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Ï åëëçíéêüò ëáüò óå êáìéÜ öÜóç ôçò éóôïñßáò ôïõ äåí Ýæçóå ó’ Ýíáí êáé ìüíï
ãåùãñáöéêü ÷þñï. ÐÜíôá Þôáí äéáóêïñðéóìÝíïò óå ðåñéóóüôåñïõò ãåùãñáöéêïýò
÷þñïõò: áñ÷éêÜ óôç Ìåóüãåéï êáé ôç Ìáýñç ÈÜëáóóá êáé áñãüôåñá óôéò ðÝíôå
çðåßñïõò. Ì’ áõôÞ ôçí Ýííïéá ï åëëçíéóìüò, ùò ðïëéôéóìéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ Ýííïéá, äåí
åîáíôëïýíôáí ðïôÝ óôïí åëëáäéêü åëëçíéóìü, áëëÜ Þôáí êÜôé ðåñéóóüôåñï.
Ìå âÜóç ôçí éóôïñéêÞ åîÝëéîç ôùí áðáíôá÷ïý ÅëëÞíùí, ïé éóôïñéêïß ôåßíïõí íá
äéáöïñïðïéïýí ôïí åëëçíéóìü óå «åëëáäéêü åëëçíéóìü», êáé «åëëçíéóìü ôçò
äéáóðïñÜò», üðïõ ï ôåëåõôáßïò äéáêñßíåôáé óôç óõíÝ÷åéá óå «éóôïñéêü åëëçíéóìü ôçò
äéáóðïñÜò» êáé óå «ìåôáíáóôåõôéêü åëëçíéóìü ôçò äéáóðïñÜò» Þ áëëéþò «áðüäçìï
åëëçíéóìü».
Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Ðáéäåßá Ïìïãåíþí», áíôéêåßìåíï ôïõ ïðïßïõ åßíáé ç
åëëçíüãëùóóç åêðáßäåõóç óôç äéáóðïñÜ, áêïëïõèÞóáìå ôç äéáöïñïðïßçóç
«éóôïñéêüò åëëçíéóìüò ôçò äéáóðïñÜò» êáé «áðüäçìïò åëëçíéóìüò» êáé åðéäéþîáìå íá
åîåôÜóïõìå ôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôïí åëëáäéêü åëëçíéóìü, äçëáäÞ ìå ôï åèíéêü êÝíôñï. Ãéá
ôï óêïðü áõôü ïñãáíþóáìå ìÜëéóôá Ýíá äéåèíÝò óõíÝäñéï áðü 4 Ýùò 6 Éïõëßïõ 2003
óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÊñÞôçò, ìå èÝìá: Éóôïñßá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò ÄéáóðïñÜò: ¸ñåõíá
êáé äéäáóêáëßá.
¸íá áðü ôá óõìðåñÜóìáôá áõôïý ôïõ óõíåäñßïõ åßíáé, üôé ï åëëçíéóìüò ôçò äéáóðïñÜò
äéáèÝôåé ôç äéêÞ ôïõ éóôïñßá, ç ïðïßá äéáóõíäÝåôáé ôüóï ìå ôçí éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò,
üóï êáé ìå ôéò éóôïñßåò ôùí ÷ùñþí äéáìïíÞò. Ç éóôïñßá ôçò íåïåëëçíéêÞò äéáóðïñÜò
äåí Ý÷åé áêüìá åðáñêþò äéåñåõíçèåß êáé äåí äéáèÝôïõìå Ýãêõñåò éóôïñéïãñáöéêÝò
ìåëÝôåò ãéá üëåò ôéò åëëçíéêÝò äéáóðïñÝò. Áõôü ôï éóôïñéïãñáöéêü «Ýëëåéììá» ìáò
äçìéïýñãçóå óïâáñÝò äõóêïëßåò, üôáí áðïöáóßóáìå êáé åðé÷åéñÞóáìå íá
óõìðåñéëÜâïõìå óôï åêðáéäåõôéêü õëéêü, ðïõ áöïñÜ óôçí åëëçíéêÞ éóôïñßá êáé óôïí
åëëçíéêü ðïëéôéóìü, êáé ôçí éóôïñßá ôùí ÅëëÞíùí ôçò äéáóðïñÜò. Ãé’ áõôü áðïöýãáìå
íá ðñï÷ùñÞóïõìå óôç óõããñáöÞ éóôïñéêþí åã÷åéñéäßùí êáé ðñïôéìÞóáìå ôç óõããñáöÞ
åíüò Þ äýï «ËåõêùìÜôùí» áíÜ ÷þñá äéáìïíÞò, ôá ïðïßá êáëýðôïõí ðáñáäåéãìáôéêÜ
ôïõò áêüëïõèïõò ôïìåßò ôçò ðáñïéêéáêÞò æùÞò êáé éóôïñßáò: ìåôïßêçóç êáé
åãêáôÜóôáóç ôùí ÅëëÞíùí óå êÜèå ÷þñá, ïéêïãåíåéáêÞ æùÞ êáé êáôïéêßá, åêêëçóßá,
åêðáßäåõóç, êïéíüôçôåò, áãïñÜ-åñãáóßá, ðáñïéêéáêÝò ïñãáíþóåéò, åíçìÝñùóç åðéêïéíùíßá, ãñÜììáôá êáé ôÝ÷íåò, ðïëéôéêÞ æùÞ.
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Ôá ðåñéå÷üìåíá ôùí «ËåõêùìÜôùí», üðùò ôá ïíïìÜóáìå óõìâáôéêÜ, åßíáé åíäåéêôéêÜðáñáäåéãìáôéêÜ êáé äåí åãåßñïõí ôï áîßùìá íá ëåéôïõñãÞóïõí ùò óõóôçìáôéêÜ
éóôïñéêÜ åã÷åéñßäéá. Ï ðáñáäåéãìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí
óçìáôïäïôåßôáé áðü ôïí ßäéï ôïí ôßôëï ôùí âéâëßùí. Äåí ëÝìå «Ç æùÞ ôης Åëëηνικής
µειονότητας óôçν Αλβανία», áëëÜ ëÝìå «Áðü τη æùÞ ôης Åëëηνικής µειονότητας óôçν
Αλβανία».
ÂáóéêÞ åðéäßùîç ôùí êáôÜ ÷þñá «ËåõêùìÜôùí» åßíáé íá ðñïóöÝñïõí óôïõò ìáèçôÝò
ôùí ôåëåõôáßùí ôÜîåùí ôïõ Äçìïôéêïý êáé ôùí ôÜîåùí ôïõ Ãõìíáóßïõ êÜðïéá éóôïñéêÜ
áëëÜ êáé óõã÷ñïíéêÜ óôïé÷åßá áðü ôç æùÞ ôùí ðáñïéêéþí êáé íá ôïõò âïçèÞóïõí íá
ãíùñßóïõí óôïé÷åéùäþò ôçí éóôïñßá ôçò ðáñïéêßáò ôïõò, ôç èÝóç êáé ôï ñüëï ôçò óôçí
êïéíùíßá ôçò ÷þñáò äéáìïíÞò, êáèþò êáé ôç ó÷Ýóç ôçò ìå Üëëåò åëëçíéêÝò ðáñïéêßåò
êáé ìå ôçí ÅëëÜäá.
Ç ó÷Ýóç ôïõ õëéêïý êïñìïý - äçëáäÞ åêåßíïõ ôïõ éóôïñéêïðïëéôéóìéêïý åêðáéäåõôéêïý
õëéêïý ðïõ åßíáé êïéíü ãéá üëïõò ôïõò ïìïãåíåßò ìáèçôÝò ó’ üëåò ôéò ÷þñåò êáé ðïõ
áíáöÝñåôáé êõñßùò óôçí åëëçíéêÞ (åëëáäéêÞ) éóôïñßá, áíïßãïíôáò ùóôüóï
«ðáñÜèõñá» ðñïò ôéò éóôïñßåò ôçò äéáóðïñÜò êáèþò êáé ðñïò ôéò éóôïñßåò Üëëùí
ëáþí - êáé ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí «ËåõêùìÜôùí» åßíáé áëëçëïóõìðëçñùìáôéêÞ.
Ç éóôïñßá ôïõ åëëáäéêïý êÝíôñïõ, áðü ôç ìéá, êáé ç éóôïñßá ôçò äéáóðïñÜò, áðü ôçí
Üëëç, äçìéïõñãïýí ìéá åí äõíÜìåé óõìâïëéêÞ óýíèåóç ðïõ öáßíåôáé íá áíôáðïêñßíåôáé óôç äéðïëéôéóìéêÞ ôáõôüôçôá ôùí ïìïãåíþí ìáèçôþí ôçò äéáóðïñÜò.
ÊáôÜ ðüóï áõôÞ ç åí äõíÜìåé óýíèåóç ìåôáôñÝðåôáé óôçí åêðáéäåõôéêÞ ðñÜîç êáé
óôïí åóùôåñéêü êüóìï ôùí ìáèçôþí óå ðñáãìáôéêÞ óýíèåóç, äåí åîáñôÜôáé ìüíï áðü
ôï åêðáéäåõôéêü õëéêü, áëëÜ êáé áðü: ôïí ôñüðï ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò êÜèå
ðáñïéêßáò êáé ôçò åëëçíüãëùóóçò åêðáßäåõóçò, ôçí åêðáéäåõôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÷þñáò
äéáìïíÞò, ôçí åèíïêåíôñéêÞ - åëëáäïêåíôñéêÞ Þ ìç ðáñÝìâáóç ôïõ êÝíôñïõ (ôçò
ÅëëÜäáò) óôç äéáóðïñÜ êáé ðñïðÜíôùí áðü ôïõò äáóêÜëïõò.

Ìé÷Üëçò ÄáìáíÜêçò
Åðéóôçìïíéêüò Õðåýèõíïò ôïõ
ðñïãñÜììáôïò Ðáéäåßá Ïìïãåíþí

ΙστορικE ΕισαγωγE
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Η επXσηaη αναγνoριση του ελληνικοn πληθυσaοn τηf νmτιαf ΑλβανXαf ωf εθνικWf και γλωσσικWf aειονmτηταf Vγινε aε την εXσοδο τηf ΑλβανXαf στην ΚοινωνXα
των Εθνoν και συγκεκριaVνα aε τη δWλωση του Φαν Νmλι στιf 2 ΟκτωβρXου 1921.
Απm τmτε, το αλβανικm κρUτοf ανVλαβε την υποχρVωση να κατοχυρoσει τα
δικαιoaατα των aειονοτWτων που κατοικοnσαν στο Vδαφmf του mσον αφορU τη
θρησκευτικW ελευθερXα, την ελεnθερη χρWση τηf aητρικWf γλoσσαf στην
εκπαXδευση και την πολιτικW τουf εκπροσoπηση. ΠαρU τιf διεθνεXf δεσaεnσειf
που εXχαν αναλUβει οι πρoτεf αλβανικVf κυβερνWσειf για την κατοχnρωση των
δικαιωaUτων τηf aειονmτηταf, εντVλει δεν εφαρamστηκαν πλWρωf οι mροι.

Με βUση τη δWλωση του 1921 αναγνωρXστηκαν ωf aειονmτητα amνο mσοι
?λληνεf κατοικοnσαν στιf περιφVρειεf ΑργυροκUστρου και ΑγXων ΣαρUντα και
στα τρXα χωριU τηf ΧιaUραf (ΧιaUρα, ∆ρυaUδεf, ΠαλUσσα). ?ξω απm το νοaικm
πλαXσιο προστασXαf Vaειναν οι ?λληνεf που ζοnσαν στα αστικU κVντρα (Αργυρmκαστρο, >γιοι ΣαρUντα) και σε τVσσερα χωριU τηf ΧιaUραf. Σnaφωνα aε την αναφορU που υπVβαλε ο Αλβανmf υπουργmf Εξωτερικoν προf την ΚοινωνXα των
Εθνoν στιf 7 ΙουλXου 1922 η αλβανικW κυβVρνηση αναγνoριζε την nπαρξη amλιf
16.000 «ελληνmφωνων ορθοδmξων».
ΜετU το τVλοf του Β= Παγκmσaιου ΠολVaου τιf σχVσειf τηf ΕλλUδαf aε την
ΑλβανXα καθmρισε το καθεστof τηf εaπmλεaηf κατUστασηf. Οι δnο χoρεf για
aεγUλο χρονικm διUστηaα δεν εXχαν καaXα επαφW. Το επXσηaο αλβανικm κρUτοf
διακWρυσσε, ωστmσο, mτι η ελληνικW aειονmτητα απολUaβανε mλων των
αναγνωρισaVνων συνταγaατικU δικαιωaUτων και ελευθεριoν.

Απm το 1945 η κοaaουνιστικW κυβVρνηση του ΕaβVρ Χmτζα προσδιmρισε αυθαXρετα το γεωγραφικm χoρο mπου κατοικοnσε το ελληνικm στοιχεXο. Η περιοχW που
χαρακτηρXστηκε ωf «aειονοτικW ζoνη» περιορXστηκε σε 99 χωριU των νοaoν
ΑγXων ΣαρUντα, ∆ελβXνου και ΑργυροκUστρου, mπου aητρικW γλoσσα Wταν η
ελληνικW. ΑλλU maωf, σηaαντικU γεωγραφικU τaWaατα που κατοικοnνταν απm
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?λληνεf παρVaειναν εκτmf τηf aειονοτικWf ζoνηf, mπωf η πmλη του ΑργυροκUστρου, οι >γιοι ΣαρUντα κ.U., και τρXα χωριU τηf ΧιaUραf που εXχαν αναγνωριστεX προπολεaικU ωf aειονοτικU χωριU. Συνεπof, το ελληνικm στοιχεXο που κατοικοnσε εκτmf τηf aειονοτικWf ζoνηf δεν συaπεριλWφθηκε στο aειονοτικm καθεστof. Ο χειρισamf αυτmf Vδωσε τη δυνατmτητα στην κυβVρνηση των ΤιρUνων να
υποστηρXζει mτι η ελληνικW aειονmτητα δεν αριθaοnσε πUνω απm 58.000 Uτοaα.

Η γεωγραφικW συρρXκνωση του ελληνικοn στοιχεXου συνδυUστηκε aε την πολιτικW
τηf γλωσσικWf, πολιτιστικWf και εθνικWf αφοaοXωσηf. Αν και τα αλβανικU
ΣυντUγaατα εκεXνηf τηf εποχWf (του 1946 και του 1977) αναγνoριζαν τυπικU mτι
οι εθνικVf aειονmτητεf απολUaβαναν πλWρωf mλων των δικαιωaUτων και ελευθεριoν εντmf τηf αλβανικWf επικρUτειαf (δικαXωaα στη amρφωση, στην ελεnθερη
χρWση τηf aητρικWf γλoσσαf και στην εκπαXδευση, Xσεf ευκαιρXεf στην κοινωνικW ζωW), η πραγaατικmτητα Wταν διαφορετικW. Οι ?λληνεf που κατοικοnσαν εντmf
τηf aειονοτικWf ζoνηf των 99 χωριoν απολUaβαναν πρUγaατι ορισaVνα βασικU
δικαιoaατα, mπωf το δικαXωaα φοXτησηf σε τετραετW ελληνικU δηaοτικU σχολεXα,
που Wταν κρατικU. Ωστmσο, ελληνικm γυaνUσιο δεν υπWρχε. ΥπWρχε amνο aXα ΠαιδαγωγικW ΑκαδηaXα στο Αργυρmκαστρο απm την οποXα αποφοιτοnσαν οι δUσκαλοι που προορXζονταν να διδUξουν στα ελληνικU aειονοτικU σχολεXα. ΕπιπλVον,
τα σχολικU βιβλXα Wταν πιστW αναπαραγωγW των αντXστοιχων αλβανικoν σχολικoν βιβλXων aεταφρασaVνων στην ελληνικW γλoσσα.
ΠαρU το γεγονmf mτι το σnνταγaα του 1946 εγγυmταν την ελευθερXα τηf θρησκευτικWf συνεXδησηf σε mλουf τουf Αλβανοnf πολXτεf, βαθaιαXα το δικαXωaα αυτm
περιορXστηκε. Το 1967, aε διUταγaα τηf 13ηf ΝοεaβρXου καταργWθηκε η θρησκεXα
στην ΑλβανXα, απαγορεnτηκε κUθε θρησκευτικW W λατρευτικW δραστηριmτητα και
η χoρα ανακηρnχθηκε ωf το πρoτο αθεϊστικm κρUτοf στον κmσaο.

Απm τα aVσα τηf δεκαετXαf του 1960 σηaειoθηκε κUποια βελτXωση στιf σχVσειf
τηf ΕλλUδαf aε την ΑλβανXα. Το αλβανικm κρUτοf επVτρεψε τmτε σε Vνα aεγUλο
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αριθam ΕλλWνων να επαναπατριστοnν στην ΕλλUδα. Ο Αλβανmf πρωθυπουργmf

ΜεχaVτ ΣVχου δWλωσε το ΜUιο του 1968 mτι η χoρα του επιθυaοnσε να ζWσει
ειρηνικU aε τουf γεXτονVf τηf. Στιf 6 ΜαAου 1971 αποκαταστUθηκαν οι διπλω-

aατικVf σχVσειf aεταξn των δnο χωρoν και τον Οκτoβριο του επmaενου Vτουf
υπογρUφτηκε στα ΤXρανα η πρoτη διακρατικW εaπορικW συaφωνXα η οποXα και

ανανεoθηκε το 1976. Η ελληνικW κυβVρνηση επιδXωξε την διεnρυνση των σχVσεoν
τηf aε τη γειτονικW ΑλβανXα aε απoτερο σκοπm τη βελτXωση των συνθηκoν

διαβXωσηf τηf ελληνικWf aειονmτηταf. Τον Αnγουστο του 1987 προχoρησε στην
Uρση τηf εaπmλεaηf κατUστασηf που Xσχυε απm το ΝοVaβριο του 1940.

Το 1990 aε τιf κοσaοϊστορικVf αλλαγVf που Vλαβαν χoρα σε ολmκληρη τη νοτιο-

ανατολικW Ευρoπη σηaειoθηκαν τα πρoτα βWaατα για τον εκδηaοκρατισam τηf

πολιτικWf ζωWf τηf ΑλβανXαf. Η ΑλβανXα Vσπευσε να υπογρUψει τα σηaαντικmτε-

ρα διεθνW κεXaενα για την προστασXα των δικαιωaUτων του ανθρoπου, aεταξn

των οποXων και τη Σnaβαση-ΠλαXσιο για τιf ΕθνικVf Μειονmτητεf (2000). Η

Σnaβαση αυτW αποτελεX σWaερα το σηaαντικmτερο νοaικm κεXaενο που αφορU στα

δικαιoaατα τηf ελληνικWf aειονmτηταf.

Απm το 1991, η ελληνικW aειονmτητα Uρχισε να απολαaβUνει τουf καρποnf των
αλλαγoν. Πρoτα απ’ mλα, το ελληνικm στοιχεXο Xδρυσε στιf 22 ΦεβρουαρXου 1991

το mργανο πολιτικWf εκπροσoπησWf του, την ΠολιτικW, ΚοινωνικW και ΠολιτιστικW

?νωση «Οamνοια», aε σκοπm την προoθηση των αιτηaUτων και την κατοχnρωση

των δικαιωaUτων τηf ελληνικWf aειονmτηταf. Η «Οamνοια» συaaετεXχε στιf εκλογVf

που Vγιναν στιf 31 ΜαρτXου του Xδιου Vτουf και κατmρθωσε να εκλVξει πVντε βου-

λευτVf και να αναδειχθεX τρXτη δnναaη στο αλβανικm Κοινοβοnλιο. Ταυτmχρονα,

επιτρUπηκε η ελεnθερη επικοινωνXα των ΕλλWνων τηf ΑλβανXαf aε τουf συγγενεXf

τουf στην ΕλλUδα. >ρθηκε, επXσηf, η εκτmf νmaου θVση τηf ΕκκλησXαf και επι-

τρUπηκε η ελεnθερη Uσκηση τηf λατρεXαf. ΤVλοf, ελευθερoθηκαν οι πολιτικοX κρα-
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τοnaενοι που για χρmνια βρXσκονταν Vγκλειστοι, σηaαντικmf αριθamf των οποXων
προερχmταν απm τουf κmλπουf τηf aειονmτηταf.

Ασφαλof, δεν Vλειψαν και οι κινWσειf που στmχευαν στην επιβολW περιορισaoν

mσον αφορU την ανUπτυξη τηf aειονmτηταf. ΕνδεικτικU θα αναφVρουaε την
απαγmρευση για τη συγκρmτηση κοaaUτων και οργανoσεων σε εθνικW W θρη-

σκευτικW βUση, δηλαδW τον αποκλεισam τηf ελληνικWf οργUνωσηf «Οamνοια» απm

τιf aελλοντικVf εκλογικVf αναaετρWσειf (απmφαση τηf 27ηf ΙουνXου του 1991).

?κτοτε, η ελληνικW aειονmτητα εκφρUστηκε πολιτικU aVσα απm τιf γραaaVf τηf

?νωσηf ΑνθρωπXνων ∆ικαιωaUτων, αλλU και aVσα απm την υποστWριξη των
aειονοτικoν υποψηφXων aεγαλnτερων αλβανικoν κοaaUτων, κυρXωf του Σοσιαλιστικοn Κmaaατοf.

@πωf αποδεXχθηκε, το πρoτο aισm τηf δεκαετXαf του 1990 υπWρξε aXα περXοδοf

δnσκολη για τον ελληνικm πληθυσam τηf ΑλβανXαf. ΜXα περXοδοf aεταβατικW και
κρXσιaη mχι amνο για τη aικρW ΑλβανXα που Vβγαινε απm aισm και πλVον αιoνα

ολοκληρωτισaοn, αλλU και για τον ευρnτερο χoρο τηf βαλκανικWf χερσονWσου,

που aε αφορaW τη γιουγκοσλαβικW κρXση γνoρισε πρωτοφανW Vξαρση των εθνικιστικoν παθoν. Οι ποικXλοι κραδασaοX επηρVασαν και τιf ελληνοαλβανικVf σχV-

σειf και εXχαν τον αντXκτυπm τουf και στην ελληνικW aειονmτητα, mπωf για παρUδειγaα το 1993, aε αφορaW την απVλαση του αρχιaανδρXτη ΑργυροκUστρου Χρυ-

σmστοaου Μαϋδoνη, και το 1994, aε το αιaατηρm επεισmδιο στο αλβανικm συνο-

ριακm φυλUκιο τηf ΕπισκοπWf.

ΣWaερα, το κnριο πρmβληaα τηf ελληνικWf aειονmτηταf εXναι η ανεπανmρθωτη

αραXωση του ελληνικοn πληθυσaοn τηf περιοχWf. ΕXναι, βVβαια, δnσκολο να

προσδιορXσει κανεXf aε ακρXβεια τον αριθam των σπιτιoν που Vχουν εγκαταλειφθεX,

maωf υπUρχουν χωριU στα οποXα δεν Vχει αποaεXνει οnτε Vναf κUτοικοf. ΚατU
κnριο λmγο, η δεινW οικονοaικW κατUσταση οδWγησε πολλVf οικογVνειεf σε ανα-
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ζWτηση καλnτερηf τnχηf στο ελληνικm κρUτοf. Η αριθaητικW αποδυνUaωση του
ελληνικοn πληθυσaοn γνoρισε τρειf συνεχmaενεf φUσειf. Στην πρoτη φUση του

1989-91, Vνα πολυUριθaο τaWaα του πληθυσaοn αναχoρησε απm τη χoρα λmγω
τηf πολnχρονηf πολιτικWf, κοινωνικWf, οικονοaικWf και θρησκευτικWf καταπXε-

σηf που εXχε υποστεX. Μεγαλnτερο Wταν το δεnτερο κnaα, του 1993-94, που
ακολοnθησε την επιδεXνωση των ελληνοαλβανικoν σχVσεων. ΤρXτο aαζικm κnaα

φυγWf εκδηλoθηκε το 1997-99, aετU την εσωτερικW αναταραχW που συγκλmνισε
την ΑλβανXα. Οι συνVπειεf για τουf ?λληνεf τηf aειονmτηταf Wταν mχι amνο κοινωνικVf, αλλU και οικονοaικVf, καθof πλWθοf απm aικροaεσαXεf επιχειρWσειf

που εXχαν αρχXσει να λειτουργοnν στιf aειονοτικVf περιφVρειεf καταστρUφηκαν.

ΑναaφXβολα, η συρρXκνωση του ελληνικοn στοιχεXου τηf ΑλβανXαf περιορXζει τιf
δυνατmτητεf τηf ελληνικWf aειονmτηταf για την Uσκηση πXεσηf στην αλβανικW

κυβVρνηση. ΜXα amνο mψη τηf αποδυνUaωσηf αυτWf εXναι η aεXωση του αριθaοn

των βουλευτoν που η ?νωση των ΑνθρωπXνων ∆ικαιωaUτων εκλVγει στο αλβα-

νικm Κοινοβοnλιο. Στιf εκλογVf του 1997 το Κmaaα τηf ?νωσηf ΑνθρωπXνων

∆καιωaUτων, aVσω του οποXου εκπροσωπWθηκε πολιτικU η ελληνικW aειονmτητα,

δεν εξασφUλισε αυτοτελW κοινοβουλευτικW παρουσXα• οι ?λληνεf βουλευτVf

εκλVχθηκαν aε την υποστWριξη και του Σοσιαλιστικοn Κmaaατοf. H αποχW σε
ολmκληρη την AλβανXα Vφθασε το 30%, και στιf λεγmaενεf aεινοτικVf ζoνεf το
40%, σε aερικVf aUλιστα περιοχVf Uγγιξε το 50%, αφοn δεν προσWλθαν να

ψηφXσουν οι aετανUστεf απm την ΕλλUδα.

Η εικmνα τηf εγκατUλειψηf των Uλλοτε ζωντανoν χωριoν, προκαλεX ανησυχXεf

για το aVλλον του. ΑπαραXτητη προϋπmθεση για aια θετικW εξVλιξη παραaVνει η

πολιτικW σταθερmτητα, η εaπVδωση τηf πορεXαf εκδηaοκρατισaοn του πολιτι-

κοn συστWaατοf στην ΑλβανXα και η πXστη στη θεaελιoδη αρχW του σεβασaοn

των ανθρoπινων δικαιωaUτων. >λλωστε, mπωf υπογραaaXζεται και στο προοX-
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aιο του ελληνοαλβανικοn Συaφoνου ΦιλXαf του 1996, «η ελληνικW aειονmτητα

στην ΑλβανXα συνVβαλε και εξακολουθεX να συaβUλλει στη ζωW τηf κοινωνXαf

τηf ΑλβανXαf και αποτελεX παρUγοντα για την ανUπτυξη τηf φιλXαf aεταξn των

δnο χωρoν».

Η Ελληνικ+ ∆η5οκρατ,α και η ∆η5οκρατ,α τη: Αλβαν,α: αναπτAσσουν τι: σχ*σει: του:

στη β)ση τη: ε5πιστοσAνη:, τη: συνεργασ,α: και του α5οιβα,ου σεβασ5οA. ∆ιακυρ+σ-

σουν την προσ+λωσ+ του: στην αρχ+ του απαραβ,αστου των υπαρχ@ντων, διεθνB:

αναγνωρισ5*νων συν@ρων, σA5φωνα 5ε την Τελικ+ Πρ)ξη του Ελσν,νκι και την Χ)ρτα

των Παρισ,ων, επ,ση: δε @τι η 5εθ@ριο: 5εταξA των δAο χωρBν θα ε,ναι 5εθ@ριο: ειρ+-

νη: και φιλ,α:. ∆ιαδηλBνουν τον σεβασ5@ του: προ: τι: αρχ*: τη: εδαφικ+: ακεραι@τητα:, τη: ισ@τητα: των δικαιω5)των, τη: αλληλεγγAη: και αξιοπρ*πεια: και του σεβα-

σ5οA των θε5ελιωδBν ελευθεριBν και των ανθρωπ,νων και 5ειονοτικBν δικαιω5)των.

Η Dνταξη τηS ΑλβανFαS στουS ∆ιεθνεFS ΟργανισNοZS και η ελληνικE NειονYτητα
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ΑπY το 1991 η ΑλβανFα εFναι πλDον NDλοS του ΟργανισNοZ για την ΑσφCλεια και τη

ΣυνεργασFα στην Ευρ[πη (τYτε ∆ΑΣΕ). ΥπDγραψε τα επFσηNα κεFNενα που αφοροZν
στην προστασFα των ανθρ[πινων δικαιωNCτων και εFναι τα εξES:
- Τελικ+ Πρ)ξη του Ελσ,νκι

- ∆ιεθν*: ΣA5φωνο για τα Οικονο5ικ), Κοινωνικ) και Πολιτιστικ) ∆ικαιB5ατα

(4 Οκτωβρ,ου 1991)

- ∆ιεθν*: ΣA5φωνο για τα Ατο5ικ) και Πολιτικ) ∆ικαιB5ατα (4 Οκτωβρ,ου 1991)

- ∆ιεθν+: ΣA5βαση για τα ∆ικαιB5ατα του ΠαιδιοA (27 Φεβρουαρ,ου 1992)

- ∆ιεθν+: ΣA5βαση κατ) των ΦυλετικBν ∆ιακρ,σεων (11 Μαου 1994).

Η Vνταξη τηf ΑλβανXαf στο Συaβοnλιο τηf Ευρoπηf, στιf 13 ΙουλXου 1995, προϋπVθετε

την ευθυγρUaaιση τηf αλβανικWf νοaοθεσXαf aε το διεθνVf δXκαιο σχετικU aε τιf aειο-

νmτητεf. ΥπογρUφηκαν και επικυρoθηκαν εκ aVρουf τηf αλβανικWf κυβVρνησηf η ∆ιεθν+:

ΣA5βαση για την Προστασ,α των Θε5ελιωδBν Ανθρωπ,νων ∆ικαιω5)των και ΕλευθεριBν (31

ΙουλXου 1996), και η ΣA5βαση-Πλα,σιο για την Προστασ,α των ΕθνικBν Μειονοτ+των (3 Ιου-

νXου 1999).

Ακολουθ[νταS τιS ευρωπαϊκDS προδιαγραφDS, το νDο αλβανικY ΣZνταγNα του 1998
εγγυCται εν γDνει την προστασFα των ατοNικ[ν ελευθερι[ν και δικαιωNCτων, εν[

το Cρθρο 20 του ΣυντCγNατοS αναφDρεται CNεσα στα NειονοτικC δικαι[Nατα:

1. «Πρ@σωπα που αν+κουν σε εθνικ*: 5ειον@τητε: ασκοAν σε πλ+ρη ισ@τητα ενBπιον του ν@5ου

τα ανθρBπινα δικαιB5ατα και τι: ελευθερ,ε:.

2. χουν δικα,ω5α να εκφρ)ζουν ελεAθερα, χωρ,: απαγορεAσει: + περιορισ5οA: την εθνικ+,

πολιτισ5ικ+, θρησκευτικ+ και γλωσσικ+ του: ταυτ@τητα. χουν το δικα,ω5α να τη διατηροAν και
να την αναπτAσσουν, να σπουδ)ζουν και να διδ)σκονται στη 5ητρικ+ του: γλBσσα, @πω: επ,ση:

να συνενBνονται σε οργανBσει: και ενBσει: για την προστασ,α των συ5φερ@ντων και τη: ταυτ@τητ): του:».
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Τον Ιοnλιο του 2001 η ΑλβανXα κατVθεσε τελικU στο Συaβοnλιο τηf Ευρoπηf την

πρoτη ?κθεσW τηf ωf προf την εφαρaογW των διατUξεων τηf ΣnaβασηfΠλαισXου. Σnaφωνα a’ αυτWν, η ελληνικW aειονmτητα περιλαaβUνει 58.758 Uτοaα,

mπωf αναφVρει η απογραφW του 1989, ενo υπολογXζει σε 50 - 70% τουf ?λληνεf

τηf aειονmτηταf που τα τελευταXα χρmνια aετανUστευσαν στην ΕλλUδα. ΑξιοσηaεXωτο εXναι, πUντωf, το γεγονmf mτι η αλβανικW κυβVρνηση υπογρUaaισε mτι

στην ΑλβανXα δεν υπUρχουν aειονοτικVf ζoνεf και mτι «τα δικαιoaατα των

εθνικoν aειονοτWτων αναγνωρXζονται σε ολmκληρη τη χoρα χωρXf καaXα προκα-

τUληψη βασιζmaενη σε γεωγραφικU κριτWρια».

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SE
SHQIPËRISË

Aprovuar nga Kuvendi i Republikës
së Shqipërisë më 21 tetor 1998
Neni 20

1. Personat që u përkasin pakicave kom-

bëtare ushtrojnë në barazi të plotë para ligjit
të drejtat dhe liritë e tyre.

2. Ata kanë të drejtë të shprehin lirisht, pa u

ndaluar as detyruar, përkatësinë e tyre etnike,
kulturore, fetare e gjuhësore. Ata kanë të drejtë

t'i ruajnë e zhvillojnë ato, të mësojnë dhe të

mësohen në gjuhën e tyre amtare, si dhe të

bashkohen në organizata e shoqata për mbrojtjen e interesave dhe të identitetit të tyre.

