηα ππάξρνληα ειιεληθά ζρνιεία. Έηζη κέζα ζε 

ιίγεο δεθαεηίεο ε ειιεληθή έκεηλε γιψζζα ησλ ειηθησκέλσλ, ελψ ε βιάρηθε πέξαζε ζε δεχηεξε 

κνίξα ζε ρσξηά κε κηθηφ αιβαλνβιάρηθν πιεζπζκφ, ζε φθεινο ηεο αιβαληθήο. Σαπηφρξνλα ε 

παξνπζία ηνπ βιάρηθνπ ζηνηρείνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα φιε ηελ θξαηηθή ππξακίδα ηνπ 

θαζεζηψηνο θαη ζηελ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή δσή ηεο Ώιβαλίαο. 

     ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ην θνπκνπληζηηθφ θαζεζηψο βαζαίλεη ηελ δεκνγξαθηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή αιινίσζε ζηελ πεξηνρή ηεο Ληνπλδνπξηάο. Ίδξπζε κηα ζεηξά απφ  «ζνζηαιηζηηθά 

ρσξηά» ζε πξνλνκηνχρεο ζέζεηο. Οη λένη νηθηζκνί θαηνηθήζεθαλ θπξίσο απφ κνπζνπικαληθφ 

ζηνηρείν πνπ κεηαθέξζεθαλ  απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Λακπνπξγηάο θαη ηνπ Κνπξβειεζίνπ. ηφρνο 

ήηαλ λα ραξαρζεί κηα θάζεηε γξακκή εμηζιακηζκέλσλ θνηλνηήησλ πνπ είρε μεθηλήζεη επί 

ηνπξθνθξαηίαο κε ζθνπφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ εληαίνπ νκφζξεζθνπ θαη νκνεζλνχο ρψξνπ ηεο 

Δπείξνπ ζην βφξεην ηκήκα ηεο. Έηζη ίδξπζε π.ρ. Σα ρσξηά ΐαιαξέ, Ώξζί Λέγθν, Ώζίκ Γελέιη. 

Βπίζεο ην ρσξηφ Μπνχιην κε ζθνπφ λα αιινηψζεη δεκνγξαθηθά ηελ γεσγξαθία ηνπ ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ ηε Αξφπνιεο θαη λα θέξεη πην θνληά ηελ Νεπξάβηηζα κε ην Λαδαξάηη. ηελ επαξρία ησλ 

Ώγίσλ αξάληα θαη Αειβίλνπ κε ην Αηάηαγκα 5131/4-12-1973, «Πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 
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S. Poci, «Studime Universitate 5»   Univeriteti I Gjirokastres (2001). Πφηζεο, Βπηζηεκνληθέο κειέηεο 

5,Παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ (2001) . Πφηζεο (2001) « Δπηζηεκνληθέο κειέηεο 5» Παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ. 

ζει. 139. 
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Αηνηθεηηθήο Αηαίξεζεο ηεο Ώιβαλίαο», ηδξχνληαη κηα ζεηξά απφ ρσξηά κε αιβαληθφ θαη κηθηφ 

πιεζπζκφ . π.ρ. ηα ρσξηά Μπίζηξηζα, Κιηξίκη, Γθηάζηα, πνίρλε εμακηιίσλ απφ φπνπ είραλ 

εθδησρζεί νη Βιιελφβιαρνη. 

 Ώθνξκή γηα ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ νηθηζκψλ ήηαλ ε νηθνδφκεζε λέσλ «ζνζηαιηζηηθψλ» έξγσλ θαη 

γεσξγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη απνθαινχληαλ  «Νέα νζηαιηζηηθά ρσξηά» Ώλ θαη ηέηνηνη νηθηζκνί 

ηδξχνληαλ ζε φιε ηελ Ώιβαλία ,δελ είραλ ηελ ππθλφηεηα εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ ληε 

θάθην αλαγλσξηζκέλσλ κεηνλνηηθψλ δσλψλ. Δπίζεο παξά ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ θαηνίθσλ ηνπο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο ππάξρνπλ ζε ππνινγίζηκν πνζνζηό θαη Έιιελεο, ζε θαλέλα από απηά ηα ρσξηά 

δελ άλνημε ειιεληθό ζρνιείν. Σαπηφρξνλα ην αιβαληθφ ζηνηρείν θαηείρε ζηνπο λένπο νηθηζκνχο 

πξνλνκηνχρεο ζέζεηο, θαζψο έληνλε ήηαλ θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ αζθνχζε ε έληνλε παξνπζία 

ηνπ ζηξαηνχ ζηα ρσξηά, θαζψο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηεξνχο  ρψξνπο, 

εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, δειαδή ζε ζεκεία ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνπο έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο.. 

2.2.2.Ζ  ζπξξίθλσζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο. 

        Ο Μαδηθφο εθηνπηζκφο θαη ν δησγκφο ησλ ειιήλσλ είρε σο ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ 

εμνπδεηέξσζε ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ,φπσο ζε φιε ηελ ρψξα, αιιά λα ράζεη κνλίκσο ηελ 

ειιεληθή ηαπηφηεηα. Οη δησγκνί ζηφρεπαλ ζηελ εμνπδεηέξσζε φινπ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, ην 

νπνίν ιφγσ κφξθσζεο, αλαηξνθήο, θαηαγσγήο, αθφκε θαη ειηθίαο αλήθε ζηε γεληά κε άκεζεο 

ζρέζεηο, έζησ θαη απφ ηα παηδηθά ρξφληα, κε ηελ Βιιάδα. ην ίδην απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ηελ 

απψιεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο νδεγνχζε θαη ε απνξξφθεζε ησλ ειιήλσλ ζην βάζνο ηεο 

αιβαληθήο επηθξάηεηαο. Ο Βλβεξ Υφηδα γλψξηδε θαιά φηη κφλν κε ηελ ζπκβνιή ησλ Βιιήλσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ νξζνδφμσλ ζα ζπγθξνηνχζε ηελ κεραλή ηνπ θαηλνχξγηνπ ηνπ θξάηνπο θαη ζα 

δηαξξήγλπε ηηο ζθιεξέο θάξεο ηνπ ΐνξξά: «Σν ειιελόγισζζν ζηνηρείν είλαη πεξηζζόηεξν 

πξνρσξεκέλν θαη πεξηζζόηεξν πξννδεπηηθό ζε πνιηηηζκό θαη δηνίθεζε».
134

 

       Γη απηφ θαη ζηελ πξψηε θάζε εγθαζίδξπζεο ηνπ θαζεζηψηνο νη έιιελεο ήηαλ εππξφζδεθηνη ζε 

ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο, απφ ην ζηξαηφ κέρξη ηα ππνπξγεία θαη ηα δηθαζηήξηα 

φκσο ,πνηέ ν Υφηδα δελ εκπηζηεχζεθε πιήξσο ηνπο έιιελεο θαη ηνπο νξζνδφμνπο. Σνπο 

αμηνπνηνχζε κέρξη εθεί πνπ ηνπ ήηαλ αλαληηθαηάζηαηνη ή αθίλδπλνη. Δ Φηινκάζεηα απνηεινχζε έλα 

άιιν κέζν  γηα ηελ απνξξφθεζε θαη αιινίσζε ηεο αθξφθξεκαο ηεο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο. Σν 

αλεβαζκέλν πνιηηηζηηθφ επίπεδν θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ειιήλσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζθιήζεηο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη ε αδηαθνξία ησλ αιβαλψλ πξνο ηα γξάκκαηα, επλννχζε κεγάιν αξηζκφ 

ειιήλσλ λα πεηχρνπλ ζηα αιβαληθά παλεπηζηήκηα. Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ επέζηξεθε ζηνλ 

ηφπν ηνπο, θαη κάιηζηα ην αιβαληθφ θξάηνο ηνπο ηνπνζεηνχζε ζηελ απφκεξε αιβαληθή 
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 N.G.I.Hammond, (1971) « Ήπεηξνο», ηφκνο Ώ , Ώζήλα, ζει.27. 
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χπαηζξν.
135

Βπίζεο ην θαζεζηψο έβιεπε ζηελ απνξξφθεζε ηεο δηαλφεζεο ηεο Βιιεληθήο 

Μεηνλφηεηαο θαη ζηα αζηηθά θέληξα, ζαλ βαιβίδα απαιιαγήο απφ πηζαλέο εζληθέο δηεξγαζίεο ζηηο 

πεξηνρέο κε ακηγή ειιεληθφ πιεζπζκφ. Έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο νη έιιελεο ήηαλ «εζληθά 

αθίλδπλνη». Σαπηφρξνλα κε ηελ παξνπζία απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ ην θαζεζηψο ηεξνχζε θάπνηνπο 

ηππηθνχο ζπζρεηηζκνχο σο απφδεημε ζεβαζκνχ ησλ εζληθψλ θαη κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

εμαζθάιηδε ζπλάκα ηθαλά ζηειέρε γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο. Σηο ίδηεο 

ζπλέπεηεο είραλ θαη νη κηθηνί γάκνη, Οη κηθηνί γάκνη δελ είραλ  ηελ ίδηα κνξθή πνπ είραλ 

παιαηφηεξα πνπ ρξεζίκεπαλ σο δίαπινη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ ,ζην δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο ήηαλ κέζσ αθνκνίσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Οη κηθηνί γάκνη αλαπηχρζεθαλ 

ηδηαίηεξα κεηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ην 1967.Σν γεγνλφο νδήγεζε ζηελ παξαπέξα 

εμαζζέλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαδνζηαθψλ εζηκηθψλ αξρψλ, πξαγκαηνπνηείην έηζη ε «ζηαηηζηηθή 

γελνθηνλία»
136

χκθσλα κε ηα αιβαληθά ζηνηρεία ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ  απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

ζηνηρείν απμήζεθε κφιηο 1,6 θνξέο. Σελ ίδηα πεξίνδν ν Ώιβαληθφο πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 

ηέζζεξηο  θνξέο
137

Πσο είλαη δπλαηφ φκσο φηαλ ηα ίδηα ηα αιβαληθά ζηνηρεία αλαθέξνπλ φηη ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν ζηελ Ώιβαλία είρε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο δεκνγξαθηθήο αχμεζεο; 

    Ο εζσζηξεθήο ακπληηθφο αιβαληθφο εζληθηζκφο  ρξεηαδφηαλ σο βάζε γέλλεζεο ηνπ Ώιβαληθνχ 

έζλνπο έλα βαζχηεξν εμηδαληθεπκέλν ηζηνξηθφ ππφβαζξν, γηα απηφ θξφληηζαλ λα 

πιαζηνγξαθήζνπλ ηα εζλνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δπείξνπ σο ην θαηαιιειφηεξν ζηεξέσκα αλέγεξζεο 

ηεο αιβαληθήο εζληθήο νληφηεηαο. Σν επεδίσμαλ  απηφ δηαζηξεβιψλνληαο  σκά ηα θείκελα ηνπ 

ηξάβσλα, ηνλ Θνπθπδίδε, ηνπ Δξνδφηνπ ζρεηηθά κε ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε θαη ειιεληθφηεηα 

ηεο Δπείξνπ. Πείζηεθαλ  θαη νη ίδηνη, φηη ν Πχξξνο, ν Μέγαο Ώιέμαλδξνο, ν Φίιηππνο θαη ε 

ζχδπγνο απηνχ, ν Καξατζθάθεο θαη ηφζνη άιινη ήηαλ αιβαλνί ην γέλνο
138

Γηα ην θαζεζηψο Υφηδα, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ απέθνςε φιεο ηηο άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη πνιχ πξψηκα είρε πεηχρεη ην 

αδηακθηζβήηεην ησλ αλαπφδεηθησλ αιεζεηψλ ,ε δηαδηθαζία απηή ήηαλ εχθνιε ππφζεζε. Δ λέα 

πιαζηνγξάθεζε σο ζπλέρεηα ηεο παιηάο αθνξνχζε ηδηαίηεξα ηελ ειιεληθφηεηα ηε; Δπείξνπ απφ ηε 
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ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κφλν ζηνλ ΐνξξά ηεο Ώιβαλίαο  δηνξίζηεθαλ  πεξηζζφηεξα απφ 300 ζηειέρε απφ ηελ 

Βιιεληθή Μεηνλφηεηα. 
136

ηε ιατθή παξάδνζε ηεο Αξφπνιεο ε Αξνπνιίηηζζα απνηειεί ην ζχκβνιν πνπ θξάηεζε δσληαλή ηε ζξεζθεπηηθή θαη 

εζληθή ηαπηφηεηα .ηελ πεξίνδν ηνπ νινθιεξσηηθνχ θαζεζηψηνο φκσο ε δσή ηεο ήηαλ εμαληιεηηθή. Οη γπλαίθεο 

εξγαδφηαλ κέρξη θαη 18 ψξεο ηελ εκέξα, ελψ έπξεπε λα θξνληίζνπλ θαη ηελ νηθνγέλεηα ζε αλχπαξθηεο ζπλζήθεο 

θαζαξηφηεηαο θαη δηαηξνθήο. 
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 χκθσλα κε ηελ εηήζηα επεηεξίδα ηνπ λνκνχ Ώξγπξνθάζηξνπ 1976,ζει.38-41,ε θαηά κέζν φξν εηήζηα 

δεκνγξαθηθή αχμεζε ησλ Βιιήλσλ ζηηο πεξηνρέο κε ακηγή πιεζπζκφ ,επί 25 ρξφληα 1955-1975,ήηαλ 14,5 αλά ρίιηνπο 

θαηνίθνπο, ελψ ηνπ αιβαληθνχ ζηνηρείνπ 16,05 αλά  ρίιηνπο θαηνίθνπο, φζν θαη ν κέζνο φξνο ζηελ αιβαληθή 

επηθξάηεηα. Οη αιβαληθέο ζηαηηζηηθέο αλαθέξνπλ φηη νη 8νν ρηιηάδεο ησλ αιβαλψλ πξνπνιεκηθά έγηλαλ άλσ ησλ ηξηψλ 

εθαηνκκπξίσλ, ελψ νη 40 ρηιηάδεο, θαηά ηηο δηθέο ηνπο ζηαηηζηηθέο, Έιιελεο κφιηο 60 ρηιηάδεο(απνγξαθή 1989). 
138

Παπαδφπνπινο Ώ.Κ. ( 1994) «Ο Αιβαληθόο Δζληθηζκόο θαη ν Οηθνπκεληθόο Διιεληζκόο» Ώζήλα, ζει.26-27. 
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κηα πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε, ηελ θαηαγσγή, ηνπο αδηάξξεθηνπο δεζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηα ειιεληθφ ζηνηρείν ηεο Ώιβαλίαο κε ηελ Βιιάδα. Σν παξαηεξνχκε θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή, φηη «ε Παιαηά θαη Νέα Ήπεηξνο, νη 

Υάνλεο ,νη Μνινζζνί, νη Θεζπξσηνί, ήηαλ ηιιπξηθά θχια»
139

Σν θαζεζηψο Υφηδα εκπφδηζε ηηο 

αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο ζε γλσζηά ηζηνξηθά κλεκεία ζηα φξηα ηεο Δπείξνπ. Αελ επέηξεςε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ, ελψ ηα επξήκαηα ζε ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ απνδηδφηαλ ζε ηιιπξηθή ηέρλε. Ώλαθέξεηαη ε Μνζρφπνιε  σο κηα 

αλαπηπγκέλε πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά πφιε, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ηελ 

γιψζζα θαη ην ζθνπφ ηεο αθαδεκίαο θαη ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο Μνζρφπνιεο.
140

  Σαπηφρξνλα 

ηζρπξίδνληαη  φηη νη θάηνηθνη ηεο Αξφπνιεο ειιεληθήο εζληθφηεηαο αθίρζεθαλ εδψ ην 18
ν
 αηψλα σο 

θνιίγνη ζηα ηζηθιίθηα ησλ αιβαλψλ γαηνθηεκφλσλ. Βπίζεο ε παξάιεηςε ηεο Υηκάξαο θαη ε 

γεσγξαθηθή θαη νπζηαζηηθή ηαχηηζε ηεο Βζληθήο ειιεληθήο Μεηνλφηεηαο κφλν κε ηελ πεξηνρή ηεο 

Αξφπνιεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζπάζεηα απάιεηςεο απφ ην θαζεζηψο ησλ νξίσλ αθφκε θαη 

ησλ πεξηνρψλ κε ακηγή ειιεληθφ πιεζπζκφ. Σν θαζεζηψο δειαδή επεδίσθε λα κεηαηξέςεη ηελ 

Αξφπνιε ζε κηα ηππηθή βηηξίλα «ηδαληθνχ» ζεβαζκνχ ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ κέρξη κάιηζηα 

ηνπ ζεκείνπ πνπ πξνθαινχζε ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ. Σν γεγνλφο 

απειεπζέξσλε ηα ρέξηα ηνπ θαζεζηψο ζηηο κεζνδεχζεηο γηα ηελ αιινίσζε ηνπ ειιεληθνχ ηζηνχ ζηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο, φπσο πξνθχπηεη κε ηηο κεηνηθήζεηο ,ζπγθξφηεζε λέσλ νηθηζκψλ θαη αιιαγή 

ησλ νλνκάησλ. 

2.2.3.Ο εμαιβαληζκόο ησλ ηνπσλπκηώλ 

      Με επηρείξεκα ηελ αληηθαηάζηαζε αθαηάιιεισλ νλνκάησλ κε νλφκαηα πγηνχο πνιηηηθφ-

ηδενινγηθνχ θαη εζηθνχ πεξηερνκέλνπ, αξθεηά ειιεληθά θαη νξζφδνμα νλφκαηα ρσξηψλ ζηνπο 

λνκνχο Ώξγπξνθάζηξνπ, Αειβίλνπ θαη Ώγίσλ αξάληα, αιιά θαη αιινχ, κεηνλνκάζηεθαλ ζε 

αιβαληθά .π.ρ. ατ-Νηθφιαο Drita, ελ-ΐαζίιε-perparimi, Μαπξφπνπιν-Buronja, Φαλάξη-Dritas,θι. 

Τπήξραλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ζε ειιεληθά ρσξηά δηαηεξνχζε ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο νλφκαηα αιιά 

ζηελ Ώιβαληθή, π.ρ., Άγηνο Ώλδξέαο-sen –Dre. Βπίζεο κε δηάηαγκα (Νν 5339),ηεο 23-9-1975 ηεο 

Λατθήο ΐνπιήο
141

 γηα ηελ αιιαγή ησλ αθαηάιιεισλ νλνκάησλ, δελ επηηξεπφηαλ ζηνλ ππάιιειν 

ηνπ ιεμηαξρείνπ λα θαηαρσξήζεη φλνκα αθαηάιιειν απφ άπνςεο πνιηηηθήο, ηδενινγηθήο θαη 

εζηθήο ζην λενγέλλεην. Οη γνλείο φθεηιαλ λα επηιέμνπλ έλα φλνκα απφ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν 

πνπ πξφηεηλε ην θφκκα, ην νπνίν δελ ήηαλ νχηε νξζφδνμν, νχηε ειιεληθφ, νχηε ζχκηδε Βιιάδα. 
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Shtepia botuese e Librit shkollor, Historia e popullit shqiptar,8,Tirane 2001(2001) «Ηζηνξία ηνπ αιβαληθνύ ιανύ» 8, 

Σίξαλα Βθδνηηθφο Οίθνο ρνιηθνχ ΐηβιίνπ, , ζει .5. 
140

Akademia e Shkenkave e RPS ti Shqipërisë φ.π,ζει.1175. 
141

 (1975)Βθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Ώιβαλίαο ηεπρνο4,11-11-1975. 
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Ήηαλ νλφκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ην αιβαληθφ έζλνο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ δηεζλή 

θνπκκνπληζκφ ή ηνλ επξσπατθφ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ Λνγνηερλία. Γηα ηνπο Έιιελεο πνπ 

δηαβηνχζαλ εθηφο κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ ππήξρε πίεζε γηα ηελ αιιαγή ηεο εζληθφηεηαο ζηηο 

ηαπηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθηνχο γάκνπο, ε 

αιιαγή ηεο εζληθφηεηαο ζπλέβαηλε κε απζαίξεην ηξφπν.  

2.2.4.Οη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ν απεκπνιηζκόο ηνπ παξαδνζηαθνύ εζηκηθνύ θώδηθα 

ζπκπεξηθνξάο. 

    Με ηελ θνπκκνπληζηηθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Ώιβαλία, ν αγξφηεο έραζε εθ λένπ ηε γή 

ηνπ. Με ηελ «εζεινληηθή» έληαμε ζηνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο νη αγξφηεο έραζαλ φρη κφλν 

ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο επί ηεο γεο, αιιά θαη θάζε άιιε αθίλεηε ηδηνθηεζία, εθηφο απφ ην ζπίηη 

ηνπο. Δ Οηθνλνκηθή απνγχκλσζε έθεξε ηαπηφρξνλα έλα λέν ηξφπν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο. Ο 

αγξφηεο απαιιάρηεθε απφ ηελ άκεζε ηδησηηθή ζθνηνχξα γηα ηηο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

εξγαζίεο. Δ θξνληίδα απηή ηππηθά κεηαηξάπεθε ζε ζπιινγηθή, εθφζνλ κεξηκλνχζε ην «θφκκα» θαη 

νη άιινη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί. Δ εξγαζία απφ  έλαλ νιφθιεξν θφζκν εζηκηθψλ παξαδφζεσλ θαη 

αηζζεκάησλ ,αλεζπρηψλ θαη πξνζδνθηψλ κεηαηξάπεθε ζε έλα ππνρξεσηηθφ κέζν επηβίσζεο. Ο 

αγξφηεο  πνηέ δελ απνθάζηδε ν ίδηνο γηα ηηο νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Γη‟ απηφλ 

απνθάζηδε ν νκαδάξρεο, ν ηαμίαξρνο, ν γξακκαηέαο ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο βάζεο. Έηζη, ηα 

θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο, εξγαζίαο, παξαγσγήο θαη ακνηβήο απφθηεζαλ σο ζεκαληηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ αθνζίσζε πξνο ηε θνπκνπληζηηθή ηδενινγία θαη ηνπο ηδενινγηθνχο θαζνδεγεηέο. 

εκεηψζεθε έηζη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο αηφκνπ. Σν πέξαζκα απφ 

ηελ πξνζσπηθή παηξνπαξάδνηε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλείδεζε, φπνπ ζέβνληαλ ηνπο εζηκηθνχο 

θαλφλεο αλνρήο θαη ζπλνρήο, ζηελ ζπιινγηθή ηδενινγηθνπνηεκέλε ζπλείδεζε ππαγφξεπε ηελ 

εμνπδεηέξσζε θάζε αξρήο θαη εζηθνχ θψδηθα πνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξνζδνθία ηεο. ηφρνο 

απηήο ηεο πξνζδνθίαο ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηνπ λένπ ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ ,απαιιαγκέλνπ απφ 

παξάδνζε, εζληθή ζπλείδεζε θαη πνιηηηζκφ. Ώθξηβψο εδψ έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο ζηνπο Ώιβαλνχο θαη ζηνπο έιιελεο. Δ εμαληιεηηθή εξγαζία θαη ε 

νξγαλσκέλε αμηνπνίεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ απνηεινχζε ηαπηφρξνλα ην θαιχηεξν κέζν 

εμνπδεηέξσζεο θάζε δπλαηφηεηαο δηαθνξεηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο. Έηζη ε  έιιεηςε ειεπζέξνπ  

ρξφλνπ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ απνηέιεζε ηελ βαζηθή αηηία γηα ηελ απψιεηα ησλ παξαδνζηαθψλ 

εζίκσλ. 

     Δ έληαμε  ηεο ειιελίδαο ζηηο  δηεξγαζίεο «γηα ηελ ζνζηαιηζηηθή επαλαζηαηηθνπνίεζε ηεο δσήο 

ζηε ρψξα» ζπλέβε θπξίσο κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970.Βλ νλφκαηη ηεο ρεηξαθέηεζεο θαη ηεο 

πιήξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θίισλ, ε γπλαίθα απφ κάλα θαη ζχκβνιν δηαηήξεζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κεηαηξάπεθε ζε κεράλεκα πνπ γελλνχζε παηδηά θαη παξήγαγε 
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αγαζά. Σνλ παηδαγσγηθφ απηφ ξφιν αλέιαβε ην θφκκα, ην νπνίν απνθαιείην θαη δεχηεξε κάλα, θαη 

ην νπνίν εκθχηεπε ζηα ειιελφπνπια ηελ αγάπε γηα ηελ αιβαληθή παηξίδα, ηελ θνπκνπληζηηθή 

ηδενινγία θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ. Βπίζεο ε δηεπξπκέλε ζπιινγηθφηεηα αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ 

γεσξγηθψλ εξγαζηψλ δεκηνπξγνχζε θαη πξνυπνζέζεηο επαλάθιεζεο ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ. Οη 

πνιιέο ψξεο  εξγαζίαο θαη ε θνχξαζε δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο ινγνπαίγληα, ηα 

ηξαγνχδηα ,ηα παξακχζηα, ηα αηλίγκαηα, ηα αλέθδνηα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα αζηεία. Οη ρψξνη απηνί 

κεηαηξέπνληαλ ζε πξαγκαηηθά ιανγξαθηθά ακθηζέαηξα θαη απηφ δελ άξεζε θαζφινπ ζην θφκκα. 

Έζηειλε εθεί δαζθάινπο ,ηζηξνχθηνπξεο ηνπ θφκκαηνο θαη άιινπο πξνπαγαλδηζηέο λα δηαβάζνπλ 

ηνλ ηχπν θαη λα δηεμάγνπλ ηηο πεξίθεκεο «ηδενινγηθέο κνξθέο δηαπαηδαγψγεζεο» ή λα 

ελεκεξψζνπλ γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ώθφκε θαη ε πξννπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο εληάρζεθε ζηνλ 

γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ «ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζνζηαιηζηηθήο αιβαληθήο παηξίδαο θαη ηνπ 

θφκκαηνο». Μηα ηέηνηα εμέιημε άιιαμε απνθαζηζηηθά θαη ζε βάζνο ηε ζρέζε ηνπ ηδησηηθνχ κε ην 

δεκφζην. «Ο δεκφζηνο ρψξνο», ζεκεηψλεη ν Νηηζηάθνο,
142

 «επεθηείλεηαη ζε βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ 

αιιά θπξίσο θαζίζηαηαη ρψξνο άζθεζεο πίεζεο ηνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο». Έηζη κε ηελ απνθιεηζηηθή θξνληίδα ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ αξρεγνχ ηνπ, ήηαλ 

ζπλδεκέλα θαη ε ζέζε εξγαζίαο θαη ε πξννπηηθή ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. Ώπηφ επεξέαζε 

ηφζν ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ. Οη παηξνπαξάδνηεο δνκέο  πνπ 

έβιεπαλ ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο κέζα απφ ηελ ηζρχ ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο δεχηεξεο 

κέζα απφ γελεαινγηθέο γξακκέο, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο ζρέζεηο κε ην θφκκα.  Χζηφζν, ν 

πηεζηηθφο έιεγρνο ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ απφ ην δεκφζην θαζηζηνχζε ηνλ πξψην σο ην χζηαην 

θαηαθχγην δηαηήξεζεο θαη άζθεζεο εζηκηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηε ίδηα ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα. Σα θξπκκέλα εηθνλίζκαηα θαη θαληήιηα πνπ θξπθφθαηαλ ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ 

ζπηηηνχ, ζπρλά θαη ελ αγλνία ζπγθεθξηκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηα θφθθηλα απγά ηεο 

παζραιηάο ή ηα κπζηηθά βαθηίζηα, γηα παξάδεηγκα, είραλ ζρέζε κε ηελ κπζηηθή επηβίσζε ηεο 

εζληθήο ηδέαο ζε πξφηππα πνιχ παιαηνηέξσλ επνρψλ. 

2.2.5.Οη παξεκβάζεηο ζηελ παξαδνζηαθή δόκεζε ηνπ ρώξνπ
143

 

    Δ επηβνιή ηεο ηδέαο ηεο ελνπνίεζεο ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηελ ηδέα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ γίγλεζζαη 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζηελ παξαδνζηαθή δφκεζε ηεο θνηλφηεηαο. Εδηαίηεξα αηζζεηή 

έγηλε απηή ε παξέκβαζε κε ηελ ζπληαγκαηηθή θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο. Σα ειιεληθά ρσξηά ηεο 

ΐνξείνπ Δπείξνπ απνηεινχζαλ αλαπφζπαζηε ζπλέρεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ επεηξψηηθνπ ρσξηνχ. Δ 

δφκεζε ηνπο αληαπνθξηλφηαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο απηνδηνηθνχκελεο 

                                                           
142

 Νηηζηάθνο ΐ.Γ.( 1997) «Λανγξαθηθά εηεξόθιεηα» Ώζήλα, ζει.74. 
143

Βπηκέιεηα, Κσλ. Σζηηζειίθεο, Αεκ. Υξηζηφπνπινπ  «Ζ Διιεληθή κεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία» ζει.250-254,θέληξν 

κειεηψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, Βθδφζεηο Κξηηηθή,.  
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θνηλφηεηαο, νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά, πνπ ππαγφξεπαλ ε απηφλνκε εμαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ 

δηαηξνθήο θαη ε κφληκε απφζηαζε θαη αληίζεζε κε ηελ θεληξηθή εμνπζία. ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

γηα ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηνπ επεηξψηηθνπ ρσξηνχ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ ηνπ απφ θχθιν 

εμσθθιεζηψλ, έζηκν θαιιηεξγεκέλν απφ ηνλ άγην Κνζκά. Σν θέληξν ηνπ ρσξηνχ ιέγεηαη 

«κεζνρψξη» θαη απνηεινχζε ε εθθιεζία ,ην ζρνιείν, ηα καγαδηά σο κνλάδεο βηνηερληθήο 

παξαγσγήο εμαζθάιηζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Σα παξαδνζηαθά κεζνρψξηα έραζαλ απηή ηελ 

δηάζηαζε. Σν ζρνιείν είρε ήδε κεηαηξαπεί ζε ηδενινγηθφ κεραληζκφ θαη εζηίεο πνιηηηζκνχ ηνπ 

θαζεζηψηνο πνπ  αληηθαηέζηεζαλ ηηο εθθιεζίεο, απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο γηα ηελ 

εδξαίσζε θαη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηνπ εζληθηζηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ Σηξάλσλ. Δ πξνζπάζεηα  

ζνζηαιηζηηθήο ελνπνίεζεο ζπκπεξηέιαβε αθφκε έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηάθξηζεο ησλ ειιεληθψλ 

θνηλνηήησλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ απφ ηηο ππφινηπεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν 

δφκεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηνηθίαο. Σν θαζεζηψο επέβαιε ην ίδην κνληέιν ζπηηηνχ ζε φιε ηελ 

αιβαληθή χπαηζξν, ην γλσζηφ ζπίηη ηχπνπ «εικπαζάλη», αιινηψλνληαο έηζη ηελ παξαδνζηαθή 

δφκεζε ηνπ επεηξψηηθνπ ζπηηηνχ ζηελ ΐφξεην  ήπεηξν. 

  Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζε θαη ε απζεληηθή δηνίθεζε ηεο θάζε θνηλφηεηαο. Οη ζπγθεληξσηηθέο 

θάζεηεο ζρέζεηο πνπ επέβαιε ε θεληξηθή εμνπζία ελνπνίεζαλ ζε έλα πξψην ζηάδην ην ξφιν ησλ 

παξαδνζηαθψλ δηνηθήζεσλ ησλ θνηλνηήησλ ,θαηαξγψληαο ηελ ηδηνκνξθία θαη απζεληηθφηεηα ηεο 

θάζε θνηλφηεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο αιινηψζεθε θαη ε έλλνηα ηεο παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο, φιεο 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο θνηλφηεηαο απνξξνθήζεθαλ απφ ηελ «ελσκέλε εμνπζία ησλ 

ελσκέλσλ ρσξηψλ». Με ηα λέα δεδνκέλα ,απφ ηελ  κηα είρακε ηελ αιινίσζε ηεο παξαδνζηαθήο 

θιεηζηήο θνηλφηεηαο, απφ ηελ άιιε ,ην θαζεζηψο ηεξνχζε αζθπθηηθά θιεηζηέο ηηο λέεο 

,δηεπξπκέλεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κε ηερλεηά θαη απζαίξεηα κέζα. Βίρε 

.επίζεο ,θαηνξζψζεη ψζηε νη θιεηζηέο ειιεληθέο πεξηνρέο λα κελ έρνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. ην 

λνκφ Ώξγπξνθάζηξνπ ε θάζε ειιεληθή πεξηνρή γλψξηδε ιίγα πξάγκαηα γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζηηο 

άιιεο. Σελ  ίδηα ζηηγκή νη ειιεληθέο πεξηνρέο  ζην Αέιβηλν θαη ηνπο Ώγίνπο αξάληα ήηαλ ζρεδφλ 

άγλσζηεο ζην Ώξγπξφθαζηξν θαη αληίζηξνθα. Μάιηζηα ην θαζεζηψο είρε θαιιηεξγήζεη ην αίζζεκα 

ηεο αλσηεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ έλαληη ησλ Ώγίσλ αξάληα θαη 

Αειβίλνπ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ θαη νη γάκνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη ή ζρεδφλ αλχπαξθηνη κεηαμχ ηνπο. 

Σν θαζεζηψο φκσο δελ έπαπε λα θαιιηεξγεί θαη ππνθηλεί θάζεηεο ζρέζεηο ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ 

κε ηηο αιβαληθέο δνκέο. Δ έληαμε ησλ ειιήλσλ ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ ζε έλα επξχηεξν ζρήκα έθαλε 

πην εχθνιε ηελ απψιεηα ηεο παηξνπαξάδνηεο εζηκηθήο αληίζηαζεο θαη πην εχθνιε ηελ δηνρέηεπζε 

νκνηφκνξθσλ κε φιε ηελ αιβαληθή επηθξάηεηα ηξφπσλ νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη λέσλ «ζνζηαιηζηηθψλ εζίκσλ». 
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2.2.6.Ζ Δηξεληθή ζπκβίσζε γηα παξαγξαθή ηεο ειιεληθόηεηαο. 

     Με πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ Υφηδα θαη κε ηελ αιινίσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

επηρεηξήζεθε ε επηβνιή ηεο ηδέαο γηα αζήκαληνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. 

Μάιηζηα απνθαινχζε ηελ Βιιεληθή Μεηνλφηεηα απιψο σο  «κεηνλφηεηα» θαη ηνπ έιιελεο απιψο 

σο «κεηνλνηηθνχο».
144

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη κνληκνπνηεκέλνη πιένλ απηνί φξνη 

πξνθέξνληαλ γηα λα δηαθξίλνπλ απιψο έλα άηνκν απφ ην ζχλνιν, φρη σο βάζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο αιιά κε ηελ ζεκαζία ηνπ  «κεηνλνηηθνχ». Δ ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε 

ζπκπιήξσλε κε ηππηθέο εζληθέο απνρξψζεηο ην ςεθηδσηφ ηνπ «Νένπ ζνζηαιηζηηθνχ αλζξψπνπ», 

ελφο ηδηφηππνπ ηδενινγηθνχ πβξηδίνπ, ρσξίο εζληθή ηαπηφηεηα, ρσξίο ζξεζθεία. Σν θαζεζηψο 

θξφληηζε ψζηε ε εμεπγεληζκέλε ηζηνξία ηνπ αιβαληθνχ ιανχ λα απαιιαρζεί απφ γεγνλφηα πνπ 

ζχκηδαλ ζηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο ηελ θαηαγσγή ηνπο. Βπίζεο θξφληηζε λα απνζησπήζεη 

γεγνλφηα πνπ μππλνχζαλ ηελ ειιεληθφηεηα απφ ηελ κηα θαη ζπλεπψο ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

Βιιήλσλ θαη αιβαλψλ απφ ηελ άιιε. 

       Δ πεξηνρή ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ είλαη απφ ηηο ζπάληεο ειιεληθέο πεξηνρέο πνπ γέλλεζε 

πιεζψξα ηνπηθψλ κχζσλ θαη ζξχισλ: φπσο ηεο Μνλνβχδαο, ηνπ  ζεξηνχ ηεο Μπηζηξηζαο, ηνπ ατ-

Ανλάηνπ, ηεο θνηεηλήο θι. Ο Υφηδα ελψ έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηελ ιανγξαθία θαη ηνπο κχζνπο 

δελ επέηξεςε  ζηνπο έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο λα γλσξίζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο κχζνπο. Ώιιά νχηε θαη 

επξχηεξα ειιεληθνί ζξχινη θαη αθξηηηθά έπε δηδάζθνληαλ ζηα ζρνιεία. Ώπελαληίαο δηλφηαλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο  «Θξχινπο ησλ Ώληξεησκέλσλ» ηνπ βνξξά ηεο Ώιβαλίαο, νη ήξσεο ησλ 

νπνίσλ απεηθνλίδνπλ ηελ επηξξνή ηνπ ηζιακηζκνχ ζηελ Ώιβαλία(ζην αθξηηηθφ πιαίζην),είλαη 

εθπξφζσπνη ηεο κνρακεληαληθήο αιβαληθήο αλδξείαο θαηά ησλ «νξζνδφμσλ» γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ άθξσλ ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ζην ζεκεξηλφ ΐνξξά ηεο Ώιβαλίαο. Σν απηνλνκηζηηθφ 

θίλεκα ηνπ 1914, ν φξνο ΐφξεηνο Ήπεηξνο θαη θάζε ειιεληθή δηεθδίθεζε  πξηλ θαη κεηα ηνλ 

δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, δεκηνχξγεζαλ αληίζηνηρεο δηεθδηθήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Ώιβαλίαο 

θαη ε ρξήζε ηνπο θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε ζην νπινζηάζην θαιιηέξγεηαο έρζξαο θαηά ηεο 

Βιιάδαο 

2.2.7.Ζ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο θαη νη επηπηώζεηο ζηε εζηκηθή δσή. 

     Δ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ιεηηνχξγεζε γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα φρη κφλν σο παξαβίαζε 

ζεκειηαθνχ αλζξσπίλνπ δηθαηψκαηνο, αιιά θαη σο βαξχ πιήγκα ζηνπο αδηάξξεθηνπο δεζκνχο κε 

ηνλ ειιεληζκφ θαη ην βαζηθφ πνιηηηζκηθφ ζεζαπξνθπιάθην ηνπ. Ώθφκε  πεξηζζφηεξν φηαλ ην 

θαζεζηψο πξνέβε ζε κηα εθζηξαηεία θαηαζηξνθήο θαη εμάιεηςεο ηεο ζξεζθεπηηθήο δνκήο θαη 

ηαπηφρξνλα αλαπιήξσζε ηα κεγάια θελά πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηελ παξαδνζηαθή εζηκηθή θαη 
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θνηλσληθή ςπρνζχλζεζε ησλ απιψλ αλζξψπσλ κε λέα, ηα νπνία θαη φηαλ ζηεξηδφηαλ ζηελ 

ρξηζηηαληθή παξάδνζε εμππεξεηνχζαλ  ηελ ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηνλ αιβαληθφ εζληθηζκφ. 

Σν θαζεζηψο γθξέκηζε ή αμηνπνίεζε ηνπο ηεξνχο ρψξνπο γηα δηθέο ηνπ αλάγθεο ,κεηαηξέπνληαο 

ηνπο ζε ζηάβινπο ,απνζήθεο ή ζηξαηησηηθά θηήξηα. Δ  Οζσκαληθή απηνθξαηνξία είρε θαηαζηξέςεη 

αξθεηνχο νξζφδνμνπο λανχο γηα λα ρηίζεη πάλσ ζε απηνχο ηδακηά θαη ηεθέδεο. Ο Υφηδα θαηέζηξεςε 

ηνπο λανχο γηα λα θηίζεη απνζήθεο, εζηίεο πνιηηηζκνχ θαη λα εγθαηαζηήζεη εθεί ζηξαηησηηθά 

ηκήκαηα. Σν ξφιν ηεο εθθιεζίαο  αλέιαβαλ νη Βζηίεο πνιηηηζκνχ, σο ρψξνη ζπγθέληξσζεο, 

θαιιηέξγεηαο ηνπ αηζζήκαηνο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κχεζεο ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

θαζεζηψηνο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κεηαηξέπνληαλ ζε εζηίεο πνιηηηζκνχ θαη νη ίδηεο νη εθθιεζίεο. 

Δ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο  ζπλέβαιε επίζεο ζηελ εμαθάληζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ίρλνπο 

ειιεληθφηεηαο ζηηο γθξίδεο δψλεο. Πξψηνλ, δηφηη θαηαζηξάθεθαλ νη λανί θαη άιια ζξεζθεπηηθά 

κλεκεία πνπ απνηεινχζαλ πξφζθαηε ηζηνξηθή κλήκε. Αεχηεξνλ ,γηαηί ε ειιεληθή σο ιεηηνπξγηθή 

γιψζζα εμαιείθζεθε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ελνξηψλ ζηηο γθξίδεο δψλεο, θαζψο θαη απφ εζηίεο 

πνπ ηζηνξηθά θξάηεζαλ δσληαλή ηελ πίζηε.
145

 ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο εζηκηθήο παξάδνζεο γηα ηελ δηνρέηεπζε λέσλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εδξαίσλαλ 

ηελ ζνζηαιηζηηθή λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ ειιήλσλ. Αηαπηζηψλεηαη απηφ ηδηαίηεξα ζηα 

έζηκα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο θαη ζηηο ππφινηπεο ζξεζθεπηηθέο θαη επνρηαθέο γηνξηέο. π.ρ. ν ρξφλνο 

ησλ λεφλπκθσλ γηα ην ζηεθάλσκα ζηελ εθθιεζία αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πέξαζκα απφ ηελ εζηία 

πνιηηηζκνχ, ν θνπκπάξνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο ηνπηθήο θνκκαηηθήο  

νξγάλσζεο. ην ίδην πιαίζην, νη ρξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο κεηαθέξζεθαλ  απφ ηέιε Αεθέκβξε 

ζηα ηέιε Ννέκβξε γηα λα ηηκήζνπλ ηηο αιβαληθέο εζληθέο γηνξηέο. Σν κήλπκα ηεο ειπίδαο θαη ηνπ 

θσηφο κεηαθέξνληαη απφ ην ρξηζηηαληθφ ζπκθξαδφκελν γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ θνκκνπληζηηθή 

ηδενινγία. Οη αιβαληθέο εζληθέο γηνξηέο πιένλ απνηεινχλ ηελ πξαγκαηηθή ειπίδα αλαγέλλεζεο ηνπ 

αιβαληθνχ έζλνπο. Σν δεθαπελζήκεξν ηεο αξγίαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κεηαθέξζεθε ρξνληθά απφ 

ηηο 28 Αεθεκβξίνπ κέρξη ηηο 11 Γελάξε αθήλνληαο έμσ ηα Υξηζηνχγελλα. ιε ε ιάκςε ησλ 

γηνξηψλ κέρξη ηα Φψηα επηθεληξψζεθε ζηνλ ενξηαζκφ ηνπ λένπ έηνπο. Σν θαζεζηψο θαηάξγεζε 

ηελ γηνξηή ησλ Φψησλ ζε φθεινο ηεο εκέξαο αλαθήξπμεο ηεο Ώιβαλίαο ζε δεκνθξαηία, θαη ε 

πξσηνκαγηά κε εληφλνπο επαλαζηαηηθνχο ρξσκαηηζκνχο αληηθαηέζηεζε ηελ γηνξηή ηνπ Πάζρα. Δ 

γηνξηή ηεο 15
εο

 Ώπγνχζηνπ αληηθαηαζηάζεθε, γηα ηελ πεξηνρή ηεο άλσ Αξφπνιεο, κε ηελ γηνξηή 

ηεο ίδξπζεο ηεο παξηηδάληθεο κνλάδαο ηεο πεξηνρήο. Σν θάζε ειιεληθφ ρσξηφ είρε ην δηθφ ηνπ 

παξαδνζηαθφ παλεγχξη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην φλνκα πνπ θέξεη ε θεληξηθή εθθιεζία ηνπ. Οη 
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αξρέο ηνπ θαζεζηψηνο έδσζαλ νδεγία ψζηε θάζε ρσξηφ λα έρεη κηα ηέηνηα γηνξηή αιιά λα 

ζπλδεφηαλ κε έλα γεγνλφο απφ ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Ώιβαλίαο π.ρ. ε ίδξπζε θάπνηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, ή ηελ  εκέξα ίδξπζεο ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ θι.. 

2.2.8.Ζ θαιιηέξγεηα ελόο ηδηόκνξθνπ αιβαλνπνηεκέλνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ 

    Οη ηδενινγηθνί θαζνδεγεηέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαζεζηψηνο πίζηεπαλ φηη ηα πνιπθσληθφ 

ηξαγνχδη είλαη δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Ώιβαληθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ λφην ηεο ρψξαο θαη φρη 

γεληθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δπείξνπ. Ξεθηλψληαο απφ απηήλ ηελ αξρή ζεσξνχζαλ ηνλ 

πνιπθσληθφ ηξφπν εξκελείαο ησλ ηξαγνπδηψλ απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο σο δείγκα ηεο 

αιβαληθήο ηνπο θαηαγσγήο. Ο ηξφπνο εξκελείαο ηνπ πνιπθσληθνχ ηξαγνπδηνχ αληαπνθξηλφηαλ 

πιήξσο  ζην πλεχκα ηεο νκάδαο θαη ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ θαιιηεξγνχζε ην θαζεζηψο, γη‟ 

απηφ θαη πξνσζείην κε φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ζηνπο Έιιελεο θνξείο. Βπηπιένλ ζεσξείην θαη σο 

έλα κέζν γηα ηελ απαιιαγή ησλ «κεηνλνηηθψλ» απφ ηελ επηξξνή ησλ ίδησλ ηξαγνπδηψλ 

εξκελεπκέλσλ ζηελ Βιιάδα κε κνλνθσληθφ ηξφπν θαη ζπλνδεπφκελσλ απφ ιατθέο νξρήζηξεο, δηφηη 

ζεσξείην επεξεαζκφο απφ μέλε ηδενινγία θαη φηαλ εξκελεπφηαλ ηέηνηα ηξαγνχδηα κε ζξεζθεπηηθφ 

πεξηερφκελν απνηεινχζαλ κάιηζηα πνηληθφ αδίθεκα. 

   Μέρξη ην 1981 ζηε θσλνζήθε ηεο εθπνκπήο ησλ ειιεληθψλ ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ 

Ώξγπξνθάζηξνπ δελ ππήξρε νχηε έλα κνλνθσληθφ ηξαγνχδη ζπλνδεπφκελν απφ φξγαλα. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πίεζεο ησλ κνλνθσληθψλ ηξαγνπδηψλ, εξκελεχνληαλ κνλνθσληθά παξαπνηεκέλα 

παξαδνζηαθά  δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε ηξφπν, ξπζκφ θαη κεισδία, σο κηα πξνζπάζεηα παξαγσγήο 

θαη αλάπηπμεο ηνπ  «κεηνλνηηθνχ ζνζηαιηζηηθνχ πνιηηηζκνχ» Ννζεπκέλε ήηαλ επίζεο θαη ε 

ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ ζηελ ιατθή νξρήζηξα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο 

δεκηνπξγίαο κεηνλνηηθήο ζνζηαιηζηηθήο ιανγξαθίαο απνηειεί θαη ε ιατθή νξρήζηξα ηνπ Θσκά 

Μάληε, πνπ κεηαδηδφηαλ αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα απφ ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Ώξγπξνθάζηξνπ. 

Με ηηο κεισδίεο απηέο ρνξεπφηαλ νη παξαδνζηαθνί ρνξνί  αιιά δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηηο 

κεισδίεο ησλ ίδησλ ρνξψλ θαηά παξάδνζε θαη πέξα ησλ ζπλφξσλ. Σαπηφρξνλα νη κεισδίεο απηέο 

δελ ηαίξηαδαλ ζε θαλέλα απφ ηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ θάπσο κεηά ηελ 

νδεγία ηνπ Υφηδα ην 1978.ην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ αλνηγκάησλ πνπ έθαλε πξνο ηελ Βιιάδα, ν 

Υφηδα παξνηξχλεη ηνπο Αξνπνιίηεο θαη φρη φινπο ηνπο έιιελεο ηεο Ώιβαλίαο: «Αηαηεξήζηε ηελ 

ιανγξαθία ζαο, ζπγθεληξψζηε ηελ θαη γξάςηε ηελ ειιεληθά, κάιηζηα λα κεηαθξαζηεί θαη 

αιβαληθά». Παξνηξχλεη γη απηφ ηνπο δαζθάινπο απφ ηνπ νπνίνπο δεηάεη  καδί «κε ηηο παξαδφζεηο, 

ηα ηξαγνχδηα θαη ηα παξακχζηα ηνπ ιανχ ηεο Αξφπνιεο» λα γξάςνπλ θαη «ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ 

εξσηθνχ θαη αγσληζηή ιανχ»
146

 Ώκέζσο έγηλε κηα ζπγθέληξσζε ηνπ ιατθνχ πινχηνπ ηεο ειιεληθήο 
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 Υφηδα  Β. (1985) «Γπν Φίινη ιανί» Σίξαλα, ζει.285-286. 
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κεηνλφηεηαο ια φκσο γηλφηαλε εξαζηηερληθά θαη ζην πιαίζην ηεο θνπκκνπληζηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ εληάζζνληαλ ζηηο ζπιινγέο, θαζψο θαη 

θάζε ηη πνπ παξέβαηλε ζηελ εμηδαληθεπκέλε ηζηνξία ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Ώπφ απηή ηελ εθζηξαηεία 

πξνέθπςαλ κφλν θάπνηεο ζπιινγέο π.ρ. ηνπ ΐαζίιε Νίθα.
147

 Δ πξνζπάζεηά ηνπ φκσο ήηαλ 

ππνηαγκέλε ζε απηφ ηδενινγηθφ θηιηξάξηζκα, πεξηείρε παξαπνηεκέλα ηξαγνχδηα, 

«πξνζαξκνζκέλα»
148

 ζηελ ζνζηαιηζηηθή ηάμε πξαγκάησλ, δίλνληαο πνιχ ρψξν ζηα λέα ηξαγνχδηα. 

ια ηα ζηνηρεία απνθιείνπλ ,επίζεο ,ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαζεζηψηνο λα θξαηήζεη δέζκηα ηελ 

θνηλσλία ζην άξνηξν ηνπ δφγκαηνο ηνπ πεξί ιατθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηζκνχ. Καη ε 

ινγνηερλία ,θαζψο θαη νη ινηπέο ηέρλεο ειιήλσλ δεκηνπξγψλ, δηέπεην απφ ηα ίδηα θνκκνπληζηηθά 

ηδαληθά, κνηίβα κνξθή θαη πεξηερφκελν. Δ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη γξαθφηαλ ζηελ ειιεληθή ,ελψ 

νη έιιελεο θαη νη ειιελίδεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα έξγα ηέρλεο ειιήλσλ δεκηνπξγψλ απνθηνχζαλ 

κέξα κε ηελ κέξα ραξαθηεξηζηηθά θαη γλσξίζκαηα αιβαλψλ εξψσλ. 

   Βληειψο αξλεηηθά επίζεο ιεηηνχξγεζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο Βζληθήο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ 

Ώιβαλία ε νδεγία ηνπ Υφηδα γηα λα γξαθηεί ε ηζηνξία ηνπ ιανχ ηεο Αξφπνιεο. Δ ζπγγξαθή ησλ 

ρξνληθψλ «ηζηνξηθψλ» ησλ ρσξηψλ ηεο κεηνλφηεηαο δηέπνληαλ απφ δχν θχξηεο αξρέο.
149

 Πξψηνλ ε 

θαηαγσγή ησλ ρσξηψλ δελ έπξεπε λα μεπεξλάεη ην 17
ν
 -18

ν
 αηψλα. Αεχηεξν ,λα αλαθεξφηαλ ε θνηλή 

ηζηνξία παζψλ ησλ ειιήλσλ θαη αιβαλψλ σο πξνυπφζεζε ηεο ,επίζεο, ηεο θνηλήο αθνζίσζεο πξνο 

ην θφκκα θαη ζηνλ αξρεγφ. Έηζη νη έκπηζηνη άλζξσπνη ηνπ Υφηδα αλέιαβαλ δξάζε λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ηηο παξαπνηεκέλεο αξρέο θαη ηζρπξηζκνχο ηνπ  θαζεζηψηνο φζν αθνξά ηελ 

ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ώιβαλίαο. Έιιελεο θνπβαιεκέλνη απφ ην θαζεζηψο απφ άιια κέξε 

ηεο Ώιβαλίαο ,έκπηζηνη ηνπ θφκκαηνο ,έζπεπζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αιβαληθή θαηαγσγή ρσξηψλ 

ηεο πεξηνρήο, αλαπηχζζνληαο αθφκα θαη κηα πην ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή θαη απφ ην εζληθηζηηθφ 

θαζεζηψο ησλ Σηξάλσλ ζην ζέκα ηνπ Βιιελν-ηηαιηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1940,δεκηνπξγψληαο αιγεηλή 

εηθφλα γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη ηνπο Έιιελεο πνπ ήξζαλ ζηα ειιεληθά ρσξηά ηεο βνξείνπ 

επείξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

 2. 2.9.πκπεξάζκαηα. 

   Δ λέα θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ Ώιβαλία απφ ην 1991 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, απνηειεί ζηελ νπζία επηβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αιινίσζεο ηνπ 

ειιεληζκνχ ηελ πεξίνδν ηνπ θνπκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Δ κχεζε ηεο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο 

απφ ην θαζεζηψο  θαιιηέξγεζε θαη ελίζρπζε ηνπο εζληθά αιβαλνχο, ελψ αληίζεηα νη Έιιελεο 
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βγήθαλ απ ηελ πελεληάρξνλε θνκκνπληζηηθή πεξίνδν κε ακβιπκκέλε ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε 

.Εδηαίηεξα, φηαλ ε εζληθηζηηθή ηδενινγία ηνπ Υφηδα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κεηαηξάπεθε απφ 

ηδενιφγεκα ζηε ππεξεζία ηνπ εζσζηξεθνχο αιβαληθνχ εζληθηζκνχ ζε εμσζηξεθή ηάζε ελνπνίεζεο 

ησλ αιβαληθψλ εδαθψλ ππν ην δφγκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ηζηνξηθψλ αδηθηψλ. ηνπο Έιιελεο 

επηρεηξήζεθε ε επηβνιή ηεο ζεσξίαο «ηνπ κεηαθεξκέλνπ ζηα αιβαληθά εδάθε», ππνδεηθλχνληαο ζε 

απηνχο ηελ ζησπή, ηελ απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο θαη ηελ εθδήισζε επγλσκνζχλεο γηα ηελ 

αλνρή ησλ αιβαλψλ. Σε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ελίζρπζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ Βιιήλσλ ηεο 

Ώιβαλίαο, ζε πνιηηηθφ θαη φρη κφλν επίπεδν, σο αληίβαξν πξνο ηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο ηεο 

Βιιάδνο. Οη έιιελεο δελ κπνξνχλ λα απνδερηνχλ  απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα κα νχηε δείρλνπλ φηη 

δηαζέηνπλ ηα εθφδηα ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο αληίζηαζεο. Δ αληίζηαζή ηνπο εθδειψζεθε ζε καδηθή 

θπγή πνπ επλννχζαλ ηαπηφρξνλα νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Βιιάδα θαη ν δηαθαήο 

πφζνο γηα ηελ κάλα –παηξίδα. Πνιχ ζχληνκα φκσο δηαπίζησζαλ φηη νχηε ε Βιιάδα γλψξηδε ηη 

έπξεπε λα θάλεη γηα απηνχο, νχηε απηνί ήμεξαλ ηη δεηνχζαλ απφ ηελ Βιιάδα, ηφζν, πνπ κπέξδεςαλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εζληθνχ θνξκνχ κε ηηο αλζξσπηζηηθέο ηνπ ρεηξνλνκίεο. 

    Δ Βιιάδα έδεημε φηη φρη κφλν ήηαλ απξνεηνίκαζηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, αιιά 

φηη ν θάθεινο «εζληθή ειιεληθή κεηνλφηεηα» είρε μεραζηεί θάησ απφ ηφλνπο ζθφλε. Με 

γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ,ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηα φξηα αληνρήο, πνιιέο θνξέο επηθαιέζηεθε 

ηδέεο απφ παιηέο πξαγκαηηθφηεηεο ή αξθέζηεθε κε ηηο απζφξκεηεο ιχζεηο πνπ επέβαιαλ νη 

θαηαζηάζεηο ή κε ιχζεηο πνπ ππαγφξεπαλ φρη ηα εζληθά ζπκθέξνληα, αιιά εθείλα ησλ θνκκάησλ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ ή αηφκσλ. ηε λέα απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε νη Έιιελεο ηεο 

Ώιβαλίαο πνπ έθπγαλ ζηελ Βιιάδα ράζεθαλ ζην αλψλπκν πιήζνο κελ κπνξψληαο λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ παηξνπαξάδνηε δηθή ηνπο θνηλσληθή δνκή, πξντφλ κεηνίθηζεο, εθδειψλνληαο ηαπηφρξνλα 

ειάρηζην ελδηαθέξνλ γα ηελ δηθή ηνπο παηξίδα. 

Βθείλνη πνπ έκεηλαλ δελ δείρλνπλ απνθαζηζηηθφηεηα λα παξακείλνπλ. ηηο ζπλζήθεο εγθαηάιεηςεο 

απφ ηνλ εζληθφ θνξκφ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ηε εμαζθάιηζε ηνπ δελ, δείρλνπλ 

φηη πεξηζζφηεξνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα επηθαιεζηνχλ ηε θνληηλφηεξε εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. 

ηηο ζπλζήθεο απνζχλζεζεο θαη κφληκεο αδπλακίαο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ώιβαληθνχ  θξάηνπο 

θξχβνπλ ηελ  εζληθφηεηα  ηνπο ή αδηαθνξνχλ γη‟ απηή, ηφζν γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηηο 

εζληθηζηηθέο επηζέζεηο, φζν θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο αιβαλνχο. 

Καηά ζπλέπεηα ε Βιιεληθή Βζληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Ώιβαλία απηήλ ηε ζηηγκή δηεθδηθεί ηελ 

χπαξμε ηεο πεξηζζφηεξν ηδενινγηθά παξά σο κηα δπλακηθή πξαγκαηηθφηεηα.
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2.3.Σο Νοκοζεηηθό πιαίζηο ηες ειιελόγιφζζες εθπαίδεσζες ηελ περίοδο ηοσ Υόηδα
150

 

   Σα κεηαπνιεκηθά Ώιβαληθά ζπληάγκαηα ηνπ 1946(άξζξν 36) θαη ηνπ 1976(άξζξν 42) φξηδαλ φηη 

ζηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο εμαζθαιηδφηαλ ε πξνζηαζία ηεο εθπαίδεπζεο ,ε ειεπζεξία ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ζηα ζρνιεία. Βπίζεο ν λφκνο  «πεξί βαζηθψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ», πνπ ςήθηζε ε ιατθή αιβαληθή βνπιή ζηηο 31 Μαξηίνπ 

1993 ζην (άξζξν  26 )πξνβιέπεη φηη: «ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο κεηνλφηεηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

δηδάμνπλ θαη λα δηδαρηνχλ ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα». 

  Βηδηθφηεξα, κε ηελ κεηαξξχζκηζε
151

 ηνπ 1946 έγηλε πξνζπάζεηα λα αιιάμεη ξηδηθά ε εθπαηδεπηηθή 

θαηάζηαζε πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε ζηελ Ώιβαλία. Θεζπίζηεθαλ ε ππνρξεσηηθή δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε, ε δσξεάλ παηδεία, ε ηζνηηκία ησλ δπν θχισλ ζηε κφξθσζε θαη ην ζνζηαιηζηηθφ 

ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Δ κεηαπνιεκηθή αιβαληθή θπβέξλεζε έδσζε κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Σν ζχληαγκα πνπ ςήθηζε ε πληαθηηθή πλέιεπζε 

ην 1946 ζην (άξζξν 39) φξηδε γηα ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο: «Ώη εζληθαί κεηνλφηεηεο έρνπλ εηο ηελ 

Λαηθήλ Αεκνθξαηίαλ ηεο Ώιβαλίαο φια ηα δηθαηψκαηα, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο αλαπηχμεσο ηεο 

εθπαηδεχζεσο ησλ θαη ηελ ειεπζέξαλ ρξεζηκνπνίεζηλ ηεο γιψζζεο ησλ». Βληνχηνηο ,ην θαζεζηψο 

ηνπ Βλβεξ Υφηδα ζπλέρηζε ηελ πνιηηηθή ηνπ αθειιεληζκνχ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη 

πεξηφξηζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο. ηηο «κεηνλνηηθέο δψλεο» 

εληάρηεθαλ ελελήληα ελλέα (99) ρσξηά κφλν ησλ επαξρηψλ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Ώγίσλ αξάληα 

,ρσξίο λα ππνινγηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ειιήλσλ πνπ δνχζαλ ζηηο πεξηνρέο Υηκάξαο, Πξεκεηήο 

θαη Κνξπηζάο. ζνη θαηνηθνχζαλ ζηα κεηνλνηηθά απηά ρσξηά είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα θνηηνχλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπο ζε αληίζεζε κ‟ απηνχο πνπ δνχζαλ ζηα αζηηθά θέληξα 

Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Ώγίσλ αξάληα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ππφινηπεο Ώιβαλίαο, ζηηο νπνίεο 

δελ ππήξρε ειιεληθφ ζρνιείν. 

   Μέρξη ην 1952 νιφθιεξε ε εθηάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γηλφηαλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Ώπφ ην 1952 πεξηνξίζηεθε ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο κε ειάρηζηε παξνπζία 

ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ νθηάρξνλνπ πιένλ ζρνιείνπ. Δ Βιιελφγισζζε κέζε παηδαγσγηθή ζρνιή 

Ώξγπξνθάζηξνπ, ζηελ νπνία θνηηνχζαλ νη καζεηέο πνπ πξννξηδφηαλ λα γίλνπλ δάζθαινη ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία, ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά  ην 1955.έκεηλε θιεηζηή θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1961-71 γηα λα αλαβαζκηζζεί ε ιεηηνπξγία ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Άιιε αλψηεξε ή αλψηαηε 

εθπαίδεπζε  ε επηκφξθσζε γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Μέζεο Παηδαγσγηθήο ζρνιήο δελ 
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θαζηεξψζεθε.
152

Έηζη πθίζηαληαη θαη ζήκεξα ηα πξφβιεκα ειιηπνχο θαηάξηηζεο ησλ δαζθάισλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Σν πξφβιεκα επηηείλεηαη απφ ηα γεγνλφο φηη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ήηαλ 

απνθνκκέλε απφ ηνλ εζληθφ θέληξν ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα θαη δελ κπφξεζε λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο γισζζηθέο εμειίμεηο θαη λα εκπινπηίζεη ην ιεμηιφγηφ ηεο κε λέεο έλλνηεο πνπ 

έθαλα ηελ εκθάληζε ηνπο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο λέεο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο. Άιισζηε ,ε αδπλακία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κεηνλφηεηαο λα δαλείδνληαη ιέμεηο απφ ηελ αξραία γιψζζα ή ηελ 

θαζαξεχνπζα, θαζηζηά ην γισζζηθφ εθθξαζηηθφ ηνπο θψδηθα πεξηνξηζκέλν θαη δχζθακπην 

,άρξσκν θαη αλεπεμέξγαζην. 

  Βπαθνινχζεζε ην 1969 ε κεηαξξχζκηζε ηνπ αιβαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
153

 πνπ 

επεδίσμε λα πξνζδψζεη  έκθαζε ζηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Σν ηξίπηπρν ηνπ 

ζρνιηθνχ έξγνπ ήηαλ :Μειέηε-Παξαγσγηθή  εξγαζία-σκαηηθή θαη ηξαηησηηθή αγσγή. Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δνζεί ζην ζρνιείν έλαο «πνιπηερληθφο» ραξαθηήξαο θαη λα γίλεη ζχλδεζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο απηέο πξνζπάζεηεο ζπλνδεπηήθαλ θαη απφ 

αιιαγέο ζηηο θνξκαιηζηηθέο θαη βεξκπαιηζηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Βίλαη πεξξηηφ λα ηνληζηεί 

φηη νη νπνηεζδήπνηε  αιιαγέο ζηελ αιβαληθή εθπαίδεπζε αλαθέξνληαη, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ε νπνία είλαη ηκήκα  ηνπ Ώιβαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη έρεη ηελ ίδηα κε απηφ θηινζνθία ηεο αγσγήο, ηνπο ίδηνπο ηδενινγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, πέξα ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. Χζηφζν ,παξά ηηο φπνηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, ε απνκνλσηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινχζεζε ε Ώιβαλία δεκηνχξγεζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα «πξφζβαζεο» ζηελ ζπζζσξεπκέλε 

παγθφζκηα αλζξψπηλε γλψζε θαη εκπεηξία. 

   Πξηλ ςεθηζηεί ν λένο λφκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ,ηνλ νπνίν πξναλαθέξακε ,ην Πνιηηηθφ Γξαθείν 

ηνπ Κφκκαηνο Βξγαζίαο ηεο Ώιβαλίαο ζηηο 20 Ενπλίνπ 1969,έδσζε ζηελ δεκνζηφηεηα ζρεηηθή 

εηζεγεηηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ππήξρε ε εμήο αλαθνξά γηα ηα ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο.: «Σν έξγνλ 

ηεο εληζρχζεσο ηνπ νθηαηαμίνπ ζρνιείνπ ηεο Βιιεληθήο Βζληθήο Μεηνλφηεηαο ζα ζπλερηζηή, 

θαηαβαιινκέλεο κεξίκλεο δηα ηελ ηειείαλ εθκάζεζηλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο,
154

θαζψο θαη ηελ 

δηδαζθαιηαλ ηεο αιβαληθήο γιψζζεο.» κσο, ν αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 
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Καςάιεο Γεσξ. (1996) «Ζ εθπαίδεπζε  ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο» ρνιηθά εγρεηξίδηα, γισζζηθή 

επηκφξθσζε, πξννπηηθή, Ώζήλα , ,εθδ.Gutenberg, ζει.39,, ηνπ Εδίνπ, (1995) «Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο  γηα ηε  εθπαίδεπζε 

ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία» εθεκ.Δπεηξνο,1 Ενπλίνπ. 
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Stef. Pollo- Arben Puto ,φ.π.,ζει.378.θαη Καςάιεο Γεσξγ. Α., (1993) «Ζ ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία», 

πξαθηηθά 5
νπ

 Παγθνζκίνπ  Παλεπεηξσηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Παλεπεηξσηηθήο πλνκνζπνλδίαο, ,Πξέβεδα 19-22 

Ώπγνχζηνπ 1993, ζει.88-92. 
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 Παπαδφπνπινο Γεσξγ.φ.π.,ζει.198.Σηο απηέο θξαζηηθέο αληηιήςεηο εμέθξαδε θαη ν Enver Hoxha,ν νπνίνο κάιηζηα 

έβξηζθε θαιχηεξε ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αιβαληθήο 

κεηνλφηεηαο ζην Κφζζνβν.  
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ηελ πεξίνδν απηή, ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε ειιεληθή κεηνλφηεηα, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα  πνπ επηθξαηνχζε ζηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο, θαλεξψλνπλ 

ηελ δηάζηαζε ησλ ιφγσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ επηδείθλπαλ νη ηζχλνληεο ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο. 

Σν αιβαληθφ θαζεζηψο επηρείξεζε λα αιινηψζεη ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα ηεο «κεηνλνηηθήο δψλεο» 

κεηαθέξνληαο Ώιβαλνχο επνίθνπο ζηα ειιεληθά ρσξηά, κε απνηέιεζκα ηα κηθηά απηά ρσξηά λα κελ 

ζεσξνχληαη κεηνλνηηθά θαη λα ράλνπλ έηζη ην δηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

  Βθηφο απφ ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη ηα αιβαληθά ζπληάγκαηα, θαη άιια δηεζλή θείκελα 

αλαθέξνληαη ζην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
155

 θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, 

ρσξίο δηάθξηζε θπιήο ,ζξεζθείαο θαη γιψζζαο. Σέηνηα δηεζλή θείκελα
156

 είλαη: Δ «Οηθνπκεληθή 

Αηαθήξπμε ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ» πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

Δλσκέλσλ  Βζλψλ ζηηο 10 Αεθεκβξίνπ 1948, ε «Βπξσπατθή χκβαζε δηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ» πνπ ππνγξάθηεθε ζηηο  4 Ννεκβξίνπ 

1950 ππν ηελ αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, ν «Βπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο» ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο, ην «Αηεζλέο χκθσλν γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη κνξθσηηθά 

δηθαηψκαηα» πνπ ζπλνκνινγήζεθε ζηελ Νέα Τφξθε ζηηο 19 Αεθεκβξίνπ 1966 κε ηελ θξνληίδα ηνπ 

ΟΔΒ, θαζψο θαη ε ¨χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ», ε νπνία έγηλε νκφθσλα απνδεθηή 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΔΒ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989.Ώθφκα, ε ηειηθή πξάμε ηεο 

πλδηάζθεςεο ζην Βιζίλθη ηελ 1-8-1975,ε Αηάζθεςε ηεο ΑΏΒ ζηελ Γελεχε ηε 1-7-1991,αιια θαη 

ν  «ράξηεο ησλ Παξηζίσλ» πνπ πηνζέηεζε ε ΑΏΒ ηελ 21-11-91,πξνλφεζαλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κεηνλνηήησλ.
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    0κσο, παξά ηηο δηαθεξχμεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη κεηνλφηεηεο δηαρσξίδνληαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζ‟ φια ζρεδφλ ηα θξάηε, απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Οη θπξίαξρεο 

θνηλσληθέο νκάδεο θάζε θξάηνπο πξνζπαζνχλ  λα επηηχρνπλ ηελ εζληθή «νκνηνγέλεηα», κε ηελ 

αθνκνίσζε ή ηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο. Γεγνλφο ,πάλησο, είλαη φηη ε 

ηαπεηλσηηθή, κεξηθέο θνξέο κεηαρείξηζε ησλ κεηνλνηήησλ, εθ κέξνπο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ, 

δεκηνπξγεί ζηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζέζε ηνπο εληαίν ππνδεέζηεξε απφ ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ. Σν 1984 εθδφζεθαλ ηα ηζρχνληα κε κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ,αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ νθηάρξνλνπ ζρνιείνπ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Σν σξνιφγην πξφγξακκα έρεη 

σο εμήο: 
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Παζράιεο, Ώζαλάζηνο (1998) «Σα Μεηαπνιεκηθά Αλαγλσζηηθά ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο», Γισζζηθή 

θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε, Ώζήλα , ,εθδφζεηο Gutenberg, ζει.87-90. 
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 ΐι. Μαπξηά Κ.-Παληειή Ώ.(1990)  «πληαγκαηηθά θείκελα Διιεληθά θαη Ξέλα», Ώζήλα –Κνκνηελή, ,B‟ έθδνζε, 

εθδ. Ώλη. άθθνπια, , ζει.842. 
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 ΐι. Ώλησλφπνπινο Νηθ. «Ζ δηάζθεςεο ηεο ΓΑΔ πεξί κεηνλνηήησλ» ,εθεκ. Βζηία ηεο 28-8-1991 θαη ηνπ Εδίνπ , «Ο 

Αιβαληθόο Νόκνο πεξί θνκκάησλ», εθεκ. Βζηία ηεο 9-8-1991. 
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ρέδην καζεκάησλ ηνπ νθηάρξνλνπ ζρνιείνπ ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο.
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 Μαζήκαηα Σάμεηο    i ii iii iv v vi vii viii 

  Ββδνκάδεο 35 35 35 35 34 34 34 34 

1 

 

Ώιβαληθή γιψζζα θαη ινγνηερληθά 

αλαγλψζκαηα 

2 

 

4 

 

6 

 

6 

 

8 

 

7 

 

6 

 

6 

 

2 

 

Βιιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερληθά  

αλαγλψζκαηα 

13/11 

 

10 

 

7 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

Ξέλε γιψζζα 

 

  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Μαζεκαηηθά 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Φπζηνγλσζηηθά 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

Εζηνξία 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

7 

 

Educate morale e politike 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 Γλψζεηο γηα ηελ γελέηεηξα παηξίδα  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

9 

 

Γεσγξαθία 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1

0 

 

ΐηνινγία 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1

1 

 

Φπζηθή 

 

= 

 

- 

 

- 

 

= 

 

= 

 

= 

 

3 

 

3 

 

1

2 

 

Υεκεία 

 

= 

 

= 

 

= 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3/2 

 

1

3 

 

Ερλνγξαθία 

 

1 

 

= 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1

4 

 

Σξαγνχδη θαη κνπζηθή 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1

5 

 

Φπζηθή αγσγή 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1

6 

Μάζεκα εξγαζίαο 

 

1 1 

 

1 

 

1 2 

 

2 

 

2 1/2 

 χλνιν 24 25 26 28 32 33 34 35 

 Κνηλσθειήο θνηλσληθή εξγαζία   εβδνκάδεο - - 1 1 2 2 2 - 

        

2.4.Σο θαζεζηώς Υόηδα θαη ε Διιελόγιφζζε Δθπαίδεσζε 

    Δ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην θαζεζηψο ηεο θνκνπληζηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ππν ηνλ Βλβεξ Υφηδα κπνξεί λα πεξηνδνινγεζεί
159

 σο εμήο: 
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 Ministria I Arsimit dhe Kultures Drejtoria e Programeve dhe Teksteve Shkollore, Programet e Shkollew 8-vjecare te 

Miniritetit Grek Klas I-VIII, (1984), Tirane, Shtepia Botuese e Librit shkolor, ζει.2. 
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 1944-1952.Μεηαξξχζκηζε γηα ηελ κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζε φιε ηελ ρψξα. Με ην( άξζξν 

35) ηνπ Ώιβαληθνχ ζπληάγκαηνο  ηνπ 1945,θαηνρπξψλεηαη ε ειεχζεξε ρξήζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο, ελψ κε ηνλ Νφκν ηεο 17-08-1946 ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε  

θαζηεξψλεηαη ην δηθαίσκα ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Σν 

1945 ιεηηνπξγνχζαλ 20 κεηνλνηηθά ζρνιεία. Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1946,ν Υφηδα ζε ιφγν ηνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ιεηηνπξγία 79 δεκνηηθψλ θαη ελφο Λπθείνπ
160

,ελψ ην 1947 έρνπλ αλνίμεη 82 

ειιεληθά ζρνιεία κε 5.150 καζεηέο θαη 102 εθπαηδεπηηθνχο. Σνλίδεηαη ε ειιεληθφηεηα ηεο 

κεηνλφηεηαο θαη επλνείηαη ε κειέηε ηεο ειιεληθήο αξραίαο θαη δεκνηηθήο γξακκαηείαο. ηα 

κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία, ην πξφγξακκα δηδάζθεηαη ζηα ειιεληθά ζην 84% ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ην ππφινηπν 16% ζηα αιβαληθά(γισζζηθφ κάζεκα)Σν 1945 ηδξχεηαη ζην Ώξγπξφθαζηξν κέζε 

παηδαγσγηθή ζρνιή. Με εηδηθά κέηξα, ην 1947,επηρεηξείηαη ε εμάιεηςε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη 

ζηηο πεξηνρέο ηεο κεηνλφηεηαο, φπσο θαη ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα. Χζηφζν ην 1949 θιείλεη ην 

ειιεληθφ ζρνιαξρείν Ώξγπξνθάζηξνπ
161

,κέηξν ην νπνίν πιήηηεη ηελ παξαγσγή ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

  1952-1960.Πεξίνδνο ηεο Αιβαλό-ζνβηεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

   Βπηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθή επηαεηήο θνίηεζε αλαηξέπνληαο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ην 

ζπζρεηηζκφ ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζε βάξνο ησλ ειιελφγισζζσλ καζεκάησλ. Σν 87% ηνπ 

ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηα αιβαληθά θαη ην 13% ζηα ειιεληθά. Σα ειιεληθά 

δηδάζθνληαη κφλν σο γισζζηθφ κάζεκα.
162

To 1956,  επαλαιεηηνπξγεί ζην Ώξγπξφθαζηξν 

εθπαηδεπηήξην γηα κεηνλνηηθνχο δαζθάινπο. Παξαηεξείηαη ζεακαηηθή αχμεζε ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο ζε καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεηνλφηεηαο. 

 1960-1978.Πεξίνδνο ηεο ζηλν-αιβαληθήο πξνζέγγηζεο. 

   Δ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ξήμε ησλ αιβαλφ-ζνβηεηηθψλ ζρέζεσλ, ηελ πξνζέγγηζε 

κε ηελ Κίλα θαη ηελ εμαγσγή ζηελ Ώιβαλία ηεο πνιηηηζηηθήο επαλάζηαζεο. ην πιαίζην ηεο 

ηδενινγηθήο θαηαζηνιήο ηεο ηειεπηαίαο, ε ειιελφθσλε εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη ζε κεηαθξάζεηο 

θεηκέλσλ απζηεξά εγθεθξηκέλσλ απφ ην θνπκνπληζηηθφ θφκκα. Χζηφζν ην 1969 ν Υφηδα 

ππνζηεξίδεη ηελ νξζή δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο 
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κεηνλφηεηαο.
163

Σν 1971 αλαδηνξγαλψλεηαη ε Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία Ώξγπξνθάζηξνπ. Με ην 

χληαγκα ηνπ 1977 θαηνρπξψλεηαη ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη ε 

δηδαζθαιία ηεο ζην ζρνιείν: «ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ, ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ε, δηδαζθαιία ηεο 

ζην ζρνιείν, θαη ίζε αλάπηπμε ζε φια  ηα πεδία ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ» (άξζξν 42).Νέα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ζπληάζζνληαη απφ ην 1974 γηα ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία χζηεξα απφ ηελ ειιελν-

αιβαληθή πξνζέγγηζε.
164

 

 1978-1990.Βπέξρεηαη ε θαηάξξεπζε ηεο ζηλν- αιβαληθήο θηιίαο, ελψ εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο 

θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο αιβαληθήο πνιηηηθήο δσήο. Παξάιιεια, βειηηψλνληαη νη ειιελν-

αιβαληθέο ζρέζεηο θαη, σο απνηέιεζκα, ζπληάζζνληαη λέα ειιελφθσλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα κε 

βειηησηηθέο αιιαγέο.
165

Ο Ρακίδ Ώιία κεηά ην ζάλαην ηνπ Βλβεξ Υφηδα αλαιακβάλεη ηελ εγεζία  

ηνπ θαζεζηψηνο απφ ην 1985 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1990,νπφηε θαη αλαγθάδεηαη απφ ην δηεζλείο 

εμειίμεηο λα πξνθεξχμεη δεκνθξαηηθέο εθινγέο.  

2.5.Σα ρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ηελ επνρή ηνπ 

Δλβέξ Υόηδα. 

 Ώπφ ηελ κειέηε ησλ βηβιίσλ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηαπαηδαγσγήζεθε ε λενιαία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζκνχ. Μπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα δηακνξθσζεί κηα 

ηδηφκνξθε εζληθή ζπλείδεζε ζηνπο έιιελεο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ αιβαληθνχ 

θξάηνπο. Παξάιιεια ζπλεθηηκνχληαη ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχζε 

ε κεηνλφηεηα, ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην εζληθφ θέληξν ηελ Βιιάδα θαζψο θαη άιινη 

παξάγνληεο φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο κεηνλφηεηαο ηα απνθιεηζηηθά γξακκέλα ζε ειιεληθή γιψζζα, πξνέξρνληαη απφ ηξείο, 

πνιηηηθά δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο: 

1) Δ πξψηε νκάδα εγρεηξηδίσλ είλαη βηβιία πνπ δηδαζθφηαλ θαηά ηα κέζα ηεο  δεθαεηίαο 

‟50,δειαδε επνρή πνπ ε Ώιβαλία  ήηαλ νινθιεξσηηθά δνξπθφξνο ηεο νβηεηηθήο έλσζεο.  

2) 2)Δ δεχηεξε νκάδα εγρεηξηδίσλ πεξηιακβάλεη εθδφζεηο ησλ εηψλ 1970-1972,δειαδή κηαο 

πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε Ώιβαλία είρε απνθνιιεζεί απφ ηελ νβηεηηθή έλσζε θαη είρε 

εληαρζεί ζηελ θηλεδηθή δψλε επηξξνήο. Δ πνιηηηθή δσή θαη θνηλσλία βξίζθνληαη ππν ηελ 

επήξεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο θηλεδηθήο επαλάζηαζεο, ελψ ν αζετζκφο κεηαηξέπεηαη ζε δφγκα 
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ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο, ζηελ πεξίνδν απηή δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί  νπζηαζηηθά νη 

ειιελν-αιβαληθέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο. Δ ζχλαςε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1971 αιιά ηα εγρεηξίδηα ηνπ ‟72 είλαη αζθαιψο θαξπφο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ.  

3) Δ επφκελε νκάδα βηβιίσλ πνπ κειεηήζεθαλ-θαη είλαη ε κεγαιχηεξε νκάδα εγρεηξηδίσλ-

είλαη ηεο πεξηφδνπ1973-1975.Δ πεξίνδν απηή ζπκπίπηεη κε ηελ βαζκηαία απνδέζκεπζε ηεο 

Ώιβαλίαο απφ ηελ Κίλα θαη ηελ ηήμε ησλ πάγσλ ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. 

Αηπισκαηηθή εθπξνζψπεζε ιεηηνπξγεί ζηηο δχν πξσηεχνπζεο θαη ε δεκνθξαηία έρεη 

επαλέιζεη ζηελ Βιιάδα, πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη θαηά θάπνην ηξφπν κηα ζρεηηθά ζηελφηεξε 

επαθή. 

2.5.1. Σα ρνιηθά Βηβιία ησλ εηώλ 1956-1957
166

 

   Γηα ηελ πεξίνδν  απηή κειεηήζεθαλ ηξία βηβιία: α)Δ Νενειιεληθή Γξακκαηηθή γηα ηα Βθηαηάμηα  

ζρνιεία, Σίξαλα 1957,β) Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ Αεχηεξε ηάμε ησλ 

Αεκνηηθψλ ζρνιείσλ ,Ώξγπξφθαζηξν 1957,γ)Ώλζνιφγηα γηα ηελ έθηε ηάμε ησλ Βθηαηαμίσλ 

ζρνιείσλ ,Ώξγπξφθαζηξν 1956.Σα δχν πξψηα βηβιία είλαη γξακκέλα απεπζείαο ζηελ ειιεληθή ελψ 

ζην ηξίην πεξηιακβάλνληαη θαη πνιιά θείκελα κεηαθξάζεηο απφ ην αιβαληθφ πξσηφηππν. ε φια 

αληηθαηνπηξίδεηαη ε δηεζλήο  ζέζε θαη ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο ηεο επνρήο 

εθείλεο.  Κπξηαξρεί εμχκλεζε ηεο νβηεηηθήο έλσζεο θαη ηεο δηεζλνχο ζνζηαιηζηηθήο αιιειεγγχεο, 

θάηη πνπ δελ ζα ζπλαληήζνπκε  ζε κεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο. Ώληίζεηα  πξνβάιινληαη απφ ηφηε 

νξηζκέλα ζηνηρεία φπσο ν αιβαληθφο ππεξπαηξησηηζκφο, ε πξνζσπνιαηξία εμχκλεζε ησλ αξεηψλ 

ησλ αιβαλψλ εγεηψλ ,ν απνκνλσηηζκφο θαη ε μελνθνβία. ε ζρέζε φκσο  κε ηα κεηαγελέζηεξα 

εγρεηξίδηα, ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζε επηφηεξνπο ηφλνπο. Σν ίδην κπνξνχκε λα πνχκε θαη 

γηα ηελ αζετζηηθή πξνπαγάλδα, πνπ ηελ πξψηκε εθείλε επνρή δελ έρεη πξνιάβεη αθφκα ηνλ 

εμνλησηηθφ ραξαθηήξαο πνπ ζα απνθηήζεη κεηα ην 1968. 

     ε   έλα ηέηνην θιίκα νη ζπληάθηεο ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαίλεηαη  φηη είραλ 

κεγαιχηεξε επρέξεηα λα πεξηιακβάλνπλ ζηα βηβιία ηνπο θείκελα πνπ έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο λα απνθηνχλ θάπνηα ειιελφκνξθε δηαπαηδαγψγεζε, 

πεξηνξηζκέλεο βέβαηα έθηαζεο .αιιά ,ζε ζρέζε κε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο, ζα κπνξνχζε λα πεη 

θαλείο φηη είλαη εληππσζηαθή. Βθείλν πνπ επηζεκαίλεη ν πξνζεθηηθφο παξαηεξεηήο είλαη φηη 

ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή δηδαζθαιία ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δελ αιινηψλεηαη νπζηαζηηθά ην 

ειιελφθσλν πεξηβάιινλ ηεο κεηνλφηεηαο ελψ εμαίξνληαη νη θνηλνί αγψλεο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ησλ 

αιβαλψλ θνπκνπληζηψλ  γηα ηελ ίδξπζε ηεο Λατθήο Αεκνθξαηίαο ζηελ Ώιβαλία. Βπηπιένλ ζηα 
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εγρεηξίδηα εθείλα δελ αγλνείηαη παληειψο ε χπαξμε ηεο Βιιάδαο ,ελψ αλαγλσξίδεηαη έκκεζα ε 

ζρέζε ηεο κεηνλφηεηαο κε ηνλ ειιεληζκφ θαη ζε άιινπο ηνκείο πέξα απφ ηελ γιψζζα. Ώο δνχκε  

νξηζκέλα παξαδείγκαηα: 

α)ην ρψξν ηεο Εζηνξίαο ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο είλαη ππνηππψδεο. Χζηφζν, νη 

ζπληάθηεο ησλ βηβιίσλ θαηαθέξλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ 

ησλ Βιιήλσλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην. Π.ρ. ζηελ Νενειιεληθή γξακκαηηθή γηα ηα εθηαηάμηα 

ρνιεία αλαθέξεηαη φηη: 

 «Δκείο ζπλελλννύκαζηε κεηαμύ καο κε ηελ Διιεληθή γιώζζα.  

 Ζ Διιεληθή γιώζζα κηιηέηαη εδώ θαη ηξηο ρηιηάδεο ρξόληα………(ζ. 3)  

καζαίλνληαο θαιά ηε κεηξηθή γιώζζα είκαζηε ζε ζέζε λα κάζνπκε επθνιόηεξα 

θαη ηηο μέλεο γιώζζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ αιβαληθή (ζ. 4) 

    ην θείκελν ηεο Γξακκαηηθήο ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζε αξραία νλφκαηα φπσο Παξζελψλαο, 

Μαξαζψλαο,  Πεξηθιήο  Ώζελά θιπ. Γηα ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππάξρνπλ παξαδείγκαηα  

ζηε γξακκαηηθή φπνπ κλεκνλεχνληαη θιέθηηθα ηξαγνχδηα. Βλδηαθέξνπζα είλαη ζρεηηθή ζεκείσζε: 

«……ηα θιέθηηθα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ 

είλαη ηα πινπζηόηεξα απ’ όια. Ο ειιεληθόο ,όπσο 

θη ν αιβαληθόο ιαόο ,ηεηξαθόζηα ρξόληα ζθιάβνο 

θάησ από ηνλ ηνπξθηθό δπγό, ηξαγνύδεζε κε ρίιηνπο 

ηξόπνπο ηε δίςα ηνπ γηα ιεπηεξηά» (Αλζνιόγην γηα ηελ Έθηε Σάμε,ζ.14). 

   ην Ώλζνιφγην ππάξρεη θαη ραξαθηεξηζηηθή δεκνζίεπζε απνζπάζκαηνο απφ ην πνίεκα ηνπ 

Λφξδνπ ΐχξσλα «Σα λεζηά ηεο Βιιάδαο». θαηά κεηάθξαζε Βθηαιηψηε. πσο είλαη γλσζηφ, 

πξφθεηηαη γηα έλα πνίεκα κε έληνλν ειιεληθφ παικφ θαη ηδηαίηεξε κλεία ηεο ειιεληθήο Δπείξνπ. 

Εδνχ θαη νη ζρεηηθνί ζηίρνη: 

«ην νπιηώηηθν  βξάρν, πξν ηεο Πάξγαο ην ρώκα, 

 Γελεά ζηδεξέληα σο ηα ζήκεξα είλαη 

Πνπ από κάλεο Γσξίδεο ιεο θαη βγαίλεη αθόκα». 

     Ώιιά θαη απφ ηελ ζχγρξνλε επνρή, κεηά ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ 

ζπλδένπλ ηνπο ΐνξεηνεπεηξψηεο φρη κφλν κε ηνπο παξηηδάλνπο ηνπ Βλβέξ Υφηδα αιιά θαη κε 

ειιεληθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο(ΒΏΜ),θαζψο θαη κε ην ΚΚΒ. Βχγισηην παξάδεηγκα απνηειεί 

ην δηήγεκα ηνπ Ώιέμε Παπά «Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο». Σν δηήγεκα απηφ  πεξηγξάθεη  ηε 

δξάζε ηνπ «κεηνλνηηθνχ» ¨Παπαδφπνπινπ, ν νπνίνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαίλεηαη 

λα έρεη θαηαθχγεη ζηελ Βιιάδα  φπνπ εληάζζεηαη ζην ΚΚΒ θαη ζηελ ζπλέρεηα  ζηελ Ώληίζηαζε γηα 

λα εθηειεζηεί απφ ηνπο Εηαινχο. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ δηεγήκαηνο απηνχ θαηαιήγεη: 

«Ο κεηνλνηηθόο ιαόο ηηκάεη ηε κλήκε ελόο δνμαζκέλνπ ήξσα ζην βσκό 
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Σεο ιεπηεξηάο θαη ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαώλ, θαη ζπλερίδεη κε απνθαζηζηηθόηεηα 

Σν δξόκν ηεο ειεπζεξίαο, θάησ από ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θόκκαηνο εξγαζίαο 

Παξαηαγκέλνο ζην ηζρπξό ζνζηαιηζηηθό ζηξαηόπεδν, κε πξσηνπόξν ηελ κεγάιε νβηεηηθή 

Έλσζε……» 

     ην ίδην Ώλζνιφγην ππάξρεη θαη έλα δεκψδεο δνμαζηηθφ άζκα γηα ην ΒΏΜ («….θαη ζα, κσξέ 

θαη ζα θεξδίζεη ην ΒΏΜ θαη ζα θεξδίζεη ην ΒΏΜ, ζα θέξεη ηελ εηξήλε»).ζ. 19. 

β)ην ρψξν ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο είλαη αξθεηά αμηφινγε ε πξνβνιή έξγσλ ειιήλσλ 

ινγνηερλψλ ,παιαηφηεξσλ θαη λέσλ. Θα κπνξνχζε κάιηζηα λα πεη θαλείο φηη ζηελ Ώλζνινγία ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Ώιβαλίαο, ην 1956,παξνπζηάδνληαλ ζπγγξαθείο πνπ δελ 

κπνξνχζε λα βξεη θαλείο ζηα αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη αλζνινγίεο πνπ δηδάζθνληαλ ζηα 

ζρνιεία ηεο Βιιάδαο. Βπηζεκάλζεθαλ ,κφλν ζηελ Ώλζνινγία ηεο 6
εο

 ηάμεσο, ηα εμήο έξγα: 

Κ. Παιακά(5) Ε. Πνιέκε(2), Γηάλλε ΐειαξά(2) ,Αηνλπζίνπ νισκνχ, Λνξέληδνπ Μαβίιε, Ώ. 

Πάιιε, Γ. ΐηδπελνχ, Γεξ .Μαξθνξά, Κ. Κξπζηαιε(3), Ώξ. Πξνβειέγγηνπ,  Γαραξ. Παπαλησλίνπ, 

Ώξγπξή. Βθηαιηψηε, Γ. νπξή, Μελ..Λνπληέκε, Κ. ΐάξλαιε(3),Θ. Κνξλάξνπ, νθίαο Μαπξνεηδή-

Παπαδάθε(2),Ρίηαο Μπνχκε-Παπά (1). 

    Βθείλν πνπ νκνινγνπκέλσο εληππσζηάδεη είλαη φηη εθηφο απφ πνηήκαηα θαη πεδνγξαθήκαηα κε 

εζνγξαθηθφ ,θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κε εμφρσο παηξησηηθέο 

αλαθνξέο, φπσο είλαη ην πνίεκα ηνπ Λ. Μαβίιε «ηελ παηξίδα» θαζψο θαη εθηελείο βηνγξαθηθέο 

παξνπζηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ  πνπ αλαπφηξεπηα  δεκηνπξγνχ ζπλαηζζεκαηηθνχο  θαη 

πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηελ κεηνλφηεηα θαη ζηελ Βιιάδα. ΐέβαηα παληνχ επηθξαηεί ε 

καξμηζηηθή εξκελεία ησλ έξγσλ. Ώιιά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Ώιβαλία ηελ επνρή 

εθείλε ζα ήηαλ αθειέο λα πεξηκέλεη θαλείο κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. Πάλησο είλαη 

αμηνζεκείσην φηη ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟50 ππήξραλ νξηζκέλα πεξηζψξηα πνπ επέηξεπαλ ζηνπο 

βιαζηνχο ηεο κεηνλφηεηαο λα καζαίλνπλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ειιεληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη 

ηαπηφηεηα. 

γ)Ώπφ ηνλ ηνκέα ηεο ιανγξαθίαο παξαηεξείηαη φηη δελ ιείπνπλ νη αλαθνξέο ζε ζπλέρεηα ηεο 

ειιεληθήο παξάδνζεο. Γηα ηελ πεξίνδν εθείλε, δειαδή πεξίνδν φπνπ δελ έρεη αξρίζεη ν 

εμνλησηηθφο δησγκφο ηεο Βθθιεζίαο θαη ηεο ζξεζθείαο γεληθφηεξα, ηα ζηνηρεία   απφ  ηελ ειιεληθή 

παξάδνζε ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηελ ιαηξεία θαη ηελ ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ 

Ώλζνινγία ηεο 6
εο

 ηάμεο  κλεκνλεχεηαη ν ηεξέαο ν νπνίνο αγσλίδεηαη ζηηο παξηηδάληθεο νκάδεο.(« 

Παπαλδξέαο απφ ην Ώιίθνπ βγαίλεη ζηα ρσξηά/γηα λα κάζεη ηνπο νπιίηεο θαη φια ηα παηδηά» 

επηζεκαίλεη έλα δεκψδεο πνίεκα).Βπίζεο ε αλαθνξά ζε έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε εθθιεζηαζηηθέο 

γηνξηέο θαη παξαδφζεηο δελ απαγνξεχεηαη. Π.ρ. ππάξρεη θείκελν ηνπ Λνπληέκε απφ ηα «άζπξα  

ρξπζάλζεκα» φπνπ πεξηγξάθεηαη ην σξαίν έζηκν ηνπ «αη ΐαζίιε». Βπίζεο ην πνίεκα ηνπ Παιακά 
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«νη κλήκεο»(ζει.71-72) φπνπ αλαθέξεηαη  «θαη ν κήλαο ηνπ Ώτ  Αεκεηξίνπ θαη ηνπ Ώτ Ώληξέα», 

θξάζεηο αδηαλφεηεο γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ. Δ παξνπζίαζε απηή κπνξεί 

λα θιείζεη κε ηελ δηαπίζησζε φηη ζηα εγρεηξίδηα ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ. Δ παξνπζίαζε απηή 

κπνξεί λα θιείζεη κε ηελ δηαπίζησζε φηη ζηα εγρεηξίδηα απηά δεκνζηεχνληαη παξνηκίεο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ ελφηεηα ηεο ιατθήο παξάδνζεο(«θνπηζφο ζηνλ θάκπν έηξερε 

λα πηάζεη θαβαιάξε, θη έλαο βνπβφο ηνπ έιεγε πνπ παο βξε παιηθθάξη»ζει.18 ηεο Νενειιεληθήο 

Γξακκαηηθήο),θαζψο θαη θιέθηηθα ηξαγνχδηα πνπ δηαηεξνχλ ηελ ελφηεηα ηεο ιατθήο κνχζαο θαη 

ηεο εζληθήο κλήκεο: «Πφηε ζα ξζεη κηαλ άλνημε ζα ξζεη ην θαινθαίξη/λα βγνχκε θιέθηεο βξε 

παηδηά, θιέθηεο ζηα θνξθνβνχληα» (Ώλζνινγία 6
εο

 ,ζει.13). 

2.5.2. Σα ρνιηθά Βηβιία ηεο Πεξηόδνπ 1970-1972. 

      Σελ πεξίνδν απηή ζα κειεηήζνπκε βηβιία πνπ  αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα γεληθήο κφξθσζεο 

(Ώξηζκεηηθή, Φπζηνγλσζία θ.ιπ.) θαζψο θαη ειιεληθήο γιψζζαο. Σα πην ζεκαληηθά απ‟ απηά ήηαλ 

ηα Λνγνηερληθά Ώλαγλψζκαηα γηα ηελ 7
ε
 ηάμε ησλ 8ρξνλψλ ζρνιείσλ ,Σίξαλα 1971. ε ζχγθξηζε 

κε ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ,νη εθδφζεηο απηέο είλαη πξαγκαηηθά απνθαξδησηηθέο, ηφζν 

πνπ κπνξεί  λα παξαζπξζεί θαλείο λα απνκείλεη ζπγθξηηηθά ζηηο εθδφζεηο ηεο πεξηφδνπ 1956-57 ην 

εχζεκν «ησλ Βιιελνπξεπψλ». Λακβάλνληαο ππφςε ην πνιηηηθφ πεξίγπξν πνπ πεξηγξάςακε ζηελ 

αξρή, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ εηψλ 1970-72 ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα νινθιεξσηηθή 

απνζηψπεζε ηεο Βιιάδνο θαη ησλ Βιιήλσλ. Δ ζπζθφηηζε είλαη πιένλ πιήξεο. Σα παξαδείγκαηα 

ηεο γξακκαηηθήο απφ ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη ηελ κπζνινγία έρνπλ εμαθαληζηεί. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη κε ηηο αξραηνειιεληθέο νλνκαζίεο θαη ηα ηνπσλχκηα. Αελ αλαθέξεηαη νχηε έλαο έιιελαο 

ινγνηέρλεο, νχηε έλα ειιεληθφ πνίεκα ή πεδνγξάθεκα. Σα δεκψδε άζκαηα είλαη εληφπηαο 

παξαγσγήο θαη θχξην κέιεκά ηνπο έρνπλ ηελ εμχκλεζε ηνπ θαζεζηψηνο θαη ζηελ παξαθίλεζε ησλ 

αγξνηψλ θαη εξγαηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζε κεγαιχηεξε παξαγσγή. Δ έκθαζε εζηηάδεηαη ζε 

πξνηξνπέο γηα αθφκε εληνλφηεξν αγψλα ελάληηα ζηελ ζξεζθεία θαη ηηο παιαηέο «πξνιήςεηο». 

   Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ απνθνκίδεη ν κειεηεηήο ησλ εγρεηξηδίσλ απηψλ είλαη νη ππθλέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο αηρκέο  θαη επηθξίζεηο ελαληίσλ ηεο Βιιάδαο. Παξφιν πνπ δελ ππήξραλ ζηε δηάζεζε 

ηνπ εξεπλεηή φιεο νη εθδφζεηο ηεο επνρήο εθείλεο, αξθεηέο θξάζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ππν 

κειέηε εγρεηξίδηα είλαη αξθεηά εχγισηηεο γηα ηηο δηαζέζεηο ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο  έλαληη ηεο 

Βιιάδαο θαη ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο  γεληθφηεξα. Εδηαίηεξα ηνλίδεηαη ε «επηβνπιή» ηεο Βιιάδαο 

θαηά ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ, φπσο θαίλεηαη αξθεηά θαζαξά ζε δπν θείκελα ζηα  «Ώλαγλψζκαηα ηεο 

7εο» (ζει.17). 

Ο Λεπηέξεο(Σαιιηνο) ζα θινγεξόο θνπκνπληζηήο πνπ ήηαλ, 

Βάδνληαο ζηελ πξάμε ηελ γξακκή ηνπ θόκκαηνο, έδσζε θαη 

ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζην μεζήθσκα ηνπ ιανύ ηνπ Βνύξθνπ, 
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ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθό αγώλα ηνπ Αιβαληθνύ ιανύ θαη 

Σελ ζπληξηβή ηεο ειιεληθήο αληίδξαζεο ζε απηήλ ηελ επαξρία». 

«όκσο νη Γξνπνιίηεο δελ μερλνύλ πσο πέξα από ηα ζύλνξά καο 

απιώλεηαη κηα βαζεηά λύρηα. Κη εθείλε ε λύρηα κηζεί ην θώο , 

 ηε δσή, ηε Γξόπνιε, ηελ Αιβαλία καο. ηα ζθνηάδηα ηεο κεξηθνί 

 αλζξσπόκνξθνη ιύθνη, νπξιηάδνπλ ιπζζαζκέλνη… Μα ηνπ θάθνπ. 

 Ζ Αιβαλία  θξαηεί ηξνρηζκέλν ζπαζί λα θόςεη ην θεθάιη 

 ηνπ θάζε ιύθνπ, αλ απνηνικήζεη λα πιεζηάζεη ηα δόληηα….» 

     ε πνην βαζκφ έθζαζε  ε πξνζπάζεηα αιβαλνπνίεζεο ησλ εγρεηξηδίσλ θαίλεηαη φηη αθφκα θαη ζε 

δεκψδε άζκαηα φπσο είλαη ε αλαθνξά ζε πνίεκα κεηνλνηηθνχ ζπγγξαθέα «ην Θνδσξή 

Μάζηνξα», ππάξρεη εξκελεπηηθφ ζεκείσκα πνπ αλαθέξεη φηη  «ην παξαπάλσ ηξαγνχδη έγηλε απφ 

καρεηέο ηνπ ηάγκαηνο ηνπ Σάιιηνπ θαη αξγφηεξα κεηαθξάζηεθε απφ ηα αιβαληθά θαη ηξαγνπδηέηαη 

έηζη ζην ρσξηφ ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηζηή». Αελ αλαθέξεηαη ζε πνηα γιψζζα κεηαθξάζηεθε. ε 

αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ 1975,φκσο,ππάξρεη ππνζεκείσζε πνπ αλαθέξεη φηη ην ηξαγνχδη απηφ 

κεηαθξάζηεθε ειιεληθά θαη ηξαγνπδηέηαη έηζη ζην ρσξηφ ηνπ ιατθνχ αγσληζηή. 

    Καη κφλν νη κηθξέο απηέο παξαιιαγέο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα λα δείμνπλ ηελ βηαηφηεηα ηεο 

αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο πξν ηεο επαλαζχλδεζεο ησλ δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ –φηαλ δελ ππήξρε  αλαθνξά ζηηο ιέμεηο ειιεληθφο, Βιιάδα-θαη ηεο δεηιήο επαλεκθάληζεο 

ηεο ιέμεο απηήο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ έλαξμε θάπνηνπ 

δηαιφγνπ κεηαμχ Σηξάλσλ θαη Ώζελψλ. 

2.5.3.Σα ρνιηθά Βηβιία ηεο ρνιηθήο Πεξηόδνπ 1973-1975
167

 

 Υσξίδνληαη  ζε δπν θαηεγνξίεο:  

α)γεληθήο κάζεζεο, φπσο αξηζκεηηθή, θπζηνγλσζία, ηζηνξία ηεο Ώιβαλίαο, γεσγξαθία ηεο 

Ώιβαλίαο, εζηθή θαη πνιηηηθή αγσγή, φια απηά ηεο 4
εο

 Σάμεο θαη 

 β)ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φπσο γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα ηηο 

ηάμεηο 4
ε
 θαη 7

ε
,ηα ινγνηερληθά αλαγλψζκαηα γηα ηηο ηάμεηο 4

ε
 θαη 7

ε
,ην ζπληαθηηθφ ηεο Βιιεληθήο 

Γιψζζαο, είλαη πξσηφηππα αλ θαη πεξηέρνπλ αξθεηέο κεηαθξάζεηο απφ αιβαληθά θείκελα. Δ 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε δεκνηηθή, αξθεηά ζηξσηή ρσξίο αθξφηεηεο, παξφιν πνπ 

πεξηέρεη αξθεηνχο λενινγηζκνχο ηεο πεξηνρήο φπσο «θνκπαληέξεο». «θνπδίλα» «βεηνχξα», «ξάγα», 

«πηνλέξηδεο». «θνπηληάιηα» θαη άιια. 

     Σα βηβιία γεληθήο κάζεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζαο πξννξηδφηαλ γηα ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή γηα ηελ πξψηε έσο ηελ ηέηαξηε ηάμε, φπνπ φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη 

                                                           
167

 Κσθφο Β.(1994) «Σα ρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ηελ επνρή ηνπ Δλβέξ 

Υόηδα», Ώζήλα ,Κέληξν ζπνπδψλ Ννηηαλαηνιηθήο Βπξψπεο, ζει.11-24. 
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ζηελ ειιεληθή εθηφο απφ κηα ψξα εκεξεζίσο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. ηνλ 

δεχηεξν  θχθιν ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ηεο ηάμεηο 5
ε
 έσο 8

ε
,νη φξνη αληηζηξέθνληαη. ια ηα 

καζήκαηα γίλνληαη ζηελ Ώιβαληθή γιψζζα εθηφο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο Βιιεληθήο γιψζζαο. 

Σέινο ,ζηνλ ηξίην θχθιν, απφ ηελ 9
ε
 έσο 12

ε
 ηάμε, ε ειιεληθή δελ δηδάζθεηαη πιένλ. ηελ Μέζε 

παηδαγσγηθή ζρνιή Ώξγπξνθάζηξνπ, φκσο ,ιεηηνπξγνχζε θαη ειιεληθφ ηκήκα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

δαζθάισλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ.. 

 2.5.4. Ζ δηαπαηδαγώγεζε  ηεο κεηνλόηεηαο  κέζα από ηα ζρνιηθά βηβιία ηεο πεξηόδνπ 1973-

1975. 

     Οη αλαγλψξηζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ σο κειψλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Ώιβαλίαο, 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζηε Γεσγξαθία ηεο Ώιβαλίαο ηεο 4
εο

 ηάμεο, 

ζειίδα 50.Σν ζρεηηθφ εδάθην αλαθέξεη: 

«Ο πιεζπζκόο ηεο Λ.Γ. ηεο Αιβαλίαο μεπεξλάεη 

Σα 2 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο… ηε ρώξα καο, 

Δθηόο από ηνπο Αιβαλνύο, δεη θαη κηα ειάρηζηε 

Μεηνςεθία πιεζπζκνύ κε ειιεληθή θαη «καθεδνληθή» 

Δζληθόηεηα. Απηή απνηειεί κόλν 3 ηεο εθαηό γεληθνύ πιεζπζκνύ». 

     Ώλ ιάβνπκε ππφςε φηη ππάξρνπλ ιίγα ρσξηά ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο Πξέζπαο θαη ηεο Ώρξίδαο 

πνπ είλαη ζιαβφθσλα, ην 3% επί ζπλφινπ 2 εθαηνκκπξίσλ αλήθεη ζε κεηνλφηεηεο ,δειαδή 60.000 

άηνκα. Θα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη Ώιβαλνί αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

ζε 50-55.000.ΐέβαηα ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ βηβιίσλ επηβεβαηψλεη ηελ πξαθηηθή πνπ ηήξεζαλ νη 

Ώιβαλνί ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην θνπκνπληζηηθφ θαζεζηψο: φηη 

ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ κφλν άηνκα πνπ δηαβνχλ ζηηο πεξηνρέο 

Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Ώγίσλ αξάληα. Ώιιά θαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ππάξρνπλ  ζεκαληηθέο 

εμαηξέζεηο φπνπ νη έιιελεο δελ ζεσξνχληαη «κεηνλνηηθνί» αιιά Ώιβαλνί. ΐέβαηα νχηε ιφγνο λα 

γίλεηαη γηα Έιιελεο ζηηο επαξρίεο Υηκάξαο, Κνξπηζάο θαη αιινχ. 

 ηε  δηάξθεηα ηεο 8εηνχο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ,φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πεξηερφκελν ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ φζν θαη απφ ην πξφγξακκα, ην αιβαληθφ θαζεζηψο δελ επεδίσμε ηελ 

γισζζηθή αθνκνίσζε. Ώλέπηπμε φκσο κηα ηδηφκνξθε ληνπηνιαιηά κε πιήζνο ειιελνπνηεκέλεο 

αιβαληθέο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. Ώληίζεηα, κε ηελ θαηάιιειε θνκκαηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή θαη 

αθήλνληαο κάιινλ αιψβεηε ηελ γιψζζα, ζηξάθεθε ζε άιινπο πξνθαλψο πην ζεκαληηθνχο 

ζθνπνχο δει.: α)ηελ απνθνπή θάζε δεζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ Βιιάδα. β)Σνλ εμνβειηζκφ ηεο 

ζξεζθείαο θαη φισλ ησλ παξαδφζεσλ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ιαηξεία. γ)ηελ ζθπξειάηεζε 

δεζκψλ κεηαμχ ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηνπ Ώιβαληθνχ ιανχ. δ)Σελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο 

απηνθπνχο θαη απζχπαξθηεο ππφζηαζεο ηεο κεηνλφηεηαο. 
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     Βπίζεο δελ θαηαβάιιεηαη κέζα απφ ηα εγρεηξίδηα λα αιινησζεί ησ ειιελφθσλν πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν δεη ε κεηνλφηεηα.(κηιψληαο πάληα γηα ηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο)Δ δηαπίζησζε απηή 

βγαίλεη απφ ην γεγνλφο φηη φια ηα ηνπσλχκηα αθφκα θαη ηα κηθξφηεξα απνδίδνληαη κε ηελ 

παξαδνζηαθή ειιεληθή νλνκαζία ηνπο π.ρ. Ώπιψλα, Ώξγπξφθαζηξν, Ώξγπξνθαζηξίηεο, Αειβηλν,  

Σηξαλα θι. Βμαηξνχληαη κφλν ηα ηνπσλχκηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζξεζθεία πρ αληί Άγηνη αξάληα 

αλαθέξνληαη αξάληη θι. ηελ Γξακκαηηθή ηεο 4
εο

 -7
εο

 ηάμεο παξαηεξείηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ειιεληθά νλφκαηα πνπ ππεξηεξνχλ θαηά πνιχ ζε αξηζκφ απφ ηα αληίζηνηρα αιβαληθά. 

Ώπνπζηάδνπλ φκσο παληειψο νλφκαηα ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Βθηφο απφ ηα ηνπσλχκηα θαη ηα 

παηδηθά νλφκαηα, παξαηεξήζεθε φηη ηα νπξάληα ζψκαηα π.ρ. ζην εγρεηξίδην ηεο θπζηνγλσζίαο ηεο 

4
εο

,απνδίδνλαηη κε ηηο ειιεληθέο θαη φρη κε ηηο ιαηηληθέο νλνκαζίεο ηνπο, ελψ ηέινο δελ 

απνθξχπηεηαη  - αλ θαη δελ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα-ν ειιεληθφο ή ειιελφθσλνο ραξαθηήξαο ρσξηψλ θαη 

πεξηνρψλ ηεο λφηηαο Ώιβαλίαο. 

2.5.5. Ζ  αιβαληθή εθπαίδεπζε θαη νη θαηεπζύλζεηο ηεο ζηα κέζα ηεο  δεθαεηίαο ηνπ ’70: 

α)Καιιηέξγεηα πίζηεο θαη αθνζίσζεο ζηνλ αξρεγφ Βκβεξ. Σε ζέζε πνπ είρε άιινηε ζηα ειιεληθά 

βηβιία ε πξνζεπρή, ζηα αιβαληθά εγρεηξίδηα ηελ θαηέρνπλ δπν χκλνη, ν έλαο πξνο ην θφκκα θαη ν 

άιινο πξνο ηνλ ζχληξνθν Βλβέξ. Βηδηθψο γηα ηνλ Βλβέξ Υφηδα, ηα πξνζσπνιαηξηθά εγθψκηα είλαη 

εκπινπηηζκέλα κε ηελ αλάινγε πείξα απφ ηελ παιηά πκλνινγία ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ Μάν. 

β) Πξνβνιή ηνπ ιαηθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα 1941-1944.Σα βηβιία ηζηνξίαο θαη ινγνηερληθψλ 

αλαγλσζκάησλ(Λ.Ώ), θαη  ηα δηάθνξα παξαδείγκαηα απφ βηβιία Γξακκαηηθήο δείρλνπλ φηη έλα 

πνζνζηφ πάλσ απφ 50% εμπκλνχλ ηνπο παξηηδάλνπο ελάληηα ζηνπο ηηαινχο, Γεξκαλνχο,θαη 

«Ώιβαλνχο θαζίζηεο» ηεο πεξηφδνπ 1941-44.Πξνβάιεηαη δε θαη ε ζπκβνιήο ησλ ΐνξεηνεπεηξσηψλ  

ζε απηφ ηνλ αγψλα. 

 γ)Βληππσζηαθή εζληθηζηηθή παξνπζίαζε ηεο Ώιβαληθήο ηζηνξίαο απφ ηε αξραηφηεηα έσο ηνλ ΐ‟ 

Παγθφζκην πφιεκν. Γηα ηνπο ηχπνπο αθνινπζείηαη ε δηαιεθηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ. Χζηφζν, ε 

επηδίσμε είλαη λα εκπνηηζηνχλ νη καζεηέο κε κηα ηδηαίηεξα έληνλε παηξησηηθή πεξεθάληα γηα ην 

ηζηνξηθφ παξειζφλ ησλ αιβαλψλ θαη ηαπηφρξνλα κε απνζηξνθή αλ φρη κίζνο  γηα ηνπο θαηά 

θαηξνχο «ερζξνχο ηεο Ώιβαλίαο». 

     πκπεξαζκαηηθά  κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ε παξνπζίαζε ηεο αιβαληθήο ηζηνξίαο κέρξη ηελ 

εγθαζίδξπζε ηνχ θνκκνπληζκνχ, επηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη ηνλ εζληθφ θξνλεκαηηζκφ ζηνπο λένπο 

αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμεη έλα είδνο μελνθνβίαο, αθνχ φινη νη γείηνλεο αιιά θαη νη άιιεο 

επξσπατθέο δπλάκεηο εκθαλίδνληαη σο ερζξνί ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. 

δ)Καιιηέξγεηα αηζζήκαηνο απνκνλσηηζκνχ. Ο Ώιβαλφο καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ειάρηζηα 

κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα κάζεη γηα ηνλ γχξσ θφζκν..Σα πάληα ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ Ώιβαλία 

θαη ην Ώιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα. Ώθφκα θαη γηα ηελ  καντθή Κίλα νη πιεξνθνξίεο είλαη 
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πεξηνξηζκέλεο. ηα Λνγνηερληθά Ώλαγλψζκαηα δεκνζηεχεηαη έλα θείκελν, κεηάθξαζε απφ ηελ 

θηλεδηθή. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί έλα πνίεκα, πάιη ζηα Λνγνηερληθά Ώλαγλψζκαηα(ζει.98) 

γηα ηελ Κίλα. Ώλάινγεο ηζρλφηεηαο είλαη θαη ε πξνβνιή ηεο νβηεηηθήο  Έλσζεο θαη ηεο ξσζηθήο 

θηινινγίαο. Βπκελψο κλεκνλεχεηαη κφλν ν ηάιηλ.( Ο θφθθηλνο ζηξαηφο ,θάησ απφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ ηάιηλ ζπλέηξηςε ην Ναδηζηηθφ ζεξηφ»).Ώλάινγα πξνβάιιεηαη θαη ν Λέληλ. 

Ώληίζεηα επηθξίζεηο ππάξρνπλ ελαληίνλ ηνπ Υξνπηζφθ (Εζηνξία ηεο 4
εο

 θαη Λ.Ώ ηεο 5
εο

). 

«Πνηνο θξνπξεί ην καξμηζκό 

Καίεη ηνλ ξεβηδηνληζκό 

 Υξνπζηζόθ, Σίην, ηξνηζθηζκό; 

Ξεζθεπάδεη όπνηνλ πξνδόηε; 

Ο εγγνλόο ηνπ Καζηξηώηε¨(Δλβεξ). 

ε)Γηα ηηο ζρέζεηο Ώιβαλψλ-Βιιήλσλ εληχπσζε πξνμελεί ε ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνγελέζηεξε. Αελ αλεπξέζεθαλ 

πβξηζηηθά ή ηδηαίηεξα δπζκελή θείκελα, εθηφο βέβαηα απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηάζε ησλ 

ειιήλσλ έλαληη ηνπ αγψλα γηα ηελ αιβαληθή αλεμαξηεζία. Γηα ηελ ζχγρξνλε πεξίνδν, ε Εζηνξία 

ηεο 4
εο

(ζει.138-139) αλαθέξεη φηη «νη ακεξηθαλνί θαη νη άγγινη ηκπεξηαιηζηέο θαη νη ππεξέηεο ηνπο 

ζθάξσζαλ ελάληηα ζηελ ρψξα καο αιιεπάιιειεο ζπλσκνζίεο ,εμάζθεζαλ ζπηνχλνπο θαη έζηεηιαλ 

δπλακίηεο». 

ζη)Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εγρεηξηδίσλ πξνβάιινπλ ζαθψο ηα γεληθά θαζήθνληα ησλ καζεηψλ. Οη 

καζεηέο θαηά ζπλέπεηα νθείινπλ πξψηα απ‟ φια λα επηδεηθλχνπλ πίζηε ζην θφκκα θαη αγάπε πξνο 

ηνλ αξρεγφ ηνπ Βλβέξ. Να πξναζπίδνπλ ηε  εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηδίσο ην απαξαβίαζην ησλ 

ζπλφξσλ ηεο παηξίδαο. Να κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θαη 

ησλ «νπηζζνδξνκηθψλ παξαδφζεσλ». Να εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηελ ηζφηεηα ησλ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ(Δζηθή θαη Πνιηηηθή Ώγσγή ηεο 4
εο

).Ν επηδεηθλχνπλ θαη λα έρνπλ 

αγάπε πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ζεβαζκφ γνλέσλ θαη ειηθησκέλσλ.  

 2.5.6. Απνθνπή ησλ  δεζκώλ ηεο κεηνλόηεηαο κε ηελ Διιάδα. 

     Μφλν ε  γιψζζα ,νη νπνία δηδάζθεηαη έζησ θαη ζηνηρεησδψο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δειψλεη 

ηελ  χπαξμε ηεο Βιιάδα ζηνπο καζεηέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα 

Λνγνηερληθά Ώλαγλψζκαηα ηεο 5
εο

 ,6
εο

 θαη 7
εο

 ηάμεο.  ε απηά παξνπζηάδνληαη  έιιελεο 

ινγνηέρλεο φπσο είλαη νη Αξνζίλεο, Κξπζηάιιεο, Παιακάο, Πνιέκεο, Έιιε Ώιεμίνπ, ΐάξλαιεο, 

Ρίηζνο. Σα θείκελα απηά θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο ηεο Ώλζνινγίαο καδί κε ηα θείκελα ηεο δηεζλνχο 

θηινινγίαο. ε ππνζεκεηψζεηο παξέρνληαη  νξηζκέλα ζχληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο 

παξαπάλσ ινγνηέρλεο. Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη ηα θείκελα ησλ παιαηψλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ πνπ 
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δεκνζηεχνληαη ζη Λ.Ώ ηεο 7
εο

 (έθδνζε 1975) είλαη επηιεγκέλα έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ππν 

δπζκελέο θιίκα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Βιιάδα θαη ην θνηλσληθφ θαζεζηψο. 

    Κάηη αλάινγν παξαηεξείηαη φζν αθνξά θαη ηελ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο Βιιάδαο. 

Αεκηνπξγείηαη έλα είδνο Black out αθνχ  αθφκε θαη ε ηζηνξία ηεο Ώξραίαο Βιιάδαο πνπ 

δηδάζθεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη άγλσζηε γηα ηνπο καζεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

Ώιβαλίαο. Βπί 208 «Λνγνηερληθψλ θεηκέλσλ», θαη γηα ηέζζεξηο ηάμεηο (4
εο

 σο 7
εο

)ππάξρνπλ δπν 

κφλν θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ειιεληθή κπζνινγία («Ο  Πξνκεζέαο απφ ηελ ειιεληθή 

κπζνινγία ηεο 6
εο

,ζει.138 θαη «Δξαθιήο θαη Ώληαίνο ηεο 5
εο

,ζει.49),θαζψο θαη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηεο κάρεο ηνπ Μαξαζψλα κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Φαλ Νφιη, 

«Σξέμε Μαξαζσλνκάρε»7
εο

 Λ.Ώ,ζει.32-33. 

 Καηά ηελ πεξηγξαθή ησλ εζληθψλ αγψλσλ ησλ Ώιβαλψλ, νη Έιιελεο ζπλήζσο  κλεκνλεχνληαη 

δπζκελψο. Έηζη, εθηφο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη νη Έιιελεο εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο 

αδπζψπεηνη ερζξνί ηεο αιβαληθήο εζληθήο αλεμαξηεζίαο Λ.Ώ4εο ,ζει.162): «Δ Σνπξθία θαη ε 

ειιεληθή πξνπαγάλδα έθαλα ην παλ γηα λα θξαηήζνπλ ζην ζθνηάδη θαη ζηελ ζθιαβηά ηελ Ώιβαλία 

πέληε αηψλεο ζηε ζεηξά. ηαλ δελ έβγαδαλ ηίπνηε κε ηηο θνβεξέο θαη ηηο θπιαθίζεηο, ηφηε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ   πξφζηπρνπο ηξφπνπο  γηα λα εμνληψζνπλ ηνπο ζεκαηνθφξνπο ηεο ιεπηεξηάο.  

ηαλ ε ζχγρξνλε Βιιάδα κλεκνλεχεηαη, απηφ γίλεηαη πάληνηε θάησ απφ δπζκελέο πξίζκα. Βίλαη 

εκθαλήο ε πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο αίζζεκα 

απνζηξνθήο γηα ηελ ρψξα πνπ ινγηθά ζεσξείηαη «κεηέξα παηξίδα». πγθεθξηκέλα επηιέγνπλ 

νξηζκέλα αληηθείκελα ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ ( Ώιεμίνπ, ΐάξλαιεο, Ρίηζνπ),ηα νπνία ηνλίδνπλ  ηελ 

αζιηφηεηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο  ή κλεκνλεχνπλ ηε ζπλεξγαζία κέξνπο ησλ Βιιήλσλ κε 

Γεξκαλνχο  ρσξίο βέβαηα λα γίλεηαη θακία ζεηηθή αλαθνξά ζην ξφιν ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ή 

αλαθέξνληαη ζηελ αζιηφηεηα ειιεληθψλ ρσξηψλ  ή ηέινο παξνπζηάδνπλ ηελ δσή ησλ θξαηνπκέλσλ 

ηεο Μαθξνλήζνπ γηα λα νινθιεξψζνπλ κηα δσή θαηαπίεζεο θαη κίδεξεο. 

2.5.7. Δμνβειηζκόο ηεο ζξεζθείαο θαη  ζξεζθεπηηθώλ  ιατθώλ παξαδόζεσλ . 

      Ο  εμνβειηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θαη ησλ παξαδφζεσλ  είλαη απφ  ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζηφρνπο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηεο κεηνλφηεηαο. Γηαηί  κε ηελ κέζνδν απηή δηαιχνληαλ νη δεζκνί 

ηεο ζξεζθείαο θαη παξαδφζεσλ πνπ ζπλέδεαλ  ηε κεηνλφηεηα κε ηνλ ειιεληζκφ, ψζηε λα κελ 

εκπνδίδνληαη πιένλ νη κηθηνί γάκνη Ώιβαλψλ θαη Βιιήλσλ (κνπζνπικάλσλ – νξζνδφμσλ). 

Ώλακθίβνια θαη ε αληηζξεζθεπηηθή εθζηξαηεία ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα σξαηνπνίεζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο ην νπνίν ήιζε λα εμνπδεηεξψζεη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνπνιεκηθήο θνηλσλίαο. 

    Δ απνηίλαμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δπγνχ θαη ησλ νπηζζνδξνκηθψλ δνμαζηψλ εκθαλίδεηαη λα 

απειεπζεξψλεη ηνπο λένπο. Μηα λέα δσή αλαηέιιεη. Δ δσή  απηή νδεγεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ 

εζλνινγηθή αλάπιαζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λφηηαο Ώιβαλίαο κέζσ ησλ κεηθηψλ γάκσλ. Σα ζρνιηθά 
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εγρεηξίδηα δελ αξθνχληαη κφλν ζηελ απεπζείαο θαηήρεζε. Με κνξθή  «εξσηήζεσλ»  θαη 

«θαζεθφλησλ» επηρεηξείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ παιαηψλ εζίκσλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ αζηπλφκεπζε ησλ γνλέσλ θαη ζπγγελψλ ηνπο. Σα θείκελα απηά είλαη 

πξαγκαηηθά απνθαιππηηθά. Μεξηθά παξαδείγκαηα: 

   -« Πείηε ηη έγηλε ζην ρσξηό ζαο ύζηεξα από ηνλ ηζηνξηθό ιόγν ηεο 6 Φιεβάξε  ηνπ ζπληξόθνπ Δλβέξ 

γηα ην μεξίδσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηδενινγίαο» (Λ.Α.7
εο

,ζει83). 

 -«Πείηε πσο δηεμάγεηαη ζην ρσξηό ζαο ε πάιε ελάληηα ζηηο πηζσδξνκηθέο αληηιήςεηο, ζηα θαθά έζηκα 

,ζηε ζξεζθεία θαη γηα ην μεζθέπαζκα εθείλσλ πνπ εμαπαηνύλ ηνπο αλζξώπνπο».(Λ.Α.6
εο

,ζει.66) 

 - Γηεγεζείηε πεξηζηαηηθά πνπ μεζθεπάδνπλ ηηο απάηεο ησλ παπάδσλ θαη ρνηδάδσλ(ξσηήζηε 

κεγαιπηέξνπο ζαο). 

2.5.8. θπξειάηεζε ζηελώλ δεζκώλ αλάκεζα ζηε κεηνλόηεηα θαη ηελ αιβαληθή παηξίδα θαη ηνλ 

αιβαληθό ιαό. 

      ε φια ηα βαζηθά θείκελα επαλαιακβάλνληαη ε θεληξηθή ηδέα φηη ηφζν ε κεηνλφηεηα φζν θαη ν 

αιβαληθφο ιαφο ζην ζχλνιφ ηνπ δνχζε θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ππν ην θαζεζηψο 

,αιιά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο  δηεμήγαγε θνηλφ αγψλα ελαληίνλ ζηνλ θαηαθηεηή θαηέιαβε 

απφ θνηλνχ πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζηελ Ώιβαλία. Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη 

ηα πεξηζζφηεξα θείκελα ησλ Λ.Ώ. θαη ηα παξαδείγκαηα ηεο Γξακκαηηθήο αλαθέξνληαη ηζνκεξψο 

πεξίπνπ ζηελ πκλνινγία ηνπ θνκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ζηε ζθπξειάηεζε ηεο ελφηεηαο 

αλάκεζα ζηνπο κεηνλνηηθνχο θαη ηνπο Ώιβαλνχο. Π.ρ. ηα Λ.Ώ 6
εο

,ζει.116-118,θαηαρσξείηαη 

ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κνξπηζάο ηεο 18-9-1937 ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη κε κειαλά ρξψκαηα 

ε αζιηφηεηα ηεο επαξρίαο ηνπ ΐνχξθνπ. Ώθνινπζεί  ε επεμήγεζε: 

«Πξηλ από ηελ απειεπζέξσζε νη αγξόηεο ηνπ Βνύξθνπ όπσο όινη νη αγξόηεο ηεο ρώξαο καο ήηαλ 

ζθιάβνη ζηνπο κπέεδεο θαη αγάδεο θαη ηνπο έδεξλε ε θηώρεηα, ε αγξακκαηνζύλε  θαη νη αξξώζηηεο. 

Κάληε κηα ζύγθξηζε ηεο ηόηε δσήο ησλ αγξνηώλ ηνπ Βνύξθνπ κε ηελ ζεκεξηλή δσή ηνπο θαη πείηε πνπ 

νθείιεηαη απηό» Άπεηξα είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ ηνλίδνπλ ηνπο θνηλνύο αγώλεο ηεο κεηνλόηεηαο 

Καη ηνπ αιβαληθνύ ιανύ ελάληηα ζην πξώελ θαζεζηώο. Ζ θεληξηθή εηθόλα πνπ αλαδύεηαη είλαη όηη νη 

Βνξεηνεπεηξώηεο κάρνληαη ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα ή θαη ζε κεηθηέο παξηηδάληθεο νκάδεο ελαληίνλ 

ησλ Ηηαιώλ ,ησλ Γεξκαλώλ θαζώο θαη ησλ ληόπησλ αιβαλώλ θαζηζηώλ. Ηδηαίηεξα εμαίξεηαη ν ξόινο 

ησλ κηθξώλ παηδηώλ– ησλ πηνλέξηδσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα:- «Οη πηνλέξηδεο ηεο Πάλσ 

Γξόπνιεο, όπσο θαη όινη νη πηνλέξηδεο ηεο Αιβαλίαο, πνιέκεζαλ θη απηνί εξσηθά γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ηόπνπ καο».(Λ.Α.4
εο

,ζει40).Άξηζηα ζπλδπάδεηαη ε θαζνδήγεζε γηα νηθνδόκεζε 

ηεο λέαο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο κε ηελ ζπλαδέιθσζε ησλ κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο θαη ησλ 

Αιβαλώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηα δηάθνξα θείκελα ηα παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο κεηνλόηεηαο. ηνπο αγξνύο ,ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο ,ζηα εξγνζηάζηα, 
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έιιελεο θαη Αιβαλνί-όπσο πξνθύπηεη από ηα νλόκαηα ησλ παξαδεηγκάησλ-εξγάδνληαη αδειθσκέλνη 

γηα ηνλ θνηλό ζθνπό, γηα ηελ θνηλή παηξίδα. Παξάιιεια  γίλεηαη έθθιεζε  θαη ζηνπο απόδεκνπο θαη 

ζηνπο Βνξεηνεπεηξώηεο λα επαλέιζνπλ ζηελ αλαγελλεζείζα παηξίδα(Λ.Α,6
εο

,ζει.13). 

    Φαίλεηαη φηη γχξσ ζην 1967 «νη πεδηλέο πεξηνρέο», δειαδή νη πεξηνρέο ηεο κεηνλφηεηαο, 

«δψξηδαλ» θνπάδηα δψσλ ζηηο ππναλάπηπθηεο βφξεηεο πεξηνρέο. Σν γεγνλφο απηφ πνπ αζθαιψο 

αλαθέξεηαη ζε επίηαμε δψσλ, ζεσξήζεθε έλδεημε ζπλαδέιθσζεο λφηνπ-βνξά, δειαδή ειιήλσλ θαη 

αιβαλψλ. Δ « ιατθή κνχζα» ηεο κεηνλφηεηαο, ην απνζαλάηηζε σο εμήο:          

«Να καο δνπλ ν Δλβεξ, ην Κόκκα 

Πνπ αδέξθσζαλ αθόκα 

Πην ζθηρηά Νόην-Βνξά 

Γηα λα δνύκε κηα ραξά» 

    Δ επσδφο είλαη γλσζηή. Κνηλή παηξίδα φισλ είλαη ε Ώιβαλία. Με πνηήκαηα ,παξαδείγκαηα θαη 

ηζηνξηνχιεο θαιιηεξγείηαη ε πίζηε πξνο απηή ηελ θνηλή παηξίδα. Σα  ζρεηηθά θείκελα είλαη 

ζπλήζσο κεηαθξάζεηο απφ αιβαληθφ πξσηφηππν. Σα Λ.Ώ. ηεο 6
εο

(ζει.106-107) θαηαρσξνχλ έλα 

πξνπνιεκηθφ θινγεξφ πνίεκα ηνπ Ναίκ Φξάζεξη, «Ο πφλνο γηα ηελ  παηξίδα» κε ζηίρνπο φπσο 

«Ώιβαλφο είκαη Χ !Ώιβαλία», «Χ! κεηέξα Ώιβαλία» Καηά πεξίεξγν ηξφπν ζην ηέινο ηνπ 

πνηήκαηνο, κέζα ζε πιαίζην ππάξρεη ν ζηίρνο: 

«Παηξίδα ζαλ ηνλ ήιην ζνπ ήιηνο αιινύ δελ ιάκπεη» 

  ΐέβαηα πξφθεηηαη  γηα ην γλσζηφ ζηίρν ηνπ Λνξέληδνπ Μαβίιε πνπ πκλεί κηα άιιε παηξίδα. 

Πνηφο φκσο λα βξεζεί λα εμεγήζεη ζηα δσδεθάρξνλα ειιελφπνπια γηα πηα παηξίδα κηιάεη ν 

άγλσζηνο ζε απηνχο ζηηρνπξγφο κε απηφ ηνλ ζηίρν; 

2.5.9. Ζ  ηδέα  απηνθπνύο θαη απζύπαξθηεο κεηνλόηεηαο. 

    Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αιβαληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 

θνηλφηεηαο κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ θαη ε απνθνπή ησλ δεζκψλ απφ ηελ Βιιάδα  θαη ηηο ειιεληθέο θαη 

πνιηηηθέο παξαδφζεηο. 

  Ο άιινο βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία αίζζεζεο φηη ε κεηνλφηεηα ήηαλ απηνθπείο, 

απζχπαξθηε ρσξίο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε θάπνην ιαφ έμσ απφ ηα αιβαληθά ζχλνξα..Δ πξνζπάζεηα 

απηή αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξίαο, ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ, ηεο Λνγνηερλίαο θαη ησλ 

ηνπηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ: 

     -Εζηνξία: φπσο έρεη αλαθεξζεί, νη καζεηέο δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά ηελ ηζηνξία ηεο αιβαληθήο 

παηξίδαο. Βίλαη απφγνλνη ησλ Ειιπξηψλ ησλ αιβαλψλ ηνπ κεζαίσλα, ηνπ ήξσα θεληεξκπεε θαη 

ησλ πξνγφλσλ ηεο αιβαληθήο αλεμαξηεζίαο 1878-1912.Αεκηνπξγείηαη φκσο εχινγα ην εξψηεκα 

,γηαηί κηινχλ ειιεληθά; Πσο βξέζεθαλ απνθνκκέλνη απφ ηνλ ειιεληθφ θνξκφ ζηελ Ώιβαλία Βίλαη 

θπζηθφ φηη ηα εξσηήκαηα απηά παξακέλνπλ αλαπάληεηα. Χζηφζν ,μαθληθά ζηε κειέηε ηνπ ΐ΄ 
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παγθνζκίνπ πνιέκνπ νη έιιελεο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ αλαθέξνληαη φηη κάρνληαη εξσηθά ελάληηα 

ζηνλ θαηαθηεηή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ώιβαλίαο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Βίλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδέζεη ηελ κεηνλφηεηα κε ηελ Ώιβαλία θαη ηνλ 

Ώιβαληθφ ιαφ. Έηζη ην έηνο 1941 θαηαγξάθεηαη σο έηνο κεδέλ ηεο ηζηνξίαο ησλ ειιήλσλ ηεο 

ΐνξείνπ Δπείξνπ. Ώπφ ην ζεκείν απηφ ε ηζηνξία ηεο εκπινπηίδεηαη κε ήξσεο, κε θαηνξζψκαηα 

,νκαδηθέο εμεγέξζεηο ,πάληα ζην πιεπξφ ηνπ Ώιβαληθνχ ιανχ. Π.ρ. Ο Λεπηέξεο Σάιιηνο θαη ν 

Θαλάζεο Γήθνο αγσληζηέο πνπ έπεζαλ γηα ηελ ιεπηεξηά θαη ηελ δεκνθξαηία..Αεθάδεο αλψλπκνη 

κηθξνί θαη κεγάινη ήξσεο εκθαλίδνληαη ζηα δηάθνξα θείκελα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο κεηνλφηεηαο. 

Έηζη νη Έιιελεο ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ Κνινθνηξψλεδεο θαη 

Παπαθιέζζεο έρνπλ φκσο ηνπο Σάιιηνπο  θαη ηνπο Γήθνπο θαη ηφζνπο άιινπο  γηα λα 

πεξεθαλεχνληαη θαη λα παξαδεηγκαηίδνληαη απφ ηνπο ήξσεο απηνχο  . 

   -Δ ιατθή παξάδνζε: Δ ιατθή κνχζα θαη παξάδνζε πνπ ζρεηίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν κε ηνλ 

εθηφο Ώιβαλίαο ειιεληζκφ θαη ηε ζξεζθεία έρεη ηειείσο εμνβειηζζεί απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. 

Ώληίζεηα, φια ηα απηφρζνλα ιατθά ζηνηρεία ,ηδίσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχγρξνλν βίν ηεο 

κεηνλφηεηαο πξνβάιινληαη θαη ηνλίδνληαη. ια απηά ηα «ιατθά» άζκαηα είλαη πξντφληα γξαθείνπ 

θαη φρη εθδειψζεηο , «ηνπ θάκπνπ θαη ηεο ζηάλεο» 

     - Δ ινγνηερλία: Χο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 είρε λα επίδεημε κηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ 

ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ. 'ινη ηνπο βέβαηα έπξεπε λα εκθαλίδνληαη σο πηζηνί ηνπ θαζεζηψηνο 

ην νπνίν αλέιαβαλ λα πκλήζνπλ ζε γιψζζα θαηαλνεηή ζηελ κεηνλφηεηα. Σα βηβιία ηνπο θαη ηα 

δηεγήκαηά ηνπο απνηεινχλ ζηελ νπζία ηελ δηδαθηέα χιε ησλ καζεηψλ ηεο κεηνλφηεηαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ  έγηλε επθνιφηεξνο ν εμνβειηζκφο ησλ θεηκέλσλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ απφ ηελ 

Βιιάδα. Μεξηθνί απφ ηνπο επσλχκνπο θαη αλψλπκνπο ζπγγξαθείο ηεο κεηνλφηεηαο είλαη: Ο Πάλνο 

Σζνχθαο, Ο πχξνο Σδηάο θαη ν Φψηηνο Κπξηαδάλεο. 

  -Σα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα: φπσο είλαη  γλσζηφ ηα ειιεληθά ήζε θαη έζηκα φιν ησλ θφζκν φπνπ 

ππάξρεη ειιεληθή δηαζπνξά, είλαη ζρεδφλ πάληνηε ζπλπθαζκέλα κε ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη 

ηηο αξρέγνλεο ειιεληθέο δνμαζίεο θαη παξαδφζεηο. ηελ Ώιβαλία φκσο αθφηνπ θαηαξγήζεθε ε 

ζξεζθεία, ήηαλ θπζηθφ λα αλαιεθζεί κία πξνζπάζεηα βίαηεο εμάιεηςεο θάζε ζηνηρείνπ πνπ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ ιαηξεία, αιιά θαη ηηο ειιεληθέο ιατθέο παξαδφζεηο νη νπνίεο έπξεπε φιεο λα 

εκθαληζζνχλ σο νπηζζνδξνκηθέο. Ση απέκεηλε θαηά ζπλέπεηα λα δηδαρζεί ζηα παηδηά ζηνλ ηνκέα  

απηφ: Σελ απάληεζε ηελ δίλνπλ θαη πάιη ηα Λ.Ώ.(Λατθά Ώλαγλψζκαηα).Ώπφ ηελ απζεληηθή παιαηά 

ιατθή κνχζα ησλ ειιήλσλ ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ δηαηεξήζεθαλ ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο, πάληνηε 

φκσο κε ηελ επεμήγεζε φηη αθνξνχζαλ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. Σαπηφρξνλα άξρηζε  κηα καδηθή 

παξαγσγή λέσλ «ιατθψλ» ηξαγνπδηψλ πνπ εμπκλνχζε ηνλ ιατθφ απειεπζεξσηηθφ αγψλα, ελψ 

παξάιιεια πξφβαιαλ νη ιατθνί ενξηαζκνί επεηείσλ, καρψλ ή ζαλάησλ καρεηψλ ηνπ ΐ‟ 
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Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
168

 Ο θχθινο θιείλεη κε ηελ «βηνκεραλνπνίεζε» λέσλ εζίκσλ ηα νπνία 

ζπλδένληαη επζέσο κε ηα ηξαθηέξ, κε εξγνζηάζηα, κε  ηνλ αγψλα γεληθά γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο.
169

. 

    ΐαζηθφο  πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ λα πξνεηνηκάζεη 

πνιίηεο πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ «θνηλσληθή δσή θαη ηελ ζνζηαιηζηηθή παξαγσγή». Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο απηφο πξνζέδσζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηξαηεπκέλν ραξαθηήξα. 

1.Γηαθύκαλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ θαη πνηεκάησλ 

 ζηα« Λνγνηερληθά αλαγλώζκαηα 6» θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν.
170

               

        

 

2.Γηαθύκαλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ θαη πνηεκάησλ ζηα 

«Λνγνηερληθά Αλαγλώζκαηα 7» θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν.                  

 

  Δ επηζθφπεζε ησλ παξαπάλσ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ δείρλεη φηη ηα πνιιά ειιεληθά θείκελα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 

πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960.Καηά ηελ ηεηξαεηία 1968-1972 ηεο έληνλεο «επαλαζηαηηθνπνίεζεο» ηνπ 

θαζεζηψηνο, παξακέλνπλ κφλν θείκελα κεηνλνηηθψλ ζπγγξαθέσλ πνπ εμπκλνχλ ,πξνθαλψο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ο απμεκέλνο 

αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο δελ πξνζεγγίδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θεηκέλσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. 

2.5.10.πκπεξάζκαηα: 

    Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη φηη απηέο ήηαλ θνηλέο γηα αιβαλνχο θαη γηα 

έιιελεο. ηφρεπαλ ζηελ θαιιηέξγεηα πίζηεο θαη αθνζίσζεο ζην θφκκα θαη ζηνλ αξρεγφ ηνπο 

                                                           
168

 Έθζεζε Μπαιηζηψηε Λ.«Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο» χγρξνλα Θέκαηα, ζει..40-41, φ.π.  
169

 ΐεξέκε Θ., Κνπινπκπήο Θ. Νηθνιαθφπνπινο Δ.  «Ο Διιεληζκόο  ηεο Αιβαλίαο», ζει.198,φ.π.,. 
170

Παζράιεο Ώζαλάζηνο ( 1998) «Σα Μεηαπνιεκηθά Αλαγλσζηηθά ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο» γισζζηθή 

θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε, Ώζήλα ,Βθδφζεηο Gutenberg, ζει.288. 
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θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ «ζνζηαιηζηηθνχ» αλζξψπνπ. Καιιηεξγήζεθε αίζζεκα  

απνκνλσηηζκνχ κε παξάιιειε έμαξζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εζληθναπειεπζεξσηηθψλ αγψλσλ ,ψζηε 

λα  δεκηνπξγεί έλα πιαίζην πάλσ ζην νπνίν λα εδξαησζεί ε λέα θνηλσλία θαη ην λέν πνιηηηθφ 

θαζεζηψο. Δ κειέηε κεγάινπ αξηζκνχ εγρεηξίδησλ απηήο ηεο πεξηφδνπ ηνπ νινθιεξσηηθνχ 

θαζεζηψηνο  καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνχξγεζε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε δηακφξθσζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ΐφξεην  Ήπεηξν 

    Βηδηθφηεξα, έλαληη ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο δηαπηζηψλεηαη κία κεηξεκέλε, αιιά επαξθήο γηα 

ηελ ζπληήξεζή ηεο, δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Αελ δηαθαίλεηαη βίαηε αιβαλνπνίεζε ησλ 

λεαξψλ καζεηψλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, νχηε θαη αιινίσζε ηνπ ληφπηνπ πεξηβάιινληνο, κέζα  

ζην νπνίν δηαβηψλεη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα. ε αληηζηάζκηζκα γηα απηέο ηηο παξαρσξήζεηο ην 

αιβαληθφ θαζεζηψο εθθξάδεη πνιηηηθή πιήξνπο απνθνπήο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο απφ ηνλ 

ειιεληζκφ. Ώπηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απνζηψπεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαζψο θαη ηεο πιήξνπο εμάιεηςεο ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζχγρξνλε Βιιάδα, ελψ 

ηζνπεδψλνληαη  ήζε θαη έζηκα πνπ ζπλδένπλ  ηελ κεηνλφηεηα κε ηνλ ειιεληζκφ. Σα θνηλά 

ζπκθέξνληα θαη νη δεζκνί ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ησλ αιβαλψλ πξνβάιινληαη ζην έπαθξν. 

Ώπηφ φκσο θαίλεηαη πσο δελ ηθαλνπνηεί απφιπηα. Βθφζνλ ε γιψζζα θαιιηεξγείηαη-θαη αθνχ γηα 

ηδενινγηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο δελ επηιέγεηαη ε νδφο ηεο αιβαλνπνίεζεο- πηνζεηείηαη κηα 

άιιε κέζνδνο πνπ κε θαινχο νησλνχο ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη καθξνρξφληα. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα  λα αλεπηχρζε ην αίζζεκα απηνθπνχο θαη απζχπαξθηεο  ππφζηαζεο ηεο κεηνλφηεηαο 

κέζα ζηελ Ώιβαλία. Σα θείκελα ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θαιχπηνπλ ηε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο αιβαληθφο πιεζπζκφο ν νπνίνο ζα είλαη 

ειιελφθσλνο κελ, αιιά λα είλαη ηειείσο μέλνο θαη απνθνκκέλνο απφ ηνλ ππφινηπν ειιεληζκφ. έλαο 

πιεζπζκφο  ελδερνκέλσο πνπ ζα πξνζνκνηάδεη κε ηνπο ειιελφθσλνπο Εηαινχο ηεο θάησ Εηαιίαο. 

Ώζθαιψο  ζ‟ απηφ ηδηαίηεξα ζπκβάιιεη ε πιήξεο θαηάξγεζε ηεο ειιεληθήο ζξεζθείαο θαη ηεο 

ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο καδί κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα πνπ ζπλδένληαη. 

     Έηζη πξνθχπηνπλ δπν ζηνηρεία, έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ: Σν  ζεηηθφ ήηαλ φηη ν θίλδπλνο 

γισζζηθήο αθνκνίσζεο ,ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλαγλσξηδφηαλ ν ειιεληζκφο  σο 

κεηνλφηεηα θαη ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ  ζε ζρνιεία ηεο ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο, ν θίλδπλνο ηεο αθνκνίσζεο δελ ήηαλ κεγάινο νχηε άκεζνο. Σν αξλεηηθφ ζηνηρείν 

ήηαλ φηη ελεξγνπνίεζε ηεο ζεσξίαο πεξί ηδηφκνξθεο απζχπαξθηεο εζλνηηθήο νκάδαο, ειιελφθσλεο 

κελ αιιά ρσξίο θακηά ζρέζε κε ηνλ ειιεληζκφ θαη ηελ Βιιάδα, ζα κπνξνχζε ζε ρξφλν λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα επηβίσζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία. Εδίσο αλ 

ζπλεθηηκεζεί κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο. 
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 Βίλαη επηχρεκα φηη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο απφ ην 1990 θαη κεηά αλέηξεςαλ ηε δηνιίζζεζε πξνο ηνλ 

αθαληζκφ ηεο κεηνλφηεηαο θαη επέηξεςαλ ,κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηψηνο ,λα εκθαληζζεί κε 

δπλακηζκφ ν ειιεληζκφο ζηηο επί αηψλεο παηξψεο ηνπ πεξηνρέο.                                                                                               
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

Ζ Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε ζηελ ζύγρξνλε επνρή 

 

3.1.Σν Ηζηνξηθό πιαίζην 

     Σν 1991 ππήξμε ,αλακθηζβήηεηα ρξνληά –νξφζεκν γηα ηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο Ώιβαλίαο. ηελ 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ην θαζεζηψο ησλ Σηξάλσλ ππνρξεψζεθε  λα αθνινπζήζεη κέρξη 

ηέινπο ηα βήκαηα  ησλ ππνινίπσλ ζνζηαιηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο, λα 

επηηξέςεη δειαδή  γηα πξψηε θνξά  κεηά απφ κηζφ αηψλα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ, αιιά θαη λα βγεη ηειείσο απφ ην ζάιακν ηεο δηεζλνχο απνκφλσζεο. Δ 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ Οινθιεξσηηζκφ ζηνλ πινπξαιηζκφ έγηλε αξγά, ζρεδφλ 

αλαγθαζηηθά ζα έιεγε θαλείο ,θαη κε ηηο ηδηνηππίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Ώιβαλία ζε ζρέζε κε ηα 

άιια επξσπατθά θξάηε. Ώπφ ηηο αξρέο ην 1990 ν θνπκνπληζηήο εγέηεο ηεο Ώιβαλίαο Ρακηδ Ώιία
171

 

ακθηηαιαληεπφηαλ αλάκεζα ζε δχν αληηθαηηθνχο πνιηηηθνχο ζηφρνπο. Ώθελφο ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δνγκαηηθψλ θαη νινθιεξσηηθψλ πνιηηηθψλ κεζφδσλ ηνπ πξνθάηνρν ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ 

ελαξκφληζε κε ηηο επηηαγέο ησλ θαηξψλ ,αξρηθά  κέζσ αλαγθαζηηθήο πηνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ πίζηεπε φηη εμαζθάιηδαλ παξάηαζε ζηελ επηβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Βίλαη απαξαίηεην 

λα θαηαλνεζεί φηη ν Ώιία δελ ήηαλ εθείλνο πνπ εηζήγαγε νηθηνζειψο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ ρψξα 

ηνπ. Καη φιεο νη ελδείμεηο ζπλεγνξνχλ ζην φηη δελ ζα ηα είρε θάλεη αλ δελ αλαγθαδφηαλ απφ ηα ίδηα 

γεγνλφηα. 

     Μέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 1989 ην Ώιβαληθφ θφκκα εξγαζίαο παξέκεηλε αλεπεξέαζην απφ ηελ 

δηνγθνχκελε δπζαξέζθεηα ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Σελ δπζκελή εηθφλα εξρφηαλ λα επηηείλεη ην 

ζπλερηδφκελν νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, κεηά απφ ηελ ηέηαξηε 

ζπλερφκελε ρξνληά πξσηνθαλνχο μεξαζίαο. Σνλ Ενχιην ηνπ 1990 αξθεηέο ρηιηάδεο απειπηζκέλνη 

αιβαλνί άξρηζαλ λα πνιηνξθνχλ ηηο μέλεο πξεζβείεο ζηελ αιβαληθή πξσηεχνπζα, ζε κηα κάηαηε 

πξνζπάζεηα λα ηνπο δνζεί βίδα γηα κεηαλάζηεπζε. Σηο ακέζσο επφκελεο κέξεο ρηιηάδεο θάηνηθνη 

ησλ Σηξάλσλ πξαγκαηνπνίεζαλ αληηθνκνπληζηηθέο δηαδειψζεηο ζε ππνζηήξημε ησλ εθαηνληάδσλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο  πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο πεξηβφινπο ησλ μέλσλ πξεζβεηψλ. Σα γεγνλφηα ηνπ 

Ενπιίνπ ππξνδφηεζαλ  αξρηθά ηελ νξγίιε αληίδξαζε ηνπ Ώιία. ηαδηαθά φκσο ,ν Ώιβαλφο 

πξφεδξνο άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη, επηηξέπνληαο ηε κεηαλάζηεπζε ,δεκηνπξγνχζε κηα 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ εθηφλσζε ηεο εθξεθηηθήο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο  ρψξαο. 

Γξήγνξα ην πξφβιεκα γηα ηνπο επίδνμνπο θπγάδεο δελ ήηαλ πιένλ ε απφθηεζε δηαβαηεξίνπ απφ ηηο 
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 Βπηκέιεηα: ΐεξέκεο Θ. ΐαιθάληα «Ώπφ ηνλ δηπνιηζκφ ζηελ λέα επνρή» Βθδφζεηο Γλψζε, ζει.137-155. 



Σ ε λ ί δ α  | 119 

 

αιβαληθέο αξρέο, αιιά ε βίδα εηζφδνπ απφ ηηο πξεζβείεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Μέρξη θαη ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1990 νπνηαδήπνηε αληηπνιηηεπηηθή πνιηηηθή θσλή ζηελ Ώιβαλία ήηαλ αλχπαξθηε. 

Ο αζθπθηηθφο έιεγρνο ηεο αιβαληθήο θνηλσλίαο απφ ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ην γεγνλφο 

φηη αθφκα θαη ζήκεξα ην 65% ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ εμαθνινπζεί λα κέλεη ζηελ χπαηζξν, 

έθαλαλ ηελ δεκηνπξγία καδηθνχ θαη ζπζπεηξσηηθνχ αληηπνιηηεπηηθνχ ξεχκαηνο αδχλαηε. Σνλ 

Αεθέκβξην ηνπ 1990 νη θνηηεηέο ησλ Σηξάλσλ νξγάλσζαλ  κεγάιε δηαδήισζε ,δηακαξηπξφκελνη 

γηα θαθέο ζπλζήθεο ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο. Ώξρηθά ηα αηηήκαηα δελ ήηαλ πνιηηηθά ,αιιά ε 

επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο ππξνδφηεζε ηελ αηκφζθαηξα θαη νδήγεζε ζε κηα κνξθή 

αληηθαζεζησηηθήο θηλεηνπνίεζεο .ηελ ζπλέρεηα ηδξχεηαη ην Αεκνθξαηηθφ θφκκα ηεο Ώιβαλίαο  ην 

νπνίν αθνινχζεζαλ ηηο επφκελεο κέξεο θη άιινη πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

δπλακηθφηεηαο, φπσο ην ξεπνπκπιηθαληθφ θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα, ην θίλεκα ησλ 

νηθνιφγσλ, ε αγξνηηθή έλσζε, ε εζληθή έλσζε, ηα αλεμάξηεηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη βέβαηα ε 

νξγάλσζε «νκφλνηα» ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Δ ίδξπζε γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 45 ρξφληα 

,λέσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ,δεκηνχξγεζε θαη λέν πνιηηηθφ ζθεληθφ ζηελ Ώιβαλία. Ώλ θαη νη 

θνπκνπληζηέο εμαθνινπζνχζαλ λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ζε φια ηα επίπεδα εμνπζίαο, είδαλ γηα 

πξψηε θνξά ην « αιάλζαζην» ηνπ ζνζηαιηζκνχ λα ηίζεηαη ππν ζνβαξή ακθηζβήηεζε. Δ ιατθή 

αληίδξαζε ζην θξαηηθφ ζχζηεκα εθθξάζηεθε κε ην μέζπαζκα εμαηξεηηθά βίαησλ δηαδειψζεσλ ,ζηα 

κέζα ηνπ Αεθεκβξίνπ, ιίγεο κέξεο αθφηνπ ν Ώιία είρε νπζηαζηηθά δερζεί λα επηηξέςεη ηελ πξψηε 

κνξθή πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ ζην κέρξη ηφηε κνλνιηζηθφ κνληέιν. Σελ πεξίνδν απηή θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 1991 εθδειψλεηαη έλα  αλεμέιεγθην ξεχκα θπγήο  απφ ηελ ρψξα κε θχξην απνδέθηε ηελ 

Βιιάδα. Οη αξρέο ησλ Σηξάλσλ έδεημαλ λα αηθληδηάδνληαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ιατθήο έθξεμεο. 

Σν θπβεξλψλ θφκκα πξνρσξεί ζε ηαθηηθή αλαδίπισζεο, θαη ν Ρακίδ Ώιία ζε πνιηηηθφ άλνηγκα 

,αιιά δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε, αθνχ ν ίδηνο δερφηαλ ζθνδξή θξηηηθή απφ φια ηα 

κέησπα. Δ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Ώιία εθείλεο ηηο κέξεο θαλεξψλεη εθ ησλ πζηέξσλ φηη ζηελ 

πξάμε είρε απνδερζεί ηελ αιιαγή θαη απιψο πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη ηηο εχζξαπζηεο 

ηζνξξνπίεο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ εθινγή ηνπ, κέζσ ηεο λέαο βνπιήο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηηο 

εθινγέο, ζην πξνεδξηθφ αμίσκα. ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1991 ,νη θνηηεηέο ησλ Σηξάλσλ 

άξρηζαλ απνρή απφ ηα καζήκαηα ηνπο, απαηηψληαο ηελ κεηνλνκαζία ηνπ ηδξχκαηνο πνπ κέρξη ηφηε 

έθεξε ην φλνκα ηνπ πξψελ δηθηάηνξα Βλβεξ Υφηδα. ηαλ νη αξρέο αξλήζεθαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ην αίηεκα, κηα κέξα αξγφηεξα ,πεξηζζφηεξνη απφ 100000 δηαδεισηέο φρη κφλν ζηελ πξσηεχνπζα, 

θαηέθιπζαλ ην θέληξν ησλ Σηξάλσλ θαη αλέηξεςαλ ην γηγαληηαίν αλδξηάληα ηνπ Υφηδα, ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο. Ώθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα, πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο 

γηα ηηο εθινγέο. Παξάιιεια φκσο ,φζν πιεζίαδαλ νη κέξεο ησλ πξψησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηε 

κεηαπνιηηεπηηθή ηζηνξία ηε; Ώιβαλίαο, ν Ώιία θξφληηζε λα θάλεη πνιηηηθά αλνίγκαηα πξνο ηνπο 
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ζπληεξεηηθνχο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Ρακίδ Ώιία ζηελ πξψηε δηεζλή ζπλέληεπμε ηχπνπ 

επαλέιαβε ηελ πίζηε ηνπ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, ελψ ππεξακχλζεθε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Βλβεξ 

Υφηδα. Ο Ώιβαληθφο ιαφο πιένλ άξρηζε λα ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηνπ γηα θαιχηεξν αχξην ζηηο 

επεξρφκελεο εθινγέο. Δ ζχληνκε ζε δηάξθεηα πξνεθινγηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ  

εμαηξεηηθά θνξηηζκέλν θιίκα πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη απηαξρηθέο κεζνδεχζεηο ηνπ αιβαληθνχ 

θφκκαηνο εξγαζίαο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

      ηηο εθινγέο ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ, ην θπβεξλψλ θφκκα απέζπαζε 169 απφ ηηο 250 έδξεο ηεο λέαο 

αιβαληθήο βνπιήο. Χζηφζν ε λίθε ηνπ Ώιβαληθνχ θφκκαηνο εξγαζίαο ππήξμε ζε κεγάιν βαζκφ 

πιαζκαηηθή. Δ ππεξνρή ηνπ ζηεξίρζεθε ζηελ ζπληεξεηηθή χπαηζξν ελψ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

νη θνπκνπληζηέο ππνςήθηνη ππέζηεζαλ πξαγκαηηθή παλσιεζξία. ηηο 11 Ενπλίνπ  ηνπ 1991,ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Ώιβαλίαο ζπκθψλεζαλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πξψηεο κε θνπκνπληζηηθήο 

θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. 

 3.1.1. Ζ Διιελόγισζζε εθπαίδεπζε κεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνύ. 

      Δ παηδεία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία φπνπ ε ειιεληθή κεηνλφηεηα εθθξάδεη ηελ 

ζπιινγηθή ηεο ηαπηφηεηα ζηελ ζχγρξνλε Ώιβαλία. Δ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ηεο 

αιβαληθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Δ γιψζζα απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ζχλδεζκνο ηεο 

κεηνλφηεηαο κε ηελ Βιιάδα αιιά θπξίσο ην ζηνηρείν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο 

θαη ζπλείδεζεο. Μεηά ηελ πηψζε ηεο θνκκνπληζηηθήο δηδαθηνξίαο, ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ε 

αζξφα κεηαλάζηεπζε ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ αξηζκεηηθή 

κείσζε ηφζν ηεο κεηνλφηεηαο θαη θαη επέθηαζε θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο.       

Μεηά θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηεζηεκέλνπ ζηελ Ώιβαλία ην 1990 θαη ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:: 

1. Ώλαδεηήζεθε έλα θαηλνχξγην επξσπατθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο θαη ακθηζβεηήζεθε ην παιηφ 

εθπαηδεπηηθφ θαηεζηεκέλν. 

2. Έιιελεο κεηνλνηηθνί θαζψο θαη Ώιβαλνί γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο κεηαλαζηεχνπλ θαη ζαλ 

ζπλέπεηα είλαη ε εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ ζρνιείσλ. 

3. Δ νξγάλσζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη γίλεηαη ζε 

ζαζξέο πνιηηηθέο βάζεηο θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ θξίζε ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ 

απηήο ηεο πεξηφδνπ.. 

4. Ώπφ ηνπο παξάγνληεο ηηο κεηνλφηεηαο δεηήζεθε νηθνλνκηθή θαη πιηθνηερληθή βνήζεηα. 

Ώληαπνθξίζεθαλ ζε απηά ηα αηηήκαηα θαη ην ειιεληθφ θξάηνο αιιά θαη νξγαλψζεηο θαη 

ηδηψηεο πνπ πξνζπαζψληαο λα εμππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ελδερνκέλσο λα 

ιεηηνχξγεζαλ θαη ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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5. Χο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην έρνπκε αλαβάζκηζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο κεηα ηελ 

εθαξκνγή ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο Ώιβαλίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηελ δηαδηθαζία έιεγρνπ εθαξκνγήο ηεο απφ ηελ επξσπατθή έλσζε δίλνπλ 

κηα λέα δπλακηθή ζηελ εμέιημε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο. 

3.1.2. Σν λνκηθό πιαίζην
172

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζπάζεζε λα απαιιαγεί απφ ην παξειζφλ κεηα ηελ πηψζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ζηελ Ώιβαλία. Δ ςήθηζε λένπ δεκνθξαηηθνχ ζπληάγκαηνο, επηθπξψλεη ην 1991 ηελ 

ζπλζήθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ , θαη πξνζρσξεί ζηε 

δηάζθεςε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζπλεξγαζία ζηελ Βπξψπε, κε ζηφρν ηελ έληαμή ηεο ζηελ 

επξσπατθή έλσζε
173

 ην πιαίζην απηφ απνθαζίδεηαη  ε ιεηηνπξγία θαη λέσλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

πνπ ζα ππάγνληαη ζην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην θάζε λνκνχ. Καη ελψ ζα αλέκελε θαλείο ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κεηα απφ απηέο ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επίζεκε αιβαληθή πνιηηεία ζα ππνλνκεχζεη κε ηηο πξάμεηο ηεο ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο. 

.  Πξηλ απφ ην 1991 ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ζηνλ πξψην θχθιν 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ηάμεηο 1
ε
-4

ε
). Ώπφ ηελ πξψηε ζρνιηθή ρξνληά ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηηθήο πεξηφδνπ ηεο Ώιβαλίαο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 17 ηεο 21.9.1991, ηα ειιεληθά 

επεθηείλνληαη σο γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ νθηάρξνλνπ ζρνιείνπ (ηάμεηο 1
ε
-

8
ε
). ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 είλαη δπλαηφλ λα ηδξπζνχλ λέα κεηνλνηηθά ζρνιεία εληφο ησλ 

«κεηνλνηηθψλ δσλψλ», ζε κία απφ ηηο ζπάληεο εκθαλίζεηο ηνπ φξνπ ζε λνκηθφ θείκελν. Έηζη, επηά 

λέα ζρνιεία άλνημαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ πφιε ησλ Ώγ. αξάληα θαη ην Αέιβηλν. 

      Σν θαζεζηψο απηφ φκσο αλαηξάπεθε ζην θιίκα φμπλζεο ησλ ειιελν-αιβαληθψλ ζρέζεσλ. Σν 

Μάξηην ηνπ 1993 ε Ώιβαλία πηνζεηεί ην Νφκν γηα «ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ 

αλζξψπνπ» ζπληαγκαηηθήο ηζρχνο. ην άξζξν 26 αλαθέξεηαη φηη «ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο 

κεηνλφηεηεο δηθαηνχληαη λα δηδάζθνπλ θαη λα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα». Χζηφζν, ε 

Οδεγία 19 πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 14.9.1993 αληηθαηέζηεζε ηελ Οδεγία 17, δπζρεξαίλνληαο θαηά 

πνιχ ηελ ίδξπζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. ε εθηέιεζε ηεο νδεγίαο απηήο 

έθιεηζαλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία πνπ είραλ αλνίμεη ην 1991. Δ αξκνδηφηεηα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο λα παξάζρεη άδεηα ίδξπζεο κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ελδερνκέλσο εθηφο 

κεηνλνηηθψλ δσλψλ, πέξαζε εηδηθά γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, ν νπνίνο 
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Σα ζρεηηθά λνκηθά θείκελα παξαηίζεληαη ζην . Νηάγηνο, φ.π. ζει. 126 επ. θαη ζηελ έθζεζε ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ, ζει. 105, επ, Council of Europe, φ.π. 
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Βπηκέιεηα: ΐεξέκεο Θ, Κνπινπκπήο Θ., Νηθνιαθφπνπινο Δ. «Ο Διιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο» Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 
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έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη ζρεηηθά (Πξσζππνπξγηθή Ώπφθαζε 500 ηεο 25
εο

 

Οθησβξίνπ 1993).Σελ πεξίνδν  απηή  πξνθχπηεη απφ ηελ  αιβαληθή εθπαηδεπηηθή  πνιηηηθή 

απέλαληη ζηελ κεηνλφηεηα θαρππνςία („ειιελνθνβία¨) ηεο επίζεκεο πνιηηείαο απέλαληη ζηελ 

ειιεληθή παηδεία θαη ηε δηακφξθσζε ερζξηθψλ πξνο απηήλ ειιεληθψλ  ζπλεηδήζεσλ. κσο ε  

πίεζε πνπ άζθεζε ν Όπαηνο Ώξκνζηήο γηα ηηο Βζληθέο Μεηνλφηεηεο ηνπ ΟΏΒ θαηά ηηο επηζθέςεηο 

ηνπ ην 1993 θαη 1994
174

 θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ έιαβε ρψξα ηνπο θφιπνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

νδήγεζε ζε νξηζκέλεο βειηησηηθέο θηλήζεηο ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε χζηεξα απφ ην 1994: 

Λεηηνπξγία δεπηεξνβάζκηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ ζην Ώξγπξφθαζηξν (1996) θαη βειηίσζε ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ. Μάιηζηα, θαηά ηε δεχηεξε επίζθεςε ζηελ Ώιβαλία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994, ηνλ 

Όπαην Ώξκνζηή γηα ηηο Βζληθέο Μεηνλφηεηεο ηνπ ΟΏΒ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ε θαηάζηαζε ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Εδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε γηα ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηελ αλάγλσζε ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ ηεο Ώιβαλίαο, 

ηαξφβα.
175

 Ο Όπαηνο Ώξκνζηήο επηζήκαλε φηη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα απφ ηα 

δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ ζπλππνινγίδνληαο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κηθηψλ 

γάκσλ. Βπίζεο παξαηεξεί φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε 

πξνζπαζψληαο λα ελαξκνλίζεη ηε λνκνζεζία ηεο πξνο ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. 

Βπηθξφηεζε ηελ ίδξπζε κεηνλνηηθψλ ηάμεσλ ζε ζρνιεία ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ησλ Ώγ. αξάληα, 

θαζψο θαη ηελ ίδξπζε Σκήκαηνο Βιιεληθήο Γιψζζαο ζην Παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ. Χζηφζν, 

ηφληζε φηη ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ ηα θξηηήξηα ίδξπζεο θαη ζπλέλσζεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ 

θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. Σέινο, πξφηεηλε, κεηαμχ άιισλ, λα 

δεκηνπξγεζεί θνξέαο ππνδνρήο παξαπφλσλ πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο αιβαλνχο 

πνιίηεο λα εθθξάδνπλ ηα παξάπνλά ηνπο γηα ελδερφκελε δηαθξηζηαθή κεηαρείξηζε απφ ην θξάηνο. 

Δ Ώπφθαζε 396 ηεο 22.8.1994 ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ε ζρεηηθή Οδεγία 14/1994 επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην λνκηθφ 

πιαίζην ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κε νξηζκέλεο κεηαβνιέο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο μέλε γιψζζα ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην ζρνιείν ζηε ζέζε ησλ αγγιηθψλ 

ή γαιιηθψλ, εάλ ην επηζπκνχλ ηνπιάρηζηνλ 32 καζεηέο, αξηζκφο ίζσο απαγνξεπηηθφο γηα πνιιά 

ζρνιεία κε κηθξφ πιεζπζκφ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ.
176

 Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο κεηψζεθε αξγφηεξα 
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ζε 20 καζεηέο. Δ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ππήξμε ε εδξαίσζε ηεο ειιελφθσλεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ηάμεηο 5
ε
-8

ε
 εθηφο νξηζκέλσλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα αιβαληθά. Βμάιινπ, κε ηελ 

Ώπφθαζε 548/26.8.1996 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηα κεηνλνηηθά Λχθεηα (ηάμεηο 9
ε
-12

ε
) απμήζεθε απφ δχν ζε ηέζζεξηο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. 

     Πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθή, παξά απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο πξναγσγήο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, ππήξμε ε αλαθνξά ηεο Ώπφθαζεο 396 ζηνλ Βπξσπατθφ Υάξηε ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ ή Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο. Βμάιινπ, θαη ν Νφκνο 

7952 ηεο 21.6.1995 ζρεηηθά κε ηελ πξν-παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε δηαηππψλεη ζην άξζξν 10 ην 

δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ λα δηδάζθνληαη καζήκαηα ζηε γιψζζα ηνπο, θαζψο θαη ηελ ηζηνξία θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείνπ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 28 καζεηέο. ην άξζξν 44 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ φπνπ δηδάζθεηαη μέλε γιψζζα θαη 

ζξεζθεπηηθά απαηηείηαη ε άδεηα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Με ηελ Ώπφθαζε 502/5.8.1996 ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ επεθηείλεηαη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιεία β‟ θχθινπ (ηάμεηο 5
ε
-

8
ε
) ζηηο κεηνλνηηθέο δψλεο, εθφζνλ ππάξρεη αίηεζε 20 ηνπιάρηζηνλ γνλέσλ χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

      ηελ πξάμε, ε αξρή ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ ηεξείηαη κε κεγάιε ειαζηηθφηεηα ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία. ε πνιιά απφ απηά, ιφγσ ηεο κηθηήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ή εμαηηίαο 

ησλ ζπλελψζεσλ, ιεηηνπξγνχλ νη ηάμεηο κε ειιελφγισζζν «κεηνλνηηθφ» πξφγξακκα θαη 

παξάιιεια κε ηηο ηάμεηο ηνπ «αιβαληθνχ» πξνγξάκκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο αιβαλνχο 

καζεηέο ηνπ 1
νπ

, 2
νπ

 ή 3
νπ

 θχθινπ, θαηά πεξίπησζε. Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηνλνηηθή 

γιψζζα θαζηεξψζεθε θαη ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν φηαλ ην 1998, χζηεξα απφ δεκνςήθηζκα, 

πηνζεηήζεθε ην πξψην χληαγκα ηεο Ώιβαλίαο ζηε κεηά ην 1990 επνρή.
177

 χκθσλα κε ην άξζξν 

20, «ηα πξόζσπα πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλόηεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπνπδάδνπλ θαη λα 

δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα.» Δ δηάηαμε φκσο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δελ δεκηνπξγεί 

απαξαίηεηα ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ Ώιβαλία γηα παξνρή δεκφζηαο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, 

παξά κφλν φηη απνηειεί ην λνκηθφ ζεκέιην γηα δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε.
178

 Δ 

επνπηεία ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ αλήθε ζηηο λνκαξρίεο, φκσο ζχκθσλα κε ηελ αλαδηάξζξσζα 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα κεηνλνηηθά, φπσο φια ηα δεκφζηα ζρνιεία,  πέξαζαλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ. Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζα αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηηο πεξηθέξεηεο 
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Ώπιψλαο, Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο κεηνλφηεηαο ε 

κεηάζεζε αξκνδηνηήησλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα ζρνιεία ησλ Ώγ. αξάληα θαη Αειβίλνπ πξνο 

κεγαιχηεξα δηνηθεηηθά θέληξα, ζα κεηψζεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επηξξνήο ζηειερψλ ηεο 

κεηνλφηεηαο θαηά ηε δηνίθεζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. 

     Δ επηθχξσζε απφ ηελ Ώιβαλία ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ ζα δψζεη λέα ψζεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο 

κεηνλφηεηαο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ θαηνρπξψλεη εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα.
179

 Μάιηζηα, ζηε 

γλψκε πνπ δηαηχπσζε ε πκβνπιεπηηθή Βπηηξνπή, ζεσξεί φηη νη αιβαληθέο αξρέο νθείινπλ λα 

εμεηάζνπλ απφ θνηλνχ κε ηηο κεηνλφηεηεο πνπ ηηο αθνξά ην αίηεκα ίδξπζεο λέσλ ζρνιείσλ θαη 

ηάμεσλ γηα ηελ ειιεληθή, «ζιαβνκαθεδνληθή» θαη καπξνβνπληαθή κεηνλφηεηα εληφο θαη εθηφο ησλ 

πξνυπαξρφλησλ κεηνλνηηθψλ δσλψλ.
180

 Δ αιβαληθή θπβέξλεζε, ζρεηηθά κε  ην δήηεκα ίδξπζεο 

λέσλ κεηνλνηηθψλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, εθηφο ησλ κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα ζηε Υηκάξα, 

δήισζε φηη απηή ε δπλαηφηεηα ζα θξίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αιβαληθνχ δηθαίνπ θαη 

ησλ αξρψλ ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ. Δ δηεξεχλεζε ηεο νξζήο ηνπηθήο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο 

επηθεληξψζεθε ζην δήηεκα ηεο Υηκάξαο, έλα δήηεκα ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη ζε κείδνλ φρη κφλν 

απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηνλφηεηαο ή ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο 

Ώιβαλίαο κε ηα φξγαλα ειέγρνπ ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ. 

3.2.1. Σν πξόγξακκα δηδαζθαιίαο 

     Σν αιβαληθφ ζρνιείν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχθινπο θνίηεζεο: ηελ πξσηνβάζκηα νθηαηάμηα 

εθπαίδεπζε (ηάμεηο 1-4 θαη 5-8) θαη ηε δεπηεξνβάζκηα (ηάμεηο 9-12). Δ δηαίξεζε ζε δχν θχθινπο 

ηνπ νθηαηαμίνπ ζρνιείνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα κηθξά ρσξηά ηεο ππαίζξνπ ζην βαζκφ πνπ 

αξθεηά ρσξηά δηαζέηνπλ κφλν ηεηξαηάμην ζρνιείν.
181

ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, αλάινγα κε ηε 

                                                           
179

ΐι. ζπκβνιή ηνπ Α. Υξηζηφπνπινπ. Γηα κηα πξνθαηαβνιή ζχγθξηζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ, βι. Ώ. Μπξεδήκαο, «Ζ ειιεληθή κεηνλόηεηα ζηελ 

Αιβαλία θαη ε ύκβαζε-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο» ζει. 189-195 «Ζ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ» ( 1997) 

«Ζ ζύκβαζε-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο» Ώζήλα-Κνκνηελή, Ώ.Ν. άθθνπιαο.. 
180

Advisory   Committee on  the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Opinion on Albania 

ACFC/INF/OP/I (2003)004, par.106. 
181

. Council     of Europe,   ζει. 52-23  φ.π.  

 
181

 Γηα κηα πιήξε θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, βι. «Council of Europe, Education of the Greek minority» Project: “Democracy, Human Rights, 

Minorities: Educational and Cultural Aspects”, Report, DECS/SE/DHRM(96)2, Strasbourg 1996. Βπίζεο, . 

Γεσξγνχιεο, (1995) «Σν θαζεζηώο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ από ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνύ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα», Θ. 

ΐεξέκεο, Θ. Κνπινπκπήο, Δ. Νηθνιαθφπνπινο, (1995) «Ο ειιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο» Ώζήλα (επηκ.), Ε. ηδέξεο, , ζει. 

183-242  
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Albanian Helsinki Committee, φ.π., ζει. 8. 
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βαζκίδα, ε ειιεληθή δηδάζθεηαη σο γισζζηθφ κάζεκα ή ε δηεμαγσγή κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γίλεηαη ζηελ ειιεληθή. Σα δεκφζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά εληφο ησλ 

κεηνλνηηθψλ δσλψλ, ζηνπο λνκνχο Ώξγπξνθάζηξνπ, Ώγ. αξάληα, Αειβίλνπ θαη Πξεκεηήο, ζηηο 

νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο κεηνλνηηθά ζπλνιηθά 99 ρσξηά. Δ αιβαληθή δηδάζθεηαη σο γισζζηθφ 

κάζεκα ή σο γιψζζα δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ, αλάινγα κε ηελ ηάμε.
182

Βηδηθφηεξα: 

1. ηηο ηάμεηο 1-4 (α‟ θχθινο) φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά, ελψ ε αιβαληθή 

δηδάζθεηαη σο γισζζηθφ κάζεκα. 

2. ηηο ηάμεηο 5-8 (β‟ θχθινο) ην 60% ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδάζθεηαη ζηα 

ειιεληθά (ειιεληθή ηζηνξία, ειιεληθή ινγνηερλία, γεσγξαθία, σδηθή, γπκλαζηηθή, 

βηνινγία, ζπνπδή πεξηβάιινληνο) ελψ ην ππφινηπν 40% ησλ καζεκάησλ ζηα αιβαληθά 

(καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, αιβαληθή ηζηνξία θαη αγσγή ηνπ πνιίηε). 

 3.ηηο ηάμεηο 9-12 (γ‟ θχθινο) ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα αιβαληθά, κε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηελ 9
ε
 θαη 10

ε
 ηάμε, 2 ή 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα.  

3.2.3.  Οη Γάζθαινη 

 ζν αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο δαζθάινπο είλαη πηπρηνχρνη 

αλσηάησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ήηε Ώιβαληθψλ ήηε Βιιεληθψλ. Ώλ θαη ε Βιιάδα πξνζπάζεζε 

λα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ην πνζνζηφ δηαξξνήο ησλ δαζθάισλ κε αλψηαηε κφξθσζε είλαη κεγάιν 

εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ κηζζνχ. Ο κηζζφο αγγίδεη ηα 110 επξψ (απφ ην αιβαληθφ θξάηνο)θαη επηπιένλ 

ην επίδνκα
183

 πνπ ρνξεγεί ην ειιεληθφ θξάηνο. Παξφια απηά νη αμηφινγνη δάζθαινη 

κεηαλαζηεχνπλ ζην εμσηεξηθφ, πηζηεχνληαο φηη ην επηπιένλ επίδνκα απφ ηελ Βιιάδα ζα 

ζηακαηήζεη λα ρνξεγείηαη θαζψο ζπρλά ήδε ζπκβεί θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπ. 

  Οη ζρνιέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη δάζθαινη, θαζεγεηέο θαη λεπηαγσγνί πνπ απαζρνινχληαη 

ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία είλαη νη εμήο: 

  Ζ Αθαδεκία Διιεληθώλ πνπδώλ σο επαγγεικαηηθφ Λχθεην ή Μεζαίν Παηδαγσγηθφ 

ρνιείν (ηάμεηο 9
ε
-12

ε
) Ώξγπξνθάζηξνπ. Δ Ώθαδεκία ηδξχζεθε ην 1956 θαη ιεηηνπξγεί κέρξη 

ζήκεξα κε νξηζκέλεο δηαθνπέο. Ώλ θαη ην 1981 θαηαξγήζεθε ζηελ Ώιβαλία ην ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ απφ δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία θαη ζεζπίζηεθε ε ππνρξεσηηθή ηνπο 

θνίηεζε ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, απηφ δελ ζπλέβε θαη γηα ηνπο δαζθάινπο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ. Έηζη, νη απφθνηηνη ηεο Ώθαδεκίαο δηνξίδνληαλ απηφκαηα ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, κφλν 

φκσο ζηα δεκνηηθά ηνπ πξψηνπ θχθινπ (ηάμεηο 1
ε
-4

ε
). ήκεξα δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

δηνξηζηνχλ αιιά ιφγσ ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ πνιινί βξίζθνπλ απαζρφιεζε ζηα ηεηξαηάμηα 
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δεκνηηθά ζρνιεία. Χζηφζν, ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ώθαδεκίαο κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, 

δειαδή ζε επίπεδν ιπθείνπ, ππνλνκεχεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηδαζθαιηθνχ δπλακηθνχ ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ.
184

 Δ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ 

ηελ αιβαληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία θαη ηε γεσγξαθία ηεο Ώιβαλίαο. ηηο 

απνιπηήξηεο εμεηάζεηο νη καζεηέο εμεηάδνληαη κφλν ζηηο δχν γιψζζεο, ηα καζεκαηηθά θαη ηε 

ινγνηερλία. 

 Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο Αξγπξνθάζηξνπ κε ηεηξαεηή θχθιν ζπνπδψλ 

θαη 25-30 εηζαθηένπο θάζε ρξφλν ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993. Οη απφθνηηνη  κπνξνχλ  λα 

δηνξηζηνχλ ζην ειιελφθσλν ηκήκα ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. εκαληηθφ πξφβιεκα ππάξρεη κε ηε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, θαζψο νη δάζθαινη απηνί δελ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εηδίθεπζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Τπάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ κε πξνζφληα αληίζηνηρα 

μέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Ώπφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ 

απνζηέιιεη δχν δηδάζθνληεο πξνο ελίζρπζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
185

  Δ ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη πιηθνηερληθήο ζηήξημεο έρεη πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή βνήζεηα, ε νπνία φκσο ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Σν 2002 

ππνγξάθεθε λέν Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. πκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο έρνπλ ππνγξαθεί επίζεο θαη κε ηα Παλεπηζηήκηα Ώζελψλ, Πάηξαο, Θεζζαινλίθεο θαη 

Κέξθπξαο νη νπνίεο αθνξνχλ ζέκαηα επηκφξθσζεο ησλ δηδαζθφλησλ.
186

 Χζηφζν, ην πηπρίν ηνπ 

Σκήκαηνο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Βιιάδα. Δ θνίηεζε ζην Σκήκα Βιιεληθήο Γιψζζαο επηδνηείηαη 

κε ππνηξνθία απφ ηελ Βιιάδα χςνπο 100 επξψ κεληαίσο. Καζψο ην ζχζηεκα εηζαγσγήο επηηξέπεη 

–γηα ηερληθνχο ιφγνπο- ηελ επηηπρία θαη ζε αιβαλφθσλνπο θνηηεηέο,
187

 ην θίλεηξν ηνπ επηδφκαηνο 

θαζηζηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ απηνχ γηα πνιινχο απφ ηνπο θνηηεηέο (αλεμάξηεηα θαηαγσγήο) 

κέζν βηνπνξηζκνχ θαη κφλν. 

 Σν Σκήκα Βαιθαληθώλ Γισζζώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Σηξάλσλ. ε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

απφθνηηνη απφ ην Σκήκα απηφ δηνξίδνληαη σο δάζθαινη ειιεληθήο ζε κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

Σν 1998, ζηνπο λνκνχο Ώγ. αξάληα, Αειβίλνπ θαη Ώξγπξνθάζηξνπ ν αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθψλ κεηψζεθε ζηνπο 440, δειαδή, πεξίπνπ ζην κηζφ απφ φ,ηη ην 1991. Δ εγθαηάιεηςε 

                                                           
184

Σέξπνο ΐ (2002) «θέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα κηα θαιύηεξε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Διιεληθήο Δζληθήο 

Μεηνλόηεηαο» εηζήγεζε  Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ παηδεία ζην ρψξν ηεο Βζληθήο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο, Αηεκεξίδα, 

αδεκνζίεπην, Ώξγπξφθαζηξν 30-31,.1.2002, ζει.3. 
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Γηάλλεο Γ  «Ζ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο» εηζήγεζε, Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ παηδεία ζην 

ρψξν ηεο Βζληθήο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο, Αηεκεξίδα, αδεκνζίεπην, ζει. 2,Ώξγπξφθαζηξν 30-31.1.2002. 
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 Albanian Helsinki Committee, Report on the completion of the project “On the status of minorities in the Republic 

of Albania”, (2001). Tirana. ζει. 7. 
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 Γηάλλεο Γ., φ.π., ζει. 3. 
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ηνπ επαγγέικαηνο επήιζε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Πξηλ απφ ην 1990, νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο θνηλσλίαο αλήθαλ ζην αλψηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν εθείλνπ ηνπ θαηξνχ, ελψ 

ζήκεξα ν κηζζφο πνπ ηνπο ρνξεγείηαη απφ ην αιβαληθφ θξάηνο ζίγνπξα δελ είλαη πξνλνκηαθφο. Σν 

2000, απφ ηνπο πεξίπνπ 175 εθπαηδεπηηθνχο ησλ λνκψλ Αειβίλνπ θαη Ώγ. αξάληα νη 90 ήηαλ 

θάηνρνη πηπρίνπ αλψηαηεο ζρνιήο, νη 58 πηπρίνπ κέζεο παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο, νη 12 θάηνρνη 

πηπρίνπ λεπηαγσγνχ θαη νη 15 δελ ήηαλ θάηνρνη ζρεηηθνχ πηπρίνπ.
188

  ηα κηθηά ζρνιεία (Σζνχθα, 

ΐξπψλη, Φνηλίθη, Μεζνπφηακνο θαη Μπίζηξηζα) δηδάζθνπλ 17 Ώιβαλνί εθπαηδεπηηθνί, ελψ πεξίπνπ 

45 εθπαηδεπηηθνί ηεο κεηνλφηεηαο δηδάζθνπλ ζε αιβαληθά ζρνιεία. Μάιηζηα, ζε κεξηθά ζρνιεία 

απαζρνινχληαη θαη ζπληαμηνχρνη δάζθαινη. Δ ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 1999, έρεη σο εμήο: Ώπφ 45-55 εηψλ, 95 

δάζθαινη. Ώπφ 35-45 εηψλ, 44 δάζθαινη θαη απφ 18-35 εηψλ, 36 δάζθαινη. πσο γίλεηαη θαλεξφ, ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηθξήο λεαξήο ειηθίαο είλαη κηθξφο. Βίλαη θαλεξφ φηη νη απφθνηηνη 

παλεπηζηεκίνπ ή αθαδεκίαο δελ ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνχλ ζηνπο θφιπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αιιά πξνηηκνχλ άιιεο δνπιεηέο ή λα κεηαλαζηεχζνπλ. Ώπαηηνχληαη, ινηπφλ, θίλεηξα ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ελεξγνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

4.2.2.Σα βηβιία 

    Σα βηβιία απνηεινχλ απηή ηε πεξίνδν έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη θσηνηππίεο απφ παιηέο εθδφζεηο θαη ην αιβαληθφ ππνπξγείν δελ 

ηα αληηθαζηζηά παξά ηηο ππνζρέζεηο ηνπ γηα εηζαγσγή θαη έθδνζε λέσλ ζπγρξφλσλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ
189

. 

ια ηα βηβιία ηα εθδίδεη ην ππνπξγείν παηδείαο ηεο Ώιβαλίαο
190

 θαη εθηφο απφ ην κάζεκα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, φια ηα βηβιία ησλ άιισλ καζεκάησλ είλαη κεηαθξάζεηο απφ ηα αληίζηνηρα 

αιβαληθά. Ώπφ ην 1999 φκσο ην ειιεληθφ ππνπξγείν παηδείαο εθδίδεη θαη δηαλέκεη ζηα κεηνλνηηθά 

ζρνιεία ηα βηβιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ρσξίο θακία αληίδξαζε ηνπ αιβαληθνχ ππνπξγείνπ. 

Ώπφ παξάγνληεο ηεο κεηνλφηεηαο δεηήζεθε ε βνήζεηα ηεο Βιιάδαο βάζεη ησλ ζπκθσληψλ ηεο κε ην 

αιβαληθφ θξάηνο γηα έθδνζε θαη δηαλνκή θαηάιιεισλ βηβιίσλ. Δ πξψηε βνήζεηα πξνήιζε απφ 

ηδηψηεο, φπσο ην Βζληθφ ίδξπκα ππνδνρήο θαη απνθαηάζηαζεο παιηλλνζηνχλησλ απφδεκσλ 

ειιήλσλ
191

  απφ ην 1992-19996.Δ βνήζεηα αθνξνχζε ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζε λέσλ βηβιίσλ
192
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 Σα ζηνηρεία απφ ην Λνχηζεο Γ. (2000)  «Ζ ειιεληθή παηδεία πξηλ θαη κεηά ην 1990»  Άγηνη αξάληα αδεκνζίεπην,. 
189

 Council     of Europe, ζει. 53,φ.π.,. 
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ΐι. γηα ην ζέκα ησλ εγρεηξηδίσλ, Γ. Καςάιεο, (1996) «Ζ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο» 

ρνιηθά εγρεηξίδηα. Γισζζηθή επηκφξθσζε. Ώζήλα, Πξννπηηθή, Gutenberg,  θαη Ώζ. Παζράιεο, (1998) «Σα 

κεηαπνιεκηθά αλαγλσζηηθά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο» Γισζζηθή θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε, Ώζήλα, 

Gutenberg,  
191

Εδξχζεθε ην 1990 σο θνηλσθειέο ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ αξσγή πξνο ηνπο 

παιηλλνζηνχληεο Έιιελεο εληφο θαη εθηφο Βιιάδαο. 
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θαζψο θαη επηκνξθψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

θξνληηζηεξίσλ. Βπίζεο ην ίδξπκα απνθαηάζηαζεο νκνγελψλ απφ ηελ Ώιβαλία βνήζεζε κε ηελ 

δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ, ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ 

έθδνζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ. ηελ ζπλέρεηα ηα βηβιία πνπ ηππσλφηαλ ζηελ Βιιάδα 

άξρηζε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ,αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο παηδαγσγηθήο 

αθαδεκίαο θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ώξγπξνθάζηξνπ. Οη 

θσηνηππίεο ησλ βηβιίσλ ησλ κε γισζζηθψλ καζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ηα 

ειιεληθά ζρνιεία κέρξη ην 2002 παξαρσξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζε πξσηφηππα βηβιία. Έλα κεγάιν φκσο 

πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη  ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ηεο γεσγξαθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο φπνπ 

παξαηεξνχληαη ερζξηθέο θαη αιπηξσηηθέο αλαθνξέο ζε βάξνο ηεο Βιιάδαο.. Σν βηβιίν «Εζηνξία ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο», εηδηθή έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηδάζθεηαη ζηα 

θξνληηζηήξηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη φρη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Χζηφζν ε αιβαληθή θπβέξλεζε 

ζηελ έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ θαίλεηαη λα πξνσζεί ηε βειηίσζε ησλ 

αιβαλφγισζζσλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ειιελφθσλσλ εγρεηξηδίσλ κε ηε ζπλεξγαζία 

ηεο Βιιάδαο.
193

 

3.3.1.Σα ζρνιεία 

      ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ιεηηνπξγνχζαλ 108 κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηα νπνία δίδαζθαλ 

πεξίπνπ 700 εθπαηδεπηηθνί. Σν 1993 ηα ζρνιεία κεηψζεθαλ ζε 81 κε 4545 καζεηέο, ελψ ην 1994 ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ απμήζεθε ζε 86. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Βιιεληθνχ Πξνμελείνπ 

Ώξγπξνθάζηξνπ (2002-03), ν αξηζκφο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ αλέξρεηαη ζηα 50, ηα νπνία 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 Ννκφο Ώξγπξνθάζηξνπ: 6 ηεηξαηάμηα, 11 νθηαηάμηα, 2 ιχθεηα, ε Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη ην 

Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην. 

 Ννκφο Αειβίλνπ: 1 ηεηξαηάμην θαη 10 νθηαηάμηα ζρνιεία. 

 Ννκφο Ώγ. αξάληα: 3 ηεηξαηάμηα, 14 νθηαηάμηα ζρνιεία θαη 2 ιχθεηα.  
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 ε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα Ώζελψλ θαη Εσαλλίλσλ θαη ζπκκεηνρή ηνπ Εδξχκαηνο Μειεηψλ Λακπξάθε. 
193

 Council  of Europe, φ.π., ζει. 54. 
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          Καηαλνκή ησλ καζεηώλ Α/βαζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο αλά Ννκό(1992-2002)                             

                  

      Πεγή: Πεγή: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, «Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, ,Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα 

ζηελ Αιβαλία,» Βθδφζεηο Κξηηηθή, ζει.188-189. 

    Βπίζεο ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο κεηνλφηεηαο ιεηηνπξγνχζαλ  17 λεπηαγσγεία. 

Σν αιβαληθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ζηελ έθζεζε εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο-πιαηζίνπ (2001) 

παξέζεζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000.
194

 

3.3.2. Οη καζεηέο  

     Οη  κεηνλνηηθνί καζεηέο  θνηηνχλ:  

1) ζε θνηλά αιβαληθά ζρνιεία (ζπλήζσο ζε πεξηνρέο εθηφο κεηνλνηηθψλ δσλψλ)  

2)  ζε ειιελφθσλα δεκφζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία.  

3)  ζε ηδησηηθά ζρνιεία (π.ρ. ηεο Βθθιεζίαο), 

4)   ζε νξηζκέλα ζρνιεία ζπλππάξρνπλ ηάμεηο πνπ δηδάζθνληαη κεηνλνηηθνί καζεηέο ην 

ειιελφθσλν πξφγξακκα θαη παξάιιεια δηδάζθεηαη ζε άιινπο ην αιβαλφθσλν (ζηηο 

κεηνλνηηθέο δψλεο). 

Παξφια απηά ε κείσζε απφ ην 1999 ζην 2002 γηα ηελ  πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζην 30%.                                   

                                      Πίλαθαο 1: Αξηζκόο καζεηώλ θαη λεπίσλ
195

 

 Αργσρόθαζηρο Γέιβηλο Άγ. αράληα ΤΝΟΛΟ 

1991-1992 2.137 2.108 2.189 6.437 

1999-2000 1.139 279 730 2.145 

2000-2001 1.074 362 592 2.028 

2001-2002 953 228 563 1.744 

2002-2003 806 212 479 1.497 

  Πεγή: «Δ Βιιεληθή Μεηνλφηεηα ηεο Ώιβαλίαο» Βπηκέιεηα Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, 

,Κέληξν Βξεπλψλ    Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, Βθδφζεηο Κξηηηθή. ζει.186-187. 
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Ννκφο Ώξγπξνθάζηξνπ: 18 ηεηξαηάμηα, 14 νθηαηάμηα θαη 2 ιχθεηα (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Παηδαγσγηθή 

Ώθαδεκία θαη ην Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην). Ννκφο Αειβίλνπ: 7 ηεηξαηάμηα θαη 7 νθηαηάμηα ζρνιεία. Ννκφο Ώγ. 

αξάληα: 17 ηεηξαηάμηα θαη 4 νθηαηάμηα ζρνιεία. Ννκφο Πξεκεηήο: 2 νθηαηάμηα ζρνιεία. Council of Europe, Report 

submitted by Albania pursuant to article 25, par. 1 of the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, ACFC/(2001)5, ζει 49,Strasbourg 2001,. 
195

 «Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο» Βπηκέιεηα Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, Αεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, ,Κέληξν 

Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, Βθδφζεηο Κξηηηθή,ζει.186-187. 
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  Σν 1999 ιεηηνχξγεζαλ 26 λεπηαγσγεία κε 413 λήπηα θαη 31 λεπηαγσγνχο. ζν γηα ηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο ησλ ηεηξαηάμησλ θαη νθηαηάμησλ ζρνιείσλ  γηα ην 1999-2000 

έρνπκε, 586 ζην Ώξγπξφθαζηξν, 609 ζηνπο Άγηνπο αξάληα, 355 ζην Αέιβηλν θαη 14 ζηελ 

Πξεκεηή, ζχλνιν 1.564 έλαληη 1.770 ζχκθσλα κε ειιεληθέο πεγέο. Αελ έρνπκε ζπγθεθξηκέλε 

εηθφλα γηα ηα  λεπηαγσγεία θαζψο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία  είλαη ειιηπή. Σν 2001-02 ζην λνκφ Ώγίσλ 

αξάληα 55 λήπηα παξαθνινπζνχζαλ ηα δεκφζηα κεηνλνηηθά λεπηαγσγεία θαη 44 λήπηα ηα ηδησηηθά: 

20 ζην λεπηαγσγείν ηεο Βθθιεζίαο, 19 ζην λεπηαγσγείν ηνπ Εδξχκαηνο Soros θαη 5 ζην ηηαιηθφ 

λεπηαγσγείν, ελψ ην 2002-03, 22 λήπηα παξαθνινχζεζαλ ην δεκφζην λεπηαγσγείν θαη 20 ηεο 

Βθθιεζίαο. 

                                            

                                        Πίλαθαο 2: Αξηζκόο λεπίσλ 

 Αργσρόθαζηρο Γέιβηλο Άγ. αράληα ΤΝΟΛΟ 

1999-2000 213 81 114 408 

2000-2001 172 77 54 303 

2001-2002 117 65 99 281 

2002-2003 90 49 92 231 

    Πεγή: Έθζεζε Κσλ. Σζηηζειηθε-Αεκ Υξηζηφπνπινπ «Ζ εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία».                   

3.3.3. Οη εθπαηδεπηηθνί 

   χκθσλα κε ειιεληθέο πεγέο νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία θαη ην Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην), 

γηα  ζρνιηθά έηε (1999-2003)  έρεη σο εμήο (ζε παξέλζεζε νη δάζθαινη πνπ δνπιεχνπλ ζε 

αιβαληθέο ηάμεηο): 

Πίλαθαο 3: Πιεζπζκόο λεπηαγσγώλ/δαζθάισλ/θαζεγεηώλ
196

 

     Πεγή: Σζηηζειίθεο Κσλζηαληίλνο, Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, ,Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα 

ζηελ Αιβαλία, Δθδόζεηο Κξηηηθή. ζει.188-189. 

 χκθσλα κε ην  αιβαληθφ ππνπξγείν παηδείαο γηα ην 1999-2000
197

 έρνπκε: 31 λεπηαγσγνί, 251 

δάζθαινη θαη 256 θαζεγεηέο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαη 

εθείλνη πνπ δελ απαζρνινχληαη ζε κεηνλνηηθά ζρνιεία. Ώλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, 51 

θαζεγεηέο ζην Αέιβηλν, ρσξίο σζηφζν λα ιεηηνπξγεί εθεί κεηνλνηηθφ ιχθεην.  
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Σζηηζειίθεο Κσλ.«Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία» «Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία» 

Βθδφζεηο Κξηηηθή ,ζει.188-189. 
197

 Council     of Europe,    φ.π., ζει. 50-51. 

Γάζθαιοη/Καζεγεηές Αργσρόθαζηρο Γέιβηλο Άγ. αράληα ΤΝΟΛΟ 

1999-2000 153 58 85 296 

2000-2001 164 90 85 338 

2001-2002 120 42(+16) 75 237(+16) 

2002-2003 114 35(+21) 67 216(+21) 
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3.3.4. Ζ θαζνδηθή πνξεία ησλ καζεηώλ- ζρνιείσλ  

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1991-92 κέρξη ην 2002-03 έρνπκε κηα πνξεία κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ ρνιείσλ. Δ θζίλνπζα απηή πνξεία είλαη πεξίπνπ ζην -76% επί ηνπ αξρηθνχ 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, ελψ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, θαη 

ε θαζνδηθή πνξεία έρεη αλαθνπεί ,ζπκπεξηιακβάλνληαο βέβαηα θαη ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ δεκφζηα αιβαληθά ζρνιεία. Βπίζεο ζεκαληηθή πηψζε παξνπζηάδεη θαη ν αξηζκφο 

ησλ ζρνιείσλ. Σν 20002 κφλν είραλ θιείζεη 9 κεηνλνηηθά ζρνιεία. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη 

ηελ αληίζηνηρε πνξεία ησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ. ε παλαιβαληθφ επίπεδν, ην θαηλφκελν κείσζεο 

ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαηαγξάθεηαη σο εμήο: Σν 1991-92, 34.232 καζεηέο εγθαηέιεηςαλ ην 

ζρνιείν, ην 1992-93, 21.532 καζεηέο θαη ην 1993-94, 24.464. χγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα 

ηελ πεξίνδν απφ ην 1991-92 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1994. Δ κείσζε καζεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν είλαη 

106.000 καζεηέο ή ην 30% επί ηνπ ζπλφινπ. Ώληίζηνηρα 3.500 καζεηέο έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα 

ειιεληθά ζρνιεία, ήηνη ην 50% πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ πνπ θνηηνχζε ην 1991. Δ δηαξξνή 

ζπλερίζηεθε αιιά κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά.                                                                       

 

                                    Καηαλνκή καζεηώλ αλά ηάμε (2000-2001) 

                        

Πεγή: Σζηηζειίθεο Κσλ. «Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία» Δ Βιιεληθή Μεηνλφηεηα ζηελ Ώιβαλία, 

Βθδφζεηο Κξηηηθή  ,ζει.188-189.                                        

                                      Καηαλνκή καζεηώλ αλά ηάμε (2001-2002).           

                    

                 

Πεγή: Σζηηζειίθεο Κσλ. «Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία» «Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ 

Αιβαλία» Βθδφζεηο Κξηηηθή,ζει.188-189. 
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Οη αηηίεο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζρνιείσλ θπξίσο ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ην αιβαληθφ θξάηνο εθείλε ηελ πεξίνδν. Οη Έιιελεο κεηνλνηηθνί θαηά 

ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Βιιάδα εμαηηίαο ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο 

ζρέζεο, ηελ εγγχηεηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ,θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα κηα θαιχηεξε 

δσή κέζα ζε έλα  «νηθείν» πεξηβάιινλ. Βπίζεο δηαξξνή κεηνλνηηθψλ καζεηψλ παξαηεξείηαη θαη 

πξνο ηα δεκφζηα αιβαληθά ζρνιεία. Ώπνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ κεηαβνιψλ είλαη πνιιά 

κεηνλνηηθά ζρνιεία λα θιείλνπλ
198

 ή λα κεηαηξέπνληαη ζε κεηθηά κε αιβαληθέο ηάμεηο  κε δξαζηηθή 

κείσζε ησλ ειιήλσλ καζεηψλ. 

 Γηα παξάδεηγκα, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1992-93, ην νθηαηάμην ζρνιείν ηεο Σζηνχθαο είρε 140 

έιιελεο καζεηέο θαη 68 αιβαλνχο, ελψ ην (2003) είρε  24 έιιελεο θαη 131 αιβαλνχο καζεηέο. Σν 

Φνηλίθη ην ζρνιηθφ έηνο 1992-93 είρε 228 έιιελεο καζεηέο θαη 139 αιβαλνχο, ην 2003  έρεη 24 

έιιελεο (καδί κε ην Καξαράηδη) θαη 65 αιβαλνχο καζεηέο. Σν ΐξπψλη απφ 292 πνπ είρε ην 1990, ην 

2003  έρεη 5 έιιελεο θαη 59 αιβαλνχο καζεηέο.
199

 Δ Αίβξε ην 1992-93 είρε 155 έιιελεο καζεηέο, 

ην 2003  έρεη 17 καζεηέο. Οη αξηζκνί απηνί είλαη ελδεηθηηθνί ηεο θπζηνινγηθήο, ζε ζρέζε κε ηα 

θίλεηξα θαη ηα κέζα απνδεκίαο πξνο ηελ Βιιάδα, εμέιημεο ηεο δεκνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο. Ο 

καζεηηθφο πιεζπζκφο ζηηο πφιεηο (Ώξγπξφθαζηξν, Άγ. αξάληα θαη Αέιβηλν) απνηειεί ην 25% ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεηνλνηηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ κεηνλνηηθνχ 

πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηεο ππαίζξνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη 

ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηηο πφιεηο Άγηνη αξάληα θαη Αέιβηλν δελ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηα 

αιβαληθά ζρνιεία, αιιά σο μερσξηζηέο ηάμεηο εληακέλεο ζηα αιβαληθά ζρνιεία. Σν θαηλφκελν ηεο 

εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηηο πφιεηο ζα πνιιαπιαζηάζεη ηνλ αξηζκφ ηάμεσλ θαη καζεηψλ 

έηζη ψζηε λα ηίζεηαη ζέκα αλέγεξζεο μερσξηζηνχ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πφιε ησλ Ώγίσλ 

αξάληα. Βπίζεο ην κεηνλνηηθφ νθηαηάμην ζρνιείν ζην Ώξγπξφθαζηξν ζπζηεγάδεηαη κε δχν 

δηαθνξεηηθά αιβαληθά ζρνιεία. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο είδακε, έλα απφ ηα πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ πιεζπζκηαθψλ δεηθηψλ ηεο κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ απμαλφκελε παξνπζία αιβαλψλ καζεηψλ ζηα κεηνλνηηθά 

ρσξηά κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αιβαληθψλ ηάμεσλ εληφο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ: ζε 13 

κεηνλνηηθά ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ αιβαληθέο ηάμεηο κε 450 καζεηέο (2003). Δ ζπλχπαξμε ειιήλσλ 

θαη αιβαλψλ καζεηψλ εκθαλίδεη θαηλφκελα εληάζεσλ θαη δηαρσξηζκνχ ζε εζλνηηθή βάζε,
200
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πσο ζηα ρσξηά Ανχβηαλε, ΐξαρνγνξαλδή, Κξπνλέξη, ρσξηάδεο, Υισκνχ, Άλσ Λνβίλα, ειιηφ, , Άλσ Βπηζθνπή, 

ΐξατιάηη, Καθνδίθη, Φηηφξε, Κξφγγνη, Κψζηαξη. Σν επηέκβξην ηνπ 2001 έθιεηζαλ ηα ζρνιεία ζηα ρσξηά: Γξάβα, 

Πέπειε, Ώγ. Νηθφιαν, ΐνδηλφ, Κάησ Λνβίλα, Λφγγν (ρσξηφ), Υάζθνβν, Γιίλα, Γνξίηζα θαη σηεξία..  
199

.Σα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ην 2001-02-03 αληινχληαη απφ πξνζσπηθή έξεπλα ηνπ Παλαγηψηε 

Μπάξθα. 
200

 Μπάξθαο Π., αληαπφθξηζε ζην Ώζελατθφ Πξαθηνξείν Βηδήζεσλ, Ώξγπξφθαζηξν 14.5.2003. 
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γεγνλφο ην νπνίν εθθξάδεη κηα ηάζε πφισζεο ζηηο ζρέζεηο Βιιήλσλ-Ώιβαλψλ, θαη ην νπνίν 

ελδερνκέλσο βαζίδεηαη ζηελ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κεηαμχ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ θαη 

πξφζιεςεο ησλ αμηψλ ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ. Βπίζεο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη 

ηελ παξνπζία ησλ ειιήλσλ θνηηεηψλ ζε αιβαληθά παλεπηζηήκηα. Πξηλ ην 1991 πνιινί έιιελεο 

θνηηεηέο ζπνχδαδαλ ζε αιβαληθά παλεπηζηήκηα. Μεηα ην 1991 νη Έιιελεο θνηηεηέο ζηξέθνληαη 

ζπλνιηθά πξνο ηηο ειιεληθέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, θαη κάιηζηα κε ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγεί ην 

ειιεληθφ θξάηνο, θαη δπζηπρψο  θαλείο απφ απηνχο δελ επηζηξέθεη μαλά ζηνλ ηφπν ηνπ. Σν 2003 

θαλέλαο Έιιελαο θνηηεηήο δελ θνηηνχζε ζε αιβαληθφ παλεπηζηήκην. Δ πνιηηηθή ησλ ππνηξνθηψλ 

ηεο Βιιάδαο πνπ ζθνπφ είρε λα ζπνπδάζεη έιιελεο κεηνλνηηθνχο θαη λα βειηηψζεη ηελ ζέζε ηνπο 

ζηελ αιβαληθή θνηλσλία ππήξμε αλαπνηειεζκαηηθή. Σν θαηλφκελν ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ ζρνιείσλ 

ζα πξνβιεκαηίζεη ηνπο θνξείο ηεο κεηνλφηεηαο. Έγηλε πξφηαζε γηα ζπλέλσζε ησλ ζρνιείσλ θαη 

δσξεάλ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ αιιά ππήξμαλ ζνβαξέο αληηξξήζεηο απφ κέξνο ηεο κεηνλφηεηαο ε 

νπνία ήζειε πάζε ζπζία ηελ δηαηήξεζε θαη θαλέλα θιείζηκν ζρνιείνπ έζησ θαη κε έλα καζεηή. Δ 

ζπλέλσζε γεηηνληθψλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ απφ ην λφκν αξηζκνχ 

καζεηψλ (20)
201

 απνθιείεηαη σο ιχζε πνπ ζα πιήμεη ηε κεηνλφηεηα. Βπίζεο ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

εμέζεζαλ θνξείο ηεο κεηνλφηεηαο γηα ηελ κε  ζπλέλσζε ζρνιείσλ ήηαλ:.1) φηη «πνιχ πην δχζθνια 

αλνίγεη έλα ζρνιείν παξά θιείλεη», 2) θαη φηη νη απνζηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπλέλσζε. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη θαη ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ πξφζθαησλ δηεζλψλ ηεο δεζκεχζεσλ, θαξπψλεηαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ αθφκε θαη κε έλα καζεηή, θαηά παξέθθιηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, 

κεγηζηνπνηψληαο ηνπο πνζνηηθνχο δείθηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δεζκεχζεσλ, ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζε φθεινο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο.
202

  Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηα ρσξηά ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ σο ηξεηο καζεηέο, ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, φηαλ γεηηνληθά αιβαληθά ζρνιεία κε πνιχ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο 

ηεξψληαο ην λφκν θιείλνπλ θαη ζπλελψλνληαη κε άιια γεηηνληθά ζρνιεία.
203

 Δ πξφηαζε ζπλέλσζεο 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο είρε 

δηαηππσζεί θαη απφ έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο.
204

Μεηνλνηηθνί θχθινη ππνζηήξηδαλ ζπρλά φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα αλνίμνπλ κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ζε κεγάιεο πφιεηο, φπσο ηα Σίξαλα, φκσο απηή ε 

πξννπηηθή πξνζέθξνπε ζην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο. Χζηφζν, πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

                                                           
201

 χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηεο Ώπφθαζεο 502/5.8.1996 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 
202

 Council of    Europe, φ.π.,  ζει. 51-52. 
203

Ώληίζηξνθα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θπβέξλεζε αξλήζεθε λα ηδξχζεη κεηνλνηηθά λέα λεπηαγσγεία αλ θαη 

ππήξραλ 10-12 λήπηα, Π. Μπάξθαο, φ.π. 
204

Αξάπαο π, Βθεκεξίδα Νέα ηεο Οκφλνηαο, 13-14/3/1999 
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ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζηα Σίξαλα, ην 1996, έπεζε ζην θελφ, θαζψο δελ ελδηαθέξζεθαλ καζεηέο απφ 

ηε κεηνλφηεηα.
205

 .  

    Σα  γξαθήκαηα
206

πνπ παξαζέηνπκε απνηππψλνπλ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ αλά ηάμε θαη ηε 

δπλακηθή πξννπηηθή ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηηο επφκελεο ρξνληέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

απμεκέλν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ κεηά ην λεπηαγσγείν θαη πξνο ηελ 

ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ.                    

                             

                                Καηαλνκή καζεηώλ αλά ηάμε2002-2003 

                    

 Πεγή: Σζηηζειίθεο Κσλ. «Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία» «Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ 

Αιβαλία» Βθδφζεηο Κξηηηθή, ζει.188-189. 

3.4. Μεηνλνηηθνί καζεηέο  εθηόο κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ 

Δ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ην πςειφ πνζνζηφ κηθηψλ ειιελναιβαληθψλ γάκσλ θαη 

ε πξνηίκεζε ηδησηηθψλ ή θαη δεκφζησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ ιφγσ αλάγθεο ή πξνζσπηθήο 

επηινγήο, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «δηαξξνή»  καζεηψλ απφ ην ειιεληθφ κεηνλνηηθφ 

ζρνιείν.. 

3.4.1.Γεκόζηα αιβαληθά ζρνιεία 

 Δ Φνίηεζε ησλ ειιήλσλ καζεηψλ ζε δεκφζηα αιβαληθά ζρνιεία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε πξνο ζηηο κεγάιεο πφιεηο φπνπ απνπζηάδνπλ κεηνλνηηθά ζρνιεία. Βπίζεο ε 

πξνηίκεζε ζε αιβαληθφ δεκφζην ζρνιείν νθεηιφηαλ θαη γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο επηινγήο (π.ρ. 

παηδηά κηθηψλ γάκσλ) ή  ελδερνκέλσο γηα θαιχηεξε παηδεία πνπ πξνζέθεξε ην δεκφζην αιβαληθφ 

ζρνιείν. Δ θνίηεζε ζε αιβαληθά ζρνιεία δείρλεη θαη κηα ηάζε ηεο κεηνλφηεηαο γηα θαιχηεξε 

εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο  κε ζηφρν ηελ έληαμε ζηελ αιβαληθή θνηλσλία .Σα πνζνζηά δηαξξνήο δελ 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαη αθνξά θπξίσο ηα αζηηθά θέληξα ησλ κεηνλνηηθψλ 

πεξηνρψλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 2001-2002 απφ ηα 22 παηδηά πνπ είραλ δηθαίσκα 

                                                           
205

Μάξηηνο, Ώλ. (ηφηε) πθππνπξγφο Παηδείαο, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, Μάηνο 2001. 
206

 Πεγή: Σζηηζειίθεο Κσλζηαληίλνο «Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα 

ζηελ Αιβαλία» Βθδφζεηο Κξηηηθή, ζει.188-189. 

0

200

0

1
θ

2
θ

3
θ

4
θ

5
θ

6
θ

7
θ

8
θ

Λ
υ

…

2
θ

3
θ

4
θ

Δζλβινο

Άγιοι Σαράντα

Αργυρόκαςτρο



Σ ε λ ί δ α  | 135 

 

εγγξαθήο ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ ησλ Ώγίσλ αξάληα, ηειηθά εγγξάθεθαλ ηα 

16, ελψ ηα ππφινηπα 6 θνηηνχζαλ ζην δεκφζην αιβαληθφ. Ώληίζηνηρα, ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ 

κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ Ώξγπξνθάζηξνπ απφ ηα 14 παηδηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ, ηειηθά 

ηα 5 επέιεμαλ ην αιβαληθφ ζρνιείν.
207

 Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ δείγκα, ην πνζνζηφ 

δηαξξνήο πξνο ην αιβαληθφ δεκφζην ζρνιείν  είλαη 30% (αθνξά κφλν ηα αζηηθά θέληξα), ζηνηρείν 

ελδεηθηηθφ γηα ην κέιινλ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη γηα ηε δπλακηθή ηάζε ηεο 

κεηνλφηεηαο πξνο ηελ αιβαληθή εθπαίδεπζε.  

3.4.4.Φξνληηζηήξηα 

      Δ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο ειιεληθψλ ηδησηηθψλ θνξέσλ  κεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηδξχζεθαλ θξνληηζηήξηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Δ ίδξπζε ησλ 

θξνληηζηεξίσλ ζεσξήζεθε επηηπρεκέλε δηφηη ,αλ θαη ππήξρε θίλδπλνο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ 

αιβαληθή πιεπξά σο επηρείξεκα γηα ηελ κε ίδξπζε λέσλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ σζηφζν, ζα 

εθιείςεη ν θίλδπλνο αλαιθαβεηηζκνχ θαη άγλνηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σα πξψηα εκπφδηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ίδξπζε  θξνληηζηεξίσλ ήηαλ νη έιιεηςε αηζνπζψλ θαη δαζθάισλ κε επαξθέο 

επηζηεκνληθφ επίπεδν. Καηά ηελ δηάξθεηα φκσο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1992-1993 κε ηελ παξέκβαζε 

ηνπ επηζεσξεηή εθπαίδεπζεο Ώξγπξνθάζηξνπ ηα πξνβιήκαηα μεπεξάζηεθαλ θαη δφζεθαλ αίζνπζεο 

ζε ζρνιεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ απνγεχκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θξνληηζηεξίσλ..  

    Δ ίδξπζε φκσο ησλ θξνληηζηεξίσλ  αληηκεηψπηζε  πξνβιήκαηα  φπσο: 1)ε κε λνκηκνπνίεζε 

ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ε έιιεηςε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ηα δηαζθαιίδεη απφ ηνλ θίλδπλν 

θαηάξγεζε ηνπο.2) ε έιιεηςε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.3)ε έιιεηςε κε  ηθαλνπνηεηηθφ επηζηεκνληθφ επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ, θαη ε δπζθνιία 

εμεχξεζε ηνπο.4) ε έιιεηςε θαηαιιήισλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ειιεληθήο γιψζζαο 5) ε δπζθνιία 

εμεχξεζεο πφξσλ ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη αλαδεηνχληαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζηελ Βιιάδα. Οη θίλδπλνη 

πνπ δηαγξάθηεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θξνληηζηεξίσλ ήηαλ: α) ε  δεκηνπξγία 

θιίκαηνο εθεζπραζκνχ  γηα ηελ κεηνλφηεηα, ε νπνία αξθνχκελε ζηα θξνληηζηήξηα κπνξνχζε λα 

ζηακαηήζεη λα δηεθδηθεί δεκφζηα ζρνιεία απφ ην θξάηνο.2)Άξλεζε ηνπ θξάηνπο γηα ιεηηνπξγία 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ αθνχ ην γισζζηθφ θελφ ηεο κεηνλφηεηαο ζηε κεηξηθή ηεο γιψζζα ζα 

θαιχπηεηαη νινέλα πεξηζζφηεξν απφ ηα θξνληηζηήξηα. Σν 1992-93 ιεηηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 32 

θξνληηζηήξηα κε 860 καζεηέο θαη 37 δαζθάινπο.
208
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ηνηρεία απφ πξνζσπηθή έξεπλα ηνπ Παλαγηψηε Μπάξθα, 2002. 
208

Κφληεο ΐ. θαη Μαληά Βι.(1995) «Ζ Διιάδα θαη ε Αιβαλία», Ε. Υαζηψηεο, (επηκ.) «Ζ Διιάδα θαη νη γείηνλέο ηεο» 

Θεζζαινλίθε., ΕΜΥΏ ζει 30,. 
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Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2000-01 ιεηηνχξγεζαλ 22 θξνληηζηήξηα ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κνξπηζάο.
209

 Σν λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο πξνζαξκφζηεθε ζχληνκα  ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

αιβαληθνχ Νφκνπ 23 ηεο 30.9.1998 πεξί ζσκαηείσλ. Σα θξνληηζηήξηα ζηελ Κνξπηζά έρνπλ ηδξπζεί 

απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν αδειθφηεηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ επηρεηξεκαηία Πξ. Βκθηεηδφγινπ 

αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη άιισλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. Φξνληηζηήξηα 

ιεηηνχξγεζαλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο λφηηαο Ώιβαλίαο  αιιά θαη ζε πεξηνρέο γεηηνληθέο ησλ 

κεηνλνηηθψλ δσλψλ κε βιαρφθσλν θαη αιβαλφθσλν πιεζπζκφ. 

Τπήξμαλ φκσο θαη θξνληηζηήξηα ζε πεξηνρέο Υηκάξαο ,Ώξγπξνθάζηξνπ θαη αγίσλ αξάληα ηα 

νπνία δελ ιεηηνχξγεζαλ νπζηαζηηθά θαη ε χπαξμή ηνπο ήηαλ απιά γηα ηελ είζπξαμε ρνξεγηψλ θαη 

ησλ πξνψζεζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

3.4.3.Δθπαηδεπηήξηα ηεο Απηνθέθαιεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο 

    ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο 

Ώιβαλίαο. Με ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ θιεξηθψλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζηειερψλ ηεο, 

ίδξπζε ην 1992 ζην Απξξάρην  ηξηηνβάζκηα Θενινγηθή ζρνιή
210

 ηξηεηνχο θνίηεζεο. Βπίζεο ην 1998 

ίδξπζε ην ηεηξαηάμην (ηάμεηο 9-12) εθθιεζηαζηηθφ ιχθεην «Σίκηνο ηαπξφο» ζην Ώξγπξφθαζηξν
211

  

ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο «δίγισζζν ζξεζθεπηηθφ κε θξαηηθφ κεζαίν ζρνιείν»
212

.ην ζρνιείν 

δηδάζθνληαη ηα ειιεληθά ε δε αιβαληθή δηδάζθεηαη σο γισζζηθφ κάζεκα. Σν ζρνιείν απφ ην 2001 

ζα αλαγλσξηζζεί σο επίζεκν εμεηαζηηθφ θέληξν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειιελνκάζεηαο ην 

ζρνιείν θνηηνχλ 120 πεξίπνπ νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί καζεηέο ππφηξνθνη ηεο Βθθιεζίαο, απφ ηνπο 

νπνίνπο πεξίπνπ ην 10% πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Οη απφθνηηνη ηνπ «Σηκίνπ 

ηαπξνχ» ζπρλά ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Απξξαρίνπ.  

    ηα ηίξαλα ε εθθιεζία ζα ηδξχζεη επίζεο Ελζηηηνχην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε 200 

ζπνπδαζηέο θαη 2εηεο πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο. 

   ην ρψξν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ε εθθιεζία ζα ηδξχζεη ζην ΐνπιηαξάηη(Αξφπνιε) νηθνηξνθείν 

ζειέσλ σο Λχθεην (ηάμεηο 9-12) φπνπ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα ειιεληθά ελψ ηα αιβαληθά 

δηδάζθνληαη σο γισζζηθφ κάζεκα. Οη καζήηξηεο ηνπ ιπθείνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα θνληηλά 

ρσξηά(ειιελίδεο θαη αιβαλίδεο) θαη ην 2002 θνηηνχζαλ ζην ζρνιείν 200 καζήηξηεο. 
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Σα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κνξπηζά, θαζψο θαη ζην Πφγξαδεηο, Λεζθνβίθη, Γβηξίλα, Μπηιίζηη, 

Μπνκπνζηίηζα, Βθθιεζία, Νηηζλίηζα. 
210

ΐι. ζρεηηθά ηελ ηζηνζειίδα ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο, http://www.orthodoxalbania.org. 
211

ΐι. ζρεηηθά Κνπηζφο ΐ.(2002) «Δληαίν Δθθιεζηαζηηθό Λύθεην «Σίκηνο ηαπξόο» δίγισζζν κε δεκόζην ζρνιείν» Δ 

πείξα ηνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο (ή μέλεο) γιψζζαο, εηζήγεζε, Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ παηδεία 

ζην ρψξν ηεο Βζληθήο Βιιεληθήο Μεηνλφηεηαο, Αηεκεξίδα, Ώξγπξφθαζηξν 30-31.1.2002, αδεκνζίεπην. 
212

Ώπφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο 279 ηεο 10.6.1999 ζχκθσλα κε ην Νφκν 7952 πεξί ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ηεο 21.6.1995. 
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    Σν 1995 ζχκθσλα κε ην λφκν 7952 πεξί ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ε νξζφδνμε εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο 

ζα ηδξχζεη έλα επξχ δίθηπν λεπηαγσγείσλ κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ παγθνζκίνπ ζπκβνπιίνπ 

εθθιεζηψλ. Σν δίθηπν λεπηαγσγείσλ ρξηζηηαληθήο δηαπαηδαγψγεζεο πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πφιεηο: 

Σίξαλα, Απξξάρην, Καβάγηε, Λνχζληε, Ώπιψλα, Ώξγπξφθαζηξν (3), Άγ. αξάληα, Πφγξαδεηο, 

Κνξπηζά, Βικπαζάλ. Λεηηνπξγνχλ απφ ην 2002 επίζεο ζηε θφδξα, ην Φίεξη θαη ην Μπεξάηη. ηα 

λεπηαγσγεία ρξεζηκνπνηείηαη ε αιβαληθή γιψζζα, ελψ ζηηο ειιελφθσλεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηείηαη 

ε ειιεληθή καδί κε ηε αιβαληθή. ε φια ηα λεπηαγσγεία γίλνληαη καζήκαηα αγγιηθψλ. Μέρξη ην 

2001 θνηηνχζαλ 700 λήπηα θαη απαζρνινχληαλ 50 λεπηαγσγνί θαη βνεζνί. Σα θηίξηα ζπληεξνχληαη 

κε έμνδα ηεο Ώξρηεπηζθνπήο. Σα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα λήπηα θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη εθδφζεηο ηεο Ώξρηεπηζθνπήο, ζηελ αιβαληθή γιψζζα, ελψ γηα ηα λεπηαγσγεία 

ησλ ειιελφθσλσλ πεξηνρψλ ηα βηβιία είλαη δίγισζζα  

3.4.2.Ηδησηηθά ζρνιεία 

 Σν κνλαδηθφ  ηδησηηθφ   ζρνιείν  πνπ ιεηηνπξγεί απηή ηελ πεξίνδν είλαη ην Ώξζάθεην Σηξάλσλ
213

  

ην νπνίν ηδξχζεθε απφ ηελ Φηιεθπαηδεπηηθή εηαηξεία θαη ιεηηνπξγεί απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1998-

1999. ην πξφγξακκα  ηνπ ζρνιείνπ κέξνο ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα(π.ρ., ζέαηξν, , κειέηε πεξηβάιινληνο, πγηεηλή. κπζνινγία-ηζηνξία, ιατθή παξάδνζε).Σν 

ζρνιείν απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ρξηζηηαλνχο καζεηέο.
214

 Χζηφζν, ειάρηζηνη είλαη νη καζεηέο ηνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Ώπαηηνχληαη δίδαθηξα 100 δνιαξίσλ ην κήλα, πνζφ ην 

νπνίν επηηξέπεη ηε θνίηεζε κφλν ζε παηδηά εχπνξσλ νηθνγελεηψλ.. 

.3.5.  Ζ ζπλεξγαζία Διιάδαο θαη Αιβαλίαο 

 Δ ιχζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα δνζεί 

κε ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αιβαληθνχ θαη ειιεληθνχ θξάηνπο, εθαξκφδνληαο ιχζεηο 

„χζηεξα απφ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δεκηνπξγία πιηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ησλ 

γισζζηθψλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Μάιηζηα ε 

αιβαληθή θπβέξλεζε θαηλφηαλ αλεθηηθή θαη λα κελ πξνβάιιεη αληηξξήζεηο γηα ηελ απνδνρή 

βνήζεηαο απφ ηελ Βιιάδα φπσο ζηε επηδφηεζε ησλ δαζθάισλ, ηελ άηππε ιεηηνπξγία ησλ 

θξνληηζηεξίσλ ειιεληθήο γιψζζαο, ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

ειιεληθήο γιψζζαο. 
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Τπνπξγηθή απφθαζε 404 ηεο 1.7.1998. 
214

ε κνπζνπικάλνπο καζεηέο απεπζχλεηαη ην ηνπξθηθήο ηδηνθηεζίαο Κνιέγην Σνξγθνχη Οδάι ην νπνίν ηδξχζεθε ζην 

πιαίζην ηεο Ώιβαλφ-ηνπξθηθήο Πνιηηηζηηθήο πκθσλίαο ηνπ 1992. ΐι. ζρεηηθά . Γεσξγνχιεο, «Σν θαζεζηώο ησλ 

ειιεληθώλ ζρνιείσλ από ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνύ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα» Ο ειιεληζκφο ηεο Ώιβαλίαο, φ.π., ζ. 205. 
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    Οη δχν ρψξεο έρνπλ απφ ην 1984 αλνίμεη ην δξφκν γηα  ζπλεξγαζία ζην κνξθσηηθφ ηνκέα. Δ 

Μνξθσηηθή πκθσλία ηεο 4
εο

 Αεθεκβξίνπ 1984 
215

 απνηέιεζε ηελ πξψηε ζρεηηθή πξνζπάζεηα, ζην 

άξζξν 1 παξ. 4 ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο θαη κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο. ηηο 21 Μαξηίνπ 1996
216

 ππνγξάθεθε ζηα Σίξαλα δηκεξέο χκθσλν Φηιίαο, 

πλεξγαζίαο, Καιήο Γεηηνλίαο θαη Ώζθάιεηαο κεηαμχ ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Ώιβαλίαο. Μεηαμχ 

άιισλ, ηα δχν κέξε επαλέιαβαλ ηε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ 

(άξζξα 1 θαη 13) θαη εθδήισζαλ ηε βνχιεζε λα επεθηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο 

ησλ γισζζψλ ηνπο (άξζξν 12). Βπίζεο, κε ηε πκθσλία ηεο 12
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1997
217

 ξπζκίδεηαη 

ε παξνρή ππνηξνθηψλ ζε αιβαλνχο πνιίηεο γηα θνίηεζε ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ππαμησκαηηθψλ 

θαη αμησκαηηθψλ ζηελ Βιιάδα. 

   ην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πκθψλνπ ππνγξάθεθε ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ 1998
218

 δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ  Βιιάδαο θαη Ώιβαλίαο  γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνπο 

ηνκείο ηεο παηδείαο ηεο, ησλ επηζηεκψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνψζεζε 

θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ειιεληθήο γιψζζαο ζην Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ θαη Ώξγπξνθάζηξνπ 

θαη ηεο αιβαληθήο ζην Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο, δπλεηηθά, φηη ην 

Παλεπηζηήκην Ώζελψλ λα πξνζθέξεη ζπνπδέο αιβαληθήο γιψζζαο (άξζξν 1.γ), φηη ε Ώιβαλία ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, ελψ ε ειιεληθή πιεπξά ζα εμεηάζεη 

ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο γηα ηνπο Ώιβαλνχο κεηαλάζηεο πνπ δηαβηνχλ 

ζηελ Βιιάδα. Βπίζεο, ε αιβαληθή πιεπξά ζα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο κεηαμχ ησλ άιισλ πξναηξεηηθψλ γισζζψλ ζηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία (άξζξν 1.ζη), ελψ 

ε Βιιάδα δεζκεχηεθε λα παξάζρεη βνήζεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα (δηδαθηηθφ πιηθφ, 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ) (άξζξν 2). Σα δχν θξάηε φθεηιαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο, νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο άιιεο ρψξαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

κέζα απφ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο (άξζξν 1.ηα) ή κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζρεδηάδεη 

ε κεηθηή επηηξνπή πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 10. Με ηε ζπκθσλία απηή ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλε γιψζζα επηινγήο ζε φια ηα δεκφζηα αιβαληθά ζρνιεία. 

Χζηφζν, νη πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο δελ  πινπνηήζεθαλ άκεζα, νχηε  πηνζεηήζεθαλ  ζρεηηθέο 

λνκνζεηηθέο πξάμεηο. 
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Κπξψζεθε κε ην Νφκν 1620/1986 (ΦΒΚ 114 Ώ). 
216

Κπξψζεθε κε ην Νφκν 2568/1998 (ΦΒΚ 8 Ώ). 
217

Κπξψζεθε κε ην Νφκν 2634/1998 (ΦΒΚ 159 Ώ). 
218

Κπξψζεθε κε ην Νφκν 2829/2000 (ΦΒΚ 95 Ώ). 
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Γεληθή είλαη ε εληχπσζε φκσο ε πιηθνηερληθή βνήζεηα ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε δελ ήηαλ αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ θαη δελ εθαξκφζηεθαλ πιήξσο ηα ζπκθσλεζέληα 

ζε ειιελν-αιβαληθφ επίπεδν.219
  

3.6.Σα αηηήκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο 

    Δ αληίδξαζε ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο απηή ηελ πεξίνδν 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ εθπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο νη νπνίνη θαηέρνπλ ζέζεηο ηφζν ζε 

θνηλνβνπιεπηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ επίπεδν φζν θαη  ζέζεηο πνπ αθνξνχλ άζθεζε πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο
220

. ην «Φήθηζκα γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηεο Βζληθήο Βιιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία» πνπ απέζηεηιε ε Οκφλνηα ην Μάην ηνπ 1993 

ζηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Ώιβαλίαο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο ππνζηήξημε ηελ εηζαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ειιεληθψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νπνπδήπνηε βξίζθνληαη 

καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο.
221

 Δ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ δπζηπρψο ππήξμε ζε κία επνρή ζεκαληηθνχ 

πνιηηηθνχ θαη λνκηθνχ ειιείκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ. Οη 

κεηαβνιέο φκσο θαη νη εμειίμεηο πνπ ζπλέβεζαλ ηα επφκελα ρξφληα ζπλέβαιαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

σο έλα βαζκφ ησλ ειιεληθψλ κεηνλνηηθψλ αηηεκάησλ. 

     Σα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο 

πνηφηεηαο ηεο παηδείαο γηλφηαλ παξάιιεια θαη πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Δ ππνβνιή ηνπο  

απνζθνπνχζε ζηελ άζθεζε πίεζεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο πξνο ηελ Ώιβαλία γηα αλακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ   γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Βπίζεο απνδέθηεο ησλ 

αηηεκάησλ ήηαλ θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, αξκφδηνη γηα ηελ επίβιεςε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηεζλψλ δεζκεχζεσλ ηεο Ώιβαλίαο. Κχξηνο εθθξαζηήο ησλ αηηεκάησλ πξνο ηε δηεζλή θνηλφηεηα 

ήηαλ ε Οκφλνηα. ε ππφκλεκά ηεο (ηνπ 2001) πξνο ην πκβνχιην ηεο Βπξψπεο εθθξάδεη ηελ 

αληίζεζή ηεο; 

1) ζηελ απζαίξεηε ράξαμε ησλ κεηνλνηηθψλ δσλψλ.  

2)ηνλίδεη φηη ην δηθαίσκα ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνδεζκεπηεί απφ ηηο κεηνλνηηθέο 

δψλεο θαη λα απνδνζεί νπνπδήπνηε δηαβηνχλ Έιιελεο ζηελ Ώιβαλία. 

3) δεηά λα βειηησζνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη πξνδηαγξαθέο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Αηαθήξπμε,
222

 επίζεο φηη: 

1)«Οη κεηνλνηηθέο δψλεο απνηεινχλ ξαηζηζηηθφ ζεζκφ πνπ νδεγνχλ ζηελ γθεηνπνίεζε ηεο 

κεηνλφηεηαο, δεηψληαο λα εθαξκνζηνχλ εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ρσξίο 
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 J. Pettifer, The Greek minority in Albania in the aftermath of communism, ζει. 17,Conflict Studies Research Centre, 
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πεξηνξηζκνχο, λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ φια ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία πνπ έθιεηζαλ 
223

 θαη λα 

αθαηξεζνχλ απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νη αλζειιεληθέο αλαθνξέο.» 

      Πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ην ειιεληθφ ππνπξγείν παηδείαο
224

  ηα αηηήκαηα πνπ 

πξνβάιινληαη αθνξνχλ : 

 Σελ νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηαθηηθφ επίδνκα. Βπίζεο πεξηιακβάλεη ηε 

γεληθή αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο ζε φινπο ηνπο έιιελεο κεηνλνηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο ε 

αιβαληθή λνκνζεζία δελ εκπφδηδε  ηε ρνξήγεζε δψξσλ ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο 

αηφκσλ. Παξφκνηα νηθνλνκηθή βνήζεηα ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο κεηνλφηεηαο. 

 Σελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζηελ 

Βιιάδα ή ηελ Ώιβαλία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σε ζπλδηδαζθαιία, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο θαη δηαιφγνπ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα βξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε θφξκνπια. Βπίζεο, απαηηείηαη ε 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Βιιάδαο γηα ηελ έξεπλα ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο παηδείαο κε ζηφρν 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κεηνλνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σε κεηεθπαίδεπζε φισλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

θαζψο θαη ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ απφ νξηζκέλνπο ζε θάζε ζρνιείν. Ώπαξαίηεηε 

ζεσξείηαη ε ίδξπζε θαη αλέγεξζε ελφο θέληξνπ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζην 

Ώξγπξφθαζηξν θαη ζηνπο Άγηνπο αξάληα. 

 Σελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε κε πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα. Γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή ηνπ αλαβάζκηζε, ζα πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο 

κεηεθπαίδεπζεο ζε παλεπηζηήκηα ή ηδξχκαηα ηεο Βιιάδαο θαη αιινχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

επηζηξέθνπλ ζηελ Ώιβαλία. 

 Σελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο θαη ςπραγσγίαο ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

 Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηε ζπγγξαθή θαη δηαλνκή ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο 

«Εζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο» πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ.
225
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Σν αίηεκα γηα ιεηηνπξγία ειιελφγισζζσλ ζρνιείσλ ζηε Υηκάξα δηαηππψλεηαη ζε επηζηνιή Υεηκαξξησηψλ πνπ δνπλ 
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Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία (Β. Ήπεηξνο)» ζει. 63 θαη 71,χιινγνο ΐνξεηνεπεηξσηψλ θ.ά., Ώζήλα 2003,. 
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 Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 2002 δηνξγαλψζεθε απφ ην ειιεληθφ πξνμελείν ζην Ώξγπξφθαζηξν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο δηεπζχλζεηο παηδείαο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, Αειβίλνπ θαη αγίσλ αξάληα κε ζέκα 

ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. Έγηλε εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ  θαη δηαπηζηψζεθε πσο ε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε ρξεηαδφηαλ θαηλνηφκεο αιιαγέο θαη ελδερνκέλσο ίδξπζε δηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ. 

Παξάιιεια νη εθπξφζσπνη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ππνζρέζεθαλ 

ζηήξημε γηα ηελ  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο.
226

. Χο βαζηθφ  αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ
227

 ηέζεθε: 

 1)ην δήηεκα ηεο ζπλέλσζεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ , 

2) ε βειηίσζε θαη ε νξζή εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ,  

3) θαη ε ζσζηή εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο σο δηαβαηήξην γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ κεηνλνηηθψλ.
228

   

              Σα ζεκαληηθόηεξα αηηήκαηα ήηαλ: 

 Να ελεξγνπνηεζνχλ νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  

 Να ζεζπηζηεί πξνθαηαξθηηθή ηάμε δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο ηάμεο γηα ηνπο κε 

ειιελφθσλνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ηνπ 

Ώξγπξνθάζηξνπ. Σν πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο λα αλαγλσξίδεηαη ζηελ Βιιάδα.
229

 

 Να ελδπλακσζεί ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

  Να αλαβαζκηζηεί ε Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία κε ηελ αθαίξεζε θαη πξνζζήθε λέσλ 

καζεκάησλ.
230

 

 Δ Βιιάδα λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κέζα απφ 

ηε ζπλεξγαζία κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θαη ηε δηακεζνιάβεζε πξνο ηε ζεζκηθή θαη 

πιηθή βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Βπξσπατθή Έλσζε.  

 Να αθαηξεζνχλ απφ ηα αιβαληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα νη αλαθνξέο πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκάησλ ζπκβίσζεο θαη εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ Βιιήλσλ θαη 

Ώιβαλψλ.
231
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 Να θαζηεξσζεί ε ζχληαμε ησλ καζεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζηα ειιεληθά, φπσο ίζρπε κέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960. 

 Να δηνξίδνληαη θαη Έιιελεο ζηηο λνκαξρηαθέο δηεπζχλζεηο φπνπ ππάξρνπλ κεηνλνηηθά 

ζρνιεία.  

 Να πηνζεηεζνχλ πνιηηηθέο κφληκεο θαη φρη επθαηξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο 

 Να απνζηαινχλ απφ ηελ Βιιάδα εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε 

φια ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

 Να ζπλελσζνχλ ηα δεκνηηθά ζρνιεία εθφζνλ έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 5 καζεηέο. 

 Σα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηξεθφηαλ  ηειηθά ζε ηξείο θαηεπζχλζεηο: 

 1)απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε δεηνχζαλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ.  

 2)ηελ πιηθνηερληθή ζπλδξνκή ηεο Βιιάδαο  

 3)απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηελ επίβιεςε ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο Ώιβαλίαο. 

    Δ δπλακηθή δηεθδίθεζε φκσο απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ αηηεκάησλ φκσο πξνζέθξνπε θάζε θνξά 

ηφζν ζηα κηθξνζπκθέξνληα ησλ εθθξαζηψλ ηνπο φζν θαη ζηνλ αληαγσληζκφ  θαη ηηο πνιηηηθέο 

ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο απφ ηελ Ώιβαλία θαη ηελ Βιιάδα. 

    Μεηά ηελ  θξίζηκε δεθαεηία (1991-2001) θαη ηελ πξνζπάζεηα εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ Ώιβαληθνχ 

θξάηνπο ε γεληθφηεξε αζηάζεηα πνπ επηθξάηεζε ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν 

έπιεμε ηηο παξαδνζηαθέο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε καδηθή κεηαλάζηεπζε κείσζε 

ηνλ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ ζε πνζνζηά κέρξη θαη 80%. Χζηφζν κεηα ην 1997 θαη ηελ 

επαλαζπγθξφηεζε ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Δ ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη νη δεζκεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή αιιά θαη ε ειιελναιβαληθή 

ζπλεξγαζία θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Ώιβαλίαο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο επξσπατθήο έλσζεο είλαη ηα 

εξγαιεία εθείλα ηα νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κειινληηθά σο εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε 

πίεζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο.. Χο ηδηφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπλάκεη 

καζεηψλ ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε πιεζψξα κηθηψλ γάκσλ,
232

 ε 

νπνία ιεηηνχξγεζε ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζεκαληηθήο κεξίδαο αιβαλψλ πνιηηψλ κε κηθηή 

ειιελναιβαληθή ζπλείδεζε. Σνλ ίδην ηχπν ζπλείδεζεο θαίλεηαη φηη επλννχζε ε ζπλχπαξμε 

ειιεληθήο θαη αιβαληθήο γιψζζαο ζε καζεηέο κηθηψλ ρσξηψλ ή γεηηνληθψλ ρσξηψλ πνπ ιφγσ 

ζπλελψζεσλ θνηηνχζαλ ζε θνηλά ζρνιεία ή ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ δηαβηνχλ ειιεληθέο 

                                                                                                                                                                                     
231

Λνχηζεο Γ.  Ννκηθφ πιαίζην, φ.π, ζει. 3. 
232

 Μεηαμχ ησλ παληξεκέλσλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο ην 50% παληξεχνληαη κε ζπδχγνπο εθηφο κεηνλφηεηαο, Centre for 

Economic and Social Studies, φ.π., ζει. 1. 
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κεηνςεθίεο. Σειηθά, νη παξάγνληεο απηνί, κεηαμχ άιισλ, θαζηζηνχλ ζπκβαηή ηελ ειιεληθή θαη 

αιβαληθή ζπλείδεζε ζπλππάξρνληαο ζε κία εληαία εζλνηηθή ηαπηφηεηα (αληίζεηα θάηη ηέηνην ζα 

θάληαδε εμσπξαγκαηηθφ ζήκεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, 

ζηε Θξάθε, γηα παξάδεηγκα), παξ‟ φια ηα δείγκαηα αληηπαξάζεζεο ζηηο ζχλνηθεο αιβαληθέο θαη 

ειιεληθέο ηάμεηο ζε κηθηά ζρνιεία. ε θάζε πεξίπησζε, ν ρακειόο δείθηεο «ζπγθξνπζηαθόηεηαο» 

κεηαμύ ειιεληζκνύ θαη αιβαληζκνύ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί γηα ηελ κειέηε θαη ην ζρεδηαζκό ηεο 

ειιελόθσλεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Αιβαλία. 

    Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη είλαη ην εμήο: θαηά πφζν ε δεκηνπξγία κηαο κηθηήο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο ή ην θαζαξά εζληθφ πξφηππν ζα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε θαη ηελ άλζεζε ηεο 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

 

Ζ Καηάζηαζε ηεο Διιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα  

4.1.Δηζαγσγηθά 

      Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζηαζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία έρεη 

παξνπζηάζεη θάπνηεο αιιαγέο. Οη αιιαγέο απηέο ππήξμαλ ζαλ απνηέιεζκα αιιαγψλ ,άιινηε 

κεγαιπηέξσλ θαη άιινηε κηθξνηέξσλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο Ώιβαλίαο φζν θαη επξχηεξα 

,ζηελ Βιιάδα θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, αθνχ νη δηεζλείο εμειίμεηο κεηαβάιινληαη θαζεκεξηλά, 

θαη σο εθ ηνχηνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία. Βηδηθφηεξα: 

 Οη πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ην αιβαληθφ θξάηνο γηα λα ηεξήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο  γηα κηα ελδερφκελε έληαμε ηνπ ζηελ επξσπατθή 

έλσζε πεξλνχλ κέζα θαη απφ ην ζεζκηθφ θαζεζηψο ηεο πξνζηαζίαο ησλ  δηθαησκάησλ 

ηεο  ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο νπνίαο κηα βαζηθή  παξάκεηξνο απνηειεί ε  

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε. ΐέβαηα ην Ώιβαληθφ θξάηνο κέρξη ηψξα ππήξμε θεηδσιφ 

θαη έρεη θάλεη πνιχ κηθξά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή,  ρσξίο ηεο 

αλακελφκελεο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα θάλεη ζε φια ηα επίπεδα. 

 Δ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Βιιάδα ε νπνία έρεη μεζπάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

επεξεάζεη αξθεηά ηα δεδνκέλα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

ζρνιείσλ κε ειιελφγισζζε παηδεία ,θπξίσο φζν αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

,θαζψο πνιινί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο  απφ ηελ ΐφξεην Ήπεηξν θαη απφ νιφθιεξε 

ηελ Ώιβαλία επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο. 

 Οη γεληθφηεξεο πνιηηηθέο εμειίμεηο, νη λέεο ηζνξξνπίεο, ηα λέα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

πνπ πξνθχπηνπλ νπσζδήπνηε επεξεάδνπλ θαη ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε. 

      ηα  θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί ε θαηάζηαζε θαη νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα αιιά θαη  ζήκεξα ην ζρνιηθφ έηνο 2013 ζηελ 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία  πσο είλαη πξνθαλέο αμηφινγν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ δελ 

κπνξνχζακε λα βξνχκε γη'απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε επηηφπηα έξεπλα ζην ρψξν ηεο βνξείνπ επείξνπ 

-ζηηο πεξηθέξεηεο Ώξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο- φπνπ  έγηλαλ πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο βάζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν πιηθφ πνπ   ζπγθεληξψζεθε ζπλίζηαηαη  θπξίσο  ζε ζπλεληεχμεηο 

 εθπξνζψπσλ  ηεο κεηνλφηεηαο , δαζθάισλ, θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ ή θνηηεηψλ, κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ζρνιείσλ ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο, θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
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Ώξγπξνθάζηξνπ, Βπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη βηβιηνγξαθία θαη  πιηθφ     έξεπλαο   πνπ πξνέξρεηαη 

 απφ  επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ην 2010, 2009, ην2007 θαη ην2001 .Δ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε βάζε εξσηεκαηνινγίνπ κε έλα πνηθίιν  θαη  επξχ θάζκα εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ ζχγρξνλε Ώιβαλία θαη ελδεηθηηθά είρε ηελ εμήο κνξθή:  

 Πνζνηηθά δεδνκέλα:  

 Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ  ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηδησηηθά θαη δεκφζηα 

κεηνλνηηθά. 

 Σν θαζεζηψο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ θξνληηζηεξίσλ 

 Σα εθπαηδεπηήξηα ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο. 

Πνηνηηθά δεδνκέλα:  

 Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζηα κεηνλνηηθά, ηδησηηθά  θαη ζρνιεία ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο 

ηεο Ώιβαλίαο. 

 Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο αιβαληθήο, ηη πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκα. 

 Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, εθηχπσζε, πεξηερφκελν. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, επάξθεηα, θαηάξηηζε, κηζζνδνζία. Ώπφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. 

 Δ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, νη πξννπηηθέο θαη νη ζηφρνη ηνπο. 

Δπίζεο: 

 Δ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Βιιάδα, ε επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηψλ θαη πσο επεξεάδεη ηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο θαη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα.  

         Δ εξεπλά καο δελ είρε ηελ κνξθή απαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ έθδνζε 

ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, αιιά κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγηφ καο πξνζπαζήζακε λα αληιήζνπκε 

απφ δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηνηρεία πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θαζψο θαη ζηάζεηο ,πξνηάζεηο 

,απφςεηο ,πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ ειιελφθσλε εθπαίδεπζε ζήκεξα. ια απηά ηα ζηνηρεία ηα 

επεμεξγαζηήθακε  θαη ηα παξνπζηάδνπκε ζηα δχν ηειεπηαία θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο καο. 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειιελφγισζζσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Ώιβαλία ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν θαη ζε πνηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ 

εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ,πξέπεη λα θάλνπκε ηελ εμήο επηζήκαλζε. χκθσλα κε ηηο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
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 Κπξίσο ειιελόθσλνη καζεηέο: ηα κεηνλνηηθά(δεκνηηθά θαη ιχθεηα) θαη ην 

ηδησηηθφ  δεκνηηθφ ζρνιείν κεξνο ηεο Υηκάξαο
233

(Ώλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο-βι. Λχθεην Ληβαδεηάο-αιβαλφθσλνη καζεηέο θνηηνχλ ζε απηά ηα 

ζρνιεία) 

 Μηθηόο καζεηηθόο πιεζπζκόο .ηα ζρνιεία κε πξφγξακκα αληίζηνηρν ησλ 

κεηνλνηηθψλ ,κε κηθηφ καζεηηθφ(θπξίσο κεηνλνηηθφ):Σα λεπηαγσγεία, δεκνηηθφ θαη 

ιχθεην ηεο εθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο
234

,ην Ώξζάθεην 
235

θαη ην ηδησηηθφ ζρνιείν 

φκεξνο
236

 ζηελ Κνξπηζά. 

 Κπξίσο  κε ειιελόθσλνη καζεηέο. ηα θξνληηζηήξηα ειιεληθήο γιψζζαο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε κε ειιελφθσλνπο(ζπρλά θαη ζε παηδηά κε κηθξή γλψζε ηεο 

ειιεληθήο απφ ην ζπίηη).  

  Ο  καζεηηθφο πιεζπζκφο ηεο κεηνλφηεηαο ,ζε κεγαιχηεξα ε κηθξφηεξα πνζνζηά θνηηά ζήκεξα -

ζρνιηθφ έηνο 2012-13-ζηα εμήο ζρνιεία φπνπ πξνζθέξεηαη ειιελφθσλε εθπαίδεπζε: ε 21 

ελληάρξνλα Αεκνηηθά-Γπκλάζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη 4 Λχθεηα πνπ 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

                                                           
233

 Έρεη ηδξπζεί απφ ηελ ειιεληθή ΜΚΟ «Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο αδειθφηεηα» θαη ππνζηεξίδεηαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηνπ έμνδα θαη ηελ ιεηηνπξγία(δάζθαινη θιπ) απφ ηα ππνπξγεία εμσηεξηθψλ θαη παηδείαο αληίζηνηρα. 
234

Δ Ώπηνθέθαιε Οξζφδνμε Βθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο ίδξπζε ην 1998 ην εθθιεζηαζηηθφ Λχθεην «Σίκηνο ηαπξφο» ζην 

Ώξγπξφθαζηξν, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη  λνκηθά σο «δίγισζζν ζξεζθεπηηθφ κε θξαηηθφ ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο». 

Δ ειιεληθή δηδάζθεηαη εληαηηθά ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ελψ ε αιβαληθή δηδάζθεηαη παξάιιεια σο γισζζηθφ 

κάζεκα. ην ζρνιείν απηφ θνηηνχλ πεξίπνπ 40 νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί καζεηέο ππφηξνθνη ηεο εθθιεζίαο, απφ ηνπο 

νπνίνπο ην 10% πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα,. Ώληίζηνηρν ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζην Απξξάρην. Δ εθθιεζία 

έρεη ηδξχζεη επίζεο ην Ελζηηηνχην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Ώξγπξφθαζηξν πξνζθέξνληαο ζε 60 

ζπ0νπδαζξηεο(2008-09) 2εηέο πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο θαη έλα ηερληθφ Λχθεην ζνλ Μεζνπφηακν(3εηέο) 

ζην νπνίν θνηηνχλ 99 καζεηέο. Δ Οξζφδνμε εθθιεζία δηαηεξεί δίθηπν λεπηαγσγείσλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο θεληξηθήο 

θαη λφηηαο Ώιβαλίαο. ε κεηνλνηηθέο πεξηνρέο .ιεηηνπξγνχλ 3 δίγισζζα λεπηαγσγεία ζην Ώξγπξφθαζηξν, θαη απφ έλα 

ζηνπο αγίνπο ζαξάληα ηελ Αεξβηηζάλε θαη ηελ Πξεκεηή. ηα λεπηαγσγεία απηά ρξεζηκνπνηείηαη ε ειιεληθή καδί κε 

ηελ αιβαληθή. Βπηπξφζζεηα ,ζε φια ηα λεπηαγσγεία γίλνληαη καζήκαηα αγγιηθψλ. Σέινο ην 2008-9 άλνημε θαη 

δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο εθθιεζίαο ζην Ώξγπξφθαζηξν ηνπ νπνίνπ ην 50% αλήθεη ζηελ κεηνλφηεηα(ζε ζχλνιν 15 

καζεηψλ ηεο ά ηάμεο. 
235

Σν Ώξζάθεην (Φηιεθπαηδεπηηθή εηαηξεία) απνηειεί ην κφλν μέλν ειιεληθφ ζρνιείν ζηελ Ώιβαλία, ην νπνίν παξέρεη 

κεξηθψο ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηα Σίξαλα απφ ην 1998-99(ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε (404/1-7-1998)Οξηζκέλα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή. ηελ πξάμε ε ειιεληθή γιψζζα δηδάζθεηαη 

γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηφζν σο πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο 

,φζν θαη σο πξνο ηελ επηηπρία ησλ απνθνίησλ ζηε εηζαγσγή ζε παλεπηζηήκηα ηεο Ώιβαλίαο θαη9 ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα 

ηελ θνίηεζε ζην Ώξζάθεην απαηνχληαη δίδαθηξα 1200 επξψ ην έηνο κε δσξεάλ ζίηηζε, πνζφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

θνίηεζε θπξίσο παηδηψλ απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο. Σν ζρνιείν απεπζχλεηαη ζε ρξηζηηαλνχο καζεηέο ,ελψ ιίγνη καζεηέο 

αλήθνπλ ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Βλ γέλεη απνηειεί κηα παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ζηελ Ώιβαλία. 
236

Έρεη ηδξπζεί απφ ηελ ειιεληθή ΜΚΟ «πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Ώδειθφηεηα» θαη ππνζηεξίδεηαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηνπ έμνδα θαη ηελ ιεηηνπξγία (δάζθαινη θιπ) απφ ηα ππνπξγεία εμσηεξηθψλ θαη Παηδείαο αληίζηνηρα. 
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 5 Βλληάρξνλα ζρνιεία θαη 3 Λχθεηα ζην Ώξγπξφθαζηξν(ζπκπεξηιακβάλεηε ε 

Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία), 

 6 Βλληάρξνλα  θαη 1 Λχθεην ζηνπο Άγηνπο αξάληα θαη 8 Βλληάρξνλα ζρνιεία ζην 

Αέιβηλν.  

 Σα ζρνιεία ηεο νξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο  

 Σα δπν Εδησηηθά ζρνιεία  «κεξνο»  ζηελ Υηκάξα θαη ηελ Κνξπηζά θαη ηέινο, 

 Σν Εδησηηθφ ζρνιείν «Ώξζάθεην» ησλ Σηξάλσλ. 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο  ζηελ ειιεληθή κεηνλνηηθή δψλε  γηα ην ρνιηθφ έηνο 2012-

2013 ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο ζρνιεία:     

 Πεξηθέξεηα Αξγπξνθάζηξνπ: 

 Λύθεηα: 

1.Λχθεην ΐνπιηαξαηηνχ 

2.Λχθεην Αεξβηηζάλεο 

3.Λχθεην Ώξγπξνθάζηξνπ (πξψελ παηδαγσγηθή ζρνιή) «Παληειή σηήξε» 

 Γπκλάζηα: 

1.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην ΐνπιηαξαηηνχ 

2.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Αεξβηηζάλεο 

3.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Φξάζηαλεο 

4.Αεκνηηθφ –Γπκλάζην Γεσξγνπηζάηη 

5.Αεκαηηθφ-Γπκλάζην Πνιίηζαλεο 

 Πεξηθέξεηα Αγίσλ αξάληα-Γειβίλνπ 

 Λύθεηα: 

1.Λχθεην Λεηβαδηάο 

 Γπκλάζηα: 

1.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Λεηβαδηάο 

2.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην  Αίβξεο 

3.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Αεξκηζίνπ 

4.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Σζνχθαο 

5.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Ώιίθνπ 

               6.Αεκνηηθφ-Γπκλάζην Ώ.Sheme(Άγηνη αξάληα 
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4.2. Σα Μεηνλνηηθά ρνιεία.             

 Μαζεηέο ζε ζρνιεία κε κεηνλνηηθέο ηάμεηο ζηελ Πεξηθέξεηα Γειβίλνπ,  2012-2013
237

 

N

r 

ρνιεία 

 

                                               Σάμεηο Ώξηζκφ

ο 

Ααζθά

ισλ 

i ii 

 

iii 

 

iv 

 

v vi vii viii ix 

  α

ξ. 

ζει

. 

α

ξ 

ζει

. 

α

ξ 

ζει

. 

α

ξ 

ζ

ε

ι. 

α

ξ 

ζει

. 

α

ξ. 

ζ

ε

ι. 

α

ξ. 

ζει

. 

αξ

. 

ζει

. 

α

ξ 

ζε

ι. 

χλνιν 

1 Κψζηα 

Σζηαβν 

1 0 1 1 1 0 2 1     5 4 1 0   4 

2 Μέζν 

πφηακνο 

3 0 4 1 3 3 4 4 4 2 6 3 6 4 8 3 4 2 4 

3  

Κξαληά 

4 2 4 1 3 1 3 2 1 1         1 

4  

Μπηζηξηζ

α 

  1 0   1 0           3 

5  

Κσζηάξη 

  2 1   1 1           1 

6  

Φνηλίθη 

2 0 5 2 0 0 4 3 3 1 5 2 6 3 4 2 5 4 5 

7 Καξαράηδ

η 

1 0 3 3 2 1 2 2 1 1         1 

8 ΐξηψλη 1 1 2 1 1 0     2 2   1 1 1 0 3 

  1

2 

3 2

2 

10 1

0 

5 1

7 

1

3 

9 5 1

3 

 1

7 

11 14   6  

 

   Πεγή: Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ,Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster,2013 

Ο αρηζκός ηφλ καζεηώλ κεηολοηηθώλ ζτοιείφλ ηες περηοτής Αργσροθάζηροσ,  2012-2013 

Shenim Nxenesit poshte vijes jane ne klasa shqipe te ketyre shkollave (Ο αξηζκφο θάησ απφ ηελ θάζεην δειψλεη ηνπο 

καζεηέο ζε αιβαληθέο ηάμεηο απηψλ ησλ ζρνιείσλ) 
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Republika e  Shqipërisë,  Ministria e Arsimit dhe Shenceves, Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ-

Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster 2013. 

N

R 

ρνιεία i ii iii iii v vi vi

i 

vi

ii 

ix χλν

ιν 

x xi xi

i 

χλν

ιν 

χλνιν 

Ααζθάισ

λ 

Μεηνλνηηθν

ί 

1  

Αεξβηηζάλε 

7 10 7 6 10 16 9 5 1

5 

85 1

2 

1

2 

1

1 

35 18 15 

2  

Φξαζηάλε 

1 1 - 1 - 2 - 3 2 10 - - - - 5 5 

3 Γεσξγνπηζ

άηη 

-/1 -

/1 

-

/1 

2/

1 

2/

2 

1/1 1/

1 

1/

1 

3/

1 

10/1

0 

- - - - 6 3 

4 ΐνπιηαξάηη 1 1 2 1 3 2 3 3 6 22 1

6 

2

0 

1

6 

52 14 9 

5 Πνιπηζάλε 

 

- - -

/1 

- - 1/1 4 - - 5/2 - - - - 2 - 

6 Ώξγπξφθαζ

ηξν 

13 14 25 26 17 25 3

2 

3

1 

2

9 

212 2

9 

3

8 

3

7 

104 24 20 

S  22

/1 

26

/1 

34

/2 

36

/1 

32

/2 

47/

2 

4

9/

1 

4

3/

1 

5

5/

1 

344/

12 

5

7 

7

0 

6

4 

191 69 52 
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Ο αξηζκόο ησλ κεηνλνηηθώλ καζεηώλ ζε ζρνιεία πεξηνρήο Αγ.  αξάληα 2012-2013 
238

 

Πεγή:Ministria e Arsimit dhe Shkences,Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster(Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Βπηζηήκεο, 

Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ)2013. 

   

  Βπίζεο πνιιέο ειιεληθέο  κεηνλνηηθέο ηάμεηο ιεηηνπξγνχλ καδί κε δεκφζηα Ώιβαληθά ζρνιεία. 

Μφλν ζηνπο Ώγίνπο αξάληα ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κεηνλνηηθέο ηάμεηο πνπ ζπζηεγάδνληαη κε 

αιβαληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη δηνηθεηηθά ππάγνληαη ζε απηφ(δειαδή ππάξρεη ππνδηεπζπληήο σο 

επηθεθαιήο ησλ ηάμεσλ απηψλ, ελψ ν πξντζηάκελνο δηεπζπληήο είλαη ηνπ αιβαληθνχ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ).Δ αξλεηηθή πιεπξά ηεο ππαγσγήο κεηνλνηηθνχ ζε αιβαληθφ δεκφζην ζρνιείν είλαη 

πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα παξά δηνηθεηηθήο θχζεσο. ην Ώξγπξφθαζηξν κφιηο απφ  ην 

2009-2010 ην κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ κεηαθέξζεθε θαη ζπζηεγάδεηαη κε ηελ Παηδαγσγηθή 

αθαδεκία(ζηελ νπζία ην κφλν πιήξεο κεηνλνηηθφ ιχθεην) δηαηεξψληαο σζηφζν-έζησ ηππηθά- ηελ 

δηνηθεηηθή ππαγσγή ζην αιβαληθφ δεκφζην ζρνιείν, ελψ ζην Αέιβηλν ην εθεί κεηνλνηηθφ ζρνιείν 

ιεηηνπξγεί σο «αλεμάξηεην» κεηνλνηηθφ ζρνιείν κε δηθφ ηνπ δηεπζπληή. Σν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ 
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 Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ,Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster,2013. 

N

r 

ρνιεία 

Αεκφζη

α 

   

Ώξηζκφο Μεηνλνηηθψλ Μαζεηψλ 

   Λχθεην ρνιεί

α 

Αάζθαινη Βπίπεδν 

κφξθσζεο 

  i ii iii iv v vi vi

i 

viii ix χλν

ιν 

κεην
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θνί 

x x

i 

x

i

i 

ζ

χ

λ

ν

ι

ν 

κ

εη

ν

λ

ν

ηη

θ

ά 

ζ

π

λ

ν

ιη

θ

ά 
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νηηθν

ί 
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1 Άγηνη 
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α 

 

21 2

1 

2

9 

3

3 

2

4 

2

4 

2

1 

36 2

3 

1368 232    9

6 

2

1 

5

8 

12 12 0 

2  

Ληβαδεη

ά 

 

7 7 7 1

0 

8 5 1

0 

9 6 96 69 7 9 5   1

4 

8 8 0 

3  

Αίβξε 

 

0 0 1 0 1 3 2 3 0 10 10      2 2 1 1 

4  

Αεξκίζε 

 

2 3 1 1 0 0 0 0 0 7 7      1 1 1 0 

5  

Σζνχθα 

 

0 2 0 4 1 0 0 0 0 90 7      8 5 5 0 

6  

Ώιίθνπ 

 

3 6 1 2 2 1 1 0 0 39 16      5 1 1 0 

  

χλνιν 

33 3

9 

3

9 

5

0 

3

6 

3

3 

3

4 

48 2

9 

1610 341 7 9 5 9

6 

2

1 

8

8 

29 28 1 
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δηέπεη ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη  Ώγίσλ αξάληα είλαη απηφ ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ, δειαδή δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα ηνπ δίγισζζνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ:    

4.2.1.Γεκόζην Μεηνλνηηθό ρνιείν Βνπιηαξαηίνπ
239

 

        Σν εληαίν δσδεθαηάμην κεηνλνηηθφ  ζρνιείν ΐνπιηαξαηίνπ έρεη ζπλνιηθά 12 ηάμεηο θαη 12 

ηκήκαηα(5 ηάμεηο δεκνηηθφ-4 γπκλάζην θαη 3 Λχθεην). ην δεκνηηθφ θνηηνχλ 9 καζεηέο ζην 

γπκλάζην 26 θαη ζην ιχθεην 52.Σν ρνιείν ΐνπιηαξαηίνπ εληζρχζεθε ζε αξηζκφ καζεηψλ κεηά ηηο 

πξψηεο ζπλελψζεηο ζρνιείσλ πνπ έγηλαλ ην 2002.Ώξρηθά ε πξψηε πξνζπάζεηα έγηλε κε  ηελ 

ζπλέλσζε  κε ην  γπκλάζην ηεο ΐφδεζηαο θαη  ην ζρνιείν ησλ ΐξπζεξψλ. Πξηλ 2 ρξφληα  ήξζε θαη 

ην Αεκνηηθφ ηεο ΐφδεζηαο ζην ζρνιείνπ ΐνπιηαξαηίνπ. ήκεξα ζην ζρνιείν θνηηνχλ καζεηέο απφ 

17 ρσξία ηεο πεξηνρήο, εθηφο απφ ην δεκνηηθφ ζην Γεσξγνπηζάηη. Δ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ 

γίλεηαη κε ζρνιηθφ ιεσθνξείν ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ δηεχζπλζε παηδείαο ζην 

Ώξγπξφθαζηξν. Βπίζεο ζην ΐνπιηαξάηη ππάξρεη θαη νηθνηξνθείν ζειέσλ ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

δηακέλνπλ καζήηξηεο απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ κπνξνχλε λα κεηαθηλνχληαη 

θαζεκεξηλά ζη ζπίηηα ηνπο. 

Πξόγξακκα καζεκάησλ Σν ζρνιείν αθνινπζά ην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Ώιβαληθνχ ππνπξγείνπ παηδείαο: α)ζην Αεκνηηθφ (5 

πξψηεο ηάμεηο φια ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ κηα ψξα ηελ εκέξα πνπ 

γίλεηαη ην κάζεκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, εθηφο απφ ηελ πξψηε ηάμε. β)ζην Γπκλάζην ην 70% 

ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηα ειιεληθά θαη ην 30% πεξίπνπ ζηα αιβαληθά(πρ. αιβαληθή γιψζζα θαη  

ινγνηερλία, καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, ην δε κάζεκα ηεο ηζηνξίαο κφλν ζηελ 9ε ηάμε (,ηζηνξία 

ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο) γ) ηέινο ζην Λχθεην ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα Ώιβαληθά, εθηφο απφ ηελ 

ειιεληθή  γιψζζα  θαη ινγνηερλία , πέληε  ψξεο ηελ εβδνκάδα.. Βηδηθφηεξα ζην παιαηφηεξν 

ηεηξάρξνλν ιχθεην ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηλφηαλε κφλν 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε 

θάζε ηάμε, θαη ην πξφγξακκα ήηαλ πνιχ θησρφ  θαη πεξηνξηδφηαλ κφλν ζε απιέο επαλαιήςεηο ησλ 

καζεκάησλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. ήκεξα κεηα ηελ εθπαηδεπηηθή  κεηαξξχζκηζε  

ηεο Ώιβαλίαο, ην Λχθεην έγηλε πιένλ ηξίρξνλν, θαηφπηλ πηέζεσλ θαη πνιιψλ αηηεκάησλ, ην κάζεκα 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο  εληάρζεθε  θαλνληθά θαη αλαβαζκίζηεθε ζην πξφγξακκα 

ηνπ Λπθείνπ έρνληαο ηηο ίδηεο ψξεο εβδνκαδηαίσο πνπ έρεη θαη ην κάζεκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο 

θαη ινγνηερλίαο. Μάιηζηα είλαη θαη κάζεκα πνπ εμεηάδεηαη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνχ Ενπλίνπ 

φπσο φια ηα καζήκαηα.      
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Republika e Shqipërisë, Ministria e  Arsimit dhe Shenceves, Drejtoria R kurrikules dhe monitorim vleresimit, 

Rruga:”Durresit”, Nr. 23, Tirane-Shqiperi. Αηεχζπλζε Μεηνλνηηθνχ Βλληάρξνλνπ ρνιείνπ ΐνπιηαξαηίνπ 2013. 
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Σα βηβιία. Δ πξνκήζεηα  θαη ν εθνδηαζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε βηβιία γίλεηαη απφ ηελ Αηεχζπλζε 

παηδείαο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ώιβαληθφ ππνπξγείν παηδείαο ,φπσο πξνβιέπεη 

ν λφκνο γηα ην θαζεζηψο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Παιαηφηεξα πάλσ απφ κηα δεθαεηία ην 

Βιιεληθφ ππνπξγείν Παηδείαο πξνκήζεπε κε βηβιία ην ρνιείν. ήκεξα θαη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα 

έρεη ζηακαηήζεη νπνηνζδήπνηε εθνδηαζκφο ηνπ ζρνιείνπ κε βηβιία απφ ην ειιεληθφ ΤΠΒΑΐ. 

Γάζθαινη ην  Ασδεθαηάμην  ζρνιείν  δεκφζην κεηνλνηηθφ ηνπ ΐνπιηαξαηίνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα 

15 Αάζθαινη. ινη είλαη απφ ηελ κεηνλφηεηα κε ζπνπδέο ηφζν ζηελ πξψελ Παηδαγσγηθή 

Ώθαδεκία, φζν θαη ζε ηκήκαηα αιβαληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Τπάξρνπλ θαη ειάρηζηνη αιβαλφθσλνη 

γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ γίλνληαη ζηελ αιβαληθή. Δ κηζζνδνζία ηνπο γίλεηαη 

θαλνληθά απφ ην Ώιβαληθφ δεκφζην σο ππάιιεινη ηνπ Ώιβαληθνχ Αεκνζίνπ.                                                          

4.2.2.Γεκόζην Μεηνλνηηθό ρνιείν Γεξβηηζάλεο
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  Σν δσδεθαηάμην   κεηνλνηηθφ ζρνιείν Αεξβηηζάλεο (5 δεκνηηθφ-4γπκλάζην-3 ιχθεην) έρεη 12 

ηκήκαηα θαη 120 παηδηά πνπ θνηηνχλ ζήκεξα,  ζρνιηθφ έηνο 2012-2013.ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

ην 95% απνηειείηαη απφ ειιελφθσλνπο κεηνλνηηθνχο θαη ην 5% απφ αιβαλφθσλνπο απφ ηα θνληηλά 

ρσξηά. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε  

θαη ηελ παξνπζία καζεηψλ απφ ην ρσξηφ Λαδαξάηη αθφκε θαη ζην λήπην θαη ην δεκνηηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη καζεηέο κεηαθηλνχληαη κε ζρνιηθφ ιεσθνξείν ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ δηεχζπλζε 

παηδείαο Ώξγπξνθάζηξνπ ηνπ Ώιβαληθνχ ππνπξγείνπ. Σν ζρνιείν ηεο Αεξβηηζάλεο δελ έρεη 

ζπλελσζεί κε άιια ζρνιεία. Έηζη ιεηηνπξγνχζε πάληνηε, έζησ θαη κε ιίγνπο καζεηέο. 

Πξόγξακκα καζεκάησλ Ώθνινπζείηαη ην πξφγξακκα πνπ ηζρχεη γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία: 

1)Σα πέληε πξψηα ρξφληα (Αεκνηηθφ) φια ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα ειιεληθά. Μεηά ηελ πξψηε 

ηάμε, ζηηο ππφινηπεο 4 πξνζηίζεηαη θαη ε αιβαληθή γιψζζα ζην πξφγξακκα ,5 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

2)ην Γπκλάζην( 4 ηάμεηο)ζηα ειιεληθά γίλεηαη ην 70% ησλ καζεκάησλ φπσο π.ρ.(γιψζζα, 

γεσγξαθία, εζηθή, ηρλνγξαθία, ηζηνξία θηι ),ζηα Ώιβαληθά π.ρ. (καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, 

ηζηνξία 9εο ηάμεο, θι) 

3) ην Λχθεην, φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηα αιβαληθά. Βπίζεο δηδάζθεηαη 5 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ζε θάζε ηάμε ε ειιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία.  

Βηβιία Σα βηβιία δηαλέκεη δσξεάλ ζηηο ελλέα πξψηεο ηάμεηο, ην αιβαληθφ ππνπξγείν παηδείαο , δηφηη 

ην θφζηνο είλαη πςειφ γηα απηφ ην ιφγν αλαιακβάλεη ην αιβαληθφ θξάηνο. ην Λχθεην ηα βηβιία 

δελ είλαη δσξεάλ θαη ηα πιεξψλνπλ νη καζεηέο. 

Γάζθαινη  Οη Αάζθαινη ζην δεκφζην κεηνλνηηθφ ζρνιείν Αεξβηηζάλεο γηα ην ρνιηθφ έηνο 2012-

2013 είλαη 17,φινη απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Τπάξρεη κηα αιβαλφθσλε  δαζθάια κφλν γηα ην 
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Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ, Αηεχζπλζε Μεηνλνηηθνχ Βλληάρξνλνπ ρνιείνπ Αεξβηηζάλεο 

2013. 
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κάζεκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Σα αιιά καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα ηα 

δηδάζθνπλ νη ίδηνη νη κεηνλνηηθνί ειιελφθσλνη δάζθαινη γηαηί δηαζέηνπλ θαη πηπρία   αιβαληθήο 

θηινινγίαο. Δ κηζζνδνζία ηνπο γίλεηαη θαλνληθά απφ ην αιβαληθφ δεκφζην.  

 

Πξόγξακκα Μαζεκάησλ Δλληάρξνλνπ Μεηνλνηηθνύ ρνιείνπ
241

     

 

 

Πεγή: Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ,Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster,2013. 
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Republika e Shqipërisë, Ministria e   Arsimit dhe Shenceves, Drejtoria R kurrikules dhe monitorim vleresimit, 

Rruga:”Durresit”, Nr .23, Tirane-Shqiperi.2013. 

Nr  

Μαζήκαηα 

 

                                               Σάμεηο 

i ii iii iv v vi vii viii ix 

01 Gjuha amtare (greke) 8 6 5 4 4 4 4 4 3 

02 Gjuha shqipe dhe lexim letrar 0 5 5 5 5 4 4 4 4 

03 Gjuhe e huaj - - -- - - 2 2 2 25 

04 Matematike 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

05 Dituri natyre - - 2 3 2 - - - - 

06 Fizike - - - - - 1 2 2 2 

07 Kimi - - - - - - 1 1 2 

08 Biologji dhe edukim shendetsor - - - - - 2 2 2 2 

09 Vendilindja     2     

10 Histori - - - 1 - 2 2 2 2 

11 Gjeografi - - -  - 2 2 2 2 

12 Histori amtare(greke) - - - - - - - - 1 

13 Gjeografi amtare(greke) - - - - - - - 1 - 

14 Edukate shoqerore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Edukim figurativ 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

16 Edukim muzikor 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

17 Aftesim teknologjik 1 1 1 1 1 1 1  - 

18 Edukim fizik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 Veprimtari jeshtekurrikulare e 

lende me zgjedhje 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Informatike - - - - - - 1 1 1 

21 Edukimi per karrieren - - - - - - - - 1* 

22 Shuma (ora/jave) 20/21 23 24 24 24 29 31 31 31 
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       Σν  Γεκόζην Μεηνλνηηθό Λύθεην Αξγπξνθάζηξνπ «Παληειή  σηήξε» 

 

 

4.2.3.Γεκόζην Μεηνλνηηθό Λύθεην Αξγπξνθάζηξνπ «Παληειή  σηήξε»
242

 

    Σν Μεηνλνηηθφ Λχθεην Ώξγπξνθάζηξνπ «Παληειή σηήξε», ήηαλ παιαηφηεξα παηδαγσγηθή 

αθαδεκία κε ζθνπφ λα απνθνηηνχλ δάζθαινη, νη  νπνίνη  ζηειέρσλαλ θαη ζηειερψλνπλ ηα  ειιεληθά 

κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Ώιβαλίαο. Με ηελ  αιιαγή ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο αιβαληθήο λνκνζεζίαο 

έρεη κεηαηξαπεί ζε κεηνλνηηθφ Λχθεην. Έρεη θξαηήζεη  βέβαηα θάπνηα καζήκαηα φπσο παηδαγσγηθά 

θαη ςπρνινγία ηα νπνία  δίλνπλ παηδαγσγηθφ ηφλν ζην ζρνιείν. Σν ρνιείν έρεη αξθεηά θαιφ 

επίπεδν ζπνπδψλ ,δελ πζηεξεί ζε ηίπνηα απφ ηα δεκφζηα αιβαληθά ζρνιεία. Βπίζεο ην 

Παηδαγσγηθφ Λχθεην «Παληειή σηήξε» θάλεη κία πξνζπάζεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ  ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ,  κε εξγαζίεο θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ λα αλαδεηρζεί ν ηφπνο, ν 

πνιηηηζκφο, ε γιψζζα ,ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο. Έρεη ηξεηο ηάμεηο θαη πέληε ηκήκαηα, απφ 

δπν ζηελ 11ε θαη ηελ 12ε  ηάμε. Ώπφ 20 παηδηά πεξίπνπ ην θάζε ηκήκα. Δ πξνέιεπζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη εηεξνγελήο. Έλα πνζνζηφ 30% κε 40% έρνπλ θαη ηνπο δπν γνλείο 

ειιελφθσλνπο κεηνλνηηθνχο. Έλα 30% έρεη ηνλ έλα απφ ηνπο δπν γνλείο ηνπ ειιελφθσλν 

κεηνλνηηθφ θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ καζεηέο ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη δπν 

αιβαλφθσλνη θαη έρνπλ δήζεη θαη γελλεζεί ζηελ Βιιάδα.   ια ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηα ειιεληθά 

εθηφο: α)απφ ηελ αιβαληθή γιψζζα πνπ γίλεηαη 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα, β)ηελ ηζηνξία ηνπ αιβαληθνχ 

θξάηνπο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ 11ε ηάμε γ)ηελ γεσγξαθία πνπ γίλεηαη ζηελ 12ε ηάμε. 

                                                           
242Αηεχζπλζε Μεηνλνηηθνχ Λπθείνπ «Παληειή σηήξε» Ώξγπξφθαζηξν 2013. 



Σ ε λ ί δ α  | 154 

 

Βηβιία Σα βηβιία είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. Αελ έρνπλ έξζεη πνηέ βηβιία απφ ηελ Βιιάδα. 

Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε κεηαθξάζεηο αιβαληθψλ θεηκέλσλ θαη ζεκεηψζεηο θαζφηη αθνινπζείηαη 

ην πξφγξακκα ηνπ Ώιβαληθνχ ππνπξγείνπ παηδείαο. Σν θφζηνο ησλ βηβιίσλ είλαη αξθεηά πςειφ 

θαη ινγσ ειιείςεσλ πφξσλ, αλαγθαζηηθά νη δάζθαινη κεηαθξάδνπλ βηβιία  θαη κε ζεκεηψζεηο 

παξαδίδνπλ ηελ γλσζηηθή πιε. 

Γάζθαινη Σν ρνιείν έρεη 28 δαζθάινπο, απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Έρεη θαη 2-3 

Ώιβαλφθσλνπο πνπ δηδάζθνπλ ηα καζήκαηα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο, ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο 

φηαλ απηά γίλνληαη ζηελ αιβαληθή. Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο κε απφζπαζε απφ ηελ Βιιάδα δελ 

εξγάδεηαη ζην Λχθεην. 

4.2.4.Μεραληζκόο επίβιεςεο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ    

       Ο πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο  ην πιαίζην ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ 

ειιελφγισζζσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Ώιβαλίαο έρεη ζεζκνζεηεζεί ε ζέζε ηνπ πληνληζηή 

εθπαίδεπζεο. Ο ζπληνληζηήο εθπαίδεπζεο είλαη απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ Βιιάδα κε 

θαζήθνληα επνπηείαο ησλ ζρνιείσλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Ώιβαλία. Καίξηαο ζεκαζίαο 

φκσο  είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 

ε βέιηηζηε πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, αιιά επξχηεξα γηα 

ηελ ζεκειίσζε κηα νπζηαζηηθήο θαη απνδνηηθήο παξνπζίαο ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη δηάδνζεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ Ώιβαλία. Δ άζθεζε πνιηηηθήο 

«εμνξζνινγηζκνχ» θαη ζπλεξγαζίαο(φισλ ησλ ειιεληθψλ θαη αιβαληθψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ) 

αλ θαη ζα απνηεινχζε απηνλφεην ζηφρν εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πληνληζηή ,κέρξη ζήκεξα 

ειάρηζηα ή θαζφινπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.  

                                         Γεκόζην Μεηνλνηηθό ρνιείν Γεξβηηζάλεο              
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«Πξόγξακκα καζεκάησλ»:  

          Πξόγξακκα Μαζεκάησλ Μεηνλνηηθνύ Λπθείνπ
243

 Αξγπξνθάζηξνπ «Παληειή σηήξε». 

         Plani Mesimor I Shkolles se Mesme me profil Pedagogik te Gjuhes Greke   «Panteli   

Sotiri»2013 

 

                                                           
243Πεγή:Republika e shqiperise, Ministria e Arsimit dhe Shkences, Drejtoria e Kurrikules dhe Monitorim Vleresimit, Rugga 

“Durresit,nr23,Tirane-Shqiperi. 

Nr     

Μαζήκαηα 

 

 

Σάμεηο 

Σάμε 10
ε
  Σάμε 11

ε
     Σάμε 12

ε
  

1 Arte( muzika, vallezimit, tetri, arti pamor) 1 1 1 

2 Edukim fizik dhe sportet 2 2 2 

3 Gjuha e huaj e pare 3 3 3 

4 Gjuha shqipe dhe letersia 3 3 3 

5 Gjuha Greke dhe latersia 3 3 3 

6 Karriera, aftesimi per  jeten 1 1 1 

7 Matematika 3 3 3 

 

 

8 

Kimia 2 2 - 

Fizika 2 2 - 

Biologjia 2 2 - 

Shkenca e tokes, mjedisit dhe hapesires 2 - - 

 

9 

Qytetaria 2 1 - 

Historia 1 2 2 

10 Geografia - 1 2 

Ekonomia - - 2 

 

11 

TIK 2 1 1 

Psikologjia 1 

 

1 

 

1 

 

12 Pedagogjia - 1 1 

 Shuma 30 30 30 

13 Kurrikula ne base shkolle 

 

2 

 

2 3 

14 Shuma 32 

 

32 33 
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4.3.Σα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο 

4.3.1.Νεπηαγσγεία 

    ήκεξα δελ ιεηηνπξγνχλ κεηνλνηηθά λεπηαγσγεία, δειαδή λεπηαγσγεία εληαγκέλα ζηνλ θχθιν 

ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο, Χζηφζν ,ελ ηνηο πξάγκαζη, σο ηέηνηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα 

λεπηαγσγεία πνπ έρεη ηδξχζεη ε εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο θαη ζηα νπνία έλαο ηνπιάρηζηνλ 

λεπηαγσγφο είλαη ειιελφθσλνο/Έιιελαο (απνζπαζκέλνο απφ ηελ Βιιάδα)Μάιηζηα ζηα 

λεπηαγσγεία απηά δηδάζθεηαη θαη ε αγγιηθή γιψζζα. ηελ ηνπηθή θνηλσλία (κεηαμχ ρξηζηηαλψλ, 

Ώιβαλψλ θαη κεηνλνηηθψλ)ηα λεπηαγσγεία απηά έρνπλ κεγάιε δήηεζε θαη απμεκέλν θχξνο. 

Φαίλεηαη γηα ην ιφγν απηφ φηη ε εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο ζα ζπλερίζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, εμαζθαιίδνληαο πξφζβαζε ησλ λεπίσλ απηψλ ζε δεκνηηθφ ζρνιείν. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζεσξνχληαη απφ πνιινχο φηη ηα ζρνιεία ηεο Βθθιεζίαο είλαη αληαγσληζηηθά  ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θζίλνπζα πνξεία. Κξίζηκν δηαθνξνπνηφ ζηνηρείν 

είλαη φηη ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε κέιε ηεο κεηνλφηεηαο, ελψ ηα 

ζρνιεία ηεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο ζε θάζε αιβαλφ πνιίηε πνπ επηζπκεί λα ζηείιεη ηα παηδηά ηνπ 

ζε απηά. 

  Θεσξεηηθά, νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο λέσλ λεπηαγσγείσλ ππάγνληαη ζε δπν λνκηθέο θαηεγνξίεο: 

α)ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ,ζηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα θαηνρπξσζεί λνκηθά θαη λα επηηεπρζεί 

πνιηηηθά ε δηεχξπλζεο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην λεπηαγσγείν θαη β)ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε(αιβαληθφο λφκνο 7952/1995),ήδε ππάξρεη ην πξνεγνχκελν ησλ λεπηαγσγείσλ ηεο 

Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο θαη ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε ειιεληθή γιψζζα καδί κε 

ηελ αιβαληθή(αιιά θαη ηελ αγγιηθή). 

  Με ηελ παηξηθή θξνληίδα ηνπ Μαθαξηφηαηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Ώλαζηαζίνπ θαη ηελ πξσηνβνπιία 

ηεο Οκάδαο Οξζφδνμσλ Γπλαηθψλ ησλ Σηξάλσλ ιεηηνχξγεζε ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1994 ην πξψην 

Νεπηαγσγείν. ηε ζπλέρεηα ιεηηνχξγεζαλ θαη άιια λεπηαγσγεία ζε άιιεο πφιεηο. Ώξρηθά ην 

εγρείξεκα  απνζθνπνχζε ζην λα πξνζθέξεη έλα πξφγξακκα πγηνχο θαη ζσζηήο αγσγήο θπξίσο ζηα 

παηδηά εξγαδφκελσλ κεηέξσλ, ζ‟ εθείλα πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα, 

πνπ δνχζαλ κε έλα κφλνλ γνλέα ή νξθαλά. θφπεπαλ αθφκα ηα λεπηαγσγεία λα βνεζήζνπλ θαη 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ πνπ δελ είραλ άιια αδέιθηα. Σα λεπηαγσγεία παξακέλνπλ 

αλνηρηά γηα φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο εζληθφηεηνο, θπιήο ή ζξεζθεχκαηνο. Πξάγκαηη, ζηα 

λεπηαγσγεία είλαη εππξφζδεθηα παηδηά πξνεξρφκελα απφ νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε: 

παηδηά άπνξσλ νηθνγελεηψλ, παηδηά δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ, νξθαλά, γνλέσλ  ρακεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ, παηδηά κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ κε ηνπο παππνχδεο, θαζψο θαη παηδηά εξγαδφκελσλ 

κεηέξσλ. Σε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ λεπηαγσγείνπ ζηα Σίξαλα αθνινχζεζε ε ιεηηνπξγία άιισλ 

δχν ζην Απξξάρην (1994) θαη ηελ Κνξπηζά (1995).Βπί ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγνχλ 14 λεπηαγσγεία 
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ζηηο πφιεηο Σίξαλα, Απξξάρην, Κνξπηζά, Καβάγηα, Λνχζληα, Ώπιψλα, Ώξγπξφθαζηξν (2), Ώγ. 

αξάληα, Βιβαζάλ, Πφγξαδεηο, θφδξα, Πξεκεηή θαη ΐεξάηη κε 40 παηδηά πεξίπνπ θαηά  κέζν φξν 

ζε θάζε λεπηαγσγείν. ‟ απηά ηα δέθα ρξφληα ην πξφγξακκα ππήξμε επηηπρέο θαη ε εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε κεγάιε. Τπάξρεη κεγάιε δήηεζε απφ ηνπο γνλείο λα εγγξάςνπλ ηα  παηδηά ηνπο ζηα 

λεπηαγσγεία, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη παξαηεξεζεί απφ ηηο 

δαζθάιεο ηεο πξψηεο Αεκνηηθνχ  φηη ηα παηδηά πνπ απνθνηηνχλ απφ ηα λεπηαγσγεία  έρνπλ πνιχ 

θαιή πξνζαξκνγή, ζπκπεξηθνξά  θαη επίδνζε ζηελ πξψηε ηνπ Αεκνηηθνχ.  Βμαηξεηηθήο ζεκαζίαο 

γεγνλφο απνηέιεζε ν ενξηαζκφο ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ δέθα ρξφλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Νεπηαγσγείσλ ζηα Σίξαλα, ην Απξξάρην θαη πξνπαληφο ζηελ Κνξπηζά, φπνπ ε επέηεηνο απηή 

ενξηάζζεθε κεγαινπξεπψο.  Παξέζηεζαλ εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Βθθιεζίαο, ηεο 

Αηεχζπλζεο Παηδείαο, ηνπ Αηπισκαηηθνχ ψκαηνο ηεο πφιεσο θαη άιια ζεκαληηθά πξφζσπα θαη 

πνιχο θφζκνο. Πξνζθιήζεθαλ επίζεο ηαιαληνχρα παηδηά πνπ πέξαζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

απφ απηφ λεπηαγσγείν. Δ ενξηή απηή πξνζέδσζε θχξνο ζην πξφγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ηεο Κνξπηζάο θαη απνηέιεζε ηαπηφρξνλα κηα ελζαξξπληηθή εκπεηξία θαη γηα ηα 

ππφινηπα. Ο φινο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεπηαγσγείσλ  γίλεηαη 

απφ ην Γξαθείν πληνληζκνχ Νεπηαγσγείσλ ζηα Σίξαλα. Σν Γξαθείν αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε 

ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ έθδνζε ησλ βηβιίσλ, ηε δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο ζ‟ φια ηα Νεπηαγσγεία. 

       Σν Γξαθείν πξνβαίλεη επίζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ λεπηαγσγείσλ 

ηεο Βθθιεζίαο ζ‟ φιε ηε ρψξα, ελψ θξνληίδεη ηαπηφρξνλα γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ δηνξγαλψλνληαο ζπλερψο κεηεθπαηδεπηηθά  ζεκηλάξηα. Σα ζεκηλάξηα δηνξγαλψλνληαη 

πάληα κε γλψκνλα ηα αηηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Βδψ νη λεπηαγσγνί  

έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη κε ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζσζηή αλαηξνθή ησλ λεπίσλ. Σα θεληξηθά πξφζσπα ζηα ζεκηλάξηα είλαη δηαπξεπείο 

ςπρνιφγνη,  μέλνη θαη ληφπηνη, εηδηθνί ζηα ζέκαηα θαιήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη αλαηξνθήο ησλ 

παηδηψλ. Οη παηδαγσγνί πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ Βιιάδα, Βιβεηία θαη Ώιβαλία. Ώξρηθά ην 

Γξαθείν δηεχζπλε ε αδειθή Φηινζέε, ε νπνία ππήξμε θαη ε πξσηνπφξνο θαη νξγαλψηξηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξψησλ λεπηαγσγείσλ ζηα Σίξαλα, Απξξάρην, Κνξπηζά θαη Καβάγηα. Ώξγφηεξα ηε 

δηεχζπλζε φισλ ησλ λεπηαγσγείσλ αλέιαβε ε θα Ναπζηθά Μέιν ε νπνία, σο δηδαζθάιηζζα είρε 

πνιχρξνλε πείξα ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο θαη ζπκκεηείρε εμ αξρήο ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ. Υάξε ζηελ αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ζην έξγν, ηα 

λεπηαγσγεία ηεο Βθθιεζίαο είλαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλνη ρψξνη αγσγήο.    
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4.3.2. Δλληάρξνλν Διιελναιβαληθό  ρνιείν «Πλνή Αγάπεο» Αξγπξνθάζηξνπ.
244

  

      ην πιαίζην ηνπ ηδξχκαηνο «Πλνή αγάπεο», άλνημε ηηο ζχξεο ηνπ ην  ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 

ζην Ώξγπξφθαζηξν, γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο απφ 7 σο 15 εηψλ, ην Βλλεαηάμην  Βιιελναιβαληθφ  

ρνιείν , «Πλνή αγάπεο». Βίλαη ηδησηηθφ ρνιείν θαη αλήθεη ζηε ηεξά κεηξφπνιε Ώξγπξνθάζηξνπ. 

Ξεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην ρνιηθφ έηνο 2008-9 κε 15 καζεηέο. ήκεξα ζην ζρνιείν θνηηνχλ 

147 καζεηέο. Έρεη 9 ηάμεηο 9 ηκήκαηα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί πνιχ νη καζεηέο γηαηί 

ην πξφγξακκά ηνπ εμππεξεηεί πνιιέο νηθνγέλεηεο πνπ πξνζθάησο έρνπλ επηζηξέςεη απφ ηελ 

Βιιάδα. Σν ζρνιείν είλαη δίγισζζν κε παξάιιειεο ηάμεηο αιβαληθή θαη ειιεληθή. Τπάξρνπλ 

δίδαθηξα 15 επξψ ην κήλα. Βπίζεο δηαζέηεη ζρνιηθά ιεσθνξεία γηα ηελ αζθαιή θαη άλεηε 

κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ. Σν ζρνιείν είλαη ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ειιελνθψλσλ θαη 

αιβαλνθψλσλ ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη, ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο,(ζρνιηθφ ιεσθνξείν).Οη ηίηινη ζπνπδψλ(ελδεηθηηθά)ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

γξακκέλνη θαη ζηηο δπν γιψζζεο (ειιεληθά θαη Ώιβαληθά)        

 

        Σν Δλληάρξνλν Διιελναιβαληθό  ρνιείν «Πλνή Αγάπεο» Αξγπξνθάζηξνπ 

 

 

Γάζθαινη: πλνιηθά νη δάζθαινη πνπ δηδάζθνπλ ζην ζρνιείν είλαη 9. Οη 4 δάζθαινη δηδάζθνπλ 

ζηα ειιεληθά ηκήκαηα θαη 5 ζηα αιβαληθά. Βπίζεο ππάξρνπλ 3 δάζθαινη εηδηθνηήησλ (αγγιηθψλ, 

πιεξνθνξηθήο,  Μνπζηθήο) θαη ν Αηεπζπληήο. Οη 3 απφ ηνπο 4 δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ζην 

ζρνιείν είλαη απνζπαζκέλνη απφ ην ειιεληθφ ππνπξγείν παηδείαο θαη κηζζνδνηνχληαη απφ ην 

ειιεληθφ δεκφζην. 

                                                           
244Αηεχζπλζε Εδησηηθνχ ρνιείνπ «Πλνή Ώγάπεο», Ώξγπξφθαζηξν 2013. 
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Πξόγξακκα Μαζεκάησλ: Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ιεηηνπξγεί κε μερσξηζηά παξάιιεια 

ηκήκαηα, φπνπ γίλεηαη θαη θάπνηα κίμε. Σν αιβαληθφ ηκήκα αθνινπζεί ην πξφγξακκα ηνπ 

αιβαληθνχ δεκνζίνπ ζρνιείνπ θαη ην ειιεληθφ ηκήκα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ 

Αεκνζίνπ. Πξνζηίζεηαη φκσο ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα  ζε θάζε 

αιβαλφθσλν ηκήκα θαη αληίζηνηρα 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο ζε θάζε  

ειιελφθσλν ηκήκα.. 

Σα βηβιία: Γηα ην Ώιβαλφθσλν  ηκήκα ηα βηβιία ηα πξνκεζεχεη ην αιβαληθφ ππνπξγείν παηδείαο. 

Γηα ην ειιελφθσλν ηκήκα ,ηα βηβιία κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληνληζηή έξρνληαη απφ ηελ Βιιάδα απφ 

ηνπ ππνπξγείν παηδείαο. Βίλαη ηα ίδηα πνπ δηαλέκνληαη θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο Βιιάδαο. Σν 

ζρνιείν ιεηηνπξγεί θαη σο θέληξν πηζηνπνίεζεο ειιελνκάζεηαο. 

 

4.3.3. Δλληάρξνλν  Διιελναιβαληθό ρνιείν «Πλνή Αγάπεο» Γπξξαρίνπ. 

     Εδξχζεθε κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Μαθαξηφηαηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Σηξάλσλ, Απξξαρίνπ θαη 

πάζεο Ώιβαλίαο θ. Ώλαζηαζίνπ,  ην 2005 ζην Απξξάρην, γηα φια ηα παηδηά ειηθίαο απφ 7 σο 15 

εηψλ. Σν ρνιείν αθνινπζεί ην ίδην αθξηβψο πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί ην ζρνιείν «πλνή αγάπεο»  

ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη δηέπεηαη απφ ην ίδην θαζεζηψο ζρεηηθά κε ηα βηβιία θαη ηνπο δαζθάινπο. 

θνπόο: Σν ζρνιείν έρεη ζθνπφ λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ θιίζε ηνπ σο ελεξγνχ κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν  

απνβιέπεη, εθηφο απφ ηε γλψζε πνπ πξνζθέξεη, ζην λα ηνλψζεη, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

ηε βνχιεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, θαζψο θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Με απηέο ηηο βάζεηο, παηδείαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, απνβιέπεη ζην 

λα γίλεη, ζηαδηαθά, ν θάζε καζεηήο ηθαλφο λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ζην πεξηβάιινλ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο. Χο θνηλφηεηα, ζηελ 

νπνία ζπλππάξρνπλ καζεηέο, θαζεγεηέο θαη νηθνγέλεηεο, κνξθψλεη ηα παηδηά κέζα ζε αηκφζθαηξα 

αγάπεο θαη αιιεινζεβαζκνχ. Σα πξνηξέπεη λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, εληζρχνληαο ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο. Σνπο πξνζθέξεη κνξθσηηθέο επθαηξίεο κέζσ δεκηνπξγηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηε ινγηθή. ηνρεχεη ζηελ απνδνηηθή κάζεζε, θαη εθνδηάδεη ηνπο 

καζεηέο κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ πεξαηηέξσ παίδεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο, θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο ζηελ θξηηηθή ζθέςε, 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ρξήζε ηνπ Δ/Τ θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Αεκηνπξγεί ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ ψζηε νη καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ζχληνκα απηά απνηειέζκαηα πξνφδνπ 

θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα κηα δσή γεκάηε επηηπρίεο. Έρεη ηάμεηο κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ θαη 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάζε καζεηή,  κε ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θαη βνεζνχο. Υξεζηκνπνηεί 

δεκηνπξγηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πνπ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ παηδηθή 
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ςπρνινγία, κε εθαξκνγή δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ. Βίλαη ζηειερσκέλν απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο θαη κεηεθπαηδεπκέλνπο θαζεγεηέο γηα θάζε κάζεκα θαη πξνζθέξεη πςειήο 

πνηφηεηαο εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη άξηζηε γλψζε θαη ρξήζε Δ/Τ. Πξνζθέξεη 

πινχζηα βηβιηνζήθε κε ηίηινπο γηα δηάθνξνπο ηνκείο                                                

                                                                                                                   

Πξόγξακκα Μαζεκάησλ ρνιείσλ «Πλνή Αγάπεο» 

                                           

Πεγή: Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ-Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster, Drejtim e Shkolles 

9-vjecare Jopublike «Fryme Dashurie», Gjirokaster,Αηεχζπλζε Εδησηηθνχ ρνιείνπ «Πλνή Ώγάπεο», Ώξγπξφθαζηξν 

2013. 

  Μαζήκαηα                         ΐαζκνί 

Βμάκελν Ώ  Βμάκελν B  Σει .απνηειέζκαηα 

1 Βιιεληθή Γιψζζα-Gjuha Greke    

2 Ώιβαληθή Γιψζζα- Gjuha Shqipe    

3 Ώγγιηθή Γιψζζα-Gjuha Angleze    

4 Μαζεκαηηθά-Matematike    

5 Μειέηε πεξηβάιινληνο-Dituri natyre    

6 Φπζηθή-Fizike    

7 Εζηνξία-Histori    

8 Γεσγξαθία-Geografi    

9 Κνηλσληθή Ώγσγή-Edukate shoqerore    

10 Ερλνγξαθία-Edukim figurativ    

11 Μνπζηθή Ώγσγή-Edukim muzikor    

12 Υεηξνηερλία-Aftesim teknologjik    

13 Φπζηθή Ώγσγή-Edukim fizik    

14 Υξήζε Δ/Τ-Njohuri kompjutri    
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4.3.4.Σν εληαίν εθθιεζηαζηηθό ιύθεην «Σίκηνο ηαπξόο» Αξγπξνθάζηξνπ 
245

 

       Σν εληαίν Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην «Σίκηνο ηαπξφο» βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

ζπλνηθίεο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηα ιηζφρηηζηα κεζαησληθά νηθήκαηα. Σν 

ζρνιείν απνηειεί λφκηκε ηδηνθηεζία ηεο Οξζνδφμνπ Ώπηνθέθαινπ Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο θαη 

έρεη αλαθαηληζζεί πιήξσο απφ ηνλ Μαθαξηφηαην Ώξρηεπίζθνπν θ. Ώλαζηάζην, ηεξψληαο πιήξεο 

ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπ νηθηζκνχ ησλ θηηξίσλ. Σν ζρνιείν, εθηφο απφ ηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηα αλαγλσζηήξηα, δηαζέηεη εξγαζηήξηα, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, βηβιηνζήθε, 

ηξάπεδα, γήπεδν γηα κπάζθεη, γξαθεία θαη Εεξφ Ναφ αθηεξσκέλν ζην γεγνλφο ηεο πςψζεσο ηνπ 

Σηκίνπ ηαπξνχ , φπνπ ηεινχληαη νη αθνινπζίεο. ην ίδην νίθεκα ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

νηθνηξνθείν γηα ηελ δηακνλή καζεηψλ ησλ νπνίσλ ε κφληκε θαηνηθία βξίζθεηαη ζε  απφζηαζε απφ 

ην ζρνιείν. Σν Βληαίν Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην «Σίκηνο ηαπξφο» απνηειεί ίδξπκα ηεο Οξζνδφμνπ 

Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο. Εδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1998, θαη ιεηηνπξγεί απφ ηφηε ζχκθσλα κε 

ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πεξί ηδησηηθψλ δίγισζζσλ ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ. Δ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε ηελ απφθαζε 279/10-06-1999. Οη καζεηέο είλαη 

ππφηξνθνη ηνπ Μαθαξηφηαηνπ, θαη ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή 

κφξθσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

                         Σν εληαίν εθθιεζηαζηηθό ιύθεην «Σίκηνο ηαπξόο» Αξγπξνθάζηξνπ 

 

 

θνπόο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δεκηνπξγήζεη ζηειέρε γηα ηελ νξζφδνμε εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο 

Ώπφθνηηνη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ιπθείνπ εηζάγνληαη ζηελ ζενινγηθή αθαδεκία «Άγηνο ΐιάζηνο» ηνπ 

Απξξαρίνπ ή εηζάγνληαη ζε ειιεληθά θαη αιβαληθά παλεπηζηήκηα. Γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπ, έρεη 

εμαζθαιηζζεί ε θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη άξηζηα θαηεξηηζκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

                                                           
245

 Αηεχζπλζε Βθθιεζηαζηηθψλ ρνιείσλ «Σίκηνο ηαπξφο» Ώξγπξνθάζηξνπ 2013. 



Σ ε λ ί δ α  | 162 

 

Πξάγκαηη, ην ζρνιείν παξέρεη άλεηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη φια ηα αλαγθαία 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Βπίζεο ζθνπφο ηνπ 

ζρνιείνπ εθηφο απφ ηελ παξνρή  γεληθήο γλψζεο θαη κφξθσζεο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο θαη 

λα αγαπήζνπλ ηελ Οξζφδνμε Πίζηε θαη ηε Υξηζηηαληθή Δζηθή θαη Αηδαζθαιία. Να απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο λα αμηνπνηήζνπλ ηε κφξθσζε θαη ηα εθφδηα 

πνπ απνθηνχλ ψζηε λα γίλνπλ άμηα ζηειέρε ηεο Βθθιεζίαο θαη ρξήζηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Γη‟ 

απηφ θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα λα βηψζνπλ κέζα ζην ζρνιείν ηελ νξζφδνμν ρξηζηηαληθή δσή 

θαη λα ελζηεξληζζνχλ θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ νξζφδνμνπ λένπ ζηελ ηδηαίηεξε 

παηξίδα ηνπο θαη ζηνλ θφζκν. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ: ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ζηηο ηεξέο αθνινπζίεο, επηζθέςεηο, εθδξνκέο θαη, 

γεληθφηεξα, ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε πξνγξακκαηίδεη ην ζρνιείν. Μέζα απφ φιεο απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαη επθαηξίεο ζε θάζε καζεηή λα ζπλπθάλεη ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία κε ηα 

βηψκαηα, λα αλαθαιχςεη θαη λα εθδειψζεη δεκηνπξγηθά ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη 

ραξίζκαηα θαη λα δηακνξθψζεη πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα. 

Οη Γάζθαινη: Σν εθθιεζηαζηηθφ ιχθεην έρεη 5 δαζθάινπο, νη νπνίνη είλαη φινη απφ ηελ κεηνλφηεηα 

κε αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζπνπδέο , ζε παλεπηζηήκηα ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Ώιβαλίαο. Οη 

δηδάζθνληεο έρνπλ άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πηζηνπνηεκέλε κε αληίζηνηρνπο ηίηινπο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δ κηζζνδνζία ηνπο γίλεηαη απφ ηελ αξρηεπηζθνπή Ώιβαλίαο. 

Πξόγξακκα Μαζεκάησλ: Σν ζρνιείν είλαη δίγισζζν. Ώθνινπζείηαη έλα ηδηφηππν πξφγξακκα, 

κηζά καζήκαηα γίλνληαη ζηα αιβαληθά θαη κηζά ζηα ειιεληθά. ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηα ηκήκαηα 

ελψλνληαη θαη αθνινπζνχλ θνηλφ πξφγξακκα. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε 

ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ είλαη 

εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Βπηζηεκψλ ηεο Ώιβαλίαο. ην ζρνιείν δηδάζθεηαη θαη 

ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ην νπνίν απαγνξεχεηαη ζα αιβαληθά δεκφζηα ζρνιεία ,6 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο φπσο: Βηζαγσγή ζηελ Ώγία Γξαθή, 

Δζηθή θαη Υξηζηηαληθή Ώγσγή, Καηήρεζε, ΐπδαληηλή Μνπζηθή, Ώγηνγξαθία θ.α. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηεξέο Ώθνινπζίεο, ψζηε λα κπεζνχλ ζην πλεχκα αιιά θαη ζην ηππηθφ ηεο 

νξζφδνμεο ιαηξείαο, λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε, ςάιινληαο, ηηο γλψζεηο ηεο ΐπδαληηλήο 

Μνπζηθήο πνπ έρνπλ δηδαρζεί, λα εμνηθεησζνχλ κε ηα εθθιεζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά βηβιία, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελνξηψλ ηνπο. Δ απαγφξεπζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή εθπαίδεπζε .Έηζη ν 

αξρηεπίζθνπνο έρεη νξγαλψζεη ζπγθεληξψζεηο κηα έσο δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηα πλεπκαηηθά 

θέληξα φπνπ γίλεηαη ζξεζθεπηηθή θαηήρεζε, 
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Σα Βηβιία Σηο αλάγθεο ζε βηβιία ηνπ ζρνιείνπ ηηο θαιχπηεη ην αιβαληθφ δεκφζην. Σα βηβιία ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ αλαιακβάλεη ε αξρηεπηζθνπή ε νπνία κεηαθξάδεη ειιεληθά βηβιία ζηα αιβαληθά θαη 

θαηφπηλ ηα ηππψλεη ζην ηππνγξαθείν ηεο κεηξνπφιεσο ζηα Σίξαλα θαη θαηφπηλ ηα δηαζέηεη γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ.   

4.3.5.Σν Δληαίν Δθθιεζηαζηηθό Λύθεην «Σίκηνο ηαπξόο»   Γπξξαρίνπ. 

    Βίλαη ην δεχηεξν εθθιεζηαζηηθφ ζρνιείν ηεο Οξζνδφμνπ Ώπηνθέθαινπ Βθθιεζίαο ηεο 

Ώιβαλίαο. Εδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007, θαη ιεηηνπξγεί  ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ 

θξάηνπο πεξί ηδησηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ.. θνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε θνηλσληθή θαη 

επηζηεκνληθή κφξθσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπ, έρεη εμαζθαιηζζεί ε 

θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη άξηζηα θαηεξηηζκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Πξάγκαηη, ην 

ζρνιείν παξέρεη άλεηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη φια ηα αλαγθαία νπηηθναθνπζηηθά κέζα πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη δηδάζθνληεο έρνπλ άξηηα επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε.  

 Σοποζεζία θαη τώροη: Σν Βληαίν Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην «Σίκηνο ηαπξφο» ζηεγάδεηαη ζε 

ηδηφθηεην θηίξην, πνπ αγνξάζζεθε θαη αλαθαηλίζζεθε πιήξσο. Σν νίθεκα είλαη θηηζκέλν ζε ιφθν, 

κε ην φλνκα «ξνο ησλ καθαξηζκψλ». Σν ρνιείν, εθηφο απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα 

αλαγλσζηήξηα, δηαζέηεη εξγαζηήξηα, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, βηβιηνζήθε, ηξάπεδα, γήπεδν, 

γξαθεία θαη Εεξφ Ναφ αθηεξσκέλν ζην γεγνλφο ηεο πςψζεσο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ, φπνπ ηεινχληαη 

νη αθνινπζίεο ην ίδην νίθεκα ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί νηθνηξνθείν γηα ηε δηακνλή καζεηψλ. 

θνπνί ηνπ ζρνιείνπ Βθηφο απφ ηελ παξνρή γεληθήο γλψζεο θαη κφξθσζεο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

καζεηέο θαη λα αγαπήζνπλ ηελ Οξζφδνμε Πίζηε θαη ηε Υξηζηηαληθή Δζηθή θαη Αηδαζθαιία. Να 

παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο λα αμηνπνηνχλ ηε κφξθσζε 

θαη ηα εθφδηα πνπ απνθηνχλ ψζηε λα γίλνπλ άμηα ζηειέρε ηεο Βθθιεζίαο θαη ρξήζηκα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο. Γη‟ απηφ θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα λα βηψζνπλ κέζα ζην ζρνιείν ηελ νξζφδνμν 

ρξηζηηαληθή δσή θαη λα ελζηεξληζζνχλ θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ νξζφδνμνπ λένπ 

ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο θαη ζηνλ θφζκν. Να πξνεηνηκάζεη ππνςεθίνπο γηα ηε Θενινγηθή 

Ώθαδεκία «Ώλάζηαζηο ηνπ Υξηζηνχ», πνπ εδξεχεη ζην Απξξάρην θαη απνηειεί ζπλέρεηα ησλ 

ζπνπδψλ πνπ παξέρεη ην Βληαίν Βθθιεζηαζηηθφ Λχθεην «Σίκηνο ηαπξφο». ζρνιηθή δσή: Οη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ  ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκάησλ, ζηηο ηεξέο αθνινπζίεο, επηζθέςεηο, εθδξνκέο θαη, γεληθφηεξα, ζε νπνηαδήπνηε 

εθδήισζε πξνγξακκαηίδεη ην ζρνιείν. Μέζα απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαη επθαηξίεο 

ζε θάζε καζεηή λα δηακνξθψζεη πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα.  

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα: πληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο 

χιεο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
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Βπηζηεκψλ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαη Αηδαθηηθέο ελφηεηεο Θξεζθεπηηθήο χιεο φπσο: 

Βηζαγσγή ζηελ Ώγία Γξαθή, Δζηθή θαη Υξηζηηαληθή Ώγσγή, Καηήρεζε, ΐπδαληηλή Μνπζηθή, 

Ώγηνγξαθία θ.α. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηεξέο Ώθνινπζίεο, ψζηε λα κπεζνχλ ζην πλεχκα 

αιιά θαη ζην ηππηθφ ηεο νξζφδνμεο ιαηξείαο, λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε, ςάιινληαο, ηηο γλψζεηο 

ηεο ΐπδαληηλήο Μνπζηθήο πνπ έρνπλ δηδαρζεί, λα εμνηθεησζνχλ κε ηα εθθιεζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά 

βηβιία, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελνξηψλ ηνπο. 

 4.3.6.Σν Σερληθό Λύθεην Μεζνπνηάκνπ «Απόζηνινο Παύινο» 
246

 

      Σν Σερληθφ Βπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΣΒΛ) «Ώπφζηνινο Παχινο» ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία θαη 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Μαθαξηφηαηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Σηξάλσλ, Απξξαρίνπ θαη πάζεο Ώιβαλίαο 

θ. Ώλαζηαζίνπ. Λεηηνπξγεί απ‟ ην ζρνιηθφ έηνο 2006 – 2007, κε ηε ζρεηηθή Άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Βπηζηεκψλ, ζε νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηδηνθηεζία ηεο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο, ζην 

ρσξηφ Μεζνπφηακνο, θέληξν ηεο νκψλπκεο Βπαξρίαο, πιεζίνλ ησλ Ώγ. αξάληα. Σν ΣΒΛ  

απνζθνπεί ζε λένπο απ‟ ηηο γχξσ πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηνλ θχθιν ππνρξεσηηθήο παηδείαο 

(νθηαηάμην ή εληαηάμην ηψξα κε ηα λέα πξνγξάκκαηα)Σν ΣΒΛ είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο καζεκάησλ. 

Δ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθηφο απ‟ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζπκπεξηιακβάλεη πξαθηηθή άζθεζε 

ζε εξγαζηήξηα θαηαιιήισο εμνπιηζκέλα θαη απφ εηδηθνχο έκπεηξνπο θαη πνιχ θαιά 

θαηαξηηζκέλνπο δαζθάινπο. 

Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο: είλαη θπξίσο απηά ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ ηνπ 

δεκνζίνπ, αιιά εκπινπηηζκέλα κε ηελ πείξα άιισλ επξσπατθψλ  ρσξψλ, θαζψο θαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα θαη καζήκαηα επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα πνιηηηζκνχ, 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, ζπλζεθψλ αζθαιείαο ζηελ εξγαζία θ.α. Με 

ηε βεβαίσζε ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο νη απφθνηηνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζηνπο 

ηνκείο πνπ εηδηθεχηεθαλ  ή λα ζπλερίζνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ζε αλάινγα ηλζηηηνχηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Τπήξμε ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη έληνλν ελδηαθέξνλ απ‟ ηε ζηηγκή πνπ 

ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε λα ιεηηνπξγήζεη ην εθπαηδεπηήξην, πξάγκα ην 

νπνίν αληαλαθιά ζηελ φιε πνξεία ηνπ ζρνιείνπ. Σνχην θαη ιφγσ ηνπ φηη ε πεξηνρή δελ έρεη 

παξφκνην ζρνιείν θαη δηφηη δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ζε παηδηά πνπ ζα ήηαλ 

απνθιεηζκέλα ή πεξηζσξηνπνηεκέλα ζε κεζαία ζρνιεία γεληθήο παηδείαο. Βίλαη επίζεο, ζπνπδαίαο 

ζεκαζίαο ην γεγνλφο φηη ζην ΣΒΛ «Ώπφζηνινο Παχινο» απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

πλεπκαηηθή θαηάξηηζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ θαη λεαλίδσλ, κε ζθνπφ πνπ φηαλ νινθιεξψζνπλ 

λα κελ είλαη απιψο θαινί ηερλίηεο, αιιά θαη πνιίηεο κε δηακνξθσκέλν ραξαθηήξα, ηθαλνί λα 
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ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο πεξηνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

θνηλσλίαο. 

Πξνζθεξόκελεο εηδηθόηεηεο: 

 Βηδηθφο ρεηξηζηψλ  Δ/Τ 

 Βηδηθφο Διεθηξνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ ζηα Κηίξηα 

 Βηδηθφο Τδξαπιηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ θαη Κεληξηθήο Θέξκαλζεο 

 Βηδηθφο Βγθαηαζηάζεσλ  Φχμεσο θαη Κιηκαηηζκνχ 

      ιεο απηέο νη εηδηθφηεηεο έρνπλ επηιεγεί κε πξνζνρή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πείξα πην 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, ηνπο ξπζκνχο εμέιημεο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα ζηηο πεξηνρέο απ‟ φπνπ 

έξρνληαη νη καζεηέο, θαζψο θαη ηηο πξαγκαηηθέο  δπλαηφηεηεο καο  γηα ηελ φζν ην δπλαηφ 

πνηνηηθφηεξε θαηάξηηζε ηνπο.  

 Τιηθνηερληθή ππνδνκή :Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην ΣΒΛ έρεη εξγαζηήξηα θαη 

εθαξκνζηήξηα πνπ θαζεκεξηλά εκπινπηίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ππφ ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο. 

Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό: ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη πιήξσο γηα ηηο εμειίμεηο ησλ 

ηερλνινγηψλ πάλσ ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη νη καζεηέο θαη κε βάζε απηή ηελ 

ελεκέξσζε εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

καζεηψλ Πέξαλ ησλ άιισλ ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο νη καζεηέο παξαδίδνπλ εξγαζίεο πνπ 

έρνπλ πξνεηνηκάζεη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ ηνπο Σν εθπαηδεπηήξην 

πξνζθέξεη επίζεο ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην ρνιείν, πξφγεπκα, ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε θ.α. Εδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ εμσζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ κε ζθνπφ ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπο, ηελ γλσξηκία κε ην ρψξν πνπ δνπλ, αιιά θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα αίζζεζεο επζχλεο θαη βνήζεηαο πξνο ηνπο άιινπο, πξνο άηνκα κεγάιεο ειηθίαο πνπ 

δνπλ απνκνλσκέλνη ζε κηθξά απνκαθξπζκέλα ρσξηά, νξθαλά παηδηά θιπ. Βπίζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  θαη παξφιν πνπ ην ζρνιείν 

βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή, θαζίζηαηαη εθηθηφ κε ζχγρξνλα κέζα ε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο, ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θ.α. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ έκπεηξνπο 

εηδηθνχο ληφπηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κεραληθνχο καθξάο πείξαο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θαηάξηηζε, 

θαζψο θαη θαζεγεηέο εζεινληέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ απ‟ ηελ Βιιάδα. 

Οη καζεηέο: ζην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ (2007 – 2008) ην ΣΒΛ έρεη 102 καζεηέο θαη γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπο δελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο. Οη καζεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ ην Σερληθφ Βπαγγεικαηηθφ 

Λχθεην «Ώπφζηνινο Παχινο» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο αιιά θαη 

ζπκπιήξσζεο ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ θαη θαηάξηηζεο  ζην ΕΒΚ «Πλνή Ώγάπεο» πνπ δηαζέηεη ηηο 

αλάινγεο εηδηθφηεηεο.  
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4.3.7.Ζ ζενινγηθή αθαδεκία «Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ»  

    Θενινγηθή Ώθαδεκία ζηεγάδεηαη θνληά ζηελ Εεξά Μνλή Ώγ. ΐιαζίνπ ζην Απξξάρην. Πξφθεηηαη 

γηα πνιπιεηηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν απνπεξαηψζεθε ην 1996 θαη είλαη έλα απφ ηα πην 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ Ώιβαλία  Σν ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη ηνλ ηεξφ λαφ ηεο 

ρνιήο, ν νπνίνο ηηκάηαη ζην φλνκα ηεο «Ώλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ» θαη φπνπ ηεινχληαη νη 

θαζεκεξηλέο αθνινπζίεο, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζα ππνινγηζηψλ, αλαγλσζηήξην, αίζνπζα 

ππνδνρήο, εληεπθηήξην, ηξαπεδαξία, αίζνπζα ηνπ πηλγθ-πνλγθ, γήπεδν πνδνζθαίξνπ, βφιετ θαη 

κπάζθεη θαη ηα νηθνηξνθεία αξξέλσλ θαη ζειέσλ. Δ Ώθαδεκία δηαζέηεη επίζεο πινχζηα 

βηβιηνζήθε, ε νπνία αξηζκεί πάλσ απφ 5 ρηιηάδεο ηίηινπο, ζξεζθεπηηθνχ, επηζηεκνληθνχ,  

ηζηνξηθνχ, ινγνηερληθνχ  πεξηερνκέλνπ. Σε δεθαεηία ηνπ ‟40 ζηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία ηεο 

Ώιβαλίαο  ππεξεηνχζαλ  πάλσ απφ 440 ηεξείο θαη δηάθνλνη.  Ώπφ απηνχο, ην 1991 δνχζαλ 22, ελψ 

ζήκεξα βξίζθνληαη αθφκε ελ δσή κφλν ηξεηο.  ηηο 07 Φεβξνπαξίνπ 1992 ν Ώξρηεπίζθνπνο 

Ώλαζηάζηνο ιεηηνχξγεζε ζενινγηθφ ζεκηλάξην, ην νπνίν ζα εθπαίδεπε λένπο θαη πηζηνχο εζεινληέο 

ζηελ ηέιεζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αθνινπζηψλ, πξνεηνηκάδνληάο ηνπο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηνπο ηεξνχο λανχο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνιινί απφ απηνχο ρεηξνηνλήζεθαλ ηεξείο. Δ 

πξψηε ηάμε, απνηεινχκελε απφ 45 ζπνπδαζηέο, άξρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζε έλα μελνδνρείν ζηελ 

παξαιία ηνπ Απξξαρίνπ, ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, ρσξίο λεξφ, ρσξίο ξεχκα θαη ρσξίο ζέξκαλζε. Σν 

1996 ε ρνιή κεηαθέξζεθε ζε έλα ζχγρξνλν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα γχξσ απφ ηελ Εεξά Μνλή Ώγ. 

ΐιαζίνπ, ζην νκψλπκν ρσξηφ θνληά ζην Απξξάρην. Ο Ώξρηεπίζθνπνο Ώλαζηάζηνο δηεχξπλε ηνπο 

νξίδνληεο ηεο ρνιήο, ε νπνία κεηεηξάπε απφ ζεκηλάξην γηα ηελ θαηάξηηζε λέσλ θιεξηθψλ ζε 

Θενινγηθή Ώθαδεκία γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα. Σν 1997 άξρηζαλ λα ζπνπδάδνπλ θαη θνξίηζηα, ηα 

νπνία πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βθθιεζίαο. Δ πξψηε ηάμε 

είρε 8 θνξίηζηα. θνπόο: ηεο Θενινγηθήο Ώθαδεκίαο «Ώλάζηαζηο ηνπ Υξηζηνχ» είλαη λα πξνζθέξεη 

πλεπκαηηθή θαη αθαδεκατθή θαηάξηηζε ζηνπο λένπο θιεξηθνχο θαη νξζφδνμνπο πηζηνχο ηεο 

Ώιβαλίαο, κέζσ ησλ ζενινγηθψλ ζπνπδψλ, ηεο ιεηηνπξγηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ θνηλνχ βίνπ. Ο 

Μαθαξηφηαηνο Ώξρηεπίζθνπνο Ώλαζηάζηνο παξαρσξεί ππνηξνθία ζ‟ φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

ρνιήο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ζπνπδψλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο. Δ 

ππνηξνθία αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν εθ‟ φζνλ ε ζπκπεξηθνξά θαη ε επίδνζή ησλ ζπνπδαζηψλ  

δηαηεξνχληαη ζην απαηηνχκελν επίπεδν ην ηεηξαεηέο αθαδεκατθό πξόγξακκα δηδάζθνληαη ηα 

εμήο καζήκαηα: Παιαηά Αηαζήθε, Καηλή Αηαζήθε, Ανγκαηηθή, Παηξνινγία, Υξηζηηαληθή Δζηθή, 

Λεηηνπξγηθή, Βθθιεζηαζηηθή Εζηνξία, Φηινζνθία, Καλνληθφ Αίθαην, Κήξπγκα, Καηήρεζε, 

Πνηκαληηθή, Θξεζθεηνινγία, Εεξαπνζηνιή, Ώιβαληθή γιψζζα, Εζηνξία Οηθνπκεληθήο Κηλήζεσο, 

Ώγηνινγία, Φπρνινγία, ΐπδαληηλή κνπζηθή, Πιεξνθνξηθή, θαζψο θαη δχν μέλεο γιψζζεο, Ώγγιηθά 

θαη Βιιεληθά.  
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ην πξόγξακκα ηεο ρνιήο: πεξηιακβάλεηαη θαη ν ιεηηνπξγηθφο βίνο, ε ζπκκεηνρή ζηηο 

αθνινπζίεο ηνπ φξζξνπ, ηνπ εζπεξηλνχ, ηνπ απνδείπλνπ, ζηηο εβδνκαδηαίεο πλεπκαηηθέο ζπδεηήζεηο 

θαη ζηα πεξηνδηθά ζεκηλάξηα.      Οη ζπνπδαζηέο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

ζε επξχηεξα πξνγξάκκαηα ρξηζηηαληθήο αγσγήο. ‟ απηά πεξηιακβάλνληαη ε θαηήρεζε ζηηο γχξσ 

πεξηνρέο, θαη επηζθέςεηο ζε δηάθνξα ηδξχκαηα ζηηο πφιεηο Απξξάρην, Καβάγηα θαη Σίξαλα: (δχν 

ηδξχκαηα γηα αλάπεξα παηδηά, νξθαλνηξνθεία, ην ζρνιείν παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, έλα 

γεξνθνκείν, ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ, ζην λνζνθνκείν θηι).  Σν 1998 κηα νκάδα θνηηεηψλ αλέιαβε 

ηελ πξσηνβνπιία λα εθδψζεη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο Ώθαδεκίαο ηελ εθεκεξίδα «Ο Λφγνο», ε νπνία 

πεξηέρεη εηδήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Ώθαδεκία, 

δεκηνπξγίεο ησλ ηδίσλ ησλ ζπνπδαζηψλ, κεηαθξάζεηο, πλεπκαηηθά θείκελα . Μέξνο ηεο δσήο ησλ 

ζπνπδαζηψλ απνηεινχλ επίζεο νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη άιιεο πνιηηηζηηθέο θαη 

ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο ζηα κεγάια γήπεδα βφιετ θαη πνδνζθαίξνπ θαη ηελ αίζνπζα ςπραγσγίαο 

πνπ δηαζέηεη ε ρνιή. 

Γηδαθηηθό & δηνηθεηηθό πξνζσπηθό: Δ Θενινγηθή Ώθαδεκία «Ώλάζηαζηο ηνπ Υξηζηνχ» ηειεί ππφ 

ηε δηνίθεζε ηεο Εεξάο πλφδνπ ηεο Οξζφδνμεο Ώπηνθέθαιεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο, κε πξφεδξν 

ηνλ Μαθαξηφηαην Ώξρηεπίζθνπν Ώλαζηάζην. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ δεθαέμη 

θαζεγεηέο, θιεξηθνχο θαη ιατθνχο, άλδξεο θαη γπλαίθεο απφ ηελ Ώιβαλία, ηελ Βιιάδα θαη ηηο 

ΔΠΏ. Βπηπξνζζέησο, έξρνληαη θαηά θαηξνχο θαη έθηαθηνη θαζεγεηέο απφ ηελ Βιιάδα, ηελ Ώγγιία 

θαη άιιεο ρψξεο. Χο ην 2008 απφ ηελ Ώθαδεκία έρνπλ απνθνηηήζεη 209 ζπνπδαζηέο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 127  έρνπλ ρεηξνηνλεζεί θαη άιινη 39 πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο Βθθιεζίαο. ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε νη αθαδεκατθέο απαηηήζεηο λα θζάζνπλ ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, κε ην φξακα λα  θαηαζηεί εθηθηή ε κεηαηξνπή απηήο ηεο ρνιήο ζε 

δηάζεκν παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. Ώπνθαζηζηηθφ βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα απνηειέζεη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο κε βηβιία θαη πεξηνδηθά θηι. γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.     Βπίζεο 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηαζθεπή ακθηζέαηξνπ. 

Δ εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε Θενινγηθή Ώθαδεκία γίλεηαη θαηφπηλ δηεμαγσγήο εηζαγσγηθψλ 

εμεηάζεσλ (πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ). 

4.4.Σα Ηδησηηθά ρνιεία 

4.4.1.Σν ηδησηηθό ρνιείν «κεξνο» Κνξπηζάο.  

  Σν Εδησηηθφ ζρνιείν «κεξνο» Κνξπηζάο έρεη ηδξπζεί απφ ηελ ειιεληθή ΜΚΟ «πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο Ώδειθφηεηα» θαη ππνζηεξίδεηαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα θαη ηελ ιεηηνπξγία 

(δάζθαινη θιπ) απφ ηα  Βιιεληθά ππνπξγεία, εμσηεξηθψλ θαη Παηδείαο .Μέρξη ζήκεξα, ζρνιηθφ 
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έηνο 2012-2013  ζην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ  ελλέα ηάμεηο, δπν λήπηα, ηέζζεξηο δεκνηηθφ θαη ηξεηο 

γπκλάζην. Φνηηνχλ πεξίπνπ 500 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ: 

 Νήπηαγσγείν:70 καζεηέο 

 Αεκνηηθφ:350 καζεηέο 

  Γπκλάζην:   150 καζεηέο        

Σν ηδησηηθό ρνιείν «κεξνο» Κνξπηζάο 

 

  Γηα ηελ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απαηηείηαη θαηαβνιή δηδάθηξσλ ην χςνο ησλ 

νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 20 επξψ ην κήλα ,αλάινγα ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Βπίζεο ε 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ζρνιηθφ ιεσθνξείν. Σα Βθπαηδεπηήξηα «κεξνο» Κνξπηζάο 

ζεσξνχληαη  ηα θαιχηεξα ηεο πεξηθέξεηαο Κνξπηζάο  ηα νπνία παξέρνπλ πςειή κφξθσζε θαη 

άξηζηε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο. Αηαζέηεη ζχγρξνλεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε αίζνπζεο 

εθδειψζεσλ, γπκλαζηήξην, θαη θάπνηεο αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ νη νπνίεο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν 

βειηηψλνληαη θαη νινθιεξψλνληαη, αλαδεηθλχνληαο ηα εθπαηδεπηήξηα «¨κεξνο» Κνξπηζάο  ζε 

έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Βίλαη θηηζκέλν εθηφο 

αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Κνξπηζάο, ζην δξφκν Κνξπηζάο-Βξζέθαο κέζα ζε έλα θαηαπξάζηλν 

πεξηβάιινλ ζηεγαζκέλν ζε ζχγρξνλα θηήξηα. Σν ζπγθξφηεκα δελ δηαζέηεη ιχθεην, ην νπνίν φκσο 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ επφκελε ρξφληα ε πξψηε ηάμε-ζε ππάξρνπζεο  αίζνπζεο, κέρξη 

λα θηηζζεί φπσο αλακέλεηαη ην λέν θηήξην- ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην ιχθεην, κε ηελ νλνκαζία  

«Πιάησλαο» θαζφηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαη ε δήηεζε γηα λέεο εγγξαθέο είλαη 

ζεκαληηθή. Δ πνηφηεηα ζπνπδψλ είλαη άξηζηε, ελψ ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ εθπιεθηηθά 

απνηειέζκαηα θαη εηδηθφηεξα ζηελ ρξήζε θαη ησλ δπν γισζζψλ ηηο νπνίεο  κηινχλ άξηζηα. 
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Βηβιία  Δ πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά γίλεηαη απφ ηελ 

Βιιάδα θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο, κε ην ίδην πεξηερφκελν κε ηα βηβιία πνπ δηδάζθνληαη θαη ζηα 

ειιεληθά 

δεκφζηα ζρνιεία. Γηα ηα καζήκαηα πνχ δηδάζθνληαη  ζηελ Ώιβαληθή γιψζζα νη καζεηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ηα αγνξάδνπλ, φπσο ηζρχεη ζε φια ηα δεκφζηα ζρνιεία ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. 

Γάζθαινη Οη δάζθαινη πνπ  δηδάζθνπλ ζηα εθπαηδεπηήξηα «κεξνο» είλαη ζπλνιηθά ζαξάληα, εθ 

ησλ νπνίσλ νη πέληε είλαη απνζπαζκέλνη απφ ην ειιεληθφ ππνπξγείν παηδείαο. Οη ππφινηπνη 

δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ είλαη απφ ηελ πεξηνρή, ειιελφθσλνη ή αιβαλφθσλνη. 

Πξόγξακκα καζεκάησλ Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ  πνπ αθνινπζνχλ ηα ζρνιεία « κεξνο» 

αθνινπζεί έλα  ζχζηεκα θαηά ην νπνίν ην 65 % ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα θαη 

ην 35% ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Βηδηθφηεξα ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   

Γεληθόηεξα Σν ζρνιείν δηαζέηεη αίζνπζεο εθδειψζεσλ ,γπκλαζηήξην, θαη νξγαλψλνληαη  θαη ηα 

εξγαζηήξηα θπζηθήο, ρεκείαο θι. Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ(ελδεηθηηθά) είλαη γξακκέλνη θαη 

ζηηο δπν γιψζζεο(αιβαληθά-ειιεληθάά).χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ππάξρεη αιιά δελ είλαη 

ηφζν δπλακηθφο, παξφια απηά αλ ην ζρνιείν ρξεηαζηεί θάηη, πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ. 

4.4.2.Σν Ηδησηηθό ρνιείν «κεξνο» Υηκάξαο 

      Σν Εδησηηθφ ρνιείν « κεξνο» Υηκάξαο ιεηηνπξγεί ζηα πξφηππα θαη κε ην ίδην πξφγξακκα 

πνπ ιεηηνπξγεί θαη ην ζρνιείν ηεο Κνξπηζάο. Οη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν είλαη ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ειιελφθσλνη. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ επηά ηάμεηο ,νη νπνίεο ρξφλν κε 

ηνλ ρξφλν απμάλνληαη. χλνιν καζεηψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013, 113 καζεηέο. 

ρνιηθό έηνο 2012-2013 

Ηδησηηθό ρνιείν «κεξνο»» Υηκάξαο
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247 Αηεχζπλζε Παηδείαο Πεξηθέξεηαο Ώξγπξνθάζηξνπ 2013(Drejtoria Arsimore Rajonale Gjirokaster)2013. 

Σάμεηο Αξηζκόο Μαζεηώλ 

Α 14 

Β 10 

Γ 13 

Γ 13 

Δ 17 

Σ 20 

Ε 26 

ύλνιν 113 
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    Πξόγξακκα Μαζεκάησλ Ηδησηηθώλ ρνιείσλ  «κεξνο» Κνξπηζάο.
248

 

 

Πεγή: Αηεχζπλζε εθπαηδεπηήξησλ «όκεξνο» Κνξπηζαο,2013. 

 

 

4.4.3.Σν Αξζάθεην Σηξάλσλ 

      Σν Ώξζάθεην Βιιελναιβαληθφ Κνιέγην Σηξάλσλ ηδξχζεθε ην 1998 απφ ηε Φηιεθπαηδεπηηθή 

Βηαηξεία θαη θηίζηεθε κε ρξήκαηα ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Βηαηξείαο, κε ρνξεγίεο δσξεηψλ θαη, 

                                                           
248

  Αηεχζπλζε εθπαηδεπηήξησλ «κεξνο» Κνξπηζάο,2013 

  

        Μαζήκαηα  ζηα ειιεληθά 

 

Σάμεηο   Ώ    ΐ      Γ         Α      Β    Σ Γ Δ     Θ 

                                              ξεο δηδαζθαιίαο αλά Μάζεκα 

Σκήκαηα Ώ1 Ώ2 ΐ1 ΐ2 Γ1 Γ2 Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Σ1 Σ2 Γ1 Γ2 Γ3 Δ1 Δ2 Δ3 Θ1 Θ2 

1 Γιψζζα 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Βληζρπηηθή  4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Μειέηε(1) 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

4 Γσγξαθηθή(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

5 Σερληθά(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

6 Γπκλαζηηθή(1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Μνπζηθή(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Διεθη. Τπνι. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                        

9 Ώγγιηθά     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

  

 Μαζήκαηα ζηα Αιβαληθά 

 

10 Ώιβ. Γιψζζα 8 8 8 8 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 Μαζεκαηηθά 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 Edukata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Dituri     2 2 2 2 2 2 2 2           

14 Εζηνξία       1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Γεσγξαθία       1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 Φπζηθή             1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 ΐηνινγία             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Υεκεία               1 1 1 1 1 1 2 2 
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θπξίσο, κε ρξήκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ ΐαιθαλίσλ ηνχ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. 

Σν Ώξζάθεην Σηξάλσλ απφ ηεο ηδξχζεψο ηνπ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ηνπο 

πφξνπο ηεο Φ.Β. Σν άλνηγκα ηηο Φηιεθπαηδεπηηθήο Βηαηξείαο ζε κία θνληηλή πξνο ηελ Βιιάδα ρψξα 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο ζηεξίδεηαη ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ 

πξσηνπνξηαθφ ραξαθηήξα ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ηα Ώξζάθεηα ρνιεία 

θοπός: Ώπφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπο ηα ρνιεία ήηαλ παξφληα φπνπ ππήξραλ παηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. Σν Ώξζάθεην ζηα Σίξαλα, πνπ ιεηηνπξγεί σο έλα πξσηνπνξηαθφ 

επξσπατθφ ζρνιείν πνηνηηθήο παηδείαο, βαζηζκέλν ζε παλαλζξψπηλεο θαη δηαρξνληθέο αμίεο θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο γηα κηα επξχηεξε κφξθσζε, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα επηηπρεκέλν 

παξάδεηγκα πςειήο δηαπνιηηηζκηθήο παηδείαο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ιαψλ ηεο Βιιάδνο θαη ηεο Ώιβαλίαο θαη ζε κηα επξχηεξε ζπλεξγαζία ζε εθπαηδεπηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν κε ζεβαζκφ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηηο παξαδφζεηο ησλ δχν ιαψλ. 

 Σν Ώξζάθεην Σηξάλσλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1998 κε 77 καζεηέο ζηελ Ώ΄ δεκνηηθνχ θαη 

πξνρψξεζε ηάμε κε ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο βαζκίδεο ηεο αιβαληθήο εθπαίδεπζεο. Ώπφ ηνλ Μάην ηνχ 

2007 ην ρνιείν ιεηηνπξγεί ζην λέν ηδηφθηεην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πην πςειέο ζχγρξνλεο δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ζρνιείν ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Ώξζαθείσλ εθηφο ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

ρνιηθό πξόγξακκα:  Σν Ώξζάθεην Σηξάλσλ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην πξφγξακκα θαη ηε δηδαθηέα 

χιε ησλ αιβαληθψλ ζρνιείσλ κε πξφζζεηε εληζρπκέλε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηε δηδαζθαιία ζηελ Βιιεληθή νξηζκέλσλ καζεκάησλ ηνχ θπξίσο 

πξνγξάκκαηνο, φπσο ηεο Λνγνηερλίαο, ηνχ Βπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ, ηνπ Αεκνθξαηηθνχ 

Πνιηηεχκαηνο, ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Σν θηεξηαθό ζπγθξόηεκα: Σν 2003 μεθίλεζε ε αλέγεξζε ηνχ ηδηφθηεηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ηεο Φ.Β., ζε νηθφπεδν100.000 ηκ., 5 ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηα Σίξαλα ζηνλ δξφκν πξνο ην Βικπαζάλ. 

Ώπφ ηνλ Μάην ηνχ 2007 ην ρνιείν κεηαθέξζεθε ζην θαηλνχξγην θηήξην, ην νπνίν είλαη ην πην 

ζχγρξνλν ζπγθξφηεκα ησλ ΐαιθαλίσλ, εηδηθά κειεηεκέλν απφ εθιεθηνχο θαζεγεηέο ηνχ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη θαηαζθεπαζκέλν κε πςειέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

αηζζεηηθήο θαη αζθαιείαο. (Μέρξη ηφηε, ην ρνιείν ζηεγαδφηαλ ζε πέληε ελνηθηαδφκελα θηήξηα ζηα 

Σίξαλα). Σν θηήξην, εκβαδνχ 4.000 ηκ, είλαη εζσζηξεθέο θαη νξγαλψλεηαη γχξσ απφ έλα αίζξην. Οη 

αίζνπζεο, θαηαλεκεκέλεο ζε 4 ζηάζκεο («νξφθνπο»), νξίδνπλ έλα «Γ» θαη έρνπλ ε θάζε κία 

«ηδησηηθφ» ππαίζξην ρψξν πξνο ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο ηνχ θηεξίνπ. Σα εξγαζηήξηα είλαη 

νξγαλσκέλα ζε 2 ζηάζκεο θαη καδί κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νξίδνπλ έλα δεχηεξν «Γ», πνπ 

ζπκπιεξψλεη ην αίζξην. Οη ρψξνη θίλεζεο βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνχ αίζξηνπ, ην νπνίν απνηειεί 

ηνλ εζσηεξηθφ αχιεην ρψξν. Σν πξαλέο πνπ δηακνξθψζεθε ιφγσ ηεο θιίζεο ηνχ εδάθνπο ρσξίδεη 
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ην αίζξην ζε δχν επίπεδα. Βθηφο απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία, ηνπο βνεζεηηθνχο θαη 

ηνπο εκηππαίζξηνπο ρψξνπο, ην ζρνιείν έρεη  εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο,   Φπζηθήο Υεκείαο  θαη 

 ΐηνινγίαο  πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ηα πην ζχγρξνλα κέζα,  ΐηβιηνζήθε,  αίζνπζεο Μνπζηθήο θαη 

 Γπκλαζηηθήο θαζψο θαη αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

Αξζάθεην Νεπηαγσγείν Σηξάλσλ 

Σν Ώξζάθεην Νεπηαγσγείν Σηξάλσλ, ην πξψην Νεπηαγσγείν εθηφο ειιαδηθνχ ρψξνπ, μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ην 2005. Σν Ώξζάθεην Βιιελναιβαληθφ Κνιέγην Σηξάλσλ,  ζην νπνίν αλήθεη, 

ηδξχζεθε ην 1998 θαη ζηεγάζηεθε αξρηθά ζε ζπγθξφηεκα ελνηθηαδνκέλσλ θηεξίσλ ζηα Σίξαλα. 

Λεηηνπξγεί κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Ώιβαλίαο. 

ηεξίδεηαη φκσο ζηελ παξάδνζε θαη ζηνλ πξσηνπνξηαθφ ραξαθηήξα ηεο πξνζθεξφκελεο 

εθπαίδεπζεο απφ ηα Ώξζάθεηα ρνιεία θαη ζπκβαδίδεη κε ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο γηα 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

Αξζάθεην Γεκνηηθό Σηξάλσλ 

Αξζάθεην Γπκλάζην Σηξάλσλ  

4.5.Σα Φξνληηζηήξηα 

     Βθηφο απφ ηα κεηνλνηηθά, ηα ηδησηηθά θαη ηα ζρνιεία ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο ηεο 

Ώιβαλίαο, ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε πξνζθέξνπλ θαη ηα θξνληηζηήξηα ειιεληθήο γιψζζαο. 

ηελ βφξεην ήπεηξν αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Ώιβαλία ππάξρνπλ θξνληηζηήξηα ζηα  νπνία 

δηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα. Βηδηθφηεξα ην δίθηπν θξνληηζηεξίσλ «Ώξηζηνηέιεο»249 ζηελ 

Κνξπηζά πξνζθέξεη καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο, δσξεάλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

αλεμαξηήησο ειηθίαο. Σα θξνληηζηήξηα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη 

ππνινγηζηέο. ηα θξνληηζηήξηα δηδάζθνπλ εθπαηδεπηηθνί απνζπαζκέλνη απφ ηελ Βιιάδα αιιά 

θαη ληφπηνη κε επάξθεηα γιψζζαο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ειιελνκάζεηα είλαη αξθεηά έληνλν, αιιά 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεί ε κηζζνδνζία ησλ ληφπησλ δαζθάισλ 

θαη ε δπζθνιία θαη ε θαζπζηέξεζε πνπ θαηαβάιινληαη ηα ρξήκαηα. 

4.6.Σκήκα Γιώζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ (Παλεπηζηήκην 

Αξγπξνθάζηξνπ).
250

 

     ηνπο ζεζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ην ηκήκα γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο  θαη ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ώξγπξνθάζηξνπ. Σν ηκήκα ιεηηνπξγνχζε απφ ηελ επνρή ηνπ Υφηδα ζαλ έδξα ειιεληθήο γιψζζαο 

πνπ ζθνπφ είρε λα δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

                                                           
249

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Βιιεληθνχ Πξνμελείνπ Κνξπηζάο 2013. 
250

Αηεχζπλζε  Σκήκαηνο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώξγπξνθάζηξνπ 2013. 
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πξννξηδφηαλ λα δηδάμνπλ ζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. πγθεθξηκέλα νη απφθνηηνη ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο «Παληειή σηήξε» ζπλερίδαλε ζην ηκήκα ειιεληθήο γιψζζαο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ φπνπ γηλφηαλε ζεκηλάξηα θαη επηκνξθψζεηο θαη απφ θαζεγεηέο πνπ εξρφηαλ απφ ην 

παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηειέρσλαλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο ΐνξείνπ 

Δπείξνπ. 

    Μεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ .ην 1993-94 ην ηκήκα 

επαλαιεηηνχξγεζε ζαλ ηκήκα ειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο εληαγκέλν ζην δεκφζην 

παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ. Δ θνίηεζε ζηελ αξρή ήηαλ 4 ρξφληα θαη πξψηνο πξφεδξνο ππήξμε ν 

Μελέιανο Υαηδήο, ν νπνίνο ήηαλ θαζεγεηήο  ηζηνξίαο ζην παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ. Άιινη 

θαζεγεηέο πνπ δίδαμαλ ήηαλ νη Εσάλλεο Γηάλλεο, Παλαγηψηεο Μπάξθαο θι. Οη πξψηνη θνηηεηέο 

πνπ μεθίλεζαλ ζην ηκήκα ήηαλ 15 απφ ηνπο νπνίνπο νη ηέζζεξηο δηδάζθνπλ ζήκεξα ζην ηκήκα.  

    ηελ αξρή κε ηελ ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ θαη 

έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα ηζνηηκία ησλ πηπρίσλ. Να αλαγλσξίδνληαη δειαδή απφ ην ΑΕΚΏΣΏ θαη 

λα είλαη ηζφηηκα θαη αλάινγα θαη λα έρνπλ ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα  κε ηα αληίζηνηρα 

πηπρία ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Βξρφηαλ θαζεγεηέο απφ ην Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ νη 

νπνίνη δίδαζθαλ ζην ηκήκα Βλψ απηή ε πξνζπάζεηα μεθίλεζε κε θαινχο νησλνχο ζηελ ζπλέρεηα 

θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην ελδηαθέξνλ  αηφλεζε. ηακάηεζαλ λα έξρνληαη νη θαζεγεηέο θαη 

απφ ηφηε αξρίδεη κία θάζνδν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηφζν απφ ην παλεπηζηήκην ησλ Εσαλλίλσλ φζν θαη 

απφ ηελ Βιιάδα γεληθφηεξα. 

Σν λνκνζεηηθό πιαίζην: ήκεξα ην ηκήκα είλαη εληαγκέλν ζην Ώιβαληθφ παλεπηζηήκην 

Ώξγπξνθάζηξνπ. Μέρξη ην 2006 ιεγφηαλ ηκήκα ειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα έρεη ηελ ζεκεξηλή νλνκαζία δει. ηκήκα  γιψζζαο ,Λνγνηερλίαο θαη Βιιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ. ην ηκήκα δηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία θαζψο επίζεο δίλεηαη 

κεγάιε έκθαζε ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ζηνλ αξραίν, ηνλ ζχγρξνλν αιιά θαη κεγάιε έκθαζε ζηα 

ηνπηθά ήζε θαη έζηκα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ. 

Φνηηεηέο: Σν ηκήκα έρεη δηάξθεηα θνίηεζεο ηξία έηε ζηα νπνία κε ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ δίδεηαη 

bachelor ηίηινο ζπνπδψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα έρεη άιια ηξία εμάκελα ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ δίλεηαη 

master. ήκεξα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 ην ηκήκα bachelor παξαθνινπζνχλ  10 θνηηεηέο θαη ην 

master παξαθνινπζνχλ  8 θνηηεηέο. Ώπφ ην 1991 κέρξη ζήκεξα έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην ηκήκα 

250 ζπνπδαζηέο νη νπνίνη ζήκεξα ζηειερψλνπλ δηάθνξεο ζέζεηο φπσο π.ρ., δάζθαινη, ζε πξνμελεία, 

ζε επηρεηξήζεηο θι. Παιηφηεξα ην 80% ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. Μεηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε ζηελ Βιιάδα πνιιψλ βνξεηνεπεηξσηψλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο κεηψζεθε, φπσο θαη ζην παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα. Ώλακέλεηαη αχμεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηα 
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επφκελα ρξφληα κεηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Βιιάδα θαη  ηελ επηζηξνθή κεηαλαζηψλ κε 

ειιεληθή παηδεία. Οη ηίηινη ζπνπδψλ είλαη γξακκέλνη ζηελ αιβαληθή γιψζζα. 

Πξόγξακκα καζεκάησλ: ηελ ειιεληθή γιψζζα γίλεηαη ην 90% ησλ καζεκάησλ. ηα αιβαληθά 

γίλεηαη απφ έλα κάζεκα θάζε έηνο. ην  επίπεδν master ηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζηα αιβαληθά 

είλαη πεξηζζφηεξα θαη αθνξνχλ θπξίσο ςπρνπαηδαγσγηθά. Παιαηνηέξα ζηελ ζπκθσλία πνπ είρε 

ππνγξαθεί κε ην παλεπηζηήκην ησλ Εσαλλίλσλ ππήξρε πξφβιεςε θαη γηα δηδαθηνξηθά .Πνιινί  

θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ απφ ην παλεπηζηήκην Σηξάλσλ επέζηξεςαλ γηα λα ζπλερίζνπλ γηα 

δηδαθηνξηθφ αιιά θαη απηή ε ζπκθσλία έκεηλε ζηελ κέζε θαη δελ ζπλερίζηεθε. 

Βηβιία: Δ πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ην ηκήκα. Σν πιηθφ γηα ηα 

καζήκαηα θαη ε χιε πξνέξρεηαη απφ βηβιία πνπ είραλ αθήζεη νη θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

παιαηφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο  κε ην ηκήκα. Βπίζεο ππάξρνπλ βηβιία απφ 

δσξεέο πνπ έγηλαλ απφ ηδηψηεο θίινπο απφ ηελ Βιιάδα. Παξφια απηά ε έιιεηςε βηβιίσλ απνηειεί 

ζνβαξφ πξφβιεκα. Οη ζπνπδαζηέο αλαγθάδνληαη λα βγάδνπλ θσηνηππίεο ή λα ηα αγνξάδνπλ απφ ηα 

Γηάλλελα. 

Καζεγεηέο: νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην ηκήκα είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη πιεξψλνληαη 

απφ ην αιβαληθφ θξάηνο. Απζηπρψο θακία επηκφξθσζε θαη θαλέλα ζεκηλάξην δελ γίλεηαη γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ. Μέρξη ην 2001 γηλφηαλε πνιιέο επηκνξθψζεηο κε πξσηνβνπιία ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ. Καηφπηλ ζηακάηεζαλ φιεο ε πξνζπάζεηεο. ήκεξα πιένλ νη φπνηεο 

επηκνξθψζεηο γίλνληαη κε πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο  θαη κε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ζην 

Ώξγπξφθαζηξν ε νπνπδήπνηε αιινχ. Σν ηκήκα δηαζέηεη βηβιηνζήθε ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ. 

Πξνβιήκαηα: ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, θαηαγξάθεηαη θαη 

ε έιιεηςε θνηηεηψλ θαζψο νη ζπνπδαζηέο θαηεπζχλνληαη ζηελ Βιιάδα. Βπίζεο έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Παιηφηεξα ππήξραλ νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ηφζν απφ ην 

ππ. παηδείαο ηεο Βιιάδνο φζν θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο πρ. ίδξπκα Λάηζε θι. ήκεξα πιένλ δελ 

ππάξρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ.  
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  4.7.πγθξεηηθνί ηαηηζηηθνί Πίλαθεο Μεηνλνηηθώλ ρνιείσλ. 

 

(ρνιηθώλ Δηώλ 1991-92.2001-02,2010-11,2011-12) 

   Μαζεηηθόο πιεζπζκόο κεηνλνηηθώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ,ζύγθξηζε εηώλ 1991,2000,2010 

  

Αργσρόθαζηρο 

 

  Γειβηλο 

 

    Αγ. αράληα 

 

 ύλοιο 

 

1991-92 

 

2.137 

 

2.189 

 

2.189 

 

6.437 

 

2000-01 

 

1074 

 

529 

 

592 

 

2.028 

 

2009-10 

{τφρίς ηα λήπηα} 

 

 

325 

 

 

 

280 

 

 

 

280 

 

 

732(εθ ηφλ οποίφλ 15 κε 

κεηολοηηθοί) 

2010 320 

 

271 271 697 

 

       Πεγή: Διιεληθό Πξνμελείν Αξγπξνθάζηξνπ 2011. 

 

    Μαζεηηθόο πιεζπζκόο ζηα κεηνλνηηθά ιύθεηα γηα ην ζρνιηθό έηνο 2009-10 θαη 2010-11 

  

Γερβηηζάλε 

 

Βοσιηαράηη 

Παηδαγφγηθή 

Αθαδεκία 

Αργσρ/ροσ 

 

Ληβαδεηά, 

Αγ. αράληα 

 

ύλοιο 

2009-10 

 

 

 

38 

 

 

 

40 

 

 

 

61 

 

 

 

71 

 

 

 

210(εθ ηφλ οποίφλ 

5 κεηολοηηθοί) 

 

 

2010-11 

 

34 

 

49 

 

68 

 

92 

243(άγλφζηος       

αρηζκός 

κεηολοηηθώλ) 

 

    Πεγή: Βιιεληθφ Πξνμελείν Ώξγπξνθάζηξνπ 2011.                                  

 

     Οη δάζθαινη /θαζεγεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηνλφηεηα θαη πνπ απαζρνιήζεθαλ ην 2009-

10 θαη 2010-2011 ζηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία θαη ιχθεηα: 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 176 

 

πλνιηθόο Αξηζκόο Μεηνλνηηθώλ Γαζθάισλ 

(ρνιηθά Έηε 2009-10,2010-11) 

       

      Πεγή: Βιιεληθφ Πξνμελείν Ώξγπξνθάζηξνπ            

   εκ. ε νξηζκέλα ζρνιεία (ηα δεκνηηθά ζην Ώξγπξφθαζηξν, Γεσξγνπηζαηη, Ληβαδεηά, Άιηθν, Σζνχθα, Μπηζηξηζαο, 

Φνηλίθη, ΐξπψλη θαη ζε φια ηα ιχθεηα  εθηφο ηεο παηδαγσγηθήο Ώξγπξφθαζηξνπ) νκνγελείο δάζθαινη/θαζεγεηέο 

δηδάζθνπλ ζην κε κεηνλνηηθφ πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε αιβαλφθσλνπο καζεηέο. Μπνξεί θαηά πξνζέγγηζε λα 

ππνινγηζηεί σο ην 12% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ 

              

 

 Σα ηδησηηθά ζρνιεία: 

 

Όκεξνο  Υηκάξαο: θνηηνύλ 100 καζεηέο θαη απαζρνινύληαη 8 απνζπαζκέλνη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί. 

Όκεξνο Κνξπηζάο :θνηηνύλ 500 καζεηέο θαη απαζρνινύληαη 20 απνζπαζκέλνη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί 

 

 

πλνιηθόο καζεηηθόο πιεζπζκόο κεηνλνηηθώλ  δεκνηηθώλ θαη ιπθείσλ
251

 

2009-10:909       2010-11:940 

                        

                           Έηε 

 

     ύλνιν Μαζεηώλ 

 

                     

                       2009-10 

                    

                      909 

                        

                      2010-11 

                      

                     940 

            

            Πεγή: Διιεληθό Πξνμελείν Αξγπξνθάζηξνπ                                                   

             

 

                      

                                                           
251

 Πεγή: Βιιεληθφ Πξνμελείν Ώξγπξνθάζηξνπ. 

 ρνιεία 

(Γεκνηηθά-Γπκλάζηα) 

     

  Μαζεηέο 

 

   Γάζθαινη 

 

  Λύθεηα 

 

 Μαζεηέο 

 

Καζεγεηέο 

 

2009-10 

 

139 

 

719 

 

25 

 

22 

 

210 

 

4 

 

2010-11 

 

119 

 

697 

 

21 

 

22 

 

243 

 

4 
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                Μαζεηέο αλά ηάμε ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 2009-2010 

   

 

 

                   Μαζεηέο αλά ηάμε ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 2007-2008                     

 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ γξαθήκαηα να αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθεθε ζηελ πξψηε ηάμε ην 2007 είλαη 

κηθξφηεξνο απφ πνηέ. Με βάζε απηφ ην ζηνηρείν ζα κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ κηθξφηεξν ησλ 

600 καζεηψλ γηα ην 2018.Χζηφζν ην 2009 νη εγγξαθέο ζηελ α‟ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ επαλήιζαλ  πεξάζνπ ζηνπο 80 

καζεηέο, αιιά ζηελ α‟ ηάμε ηνπ Λπθείνπ έπεζαλ ζε ηζηνξηθά ρακειά λνχκεξα. Σν 2010-11 νη καζεηέο ιπθείνπ 

ζεκείσζαλ ζρεηηθά ζεκαληηθή αχμεζε, θαζψο ηα κεηνλνηηθά ζρ0νιεία θξάηεζαλ ηνλ καζεηηθφ ηνπο πιεζπζκφ ηνπο 

απφ ηελ κεηάβαζε απφ ην γπκλάζην ζην Λχθεην. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο 

νξηζκέλσλ ζρνιείσλ απμάλεη ε κεηψλεηαη αληίζηνηρα θαζψο νη γνλείο αλαδεηψληαο θαιχηεξε εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά 

ηνπο  εγγξαθνχλ καδηθά ζε άιιν θαιχηεξν ζρνιείν ζε γεηηνληθφ ζρνιείν ή ζε ζρνιείν ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Αργυρόκαςτρο

Αγ.Σαραντα

Δελβινο

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Αργυρόκαςτρο

Αγ.Σαράντα

Δελβινο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  ΠΔΜΠΣΟ 

 

    5.Δηζαγσγηθά 

      θνπφο ηεο εξεπλάο καο ήηαλ λα παξνπζηάζνπκε κία ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ απηή εκθαλίδεηαη. Αειαδή απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ ηεο ειιεληζηηθήο ,ηεο ξσκατθήο ,ηεο βπδαληηλήο θαη ηεο λεφηεξεο νζσκαληθήο 

πεξηφδνπ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπείξνπ. Ώιιά θαη ηελ πνξεία πνπ 

είρε ε ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ώιβαληθνχ θξάηνπο θαη εληεχζελ κέρξη ηηο 

κέξεο καο. Ώληιήζακε πινχζην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ θαηαγεγξακκέλν απφ δηαπξεπείο Έιιελεο 

επηζηήκνλεο ,ηζηνξηθνχο ,θηιφινγνπο θαη πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί 

ελδειερψο κε ην ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο βνξείνπ επείξνπ θαζψο θαη εηδηθφηεξα κε ηε 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ...  

  Βηδηθφηεξα ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε  ηηο πξνηάζεηο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηεο 

απφςεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηηφπηα εξεπλά καο ,θαη νη νπνίεο είλαη επνηθνδνκεηηθέο φζν 

αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο ειιελφθσλεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία ζήκεξα ,ηηο πξννπηηθέο ηεο θαη 

ηηο πξνζπάζεηεο λα μεπεξαζηνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη λα δνζεί κηα λέα ψζεζε  ζηελ δηάδνζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πεξηνρή.. 

5.1.Γηαπηζηώζεηο 

 Δ δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δελ κπνξεί λα απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο κεηνλνηηθνχο 

ειιελφθσλνπο, θαζψο ε ειιεληθή γιψζζα έρεη(θαη ζα έρεη ζην άκεζν κέιινλ) κεγάιε δήηεζε 

θαη απφ πνιχ κεγάιν{ θαη πνιχ κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθά ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κεηνλνηηθφ 

πιεζπζκφ} ηκήκα κε ειιελνθψλσλ. αληίζηξνθα, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επηηπρία ησλ 

καζεηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ δελ πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ θαιή ειιελνκάζεηά ηνπο φζν 

θπξίσο ηελ άξηζηε αιβαλνκάζεηα. πλεπψο ην κεηνλνηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα δψζεη εμίζνπ 

έκθαζε ζηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία ησλ αιβαληθψλ, ελψ ζηα κε κεηνλνηηθά ζρνιεία, ζα πξέπεη 

λα δνζεί έκθαζε ζηελ πξναηξεηηθή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο. 

 ρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξννπηηθέο: χκθσλα κε ηελ  Βιιεληθή λνκνζεζία , ην 5% ησλ 

νκνγελψλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Έηζη ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ ζηνρεχνπλ  λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Βιιάδα θαη ζε 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Σα ηειεπηαία  ρξφληα φκσο ινγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα παηδηά 

ζηξέθνληαη θαη ζε αιβαληθά ΏΒΕ. ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ππάξρνπλ επίζεο  θαη 

θάπνηνη αιβαλφθσλνη. Δ θαηεγνξία απηή ησλ καζεηψλ θαηεπζχλεηαη θπξίσο  πξνο ηα Σίξαλα 

θαη ηα αιβαληθά παλεπηζηήκηα. 
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 ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, παξαηεξείηαη ε ίδηα θαηάζηαζε 

κε ηα ζρνιεία ηεο Βιιάδαο, δειαδή ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ παξνπζηάδεη θαζίδεζε ,είλαη πην 

θησρφ θαη ε γιψζζα ζπξξηθλψλεηαη. 

 Σα  επίκαρα ζεκεία θαη απνζπάζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία θαη ηα νπνία δελ επλννχλ ηελ 

εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ δπν ιαψλ ,νη δηαπηζηψζεηο είλαη απνγνεηεπηηθέο. ινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο κεηνλφηεηαο ππνζηεξίδνπλ πσο απηά ππάξρνπλ, θαη κνιχλνπλ ηα παηδηά 

θαζεκεξηλά. Μάιηζηα  παξνπζίαζαλ θαη θάπνηα αχμεζε, Απζηπρψο θακηά πξνζπάζεηα δελ έρεη 

γίλεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ,ήηε ζε πνιηηηθφ ήηε ζε θαηψηεξν επίπεδν  γηα λα απαιεηθζνχλ απηά 

ηα ζεκεία θαη λα μεπεξαζζνχλ ηα πξνβιήκαηα. Οη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί φκσο θάλνπλ κηα 

πξνζπάζεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο λα ππνβαζκίζνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ήηε κε ην λα ηα πξνζπεξλνχλ ήηε λα ηα εμεηάδνπλ πεξηιεπηηθά, ζηελ 

πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ελφο εηξεληθνχ θαη θηιήζπρνπ θιίκαηνο. 

 χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ππάξρεη ζρεδφλ ζε φια ηα ζρνιεία, αιιά δελ έρεη έληνλε 

δξαζηεξηνπνίεζε , θαη απηφ γηαηί ε θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ δάζθαινη θαη νη γνλείο είλαη 

ζρεηηθά κηθξή θαη ζρεδφλ φινη γλσξίδνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο. Βθεί πνπ 

ππάξρεη  θάπνην ελδηαθέξνλ   απφ ηνπο γνλείο είλαη γηα ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζαξηφηεηαο θι. Βπίζεο πνιινί γνλείο πεξηνξίδνληαη κφλν γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο Δ γεληθή εηθφλα φκσο είλαη  φηη, ζχιινγνη γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ ππάξρνπλ αιιά ιεηηνπξγνχλ ππνηππσδψο.. 

 ζν αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ην ζπνπδαηφηεξν είλαη ε 

επηκφξθσζε. Μέρξη ην 1995 γηλφηαλε επηκνξθψζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπο έξγνπ ηνπο. Μάιηζηα ηελ πεξίνδν εθείλε δηλφηαλε θαη επίδνκα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Ώξγφηεξα απηή ε πξνζπάζεηα ζηακάηεζε. Οη 

φπνηεο επηκνξθψζεηο πιένλ γίλνληαη απφ ηελ δηεχζπλζε παηδείαο ηνπ  Ώξγπξνθάζηξνπ. Σελ 

πεξζηλή ρξνληά έγηλε κηα πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο απφ ην παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ  ζηνπο 

θηινιφγνπο, ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν 

πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρνπλ επαξθψο θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθφηεξα, ζηα 

καζήκαηα πνπ απαηηείηαη νξνινγία, αλαηξέρνπλ πνιινί δάζθαινη ζηελ βνήζεηα  ησλ ιεμηθψλ . 

Μάιηζηα νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ηδησκαηηζκνχο ινγσ έιιεηςεο πινχζηνπ ιεμηινγίνπ θαη 

απηφ ηνπο θάλεη λα πζηεξνχλ αθφκε θαη απέλαληη ζηα παηδηά ,ηδηαίηεξα ζε απηά πνπ έρνπλ 

επηζηξέςεη απφ Βιιάδα θαη έρνπλ πνιχ πινχζην ιεμηιφγην. Δ θαζνιηθή πξφηαζε είλαη λα 

αλαιάβεη ην παλεπηζηήκην Ώξγπξνθάζηξνπ πξσηνβνπιία γηα ζεκηλάξηα θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηα ζρνιεία ηεο εθθιεζίαο γίλνληαη επηκνξθψζεηο κε πξσηνβνπιία ηεο 

κεηξφπνιεο, κε πξνζθιήζεηο πνπ γίλνληαη ζε γλσζηνχο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ Βιιάδα. 
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 ρεηηθά κε ηνλ  πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε εξγαζηήξηα 

θπξίσο ζεηηθψλ επηζηεκψλ(θπζηθήο θαη ρεκείαο)πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ ηνπο. Βξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο 

ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε φια ηα ζρνιεία ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο  γηα 

βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ δεκφζησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ γίλεηαη κφλν απφ 

ην αιβαληθφ δεκφζην θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ  έρεη απηφ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ησλ 

ζρεηηθά ρακειψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αιβαληθνχ δεκνζίνπ. Άιιεο πξνζπάζεηεο γηα πιηθνηερληθή 

βειηίσζε έρνπλ γίλεη θαη απφ ειιεληθέο ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νξγαλψζεηο, 

κε (θσηνηππηθά ,ππνινγηζηέο θι) κέρξη ην 2002.Καηφπηλ νη θηλήζεηο απηέο έρνπλ 

ειαρηζηνπνηεζεί. Βπίζεο έρεη γίλεη κηα θαιή πξνζπάζεηα  εκπινπηηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο ησλ 

ζρνιείσλ  κε  βηβιία, κε ειιεληθή βνήζεηα, πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν νη δάζθαινη φζν θαη ηα 

παηδηά σο βνεζεηηθφ πιηθφ. 

 Δ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Βιιάδα δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα. Σν θπξηφηεξν είλαη  ε  ζεκαληηθή 

επηζηξνθή κεηαλαζηψλ ζηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο Ώξγπξνθάζηξνπ, Ώγίσλ αξάληα θαη 

Αειβίλνπ. Δ θαζνιηθή πιεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ πνπ επηζηξέθνπλ είλαη θπξίσο 

αιβαλφθσλνη. Βιάρηζηνη έσο θαζφινπ είλαη νη ειιελφθσλνη κεηνλνηηθνί πνπ επηζηξέθνπλ μαλά 

ζηελ ΐφξεην Ήπεηξν. Παξαηεξείηαη φκσο ην εμήο θαηλφκελν, ηδηαίηεξα ζηα ειιελφθσλα 

ζρνιεία ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηαο ησλ αγίσλ αξάληα θαη Αειβίλνπ. Σα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη 

ζηελ Βιιάδα θαη έρνπλ ιάβεη ειιεληθή παηδεία. Έηζη φπσο είλαη θπζηθφ ηνπο είλαη δχζθνιν έσο 

αδχλαην λα ζπλερίζνπλ ζε αιβαληθφ ζρνιείν γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Έηζη νη γνλείο ζηέιλνπλ ηα 

παηδηά ηνπ ζηα ειιελφθσλα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο.  Έηζη,  

θπξίσο ην κεηνλνηηθφ ιχθεην «Παληειή σηήξε» Ώξγπξνθάζηξνπ  ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

παξνπζηάζεη αχμεζε 100% ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπ. ηα κεηνλνηηθά ιχθεηα 

ΐνπιηαξαηίνπ θαη Αεξβηηζάλεο παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθά κεησκέλν απηφ ην θαηλφκελν, 

θαηαγξάθνληαο αχμεζε κφλν κε  2-3 λένπο καζεηέο . Πξέπεη λα ηνλίζνπκε αθφκα πσο ην 

Ώιβαληθφ ππνπξγείν παηδείαο πξνζπαζεί ηειεπηαία λα εληάμεη απηνχο ηνπο καζεηέο ζηα 

δεκφζηα αιβαληθά ζρνιεία ,πξνζζέηνληαο ζην εβδνκαδηαίν ζρνιηθφ πξφγξακκα πεξηζζφηεξεο 

ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο απηνί λα 

εληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. 

 ρεηηθά κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ,ζχκθσλα θαη κε ην λφκν πεξί κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

ηζρχεη ,φινη νη ηίηινη ζπνπδψλ(ελδεηθηηθά θαη απνιπηήξηα) ησλ δεκφζησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ είλαη γξακκέλνη κφλν ζηελ Ώιβαληθή γιψζζα. Σίηινη ζπνπδψλ πνπ εθδίδνληαη απφ 

αιιά ειιελφγισζζα ηδξχκαηα ηεο Ώιβαλίαο(ζρνιεία ηεο νξζφδνμεο εθθιεζία ηεο Ώιβαλίαο, 
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ηδησηηθά ζρνιεία) είλαη ζπλήζσο δίγισζζνη, δειαδή θαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αιβαληθή 

γιψζζα. 

 Ώλαθνξηθά κε ηα ηδησηηθά ζρνιεία «κεξνο» Κνξπηζάο, ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε 

κηζζνδνζία ησλ ληφπησλ δαζθάισλ, πξφβιεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε 

ζρνιηθή ρξνληά. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ηνπηθή 

θνηλσλία, θαη πνιινί γνλείο παίξλνπλ ηα παηδία ηνπο  θαη ηα εγγξάθνπλ ζε αιβαληθά ζρνιεία.. 

Βπίζεο απαηηείηαη άκεζα θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ εξγαζηεξίσλ  εληζρχνληαο έηζη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ. Πξέπεη λα ηνληζζεί αθφκα φηη πξέπεη ην ζρνιείν λα δψζεη  

κηα πξννπηηθή  κεηα ηελ απνθνίηεζε ησλ παηδηψλ ,λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο, θίλεζε ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

 ρεηηθά κε πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ή πνπ δελ έρνπλ επηιπζεί απφ ηελ αιβαληθή 

λνκνζεζία είλαη γλσζηά. Δ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ε απφδνζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηθαησκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο γίλεηαη κε πνιχ αξγά βήκαηα απφ ηα αιβαληθφ θξάηνο. Ώπηφ πνπ 

κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζαλ επηηπρία γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα είλαη ε αιιαγή ζην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο ζην κεηνλνηηθφ Λχθεην. ην ηξίρξνλν 

πιένλ Λχθεην ε ειιεληθή γιψζζα αλαβαζκίζηεθε, απμεζήθαλ νη εβδνκαδηαίεο ψξεο 

δηδαζθαιίαο ζε 5 φζεο θαη ηεο αιβαληθήο γιψζζαο θαη έγηλε ηζφηηκα εμεηαδφκελν κάζεκα ζηηο 

ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ενπλίνπ.  

5.1.1.Σα θξνληηζηήξηα  

   Σα θξνληηζηήξηα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ρανηηθφ νξγαλσηηθφ πιέγκα ην νπνίν δηακνξθψζεθε 

αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο φζσλ άζθεζαλ «κεηνλνηηθή», «γισζζηθή» ή  «ζξεζθεπηηθή» πνιηηηθή 

ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Ώιβαλία. Δ ζπλεηζθνξά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ην ΤΠΒΞ ,ε 

ζηειέρσζε κε απνζπαζκέλνπο δαζθάινπο απφ ηελ Βιιάδα θαη ε ζπλεξγαζία(αθφκα θαη παζεηηθά) 

κε άιινπο θνξείο ζπλέβαιιε ψζηε: 

 Να δεκηνπξγείηαη κηα αληηθαηηθή εηθφλα ζην θνηλφ-απνδέθηε ησλ παξεκβάζεσλ  απηψλ, θαη φρη 

ησλ θξνληηζηεξίσλ (κνλαδηθή ίζσο εμαίξεζε  ε ίδξπζε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ώξζαθείνπ ζηα 

Σίξαλα) 

 Σα θξνληηζηήξηα λα κελ ππφθεηληαη ζε θνηλνχο θαλφλεο ηππνπνίεζεο θαη δηαδηθαζίαο παξνρήο 

γισζζηθήο θαηάξηηζεο. 

 Να ππάξρεη ρακειφ επίπεδν ειιελνκάζεηαο παξά ηελ απμαλφκελε δήηεζε(γηα πνζφ αθφκε;) 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ απνζπαζκέλσλ δαζθάισλ απφ ηελ Βιιάδα κάιινλ ζπλέηεηλε ζηηο 

αξλεηηθέο εθθάλζεηο απηνχ ηνπ ζνινχ ηνπίνπ παξά βνήζεζε ζηελ δηάδνζε ηεο ειιελνκάζεηαο κε 

φξνπο ζπλέπεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ αξρψλ. 
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     Δ Πξφηαζε είλαη λα γίλεη επηινγή ησλ θξνληηζηεξίσλ κε αλνηρηή δηαδηθαζία πνπ ζα ζηεξίδνληαη 

απφ ην ειιεληθφ θξάηνο κε θξηηήξηα πνηφηεηαο. Να θαηνρπξσζεί ε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ζηε 

παξερφκελε ειιελνκάζεηα, δειαδή θξνληηζηήξηα ειιεληθψλ ,θαη λα δηαθεκηζζεί θαηάιιεια κε 

θακπάληα πξνο ην θνηλφ. Βλδερνκέλσο νη δάζθαινη /ηδηνθηήηεο λα επηκνξθψλνληαη ζηελ Βιιάδα. 

Σα εθνδηαζκέλα κε «πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο» θξνληηζηήξηα λα ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν 

κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία αιβαληθψλ θαη ειιεληθψλ αξρψλ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηελ παξνρή γλψζεο(ππνδνκήο, θαζεγεηψλ, εγρεηξηδίσλ, πξνγξακκάησλ, εμεηάζεσλ θιπ.)Ώπηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ζεζκηθή ζπλεξγαζία Βιιάδαο θαη Ώιβαλίαο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ. Να δηεπξπλζεί ε δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο ειιελνκάζεηαο πνπ 

γίλεηαη απφ ην Κέληξν Βιιεληθήο Γιψζζαο κε εμεηαζηηθφ θέληξν ην ιχθεην «Σίκηνο ηαπξφο» (ηεο 

Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο) ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ θαη ζε άιια ζεκεία ζηελ Ώιβαλία ,φπσο ζηα 

Σίξαλα. 

 5.1.2..Οη Γάζθαινη ηεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο. 

     Σν εξψηεκα πφζνη δάζθαινη ρξεηάδνληαη αλά έηνο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζπλαξηάηαη κε ηελ 

ζθνπηκφηεηα «παξαγσγήο» δαζθάισλ απφ ηα αιβαληθά παλεπηζηήκηα δειαδή απφ Σκήκα 

ειιεληθήο Γιψζζαο ζην Παλ. Ώξγπξνθάζηξνπ (πνπ κέρξη ζήκεξα ππνιείπεηαη ησλ δηεζλψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο).Γηα ηνλ αμηφπηζην ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ δαζθάισλ πνπ 

απαηνχληαη θάζε ρξφλν ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ν αξηζκφο ησλ 

ζρνιείσλ/ηάμεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ αθπεπεξεηνπλησλ δαζθάισλ, πεξίπνπ 10 αλά έηνο.
252

 Λφγσ 

ηνπ ζηαζεξά κεηνπκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ δελ ρξεηάζζεθε λα δηνξηζζνχλ θαζφινπ λένη 

δάζθαινη εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ώθφκα πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ 

απνηειεί εθθξεκφηεηα ηεο ζπλέλσζεο ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ,ε νπνία ζα επηδξάζεη ζεκαληηθά 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ. ηελ ππφζεζε απηή ,ν καζεηηθφο αξηζκφο ζα ζεσξεζεί 

ζηαζεξφο ζηηο ηηκέο πνπ είρε 2009-2010,ηελ κφλε ρξνληά εμάιινπ πνπ καζεηηθφο πιεζπζκφο 

παξνπζίαζε ειαθξά αλάθακςε. Σν 2010-1011  ε αλάθακςε ζπλερίζηεθε ράξε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ησλ ιπθείσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη δπν θαηεγνξίεο δαζθάισλ ,νη 

πξνεξρφκελνη απφ ηελ κεηνλφηεηα θαη νη απνζπαζκέλνη απφ ηελ Βιιάδα απαζρνινχληαη ζε δπν 

ζρεδφλ δηαθξηηέο καζεηηθέο νκάδεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ιάβνπλ ειιελφθσλε εθπαίδεπζε θαη ζπλήζσο δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο.  

πλήζσο νη δάζθαινη δελ ζπληαμηνδνηνχληαη ζε δεδνκέλν φξην ειηθία, απιά παξακέλνπλ ζηελ 

ζέζε ηνπο θαηά βνχιεζε. πσο ήδε αλαθέξζεθε ,θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

                                                           
252 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ Ώξγπξνθάζηξνπ,2010. 
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λέσλ δαζθάισλ πνπ ρξεηάδνληαη αλά έηνο είλαη ε πξννπηηθή ζπλέλσζεο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

κε ειάρηζηνπο καζεηέο ζε  «ζρνιηθά θέληξα» πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα ζεκαληηθφηεξα ρσξηά ηεο 

πεξηνρήο ,ή  ζε ζρνιεία πνπ ρσξνηαμηθά επλννχλ ηελ νηθνλνκηθφηεξε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, ή 

ηέινο δηαζέηνπλ ηηο θαιχηεξεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Τπελζπκίδεηαη φηη νη αιβαληθέο αξρέο 

αλέρνληαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ηελ ιεηηνπξγία ζρνιείσλ θάησ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ησλ 20 

καζεηψλ αλά ζρνιείν πνπ ζέηεη ν λφκνο. Δ ζπλέλσζε αλ θαη έρεη εμαγγειζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δελ επνδψζεθε, κε θχξην αληηθίλεηξν ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ. Χζηφζν, ε ζπλέλσζε ησλ ζρνιείσλ κε πνιχ κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλαβάζκηζεο(θαζψο ζα εμαζθαιίδεηαη έλαο ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ  

γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ζα επηηπγράλεηαη ε επηινγή ησλ βέιηηζησλ θηεξηαθψλ 

ππνδνκψλ ,ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο, θιπ) ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, θαη ηελ (χζηαηε) επθαηξία γηα κία ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ησλ επί ηνπ πεδίνπ πξαθηηθψλ. Πξνυπφζεζε άκεζεο εθαξκνγήο ηεο ζπλέλσζεο  απνηειεί ε 

ξεηή θαη ακεηάθιεηε ιήςε πνιηηηθήο απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ην ζπληνκφηεξν  θαη ε 

εμεχξεζε ηαθηηθψλ πφξσλ(πρ. γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ) κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ππνπξγείσλ Παηδείαο θαη Βμσηεξηθψλ θαη γηαηί φρη θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

 Πηζαλή  ζπλέλσζε ζρνιείσλ ζε ηνπηθά ζρνιηθά θέληξα ζα κεηψζεη θαηά 5-6 ηα κεηνλνηηθά 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη άξα ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ησλ δάζθαισλ  ζα πξέπεη λα απνξξνθεζεί αιινχ 

ή λα θαιχςεη ηελ αθππεξέηεζε ησλ παιαηνηέξσλ πνπ αλέβαιιαλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο. 

Βπίζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ζε πνηα ζρνιεία ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο  καζεηψλ ζε κηθξέο ηάμεηο, 

δείγκα  ηεο κειινληηθήο πνξείαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην ρσξηφ. Γηα  παξάδεηγκα  ζηελ 

πεξηθέξεηα Ώξγπξνθάζηξνπ ,νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ επηζθνπήο ,Λφγγνπ θαη Σζάηηζηαο, ζα 

έπξεπε λα ζπλελσζνχλ  κε (έλα έσο ην πνιχ ηξία) γεηηνληθά ζρνιεία. ηελ πεξηθέξεηα Αειβίλνπ, ηα 

ζρνιεία ηεο Μπηζηξηηζαο, Καξαράηδη θαη ΐξπσλίνπ θαη ζηνπο Ώγ.αξάληα, ην ρνιείν ηεο 

Σζνχθαο επίζεο ζα έπξεπε λα ζπλελσζνχλ άκεζα. Βμάιινπ ήδε 14 ζρνιεία έθιεηζαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιφγσ έιιεηςεο καζεηψλ ,έρνληαο σο αλαγθαζηηθφ απνηέιεζκα απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνιάβεη ε ζπλέλσζε ελψ απφ θέηνο (2010-2011) κηθξή αλάθακςε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

,φπσο πξναλαθέξζεθε, ίζσο απνηειεί έλδεημε ζηαζεξνπνίεζεο ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ θαη 

παχζεο ηεο ζπλερνχο θάζεηεο πηψζεο ηνπο πνπ ζεκεηψζεθε απφ ην 1990. 

 Ώλαθνξηθά κε ηνπο απνζπαζκέλνπο απφ ηελ Βιιάδα δαζθάινπο ,ε εηθφλα θαη ε απφδνζή ηνπο 

θαηά γεληθή νκνινγία είλαη θαιή, ελψ δελ ππφθεηληαη ζε έλα νκνηνγελέο ζχζηεκα ακνηβήο, 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ηνπο. Έλα  δεχηεξν δήηεκα είλαη φηη πνιινί 

απνζπαζκέλνη θαζεγεηέο/δάζθαινη νπζηαζηηθά ακείβνληαη απφ ην ειιεληθφ δεκφζην 
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εμππεξεηψληαο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο(12 εθπαηδεπηηθνί ζην 

Ώξγπξφθαζηξν)Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί κε πνηνπο ηξφπνπο πξέπεη ε κπνξεί λα γίλεη κηα ηέηνηα 

ζπλέξγηα. Βπίζεο ακθηιεγφκελν είλαη ην δήηεκα  ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δπν ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

«φκεξνο» ζε Υηκάξα θαη Κνξπηζά θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, αλ θαη 

απφ θέηνο κεηψζεθε δξαζηηθά  ε ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καη εδψ ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ε δεκφζηα ζπκβνιή ζε ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην φλνκα κηαο 

ΜΚΟ εμαξηάηαη ζεζκηθά απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πξνο ηελ ειιεληθή πνιηηεία. Βάλ ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απηψλ είλαη ζεκηηή θαη επηβεβιεκέλε απφ ηελ δήηεζε 

ειιελνκάζεηαο(Κνξπηζά) θαη ηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ (Υηκάξα) ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε δεκφζηα ειιεληθή ζπκκεηνρή .Παξφκνηα ακθηιεγφκελν 

είλαη ην δήηεκα ησλ απνζπαζκέλσλ απφ ηελ Βιιάδα δαζθάισλ  κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ 

θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα (4 ζηνλ «Ώξηζηνηέιε» Κνξπηζάο, 3 ζην 

Ώξγπξφθαζηξν/αξάληα),θαζψο δελ ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο απφδνζεο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο, αιιά θπξίσο επεηδή ζπλεηζθέξνπλ  ζηελ αζαθή πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ θαη πνιηηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα λα ππαγνξεχεηαη θεληξηθά 

απφ ηελ Ώζήλα 

 5.1.3..πληνληζηήο  Δθπαίδεπζεο 

    Σα κέρξη ζήκεξα ιάζε θαη παξαιείςεηο ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ: Ο ζπληνληζηήο πξέπεη λα 

έρεη έδξα ηα Σίξαλα θαη φρη ζην Ώξγπξφθαζηξν , θαζψο ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αθνξά 

νιφθιεξε ηελ Ώιβαλία. θφπηκν ζα ήηαλ λα γλσξίδεη ηελ αιβαληθή γιψζζα, θαζψο νθείιεη λα 

παίδεη ηνλ Ρφιν γέθπξαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλφεζεο ,κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ παηδείαο θαη 

εμσηεξηθψλ Βιιάδαο θαη Ώιβαλίαο. Βπίζεο ,λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά/θπθιηθά ηηο πεξηθέξεηεο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ  θαη ηα δπν ζρνιεία «κεξνο» ζε Υηκάξα θαη Κνξπηζά, αιιά θαη λα 

αλαιάβεη ηελ επίβιεςε απνζπαζκέλσλ  δαζθάισλ/θαζεγεηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ζρνιεία ηεο 

εθθιεζίαο ηεο Ώιβαλίαο θαη φζσλ είλαη εληεηαικέλνη λα παξαδίδνπλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα 

ζηελ Ώιβαλία. Ο πληνληζηήο αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα θιεζεί λα εθαξκφζεη ,πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ νξγάλσζή 

ηνπο αιιά ελδερνκέλσο θαη ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θξνληηζηήξηα, 

ηδησηηθά ζρνιεία φπνπ δηδάζθνληαη ειιεληθά, θαη φπνπ ππεξεηνχλ απνζπαζκέλνη έιιελεο 

δάζθαινη) . 

5.1.4.Ίδξπζε ρνιηθώλ θέληξσλ 

     ε πνιιά νξεηλά ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο έρεη παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή θπγή ηνπ 

πιεζπζκνχ πξνο ηελ Βιιάδα. Δ θπγή ησλ γνλέσλ πνπ πξνεγήζεθε, νδήγεζε ζηελ ζπλέρεηα θαη 

ζηελ θπγή ησλ καζεηψλ, ελψ ππάξρνπλ θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα 
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πνξεία. Καηά ζπλέπεηα ζε αξθεηά ζρνιεία απηψλ ησλ πεξηνρψλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ έρεη 

κεησζεί ζεκαληηθά. Παξάιιεια δελ ππάξρνπλ ζπρλά νη θαηάιιεινη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηδάμνπλ 

ζε απηά ηα απνκνλσκέλα ζρνιεία. Σν δήηεκα ,ινηπφλ πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ζα αξθεζηνχκε απιψο 

ζηελ δηαηήξεζε απηψλ ησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη βέβαην φηη ζα 

απηνθαηαξγεζνχλ, ή  λα ζα νδεγεζνχκε ζε ιχζεηο, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ ερέγγπα γηα έλα αμηφινγν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζα απνηειέζνπλ ζε ηειεπηαία αλάιπζε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

επηζηξνθή γνλέσλ θαη καζεηψλ. ηελ βάζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απνηεινχλ νη ζπλελψζεηο 

ζρνιείσλ  ηα ηειεπηαία   ρξφληα πνπ  απνηειεί ζεκαληηθφ αίηεκα ηεο κεηνλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. Δ ζπλέλσζε απηή  ζα νδεγήζεη  απαξαίηεηα ζηελ 

δεκηνπξγία ζρνιηθψλ θέληξσλ ζηα νπνία  ζα θνηηνχλ καζεηέο απφ δηάθνξεο γεηηνληθέο πεξηνρέο 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί  ε θαηαζθεπή  θαηάιιεισλ ζρνιηθψλ 

αηζνπζψλ, ν εμνπιηζκφο ηνπο κε ζχγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε 

θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ..Μάιηζηα ε παξάιιειε ιεηηνπξγία Μαζεηηθήο εζηίαο ζε θάζε 

ζρνιηθφ θέληξν ζα έιπλε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

κεηαθίλεζε ,ηε δηακνλή θαη ηελ δηαηξνθή ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα αξθνχζε  ε 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιηθά θέληξα απφ ηα ρσξηά ηνπο. 

 Ο ρψξνο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα θέληξα απηά ζε θάζε πεξηνρή πξέπεη λα επηιεγεί απφ ηνπο 

θνξείο ηεο κεηνλφηεηαο. Ώζθαιψο θαηά ηελ επηινγή  πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πεξηζζφηεξνη 

παξάγνληεο. Παξάιιεια, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζην κέιινλ ν αλάινγνο αξηζκφο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε δπλαηφηεηα γηα επαλαιεηηνπξγία φισλ 

ησλ ζρνιείσλ πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. 

 Σν αληεπηρείξεκα πνπ κπνξεί λα πξνβιεζεί ζηελ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη φηη έηζη νδεγνχκαζηε 

ζην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θαη ζηελ εξήκσζε ησλ ρσξηψλ. Ώπηφ φκσο έρεη ήδε ζπκβεί ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο. Βθείλν πνπ επηδηψθνπκε θαη ειπίδνπκε λα επηηχρνπκε κε ηελ πξφηαζε απηή είλαη 

αθξηβψο ην αληίζεην. Άιισζηε δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη αλάινγν θέληξν ιεηηνπξγεί κε 

επηηπρία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, παξφιν πνπ πηζηεχνπκε φηη έπξεπε  λα βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη φρη ζηελ Βιιάδα. 

    Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα επηδησρζεί κε θάζε ηξφπν ε παξνρή θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο, ψζηε 

γνλείο θαη καζεηέο λα κελ νδεγνχληαη ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ ηνπο αιιά αληηζέησο λα 

επηζηξέθνπλ ζε απηέο.        

 5.2. Πξνβιεκαηηζκνί  

      ρεηηθά κε ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ηελ πξναγσγή ηεο  ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ 

ζηελ Ώιβαλία, ε άζθεζε ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα,  
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έπαζρε/πάζρεη απφ δνκηθέο αδπλακίεο θαη δηαρεηξηζηηθέο αζηνρίεο. Σα πξνβιήκαηα απηά, ειιείςεηο 

θαη εγθισβηζκνί, δηαηππψλνληαη ζηε βάζε ζπκπεξαζκάησλ  κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 έιιεηςε ζηφρσλ γηα ηελ κεηνλφηεηα ελ γέλεη θαη θαηά ζπλέπεηα έιιεηςε ζηφρσλ γηα ηελ 

κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ,φπσο θαη ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη 

γιψζζαο ζηελ Ώιβαλία. 

 έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ Τπ. Παηδείαο θαη ΤΠΒΞ θαη θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

  Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηηο Ώιβαληθέο αξρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ πνιπκεξή δηαδηθαζία 

επίβιεςεο ,φπσο απηή αζθείηαη απφ ηελ «πκβνπιεπηηθή επηηξνπή» ηεο χκβαζεο –πιαίζην 

γηα ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο
253

 θαη πνπ δεζκεχεη ηελ Ώιβαλία, 

κεηαμχ άιισλ, σο πξνο ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. 

 Βγθισβηζκφο ζε πξαθηηθέο νη νπνίεο δελ είραλ ζαθή ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Βμάιινπ 

νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ νπδέπνηε είραλ θάπνην νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ζηα ζέκαηα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ώληίζεηα, ζπλέβαιαλ ζηελ δηαηψληζε ηεο αζάθεηαο ζηφρσλ, κεζνδνινγίαο 

θαη πξνζδφθηκσλ απνηειεζκάησλ θαη βέβαηα πξνθάιεζαλ ηελ θαρππνςία ησλ απνδεθηψλ 

ηνπο. 

 Βγθισβηζκφο ζε πξαθηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε κε θαη θπξίσο 

αδηαθαλή θαη αλέιεγθηε   βάζε, δεκηνπξγψληαο θαρππνςία θαη εζθαικέλεο πξνζδνθίεο. Ώλ 

απνδερηεί θαλείο φηη ε θαηάζηαζε  ησλ πξαγκάησλ ,φπσο δηαπηζηψζεθε παξαπάλσ, πξέπεη λα 

κεηαβιεζεί εθ βάζξσλ ζηε βάζε κηαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή θαη 

αληαγσληζηηθή δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ κέζα απφ: 

α. Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία. 

β. Άιια ζρνιεία πνπ (ζα)δηδάζθεηαη ε ειιεληθή 

γ. Φξνληηζηήξηα ειιεληθήο γιψζζαο, 

ηφηε ζα πξέπεη λα απαληεζεί ην εμήο εξψηεκα: 

    ε πνηνπο πξέπεη λα απεπζχλεηαη ην θάζε ζρνιείν απφ ηα παξαπάλσ, θαη κε πνηα κέζα ζα 

πινπνηεζεί ε αλαβάζκηζή ηνπ. Βπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμειίμεηο ησλ 

επνκέλσλ εηψλ (δεθαεηηψλ)πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο 

δηαζπλνξηαθήο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο δψλεο Εσαλλίλσλ-Ώπιψλαο κε ηελ (ζρεηηθά πην) 

ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ θαη θεθαιαίσλ. Δ θαηάξγεζε ηεο βίδαο αζθαιψο ζα 

επλνήζεη ηελ θαηάζηαζε απηή ,άιια θαη ε βειηίσζε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο ή ε ζχγθιηζε 

                                                           
253 ΐι. ζην:http//www.coc.int/tdghl/monitoring/minorities/default en.asp.Γηα ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ,θαη 

ηηο αληίζηνηρεο Γλψκεο ηεο πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο βι. ζην: FCNM docs /Table_en.asp#Albania. 
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πξνο ην ζεζκηθφ επξσπατθφ θεθηεκέλν. Δ ειιεληθή ζα έρεη ηελ επθαηξία λα απνηειέζεη κηα 

θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, αλ δελ επηθαιπθηεί ζηαδηαθά απφ ηελ αγγιηθή θαη ηελ ηηαιηθή. Δ 

ζηξαηεγηθή ππνζηήξημεο ηεο ειιελνθσλίαο, φρη φκσο αληαγσληζηηθά αιιά ζε ζρέζε κε ηελ 

αιβαληθή θαη ηελ αγγιηθή απνηειεί κνλφδξνκν.                                                     

5.3. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο: 

      Σα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία (θαηάξηηζε δαζθάισλ ,ζπλέλσζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θιπ) είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ (ζα φθεηιε λα) έρεη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε, φρη απζηεξά ζην πιαίζην ησλ κεηνλνηηθψλ πξαγκάησλ, αιιά γεληθφηεξα ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ζηελ Ώιβαληθή θνηλσλία. Δ κεηνλφηεηα 

ζα κπνξνχζε λα παίμεη θξίζηκν ξφιν ζε απηή ηελ πνιηηηθή  κε αλζξψπνπο  θνηλσληθά εληαγκέλνπο 

θαη νη νπνίνη απνιακβάλνπλ πςειφ θχξνο  ζηα νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο 

Ώιβαλίαο. Μεζνπξφζεζκα, πνιίηεο κε δηπιή ηζαγέλεηα (θπξίσο πηπρηνχρνη ειιεληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ ,δειαδή παηδηά αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη νκνγελψλ πνπ δνπλ θαη ζπνπδάδνπλ ζηελ 

Βιιάδα) ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ επίζεο θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

βαζίδνληαη θπξίσο ζε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη φρη θαρππνςίαο.. 

    Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηελ Ώιβαλία ινηπφλ ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ πνηνηηθά ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ άξηηα ειιελνκάζεηα θαη αιβαλνκάζεηα ζηνπο καζεηέο ηνπο(αθφκα θαη λα απνηεινχλ 

πφιν έιμεο θαη γηα κε κεηνλνηηθνχο καζεηέο),αιιά θπξίσο λα ζρεδηαζηεί ε πξνζθνξά 

ειιελνκάζεηαο θαη ε γλσξηκία  κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ κέζα απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

ζρνιείν ή ην θξνληηζηήξην ζε θάζε καζεηή πνπ ην επηζπκεί ζηα Σίξαλα θαη ζε άιια αζηηθά θέληξα. 

Νένη δάζθαινη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία  θαίλεηαη φηη δελ ζα ρξεηαζζνχλ ηα επφκελα ρξφληα. 

Χζηφζν απαηηείηαη ε επηκφξθσζε εθείλσλ πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα αιιά θαη ε κέξηκλα γηα ηνπο 

λένπο δαζθάινπο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ζε κηα δεθαεηία( ή ζπληνκφηεξα) λα ζηειερψζνπλ ηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία ή λα δηδάμνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα ζηα αιβαληθά δεκφζηα ζρνιεία. 

     Δ ελδεδεηγκέλε ζπλεξγαζία ειιεληθνχ θαη αιβαληθνχ παλεπηζηεκίνπ ζηνλ ηνκέα απηφ κάιινλ 

ζα πξέπεη λα απνθχγεη ην πξνεγνχκελν ηεο κε επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ 

Εσαλλίλσλ θαη Ώξγπξνθάζηξνπ. ΐέβαηα ,ην ζεκαληηθφ θαη επξχηεξν δήηεκα ηεο εδξαίσζεο ησλ 

ειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηελ Ώιβαλία θαη αιβαληθψλ ζηελ Βιιάδα απαηηεί εδηθή θαη ελδειερή κειέηε. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν επείγεη  ε κέξηκλα θαη ε ιήςε πνιηηηθήο απφθαζεο γηα ηα κε κεηνλνηηθά 

ζρνιεία  πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ελ κέξεη ζηειερψλνληαη απφ απνζπαζκέλνπο λεπηαγσγνχο –

δαζθάινπο-θαζεγεηέοέ  απφ ηελ Βιιάδα. Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο απαηηείηαη ε άκεζε ππαγσγή ηνπο 

ζε εληαίν θαη δηαθαλέο θαζεζηψο επίβιεςεο, πιεξσκήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη  θπξίσο ε έληαμε ηνπο 

ζε ζρέδην άζθεζεο πνιηηηθήο, ην νπνίν: 
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 Θα θαηαξηηζηεί άκεζα –θαη ρσξίο επηπηψζεηο- κε γλψκνλα ηελ δηάδνζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο/πνιηηηζκνχ  θαη κε ζηφρν  ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ, ζην κεηνλνηηθφ θαη κε κεηνλνηηθφ ζρνιείν, θαη 

 Θα πινπνηεζεί κε κέζα θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ζα ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ θαη δηαθαλή 

έιεγρν. 

5.4.  Πξνηάζεηο 

 Να αθαηξεζνχλ επίκαρα ζεκεία απφ ηα βηβιία, πνπ ππνζάιπνπλ ηελ ερζξφηεηα  θαη 

επεξεάδνπλ ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε κεηαμχ ησλ δπν ιαψλ. 

 Να βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ κε θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζηήξηα. 

 Να γίλνληαη επηκνξθψζεηο γηα ηνπο δαζθάινπο ζηα ζρνιεία. 

 Να απμεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ ειιεληθψλ ζην ιχθεην γηαηί  νη 

ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη θαη θαζψο επίζεο  ηα παηδηά ζηνρεχνπλ λα κπνπλ ζε ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα. 

 Έγθαηξε πξνκήζεηα θαη επάξθεηα ησλ ζρνιείσλ ζε βηβιία γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζπνπδψλ. 

 Βλίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ, επηζθέςεσλ  απφ θαη πξνο ηελ  Βιιάδα π.ρ. παηδηθψλ ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαη άιισλ κνξθσηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Ώληαιιαγή λέσλ απφ θαη πξνο ηελ Βιιάδα, γηα ηε  βειηίσζε  ησλ αθνπζκάησλ ηεο γιψζζαο 

θαη ηελ γλσξηκία ησλ λέσλ. 

 Να εγγπεζνχλ νη δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ απφ ην Τπ. Παηδείαο ψζηε ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγνχλ 

απξφζθνπηα. 

 πλεξγαζία θαη αδειθνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ειιεληθήο γιψζζαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Ώξγπξνθάζηξνπ κε Βιιεληθά Παλεπηζηήκηα. 
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πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

      Κιείλνληαο ηελ έξεπλά καο ζπλνςίδνπκε  πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ εμέιημε θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. Δ πξννπηηθέο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Ώιβαλία είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζσζηή άζθεζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ηελ βειηίσζε ησλ δνκηθψλ αδπλακηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ αζηνρηψλ απφ ηηο νπνίεο 

ραξαθηεξίδεηαη. Γηα λα βειηησζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε αιιά θαη γηα λα πξνζδνθνχκε κηα 

αθφκε θαιχηεξε πνξεία ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ πξέπεη λα νξγαλσζνχλ 

θαιχηεξα νη δνκέο, ην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη νη νπνίνη αλ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απμεζνχλ -ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Βιιάδα- ηνπιάρηζηνλ λα 

ππάξρεη ζπλέπεηα ζηελ εθηακίεπζή ηνπο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπο φπνπ εθεί είλαη απαξαίηεηνη. Έηζη 

ε πνηφηεηα ζπνπδψλ ζηελ  ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ε ειιεληθή παηδεία γεληθφηεξα ζα 

αληαπνθξίλεηαη επάμηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ ειιελφθσλσλ κεηνλνηηθψλ αιιά θαη  ζε νπνηνλδήπνηε 

πνιίηε ηεο Ώιβαλίαο πνπ επηζπκεί λα κάζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα. Πξέπεη λα ιεθζεί επίζεο ππφςε  

θαη λα επηζεκαλζνχλ νη κηθηνί γάκνη, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζεκαληηθή κεξίδα αιβαλψλ 

πνιηηψλ κε κηθηή ειιελναιβαληθή ζπλείδεζε. Αεκηνπξγείηαη  έηζη κηα εληαία εζλνηηθή ηαπηφηεηα 

ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ ε ειιεληθή θαη ε αιβαληθή ζπλείδεζε, θαη θαη‟ επέθηαζε ζρεηηθά 

ρακειφο δείθηεο  «ζπγθξνπζηαθφηεηαο» κεηαμχ ειιεληζκνχ θαη αιβαληζκνχ  ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζεί ζηελ κειέηε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ειιελφθσλεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία. 

     Δ δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δελ πξέπεη λα απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο 

αιιά θαη ζε νπνηνλδήπνηε επηζπκεί ηελ γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ.  Βπίζεο ε 

άξηζηε γλψζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε, 

δηφηη  ζα δψζεη ηφζν πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο  εμέιημεο  φζν θαη πξννπηηθέο έληαμεο ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε  ή ζην ηδησηηθφ ηνκέα εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Δ άξηζηε ειιελνκάζεηα  

πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε ηελ εμίζνπ άξηζηε γλψζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο κε ζηφρν 

κεζνπξφζεζκα ηελ δεκηνπξγία κηα ειιελφθσλεο πλεπκαηηθήο ειίη δηεθδηθψληαο πςειέο ζέζεηο 

εληφο ηνπ αιβαληθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Δ δεκηνπξγία ειιήλσλ κεηνλνηηθψλ παλεπηζηεκηαθήο 

κφξθσζεο πνπ ζα πιαηζηψζνπλ αξγφηεξα  ηα αιβαληθά θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ν  

ζεκαληηθφο ζηφρνο. Σα κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηελ Ώιβαλία ινηπφλ ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ 

πνηνηηθά ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ άξηηα  ειιελνκάζεηα θαη αιβαλνκάζεηα ζηνπο καζεηέο ηνπο 

,απνηειψληαο πφιν έιμεο αθφκα θαη γηα κε κεηνλνηηθνχο  καζεηέο, αιιά θαη λα ζρεδηαζηεί ε 

πξνζθνξά ειιελνκάζεηαο θαη γλσξηκίαο κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ ζε φιεο ηηο δνκέο, αλεμαξηήησο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ πξνζθέξνπλ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ Ώιβαλία. 
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πνπδαηφηαηε ζεκαζία έρεη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο .Ο ζπληνληζηήο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο, λα εδξεχεη ζηα Σίξαλα, αιιά λα  

πεξηνδεχεη, λα επηβιέπεη απφ θνληά θαη λα γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ θάζε θνξά πξνθχπηνπλ 

ζηα ζρνιεία, έηζη ψζηε λα δίλεηαη άκεζα ιχζε. Δ  πνιχ θαιή γλψζε ηεο Ώιβαληθήο γιψζζαο είλαη 

κία βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ  ζπληνληζηή  εθπαίδεπζεο δηφηη  ζα  απνηειεί  βαζηθή 

γέθπξα κεηαμχ ηνπ Βιιάδαο θαη Ώιβαλίαο ζε ζέκαηα παηδείαο, αιιά ζα έρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζεί άκεζα ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ζα ζπκβαίλνπλ εληνο ηνπ αιβαληθνχ 

θξάηνπο ,ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαθπνκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα 

πιήηηνπλ ηελ ειιελφθσλε εθπαίδεπζε. 

      ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο γλψζεο απφ ηα ζρνιεία πνπ παξέρνπλ 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε νπζηαζηηθή θαη πνηνηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έλα αίηεκα ην νπνίν ππήξρε θαη ππάξρεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ησλ ζρνιείσλ 

πνπ πιένλ πξέπεη λα επηιπζεί. Δ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαξρήλ ζην ρψξν πνπ 

εξγάδνληαη νη  εθπαηδεπηηθνί. Ο νξηζκφο δχν ή ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ είλαη απαξαίηεηνο. Δ 

επηκφξθσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζα νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ. Έκθαζε  πξέπεη λα δνζεί αζθαιψο ζηα καζήκαηα ηεο γιψζζαο ηα νπνία 

πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε. Βπίζεο ε πνηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ αιιά θαη ε 

έγθαηξε δηαλνκή ηνπο ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθήο παξερφκελεο γλψζεο. 

  Σα θξνληηζηήξηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφηαην παξάγνληα επξχηεξεο δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο πέξα απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ζρνιηθέο δνκέο. πλνπηηθά ζα ππνζηήξηδε θαλείο φηη εθείλν 

πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ θξνληηζηεξίσλ είλαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή δηδαζθφλησλ 

θαη καζεηψλ, κηα ζχγθξηζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο κε εθείλν πνπ γίλεηαη θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ 

άιισλ μέλσλ γισζζψλ ζηελ Ώιβαλία, έλα γισζζηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνπο δπν 

πνιηηηζκνχο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θνηλσληθήο νκάδαο θαζψο θαη ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ίδξπζε ζηα ηίξαλα ελφο θέληξνπ 

Αηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ην νπνίν ζα έρεη παξαξηήκαηα ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Ώιβαλίαο θαη ζα επηβιέπεη ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

     ρεηηθά κε ην ηκήκα γιψζζαο ,θηινινγίαο θαη πνιηηηζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ώξγπξνθάζηξνπ, 

πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ θαη ε πνηφηεηα ζπνπδψλ ηνπ. Οη ζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη 

λα γίλεη απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ηεο κεηνλφηεηαο νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζηελ Βιιάδα θαη δελ επέζηξεςαλ ζηελ ζπλέρεηα ζηελ Ώιβαλία. Βλδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα 

αλαιάβεη θαη επίζεκνο θνξέαο ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

κεηνλφηεηα. 
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   Ώπαξαίηεηε είλαη ε ίδξπζε ζρνιηθψλ θέληξσλ, ζηα νπνία ζα θνηηνχλ καζεηέο απφ δηάθνξεο 

γεηηνληθέο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζνχλ  ε θαηαζθεπή 

θαηάιιεισλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ, ν εμνπιηζκφο ηνπο  κε ζχγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε 

δηαζθάιηζε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξάιιεια δεκηνπξγία καζεηηθήο εζηίαο ζε 

θάζε ζρνιηθφ θέληξν ιχλνληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο κεηαθίλεζε, ηελ δηακνλή θαη ηελ δηαηξνθή ηνπο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηελ θαζεκεξηλή 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιηθά θέληξα απφ ηα ρσξηά ηνπο. Έηζη επηηπγράλεηαη παξνρή 

θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο ,ψζηε γνλείο θαη καζεηέο λα κελ νδεγνχληαη ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

πεξηνρψλ ηνπο αιιά αληηζέησο λα επηζηξέθνπλ ζε απηέο. 

   Μηα πνιχ ζεκαληηθή πξφηαζε ζεσξψ πσο αθνξά ηηο ππνηξνθίεο. Απζηπρψο νη ππνηξνθίεο πνπ 

δηλφηαλε ηα παιαηφηεξα ρξφληα ζε κεηνλνηηθνχο καζεηέο κέλαλε αλαμηνπνίεηεο, εμαηηίαο ηνπ φηη νη 

ππφηξνθνη  παξέκελαλ νξηζηηθά ζηελ Βιιάδα. Πξφηαζε: Να θαζηεξσζνχλ ππνηξνθίεο γηα 

κεηνλνηηθνχο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε αιβαληθά παλεπηζηήκηα, αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ θνηηνχλ 

ζε ειιεληθά παλεπηζηήκηα πνπ φκσο ζα επηζηξέςνπλ μαλά ζηνλ ηφπν ηνπο. ηφρνο φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε, ηελ δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεθδηθήζεη ζέζεηο  ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. 

Σέινο  ε δεκηνπξγία ζηφρσλ γηα ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε, ν ζπληνληζκφο ησλ θέληξσλ 

απνθάζεσλ, ε ζσζηή  δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε έμνδνο απφ 

πξαθηηθέο ρσξίο ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη νη δηαθαλείο θαη ειεγρφκελεο πξαθηηθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο  απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία ζήκεξα. Βπίζεο ε άζθεζε πηέζεσλ πξνο 

ην Ώιβαληθφ θξάηνο γηα ζπκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο απνδεθηά ζρεηηθά κε ηα   

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ηεο ειιεληθήο εγεζίαο.. Οη 

δηαπηζηψζεηο  θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε αλαπξνζαξκνγή 

θαη ράξαμε κηαο λέαο πνξείαο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ώιβαλία ζήκεξα, κε ζηφρν 

ψζηε ε  ειιεληθή γιψζζα θαη  ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο  λα πξνρσξήζεη θαη λα επδνθηκήζεη ηφζν 

ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ Ώιβαληθνχ πιεζπζκνχ, ελφο ιανχ πνπ 

παξαδνζηαθά απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ειιεληθή γιψζζα ηφζν ζηηο 

θαζεκεξηλέο φζν θαη ζηηο εκπνξηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. 

Πηζηεχνπκε απφιπηα φηη ε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ρσξίο ακθηβνιία ζηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ  ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηηο παηξνγνληθέο  ηνπο εζηίεο . Σειηθά ε επεκεξία ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο 

θαη ε πξφνδνο ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έληαμε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ αιβαληθή θνηλσλία, ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
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Ώιβαλίαο  πξνο ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο ζηαζεξέο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζα 

κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη ην αληίζηνηρν λνκηθφ θαζεζηψο δεκηνπξγψληαο ην ζεζκηθφ ππφβαζξν  

γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. 

                                                                                                                                                       

 

                                            Conclusions-Suggestions 

      To conclude our investigation we summarize recommendations and considerations for the 

development and improvement about Greek-language education. The prospects of the Greek 

language education in Albania are connection with the proper exercise of Greek education policy 

and the improvement of structural weaknesses and failures of management which they are  

characterized by to improve the existing situation and to expect an even better course of Greek 

education in future there be better organized structures , the educational network and economic 

resources which if it is not possible to increase - due to the economic crisis in Greece , at least  

must be consistent in their payment where there it is necessary . So the quality of education in the 

Greek language and culture, the Greek education in general will respond worthily to the demands 

of the Greek-speaking minority and to any citizen of Albania who wishes to learn the Greek 

language .We should also take into account and identify mixed marriages , which have created a 

significant portion of Albanian citizens with mixed Greek- consciousness . This creates a single 

ethnic identity in which Greek and Albanian consciousness 

 to exist, and thus relatively  there is low index  of conflict between Hellenism and Albinism 

which must be taken into account in the design and planning of the Greek-speaking education in 

Albanian. 

The spread of Greek language should not only be directed by   minority students and anyone 

wishing knowledge of the Greek language and civilization. Also mastering the Albanian language 

of minority students is no longer necessary, because it will give both career development 

opportunities and prospects in public administration or in the private sector within the Albanian 

state .The excellent knowledge of Greek must coexist with equally excellent knowledge of the 

Albanian language and the medium term objective of creating a Greek-speaking intellectual elite 

claiming high positions within the Albanian state. The creation of the Greek minority university 

education that will ate join Albanian decision-making is an important goal. Minority schools in 

Albania therefore should be upgraded to ensure quality sound knowledge of  the Greek and 

Albanian language their students ,  attracts  in even non- minority students , and designed to offer 

Greek language and acquaintance with Greek culture in all structures , whatever  their institutional 
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framework , offering Greek language education in Albania . 

Of Very significant importance is the increased role the   training coordinator. Education 

Coordinator must take on more responsibilities, based in Tirana, but tour, supervise closely and 

know the problems that arise any time in schools, so as to give direct solutions. The very good 

knowledge of the Albanian language is a basic condition for choosing the coordinator of education 

because it is an essential bridge between Greece and Albania in the field of education, but will 

also have the ability to directly monitor the news and developments that will occur within the 

Albanian state, an important advantage as to addressing emerging problems that plague the Greek-

speaking education. 

      About the quality of the knowledge of the Greek language schools providing education major 

importance is the substantial and qualitative training of teachers. A request which was there from 

the teachers of the schools must now be resolved. The training should in principle be performed 

on the working site of teachers. The definition of two or three training centers is needed. The 

training will take place during the school year and will be completed by the end of course. 

Emphasis should be given to the language courses which should take the first place. Also the 

quality of textbooks and timely distribution to students contribute towards qualitative knowledge 

provided . 

  The Schools are a major factor of the Greek language diffusion beyond the standard school 

structures. In brief we would support that what should be done, is a complete record of teachers 

and students, a comparison of this effort with what is done in the teaching of other languages in 

Albania, language teaching materials based on two cultures and the particularities of each social 

group and continuous training of teachers. The long term goal should be the establishment of a 

center in Tirana Teaching Greek language, which has branches in all major cities of Albania and 

will supervise the teaching.     of Greek language  

About the Department of Languages, Literature and Culture at the University of Gjirokastra, 

you must upgrade the role and the quality of education. The support of the department should be 

done by teachers of the same minority who completed their studies in Greece and then did not 

return to Albania. 

 Perhaps an official body could undertake the training of teachers for the minority. 

   The foundation of school centers, may be necessary will be attended by students from various 

neighboring regions of Greek minority. In this way we achieve the proper construction of 

classrooms, equipped with modern teaching, and ensuring appropriate faculty. At the same time, a 

student foyer shall be created at each school center solving important problems of students on 

their daily commuting, stay and diet , but also the daily transportation of students to school centers 
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from their villages . This is achieved by providing better education to parents and students so that 

not  they are led to the abandonment of their areas. But to of returning them  

   A very important suggestion concerns scholarships. Unfortunately scholarships given to 

minority students in the past remained unexploited because the fellows were permanently in 

Greece .Proposal: Establish scholarships for minority students attending universities in Albania, 

but also to those studying at Greek universities but  who will return back to their homeland .The  

Objective as previously mentioned,  is the human potential that will be able to claim positions in 

decision-making of the Albanian state. 

Finally creating goals for minority education, the coordination of decision-makers , the correct 

management of human and financial resources , the output of practices without clear direction , 

and transparent and controllable funding practices by the Greek state is a prerequisite for the 

improvement of Greek-language education in Albania now . Also the pressure on the Albanian 

state for compliance  with what is  internationally acceptable on the rights of minorities should be 

a key concern of the Greek leadership The findings and conclusions can help adjust and set a new 

course of Hellenic Education in Albania today , in order for  the Greek language and Greek culture 

to progress and succeed in both the Greek minority and the entire Albanian population , a people 

who traditionally since ancient times used the Greek language both on weekdays .and on 

commercial transactions  

We absolutely believe that investing in education is an important factor that can contribute 

without doubt to the remaining of the inhabitants of Greek minority in their ancestral homes . 

The welfare of Greek language education and progress of minority students is directly linked to 

the integration of the Greek minority in the Albanian society , the development of bilateral 

relations and the approximation of Albania towards European political and institutional fixed . 

Within this framework can be also  developed  the corresponding legal system creating the 

institutional basis for the qualitative improvement of the Greek-language education. 
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