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ΜετV την πτoση του κοbbουνιστικοn καθεστoτοg στην

ΑλβανYα η ανVγκη προστασYαg τηg ελληνικXg bειονmτηταg
και συbbετοχXg τηg στιg πολιτικWg εξελYξειg οδXγησε το

1991 στην Yδρυση τηg ∆ηbοκρατικXg <νωσηg τηg Ελληνι-

κXg Μειονmτηταg «Οbmνοια». Στιg 24 ΦεβρουαρYου

συγκεντρoθηκαν στη ∆ερβιτσVνη αντιπρmσωποι απm

πολλV bWρη και εξWλεξαν αρχικV ωg πρmεδρο τον Θεmδωρο ΒεζιVνη.

Τα ηλεκτροφmρα συρbατοπλWγbατα επY 46 χρmνια 1944-1990
bετVτρεψαν την ΑλβανYα σε φυλακX

120

Τα ηλεκτροφmρα συρbατοπλWγbατα

του κοbbουνιστικοn καθεστoτοg.

Σnνορα ΣωπικXg, ο Κ. ΤWλιοg
γκρεbYζει το φρVχτη
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Πρωταρχικmg σκοπmg τηg «Οbmνοιαg» Xταν να γYνει ο συνδετικmg

κρYκοg mλων των bειονοτικoν ανεξVρτητα απm τιg κοbbατικWg και

πολιτικWg τουg πεποιθXσειg. ?πωg διατυπoνεται στο ιδρυτικm

κεYbενο βασικmg στmχοg τηg Xταν: «η ενYσχυση τηg εθνικXg οντmτη-

ταg … bWσα απm τη γλoσσα, την ιστορYα, τον πολιτισbm, τιg συχνm-

τερεg επαφWg bε τον εθνικm κορbm».

Ο ιδρυτXg Κ.Ε.Α.∆. Θ. ΒεζιVνηg
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Ψ/φισ9α
για τα ∆ικαιG9ατα τη> Ελληνικ/> ΜειονEτητα>
στην Αλβαν0α - Μ-η> 1993
1. α) Το δικα0ω9α διδασκαλ0α>, εκπα0δευση> και 9ορφωτικ/>

διαπαιδαγGγηση> στη 9ητρικ/ γλGσσα, σ’ Eλα τα επ0πεδα

και του> βαθ9οF> τη> παιδε0α>, εκε0 που τα 9.λη τη> εθνικ/>

ελληνικ/> 9ειονEτητα> αποτελοFν την πλειοψηφ0α / .να

ση9αντικE ποσοστE πληθυσ9οF.

β) Το δικα0ω9α εκ9-θηση> τη> 9ητρικ/> γλGσσα> στην

υποχρεωτικ/ εκπα0δευση σ’ -λλε> περιοχ.> τη> χGρα>, που
ζουν 9.λη τη> εθνικ/> ελληνικ/> 9ειονEτητα>.

∆ιαbαρτυρYεg κατV τηg ∆ΙΚΗΣ των
ΕλλXνων. Προσωπικmτητεg απm

ΕλλVδα, ΑλβανYα, κλπ.
συbbετWχουν

γ) Το δικα0ω9α λειτουργ0α> ιδιωτικGν σχολε0ων και φροντιστηρ0ων στην ελληνικ/ γλGσσα.

2. Το δικα0ω9α διαφFλαξη> και περαιτ.ρω αν-πτυξη> τη>

πολιτιστικ/> κληρονο9ι->.

3. Το δικα0ω9α των 9ελGν τη> εθνικ/> ελληνικ/> 9ειονEτητα>

να πρεσβεFουν και να ασκοFν τα θρησκευτικ- καθ/κοντα
στη 9ητρικ/ του> γλGσσα.
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Απm τη δYκη των πWντε ΕλλXνων

ηγετoν τηg Οbmνοιαg (1994)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στιg πρoτεg εκλογWg που Wγιναν στην ΑλβανYα το 1991 (31 ΜαρτYου

και 7 ΑπριλYου) δmθηκε στην «Οbmνοια» το δικαYωbα να συbbετVσχει
bε συνδυασbοng bmνο απm τιg αναγνωρισbWνεg bειονοτικWg περιοχWg.

Η ελληνικX bειονmτητα εξWλεξε τελικV πWντε βουλευτWg και συγκρm-

τησε την τρYτη κοινοβουλευτικX οbVδα στο αλβανικm κοινοβοnλιο.

ΜειονοτικοY υποψXφιοι εντVχθηκαν και στο Κmbbα ΕργασYαg που

συγκWντρωσε 56% των ψXφων, bε 169 βουλευτWg και στο ∆ηbοκρα-

τικm Κmbbα που συγκWντρωσε 38% των ψXφων, bε 75 βουλευτWg.

ΜετV την παραYτηση τηg νWαg κυβWρνησηg (Ιοnνιοg 1991) και την

πραγbατοποYηση νWων εκλογoν στιg 22 ΜαρτYου 1992 στο νWο
εκλογικm νmbο περιλXφθηκε διVταξη που απαγmρευε τη συbbετοχX

στιg εκλογWg θρησκευτικoν, εθνικoν X τοπικιστικoν κοbbVτων,
κατV συνWπεια και τηg «Οbmνοιαg». Τmτε δηbιουργXθηκε νWο κmbbα,

η «<νωση για τα Ανθρoπινα ∆ικαιobατα», χωρYg bειονοτικm χρω-

bατισbm, που κατVφερε να εκλWξει δnο βουλευτWg ελληνικXg εθνικm-

τηταg. Τα εκλογικV αποτελWσbατα τηg «<νωσηg» εYχαν ωg εξXg: στο
νοbm ΑργυροκVστρου η Οbmνοια συγκWντρωσε 38% των ψXφων,

στο νοbm ΑγYων ΣαρVντα το 50,8%.

ΜWχρι σXbερα η «Οbmνοια» εκπροσωπεY την ελληνικX bειονmτητα
τηg ΑλβανYαg τmσο απWναντι στη διεθνX κοινmτητα mσο και απWνα-

ντι στην ελληνικX κυβWρνηση. Το 2001 bε ΥπmbνηbV τηg προg το
Συbβοnλιο τηg Ευρoπηg Wθεσε το πρmβληbα τηg αυθαYρετηg χVρα-

ξηg των bειονοτικoν ζωνoν που στεροnν απm πολλοng <λληνεg τηg
ΑλβανYαg το δικαYωbα στη bειονοτικX εκπαYδευση.
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Τα 15 Χρ:νια απ: την )δρυση τη6 γι:ρτασε
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ», Τ)ρανα, 16 Ιανουαρ)ου 2006

Πρmεδροg του ΚΕΑ∆

ΒαγγWληg Ντοnλεg

Τα 15 χρmνια απm την YδρυσX τηg, γιmρτασε στη ∆ερβιτσVνη
τηg ΚVτω ∆ρmποληg του νοbοn ΑργυροκVστρου η bεγVλη

οbογενειακX οργVνωση τηg ελληνικXg bειονmτηταg στην

ΑλβανYα, «Οbmνοια». Στην τελετX bετεYχαν ο Πρmεδροg

τηg ΟργVνωσηg ΓιVννηg ΓιVννηg, ο Πρmεδροg του ΚΕΑ∆

ΒαγγWληg Ντοnλεg, ο πρWσβηg τηg ΕλλVδοg στην
ΑλβανYα κ. ΠαντελXg ΚαρκαbπVσηg και Vλλοι.

Ο ∆ηbXτρηg ΚYκηg ανοYγει το

πρoτο bεγVλο συλλαλητXριο τηg

Οbmνοιαg στο ΓεωργουτσVτι

;ποψη απm τη bεγVλη συγκWντρωση του πρoτου συλλαλητηρYου τηg «Οbmνοιαg»

στιg 28.2.1991 στο ΓεωργουτσVτι ∆ρmποληg ΑργυροκVστρου
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ΠρEγρα99α και ΚαταστατικE

τη> ∆η9οκρατικ/> νωση> Εθνικ/> Ελληνικ/> ΜειονEτητα> (∆ΕΕΕΜ) «ΟΜΟΝΟΙΑ» γιοι Σαρ-ντα 4 Σεπτε9βρ0ου 1996
Β’. Ιδεολογικ.> και Προγρα99ατικ.> Αρχ.>

Η ∆η9οκρατικ/ νωση Εθνικ/> Ελληνικ/> ΜειονEτητα> Ο9Eνοια ε0ναι εθελοντικ/ νωση αλβανGν υπηκEων
που .χουν Ελληνικ/ καταγωγ/ και συνε0δηση, που αποδ.χονται το πρEγρα99α και το καταστατικE τη> οργ--

νωση> και αγων0ζονται για την εδρα0ωση τη> δη9οκρατ0α> του κρ-του> δικα0ου Eπω> και για την κατοχF-

ρωση και διασφ-λιση Eλων των διεθνG> αναγνωρισ9.νων ανθρωπ0νων και 9ειονοτικGν δικαιω9-των.

Θεωρε0 Eτι η καλFτερη λFση των προβλη9-των στη Βαλκανικ/ ε0ναι εκε0νη που προκFπτει απE την αρχ/ τη>
αυτοδι-θεση> των λαGν 9ε ειρηνικ- και δη9οκρατικ- 9.σα.

Με β-ση τι> παραπ-νω ιδεολογικ.> αρχ.> η Ο9Eνοια θα αγωνιστε0 για τη διασφ-λιση Eλων των κατοχυρω-

9.νων στι> ∆ιεθνε0> Συ9β-σει>, στο ∆ιεθν.> ∆0καιο και το ΑλβανικE ΣFνταγ9α δικαιω9-των των 9ελGν τη>
Εθνικ/> Ελληνικ/> ΜειονEτητα> και ιδια0τερα:

α) Θα αγωνιστε0 Gστε τα 9.λη τη> να .χουν 0ση αντι9ετGπιση και 0διε> ευκαιρ0ε> 9ε Eλου> του> -λλου>

υπηκEου> σε E,τι αφορ- κυρ0ω> την πολιτικ/ ζω/, τη 9Eρφωση, την κατοικ0α και την εργασ0α, καταγγ.λ-

λοντα> τυχEν περιπτGσει> κρατικ/> αυθαιρεσ0α> και δι-κριση> σε β-ρο> των 9ελGν τη>, λEγω τη> ελληνικ/>
του> εθνικEτητα>.

β) Θα αγωνιστε0 για να αποδοθε0 και π-λι η ελληνικ/ εθνικEτητα σε εκε0να απE τα 9.λη τη>, που για δι-φο-

ρου> λEγου> κατ- το παρελθEν τοF> ε0χε αφαιρεθε0 απE το δικτατορικE καθεστG>.

γ) Θα αγωνιστε0 για να ξαναλειτουργ/σουν τα σχολε0α στην ελληνικ/ γλGσσα, Eχι 9Eνο στι> περιοχ.> που λει-

τουργοFσαν και παλιEτερα, αλλ- και Eπου υπ-ρχει σ/9ερα ο απαιτοF9ενο> για τη λειτουργ0α τ-ξεων
αριθ9E> 9αθητGν.
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δ) Θα αγωνιστε0 για την ποιοτικ/ βελτ0ωση του εκπαιδευτικοF συστ/9ατο> και τη διδα-

σκαλ0α στη 9ητρικ/ γλGσσα σε Eλε> τι> βαθ90δε> τη> εκπα0δευση>.

ε) Θα αγωνιστε0 Gστε τα 9.λη τη> ΕΕΜ να χρησι9οποιοFν ελεFθερα κατ’ ιδ0αν και δη9οσ0ω> τη

9ητρικ/ του> γλGσσα.

στ) Θα αγωνιστε0 για τη διαφFλαξη και αν-πτυξη των παραδEσεων, ηθGν και εθ09ων και Eλη>

τη> πολιτιστικ/> δη9ιουργ0α> που κληρονο9/σα9ε απ’ του> προγEνου> 9α>.

ζ) Θα αγωνιστε0 για τα πολιτικ- και θρησκευτικ- δικαιG9ατα των 9ελGν τη>, την ελευθερ0α

.κφραση> και φρον/9ατο> και την ελεFθερη διακ0νηση ιδεGν.

η) Θα αγωνιστε0 για την επαν0δρυση, επισκευ/ και επαναλειτουργ0α των ορθοδEξων εκκλησιGν

που το δικτατορικE καθεστG> κατ.στρεψε.

θ) Θα αγωνιστε0 για τη διαφFλαξη και 9εταλα9π-δευση των αγωνιστικGν παραδEσεων του

λαοF 9α>. Αναγνωρ0ζει και εκτι9-ει τη συ9βολ/ του στον ΑντιφασιστικE ΑγGνα. Θα αγωνιστε0
για την αποκατ-σταση των θυ9-των του ολοκληρωτικοF καθεστGτο> και για την πλ/ρη υλικ/
και ηθικ/ αποκατ-σταση των πρGην πολιτικGν κρατου9.νων και εξορ0στων.

ι) Θα αγωνιστε0 για τη δη9ιουργ0α δικGν τη> 9.σων 9αζικ/> ενη9.ρωση> (τFπου, ραδιοφGνου,

τηλεEραση>) αλλ- παρ-λληλα θα προσπαθ/σει να πε0σει και τα λοιπ- κρατικ- και ιδιωτικ-

9.σα που λειτουργοFν στην Αλβαν0α Eτι θα πρ.πει να διαθ.τουν κ-ποιο χGρο και χρEνο για

ξεχωριστ- προγρ-99ατα που θα αφοροFν την Εθνικ/ Ελληνικ/ ΜειονEτητα δεδο9.νου Eτι αυτ/
αποτελε0 .να ση9αντικE ποσοστE του αλβανικοF πληθυσ9οF.

ιβ) Θα αγωνιστε0 για την αν-πτυξη στενGν σχ.σεων και πολFπλευρη> συνεργασ0α> 9εταξF των

9ελGν τη> Εθνικ/> Ελληνικ/> ΜειονEτητα> που ζουν σ/9ερα στην Αλβαν0α, καθG> και 9ε τα

9.λη τη> που 9εταν-στευσαν, ανεξαρτ/τω> χρEνου 9εταν-στευση>, 9ε στEχο την ενεργοπο0ησ/
του> για την πρEοδο του τEπου και τον επαναπατρισ9E του>.
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ιγ) Θα αναπτFξει συνεχ/ δρ-ση για την οικονο9ικ/ αν-πτυξη τη> Αλβαν0α> και ιδια0τερα των περιο-

χGν που κατοικοFν 9.λη τη>, για την εν0σχυση τη> ιδιωτικ/> πρωτοβουλ0α>, την περιφροFρηση τη> ιδιωτικ/>

περιουσ0α>, την αν-πτυξη των παραγωγικGν πηγGν του τEπου και την προσ.λκυση ξ.νων και ιδ0α Ελλ/νων
επενδυτGν.

ιδ) Θα αγωνιστε0 για την αν-πτυξη και εν0σχυση τη> φιλ0α> και των καλGν σχ.σεων 9εταξF τη> Εθνικ/>

Ελληνικ/> ΜειονEτητα> και του αλβανικοF λαοF, Eπω> και 9εταξF των δFο γειτονικGν λαGν.

ιε) Θα αγωνιστε0 για τη συ99ετοχ/ των 9ελGν τη> κατ’ αναλογ0α σε Eλα τα τοπικ- περιφερειακ- και κεντρι-

κ- Eργανα εξουσ0α>.

ιζ) Θα αγωνιστε0 Gστε τα -το9α που αν/κουν στην Εθνικ/ Ελληνικ/ ΜειονEτητα να εγκαθιδρFσουν και να

διατηροFν τα δικ- του> πολιτιστικ-, εκπαιδευτικ- και θρησκευτικ- ιδρF9ατα, οργανισ9οF> / ενGσει>, οι

οπο0ε> θα λειτουργοFν 9ε εθελοντικ/ οικονο9ικ/ συνδρο9/ και -λλε> συνεισφορ.> καθG> και 9ε δη9Eσια
συνδρο9/ σF9φωνα 9ε την ισχFουσα νο9οθεσ0α.

ιη) Συνεχ.> καθ/κον Eλων των 9ελGν τη> ∆ΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑΣ παρα9.νει η αδι-κοπη π-λη για την υλοπο0ηση

των στEχων τη> οργ-νωση> βασιζE9ενο στην αρχ/ τη> συλλογικEτητα>, του ενια0ου καθοδηγητικοF κ.ντρου

9.σα απE τη δη9οκρατικ/ .κφραση των απEψεων, το ενια0ο τη> δρ-ση> σε π-λη 9ε τη γραφειοκρατ0α, τον
περιορισ9E και την αυτοπροβολ/. Επιτρ.πει τον οικοδο9ητικE δι-λογο, την κριτικ/ και την ελεFθερη αντιπο-

λιτευE9ενη σκ.ψη .ω> Eτου ληφθοFν αποφ-σει>.

ι θ) Βασικ/ αρχ/ για την επ0λυση των προβλη9-των ε0ναι και παρα9.νει ο ανοιχτE> και εποικο-

δο9ητικE> δι-λογο>.

κ) Η εν0σχυση τη> ενEτητα> 9.σω τη> αλληλοσυγχGρεση> και 9ια> ευρFτερη> κοινωνικ/> δικαιοσFνη> παρα-

9.νουν οι βασικ.> προϋποθ.σει> για την υλοπο0ηση του ορ-9ατο> τη> εθνικ/> συ9φιλ0ωση>.
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