
 

 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄Αθήνας 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Εξωτερικών 
2) Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Η Μη Εξάλειψη Αναχρονιστικών Αντιλήψεων στα Σχολικά Βιβλία της 

Αλβανίας έχει σχέση με τις Τρέχουσες Διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια;» 

 

To ζήτημα της Τσαμουριάς έφερε στο φως της δημοσιότητας ο παραιτηθείς 

υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ζουράρις, καθώς επεσήμανε 

ότι τους τελευταίους μήνες έχει προκύψει πρόβλημα με τα αλβανικά βιβλία της Γ’ 

Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου.  

 

Ειδικότερα, ο πρώην υφυπουργός ανέφερε ότι τα αλβανικά βιβλία παρουσιάζουν 

την Τσαμουριά να εκτείνεται γεωγραφικά από τη Θήβα μέχρι και την Πρέβεζα 

συνιστώντας πρόβλημα που επιβάλλεται να εξαλειφθεί από τα αλβανικά βιβλία 

διδασκαλίας. Στην βάση αυτή, το ελληνικό υπουργείο Παιδείας προέβη σε 

προτεινόμενες αλλαγές των στοιχείων που προσβάλλουν. Παρά την έλευση 

τριμήνου από την ημέρα υποβολής των αλλαγών, η αλβανική πλευρά δεν έστειλε 

ως είχε δεσμευτεί τα δείγματα βιβλίων με τις αλλαγές.  

 

Αντίθετα, ζητήθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών να γίνει 

προσπάθεια υπογραφής από το υπουργείο Παιδείας και να πραγματοποιηθεί 

σχετική συνάντηση  με το αιτιολογικό τη διευκόλυνση εισδοχής της Αλβανίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σημειωτέον δε, όπως ορθώς επισημαίνει στο από 

17/1/2018 σχετικό της δημοσίευμα η αμυντική ιστοσελίδα defencepoint.gr, η 

γειτονική χώρα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ ήδη από το 2009.  

 



Επειδή οι δηλώσεις του πρώην υφυπουργού Παιδείας προκαλούν εύλογα 

ερωτήματα ως προς τον ρόλο του υπουργείου Εξωτερικών στην ανοχή για την μη 

εξάλειψη από τα αλβανικά σχολικά βιβλία στοιχείων που προσβάλλουν την χώρα 

μας, 

 

Επειδή παρά τις αλλεπάλληλες διακρατικές συμφωνίες, τα αλβανικά εγχειρίδια 

ιστορίας και γεωγραφίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν το ζήτημα της 

Τσαμουριάς υπό το πρίσμα των αλβανικών περιοχών της Ελλάδας,   

 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:  

 

- Για ποιον λόγο δεν τηρήθηκε η συμφωνία των υπουργείων Παιδείας 

Ελλάδας και Αλβανίας ώστε να γίνουν  οι προτεινόμενες από την ελληνική 

πλευρά αλλαγές των στοιχείων που προσβάλλουν; 

 

- Έγινε εκ παραδρομής η αναφορά του πρώην υφυπουργού Παιδείας περί 

εισόδου της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ με δεδομένο ότι η εν λόγω χώρα εισήλθε στη 

Συμμαχία το 2009; 

  

- Ποια η σχέση των αλβανικών βιβλίων που θέτουν θέμα Τσαμουριάς με τα 

βιβλία που αφορούν στην αλβανική εκπαίδευση στα Σκόπια;  

 

- Υπάρχει στο τραπέζι της βαλκανικής διαπραγμάτευσης πακέτο όπου 

συζητιούνται και άλλα θέματα πλην της ονομασίας των Σκοπίων; 
 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 


