
Η 
ώρα είναι 7:00 το πρωί και μό-

λις φτάσαμε στην Κακαβιά, μέ-

σω της Εγνατίας οδού, παλιάς ή 

καινούριας, δεν ξέρω, χαμένα 

τα έχω. Πάνω από εκατό φορές είπα τι θέ-

λω και ξεκινάω με το αυτοκίνητο, που πάω; 

Θα με φάνε ζωντανό. Να τα μας, ακόμη δεν 

μπήκα καλά καλά και με σταματάνε αστυ-

νομικοί. Τι σκέφτομαι; Λεφτά θα θέλουν, 

μα τι άλλο να σκεφτώ, με τόσα που έχου-

με ακούσει. «Καλημέρα», μου λέει στα ελ-

ληνικά «Καλημέρα», απαντάω «Πρέπει ν’ 

ανάψεις τα φώτα πορείας, είναι η νομοθε-

σία αυτή και το όριο ταχύτητας είναι στα 

80χλμ, καλή πορεία να έχεις». Έφυγα και 

στο νου μου έφερα τις σκέψεις που έκανα 

πριν. Ήταν ένα ηχηρό χαστούκι στα στερε-

ότυπά μου ή μας. Μόλις φτάσαμε στο Πα-

νεπιστήμιο και όλα τα τηλεοπτικά κανάλια 

της Αλβανίας είναι εδώ. «Μας επεφύλαξαν 

θερμή υποδοχή», σκέφτομαι «χαρήκαν τό-

σο πολύ που ελληνικό περιοδικό τους τίμη-

σε με την παρουσία του». Εμείς σας ευχα-

ριστούμε που μας καλοδέχεστε… 

Οι πρώτες εικόνες 
απ’ τον τόπο
Το παιχνίδι της φύσης είναι απερίγραπτο. 

Σταμάτησα πολλές φορές να χαζέψω το 

ασταμάτητο τρυφερό παιχνίδι των γυμνών 

βουνών με τα σύννεφα. Η ώρα είναι 9, και 

μόλις έφτασα στο Αργυρόκαστρο. Οι δρό-

μοι είναι γεμάτοι από μαθητές που πηγαί-

νουν στο σχολείο, και η πόλη έχει ξυπνήσει 

για τα καλά. Το Αργυρόκαστρο είναι ίσως 

από τις ποιο όμορφες μικρές πόλεις που 

έχω βρεθεί. Παρθένο ακόμη στον τουρι-

σμό, μα θυμηθείτε με ο τουρισμός μια μέ-

ρα θα ανοίξει την πόρτα του για τα καλά 

εδώ. Οι πλακόστρωτοι δρόμοι δίνουν ένα 

ξεχωριστό χρώμα στην πόλη και είναι αυ-

τοί που της δίνουν ζωή. Η δε αδιαφορία, 

με την οποία αντιμετωπίζει την περιέργεια 

και τα φλας χιλιάδων τουριστών, την κάνει 

ακόμη πιο ελκυστική γι’ αυτούς, ανεξάρτη-

τα από το γεγονός ότι ακόμα δεν κατάφε-

ρε να αποκτήσει μια πραγματική, σύγχρο-

νη τουριστική υποδομή και νοοτροπία. Όσο 

και να φαίνεται περίεργο, η πόλη συνδυάζει 

περίτεχνα τρία σημαντικά συστατικά στοι-

χεία: περιβάλλον-φύση, κοινωνική δόμη-

ση και πολιτισμό. 

Πανεπιστήμιο
Το 1971 άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες 

του στο Αργυρόκαστρο το τριετούς φοίτη-

σης Ανώτερο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αρχι-

κά με τα Τμήματα Ιστορίας-Γεωγραφίας και 

Φυσικής-Μαθηματικών. Το 1980 προστέθη-

κε το Τμήμα Βιολογίας-Χημείας, ενώ το 1981 

ο κύκλος σπουδών διευρύνθηκε σε τέσσε-

ρα έτη και άνοιξε το Τμήμα Δημοτικής Εκ-

παίδευσης. Το 1986 άνοιξε το Τμήμα Αλβα-

νικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ενώ το 1991 

το πρώην Ανώτερο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Αργυρόκαστρου προήχθη σε ανώτατο δηλα-

δή σε Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Ίδρυ-

μα. Στα χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα 

ανέπτυξε  αξιέπαινη πολιτιστική, επιστημο-

νική και εκδοτική δραστηριότητα εντός και 

εκτός της χώρας. Είναι το μοναδικό Πανε-

πιστημιακό Τμήμα Ελληνικών σε ένα κρα-

τικό πανεπιστήμιο άλλης χώρας με ομο-

γενείς φοιτητές, προερχόμενους από την 

Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας. Μά-

λιστα την 9η Οκτωβρίου 2007 υπογράφτη-

κε η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Πανε-

πιστημίου Αργυρόκαστρου και Ιωαννίνων. 

Η συμφωνία προέβλεπε την αναμόρφωση 

του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογο-

τεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Μετα-

ξύ άλλων, η συμφωνία προέβλεπε την ισο-

τιμία του προγράμματος σπουδών του Τμή-

ματος με ανάλογα Πανεπιστημιακά Τμήμα-

τα στην Ελλάδα, τη διδασκαλία μαθημάτων 

από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων με στόχο την αναγνώριση του πτυχίου 

από τις ελληνικές αρχές και τη διαμόρφω-

ση του Τμήματος σε πρότυπο ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών για τα αλβανικά δεδομένα. 

Οι φοιτητές είναι πάνω από 1.000.

Ελληνοαλβανική φιλία
Οι πρώτοι φοιτητές που μας μίλησαν για τη 

φοιτητική ζωή στην Αλβανία ήταν ο Gazment 

και ο Νικόλας. Δυο παιδιά, παράδειγμα φι-

λίας, ο ένας Αλβανός και ο άλλος Έλλη-

νας. Συνομιλώντας, λοιπόν, μαζί τους διαπί-

στωσα ότι ο μεν Gazment αγαπούσε πάντα 

την Ελληνική γλώσσα. Επέλεξε τις ελληνι-

κές σπουδές για να έχει ένα πτυχίο αντάξιο 

με αυτό των ελλήνων για ένα πιο σίγουρο 

επαγγελματικό μέλλον. Την χώρα μας δεν 

την θεωρεί σύγχρονη αλλά ούτε το αντίθε-

το, ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της αργής 

ανάπτυξης διακρίνει υποχώρηση των ρα-

τσιστικών διαθέσεων. Ονειρεύεται ένα με-

ταπτυχιακό σε ελληνικό πανεπιστήμιο ενώ 

το πρότυπο του είναι ο Αθανάσιος Διάκος 

τον οποίο είχε υποδυθεί σε σχολική θεα-

τρική παράσταση. Στην Ελλάδα έχει έρθει 

πολλές φορές και του αρέσει και το μήνυ-

μά του προς όλους εμάς είναι: «Παιδιά δε 

διαφέρω καθόλου από εσάς, είμαι όπως 

εσείς το μονό που έχω διαφορετικό είναι 

η εθνικότητα μου». Απ’ την άλλη ο Νικό-

λας Τσακούλης μας εξηγεί πως τα φοιτητι-

κά προνόμια δεν είναι τόσα όσα νομίζου-

με «Το μοναδικό προνόμιο που έχουμε εί-

ναι η απαλλαγή από τον στρατό όσο για τα 

υπόλοιπα λόγος δε γίνεται». Προσανατολί-

ζεται στο μεταφραστικό τμήμα και ονειρεύε-

ται να δουλέψει στο διπλωματικό σώμα ή σε 

δικό του μεταφραστικό γραφείο. Όσο για το 

πρόβλημα της ανεργίας δηλώνει «Αυτό εί-

ναι το μέγιστο πρόβλημα. Πιστεύω πως το 

θέμα της εύρεσης δουλειάς έχει πάρει πα-

γκόσμια αρνητική τροχιά».

Φοιτητής στην Αλβανία
Η Μιχαέλα, η Έλντα, ο Γιώργος και η Τζέ-

νη μας ξεναγούν στη χώρα που αν και εί-

ναι δίπλα μας, δε γνωρίζουμε επί της ουσί-

ας. «Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια στήριξης 

στην πολιτισμική και μουσική παράδοση. Η 

θρησκευτική ενότητα, η ανεξιθρησκία και 

η μεγάλη επιθυμία για εκπαίδευση, είναι τα 

βασικά στοιχεία της κουλτούρας μας», μου 

εξηγεί η Μιχαέλα που θέλει να ξεχάσει τα 

χρόνια όπου στη χώρα της υπήρχε ανελευ-

θερία έκφρασης και λόγου. Πιστεύει πως ή 

νοοτροπία των περισσότερων είναι ακόμη 

προσκολλημένη στα παλιά, ωστόσο θυμώνει 

με τις γενικεύσεις «Οι χαρακτηρισμοί που 

γίνονται σ’ εμάς τους Αλβανούς: κλέφτες, 

απατεώνες, εγκληματίες, λόγω κάποιον πε-

ριστατικών που έχουν συμβεί, είναι άδικοί. 

Παντού στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμα-

νία, συμβαίνουν τα ίδια πράγματα, υπάρχουν 

παλιάνθρωποι αλλά δεν μπορείς να χαρα-

κτηρίζεις μια ολόκληρη χώρα». Ο Γιώργος 

είναι πιο χαλαρός. Αγαπάει τους πλακόστρω-

τους δρόμους της πόλης, σχεδιάζει το μέλ-

λον του ως καθηγητής ή μεταφραστής και 

λατρεύει να παίζει μπάσκετ, να διαβάζει εξω-

σχολικά βιβλία και να ακούει καλή μουσική 

«Αυτό που με κάνει να κερδίζω ενεργεία, 

είναι η αγάπη που παίρνω από την οικογέ-

νειά μου και από τους φίλους μου». Η ξενά-
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ALBANIA
Η άγνωστη πλευρά της γειτονιάς μας
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Αλβανία…τί μας έρχεται 
κατά νου…ξέρω, ξέρω. Όμως, 
γνωρίζω πραγματικά; Σε λίγο 
καιρό οι Αλβανοί πολίτες θα 
έχουν Ελληνική υπηκοότητα. 
Άραγε τι ξέρουν εκείνοι για 
τον πολιτισμό μας; Μήπως κι 
εμείς γνωρίζουμε κάτι για τον 
δικό τους; Ελάτε μαζί, πάμε να 
γνωρίσουμε τα αλβανόπουλα και τα 
ελληνοπούλα στο Αργυρόκαστρο 
που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο 
Ελληνική Φιλολογία. Ίσως 
πραγματικά στο θολό μέλλον, 
η μόνη αχτίδα ελπίδας είναι να 
γνωριστούμε με την γειτονιά μας.
Προορισμός η Αλβανία: και 
συγκεκριμένα η πόλη του 
Αργυρόκαστρου και το τμήμα 
Eλληνικής Φιλολογίας. Σήμερα 
έχουν ετοιμάσει τη γιορτή για 
το Γιάννη Ρίτσο στην Αρχαία 
Αντιγόνεια.

ΡεποΡτάζ, συνεντευξεισ, φωτογΡάφιεσ
Βασίλησ ΤσαρΤσανησ

επεξεΡγάσιά εικονων
σακησ Γίούμπασησ

επιμελειά κειμενων
Βασίλησ ΤσαρΤσανησ, καΤερίνα 
εύσΤαθίαδού, ΧρησΤοσ κρανίώΤησ

πολυτιμοι συνεΡγάτεσ
Nicholas Tsakoulis, GazmeNd mera 
(Gazi), JorGo PeTridhi (ΓίώρΓοσ), XheNi 
haska (Τζενη), mikaela Naci (μίΧαελα), 
sPiridhulla ruci (σπύρίδούλα)

Gazmend και Νικόλας… φιλία χωρίς σύνορα

Κουβεντούλα λίγο πριν το μάθημα στη βιβλιοθήκη 
του πανεπιστημίου

Στο κάστρο της Πριγκίπισσας Αργυρώς στην κορυφή του 
Αργυροκάστρου, με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη
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