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HYRJE

Qëllimi i punimit
Qëllimi i punimit është studimi i teksteve publicistikë e letrare të prezantuar në
gazetën “Llaiko Vima” qysh prej editimit për herë të parë në vitin 1945 e deri në ditët
e sotme. Në mënyrë kronologjike punimi mbulon periudhën e 66 viteve të jetës së
kësaj gazete e cila i adresohej, ashtu si dhe sot, anëtarëve të Minoritetit Etnik Grek, që
jetojnë të kompaktësuar në qarkun e Gjirokastrës, Korçës dhe Vlorës, por edhe
individëve të tjerë të kësaj pakice, në qendra të tjera banimi brenda kufijve politikë të
Shqipërisë. Jemi përpjekur të shfletojmë pothuajse të gjithë numrat e saj dhe të
fokusohemi pastaj në artikujt dhe tekstet më interesantë, që pasqyrojnë problematikën
dhe frymën e kohës kur u botua, cilësitë dhe karakteristikat e kategorive publicistike
që konfigurojnë fizionominë e saj, relacionet mes gazetës dhe lexuesve të kohëve të
ndryshme si dhe një varg çështjesh të tjera, për të mbërritur në fund në arsyetimet për
vlerën dhe rëndësinë e shumanëshme të kësaj gazete.
Gazeta “Llaiko Vima” ka ardhur deri në ditët tona në trajtën e një fakti
historiko-publicistik dhe në formën fizike të një korpusi gazetaresk, në faqet e së cilës
lexuesi kurioz dhe sidomos studiuesi do të gjejë përherë një minierë të vërtetë për
interesat e tij shkencore. Kjo gazetë është një vepër e çmuar publicistike kolektive e
disa stafeve duke filluar nga raportuesit e terrenit deri tek botuesit kryesor. Ajo është
pasuri e madhe filologjike dhe një material i vyer prej të cilit, pas një studimi të
qëllimshëm e të kujdesshëm, mund të formulohen konkluzione të rëndësishme të
karakterit politik, ideologjik, shoqëror, gjuhësor, historik, sociologjik, sociolinguistik,
kulturor, ekonomik, religjioz, estetik, letrar, folklorik, arsimor etj.

Metoda e studimit
Nëpërmjet metodës historiko-filologjike kemi mundur të konturojmë
kontekstin historik, politik, ekonimik dhe shoqëror të dy periudhave të ndryshme,
respektivisht 1945 deri në 1990 dhe 1990 deri në ditët e sotme. Në vijim jemi
përpjekur të zbulojmë fizionominë publicistike të gazetës ndër vite si dhe klimën që
ajo krijonte në jetën e përditshme e intelektuale të Minoritetit Etnik Grek.
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Studimi i materialit kërkimor u realizua në dy faza të cilat nuk dallohen midis
tyre me një vijë të rreptë ndarëse. Duke zbatuar metodën analitike përafruam gazetën
me kërkesat e sotme publicistike duke zbuluar “pamjen” e saj të vërtetë kurse me
metodologjinë sintetike dhe nëpërmjet grupimit të botimeve, iu drejtuam vërejteve të
përgjithëshme, formulimeve, krahasimeve dhe konkluzioneve. Në bazë të ecurisë
induktive arsyetuese si dhe duke hulumtuar rrugën e gazetës gjatë viteve të saj
botuese, domëthenë nga viti 1945 viti i qarkullimit të numrit të parë, dhe deri sot,
konstatuam se mund të përcaktojmë shkallën e kontributit të gazetës “Llaiko Vima”
në jetën ekonomike, kulturore e shpirtërore të Minoritetit Etnik Grek, gjatë kohës së
sistemit komunist.
Problemi kryesor metodologjik që përballuam për arritjen e objektivave tona
në këtë punim ishte mënyra e zgjedhjes me të cilën do të riorganizonim dhe do të
sistemonim materialin e botimeve të ndryshme. Kryesisht, duhet të zgjidhnim midis
analizës bashkëkohore të përmbajtjes 1 (kryesisht në version të sasisë), në cilësinë e saj
dhe të një tjetër metode, më “klasike”.
Analiza sasiore e përmbajtjes së gazetës ndër vite (shkurtimisht) është
zhvilluar në tri faza:
a) Janë përcaktuar fjalitë e veçuara, simbolet, fjalët-kyçe të një teksti si njësi
rregjistrimi i të dhënave të cilat janë kategorizuar tematikisht
b) Është bërë numërimi i frekuencës së temës në tekst(e)
c) Janë krahasuar tekste të ndryshme për të njëjtën temë etj.
Në këtë kontekst, në bazë të kësaj metodologjie të zgjedhur, mund të paraqiten
edhe të meta në ndonjë rast, sepse shfaqen disa elementë që kjo (metodë) nuk mund
t‟i rregjistrojë, t‟i kategorizojë dhe t‟i vlerësojë2 dhe përfundimet mund të kenë
mungesa të rëndësishme. Prandaj kemi zgjedhur një kombinim të metodave: diçka të
ngjajshme si me a) dhe c), elementet e mësipërme të kërkimit teknik, versionin
“cilësor” të saj dhe metodën e analizës klasike. Dy të fundit përmenden kryesisht për
zgjedhjen dhe indeksimin e botimeve nga volumi i madh i materialit. Klasifikimi dhe
studimi i tyre, në bazë të mendimit tonë kritik, u krye përmes afrimit tek përkufizimi i
kuptimit të tekstit që shfaqet dhe në atë që “fshihet” nuk shfaqet, për të realizuar në

1

Më shumë për këtë metodë kërkimore shih: R. C. North (et al) 1963, O. R Holsti 1969, B. Berelson
1971, M. – Ch. Unrug 1977, H. Rust 1980, K. Morten 1983, 49-55, 94-101, Dh. Stamos 1980, 7-12 M.
Serafetinidhi 1995, 267, E. Lambropullu 1997, 50, N. Kiriazi 1998, 282-301, etj.
2
Afrimi kritik analitik: shih p. sh. në M. Serafetinidhu 1995, 272.
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mënyrë më objektive të mundshme deshifrimin, interpretimin dhe vlerësimin e
materialit publicistik.
Më pas lokalizuam dhe zbuluam kuptimin e veçantë të temave të caktuara,
simbolet, idetë, shprehjet, mesazhet që fotografojnë pikëpamjet, idetë, qëndrimet,
aspiratat dhe synimet e autorit.
Për kërkimin e mënyrën me të cilën u trajtuan këto çështje, parashtruam disa
kritere të tjera si p.sh. funksionin e stilit, rëndësia dhe kuptimi i disa botimeve në
raport me të tjerat etj.
Arsyet për këtë zgjedhje metodologjike janë të shumta, por ato të gjitha
konvergojnë në faktin se tekstet publicistike nuk janë një tërësi homogjene, sepse ato
përfaqësojnë lloje të ndryshme të fjalës së shkruar (kryeartikuj, komente, artikuj,
lajme, kronika, reportazhe, njoftime, reklama etj.) Studimi i vëmendshëm i secilit prej
këtyre modaliteteve shkrimore publicistike do të kërkonte kohë, përballime dhe
teknika të ndryshme si matje të shumta, punë që është e pamundur ta kryejë dhe ta
përfundojë një kërkues i vetëm.
Botimi i gazetës në rajonin jugor të Shqipërisë dhe në periferi të jetës politike,
shoqërore e kulturore, sipas deklarimeve themeluese të botuesve, vjen për të mbuluar
një “boshllëk” dhe ka të bëjë me zgjimin shpirtëror dhe kultivimin e Minoritetit Etnik
Grek. Sipas opinioneve fillestare gazeta ishte vepër e botuesve të saj, të cilët
gjithmonë në kushte të vështira dhe të papërshtatshme, morën përsipër përpjekjen
historike për një botim lokal, por edhe e bashkëpunëtorëve dhe korrespodentëve që
ishin të gatshëm dhe të motivuar të shprehin mendimet e tyre duke dhënë kështu
kontributin e tyre intelektual e qytetar. Për rrjedhojë, gazeta vjen si një reagim dhe
shprehje e një revolucionarizimi të brendshëm për një ushqim intelektual dhe
shpirtëror të provincës jugore komuniste.
Programi, qëllimet dhe objektivat e gazetës “Llaiko Vima” shfaqen në faqen
e parë të gazetës, në artikullin me titull: “Akoma për mbrojtjen e një ceshtjeje” në të
cilin përmendet se: “Me botimin e gazetës në gjuhën greke jemi të bindur se mbulojmë
një boshllëk në jetën shpirtërore dhe politike të rrethit tonë, se plotësojmë një nevojë
që ka ndjerë prej kohësh populli i Minoritetit Etnik Grek dhe krijojmë kushte për një
zhvillim më të mirë të tij. Praktikisht gazeta e re do të japë edhe një ndihmë të veçantë
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për popullin e Minoritetit Etnik Grek, sepse është një gazetë e shtypur në gjuhën e tij,
të cilën mund ta lexojë edhe ta kuptojë lehtë.”3
Sipas këtij artikulli gazeta përfaqëson “një shtyp që të mos jetë mjet
demagogjik dhe me çorientim shpirtëror, por një shtyp që të hyjë në qendrën e jetës së
popullit të Minoritetit Etnik Grek, të jetë forcë e vërtetë në duart e tij dhe t’i takoj
nevojave të veçanta sociale, ekonomike, kulturore dhe etnogjuhësore të tij.4
Më pas, gjatë viteve në rrjedhën e kohës, shfaqen artikuj të ndryshëm në
përvjetore, nëpërmjet të cilëve ribëhen të njohura sërish qëllimet e gazetës “Llaiko
Vima”. P.sh sipas artikullit me titull “Gazeta “Llaiko Vima” drejt popullit të
Minoritetit Etnik Grek thuhet se ajo: “është produkt i Luftës Antifasishte të Minoritetit
Etnik Grek dhe një nga arritjet demokratike të regjimit të ri. Pas fitores së Luftës për
Minoritetin Etnik Grek ishte e nevojshme një organ iluminizmi dhe edukimi, që do
vendoste fundin e së kaluarës brenda në të cilën Minoriteti Etnik Grek jetonte në
errësirën e paditurisë dhe në mungesën e orientimit politik”.5
Sipas artikullit me titull Dita e Shtypit dhe “Llaiko Vima”, më 28 Gusht 1949
“gazeta “Llaiko Vima” do të merret me problemet që i interesojnë Minoritetit Etnik
Grek, do të përhapë në Minoritetin Etnik Grek shkencën marksiste-leniniste, do jetë
ndihmesë e madhe për zhvillimin e traditave dhe të kulturës së Minoritetit Etnik Grek,
me formë kombëtare etnike dhe me përmbajte socialiste. Gazeta “Llaiko Vima” do
bëhet tribuna e Minoritetit Etnik Grek dhe me ndihmën e Partisë e të udhëheqësit
Enver Hoxha, si dhe me ndihmën dhe përvojën e shtypit të Bashkimit Sovjetik, do të
zbatojë detyrat që i angazhon Partia e Punës”.6
Sipas artikullit me titull Gazeta “Llaiko Vima” është tribuna luftarake e
masave punonjëse të Minoritetit Etnik Grek më 24 Maj 1970: “Partia duke zbatuar
vijën marksite-leniniste në të gjitha fushat, zgjidhte me sukses problemet që lidheshin
me të drejtat e Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri. Me kujdesin e Partisë, u siguruan
të gjitha të drejtat demokratike të Minoritetit Etnik Grek si: e drejta e gjuhës, e punës,
e arsimit dhe e kulturës në gjuhën amtare, ashtu si dhe për popullin shqiptar. Në këtë
kuadër, me urdhër të Komitetit Qendror të Partisë filloi dhe botimi i gazetës “Llaiko
Vima” si organ i Frontit Demokratik të Rrethit të Gjirokastrës për Minoritetin Etnik
Grek”.
3

Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1945, fq. 1.
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1945, fq.1.
5
Gazetë e cituar, 20.12.1946.
6
Gazetë e cituar, 28.08.1949.
4

7

Sipas artikullit me titull “Në lidhje me botimin e gazetës “Llaiko Vima” të
Menela Dajlanit “gazeta “Llaiko Vima” u bë mbartëse e Minoritetit Etnik Grek,
mbajti të pashuar dritën e shpirtit grek, mbrojti identitetin etnik grek, kultivoi gjuhën
amtare greke dhe popullarizoi traditat popullore të Minoritetit Etnik Grek.”7
Kështu gazeta paraqitet si një ftesë e hapur bashkëpunimi për të gjithë anëtarët
e MEG, që të ndihmojnë në këtë përpjekje, e cila synon në zhvillimin material dhe në
emancipimin shpirtëror të vendit dhe krijimin e një të ardhme më të mirë. Në këtë
drejtim gazeta punon për zgjimin dhe mobilizimin e të gjitha forcave shpirtërore,
lokale, që të sjellë në dritë thesarin shpirtëror të Miroritetit Etnik Grek. Pas vitit 1990
gazeta “Llaiko Vima” u bë më e lirë dhe më luftarake, mori pamje të plotë etnike dhe
filloi të trajtojë çështje themelore si: mbrojtjen e të drejtave të Minoritetit Etnik Grek,
ruajtjen e kulturës, zakoneve dhe tipareve dalluese të tyre, zhvillimin e arsimit dhe
kulturës, studimin e historisë, duke bërë që botimi i kësaj gazete të synonte në
mbledhjen e materialit historik, folklorik dhe letrar dhe zgjerimin e kërkimin rreth
traditës dhe kulturës popullore.
Sipas artikullit me titull “63 vjet “Llaiko Vima” të Vangjel Papakristos gazeta
“Llaiko Vima” e pavarur nga përmbajtja e saj, në vitet e vështira të diktaturës,
shkruante në gjuhën greke, përfaqësonte zakonet, traditat, letërsinë dhe folklorin e
saj. Njëkohosisht, së bashku me demokratizimin e vendit u demokratizua dhe shtypi.
Me demokratizim e shoqërisë shqiptare u demokratizua dhe gazeta. Doli nga rutina e
caktuar, e kontrolluar dhe hymnizuese për Partinë dhe shokun Enver. U dha më
shumë rëndësi çështjeve etnike të Minoritetit Etnik Grek, u fokusua në problemet
politike të brendshme të Minoritetit Etnik Grek, në lidhje me ogranizatën e
“Omonies”si dhe marrëdhëniet e Minoritetit Etnik Grek me Greqinë.”8
Gazeta u bë një vatër apo një pikë e çmuar për grumbullimin, regjistrimin dhe
thesarizimin e materialit historik, folklorik dhe letrar. Botuesit, redaktorët dhe
gazetarët e terrenit të kësaj gazete kanë përpunuar materiale të shumta, një pjesë e të
cilave janë të pabotuara dhe rrjedhimisht sot të panjohura. Interes dhe rëndësi të dorës
së parë merr gazeta si një burim origjinal për studime gjuhësore, burim i cili sigurisht
në kushte të tjera do të kishte humbur dhe nuk do të kishte mbërritur i tillë në duart
tona.

7
8

Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.06.2003.
Gazetë e cituar, 17.05.2007.
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Gazeta nuk kishte si synim të jepte vetëm pamjen e Minoritetit Etnik Grek në
kushte të reja shoqërore, politike dhe ekonomike, por edhe shtratin e ri intelektual të
mendimit dhe veprimit socialist e revolucionar, prandaj filozofia e botuesve të saj e
sidomos udhëheqësit ideologjik vendor e qendror paralelisht vënë në levizje, nxitin
dhe forconin pasqyrimin e jetës lokale, duke e kthyer gazetën në një organ edukativ,
informues dhe frymëzues.
Në gazetë kanë gjetur vend krijime të zgjedhura nga letrarët e minoritetit të
cilët i këndonin jetës së re socialiste, marrëdhënieve të reja njerëzore, solidaritetit,
barazisë dhe harmonisë sociale. Së bashku me letrarët e afirmuar gazeta kishte
pretendimin që t‟u jepte nxitje të rinjve për të botuar një pjesë të krijimtarisë së tyre.
Shumë prej tyre do të bëheshin më vonë poetë, prozatorë, artistë të spikatur të
Minoritetit Etnik Grek dhe do të shpalosnin vlerat intelektuale në fushën e letërsisë
dhe shkencës. Kjo gazetë, që është shkruar nga njerëz me aftësi të mëdha intelektuale,
të vjetër e të rinj që përfaqësonin kontribute të ardhura nga Minoriteti Etnik Grek, pa
dyshim që e krijoi fizionominë e vetë kulturore, estetike e shpirtërore, në disa
dhjetëvjeçarë, përmes një pune dhe përkushtimi të plotë e të thellë. Në faqet e saj u
botuan shkrime që autorët, për shkaqe të ndryshme, kryesisht biografike e politike,
nuk mund t‟i botonin vetë. Por më tepër gazeta u bë vendi ku u botuan për herë të
parë dorëshkrimet e para të romaneve e novelave që më vonë autorët i botuan si vepra
të plota. Ndërkohë, disa nga këta shkrimtarë zhvilluan një aktivitet me vlerë në fushën
e botimeve, e cila vështirë se mund të gjendet në gazetat e tjera të rrethit apo rajonit.
Sollën në kontakt letrarët me publikun e gjerë lexues, me qëllim që të njiheshin
gradualisht, që lexuesi t‟i dashuronte dhe t‟i kërkonte përmes një komunikimi më
cilësor nëpërmjet veprave të përfunduara. Bile gazeta kishte si objektiv të nxiste
aktivitetin kërkimor e shkencor në disa fusha, nëpërmjet dhënies së dekoratave apo
stimujve të ndryshëm për shkrimin e monografive historike dhe folklorike.
I veçantë ishte interesi i gazetës për të marrë dhe për t‟u bërë pjesë e
zhvillimeve më të gjera të rajonit, pjesë e ngjarjeve apo veprimtarive politike,
shoqërore, ekonomike e kulturore, duke synuar gjithmonë barazinë mes anëtarëve të
Minoritetit Etnik Grek. Gazeta kapte dhe nxjerrte në spikatje probleme që kanë të
bëjnë me ruajtjen e traditave kulturore e shpirtërore të zonës së Minoritetit Etnik Grek
dhe krijimin e elementeve të kulturës socialiste si: ngritja e bibliotekave, e qendrave
dhe e vatrave të kulturës, e muzeve të fshatrave, gjallërimi i jetës shpirtërore duke
shfaqur dhe organizuar biseda, ngritjen e busteve dhe përmendoreve që nderonin bijtë
9

e tij të dalluar, organizimin e festivaleve, shfaqjeve kulturore, aktiviteteve sportive
dhe artistike të cilat vinin në lëvizje, ndonjëherë me një frymë luftarake, tema që
kishin të bënin me zhvillimin turistik, ekonomik dhe shoqëror të rajonit.
Gazeta dëshmonte gadishmëri dhe angazhim të plotë e të vazhdueshëm në
paraqitjen e propozimeve dhe kërkimin e zgjidhjeve për probleme të ndryshme që
lidheshin me mirëqënien dhe zhvillimin ekonomik të fshatrave e familjeve,
ndonjëherë edhe me tone tribunale apo frymë luftarake të pandërprerë, në sinkroni të
plotë me gazetat e tjera lokale.
“Llaiko Vima” spikat për frymën e fortë lokaliste e cila lexohet me qartësi
nëpërmjet hartografisë së lëndës, artikujve të shkruar në momente “frymëzimi lokal”,
që i nënshtrohen “frymës së ditës” dhe problematikës politike e ideologjike. Spikat
gjithashtu kujdesi indirekt për atdheun e shtrenjtë dhe për kulturën e tij si dhe
vlerësimi i të gjithë elementeve jetikë të fshehur në shpirt që jep mundësinë për
aktivizimin e vetëdijes kombëtare greke.
Gazeta nuk transmeton në mënyrë të pastër mendimin e publikut, por një nga
reflekset e tij, sepse mendimi i publikut përgjithësisht nuk ekziston. 9 Edhe gazeta
“Llaiko Vima”, si të gjitha simotrat e saj fotografon dhe ruan imazhin e një
minishoqërie të caktuar, të vendosur në një kohë dhe në një vend të caktuar, në
raporte sociale minoritet-mazhoritet.
Do të ishte e pamundur të pasqyrohej, në faqet e pakta të një studimi të
përfshihen 66 vite, historia e një gazete si “Llaiko Vima” që shtypej në gjuhën greke,
botohej në Republikën e Shqipërisë dhe mbartte në faqet e saj materiale voluminoze,
procese të vështira socio-politike, ngjarje të rëndësishme historike dhe sensibilitete të
imta njerëzore. Për më tepër, qëllimi i këtij punimi nuk është paraqitja e gjithë
materialit të arshivës së gazetës dhe gjykimi tërësor për të, por është të ndriçojë
sadopak, nëpërmjet analizave konkrete, interesin e lexuesve, të studjuesve, por edhe të
qytetarëve të thjeshtë, në lidhje me tipologjinë e teksteve letrare në gazetën “Llaiko
Vima”.
Shtypi10 përbën një burim për lajme dhe të dhëna të shumta prandaj është
konsideruar nga shumë studiues si një nga burimet11 primare të informacionit dhe si
mjeti themelor i informimit. Ai ndihmon të zbulohen realitetet e vërteta nga jeta e
9

Bourdieu, vep. e cit., 1990.
Këtu, vetëm me dimensionin me një kuptim: Gazetat.
11
Mbi këtë çështjen shih. M. Aleksiadhi 1996, 162, M. Varvunis 1995b, 95, Ev. Avdhikos 1993, 11, J.
Anastasiadhis 1994, 15, G. Kukules 1994, 46, K. Stratos 1995, N. Balta 1993a, etj.
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përditshme si dhe struktura funksionale e problemeve apo emocioneve sociale,
politike e kulturore në një moment ose periudhë të caktuar historike. Ndihmon
gjithashtu në neutropinë e ideologjive, duke dhenë, në kushte të caktuara, mënyra
shprehje konkrete dhe të caktuara dhe përthyerjen e ideve. Është vëndi në të cilin
sociologu, shkencëtari politik, juristi, ekonomisti, studiuesi, historiani dhe folkloristi
do të zbulojnë thesarin e akumular. Gazeta, në të vërtetë është një vend i folklorit
ideal, në të cilin rregjistrohen të gjitha aktivitetet e një shoqërie, ndoshta të
seleksionuara, në të cilin drejtohen.

Burimet
Burimi kryesor bibliografik apo literatura themelore e pazëvëndësueshme
përbën çdo botim i gazetës “Llaiko Vima”, pra çdo numër i saj, korpusi i gazetës që
nga viti 1945-2011. Ky korpus apo arkivi i gazetës është ruajtur në Bibliotekën
Kombëtare të Tiranës nga viti 1945-1998 dhe në Bibliotekën e Qytetit të Gjirokastrës
nga viti 1955 deri në 1997. Ndërsa pjesa e edituar nga viti 1999 deri më 2011 gjendet
në Athinë. Një prej problemeve që kemi përballuar, në këtë aspekt, ishte mungesa e
disa periudhave (e viteve) nga arkivi i gazetës, për shkaqe të ndryshme. Gjithashtu
një mungese e dukshme ishin edhe abonentët korrektë të gazetës prej të cilëve do
kishim shumë informacione për të nxjerrë konkluzione të sigurta në lidhje me
qarkullimin e saj, shtresëzimin e publikut të saj etj.
Nga studimi i korpusit të kësaj gazete shpresojmë të prezantojmë kontributin
tonë modest filologjik në lidhje me kategoritë e shkrimit publicistik, stilin,
tematologjinë dhe gramatologjinë e saj të klasifikuar, formën dhe vlerën diakronike të
saj etj.

Adresimi
Gazeta “Llaiko Vima”, tashmë një institucion filologjik, përfaqëson dhe
nënkupton një:
- fakt të pamohueshëm historiko-publicistik,
- veprimtari publicistike voluminoze e të larmishme,
- itinerar kohor që zgjat pothuajse mbi një gjysmë shekulli,
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- bashkim rreth vetes të një komuniteti të gjerë prodhuesish tekstesh dhe lexuesish,
- biografi të shumëllojshme njerëzore, drejtuese e gazetareske,
- status të caktuar të jetesës së MEG jashtë shtetit amë, Greqisë,
- përpjekje komunitare për identifikim, vetëzhvillim dhe integrim,
- stad të caktuar të gjuhës greke dhe etnokulturës së origjinës.
Nisur nga vlerësimet e mësipërme shpresojmë që ky punim studimor modest
të reflektojë e provokojë interesimin e rretheve të gjera të fushës intelektuale siç mund
të jenë veprimtarët politik, drejtuesit e shumë institucioneve arsimore dhe joarsimore,
studiuesit e fushave historike e kulturologjike, pedagogët e universiteteve shqiptare e
greke, departamentet e filologjisë greke e shqiptare në Gjirokastër, Tiranë, Janinë,
Selanik, Athinë e më gjerë. Faktet, apo tekstet, me tipologji të ndryshme publicistike
dhe analizat filologjike, të bëra me këtë rast, besojmë se janë një argument i mirë për
filologët, sidomos për gjuhëtarët dhe përkthyesit, të cilët mund të gjejnë aty lëndë të
vlefshme për shqyrtime gjuhësore e sociolinguistike.
Shpresojmë gjithashtu që materiali i këtij punimi shkencor të jetë objekt
interesimi e studimi i komunitetit të gazetarëve të rajonit jugor, që shkruajnë në
gjuhën shqipe dhe greke, i mësuesve dhe nxënësve të shkollave të mesme të MEG,
por dhe i çdo individi që kërkon të informohet për çështje të ndryshme lidhur me
veprimtarinë dhe statusin e anëtarëve të MEG në të kaluarën.
Gjithashtu mendojmë se informacionet, faktet, analizat dhe përfundimet e këtij
punimi shkencor të mund t‟i sherbejnë sadopak edhe forumeve, shoqatave dhe
institucioneve greke, shqiptare apo edhe ndërkombëtare të cilat kanë për objekt të
veprimtarisë së tyre çështjen e minoriteteve kombëtare e pakicave etnokulturore në
përgjithësi dhe të drejtat e këtyre minoriteteve në veçanti.
Materiali publicistik i gazetës “Llaiko Vima” është pafundësisht i gjerë, i
larmishëm dhe voluminoz e deri me sot nuk ekziston ndonjë punim shkencor
gjithëpërfshirës që të ketë patur për objekt hulumtimin dhe gjykimin tërësor të saj.
Prandaj në këtë kontekst puna dhe ndihmesa jonë me këtë rast nuk mund të jetë
kurrsesi e përfunduar e shteruese dhe aq më shumë e pakritikueshme.

12

Faqja e parë e gazetës “Llaiko Vima”.

25 maj 1945
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Faqja e parë e gazetës “Llaiko Vima”.

Kjo është fleta e parë e gazetës me të cilën u paraqit në shtypin të Minoritetit
Etnik Grek në 25 maj 1945. Qëllimi kryesor i botimit të saj ishte që Minoriteti Etnik
Grek të kishte një gazetë lokale në gjuhën greke.
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KREU I

Sfondi historik i gazetës “Llaiko Vima”
Numri i parë i gazetës «Λατθό Βήκα» (Llaiko Vima) qarkulloi në 25 maj të
vitit 1945 si gazetë e përjavshme. Kjo gazetë ishte “Organ i Frontit Demokratik të
Rrethit të Gjirokastrës për Minoritetin Etnik Grek”. Për disa vite, 1948 – 1954, selia e
redaksisë së gazetës “Llaiko Vima” ishte herë në Gjirokastër dhe herë në Tiranë. Kur
u transferua në Tiranë, nga gazetë e përjavshme u bë e përdyjavshme. Pas vitit 1954
selia e gazetës mbeti përgjithmonë në Gjirokastër. Në faqet e kësaj gazete botohej
shpesh letërsi, poezi dhe prozë si dhe kritikë letrare. Shumica e veprave të
rëndësishme të autorëve (shkrimtarëve) të Minoritetit Etnik Grek, u botuan për herë të
parë në faqet e gazetës “Llaiko Vima”. Në 1956 u inagurua në këtë gazetë “Faqja
letrare”. Në vitin 1988, u shfaq dhe u botua gazeta tetëfaqëshe më titullin “Llaiko
Vima Letrare”, që qarkulloi si suplement mujor dhe pesëmbëdhjetëditor i gazetës
“Llaiko Vima”. Gazeta “Llaiko Vima”, në 26 gusht të çdo viti, sidomos në periudhën
e diktaturës komuniste, festonte paralelisht edhe themelimin e saj.
Botimin e gazetës e kishte marrë përsipër Filip Liço. Ai ishte gjithashtu dhe
kryeredaktori i parë i saj. Si në çdo redaksi të kohës botuesit, kryeredaktorët,
gazetarët, reporterët e terrenit, pra i gjithë stafi ishin persona të politizuar nga njëra
anë dhe nga ana tjetër individë me ëndrra dhe shpresa që dëshironin të shprehin
mendimet e tyre dhe të kontribuonin për një të ardhme më të bukur.
Gazeta “Llaiko Vima” reflektonte karakteristikat formale kryesore të shtypit të
kohës. Fillimisht qarkulloi si e përjavoshme dhe me vonë si dyjavore. Në krye të herës
ishte gazetë dyfaqëshe, pastaj katërfaqëshe, në një periudhë të mëvonshme
tetëfaqëshe,

dhjetëfaqeshe,

dymbëthjetëfaqëshe,

për

të

arritur

deri

në

gjashtëmbëdhjetë faqe. Shkruhej me shumë kujdes dhe karakterizohej si një nga
gazetat më të mira provinciale të rrethit, ku ndodhej dhe stacioni i gazetës dhe i
shtypit të Minoritetit Etnik Grek. Gazeta ishte levë e fuqishme e Partisë së Punës së
Shqipërisë në luftën e përditshme të edukimit marksist – leninist të masave. Për këtë
arsye redaksia e gazetës “Llaiko Vima” mori urime nga Komiteti i Partisë së Rrethit
për plotësimin e rolit të rëndësishëm që i kishte ngarkuar Partia duke fituar simpatinë
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e masave punonjëse12. Në 23.05.1970 Enver Hoxha në emër të Komitetit Qendror të
Partisë së Punës së Shqipërisë kishte shkruar dhe dërguar urime për gjithë redaktorët
dhe korrespondentët vullnetarë të redaksisë së gazetës “Llaiko Vima” të
Gjirokastrës.13
Gazeta “Llaiko Vima” përpiqej të frymëzonte mobilizimin masiv dhe
integrimin e popullit në një sferë më të gjerë politico – shoqërore dhe ekonomike dhe
në këtë kontekst, jashtë shtresimeve ideologjike, mund të themi se “Llaiko Vima”, në
disa aspekte ishte një gazetë patriotike, demokratike e popullore.
Kryeredaktori i parë i saj ishte Filip Liço dhe në vazhdim Thodhori Shano,
Aleks Lapa, Vasil Çami dhe Thanas Suxho. Pas vitit 1992 drejtor dhe redaktor ishte
Dhimitër Qiqi, ndërsa pronar Vasili Jatro. Në ditët e sotme pronar është Thoma Jani.
Redaktorët e rregullt të gazetës “Llaiko Vima” ishin: Dhimitër Llavari, Kristo
Vidhuri, Kosta Zavali, Pano Çuka, Menela Dhaliani, Jani Pilo, Vangjel Vozdho, Jani
Thano, Vasil Çami, Andrea Zarballa, Vasil Papa, Thanas Suxho, Niko Anagnosti,
Mihal Naçi, Ziso Lluci, Kristina Cikolla, Vangjel Zafirati, Lefter Drazho, etj. dhe
drejtshkrues Sulltana Bresho, Manuela Budri, etj.
Gazeta “Llaiko Vima” në regjimin komunist qarkullonte një herë në javë, çdo
të enjte, më vonë dy herë në javë. Pas vitit 1990 për një kohë të shkurtër vazhdoi të
qarkullonte dy herë në javë, më pas u bë gazetë e përdyjavshme, çdo të enjte.
Fillimisht çmimi i gazetës ishte 2 lekë fleta, pastaj 0.30 lekë, në vazhdim 1 lekë, më
vonë 2 lekë, pastaj 5 lekë, arriti 10 lekë, vazhdoi me 15 lekë dhe sot kushton 20 lekë.
Instancat e para të gazetës “Llaiko Vima” përbëheshin nga Redaksia, Përmbledhja e
materialit redaksional, Arshiva dhe Dhoma e pritjes. Në gazetën “Laiko Vima”, në
pjesën e sipërme të titullit ishte e shkruar parulla: “Vdekje fashizmit. Liri popullit.”
Në periudhën 1945 – 1949 fizionomia e gazetës “Llaiko Vima”, si nga pikëpamja
vizive, ashtu edhe nga përmbajtja, nuk ishte shumë larg nga gazetat shqiptare të asaj
kohe dhe reflektonte të njëjtat karakteristika e probleme si gazetat bashkëkohore të
Minoritetit Etnik Grek në gjuhën greke si: «Ζ θσλή ηεο Οκόλνηαο» (I foni tis
Omonias) (1991), «2000 – Σν όξακα ηνπ αηώλα» (2000 –To orama tou eona) (1996),
«Ρσκηνζύλε» (Romiosini) (1997), «Γξπο» (Dhris) (1999), «Ζ θσλή ηνπ Γεκόηε» (I
foni tou Dhimoti) (2002), «Πύξξνο» (Pirros) (2003) etj. “Llaiko Vima” ishte gazeta e
12

Artikulli me titull «Υαηξεηηζηήξην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κόκκαηνο, πξνο ηε ζύληαμε
ηνπ “Λατθνύ Βήκαηνο”», εθεκεξίδα «Λατθό Βήκα», 29.05.1955, fq. 1.
13
Artikulli me titull «Ζ εθεκεξίδα «Λατθό Βήκα» είλαη δσληαλό καρεηηθό βήκα ησλ εξγαδνκέλσλ
καδώλ ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο», εθεκεξίδα «Λατθό Βήκα», 24.05.1970, fq. 1.
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parë e Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri dhe gazeta e parë në gjuhën greke që
qarkullon ende sot. Ajo është botuar pa shkëputje, që nga 25 maj 1945 e deri më sot.
Kjo gazetë shtypej në shtypshkronjën “Argjiro” të Gjirokastrës.

Zyra e

gazetës “Llaiko Vima” ishte pranë shtypshkronjës e cila kishte edhe linjë telefonike.
Në zyrën e gazetës gjendeshin edhe materialet tipografike më të nevojshme për
pregatitjen e shkrimeve dhe një dokumentacion i larmishëm i rrjetit të shpërndarjes,
llogaritë financiare e një varg procedurash të tjera. Shpërndarja dhe qarkullimi i
gazetës “Llaiko Vima” bëhej me sistemin e abonimit, por në disa raste shpërndahej
falas.
Disa nga poetët dhe shkrimtarët e Minoritetit Etnik Grek nuk paguheshin për
bashkëpunimin e tyre me gazetën, por ishin të kënaqur nga ana morale për veprat e
tyre të botuara dhe kjo bënte që ata të ishin të nderuar e të njohur nga publiku i gjerë
nga i cili merrnin gjithmonë falenderime të ngrohta.
Faqet e gazetës pasuroheshin nga lajmet, shkrime apo rubrika të ndryshme që
hartoheshin jo vetëm nga redaktorët efektivë por edhe nga miqtë e tyre që ishin në
poste të ndryshme si p.sh. drejtorë, zv. drejtorë, nënpunës të shërbimëve shtetërore,
mësues, të rinj e të reja, qytetarë të thjeshtë që interesoheshin dhe regjistronin ngjarje,
debate apo procese të cilat ia dërgonin redaksisë së gazetës. Në fillim korrespodentët e
gazetës paraqiteshin me pseudonime si p.sh. “G. K”, “A. N”, “L.”, “K”,
“Komentues”, “P. Kastriti”, “Alqi Anthuli”, “Drinioti”, “Axhiokami”, “Ritis
Polamitis”, “Dhrinopolitis”, etj. Pseudonimet e mësipërme dëshmojnë gjurmët e një
pune vullnetare të njerëzve plot pasion, të cilët përveç detyrave dhe posteve që
kryenin në jetën e përditshme luanin dhe rolin e një personaliteti publik të fshehur
përmes pseudonimeve.
Përsa u përket lexuesve të gazetës “Llaiko Vima” mund të përmendim faktin
se dëshira e botuesve ishte njëherazi dhe një direktivë ideologjike e politike e dhënë
nga shteti komunist për të ndikuar sa më shumë në pjesën më të madhe të lexuesve të
Minoritetit Etnik Grek. Kjo ishte kryesisht në formatin e një parametri themelor, i cili
siguronte vetëekzistencën e gazetës. Në një kuptim faqja e çdo gazete ishte një tekst
komunikimi midis redaktorëve dhe publikut të tyre.
Komunikimi i gazetës “Llaiko Vima” me publikun, në këtë sens, do të thotë se
publiku mungon në formulimin e ideologjisë e cila ishte shpallur nga penat e botuesve
dhe bashkëpunëtorëvë të tyre. Megjithëse mungonte shkëmbimi i mendimeve,
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ballafaqimi i ideve, pra mungonte elementi i komunikimit me lexuesin, në gazetë
shfaqej herë pas here rubrika me titullin “Korrenspondencë”.
Një nga synimet kryesore të gazetës “Llaiko Vima” ishte të sillte në vendet e
punës frymën e ndërtimit të socializmit dhe gjithashtu të kontribuonte në krijimin e
marrëdhënieve të reja dhe krijimin e klimës së re sociale e politike që dominonte në
gjithë Shqipërinë. Ky synim përmbushej edhe me organizimin e korrenspondentëve të
gazetës në vendet e punës, të cilët ishin të ngarkuar të ndiqnin funksionimin e mirë të
jetës në ndërmarrjet e tyre por edhe të bënin vizita e kontrolle në ndërmarrje të tjera.
Gazeta “Llaiko Vima” rëndësi të veçantë iu kushtonte ngjarjeve apo aksioneve
të mëdha me ndikim të madh në jetën e popullit, siç ishte kolektivizimi. Mbështetja
dhe zbatimi i kolektivizimit u bë me qëllim avancimin e modelit të Stalinit që
parashikonte shdërrimin e fshatarëve në punëtorë toke. Gazeta mbështeste programin
politik për prodhim, mirëqënie materiale dhe zhvillim shpirtëror të punëtorëve. Ajo
miratonte pa asnjë rezervë vijën qëndrore për eliminimin e klasës së pronarëve të
tokës, nxiste mendimin për ndryshime të nevojshme, me çdo mënyrë, të strukturave të
vjetra bujqësore fshatare. Kolektivizimi u prezantua si e vetmja rrugë për zhvillimin
dhe rritjen e shpejtë të prodhimit bujqësor dhe industrializimin e vendit.
Gazeta e prezantoi Marksizëm – Leninizmin dhe veprën e Stalin–it si bazën
ideologjike të ndërtimit të socializmit duke mbështetur tezën se themelet teorike për
krijimin e botëkuptimit komunist erdhën nga Karl Marksi. Sipas gazetës “Llaiko
Vima” Marksi ishte në gjendje të zbulonte kodin apo të deshifronte ligjet e shoqërisë
njerëzore. Gazeta mbështeti pohimin se çdo fazë e zhvillimit ekonomik krijonte
marrëdhënie të reja prodhuese, në këtë mënyrë arrihej të zbulohej natyra dhe
kontradiktat e sistemit kapitalist. Gazeta mbështeti gjithashtu teorinë e materializmit
dialektik, e cila ishte çelësi për të kuptuar historinë e vërtetë të shoqërisë njerëzore.
Vladimir Ilitç Leninit dhe leninizmit i rezervohej një vend i veçantë në gazetë.
Leninizmi u paraqit si një përpjekje për rilindjen e marksizmit. Vlerat e Leninit dhe të
leninizmit vërtiteshin rreth kontributit të tij në ngjarjet historike që ai drejtoi, por dhe
tek kontributi i tij teorik. Portreti i Leninit, bashkë me fragmente nga vepra e tij,
botoheshin shpesh në faqet e gazetës. Lenini paraqitej si simbol i luftës për një botë te
re e të ndritshme.
Edhe prezantimi i Stalinit bëhej përmes të gjitha karakteristikave tipike grafike
e publicistike, duke e paraqitur si udhëhëqës të ndritur, frymëzues dhe prind të dashur,
mbrojtës të klasës punëtore, njohës të dijes më të lartë, garantues të rrugës së drejtë
18

dhe ndëshkues të armiqve. Fjala e tij ishte burim shprese për gjithë botën. Stalini ishte
udhëheqës dhe garantues i vazhdimit të veprës së Leninit. Shpeshherë ai paraqitej si
ekuivalent i Leninit. Stalini, Lenini dhe Marksi formonin treshen e admirueshme
ideologjike që përcaktonte kuadrin brenda të cilit zhvillohej jeta e Minoritetit Etnik
Grek.
Gazeta mbështeste idenë se fshatarët e fituan plotësisht lirinë e tyre kur në
sektorin e bujqësisë u zhdukën feudalët, shfytëzuesit, monopolistët kapitalistë dhe
toka u dorëzua te kultivuesit e saj, duke ndaluar në këtë mënyrë emigrimin e
fshatarëve dhe politikat shfrytëzuesve. Në faqet e kësaj gazete pasqyroheshin aksione
të tilla si: zhdukja e analfabetizmit, prapambetja politike, dallimit midis punëtorëve,
fshatarëve dhe intelektualeve dhe boshllëku që ndante punën intelektuale nga punët e
rënda. U mbështet vendosja e ligjeve të reja në arsimin fillor dhe në arsimin e mesëm
të përgjithshëm e të detyruar.
Një kapitull i rëndësishëm i gazetës ishte refuzimi dhe ndalimi i feve. Synimi
themelor i gazetës “Llaiko Vima”, që nga vitet 1967 deri në 1991, ishte të tregonte me
artikuj e shkrime të ndryshme natyrën dhe karakterin reaksionar të feve me ankesa
dhe me poezi antiklerike. E gjithë kjo kishte si synim themelor tentativën për të
zëvendësuar fenë me besimin socialist. Për gazetën qëndrimi antifetar ishte një veprim
i vetëkuptueshëm dhe tejet politik. Në dy anë të kundërta të spektrit ishin komunizmi
dhe feja, nga njëra anë ishin komunistët, të cilët luftonin gjoja për drejtësinë dhe
shoqërinë e re socisliste, dhe nga ana tjetër qëndronin të krishterët dhe kasta e tyre, që
sipas propagandës së kohës ishin institucione e organe të shfrytëzimit, të dhunës dhe
të prapambetjes.
Gazeta mbështeste konceptin komunist për edukimin e qytetarëve sipas
moralit socialist duke filluar nga mosha e vegjëlisë. Në këtë mënyrë konsolidohej
vigjilenca revolucionare, fryma ushtarake dhe centralizimi përhapej brenda rrathëve të
shoqërisë duke krijuar institucione shumë të forta që i shërbenin Partisë.
Gazeta u jepte shumë hapësirë aspekteve kulturore të formave të ndryshme si:
lëtërsisë (poezisë e prozës), arsimit, teatrit dhe kinemasë. Për gazetën “Llaiko Vima”
format e ndryshme të artit dhe të arsimit duhej të kishin karakter edukimi dhe t‟u
nënshtroheshin përpjekjeve për edukim të fshatarëve dhe punëtorëve. Objektivat e
edukimit kulturor dhe zhvillimit psikologjik të fëmijëve ishin forcimi i ndjenjës dhe
dashurisë për atdheun socialist dhe zhvillimi i frymës së sakrificës për mbrojtjen e
Atdheut.
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Udhëzimet e gazetës për njerëzit e kulturës ishin të shumta, sepse krijimet
letrare kulturore të artistëve të Minoritetit Etnik Grek duhet të theksonin mes të
tjerash edhe rreziqet që i vinin shoqërisë nga armiqtë e klasës.
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KREU II

Titulli dhe nëntitujt e gazetës në rrjedhjen e kohës
“Llaiko Vima” është titulli i gazetës që sugjeron një vetëdije dhe simbolikë të
veçantë. “Llaiko Vima” në gjuhën shqipe do të thotë Tribuna e Popullit, pra vendi
(figurativisht) në të cilin shprehet populli. Ideja që përcjell ky titull tek lexuesi lidhet
me referenca ideologjike, politike dhe propagandistike jo vetëm tipike komuniste. Si
për të treguar pandryshueshmërinë dhe konsekuencën ideologjike e kulturore të
gazetës që përmblidhet së pari në titullin e saj, vërejmë se ky titull nuk ndryshoi që
nga pagëzimi e deri në fund. Ai u ruajt si i tillë gjatë gjithë viteve, prej 1945-ës e deri
më sot. Edhe pas viteve ‟90 duket se ky titull kënaqte programin dhe synimet e
gazetës, drejtuesve, financuesve dhe shkruesve të saj. Pra, duket qartë se
“LlaikoVima” ka qenë një titull rezistent për çdo kohë, kurse nëntitulli ndryshonte
shpesh. Më poshtë po bëjmë një renditje të nëntitujve në rrjedhën e kohës:
1. Nga 25 maji deri më 16 qershor 1945, gazeta u botua me nëntitullin “Organ i
Këshillit e Frontit Nacionalçlirimtar të Rrethit të Gjirokastës”.
2. Nga 23 qershori deri më 10 gusht 1945, me nëntitullin “Organ i Këshillit e
Frontit Nacionalçlirimtar të Rrethit të Gjirokastës për Minoritetin Etnik Grek”.
3. Nga 20 gushti 1945, me nëntitullin “Organ i Këshillit të Frontit Demokratik të
Rrethit të Gjirokastrës”.
4. Më 1 janar 1970, filloi të botohej me nëntitullin “Organ i Këshillit të Frontit
Demokratik të Rrethit të Gjirokastës për Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri”
5. Më 5 shtator 1991 deri në 03 Tetor 1991, u botua me nëntitullin “F. D. të
Rrethit të Gjirokastrës për Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri”.
6. Më 31 tetor 1991, filloi të botohej me nëntitullin “Gazetë e Pavarur për
Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri”.
7. Më datën 30 prill 1992, filloi të botohej me nëntitullin “Gazetë Javore e
Pavarur për Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri”
8. Më 16 korrik 2007, filloi të botohej me nëntitullin “Gazetë 2 Javore e Pavarur
për Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri”. Në faqet e datave 15 – 31 korrik
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gjendej nëntitulli “Gazetë e Pavarur Kombëtare Politike për Minoritetin Etnik
Grek të Shqipërisë”.
Nga 25 maji 1945 deri më 17 nëntor 1949, mbi titullin e gazetës shkruhej
parulla: “Vdekja fashizmit. Liri popullit”. (Eshtë e nevojshme të përmendim këtu se,
në atë periudhë, kjo parullë zinte vendin kryesor, jo vetëm në faqen e parë të shtypit të
përditshëm, por madje edhe në praktikën shkresore zyrtare të ministrive dhe
institucioneve në kryeqytet e nëpër rrethe).
Poshtë nëntitullit shkruhej viti i botimit, numri i faqes, vendi i botimit, dita,
data, muaji, viti dhe çmimi. Ndërsa, më 5 shtator 1991 të dhënat e gazetës u paraqitën
në një kuadrat, në krah të titullit. Këto të dhëna ishin: gazetë javore, dita, data, muaji,
viti, viti i botimit të gazetës, numri i faqes, çmimi dhe vendi i botimit. Në 30 prill
1992 u vendosen brenda kuadratit edhe botuesi, numri i telefonit, e më vonë edhe
faksi. Në faqet e gazetës së 15 – 31 korrikut 2010, erdhi në formën e mëparshme të tij
nëntitulli me të dhënat: vitin e botimit, numrin e faqeve, çmimin, vendin dhe pronari.
Përsa i përket materialit të saj tematologjik, kjo gazete në rrjedhën e viteve,
mbuloi lajmet që i përkisnin kryesisht Minoritetit Etnik Grek. U shfaq interes,
kryesisht në nivel lokal, për projeksionin e traditës kulturore, shfaqien e problemeve
sociale e jetësore si dhe zgjidhjen e tyre. Qarkullimi i saj ishte i kufizuar në
Minoritetin Etnik Grek, kryesisht në zonën jugore, por ajo shkonte në mënyrë të
rregullt në shumë zyra dhe institucione të rëndësishme të kohës. Përsa i përket
gjeografisë të qarkullimit të saj, mund të themi se ajo arrinte “me disa dhjetra faqe në
çdo fshat të Minoritetit Etnik Grek”. 14
Titulli me kuptimin e vetë të veçantë semantik transmetonte tonin e
shumëllojshëm të gazetës, qëllimet dhe objektivat e saj, karakteristikat ideologjike si
dhe gamën e saj të shumëllojshme tematike. Përmbajtja e titullit ishte e qartë: gazeta
ishte organ i shtypit për të gjithë Minoritetin Etnik Grek. Qëllimi i saj ishte prezantimi
dhe përhapja e kulturës së Minoritetit Etnik Grek. Gazeta ishte një organ partiak,
shtetëror, qeveritar e zyrtar. Në të shprehej interes për çështjet të politikës dhe sociale,
të institucioneve të arsimit, të ekonomisë, të jetës fetare, udhëzimet apo propozimet
për probleme të pazgjidhura të vendit etj. Gazeta në rrjedhën e kohës përmbante
komente politike, rubrika shëndetësore për informimin dhe parandalimin nga
14

Artikulli me titull «Γηα κηα πην πιαηηά δηάδνζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ηύπνπ», εθεκεξίδα «Λατθό
Βήκα», 20.12.1953.
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sëmundjet, lajme të shkurtra shoqërore etj. Gazeta kishte karakter të qartë politik,
karakter thellësisht shoqëror, kulturor dhe informues. Deklarohej si “gazetë e
lajmeve”, por ishte një kombinim midis “gazetës së mendimit të politizuar” dhe
“gazetës informative”.
Disa nga temat apo çështjet e tjera të trajtuara janë: ato historike, arkeologjike,
rubrika e rregullt e informacionit bibliografik, rishikimi i historisë, historia e
organizimit shoqëror dhe kultura e popujve të tjerë, njohuri enciklopedike, tema
folkorike, letërsia (poezia laike, tregime etj.), çështje filozofike etj, të cilat
përfaqësoheshin prej titujve dhe nëntitujve të dhënë përmes një gjuhe karakteristike.

Gjuha e gazetës
Redaksia e gazetës “Llaiko Vima”, sipas direktivave ideologjike të Partisë
kishte vendosur që në fillim se gjuha e gazetës do të ishte gjuha popullore greke. Ajo
ishte e vetmja gazetë në gjuhën greke e Minoritetit Etnik Grek. Gazeta përdorte
gjuhën e thjeshtë, të kuptueshme popullore, e cila përdorte dhe përfshinte fondin
leksikor të vjetër, të trashëguar, por dhe fjalët që krijoheshin gjatë jetës së përditshme
njerëzore e familjare si dhe rrjetin e madh të fjalëve që lidheshin me ndërtimin e
socializmit.
Gjuha që përdorej fillimisht nga gazeta “Llaiko Vima” karakterizohej nga
mungesa e fleksibilitetit, nga ngjyra e theksuar politike, nga fjalori revolucionar, nga
dëshira e disponimi i madh propagandistik dhe nga tribunaliteti i parullave. Gjuha
reflektonte ndikimin e madh që ushtronte pushteti politik i Partisë Komuniste duke
formuar një minierë apo shprehje konkrete të ideve, të proçeseve dhe ngjarjeve të
ndryshme. Gjuha që përdorte gazeta bazohej në kodin e elementëve të realitetit të
përditshëm jetësor e politik, ashtu si në tërësinë e saj ajo i nënshtrohej procedurave të
tilla si p.sh. humbjes së kuptimit fillestar të fjalëve dhe fitimit të një kuptimi të ri,
procedurë që kondicionohej tërësisht nga kuadri politik i kohës.
Në themel të politikës dhe realizimit konkret të titullit dhe nëntitujve, që
zgjeronin kuptimin e tij, qëndronin parulla dhe citate të Marksit, Engelsit, Leninit,
Stalinit dhe Enverit dhe tekste të ribotuara si standante të shtypit, nga gazetat e mëdha
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komuniste si P.sh. “Pravda” 15, “Borba”16, “Zëri i popullit»”17, “Greqia e lirë”18,
“Bashkimi”19, “Tund”20, “Rinia”21, Kombi”22, “Koha Jonë”23, “Aleanca”24, etj.
Shumica e redaktorëve, gazetarëve, bashkëpunëtorëve të gazetës, analistëve
politik, korrespodentëve, shkrimtarëve e poetëve përpiqeshin me çdo mënyrë të
arrinin që shkrimet e tyre të ngjanin sa më shumë me modelin apo shembullin
gjuhësor të gazetave të sipërmendura. Elementi karakteristik i këtyre shkrimeve ishte
përsëritja e shpeshtë e parullave të njëjta, në po ato kontekste apo edhe në të tjera.
Disa artikuj prezantonin tekste gjuhësore të natyrave të ndryshme si:
përshëndetjet zyrtare e politike, njoftimet e organizatave, çështje praktike (udhëzime
për pregatitjen e tokës dhe të bimëve, dizifektimin e tokës, metodikën e mbledhjes së
taksave, rregulla për shitjen e prodhimeve), tekste propagandistike, që lëvdonin
socializmin, vijën e Partisë, por dhe ankesa për padrejtësi dhe shkelje të ndryshme
ligjesh e parimesh. Shumë herë, brenda artikujve dhe materialeve të kësaj gazete,
kishte raste kur shumë fjalë shqipe shkruheshin me shkronja të alfabetit grek. Këto
fjalë ishin kryesisht prodhime të reja leksikore, pra krijime të gjuhës shqipe, kuptime
apo koncepte të reja politike, që gjuha greke e MEG në atë nivel zhvillimi nuk i
dispononte. Pra, kjo ishte një situatë paradoksale gjuhësore, e cila kërkon një studim
dhe hulumtim më të specializuar.
Gjuha që përdorej në të gjitha faqet e gazetës ishte gjuha popullore greke. Në
rrjedhën e viteve ndeshim situata dhe fenomene gjuhësore të ndryshme si: zgjerimi i
fjalorit të gjuhës greke me koncepte politike dhe ideologjike, përshtatja (ndonjëherë
dhe abuzive) e leksikut me proceset social – kulturore, socio – realiste të vendit.
Fenomene origjinale ndodhnin edhe në fushën e sintaksës dhe gramatikës, të
shprehura më tepër në fushën e studimeve filologjike, folklorike dhe historike, në ese,
në poezi dhe në prozë. Materiali gjuhësor i gazetës “Llaiko Vima” është një minierë e
vërtetë për studiuesit e gjuhës greke dhe shqipe. Në faqet e kësaj gazete gjallojnë
dukuri dhe fakte gjuhësore të larmishme dhe të pafundme, struktura sintaksore
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.08.1945.
Gazetë e cituar, 01.10.1945.
17
Gazetë e cituar, 15.05.1949.
18
Gazetë e cituar, 28.07.1949.
19
Gazetë e cituar, 11.09.1949.
20
Gazetë e cituar, 23.09.1949.
21
Gazetë e cituar, 11.10.1956.
22
Gazetë e cituar, 05.09.1991.
23
Gazetë e cituar, 05.05.1994.
24
Gazetë e cituar, 21.07.1994.
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origjinale dhe ligjërime tipike bilingue, të cilat i japin gjuhëtarit lëndën dhe motivin
për një punë të thelluar dhe specifike. Veç të tjerash, hetimi i kopmonenetëve
gjuhësore të parë në diakroninë e vetë, të shpie në formulimin e shumë konkluzioneve
për natyrën sociologjike e sociolinguistike të komunikimit.
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KREU III

Titujt dhe nëntitujt si paratekste
Është e qartë se titujt dhe nëntitujt, si kundër edhe prologët, epilogët, shënimet
në hyrje, ilustrimet, tabelat e përmbajtjeve etj, përbënin një tërësi hibride indikatorësh
formalë e semantikë, që më tepër se komponentë grafikë, luanin rolin e parateksteve,
të cilët me objektivitet shoqëronin, shpjegonin dhe plotësonin tekstin25. Në shumicën
e rasteve, nëpërmjet studimit të këtyre parateksteve mund të nxjerrim konkluzione me
interes.
Titulli “synonte tërësinë, prezantonte vetëpërsosjen, lartësohej si një
mikrotekst autarkik”26, dhe atje ku nuk jepte mesazhe informative të mjaftueshme,
vijonte nëntitulli shoqërues, si kod interpretues, për për ta bërë më të qartë. Titulli dhe
nëntitulli reflektonin tematikën e gazetës dhe i jepin tonin formës, materialit, spektrit
dhe gjerësisë së interesave të saj.
Dy shembujt e mëposhtëm dëshmojnë lidhjen e ngushtë të titullit me
nëntitullin dhe plotësimin që ky i fundit i bën të parit:
Rubrika: Lajme të jashtme
Titulli: “Lajme nga Demokracia Popullore e Hungarisë”
Nëntitulli: “Rritet prodhimi i plehrave kimike.”
“BUDAPEST. Industria e Hungarisë me qëllim që të ndihmojë rritjen e
produkteve bujqësore ngre vazhdimisht prodhimin e plehrave kimike. Në planin e
parë pesëvjeçar u ndërtuan dy fabrika të plehrave kimike që prodhojnë më shumë sesa
para lufte.”27

Rubrika Reportazhe
Titulli: “Nga provimet në shkollat tona”
Nëntitulli: “Emocione dhe buzëqeshje”
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Maurice Delcroix-Fernard Hallyn, Εηζαγωγή ζηηο ζπνπδέο ηεο Λνγνηερλίαο. Μέζνδνη θεηκέλνπ.
(Δπηκέιεηα-Μεηάθξαζε: Η. Ν. Βαζηιαξάθεο), Gutenberg, Αζήλα 2000, fq. 237.
26
Po aty, fq. 240.
27
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.07.1956, fq. 1.
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“Nxënësit e vitit të fundit të shkollës 11–vjeçare “Asim Zeneli”, sado që u
përpoqën, nuk mund të fshihnin emocionet e tyre, që u shfaqën me buzëqeshje. Një
vit, ose më mirë 4 vite, u përgatitën për këtë ditë. Brenda një ore treguan njohuritë
duke justifikuar shpresat e tyre, të prindërve, të mësuesve, duke dëshmuar gjithashtu
se janë të denjë për kujdesin e Partisë. Provimi i parë u zhvillua në lëndën e
letërsisë.”28
Kjo metodikë, e prezantuar teorikisht më sipër, nga teoricienët e tekstit
Delcroix dhe Hallyn gjendet e materializuar, pothuajse në çdo gazetë, sado nivel të
dobët të kenë drejtuesit dhe gazetarët e saj. Në këtë kontekst, në rastin e “Llaiko
Vimës”, nëse duam të nxjerrim një konkluzion paraprak, lidhur me semantikën e
titujve dhe nëntitujve, mund të themi se ata sugjerojnë përgjithësisht frymë të theksuar
politike dhe retorikë revolucionare përmes gjuhës së drurit. Për të ilustruar këtë
përfundim po sjellim në vijim tri shembuj: një titull me tekstin hyrës dhe dy tituj të
shkëputur nga disa kryeartikuj:
1. “U zhvilluan punimet e Sesionit të Katërt të Legjislacionit të 10-të të
Kuvendit Popullor”
“TIRANË. Të hënën, filloi punimet Sesioni i Katërt i Legjislacionit të 10–të të
Kuvendit Popullor. Kanë ndjekur punimet të ftuarit: punëtorë dhe kooperativistë
pararojë, punonjës të ministrive dhe institucioneve të ndryshme, përfaqësues të shumë
organizatave, kuadro të organeve të pushtetit, të ekonomisë dhe të tjerë. Deputetët dhe
të ftuarit shpërthyen në duartrokitje të forta kur në sallë hynë udhëheqësi i dashur i
Partisë dhe i popullit shoku Enver Hoxha, kryetari i Presidiumit të Kuventit Popullor
shoku Ramiz Alia, kryetari i Këshillit të Ministrave shoku Adil Çarçani etj.” 29
2. “Fjalimi i shokut Enver Hoxha në Kongresin e IV të Bashkimeve
Profesionale të Shqipërisë”
3. “Leninizmi armë e pathyeshme e popujve në luftë për paqen, demokracinë,
socializmin”
Përveç shembujve të sjellë më sipër, që dëshmojnë marrëdhënien mes titujve
dhe nëntitujve në larminë e rubrikave të ndryshme, si dhe funksionimin e tyre në rolin
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e parateksteve, një tjetër rast interesant është ai i rubrikës me titull: “Me gjuhën e
numrave”. Struktura kompozicionale e kësaj rubrike është ndërtuar në mënyrë të tillë
që shifrat apo numrat (zakonisht përqindjet) të përfaqësonin fusha të ndryshme të
ekonomisë, prodhimit, arsimit apo të kulturës dhe vendosja e tyre në rendin linear
zbritës krijonte marrëdhënie të derivative duke dhënë idenë e ndryshimeve
ekonomike, mirëqënies dhe zhvillimit shoqëror.

Rubrika:
Me gjuhën e numrave
“Në fushën e industrisë”
“Në 1950–ën, në krahasim me 1938–ën prodhimi i përgjithshëm industrial u
rrit afër katër herë më shumë, kurse në 1945–ën afër 1,4 herë.”30
“Në fushën e bujqësisë”
“Në 1954 sipërfaqja e kultivuar i kalon 70% hektarët e 1938–ës.”31
“Transportet”
“Në vend zhvillohen pandërprerë transportet automobilistike dhe detare.
Gjithashtu një rol të rëndësishëm luan transporti i trenave që u prodhuan pas Çlirimit.
Në 1954 transporti i mallrave arrin në 1.462.000 ton kurse në 1938 ishte 112.000.”32
“Ndërtimet”
“Ndërtimet e vendit përfaqësojnë 6% të investimeve. Në krahasim me vitin
1938, në 1950 është 9 herë më i madh, në 1954 është 11 herë më i madh dhe në 1955
do të jetë 12,5 herë më shumë.”33
“Tregëtia”
30
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“Në vend gjendet një rrjet prej 2.854 dyqanesh shtetërorë, nga të cilat 994
gjenden nëpër fshatra. Pesha specifike e tregëtisë së socializmit nga 21,4% që ishte në
1946–ën dhe 76,9% në 1950–ën, në 1954–ën arriti 81,6%.”34
“Furnizimi i punonjësve”
“Furnizimi i punonjësve përmirësohet vazhdimisht. Çdo person në 1954–ën,
krahasuar me 1950–ën, mori më shumë sheqer rreth 56,3%, makarona 37,1%, mish,
peshk 9,55, etj.”35
“Arsim–Kulturë”
“Në 1954–ën në vendin tonë kishte 2.140 shkolla fillore me 136.800 nxënës,
315 shkolla shtatëvjeçare me 39.700 nxënës, 28 shkolla të mesme me 8.600 nxënës
dhe 6 Institute të larta me 1.200 studentë, kurse në 1938–ën kishte 643 shkolla fillore
me 53.000 nxënës, 11 shkolla shtatëvjeçare dhe shkolla të mesme me 6.306 nxënës
dhe nuk kishte Institute të larta.”36
“Higjenë”
“Para çlirimit gjendeshin 8 spitale me 820 shtretër, 38 konsultore, 2 qendra
kundër malaries, 7 qendra për shfarosjen e mushkonjave dhe një laborator
baktereologjik. Sot ngrihen 48 spitale me 3.559 shtretër, 5 sanatoriume me 1300
shtretër, 4 krevendore me 520 shtretër, 3 çerdhe me 270 shtretër etj.”37
“Shkolla Shtatëvjeçare e dalluar”
“Shkolla Shtatëvjeçare e Çatistës është një nga shkollat me të dalluara të
rrethit të Gjirokastrës. Sukseset e kësaj shkolle u theksuan në mbledhjen e mësuesve,
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para disa ditësh, për analizimin e punës së semestrit të parë të vitit shkollor 1954–
1955.”38
“Lëvizja politike në fshat”
“SOTIRË. Për dy vjet me radhë banorët e fshatit Sotirë kanë punuar
vullnetarisht për të ndërtuar vatrën e kulturës së Frontit Demokratik. Për stolisjen dhe
mobilimin e saj vjet u harxhuan 8.000 lekë nga arka e kursimit të fshatit. Sot ajo është
bërë qendër kulturore e vërtetë. Aty bëhen mbledhje me pjesëtarët e Frontit
Demokratik, mbrëmjet e fshatit dhe jepen shfaqje teatrale.” 39
“55 kurse në gjuhën shqipe”
“GJIROKASTËR. Rinia e Minoritetit Etnik Grek tregon interes të veçantë për
të mësuar gjuhën shqipe. Nga fillimi i tetorit të 1954–ës në 55 organizata të reja
popullore nëpër fshatra u hapën kurse për të mësuar mirë gjuhën shqipe. U
rregjistruan në to 1.115 të rinj dhe të reja.”40
Duket qartë se rubrika e sapo prezantuar është ndërtuar në mënyrë të tillë që të
predominojë fryma e rilindjes, transformimeve dhe modernizimit në çdo sektor të
veprimtarisë njerëzore. Paralelisht dhe në mënyrë të veçantë, paraqitej ambicja e
gazetës për të ndikuar në kultivimin lokal të vlerave njerëzore e kulturore dhe për të
qytetarizuar një riorganizim të guximshëm të forcave shpirtërore. Nga përdorimi i
shpeshtë i saj në shumicën e artikujve, fjala “riorganizim” duket se ishte “çelësi” që
sugjeronte e nënkuptonte ideologjinë e re të pas Luftës, që marketohej si ideologji e
progresit dhe e zhvillimit. Në shumë raste, madje e kthyer në trajtën e një klisheje apo
formule kryhej riti i evokimit të kushteve të papërshtatëshme të kohëve të shkuara,
varfërisë, analfabetizmit, shtypjes dhe shfrytëzimit klasor, të cilat krahasoheshin
gjithmonë me tablonë optimiste të realitetit socialist. Forcimi i kolektivitetit, i
përpjekjes së përbashkët dhe i bashkëpunimit të koordinuar, përshkonte çdo deklarim
programatik të gazetës, me qëllim që të përbënte një sinjal zgjimi dhe mobilizimi të të
gjitha forcave në mbarë hapësirën e MEG.
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KREU IV

Kategoritë publicistike dhe strukturimi i tyre në faqet e gazetës
Qëllimet dhe objektivat e gazetës mund të ndahen në katër grupe skematike:

a) ideologjike,
b) politike,
c) kulturore, arsimore e shkencore
d) dhe objektiva që lidhen me procesin e prodhimit ekonomik.
Nga qëllimet dhe objektivat e gazetës vareshin edhe orientimet për
strukturimin e materialeve gazetareske, shpërndarja e tyre nëpër faqe, detajet grafike
deri edhe elementet e imta të faqosjes.
Gazeta përpiqej gjatë gjithë kohës të hartonte manuale me qëllim që të
përmirësonte bazën ideologjike të korrespodentëve. Ajo shpeshherë botonte këshilla
që korrespondentët t‟i kishin parasysh në punën e tyre, p.sh në faqet e gazetës së datës
03.08.1945 redaksia kishte botuar për bashkëpunëtorët e saj udhëzimet e mëposhtme:
a) të mos merreshin me tema të përgjithshme dhe teorike,
b) të preferonin tema nga jeta e popullit dhe problemet e tij,
c) t‟u shmangeshin korrenspondencave të gjata sepse faqet e gazetës ishin të
kufizuara,
d) korrenspondenca të kishte përmbajtje të pasur dhe të ishte më e rregullt nga
pikëpamja gjuhësore.
Korrenspondentët që ndiqnin besnikërisht udhëzimet e redaksisë merrnin
çmime. Në rastet kur redaksia mendonte se korrespodentët kishin mendime negative, i
pushonte nga puna. Korrespodentët e vjetër kishin edhe rolin e udhëzuesit për me të
rinjtë.
Formati i gazetës dhe zgjedhja e materialit duhet të kënaqnin disa rregulla që
ishin vendosur nga qendra, d.m.th. nga Partia. Gazeta ishte e detyruar të botonte në
çdo fletë të saj artikuj që pasqyronin kontributin e punëtorëve, përpjekjet e tyre në
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edukimin marksist – leninist, si dhe punën që bënin komunistët në vendet e punës për
të arritur këtë qëllim. Faqet e gazetës duhet të ishin tërheqëse, të bukura, të ndritshme
dhe të gjalla. Njëkohësisht në çështjet ekonomike gazeta duhet të ofronte mundësinë
që lexuesit të zgjeronin horizontin për vendendet homologe të kampit socialist.
Materiali i botuar mund të klasifikohet në katër grupe të ndryshme:
1. Në artikuj, reportazhe dhe korrespondenca që zinin me raste vendin e artikullit
kryesor, (kryeartikullit).
2. Në korrespodenca që inkuadroheshin në rubrika të veçanta (të përhershme, të
rastësishme dhe të jashtëzakonshme).
3. Në artikuj (komente) të pavarur.
4. Në materiale të natyrës filologjike (poezi, skica, tregime, folklor, fragmente
novelash e romanesh, shkrime historike etj).
Artikujt që zinin vendin e artikullit kryesor ndahen në gjashtë grupe:
a) tekste (fjalime) të udhëheqësve të lartë, dhe vendime të forumeve të larta të
Partisë në Tiranë, të firmosura zakonisht nga Enver Hoxha,
b) vendime të organeve lokale të Partisë e të Pushtetit, të nënshkruara nga
udhëheqësi lokal,
c) vendime historike PPSH–së,
d) tekste (artikuj) politike të redaksisë së gazetës, (redaksionale),
dh) korrespondenca dhe reportazhe nga jeta e gjallë e Minoritetit Etnik Grek,
e) (rrallë) materiale filologjike të rëndësishme, që i bënin jehonë aktualitetit.
Rubrikat specifike, që shfaqeshin në faqet e gazetës klasifikohen në tre
kategori:
a) rubrika të përhershme,
b) të rastësishme,
c) të jashtëzakonshme,
Rubrikat e rastësishme mund të klasifikohen, sipas përmbajtjes, të tyre në:
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a) rubrikat për aktivitetet në bujqësi,
b) rubrikat për aktivitetet në shkolla,
c) rubrikat për jetën shkollore,
d) rubrikat me lajme të jashtme.
Ka edhe rubrika që i referohen të gjitha kategorive të jetës shoqërore e
kulturore. Gazeta u linte vend të veçantë, sipas kohës, ngjarjeve të jashtëzakoshme të
jetës së Partisë, në rubrika si: “Jeta e Partisë”, “Kongreset e Partisë” “Zgjedhjet e
organizatave të Partisë”, etj.
Objektivat në fushën kulturore dhe në edukimin socio – kulturor, ishin forcimi
i ndjenjës së dashurisë për atdheun socialist, bashkëpunimi, vëllazërimi dhe
bashkëjetesa fetare e krahinore, sakrifica për mbrojtjen e atdheut etj. Porositeshin
artistët që burimim e frymëzimit të tyre ta kërkonin gjithmonë në popull, në fitoret e
ndryshme të së resë mbi të vjetrën dhe në mesin e atyre që luftonin për realizimin e
veprave të mëdha publike etj.
Artistët e çdo fushe, punonjësit e kulturës masive si dhe arsimtarët
konsideroheshin si “ndërtuesit e socializmit”, të aftë të krijonin modelin dhe imazhin
e shoqërisë komuniste. Për të arritur ketë objektiv, ata vetë duhet të ishin të formuar e
të edukuar politikisht përmes përvetësimit të mësimeve të Marksit, Leninit e Stalinit
dhe të karakterizoheshin nga fryma e patriotizmit dhe aktivitetit partiak e shoqëror.
Faqja e parë e gazetës, mbeti e pandryshuar gjatë gjithë kohës së botimit të saj.
Ndryshimet grafike, që mund të kenë ndodhur, janë të vogla p.sh. disa herë titulli
paraqitej me ngjyrë tjetër, here – herë shfaqej simboli i ndërtimit të socializmit dhe në
titullin, “Llaiko Vima”, ndërroheshin shkronjat, nga të mëdha në të vogla dhe e
kundërta (vetëm në fjalën “Llaiko”).
Gazeta kalonte përmes një botimi të kujdesshëm, që dallohej nga ilustrimet
dhe stilizimet grafike, aq sa e lejonte teknika dhe estetika e kohës; faqet e saj ishin të
shtypura mire dhe me estetikë, një rubrikë ose dy rubrika në çdo faqe; ndërsa forma e
çdo faqeje ndryshonte sipas karakteristikave tipografike të shtypit. Ilustrimi ishte
tepër i kujdesshëm dhe përfshinte përveç zbukurimeve tipografike edhe peizazhe,
piktura të ndryshme, ndërtesa të Minoritetit Etnik Grek dhe vendeve të tjera me vlera
historike dhe arkeologjike, fotografi, portrete, projekte veprash, harta etj.
Në vendin kryesor (zakonisht ballor, në qendër) ndodhej artikulli, i cili kishte
raste që vijonte edhe në faqen e dytë. Gjithashtu, në gazette shfaqeshin studime të
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specializuara dhe artikuj me përmbajtje të ndryshme: historike, folklorike,
arkeologjike, letrare, tregime, proza, tekste, vjersha, kritikë për libra artistikë,
njoftime të botimeve të reja, si edhe korrenspondenca të ndryshme. Në faqen e fundit,
zakonisht rezervohej një hapësirë për aktualitetin e huaj, ku gjendeshin nëntituj si:
“Lajme të jashtme”, “Ngjarje nga bota”, “Komente” etj.
Pas viteve 1990 në faqet e fundit të gazetës mbizotëronin më shumë reklama.
Faqja e parë e çdo gazete ishte shumë e rëndësishme, ishte “fytyra” dhe “zemra” e saj.
Kështu titujt dhe fjalët – kyçe, të vendosura në pozicione të dukshme, ndoshta edhe të
stilizuara, dendësonin mesazhet, sipas çdo situate që përfaqësonte qëllimshmërinë e
redaksisë apo porositësit sipas rastit: ideologjik apo komercial.
Në faqen e parë të gazetës “Llaiko Vima”, si në të gjitha gazetat e tjera
shqiptare të kohës, mbizotëronte artikulli kryesor, në qendër dhe në krye të faqes, në
rolin e redaksionales apo kryeartikullit i cili sugjeronte një ose dy tema të
rëndësishme, aktualitete kryesore të javës. Zakonisht këto aktualitete ishin tërësisht të
karakterit politik dhe partiak, të vendosura në formatin lokal, vendor, krahinor në
trajtën e direktivave prej të cilave masat punonjëse duhet të frymëzoheshin për
realizim detyrash ekonomike e sociale. Ndonjëherë veç kryeartikullit dhe
redaksionaleve, në faqen e parë lihej pak vend për ndonjë kronikë të rëndësishme apo
më rrallë për ndonjë poezi popullore, që ilustronte momente entuziazmi revolucionar.
Kategoritë publicistike më të shpeshta dhe më të pranishme, thuajse në çdo
numër të botuar, ishin Redaksionali, Kryeartikulli dhe Reportazhi. Redaksionalet,
ndër vite, janë formuluar kryesisht prej kryeredaktorëve dhe grupit të redaktorëve
kryesorë. Ato reflektonin qartazi orientimet ideologjike e politike qëndrore, por në
shumë raste edhe porositë e udhëheqësve politikë e drejtuesve lokalë, sidomos me
rastin e përfundimeve të konferencave e pleniumeve të Partisë apo organizatave të
Rinisë, të Gruas, të Pionierëve etj. Redaksionalet ishin porosi të hapura shoqërore e
organizative dhe thirrje luftarake për të vepruar në mënyrë kolektive, të komanduar në
një drejtim të caktuar në themel të të cilave konsistonin gjithmonë objektivat
ideologjike: përhapja e mësimeve të Marksit, Engelsit, Leninit e Stalinit dhe
përvetësimi sa më i mirë i këtyre mësimeve fillimisht nga drejtuesit e Partisë dhe
ekonomisë së Minoritetit Etnik Grek, por edhe organizatave të ndryshme, që vepronin
në këtë hapësirë. Shumë herë redaksionalet zinin vendin e kryeartikullit ose së paku
vendoseshin në funksion të tij dhe përcilleshin e lexoheshin si kryeartikull. Në rolin e
kryeartikullit, gjithmonë në faqen e parë, në shumicën e rasteve botoheshin fjalimet
34

e Udhëheqësit të lartë të Partisë e të shtetit, shokut Enver Hoxha, të mbajtura në
Byronë Politike, në K. Q të PPSH, nëpër ndërmarrje, institucione, shkolla etj. Në disa
raste të tjera, në rolin e kryeartikujve përdoreshin shkrimet e Enver Hoxhës, të botuara
në gazetat qendrore e sidomos në revistën “Rruga e Partisë”. Të gjitha këto, si
fjalimet ashtu dhe shkrimet e formuluara enkas për të hedhur teza dhe tema politike,
kishin në brendësi të tyre tone të larta revolucionare, leksik entuziast e tribunal, si dhe
nota të forta kushtrimi, frymëzimi dhe agjitacioni. Qëllimi praktik dhe utilitar i këtyre
kryeartikujve ishte zbatimi i vendimeve të Partisë në fushat kryesore të ndërtimit të
socializmit siç ishin: zhvillimi i arsimit, edukimi politik i masave, zhvillimi kulturor i
shtresave të ndryshme shoqërore të Minoritetit Etnik Grek, forcimi i unitetit Parti –
Popull, përballimi i presioneve borgjeze e revizioniste etj. Shumë herë, këto direktiva
partiake projektonin një frymë qesharake, situata pa kuptim dhe harxhim energjish
njerëzore në mënyrë të pajustifikuar. Reportazhet prezantoheshin si tekste publicistike
në të cilat bashkëjetonin direktivat dhe fakti jetësor. Autorët e reportazheve
qëmtonin në hapësirën e MEG dhe binin në gazetë realitete dhe fakte sociale,
arsimore, ideologjike e kulturore që kënaqin direktivat, të realizuara në praktikë.
Bëhej një kujdes i madh që në çdo moment të spikaste fryma e epërsisë së botës së re
në lidhje me botën e vjetër dhe mjedisin kapitalist të dikurshëm. Kjo epërsi mbështetej
në dy elemente bazë, në besimin e një ligjësie apo determinizmi historic, që
udhëzonte socializmi, dhe krijimin e njeriut të ri. Projeksioni i këtij njeriu, si dhe
elementet që formonin sterotipin e tij ishin tematika dominante në gazetën “Llaiko
Vima”, e cila përpiqej të bindtte lexuesit e saj se komunistët bënin pjesë në një
kategori njerëzish të avancuar, në llojin e “njeriut të ri”.
Një nga llojet publicistike më të shpeshta rezulton të jetë kronika. Kronika41 e
gazetës “Llaiko Vima” ishte mikrografi e botës ideologjike e gazettes, dhënë përmes
teksteve të autorëve që prodhonin rubrikat e saj. Kronika ishte kategori e shkrimit
publicistik e shumëllojshme dhe shumëformëshme. Shumëllojshmëria ishte një tipar i
përgjithëshëm i saj dhe me formë përshkruese, tregimtare ose ese. Tematologjia e
kronikave përmbante aspekte sociale, romantike dhe filozofike, teologjike, martesore,
erotike, familjare, folklorike, politike, revolucionare, lëvizje popullore, gjuhësi,
nekrologji, histori të lashtë, vetëdije kombëtare dhe teknologji të reja.
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Gazeta “Llaiko Vima” ishte e shumëllojshme dhe shumëformëshme, sepse
merrej me pasqyrimin e temave të ndryshme nga sfera të shumëllojshme. Kronikat
romantike – filozofike dhe liriko – erotike jepeshin sipas disponimit romantik. Këto
tekste, në të cilat në jetën e përditshme përlesheshin emocione dhe mallëgjime,
karakterizoheshin si jo letrare dhe ishin ushtrime të stilit. Ato paraqesnin realitete me
një fjalor shumë të dendur apo të koncentruar dhe me tepër saktësi në formulim. Si të
tilla janë nga momentet më pikante njerëzore të gazetës.
Kronikani (ai që shkruan kronika) i kësaj gazete, zakonisht udhëtonte me
pretekstin e një vizite apo udhëtimi në botën e së kaluarës ku shihte elemente të vjetra
të cilat kundërshtonin të tashmen, duke e cilësuar si të padenjë dhe të pavlerë.
Shumica nga temat e tjera të kronikave ishin kopjime apo stampime të realitetit të
përgjithshëm politico – social të periudhës së pas Luftës, sipas imitimit të tipologjisë
publicistike socio – realiste, që zbatohej në të gjitha organet e shtypit të shkruar
shqiptar të kohës. Prandaj, në këtë kontekst ato ishin tekste të propagandës
ideologjike, domethënë që nuk kishin lidhje me letërsinë dhe synimi i bashkimit të saj
me gazetarinë dhe stilistikikën publicistike mund të karakterizohej si një realitet
gazetaresk i “ngrirë” ideologjik dhe i diktuar, paksa satirik në prizmin bashkëkohor,
dhe thellësisht i politizuar. Realiteti publicistik i gazetës “Llaiko Vima” ishte një
gazetari e thjeshtë me dimensione të theksuara partiake, një shërbesë e qëllimeve të
caktuara politike, një publicistikë didaktike, (shumë herë) me një stil që nuk kishte
asnjë lidhje me atë që kërkonte lloji i veçantë i shkrimit (kronika). Kronika me temë
politike në gazetën “Llaiko Vima” përbënte një orientim parësor politik, sepse
ndryshe nuk ka si justifikohet shfaqja dhe qëndresa e saj, që nga viti 1945 e deri në
fund të viteve 1980.
Kronika e parë në gazetën “Llaiko Vima” ishte ajo me titullin “Që të
shpëtojmë vëllezërit”42, e nënshkruar me pseudonimin “J. K”. Disa nga kronikat të
tjera të fillimeve të gazetës “Llaiko Vima” janë: “Del mbrapsht”
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, e nënshkruar me

pseudonimin “J. K.”; “Vijnë”44, e nënshkruar me pseudonimin “L.”; “Me xha
Thimjon”45, e nënshkruar me pseudonimin “J.”; “I pangopur”46, e panënshkruar;
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“Demokracia”47, e panënshkruar; “Patrioti”48, e nënshkruar me pseudonimin
“Dhrinioti”; “Durrës – Elbasan”49, e panënshkruar; “Orari… i Vasilit”50, e Jani
Thanos dhe Pano Çukës, “Papagallët”51, e Pano Çukës; “Neronat e Uoll Strit”52, e
Pavlo Shutit; “Xha Loli dashurohet”53, e P. Kastritit dhe A.Vrahulit, “Ëndrra e një
nate behari”54, e Kosta Rakës; “Takimin që e zuri deti”55, e Sokol Gjokës etj.
Faqet e tjera vijonin me rubrikat e gazettes. Sipas përmbajtjes së tyre dallohen
rubrikat e lajmeve të shkurtra dhe të zgjeruara të vendit, ngjarje arsimore,
shëndetësore e filologjike, lajme të brendshme e të jashtme, filozofi laike, etj., të cilat
përbënin një numër të caktuar të rregjistrimit të kategorive të materialit bazë, i
organizuar sipas një strukture që ruhej pothuajse nga një numër në tjetrin.
Rubrikat e ngjarjeve të përditshme nga vendi, me tituj: “Jetë dhe lëvizje”,
“Jetë dhe lëvizje e rinisë” etj, faktojnë se bëhet fjalë për ato rubrika që prezantonin
lajme të shkurtra e të ndryshme nga jeta e përditshme e vendit. Këto rubrika jepnin
episode nga ngjarjet e përditshme psh. aksidente, krime, vjedhje, motin e javës së
kaluar (me ndikimet e tij zakonisht në aktivitetin ekonomik dhe më rallë në aktivitetin
social), festime fetare dhe përshkrimin e panaireve, pikëpamje nga jeta shkollore,
lajme me përmbajtje sociale, elemente statistike për shërbime publike të qytetit etj.
Tepër interesante ishin lajmet me të dhëna për Administratën Shtetërore dhe
institucionet e saj, të lëvizjes tregtare, pikëpamje nga jeta fshatare dhe punë të
ndryshme sipas stinës, përshëndetje, urime drejt lexuesit, por dhe reklama apo
lajmërime, shpallje, njoftime të dhëna në një mënyrë të veçantë për secilën prej tyre.
Interes paraqet stili i veçantë në paraqitjen e këtyre temave të përditshme.
Ekzistenca e një rubrike të veçantë me titull “Në rrugën e ndërtimit” ose “Në
rrugën e zhvillimit”, në të cilën vazhdimisht shfaqeshin probleme të shumta do të
karakterizohej, sipas përmbajtjes së saj, si një nga rubrikat më të mira, me interes të
veçantë.
Të gjitha lajmet me problematikë “shoqërore” të gazetës, nëse shihen dhe
studiohen me vëmendje, do të japin ide të qarta për kahjen e lëvizjes së shoqërisë
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shqiptare të kohës dhe të marra së bashku, përbëjnë njëkohësisht dhe një “arkiv” të
shoqërisë.
Shpalljet, njoftimet, lajmërimet e ngjarjeve “shoqërore – familjare” nga
gazeta, tregojnë rrjedhën e gjallë të jetës së përditshme, që kishte “stacionet” e veta
me njoftimet e dasmave, të lindjeve, të pagëzimeve, zhvillimin, progresin,
solidaritetin shoqëror, përfshirë natyrshëm sëmundjet dhe vdekjet. Përsa i përket
rubrikave të lajmeve lokale më kryesore ishin ato që synonin të mbulonin gazetarisht
zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Minoritetit Etnik Grek. Rubrikat e lajmeve
lokale përshkruanin skenat e votimeve dhe zgjedhjeve në fshatra apo ndërmarrje të
ndryshme. Kjo ishte karakateristikë e realitetit shoqëror e politik në vitet e para të
sistemit komunist. Shumë rubrika trajtonin çështje të tilla të lidhura me procese të
ndryshme kishtare, jehona nga aktivitetet vjetore të kolektivave punonjëse, momente
nga jeta fshatare, probleme të higjenës dhe pastrimit të mjedisit të vendit, deklarata të
policisë, përshkrime nga festimet e festave kombëtare etj.
Ndërsa rubrikat e lajmeve “kureshtare dhe të çuditshme” apo “të
jashtëzakonshme” duket se kanë patur qëllim të informonin publikun e gjerë, që
pëlqente të lexonte lajme të tilla, për interesin mendor e intelektual por edhe për
dëfrimin e kureshtjen enciklopedike. Ishin të shumtë lexuesit e kësaj kategorie që
preferonin lajme, lexime ose tema që nuk identifikoheshin me realitetin e përditshëm
që kishin para syve, por me realitete nga bota shkencore e fantastike.
Në gazetë gjenden shumë artikuj dhe studimet me përmbajtje filozofike dhe
moralo – didaktike. Në studimet e shpeshta jepeshin këshilla, shembuj të sjelljes,
shembuj të vlerave, ndarja e qartë midis së mirës dhe së keqes, që rridhnin dhe
përftoheshin nga toni dhe pozicioni i gazetës.
Përsa i përket rubrikave të bibliografisë, literaturës apo librave të reklamuar
përmes shkrimeve kritiko – letrare, ato përbëjnë një nga dëshmitë më të qarta të
misionit edukativ dhe karakterit filologjik të gazetës. Informimi i lexuesve për botimet
e reja, që ishte gjithmonë shqetësim kryesor i botimive të revistave filologjike, u bë
edhe në gazetën “Llaiko Vima”, ku mund të gjeje referenca të shumta dhe tituj të
ndryshëm. Prezantimi i librave dhe i revistave ishte lloji më i shpeshtë gazetaresk dhe
më i zakonshëm, me referime të shkurtra për autorin, zhanrin, përbajtjen, vlerat letrare
e shoqërore etj. Më e ngrohtë ishte kjo rubrikë në rastet kur i referohej ndonjë botimi
apo botimeve të shkrimtarëve dhe poetëve të Minoritetit Etnik Grek. Në këtë rast ato
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prezantoheshin me ton dhe stil të zbukuruar dhe emocional, ndërkaq që kritikat për
elemente të përmbajtjes së librit ishin të kufizuara.
Uniteti tematologjik shkencor i gazetës “Llaiko Vima” përfshin:
a) studime dhe artikuj nga fusha të ndryshme të shkencës, sidomos të fizikës, të
teknologjisë së re, të botanikës etj.,
b) analiza të çështjeve teorike mbi marrëdhëniet e fesë dhe shkencës, shkencës dhe
metafizikës, luftës, muzikës etj.,
c) mendime interesante për teknologjinë dhe kulturën,
ç) mjeksia, shkenca që shfaqej më shpesh në gazetë (me artikuj dhe këshilla të
thjeshta), dhe fushat e ngjashme, përbënin një manifestim të shërbimeve shoqërore të
gazetës drejt lexuesit të saj,
d) dhe së fundi, në gazetë gjejmë edhe rubrikën për njoftimet nga veprimtaria e
gjykatave.
Përsa i përket satirës, ajo identifikoht me rubrikën me titull: “Qenrdismata”
(“Thumbime”). Fillimisht satira shihej e lidhur ngushtë me lloje të ngjashme, me të
cilat ajo gërshetohej, siç janë: humori, ironia dhe sarkazma. Për këtë arsye ajo ka qenë
shumë pak e zhvilluar, sepse botuesit ose kryeredaktorët mendonin se stili (ligjërimi) i
fjalës satirike “nuk lejohej”, sepse nuk “pajtohej me kërkësat popullore”, me
përceptimin e stërholluar të materialit satirik. Botuesit, si dhe bashkëpunëtorët e tyre,
preferonin një stil serioz, sepse besonin se përshtatej me përmbajtjen tematologjike të
diktuar politikisht e të shprehur në objektivat dhe qëllimet e gazetës.
Në gazetë të bie në sy prania e anektodave, që ishte një përpjekje për të
lehtësuar karakterin e saj “serioz”, duke transmetuar te lexuesi nota shakaje dhe
gazmore, dhe për të tërhequr vëmendjen e lexuesve edhe drejt materialeve të saj të
dobishme. Anektodat e sotme nuk janë gjë tjetër veçse vazhdim i tregimeve gazmore
popullore me të vetmen diferencë shkurtimin e tyre.
Gazeta “Llaiko Vima” kërkonte kryesisht disiplinën dhe uniformitetin
ideologjik. Kjo ishte karakteristikë kryesore e artikujve të shumë gazetarëve dhe
korrespodentëve. Rrjedhshmëria e stërholluar, përdorimi i gjuhës popullore,
kthjelltësia ideologjike, drejtësia dhe humanizmi popullor ishin disa nga tiparet
filologjike të shkrimit publicistik e letrar të Pano Çukës i cili, si përfaqësues kryesor i
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shkrimtarisë minoritare të kohës në këtë periudhë, luajti një rol të veçantë në gazetë.
Ai dispononte aftësi vargëzimi dhe vjershërimi, aftësi dhe talent letrar të shoqëruar
me frymë e përgjegjësi shkencore. Ai u shfaq në gazetë me një vepër të pasur
filologjike, shkencore, letrare dhe poetike. Përktheu nga letërsia shqiptare shumë
vepra të rëndësishme të poetëve dhe shkrimtarëve shqiptarë të njohur si: Ismail
Kadare, Drago Siliqi, Nonda Bulka, Fatos Arapi, Ndoc Papleka, etj. Bashkëpunimi i
tij me gazetën u inaugurua në faqen e gazetës së 10 gushtit 1945, me vjershën me
titull “Dy shoqe” me pseudonimin e tij Alqis Anthulis. Vjershat e mevonshme të
botuara në gazetë bëjnë pjesë në përmbledhjet poetike të tij.
Përsa i përket bashkëpunëtorëve të përhershëm dhe të përkohshëm të gazetës
vëmë re se paraqitja e grave në gazetën “Llaiko Vima”, në krahasim me atë të burrave
është mjaft e dobët.

Rubrika të aktualitetit
Faqet e fundit të çdo numri gazete ndiqnin me interes të veçantë aktualitetin.
Kjo rubrikë e rregullt, që strehoej nën tituj të ndryshëm, e bëri parezantimin e saj qysh
nga numri i parë dhe vazhdoi pa ndërprerje deri në ditët tona.
“Ndjekja e aktualitetit” përfshinte komente të zgjatura dhe analitike, ose të
shkurtra dhe të formuluara me mënyrë konçize, lajme, ngjarje, që kishin lidhje me
jetën shpirtërore dhe kulturore, si dhe lëvizjen shoqërore, ekonomike dhe arsimore,
ose në veçanti të qytetit, ku kishte selinë gazeta, ose përgjithësisht të të gjithë
territorit të Minoritetit Etnik Grek – me përjashtime të vogla edhe të qyteteve të tjera
provinciale jashtë territorit të Minoritetit Etnik Grek, por edhe të kryeqytetit, kur
bëhej fjalë për tema që i interesonin Minoritetit Etnik Grek.
Pas viteve ‟90 vend të rëndësishëm në rubrikën në fjalë, zuri prezantimi i
shoqatave dhe organizatave të ndryshme. Pasqyrohej themelimi i tyre, qëllimi dhe
funksionet, hierarkitë për zgjedhjen e këshilleve drejtuese, veprimtaritë që kryenin,
mbrëmjet e vallëzimit dhe takimet midis anëtarave të tyre, takimet shpirtërore,
organizimi i kongreseve dhe diskutimeve, ekskursionet që organizoheshin në
vendlindje për njohjen e thesarit shpirtëror. Në veçanti, publikoheshin konkurset që
shpalleshin për të shkruar studime për zona të ndryshme të Minoritetit Etnik Grek.
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Madje, dobia e përgjithshme e tyre karakterizohej me ngrohtësi të veçantë si një fillim
i zhvillimit kulturor të Minoritetit Etnik Grek.
Gazeta nuk harronte të përkujtonte nderimet, lavdërimet, dekorimet dhe gradat
shkencore e profesionale dhënë bijve të zgjedhur të Minoritetit Etnik Grek.
Gjithashtu, komentoheshin me mburrje personalitete që nderonin Minoritetin Etnik
Grek, me rastin e ndonjë përkujtimoreje për njerëz të ndryshëm të Minoritetit Etnik
Grek, që ishin shquar në vendin e tyre. Qëllimi ishte të vihej në pah kapaciteti
shpirtëror i zonës për personalitete të veçanta.
Problemet ekonomike të zonës, që shqetësonin të gjitha shtresat prodhuese dhe
profesionale, temat e teknologjisë, veprat komunale dhe të dobisë së përbashkët,
përfshiheshin në faqet e gazetës, me qëllim që të bëhej i njohur përgjithësisht
aktiviteti i gjallë në të gjithë sektorët e veprimit prodhues, përveç atij shpirtëror.
Një temë që botohej shpesh në faqet e gazetës ishin informacionet sportive,
organizimi i lojrave sportive, kujdesi për arsimin, me qëllim që të vlerësohej kapitali
shpirtëror dhe sportiv.
Një vend të rëndësishëm zinte interesi për zhvillimin turistik të zonës
nëpërmjet paraqitjes së propozimeve konkrete, siç janë nxjerrja në dritë dhe
zbukurimi i vendeve historike, njohja me trashëgiminë e tokës mëmë, themelimi i
muzeve etj. Gjithashtu, botoheshin edhe tema arkeologjike me interes për të nxitur
gërmimet arkeologjike dhe për të nxjerrë në dritë thesaret e fshehura, por edhe për të
zbuluar dhe anë të tjera të historisë, pa përjashtuar edhe shfrytëzimin e tyre turistik.
Disa rubrika ndiqnin me interes të veçantë aktivitetet shpirtërore, bisedat dhe
leksionet që organizoheshin në salla të mbyllura ose të hapura, në qytete të ndryshme,
të cilat i referoheshin kryesisht personave të Minoritetit Etnik Grek, ose temave me
interes për Minoritetin Etnik Grek. Këto referime herë ishin të shkurtra dhe herë
pasuroheshin me komente për përmbajtjen dhe suksesin e tyre. Prezantimi i
aktiviteteve shpirtërore dhe kulturore realizohej për t‟i shërbyer Minoritetit Etnik
Grek, që ai të “qëndronte në këmbë” nga ana shpirtërore.
Një vend të konsiderueshëm në komentologji zinte edhe ngritja e inagurimi i
busteve, monumenteve dhe përmendoreve që nderonin njerëzit e dalluar të
veprimtarive praktike dhe shpirtërore. Interesi i gazetës drejtohej shpesh te figura e
heroit Lefter Talo, apo ndonjë tjetër.
Brenda komentologjisë përfshiheshin edhe përshkrimet që bëheshin për
përpjekjet për ngritjen e qendrave dhe vatrave kulturore, shkollave të muzikës dhe
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bibliotekave, si dhe i ndërtesave të tjera që ekspozonin kulturën. Ishte mjaft e
dukshme ftesa e hapur insistuese, nxitja për afrim, grumbullimi dhe regjistrimi i
materialit folklorik në mënyrë shkencore, njohja e qarkullimit ose botimet e pritura të
librave të shkrimtarëve të Minoritetit Etnik Grek.
Në veçanti rubrika që ndiqte, regjistronte dhe komentonte aktualitetin, në një
vështrim të parë dhe të nxituar, mund të anashkalohej në mënyrë indiferente nga
lexuesi, por bëhej fjalë për një rubrikë tashmë interesante dhe të gjallë, ku mirëpritej
çdo mendim dhe pikëmapje në lidhje me problemet që preokuponin Minoritetin Etnik
Grek. Studiuesit, duke shfletuar dhe hulumtuar faqet e panumërta, nëpërmjet
shumëllojshmërisë së temave, mund të grumbullojnë informacione të çmuara, të
regjistrojnë tablonë shpirtërore dhe të kompozojnë udhëtimin shpirtëror të Minoritetit
Etnik Grek, duke arritur në konstatime dhe konkluzione të ndryshme. Kjo panoramë e
jetës së Minoritetit Etnik Grek ka si qëllim që t‟i shërbejë vënies në pah të
përqëndrimit shpirtëror, intelektual dhe kulturor të provincës.
Një nga kategoritë publicistike mjaft interesante në faqet e gazetës “Llaiko
Vima” është ajo që mbante gjithmonë titullin Kronikë. Shkrimet që prezantoheshin në
të ishin tekste të përziera dhe domethëne. Ato paraqesnin cilësi dhe karakteristika të
pamfletit, skicës humoristike apo reportazhit. Nën termin kronike botoheshin
gjithmonë shkrime me tema të marra nga jeta kapitaliste e vendeve të huaja, zakonisht
nga vende që në politikën e kohës quheshin revizioniste apo imperialiste. Ato nuk
ishin tamam kronika në kuptimin gazetaresk të fjalës, por tekste hibride me elementet
e sipërpërmendura. Për të ilustruar vëzhgimin tonë po biem më poshtë dy shembuj të
shkurtër:
1. Rubrika: Kronikë
“Papagallët”
“Ka papagallë dhe papagallë. Zogj me krahë fantastikë dhe njerëz me emër,
por pa mirësjellje. Të parët mësojnë një fjalë dhe e përsërisin vazhdimisht, me vend
dhe pa vend, që përshtatet ose jo me situatën, derisa mësojnë një fjalë tjetër dhe
fillojnë me të njëjtin avaz. Të dytët dinë shumë fjalë, që ndoshta mund të përbëjnë
edhe një fjalor të gjallë, por i përsërisin një javë, një muaj, vazhdimisht, sikur të kenë
vendosur në gramofon të njëjtën pllakë me pak fjalë të matura, të përzgjedhura kokërr
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me kokërr. Përsërisin ato fjalë që u leverdis ose, më mirë, që u leverdis pronarëve të
tyre, sepse gjithmonë papagallët kanë padronë ata që janë me këllqe.
Sigurisht që të ngatërruam, i dashur lexues, me përçartjen tonë letrare. Por ç‟të
bëjmë! Letrar është edhe papagalli që na dha frymëzimin. Gjuhësi mëson njeriu. Ku?
Në universitet. Dhe mëson njerëzit të flasin. Domethënë të mos flasin.
– Të mendosh: pedagog dhe papagall. Por si ka mundësi?
– Ja që ka mundësi. Dhe gjithçka e çuditshme, e shëmtuar, e çmendur, absurde
është e mundur në “Mënyrën amerikane të jetesës”. Mbijnë, shumohen, njësoj si
hithrat nëpër papastërtitë. Dëgjo pra për Sonder Riding. Mbase nuk ke dëgjuar herë
tjetër, më mirë të mos e dëgjosh kurrë. Ta prezantojmë. Është, as më shumë as më
pak, profesor në Universitetin Broaun. Prej vitesh, i hipur në katedrën e profesorit, jep
mësim. Por, çfarë mëson? Nënshtrimin ndaj ligjit amerikan, domethënë terrorit. Në
rast se nuk do të mësonte këtë, nuk do të ishte as profesor. Do t‟i jepnin shpejt e shpejt
pashaportën, sikundër ia dhanë, le ta themi, profesorit të Institutit Pedagogjik të
Kansas, Tadyt, vetëm e vetëm sepse guxoi të protestojë – për një padrejtësi që bëhej
ndaj udhëheqësve komuniste – pa qënë vetë komunist. Do ta kishte thirrur edhe atë
rektori, sikundër Tadyn – dhe jo vetëm Tadyn – dhe do ta godiste si rrufeja:
– Je i pushuar!
– Pse?
– Se je komunist.
– Por, nuk kam qënë kurrë komunist. Jam një Amerikan i mesëm, që e
konsideroj si detyrim të shfaq lirshëm mendimin tim.
– Pohimi juaj është i mjaftueshëm. “Të shfaqësh lirshëm mendimin, do të
thotë se je komunist. Shkoni!”
Të shkonte… Po ku të shkonte? As ai vetë nuk e dinte. Sepse kudo që të
shkonte, qoftë edhe bënte punëtorin e thjeshtë tek një dyqan bakalli, do ta gjenin, për
t‟i thenë edhe atje:
– Je i pushuar!
Dhe pastaj do të fillonin ta trembnin me telefonata në mëngjes, në drekë dhe
në mes të natës, në çdo orë.
– Shporru që këtej. Shkoni përsëri në Rusi (megjithëse nuk ka shkuar
asnjëherë).
Dhe lajmet do të vinin njëri pas tjetrit, tronditëse, sensacionale, nëpër faqet e
gazetave.
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– Zbulime të reja. Mercenari i komunistëve…
E, deri këtu, zoti Ridgin, nuk do të mund të duronte të tilla kortezhe. “Në djall
të vejë!”, mendoi Tadyt. “Kurrë nuk do të preferoj të humbas vendin tim të punës”.
Dhe preferoi të humbasë dinjitetin e tij. 56
Pano Çuka
2. Rubrika: Kronikë
“Neronet e Woll Street–it”
“Çdo gjë ka kufirin e vet, por orgjitë e tërbuara të maharajave të Woll Street–it
nuk kanë kufi. Janë aq të tmerrshme, aq të pamoralshme sa revoltojnë ndërgjegjen e
çdo njeriu të kulturuar. Faktet flasin vetë.
Një lajm i shkurtër që vjen nga Parisi thotë: Shumë gazeta dhe revista botuan
një sërë fotografish, që tregojnë krimin barbar të një qytetari të pambrojtur në Algjer.
Vrau një polic francez, i paguar nga amerikanët, me të vetmin qëllim që të filmohej
skena e ekzekutimit. Dhe, me të vërtetë kjo skenë tronditëse u filmua nga firma
“Guendith Senceri Foks Kompany”.
Kalimtari ecte në rrugën e tij pa dyshuar. Diku, atje në krah, operatorët kishin
zënë vendet e tyre, si gjahtarët që presin prenë, me ndryshimin e vetëm që në vend të
çifteve mbanin të duar diçka që ngjante me makinën fotografike.
– Zjarr! Bëjnë me shenjë tek polici i paguar. Shkelin menjëherë butonin e
makinës për të përjetësuar në film veprën “heroike” të kriminelit.
Ajo që vijoi u pa nga banorët e Parisit (dhe jo vetëm nga ata) në fotografitë e
shtypit. E shohim edhe ne, me sytë e shpirtit tonë: një trim i vrarë nga pas krahëve
humbet ekuilibrin e tij dhe shtrihet i vdekur përshesh. Gjaku rrjedh në bulevard dhe
mbush me njolla të kuqe uniformën e policit me shenjën dalluese të Francës. Tani kjo
uniformë vlen për ta vendosur në Muze që të tregojë nëpër shekuj një nga
protagonistët, vegël të klasës, siç i quajnë zakonisht policët. Një “hero” si në filmat
kinematografikë. Çfarë ironie tragjike në këto fjalë, kur mendon se është autori i
krimit rrënqethës. Vegël e klasës zoti polic, vegël e shtetit për të mbrojtur ligjin dhe
jetën e qytetarëve, edhe pse qëlloi prapa krahëve, pa burrëri, në mënyrë të poshtër, si
gangsteri më i keq, një njeri të rastësishëm që shkonte në punën e tij.
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Pyesim: Mos vallë ndryshon ligji i xhunglës nga këto ngjarje në Algjeri?
Sigurisht jo! Por më mirë, vetëm në formë ndryshon, ndërsa në përmbajtje është
krejtësisht i njëjtë. Në këtë rast kemi dollarin në mes, dollarin që si një demon dinak i
buzëqeshi në mënyrë joshese autorit dhe i mori mendjen.
Bosët e Woll Street–it i kanë dollarët dhe mjetet e shumta. Dhe me këto
përpiqen të plotësojnë të gjitha shijet e tyre kafshërore. Por nuk është vetëm kjo!: Me
filmimin që morën në Algjer, sikundër edhe me shumë filma të tjerë të ngjashëm të
Hollivudit, synojnë të ngjallin tek masat e popullit ndjenja mizantrope dhe mizore.
Sigurisht, paraqesin viktimat e pafajëshme si terroristë. Dhe të gjitha këto në kuadrin
e “luftës psikologjike”, sikundër e quajnë vetë, të cilën e zhvillojnë kundër ideologjisë
fitimtare të komunizmit që shtrin vazhdimisht sundimin e tij.”57
P. Shuti
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KREU V

Llojet letrare në gazetë
Tekstet letrare shfaqen në gazetën “Llaiko Vima” qysh në vitet e para të
botimit të saj. Ato ishin nga rubrikat apo temat më të preferuara. Në tekstet letrare
përfshiheshin dhe artikuj e korrenspodenca që kishin natyrë letrare. Ato paraqesnin
marrëdhëniet e punës, që mbizotëronin në botën kapitaliste, kushtet pozitive të punës
në kohën e re, krahasonin jetën e re me të vjetrën, prezantonin probleme shoqërore etj.
Gazeta “Llaiko Vima” u kushtonte vend edhe shkrimtarëve të mëdhenj si: Maksim
Gorkit58, Aristofanit 59, Vapçarofit 60, Luigj Gurakuqit 61, Naim Frashërit 62, Migjenit63,
Jeronim De Radës64, Sami Frashërit 65, Abdyl Frashërit66, Luigj Gurakuqit 67, Bretold
Brehtit68, Kosta Kristalit 69, Odhisea Elitit 70, Niko Kacalidhasit 71, Vangjeli Dalianit 72,
etj.
“Llaiko Vima” konsideronte si funksion shoqëror themelor aktivitetin e
letërsisë, duke bërë përpjekje të mëdha për zhvillimin social e kulturor të Minoritetit
Etnik Grek. Lufta e klasave duhet të ishte ideja qëndrore dhe kryesore e veprave të
letërsisë. Kritika të rrepta u shkruan me rastin e shfaqjes së teksteve letrare të
papërpunuara dhe pa teknikë artistike. U dënua tendenca e shumë shkrimtarëve të rinj,
që nxitonin për të botuar veprat e tyre edhe pse nuk kishin integrim dhe formim të
plotë kulturor e shkencor. Në lidhje me karakteristikat që duhet të kishte një shkrimtar
jepeshin udhëzime të sakta. Krijuesit duhet të kishin përvetësuar ideologjinë
marksiste, të kishin talent, të kishin akumuluar përvojën e shkrimit artistik, të punonin
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me kujdes, me këmbëngulje, me durim, dhe më në fund të kishin njohuri të
gjithanshme për temën të cilën do të trajtonin.
Gazeta konsideronte sukses të madh të letërsisë, kryesisht botimin e veprave të
përkthyera si: “Nëna” e Gorkit, apo ndonjë tjetër. Poetët dhe shkrimtarët më të
rëndësishëm të Greqisë, veprat e të cilëve u shfaqen në gazetën “Laiko Vima” janë:
Kostis Palamas73 me vjershën “Punëtori”, Menelau Ludemis me tregimin
“Krizantema të bardha”,74 Janis Ricos me vjershën “Letër për Zholo Kyriso”, 75 N.
Papaperikli me tregimin “Kukull”, 76 Lambros Malamas me vjershën “Zogu i natës”,
Arhile Grixhoti me “Vajtimi i Arvanitëve” 77 (vjershë vajtimi për humbjen e Enver
Hoxhës), Rita Bumi–Papa me tregimin e saj “Ëndrra e xha Timoleos”, 78 Niqiforos
Vretakos me vjershën “Elegji mbi varrin e luftëtarit”,79 Dhionisios Sollomos me
vjershën

“Shkatërrimi

i

Psaros”,80

Angjellos

Siqelianos

me

vjershën

“Kundërshtimi”, 81 Andreas Karkavicas me tregimin “Varri i nënës” 82 (tregim për
fëmijë), Aleko Angjelidhi me vjershën “Dielli”, 83 Pavlo Drova me vjershën “9 Tetor
1944”,84 Aristoteli Valaoriti me vjershën “Dhimua dhe karjofili i tij”, Tello Agra me
“Fragmentum”,85 Konstandinos Kavafis me vjershën “Ithaqi”, 86 Odisea Eliti me
vjershën “Egjeo”,87 Hari Saqellariu me vjershën “25 Mars”, Ioana Bukuvalla me
vjershën e saj “Djemtë e 40–ës”,88 Stelio Speranxa me vjershën “Pindos”, 89 Andoni
Samaraqi me tregimin “Para Vitit të Ri”, 90 Eskili me veprën “Prometeu”,91 Sofokli me
veprën “Antigoni”92 etj.
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Disa nga poetët dhe autorët shqiptarë, që u shfaqen në gazetën “Llaiko Vima”
janë: Llazar Siliqi me vjershën “Mauzolu” 93, e përkthyer në gjuhën greke nga A. A.;
Migjeni me vjershën “Djemtë e shekullit të ri” 94, e përkthyer nga Pavlo Shuti; Andrea
Varfi me vjershën “Hymni i ushtrisë”95, e përkthyer nga A. A (Andrea Zarballa);
Naim Frashëri me vjershën “Bagëti e bujqësi” 96, e përkthyer nga Pano Çuka; Kol
Gjakova me vjershën “Shqiponjat partizane” 97; Ndre Mjeda me vjershën “Liria” 98, e
përkthyer nga A. A (Andrea Zarbala); Andon Zako Çajupi me vjershën
“Nostalgjia”99; Filip Shiroka me vjershën “Një lule e fishkur” 100; Ismail Kadare me
vjershën “Nostalgjia për Shqipërinë” 101; Lluigj Gurakuqi me vjershën “Durimi”, e
përkthyer nga Pano Çuka; Fatos Arapi me vjershën “Shqipëria” 102, e përkthyer nga
Pano Çuka; Aleks Çaçi me vjershën “Buzëqeshja e Maos” 103; Petro Marko me
vjershën “Asim Vokshi”104, e përkthyer nga A. A. (Andrea Zarballa); Dritëro Agolli
“Mendime para Shtëpisë së Partisë” 105; e përkthyer nga A. A. (Andrea Zarballa);
Sterjo Spase me tregimin “Lena e Tokallarëve” 106; Ndoc Gjeta me vjershën “Edhe një
vjershë tjetër për Partinë” 107, e përkthyer nga Pano Çuka; Xhevair Spahiu me vjershën
“Komunistët”, e përkthyer nga Pano Çuka; Teodor Laço me tregimin “Egërsia” 108;
Ndoc Papleka me vjershën “Zogu i kaltër”109; Petrit Lano, i cili ka shkruar vargje për
Greqinë në vjershën e tij “Kur bisedojmë me zemrat”110; Bardhyl Londo i cili ka
shkruar vargje për Greqinë në vjershën “Ithaqi” 111, e përktyer nga Pano Çuka; Mitat
Çani me vjershën “Dua të vete në Greqi” 112 etj.
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Në gazetën “Llaiko Vima” u botuan edhe tekste letrare të cilat ishin të pa
nënshkruara, pa autorë si: kronikat “I pangopuri”, 113 “Demokracia”, 114 “Durrës –
Elbasan”115 etj.; vjershat: “Raca e Makiavelit”, 116 “Profetik”117 etj.
Disa nga poetët e Minoritetit Etnik Grek, që botuan veprat e tyre në gazetën
“Llaiko Vima”, janë: Pano Çuka, Pavlo Shuti, Aristidhi Qirushi, Thoma Papa, Vasil
Koça, Jani Thano, Vangjel Nasto, Ilia Papa, Niko Anagnosti, Foto Malo, Petro
Cerkezi, Foto Qiriazati, Aristotel Spiro, Vangjel Milo, Thodhori Papa, Vangjel
Zafirati, Spiro Llajo, Spiro Kallo, Vaso Pano, Panajot Boli, Thoma Sterjo, Vasil
Çaviri, Filip Baho, Llambi Thanasi, Dhimitër Qiqi, Jani Pano, Koço Meçe, Spiro
Sterjo, Taqi Peta, Nikolla Stavro, Persefoni Gjini, Niko Bolano, Emanuela Budri,
Niko Kacalidha, Harallamb Foto, Niko Zaho, Odhisea Goro, Amalia Qendro, Mirela
Mitro, Ana Gjati, Emilio Pando, Spiro Zaharo, Niko Liti, Mitiadh Papa, Jorgo
Kremidha, Nasho Papa, Pilio Sterjo, Nikolla Dhimo, Kristo Varsami, Vangjel Kristo,
Vasil Çiko, Vasil Kumbuli, Dhimitër Konomi, Dhimitër Papa, Dhimitër Petas, Mihal
Thano, Spiro Butri, Vasil Muka, Foto Vito, Sotiri Kremidha, Marko Zhano, Spiro
Masho etj.
Disa nga poetët e huaj, botimet e të cilëve u mirëpritën në gazetë, ishin si më
poshtë: Evgjen Potjer (Eugène Pottier), 118 Tomas Sterns Eliot me veprën e tij “Katër
Stinët”119 etj.
Shumica e poezive të botuara flisnin për ndërtimin e socializmit dhe sukseset e
Partisë. Disa poezi të tjera u kushtoheshin instucioneve të politikës së jashtme.
Verifikimet jashtë vendit dhe veprimtaria e lëvizjes komuniste, ishin burim frymëzimi
për poetët. Kishte edhe vjersha me përmbajtje të pastër ideologjike, poezi për
kulturën, si dhe krijime të ndryshme saitrike.
Përmbledhja poetike e poetit Pano Çuka, me titull “Jetë e Lirë” 120, ishte bërë
objekt i kritikës pozitive, sepse poeti paraqiste punën njerëzore si një përpjekje të
lumtur nga njëra anë, dhe si vepër heroike e lavdie, nga ana tjetër. Puna ishte rezultat
i lëvizjes së masave, një lëvizje jo spontane dhe e rastit, por e organizuar deri në
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pikën kulminante nga udhëhëqja e Partisë. Poeti në veprën e tij pasqyronte politikisht
gruan e prapambetur, si dhe gruan që u zgjua dhe u inkuadrua në vijën e Partisë.
Sipas Dritëro Agollit, në qendër të krijimit poetik është Partia me veprën e saj
të pavdekshme, e cila udhëhoqi popullin në revolucion për ndryshimin e botës së
vjetër dhe për ndërtimin e shoqërisë së re socialiste. Në këto vjersha, në të cilat një
pjesë e materialit të pasur poetik ishte i brumosur me ide të mëdha, ishin të pranishme
figura të pasura dhe të reja, me shprehje të fortë metaforike. Tema e Partisë në poezi,
jo vetëm zgjeroi sferën e përmbajtjes së saj, por nxiti çështje të rëndësishme në fushën
e metaforës. Poetët nuk e përdorën temën e Partisë vetëm në vjershat lirike apo këngët
solemne, por edhe në forma më të gjera poetike, herë me ndërhyrje të forta lirike, herë
me pasion epik dhe herë me mendime për jetën dhe njeriun në kohën e Partisë. Poetët
e përdorën temën e Partisë në të gjitha format poetike dhe nga çdo formë dolën vepra
të rëndësishme.”121
Gjatë periudhës kohore në fjalë, Partia ishte e pranishme me kujdesin e saj,
ndaj u krijua për herë të parë mundësia që të zhvillohej një letërsi në gjuhën amtare
greke për Minoritetin Etnik Grek, si pjesë e pandarë e gjithë letërsisë shqipe të
realizmit socialist. Pa Partinë këngët do ishin të pakënduara. Poetët e Minoritetit Etnik
Grek botuan shumë përbledhje poetike në të cilat dallohej dashuria e thellë dhe
mirënjohja për Partinë dhe shokun Enver, gëzimi për jetën e re që po ndërtohej edhe
në Minoritetin Etnik Grek, optimizmi dhe besimi në një të ardhme gjithmonë e më të
ndritur. Në vijim po përmendim disa nga këto vjersha dedikuar Partisë, të cilat u
botuan në gazetën “Llaiko Vima”, me autorë të Minoritetit Etnik Grek, por edhe të
poetëve shqiptarë: “Lavdi Partisë”122 e Pano Çukës, “Për Partinë” 123 e Pano Çukës,
“Në pesëmbëdhjetëvjetorin e Partisë” 124 e Pavlo Shutit, “Historia e Partisë” 125 e Pano
Çukës, “Partia”126 e Pano Çukës, “Këngë për Partinë dhe shokun Enver” 127 e Mihal
Pagunës, “Për Partinë”128 e Petraq Beretit, etj.
Në lidhje me llojet letrare që u zhvilluan, poezia kryesonte, veçanërisht ajo
liriko – politike. Ajo arriti kulmin nga fundi i viteve ‟80. Në vitin 1985, dhe shumë
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vite më pas, qarkulloi përmbledhja e tregimeve “Pëllumbat e agimit” të Stavro Dajos.
Në të njëjtën periudhë botuan tregimet e tyre, në shtypin periodik, në gjuhën amtare
Thoma Sterjopullo, Telemah Koça, Petro Çerkezi, Spiro Llajo etj., disa prej të cilëve
do t‟i riktheheshin më vonë poezisë. Të tjerë, si Telemah Koça, do t‟i dedikoheshin
tërësisht tregimit për t‟u bërë figura dhe personalitete të denja të prozës së Minoritetit
Etnik Grek. Lloji i tregimit ishte i shkurtër dhe nuk mungonin novelat. Karakteristikë
është fakti që tematika nuk kishte ndonjë lidhje të veçantë me aktualitetin. Prozatoret
e rinj ndiheshin më të sigurtë kur ecnin nëpër monopate të njohura. Këto monopate
kishin lidhje me traditën ose me një realitet i cili ishte gjykuar (vlerësuar). Interes të
veçantë paraqesin tregimet mitologjike që nuk mbështeteshin në veprime konkrete por
në ide, një praktikë që më tepër të kujtonte mënyrën poetike shprehëse. Ndërkohë, i
vrullshëm ishte progresi i letërsisë për fëmijë, që paraqitej në gazetë nëpërmjet
rubrikës “Këndi i Fëmijës” dhe që kishte kryesisht karakter poetik, por që vazhdoi të
forconte parimet e realizmit socialist. Kjo i dedikohej përpjekjes që bënte regjimi
komunist për të edukuar femijët dhe brezin e ri me parimet dhe mësimet e socializmit.
Lehtësia për fëmijë ishte e ideopolitizuar edhe në tekstet e autorëve të Minoritetit
Etnik Grek.

Poezia
Poezia ka qenë e preferuara e faqeve të gazetës “Llaiko Vima”. Ajo përbënte një
bosht të rëndësishëm të lëndës letrare të gazetës. Ndonjëherë vendi i teksteve poetike
në renditjen e lëndës ishte i tillë, që tregonte se përdorej për “mbushjen” e gazetës,
domethënë, për të plotësuar boshllëkun e faqeve.
Poezi shkruanin dhe botonin një pjesë e mirë e krijuesve të MEG. Duke qenë
se ishte gjinia letrare që shkruhej dhe botohej më shpejt, të gjitha moshat gjenin strehë
në këtë fushë të krijimtarisë, gjithmonë në një lidhje objektive me deklarimet ideore e
programatike të gazetës. Domethënë, autori i ri përmes një cikli poetik, apo akoma
edhe me shumë me anë të një libri, bëhej i njohur e përfaqësonte në një kohë të
shpejtë gjithë kapacitetin shpirtëror të Minoritetit Etnik Grek. Një grup i madh
poetësh dhe bashkëpunëtorësh ishin ata që shfaqnin vlerat e tyre për herë të parë, duke
skicuar fillimet e para poetike dhe ndjeshmërinë krijuese në sajë të inkurajmit dhe
ndihmës së redaksisë së gazetës. Paraqitja e tyre permanente në botimet e kohës, në
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faqet e kësaj gazete, bëri të mundur, që në harkun e disa viteve, ata të dilnin me
përmbledhjet vetjake poetike.
Në brendësi të gazetës kemi gjetur kompozime të shkurtra dhe me pak vargje,
që u shkonin për shtat si nivelit kulturor të asaj epoke, ashtu dhe kushteve teknike të
përgatitjes së gazetës. Kjo i përshtatej edhe papjekurisë letrare të poetëve, të cilët më
së mirë mund t‟i karakterizojmë si vjershëtarë ose thurës vargjesh, përderisa nuk
rrezikonin të bënin krijime të mëdha e të pjekura poetike. Madje, disa, pas paraqitjeve
të tyre të para poetike, humbisnin nëpër aktivitete të tjera dhe nuk e vazhdonin rrugën
e poezisë. Nga ana tjetër gjejmë edhe poetë apo krijues që ishin të aftë dhe të njohur
në fushën poetike pavarësisht se kishin botuar pak. Poezia përzgjidhej nga shpirti
rinor, si mënyra më e shpejtë për të shprehur shqetësimet e brendshme, meqënëse kjo
gjini kultivohej lehtë. Nga larmia e vargjeve disa shquheshin dhe dilnin në dritë në
fushën e poezisë dhe të tjerë mbeteshin tek shkrimet e tyre të çastit. Për më tepër,
edhe “Llaiko Vima”, gjithmonë në bazë të parimeve të saj themeluese, ia besonte
faqet e saj dhe i hapte rrugë brezit të ri. Gjithashtu, bollëku i materialit poetik
nënkupton ekzistencën e shumë poetëve, që edhe pse tërhiqen nga krijimtaria, së
paku, një pjesë e mirë e tyre bëheshin bashkëpunëtorë të zellshëm të gazetës. Së
fundi, duhet shënuar me këtë rast, se nga pikëpamja gjinore numri i poetëve ishte
shumë më i madh krahasuar me atë të poeteshave, i cili ishte i kufizuar.
Vjershat që botoheshin në gazetën “Llaiko Vima” dalloheshin për shumë
karakteristika, por ajo që ishte konstante ka të bëjë me cilësinë e tyre, e cila luhatej
nga nivelet modeste në nivele mesatare e të larta. Në vitet e para të jetës së gazetës
botoheshin pak poezi, një ose dy vjersha, kurse në vazhdim mesatarja e vjershave u
rrit. Prodhimi i konsiderueshem poetik, që mbante emrin e poetëve të Minoritetit
Etnik Grek, ishte rezultat i talenteve që spikatën në atë periudhë.
Nga vjershat e shkrimtarëve më të njohur e më të rëndësishëm të Minoritetit
Etnik Grek ishin ato të poetit Pano Çuka, i cili ishte një nga penat më prodhimtare në
MEG. Në faqet dhe numrat e gazetës, ai ka botuar shumë tituj, disa prej të cilëve janë:
“Poshtë lufta”129, “Gëzuar për shumë vjet”130 (në këtë vepër përmenden ngjarje nga
fëmijëria e tij gjatë Vitit të Ri), “Në ushtrinë e fitorës” 131, “Muaji Maj në natyrë, muaji
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Maj në zemra tona”132, “Forca jonë”133, “Rojet e pafjetura”134,“Në festivalin e V”135 i
frymëzuar nga festa e rinisë botërore, “Letër një ushtari Sovjetik”136,“Për Partinë”137,
“Në fshatin tim”138, “Historia e Partisë” 139, “Zemra e partizanëve” 140, “Vazhdimi i një
dialogu”141 kjo vjershë mori çmim në revistën “Miqësia”;“Dasma” 142, “Nëna”143,
“Tirana”144, “Partia”145, “Migjeni”146, “Duart punëtore”147, “Athina e lirë”148, “Me
miqtë e mi të vegjëlisë”149, etj.
Një poet tjetër, tepër i talentuar ishte edhe Andrea Zarballas, i cili kishte qenë
gjithmonë i pranishëm në faqet e gazetës “Llaiko Vima” me: “Vajzat e fshatit”150,
“Ora e qytetit”151, “Mos u çudit”152, “Trëndafili i erërave”153, “Korfuzi” 154, etj.; Vasili
Koça me: “Fshati im”155, “Dallandyshet e para”156, “Bistrica”157, “Fshatari dhe
kali”158, “Një kambanë bie”159, “Në dashurinë time”160, “Biri im”161, etj.; Pavlo Shuti
me: “Bebe”162, “Pambuku”163, “Topat e Aurorës”164, “Shokët”165, “Roja”166,
“Pesëmbëdhjetëvjetori i Partisë” 167, etj.; Mina Leka me: “Vjelja” 168, “Fshati im”169,
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“Natë Prilli” 170, “Merak pranveror”171, “Dropullitët”172, “Çfarë dashuroj?”173, “Unë
prapë do të dashuroj”174, “Ushtarë grek të vrarë”175, “Zemra ime”176etj.
Një tjetër poet i talentuar i MEG, Niko Kacalidha, ka botuar edhe ai një numër
të konsiderueshëm poezish si: “Jemi treqind” 177, “Trëndafilli i zi”178, “Hëna e të
burgosurve”179, “Ktheu në shtëpi Odhise” 180, “Loti i ciklaminit” 181 (kushtuar
“vendlindjes së tij, Leshnicës) etj. Në faqet e gazetës kemi gjetur edhe vjersha nga
poetë të tjerë si: Foto Qiriazati me “Tokë, dashuria ime”182 apo Vangjel Zafirati me
“Tryeza e Vitit të Ri”183 dhe “Ditë korrjesh”184 etj.
Bie në sy se në këtë periudhë e vetmja poeteshë në MEG, që përfaqësonte
letërsinë femërore (e shkruar nga femrat) ishte Persefoni Gjini, e cila është prezantuar
me shumë krijime të saj p. sh.: “Ngrehu Argjiro nga gremina”,185 “Legjenda e
nuses”,186 “Mundimet e mërgimit”, 187 “Figura e gjallë”188 etj.
Në gazetën “Llaiko Vima” janë botuar shumë vjersha të përkthyera, kryesisht
nga poetët dhe shkrimtarët që luanin edhe rolin e përkthyesit siç ishin: Pano Çuka, A.
A. (Andrea Zarballa), Pavlo Shuti, P. Kastriti, A. Z. (Andrea Zarballa), A. Thalasino,
Mina Leka etj.
Disa poetë përdorin fjalë tingëlluese me kuptime të shumëllojëshme ose me
koncepte të ndryshme, ose e kënaqin lexuesin me përcjelljen e analogjive dhe
iluzioneve, por ishin sërish ata që me fjalë të pastër e drejtonin kuptimin lehtësisht tek
lexuesi dhe përjetuesi i poezive. Kishte edhe poetë që ishin fanatik të traditës, që
ndiqnin ligjet klasike të vargëzimit, aplikonin metrin, rimën dhe ritmin, ndërkohë që
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kishte të tjerë, që pas hapave të para avanconin në kërkesa të reja të shkrimit poetik,
kurse disa të tjerë që përbënin një grup të vogël, shkruanin poezi sipas kërkesave
moderne.
Në faqet e gazetës botoheshin gjithashtu edhe poezi të frymëzuara nga doket,
ritet dhe zakonet e MEG, të cilat inkuadroheshin në poezinë lirike shoqërore. Kishte
dhe disa poetë që depërtonin në psikologjinë e njerëzve, fshatarëve e punëtorëve, në
gëzimet dhe hidhërimet personale e familjare duke përshkruar kështu thjeshtësinë dhe
madhështinë e tyre. Këtë grup poetësh e dallonte dashuria e veçantë për njerëzit që
jetonin e punonin në vende malore, për fshatarësinë dhe jetën baritore prandaj në
brendësi të vargjeve gjejmë bukurinë natyrore e shpirtërore të Minoritetit Etnik Grek.
Shumica e poetëve të MEG gjenin forma e modele të ndryshme, në aktivitete
shoqërore të ndryshme si: panairet, mbrëmjet apo dasmat, për të afirmuar
personalitetin e tyre artistik.
Një nga temat më të shpeshta në gazetën “Llaiko Vima” ishte dashuria për
vendlindjen, e cila ishte e kudogjendur në poezi. Dashuria për vendlindjen bëhej një
konstante tematike, apo një nga motivet me të qëndrueshme, që e frymëzojnë poetin e
MEG. Malli, nostalgjia dhe evokimi shirtëror i fëmijërisë dhe i fshatit ishin shenjat
kryesore të disponimeve poetike në vjersha si: “Fshati im”189 e Vasil Koçës, “Fshati
im”190 e Mina Lekës, “Vargje nga vendi që u linda”191 e Pano Çukës, “Fshati im” 192 e
Vangjel Miçit, “Në vendlindjen time” 193 e Niko Litit, “Fshati im”194 e Kristo Janit etj.
Një grup tjetër vjershash përfaqësonin unitetin tematik e motivor të “poezisë
për luftën”. Në këtë formacion poetik përshkruheshin zakonisht dëshira e rinisë për
luftë, përpjekja e përbashkët për bashkëpunim, për të arritur paqen dhe lirinë, vlera e
vëllazërimit dhe bashkekzistenca mes popujve të botës.
Një grupim i tretë i vjershash na orienton në disa konstatime të përgjithëshme,
që na lejojnë t i kategorizojmë si vjersha me përmbajtje ekzistenciale dhe filozofike.
Të pakta ishin vjershat që në përmbajtjen e tyre shmangeshin nga koordinatat ideo –
estetike dhe socio – realiste, të cilat kanë rolin e parimeve bazë të shkrimit letrar. Kjo
kategori vjershash ndiqte formën tradicionale dhe skemat metrike të provuara më
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parë, ndërsa disa të tjera, tematikisht, lëvizin brenda një atmosfere romantike,
melankolie, hidhërimi, pra në truallin e një poezie metafizike e universale.
Në përgjithësi poetët zgjedhin formën e vargjeve tradiciomale dhe sistemet metrike të
provuara, kryesisht disa bënin provat e para, por disa të tjerë, pas viteve ‟80, guxuan
e provuan edhe vargun e lirë.

Forma e poezisë
Të shumtë në numër ishin ata poetë që lëvizin lirshëm në forma dhe rregulla të
provuara më parë, duke ngelur kështu pasues të palëkundur të traditës, në altarin e së
cilës shërbyen me përkushtim të rreptë sipas masës dhe ritmit klasik. Ndërkohë, kishte
të tjerë, tek të cilët fjala poetike artistike ndiqte gjurmët e këngës popullore. Disa prej
tyre, pas fluturimeve të tyre të para poetike, i thyenë konturet dhe guxuan të
vazhdonin rrugën drejt “persekutimit” të vargut dhe të rrymës, duke iu përgjigjur
kërkesave rinovuese të kohës. Për të tjerë poetë, problemi i formës ishte zgjidhur
përfundimisht, pasi të qartësuar tashmë, krijonin poezi të një forme më të re.

Përmbajtja
Guximi shprehës i disa poezive, forca e tyre rrjedhëse, fjalët e papërshtatshme dhe
nocionet që nuk përputheshin, në pamje të parë, i bënin që të ishin hermetike, aludive,
të fshehura në atë shkallë sa vështirë të kuptohej esenca e tematikës së tyre. Në poezi
të tjera përmbajtja ishte plotësisht e ndriçuar, fjalët të qarta dhe të përditshme duke
lejuar kështu thithjen e lehtë të mesazheve të tyre.
Hymnizohej, me lirikën e pastër dhe shpërthimin e ndjenjave, bukuria e
natyrës së Minoritetit Etnik Grek. Diku tjetër shpaloseshin bukuritë e vendeve dhe
peizazheve të Minoritetit Etnik Grek, ku subjekti poetik përfshinte tek titujt fjalën ose
derivate të saj përcaktuese. Elementi adhurues vuloste prodhimin poetik të gazetës.
Kohë më vonë, pas viteve 90, motivi i përsëritur i nostalgjisë së pashëruar për atdheun
dhe lidhja fizike e shpirtërore me baltën atërore shprehej nëpërmjet shumë poezive të
poetëve që morën rrugën për në mërgim dhe përjetuan vëshirësitë e emigracionit.
Adhurimi i dheut amë dhe dashuria e përjetshme për gjuhën dhe shpirtin helen
dallohej lehtësisht në poezitë e tyre.
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Këto përmbajtje, që herë i referoheshin tokës së Minoritetit Etnik Grek, herë
tokës së vendlindjes, vërteton kthesën e qartë të gazetës në drejtim të popullit të
Minoritetit Etnik Grek.
Një numër i madh poezish frymëzoheshin nga jeta fshatare dhe baritore. Me
dashuri të veçantë përshkruhej madhështia e natyrës, psikosinteza krenare, jeta e
përditshme, aktivitetet shoqërore të zonës, regjistroheshin gëzimet e vogla të jetës së
përditshme, por edhe hidhërimet e shumta dhe vuajtjet e kultivuesve të tokës. Bëhej
fjalë për poezi që përshkruanin zakonet, të cilat përfshihesin në poezinë lirike
shoqërore.
Një tematikë tjetër përbënte ajo e krahinës, e paraqitur me skicimin e dyfishtë
kontradiktor midis formës së bukurisë së përditshme të jetës dhe formës së saj të
idealizuar.
Një numër poezish kishte të bënte me ringjalljen e karakteristikave të
romantizmit. Tek poezitë neoromantike dhe neosimbolike kristalizohej ndjenja
erotike, që ishte zotëruese, ishte i dukshëm zhgënjimi nga mospërgjigjja e personit të
dashur. Madje, pesimizmi dhe melankolia formuloheshin brenda skenarit vjeshtak,
rikujtimit të viteve të fëmijërisë ose të formave që kishin lënë shenjë në jetën
fëmijënore.
Materialet

poetike pasqyronin disa përzgjerime filozofike dhe kërkime

ekzistenciale. Vetmia, mungesa e komunikimit me njerëzit, mesazhet ndërnjerëzore
dhe idetë për ruajtjen e paqes, qëndrueshmërisë, drejtësisë dhe të lirisë, ishin kërkesa
imediate të çdo epoke.

Rëndësia e poezisë
Poezia ishte për gazetën një pjesë organike e rëndësishme, e cila mund të mos
jetë elementi i parë bazë i gjithë materialit, por të paktën shërbente si element
plotësues, jo vetëm nga pikëpamja sasiore, por edhe cilësore, duke u bërë e vetmja
kategori e materialit të gazetës në fjalë, që zgjeronte dhe shtrinte shumë
korrespondencën me publikun e saj.
Shumica e kompozimeve poetike të gazetës pasqyronin tonalitete dhe tema të
ndryshme, me një qëndrueshmëri konstante, me funksion themelor lëvrimin e gjuhës
poetike. Fillimisht, gazeta nuk përfshinte rubrikë të veçantë për poezinë, sepse shumë
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vjersha “plotësonin” faqet e gazetës, por më vonë kjo gjini pati rubrikën e saj të
përgatitur me kulturë dhe kujdes të madh.
Inventari poetik përbëhej nga vjersha me temë patriotike, fetare, morale, vlera,
lirike, erotike, morale e sociale, nga e kaluara historike si dhe nga aktualiteti i
Minoritetit Etnik Grek, nga tema e mërgimit etj.
Zakonisht poezitë ishin krijime të gjata, si p. sh. vjersha kushtuar heroit Lefter
Talio me titullin “Lefter Talo”195, e nënshkruar me pseudonimin e Pano Çukës “A.
Anthulis”, por kishte edhe poezi me pak vargje dhe strofa. Shumë interesante ishin
krijimet poetike me temën fetare, që hymnizonin frymën e Krishtlindjeve si p. sh.
vjersha me titullin “Krishtlindje” 196, me pseudonimin T. A.
Tematika e vjershave tregon qartë karakteristikat themelore ideologjike të
gazetës. Redaktorët dhe drejtorët e saj e fokusonin rubrikën e poezisë, kuptimin dhe
mesazhet drejt temave me nota “poetike” duke i përfocuar ato, dhe duke shfrytëzuar
magjinë që ushtronte dhe ushtron poezia në popull.
Në pjesën më të madhe të vjershave zotëronte përmbajtja patriotike. Gama e
vjershave patriotike përfshinte kompozime, vargje të shkurtra dhe të gjata për
Minoritetin Etnik Grek dhe luftën e tij për heronjtë Thodhori Mastora, Lefter Talio,
Llambi Nika, Qiriako Dhroso, Jani Papa, Grigor Barka etj.
Vjershat me përmbajtje intime zinin një vend të veçantë. Vuajtjet nga dashuria
dhe motivi erotik ishin nga temat më të hasura të poezisë intime të gazetës. Gazetat
lokale vazhduan deri më sot të mirëprisnin në rubrikat e tyre (pothuajse ekskluzivisht)
vargjet “e poezisë popullore” si p.sh. “Malet e fortifikuar”, “Lufta e Dhrovjanit”,
“Këngë për fshatra tona”, “Këngë për Thodhorin Mastora”, “Lefter Talio”, “Eleni
Kito”, etj. Vjershat janë shkruar përgjithësisht në gjuhën e thjeshtë greke të popullit,
sipas formatit vargëzues popullor me pesëmbëdhjetë rrokje (ose vargje në formë të
ndarë tetërrokshe dhe shtatërrokshe) me ton lirik, që e preknin lexuesin.

195
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.09.1945.
Gazetë e cituar, 24.12.1945.
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KREU VI

Llojet e prozës në gazetë
Tekstet tregimtare të pranishëm në faqet e gazetës janë të shumta. Janë
mirëpritur tregime, që zinin edhe vëllimin kryesor të teksteve poetike – prozaike, pasi,
për shkak të përhapjes së tyre të kufizuar, përfshiheshin lehtë në lëndën e gazetës.
Preferenca e bashkëpunëtorëve ishte e drejtuar edhe te tekstet e udhëtimeve turistike.
Përkundrazi, nuk përzgjidhej romani, për shkak të madhësisë dhe zgjatimit të tekstit,
të cilin nuk mund ta përmbanin dimensionet e gazetës. I shumtë në numër
konsiderohet dhe prodhimi i kronikave. Veprat humoristiko – satirike ishin të pakta.
Prodhimi teatral pothuajse mungonte në faqet e gazetës, që shpjegohet me faktin e
inekzistencës së teatrit dhe të lëvizjes teatrale në zonë.
Mirëpritëse ishin faqet e gazetës edhe për prozën lirike. Bëhet fjalë për tekste
më tone rrëfyese dhe regjistrim mendimesh me anën e të cilave pasqyrohej shpirti i
brendshëm i redaktorëve të tyre. Spikasnin në këtë kontekst poetë dhe krijues me
ndjenja të holla lirike dhe shpirt të çiltër, të cilët e linin të lirë frymëzimin e tyre që të
sodiste bukuritë e ambjentit natyror rural, një me frymë paqësore që sugjeronte
refleksione të ndryshme.
Një vend të dukshëm në lëndën e gazetës e zinte tregimi. Teknikat rrëfyese
ishin të shumëllojshme. Përzgjidhej djalogu: a) i vetës së parë (përqëndrimi i
brendshëm), b) rrëfirmi i vetës së tretë (përqëndrimi zero) dhe c) monologu i
brendshëm.
Shumë tregime thithin material jetësor nga ngjarje që linin gjurmë në jetën e
subjektit, si për shembull nga ngjarjet e Luftës. Skenari përshkruhej i zymtë, plot
ankth, uri, varfëri dhe mjerim.
Në tregime të tjera protagonistë ishin njerëzit e së përditshmes, të punës dhe
“të persekutuarit”, që nuk kishin trashëguar tokë e jetojnë në një qytet të vogël, apo
diku gjetkë. Me një vështrim shoqëror depërtues përshkruheshin mjerimi,
shpirtgushtësia dhe skamja, që karakterizonin ambjentin shoqëror të së shkuarës.
Gjithashtu, tematizoheshin edhe motive nga jeta e së shkuarës, duke vënë në dukje
ndërshtresimin klasor dhe pabarazinë shoqërore. Përshkruheshin forma të jetës së
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përditëshme, njeriu i varfër i punës, nëna e mjeruar, që ngrinte mbi shpatulla gjithë
peshën e familjes, të cilat jepeshin me realizëm dhe tragjedicitet.
Tematika të tjera tepër interesante, që trajtonte tregimi i asaj kohe, ishte
humbja e identitetit; degradimi i karakterit; fytyra njerëzore e qytetit të madh, që
tjetërsonin qëniet njerëzore; mitizimi i qytetërimeve të largëta; moria e problemeve
shoqërore që sillte braktisja e fshatit dhe e jetës në periferi, të cilat lexoheshin brenda
kuadrit të marrëdhënieve të reja, që krijonte emigracioni në qytetin e madh.
Ishin të pranishme gjithashtu edhe marrëdhëniet ndërpersonale, ato midis
sekseve, shfrytëzimi në punë, padrejtësia shoqërore, humbja e martesës, pajtimi në
kuadrin e jetës bashkëshortore, vdekja e së dashurës etj.
Disa tregime mernin shkas nga ngjarje të ditës (festa fetare, gëzime familjare
etj) dhe, në disa të tjerë, dallohet me forcë elementi lokalist, nëpërmjet vënies në
dukje të trimërisë së Minoritetit Etnik Grek, të guximit dhe të sedrës. Këto tregime
shkruheshin në gjuhën popullore greke, ku ishin të pranishëm shumë elemente
idiomatike.

Tregimi
Në gazetën “Llaiko Vima”, përveç poezive, janë botuar edhe shumë tregime.
Disa prej tyre kishin si temë ngjarjet aktuale, si p. sh: “Kënga e paqes”197 i Spiro
Xhait, “Traktoristi”198 i Vangjel Bozdos, “Të gjithë bashkë”199 i Pano Çukës etj., disa
tregime trajtonin temën e Krishtlindjes si: “Pranë pemës së Vitit të Ri” 200 (i
panënshkruar), “Dhuratat e Vitit të Ri” 201 i Kosta Zavalit, “Ëndërr Krishtlindjeje e
çobanit”202 i Kristos Kristovasilit etj. Nga ngjarjet historike kanë marrë temën e tyre
disa tregime të tilla si: “Thanasi Ziko, shënime biografike për një luftëtar
komunist”203, i Spiro Xhait; “Theodhori Mastora, i biri i një çobani, komandant
batalioni”204 i Pano Çukës; “Nëna”205 (kujtime nga lufta) i Kosta Zavalit etj. Këto
përbëjnë një grup tregimesh që u shkruajtën me qëllimin për të sjellë përvojën e
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freskët të luftës pas viteve ‟40, duke ripërfytyruar klimën e tmerrit dhe tmerrin që
mbizotëronte gjatë luftës si dhe heroizmin e njerëzve të thjeshtë në luftë për liri e
drejtësi.
Sipas temave që trajtonin, tregimet mund të kategorizohen si më poshtë:
1. tregime me temën e luftës,
2. tregime me përmbajtje shoqërore,
3. tregimeme përmbajtje ekzistenciale e metafizike,
4. tregime me temë nga etika, morali dhe didaktizmi,
5. tregime që hymnizonin natyrën dhe jetën rurale.
Disa nga tregimet më të rëndësishme, që u botuan në gazetën “Llaiko Vima” e
patën jehonë dhe rezistuan deri në ditët e sotme, janë: “Pesë letra”206, një histori e
vërtetë e Spiro Xhait; “Andrea i vogël vigjelent”207 i Vasil Çamit; “Pesë miqtë e
Litharovrisis”208 i Spiro Xhait; “Hakmarrja e pyllit”209 i Spiros Xhait; “Vdekja e të
mërguarit”210 i Stavro Dajos; “Sënduku”211 i Foto Qirjazatit; “Xha Jani”212 i Thoma
Sterjos; “Telegrami”213 i Spiros Xhait; “I shkulur”214 i Spiro Kristos; “Këmisha e
shqiptarit”215 i Petro Bikos; “Pëshpërimat e detit”216 i Spiro Kristos, “Koftaneçi” 217 i
Spiro Kristos etj.
Në përmbajtjen e gazetës “Llaiko Vima” numërohen edhe tekste lirike me botë
të gjerë frymëzimi, të cilat mund të përfshihen në llojin e prozës lirike, si p. sh.
“Udhëtimi i dytë”218 i Pano Çukës.

Romani – novela – shkrimet humoristike
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Në gazetën “Llaiko Vima”, vendi që i rezervohej romaneve ishte i kufizuar,
sespe gjatësia e tij nuk nuk ishte e përshtatshme për gazetën. Megjithatë, edhe pse të
pakta, u shfaqen disa bashkëpunime të këtij lloji. Këtu përfshihen novelat: “Dashuria
e parë”219 e Spiro Xhait, “Shi në varr” 220 e Telemak Koçës etj., disa shkrime
humoristike, ndër të cilat mund të përmendim “Gabimet e Fideas” 221 e Thanas Bollos.

Letërsia e përshtypjes ose shënimet e udhetimit
Një traditë e konsoliduar në gazetën “Llaiko Vima” është letërsia e
përshtypjes, domethënë përshkrimet dhe përshtypjet që autori – udhëtari shkruante me
fraza lirike të punuara mirë. Arsyeja pse ky lloj gazetaresk mund të përfshihet edhe në
fushën e letërsisë është, nga njëra anë qëndrimi individual, dëshpërimi subjektiv,
ngarkesa shpirtërore dhe lirizmi, e nga ana tjetër, ndjeshmëria e krijuesit.
Krijuesit të nisur nga interesi lokal përshkruanin vendlindjen e tyre, e shëtisin
lexuesin nëpër bukuritë e ambjentit natyror të pasur dhe, për më tepër, i zbukuronin
tekstet e tyre me elemente të tjera plotësuese (historike, folklorike, arkeologjike, mite,
tradita, zakone, gjendje shoqërore etj.), kështu që letërsia shtegtare notonte së bashku
me zbulime të tilla në kufijtë e disa gjinive letrare, që ndonjëherë konfrontoheshin.
Nëntitujt e përdorur ndihmonin në renditjen e tyre sipas llojeve.
Prezantimi i teksteve të udhëtimit mund t‟i dedikohet adhurimit të fortë të
natyrës së atyre që ndjenin asfiksi nga jeta e qytetit dhe kërkonin një pushim e
rinovim të vogël. Tekstet e udhëtimit funksiononin madje edhe si një përkulje me
nderim nostalgjik për vendet që sillnin me mendjen e tyre letrarët provincialë.
Gjithashtu, hyrja e tyre në gazetë i dedikohej dashurisë së ngrohtë të shkrimtarëve për
vendin e tyre, adhurimit shpirtëror të vendit dhe të peizazhit, interesit lokal dhe
kthesës në përgjithësi të gazetës ndaj çdo gjëje lokale me objektiv “zgjimin e
ndërgjegjes së vendit brenda minoritarit”.

Tekste me përmbajtje arkeologjike dhe folklorike
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Për ngarkesën dhe rolin që morën këto dy shkenca “kombëtare” janë
shkruajtur shumë. Përsa i përket arkeologjisë, kjo përbën një ndihmesë të madhe për
kuptimin e historisë etnike. Gazeta dëshironte të theksonte identitetin etnik të
Minoritetit Grek në Shqipëri, nëpërmjet projeksionit të vazhdueshëm të historisë së
pathyeshme të Greqisë. Çdo gjë arkeologjike që zbulohej, dilte në dritë si “arkiv që
kishte heshtur” më parë, ndërsa tani në kohën tonë, theksonte rrënjët historike,
prejardhjen dhe ndjenjat e bashkimit e unitetit. Përafrimi i së kaluarës së lavdishme
bëhej nga studimet përkatëse. Kultura e këtyre, “arkivave prej guri”, nga të cilat mund
të përmendim e kujtimit historik, përbënte interesin më të rëndësishëm të gazetës.
Identiteti, “tradita = arkeologjia” dilte qartë nga rubrikat përkatëse në gazetë.
Konstatojmë se interesi për kërkimin arkeologjik nuk kufizohej vetëm te arkeologët e
huaj, që morën përsipër të nxirnin në dritë monumentet e vjetra, por gazeta dëshmon
interesin dhe fantazinë e patriotëve të ndritur vendas, që ndihmuan dhe risollën vlerat
e harruara.
Në gazetë u pasqyrua një pjesë e madhe nga tradita dhe materiali folkorik
(këngë popullore, tinguj, fjalë, gjëegjëza, proverba, fjalë të urta, përralla dhe
përshkrime të mjeteve, veshjeve, vendbanimeve, bimëve, kafshëve etj) i traditës.
Gazeta “Llaiko Vima” në rubrikat e saj duket se mirëpriste gjithmonë një
numër të madh studimesh nga fusha e folklorit, të realizuara nga shumë studiues,
bashkëpunëtorë dhe mësues, të cilët duke qenë në mes të zonave fshatare ishin në
kontakt me elementet folklorike. Vendin e parë në studimet folklorike e zë studiuesi
Vangjel Vozdho, i cili analizonte të gjitha çështjet folklorike, që merte përsipër të
trajtonte, shprehjet gjuhësore, proverbat, zakonet, përrallat, sjelljet, traditat e festave,
këngët popullore, legjendat e historisë së fshatit, pra gjithçka folklorike nga zona e
Minoritetit Etnik Grek. Studiuesi tjetër Grigor Kacalidha merej me tema të tilla si:
dasma, mirëpritja, arti popullor, kurbeti, etj. Ai grumbullonte dhe mblidhte të dhëna
për jetën e përditshme, profesionet, zanatet, zakonet dhe frazat e ndryshme leksikore,
fjalët e urta popullore etj.
Në faqet e gazetës grumbulloheshin ende legjenda dhe tradita për ekzistencën
e elementëve të forcave misterioze e të çuditshme, fantazmat, të formuara nga
imagjinata e njerëzve në zonat e ndryshme të Minoritetit Etnik Grek. Bëhej gjithashtu
edhe interpretimi dhe komentimi i këngëve popullore.
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Gazeta ka botuar një numër të madh studimesh folklorike. Qëllimi ishte që
folklori të mbronte popullin nga përzjerja e elementeve të huaja dhe ndërkohë, do të
përbënte pionierin e ndriçimit të thesarit të fshehur të trashëgimisë kulturore atërore.
Gazeta grumbullonte në faqet e saj zakone nga jeta e përditshme, tradita dhe
zakone, profesione, elemente dhe forma që i punonte fantazia e popullit në zona të
ndryshme të Minoritetit Etnik Grek, fraza të shkurtra, proverba dhe paragjykime,
valle, këngë popullore etj. Regjistrimi i gjuhës dhe i frazave idiomatike të mbledhura
nga trashëgimia e pasur e popullit, si dhe studimi i ligjeve gjuhësore, materializonte
dëshirën e gazetës për të ndikuar në studimin dhe përhapjen e dialekteve lokale dhe
monumenteve gjuhësore, që rrezikonin të humbisnin në qytete të mëdha
bashkëkohore. Tekset folklorike nga njëra anë dalloheshin për mallëngjimin, që
transmetonin nëpërmjet kthimeve në të kaluarën, që shkote drejt shuarjes dhe nga ana
tjetër regjistronte përpjekjen serioze për të ruajtur në kujtesë arkëzën kombëtare të
traditës kombëtare. E rëndësishme dhe emocionale është prezantimi i mësuesve në
kërkimet folklorike lokale.

Studimet historike
Studimet historike ishin një tjetër fushë, së cilës i kushtonte rëndësi gazeta.
Ajo synonte që këto studime të vinin në dukje natyrën e veçantë të zonës dhe
kontributin e saj në çështjet historik. Në gazetë gjenin vend tekste dhe artikuj që
përqendroheshin në periudhën e vitëve ‟40 dhe në Rezistencën Nacional – Çlirimtare.
Kontributi në çështjet historike të Minoritetit Etnik Grek u evidentua edhe
nëpërmjet disa dokumentave historike të panjohura më parë, të pamohueshme dhe të
parregjistruara, të cilat dolën në dritë pas 1990–ës. Bëhej fjalë për materiale të vjetra
nga arshivat noteriale, nga dosje monastirike dhe nga Arshiva e Përgjithshme e
Shtetit. Në to zbardhej kontributi i luftëtarëve të periudhës së luftës, me figurë
kryesore Thodhori Mastorën. Gjithashtu, përfshiheshin edhe artikuj të ndryshëm ose
numra jubilarë me tematikë rrugën historike të gazetës përmes shekujve. Çdo gjë që
kishte interes historik duhet të shpëtohej. Pas viteve ‟90, është i dukshëm kujdesi i
gazetës për ruajtjen e studimeve historiko – kishtare të mbishkrimeve dhe shënimeve
nga kishat dhe manastiret e Minoritetit Etnik Grek. Monografi të ndryshme, të
stërgjatura për figura historike, që vepruan dhe kontribuan në Minoritetin Etnik Grek
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në vitet para dhe pas luftës, por edhe disa artikuj me të njëjtën natyrë, e plotësuan
unitetin tematik të kësaj fushe.

Studime dhe manuale
Veçanërisht të rëndësishme në inventarin e gazetës ishin studimet, manualet
dhe artikujt. Të shumta ishin faqet që u kushtoheshin këtyre lloje tekstesh, që mund të
karakterizohen si “të përziera” dhe jo lëndë letrare të pastra. Manuali, studimi dhe
artikulli ishin lloje që përafronin midis tyre, deri aty ku ndonjëherë kufijtë e tyre
përputheshin. Qëllimi i redaktorit për të paraqitur mendime dhe pikëpamje në lidhje
me tema filozofike, shkencore, shoqërore, historike, folklorike e gjuhësore, dhe nga
ana tjetër, objektivi i përbashkët, domethënë krijimi i personaliteteve të plota, do t‟u
përgjigjeshin kërkesave të lexuesve, duke ndikuar në një të nesërme më të mirë dhe në
përmirësimin e kushteve të jetesës.
Në lëndën e gazetës janë botuar studime me përmbajtje historike, folklorike
dhe filologjike – letrare, por edhe artikuj që për disa lexues kishin interes shpirtëror,
ndërsa disa të tjerë përpiqeshin të propozonin zgjidhje për problemet lokale të zonës.
Studimet histotike përplaseshin me ato folklorike për vendin që do të zotëronin në
përmbajtjen e çdo numri gazete.
Theksojmë se disa tekste në veçanti, me karakter të theksuar shkencor, i
drejtoheshin lexuesit pretendues dhe shkencëtarit specialist, por pjesa me e madhe e
teksteve, ku niveli shkencor ishte më i moderuar, i drejtohej një publiku më të gjerë.

Kritikë libri
Gazeta “Llaiko Vima”, në fushën e krijimtarisë kritiko – letrare, edhe pse
modeste, paraqet gjallëri dhe fleksibilitet. Këtu vlejnë për t‟u përmendur botimet e
veprave dhe studimeve letrare, të cilat për nivelin e ulët të kritikës, përbënin një
shqetësim per gazetën.
Grumbullimi i bibliokritikave, shqyrtimi i përgjithshëm dhe studimi i tyre
sjellin informacione të rëndësishme për konceptet ideologjike dhe estetike, për pozitat
dhe pikëpamjet që përfshiheshin në faqet e gazetës. Kjo rubrikë duhej t‟u ngarkohej
individëve me eksperiencë, të cilët dispononin një kulturë të përgjithshme në fushën
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letrare dhe jo vetëm kaq. Diçka e tillë nuk ishte e mundur për gazetën “Llaiko Vima”,
kështu që rrugëzgjidhja ishte të përballohej ose me botimin e shkrimeve të kritikëve të
çastit, të cilët me iniciativën e tyre e mernin përsipër këtë gjë, ose peshën e
argumentimit e merte përsipër ndonjë nga gazetarët.
Në kritikat e botuara lexojmë vërejtje, rekomandime dhe sugjerime që kanë
lidhje me librin që merej në shqyrtim (analizohej struktura, forma, përmbajtja, gjuha
etj.). Kritikat përqëndroheshin në lidhjen e thellë të krijuesit me vendlindjen e tij,
jepnin një vëzhgim të përgjithshëm të gjithë veprës, bënin një kapërcim tek kritikë të
tjerë, që ishin marë me librin që kritikohej. Në disa prej këtyre shkrimeve kritike
jepeshin edhe dije teorike për gjininë ku përfshihej libri, pikëpamje teorike në lidhje
me artin modern dhe në lidhje me rolin e kritikës si funksion shpirtëror dhe krijues.
Ndër aspektet pozitive të kritikave mund të përmendim elementet biografike të
krijuesit, analizën e formës dhe të përmbajtjes së veprës.
Për llojet e ndryshme të librave, që kritikoheshin në shkrimet e gazettes,
ndiqeshin dy mënyra të paraqitjes kritike: 1. paraqitja bibliokritikat, e zgjeruar me
argument, dhe 2. shënimet bibliokritike, përmbledhëse dhe të shkurtra. Paraqitja e
parë realizohej nëpërmjet artikujve të gjatë, që ndaleshin në të gjitha aspektet e librit,
e shqyrtonin në mënyrë analitike dhe ishin manuale të vërteta. Ndërsa paraqitja e dytë,
që i drejtohej jo vetëm specialistit, por edhe lexuesit, përmbante pikëpamje të
kufizuara për çështje të artit, duke u përpjekur të ishte sa më shumë objektive në
gjykimet që formulonte. Qëllimi kryesor i këtyre shkrimeve ishte informimi i plotë i
publikut për botimet e reja dhe përpjekja për të nxitur lexuesit drejt leximit të librave.
Disa bibliokritika kryenin një detyrim formal të kritikut ndaj shkrimtarit, sesa
ndaj lexuesit, për shkak të respektit ndaj autorit, që ishte bashkëpunëtor i gazetës, ose
për shkak të vlerave origjinale të veprës (endopiotitas). Kritikë të tjerë mernin
përsipër rolin ndërmjetës midis shkrimtarit dhe lexuesit, për t‟i sjellë të dyja palët në
një kontakt më të afërt.
Megjithatë, kritika e poezisë ishte ajo që preferohej më shumë nga
bashkëpunëtorët, si gjini që kultivohej më lehtë nga shkrimtari dhe që ishte më lehtë e
gjykueshme nga kritiku. Ndër gjinitë e tjera të fjalës letrare kritikohej edhe tregimi,
por sigurisht, gjejmë edhe bibliokritika për të gjitha gjinitë e tjera të fjalës së shkruar.
Duke hulumtuar në përmbajtjet e bibliokritikave, konstatuam se në faqet e
gazetës kanë zënë vend, kryesisht shkrimtarë të Minoritetit Etnik Grek dhe libra me
interes e përmbajtje lokale, me synim kryesor prezantimin dhe promovimin e
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shkrimtarëve të Minoritetit Etnik Grek. U mbështetën fortë letrarët e rinj të Minoritetit
Etnik Grek me vlerësime pozitive dhe inkurajuese për veprat e tyre të para. Bëhej
fjalë për një taktikë të gazetës lokale, e cila dëshironte të nxirte në pah kapacitetet e
zonës, në fushën e krijimtarisë, dhe të ndikonte në shumë drejtime për zgjimin dhe
rilindjen e provincës. Në këtë kuadër u botuan edhe antologjitë me përmbajtje lokale,
që nxitën edhe disa shoqata të mereshin e të botonin historinë dhe zakonet folklorike
të atdheut të tyre.
Para vitit 1990 ishte i kufizuar interesi i gazetës për rubrikën “Kritika e
Librit”, ndërsa pas vitit 1990 interesimi i gazetës u drejtua në rubrikën “Kritika dhe
bibliografia”, ku numri i veprave të marra në shqyrtim ishte i konsiderueshëm.
Drejtimin e rubrikës e mori përsipër përgjegjësi i gazetës Nikos Kacalidhasi, i cili e
ushtroi kritikën me konseguencë dhe me një ndjenjë përgjegjësie absolute për rolin e
tij. Niko Kacalidha, diti të ndërtonte një fjalë kritike të përsosur, esenciale dhe të
goditur, që dispononte masën e duhur dhe kishte një aprovim të gjerë. Kritikat e tij
ishin të thella dhe të dokumentuara, nuk u mungonte gjykimi i drejtë, ndërsa vetë ai
ruante ekuilibrat dhe respektonte masën, pasi nga njëra anë paraqiste me thjeshtësi
dhe elegancë dobinë e librit të kritikuar, dhe nga ana tjetër, vinte në dukje mungesat
dhe dobësitë e mundshme.
Gjatë periudhës komuniste në Shqipëri, kritika letrare, kryesisht kritika socio –
realiste, merrej me anën ideologjike dhe shoqërore të veprës letrare. Një gjë e tillë
ndodhi edhe në MEG. Kjo gjë që u pasqyrua në faqet e gazetës “Llaiko Vima”.
Në fazat e para të këtij procesi të bien në sy shkrime kritike për personalitete
të mëdhaja të realizmit socialist shqiptar e të huaj. Një rast i tillë është shkrimi kritik
për një nga figurat e shquara të letërsisë botërore, e që zë një vend nderi në të, për
shkrimtarin rus Maksim Gorki222. Një sërë studimesh panë dritën e botimit në kuadër
të njëqind vjetorit të lindjes së tij. Në gazetë u botuan edhe artikuj që u kushtoheshin
personalitetëve të shquara të Minoritetit Etnik Grek, të cilët kishin shkruar një rrugë të
ndritshme në fushën e politikës, të shkencës, të kishës dhe i kishin shërbyer me
aktivitetin, në mënyrë të veçantë, atdheut të vet. Gjithashtu, në faqet e gazetës gjetëm
edhe nekrologji e përkujtimore filologjike, si dhe analiza tekstesh letrarë ose tekstesh
të rastësishëm, që kishin të bënin me fakte dhe ngjarje jubile.

222

Artikulli me titull «Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ξεαιηζκνύ ζηε ινγνηερλία», εθεκεξίδα
«Λατθό Βήκα», 23.06.1949, fq. 3.
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Gazeta “Llaiko Vima” nuk ka patur redaktorë të përhershëm për rubrikën
“Kritika e librit” , por pas viteve 1990 kjo pjesë e gazetës filloi të rinovohej duke u
bërë më e rregullta, më cilësorja dhe më përfaqësuesja, në sajë të kontributit të
redaktorit Niko Kacalidha, një prej poetëve më të njohur të MEG. Në përgjithësi
kritika për librat bëhej më shumë rastësisht sesa sipas një skeme të menduar e të
realizuar më parë. Librat, të cilëve u dedikohej kritika letrare, ishin ata të poetëve dhe
shkrimtarëve të Minoritetit Etnik Grek. Më të preferuarat ishin studimet për poezinë,
tregimin, folklorin, por edhe libra me përmbajtje të ndryshme.
Një tjetër kritik i gazetës ishte Vaso Koroshi, kritikat e të cilit ishin të gjata
dhe gjykonin në thellësi veprën letrare të marrë në shqyrtim.
Niko Kacalidha kritikonte vetëm vepra të shkrimtarëve të Minoritetit Etnik
Grek, duke shkruar me modalitetin e “mesit të artë” të kritikës, duke kombinuar
ashpërsinë me inkurajimin, që kishte për qëllim dashamirësinë dhe përmirësimin e
dobësive nga ana e shkrimtarit. Kacalidha përpiqej me humanizëm dhe dituri, që
kritikat e tij të mos denigronin, shkatërronin dhe asgjësonin shkrimtarin dhe librin e
tij.
Dhimitër Qiqi, kishte gjithmonë një fjalë të mirë për veprat të cilat kritikonte.
Ai dallohet për këmbënguljen e treguar në “Antologjinë e poezisë së Minoritetit Etnik
Grek”, në vlerësimin e përpjekjeve të rëndësishme të bëra për të pasur antologjinë
lokale, e cila shërbeu dhe shërben për zgjimin shpirtëror të lexuesve minoritarë.
Shënimet e tij kritike përgjithësisht ishin shumë të shkurtra, pothuajse të
përmbledhura. Ato ishin më tepër prezantime të librave të kritikuar, sesa një thellim i
kujdesshëm dhe serioz në analizën e tij.

Përkthimet
Poezia, tregimi dhe romani janë tre llojet e shkrimit, me të cilat bëhet e
pranishme letërsisa e Minoritetit Etnik Grek në gazetën në fjalë. Në faqet e saj kemi
gjetur fragmenteve të tregimeve dhe romaneve, të përkthyer në gjuhën greke. Tregimi
i parë i botuar në këtë gazetë është ai rus, me titull “Një zemër e pazbutur”223 i
Labrenevit, i cili u ndoq nga disa të tjerë si: “Tania”224, heroina e sovjetikëve; “Ditari

223
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.09.1946.
Gazetë e cituar, 20.08.1945.
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i partizanit”225 i P. Ignatov; “Stalingradi”226 i V. Grosmas; “Duke studiuar hartën e
Bashkimit Sovjetik”227 i shkrimtarit Nikolla Mihaillov; “Flamuri valonte si flakë e
kuqe”228,

fragment nga vepra “Nëna” e Maksim Gorkit; “Zogu i furtunës”229 i

Maksim Gorkit; “Korrja”230 i Migjenit; “Fjalë nderi”231 i L. Pandelejefit; “Nata e Vitit
të Ri”232 i A. Vasiliefit; “Vitrina”233 i Ben Rozenplait; “Kameleoni”234 i Anton
Çehovit; “Metalurgu”235 i Maikël Goldit; “Atdheu”236 i Leningston Hiuzit; “Fati i një
njeriu”237 i Mihail Solohofit; “Librezë ushtarake”238 i Moisi Zaloshnjës; “Në shëpinë e
vjetër”239 i Daljan Shapllos; “Lufta, Viti i Ri, ai dhe ajo” 240 i Petro Markos; “Lena e
Tokallarëve”241 i Sterjos Spases; “Mirë na e prure, Daut!”242 i Gazmend Kongolit;
“Natë Shtatori”243 i Dhimitër Shuteriqit; “Një njollë e verdhë”244 i Dhimitër
Shuteriqit; “Zëri i bagëtisë”245 i Xhafer Martinit; “Egërsia”246 i Teodor Laços; “Duke
pritur Godonë”247 i Samuel Beket; “I huaji”248 i Albert Kamysë; “Njëqind

vjet

vetmi”249 i Gavril Garsia Markesit etj.
Shumica e romanëve të huaj të përkthyer, krijonin lexues fanatik të këtij lloji.
Të gjitha tekstet e prozës që botoheshin, fillimisht karakterizoheshin si tregime në
rubrika të përshtatshme të gazetës. Gjithashtu, gazeta botonte tregime të zgjedhura
dhe didaktike me qëllim të dobishëm pegagogjik dhe didaktik. Disa prej tyre e kanë
prejardhjen nga letërsia greke 250 dhe qipriote251.
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Përsa i përket gjeografisë së përkthimeve, ato janë nga letërsia shqiptare252,
letoneze253, bullgare254, e Bashkimit Sovjetik 255, ruse256, amerikane257, kineze258, e
Sudanit 259 etj. Në këto përkthime mbizotëronin temat socio – realiste. Një analizë e
shkurtër e fabulës, modelit dhe përmbajtjes së teksteve të tregimeve letrare, na
dëshmon se shumica e tyre duhet të analizohet në prizmin e romantizmit e realizmit
socialist. Ndërkohë, do të ishte e pamundur, të mungonin në gazetë tekste me
përmbajtje didatike, të përshtatshme për t‟u lexuar edhe nga rinia, sepse gazeta
“Llaiko Vima” ka treguar zell të madh në edukimin moral të brezave.
Qëllimi didaktik zbatohej nëpërmjet zhvillimit të mitit dhe legjendës.
Legjenda ishte një lloj i pëlqyeshëm nga të rinjtë dhe shfaqej në gazetë me një formë
tjetër, të ndryshuar. Temat më të hasura të tregimeve dhe romaneve të botuar në
gazetën “Llaiko Vima”, me ndikim të dukshëm nga romantizmi janë: dashuria, gruaja
(dashuria e pastër, gruaja ëngjëll), natyra (jo vetëm përshkrimi i natyrës, por dhe
ndërlikimi i saj në rrjedhën e tregimit e legjendës), udhëtari hero, aventurat dhe temat
lokale.

Jehona e teatrit dhe e kinemasë
Prezantimi i aktiviteteve teatrale ishte një nga temat më të preferuara të
gazetës “Llaiko Vima”. Sipas saj teatri duhet të edukonte masat, qëllimi i shfaqjeve
teatrale ishte ngritja ideore e politike e masave punonjëse, lufta e klasave dhe
përpjekjet për ndërtimin e socializmit.
Edhe pse gazeta kishte pak të dhëna për kinemanë, në to shprehej ideja se
kinemaja jepte mundësinë te dhjetra e mijëra shikues për të kuptuar dhe ndjekur të
kaluarën heroike revolucionare, të sotmen dhe të ardhmen. Gjithashtu, në faqet e
gazetës, mësojmë se komunat nënshkruanin kontrata me kinematografinë shtetërore
për projeksionin e shpeshtë të filmave, organizonin shfaqje të filmave historikë dhe
politikë për edukimin e qytetarëve. Projeksioni i filmave kinimatografikë shihej si një
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aktivitet kulturor që korrespondonte me krijimin e grupeve teatrale, koncertore etj. Të
gjitha këto aktivitete teatrale e kinematografike pasqyroheshin në faqet e gazetës
“Llaiko Vima” në formën e lajmeve apo njoftimeve të shkurtra.

Të ndryshme
Në gazetën “Llaiko Vima” është botuar një numër i kënaqshëm artikujsh që
kapin një larmi temash, u përgjigjeshin interesave të ndryshme dhe përpiqeshin të
propozonin zgjidhje për probleme lokale. Këta artikuj shprehnin edhe disa qëndrime
ideologjike dhe estetike të gazetës.
Pasqyrimi i botës shpirtërore e kulturore të Minoritetit Etnik Grek, përbën
objektin kryesor të çdo numri të gazetës. Ajo bënte promovimin turistik të zonës së
Minoritetit Etnik Grek, vlerësonte “thesaret e harruar”, bënte propozime përkatëse për
shfrytëzimin e bukurisë kulturore dhe të historisë. Të gjitha këto përbënin boshtin
kryesor të shumë artikujve.
Në gazetë kishin vendin e tyre edhe temat e arsimit dhe të sportit (për arsimin
bazë dhe atë profesional, arsimin agrar, si dhe për Shkollën e Mesme Pedagogjike në
Gjirokastër), që cilësoheshin si të një rëndësie të lartë kombëtare dhe shoqërore.
Dualieti periferi – qendër kapte një aspekt tematologjik të pasur për
shkrimtarët e Minoritetit Etnik Grek. I ndjeshëm ishte interesi i bashkëpunëtorëve
edhe për rrethin e provincën, me qëllim që edhe ata të përfshiheshin shpirtërisht, duke
ngritur biblioteka, teatre, shkolla muzikës, shoqata kulturore, si dhe duke organizuar
leksione.
Pas viteve ‟90, një problem tjetër serioz, të cilin e preknin artikujt dedikuar
qendrave provinciale, ishte rryma e fortë e emigracionit, e cila po largonte elementët
krijues drejt qendrave të mëdha urbane, brenda dhe jashtë vendit.

Koncepte estetike
1. Gazeta “Llaiko Vima”, përsa i përket arteve dhe sidomos letërsisë (d.m.th.
teksteve letrare), e kundërshtonte dhe e hidhte poshtë teorinë apo dogmën
borgjeze të “Artit për art” dhe mbështeste parimin leninist të artit si qëllim në
vetvete, që nënkuptonte se vetëm rezultati estetik ishte i padobishëm për publikun.
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Në faqet e gazetës ishte i pranishëm një material i gjerë me literaturë kritiko –
letrare që konsistonte në formulën se nuk ekzistonte art abstrakt dhe vetëekzistues,
art “aristokratik” që qëndronte larg nga publiku dhe i shkëputur nga nevojat dhe
kërkesat e jetës. Krijuesi, detyrimisht, gjendej nën ndikim reciprok me botën
përreth dhe veprën e artit, e cila ishte përherë në lidhje dialektike me epokën kur
krijohej.
2. Gazeta ishte e mbushur me artikuj kritikë të shkruar nga krijues e artistë si dhe
nga kritikë të fushave të ndryshme të artit, të cilët në tekstet e tyre shigjetonin me
fraza qortuese dhe moralizuese “artin për art”, artin modern dhe abstrakt. Në
artikujt e këtij lloji pranohej mundësia që arti mund të zhvillohej, mund të
transformojë veten përmes përsosjes së formave artistike, por kritikoheshin ashpër
shfaqjet ekstreme, hermetizmi, largimi nga jeta dhe realiteti etj.
3. Në gazetë, janë të shumta edhe pikëpamjet teorike kundër poezisë moderne,
kundër veprave letrare bulevardeske, artit të paangazhuar dhe i jepej mbështetje e
madhe artit (letërsisë) të stilit tradicional, pra artit që ruante formën kombëtare të
shprehjes. Në këtë kontekst, shumë talente letrare nga MEG u promovuan dhe u
mbështetën me shkollime e botime, ndërsa disa piktorë dhe skulptorë u dekoruan
sepse mbetën gjithmonë besnikë të traditës dhe nuk u përfshinë e nuk u ndikuan
nga teoritë e huaja të artit modern.
4. Art i madh duhet të konsiderohej ai që frymëzohej nga ngjarjet historike reale, nga
ngjarjet e mëdha shoqërore sepse vetëm kështu arti arrinte të japte një tablo të
gjerë dhe objektive të optimizmit dhe rëndësisë historike të zhvillimit. Vepra të
tilla artistike bëheshin të forta dhe të qëndrueshme sepse interpretonin idenë dhe
shpirtin e një populli duke fituar një karakter njohës dhe edukativ në rrjedhën e
kohës.
5. Në gazetë, përveç rolit të shkrimtarit, trajtohej edhe roli i kritikut, i cili fitonte
rëndësi të veçantë dhe ndikonte në mënyrë përcaktuese në ecurinë e letërsisë.
Kritiku letrar nuk duhet të konsumohej me mburrje boshe për vepra të kolegëve
shkrimtarë, por duhet të nxirrte në pah, përveç meritave, edhe “anët negative” të
veprës së kritikuar dhe të ndërtonte strategji për riparimin e tyre.
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KREU VII

Shembuj dhe shpjegime
Në faqet e gazetës “Llaiko Vima” në shumicën e rasteve në vendin e
kryeartikullit vendoseshin fjalime të udhëheqesve të lartë të Partisë e të pushtetit. Ato
shquheshin për boshllëk ideor, përsëritje skematike, tone tribunale, pathos entusiazt e
përkushtues si dhe për një gjuhë të drunjtë si në shembujt e mëposhtëm:

Kryeartikuj:
“Fjalimi i shokut Enver Hoxha në Kongresin e IV të Bashkimeve Profesionale të
Shqipërisë”
“Të dashur shokë të Bashkimeve Profesionale! Më lejoni t‟ju transmetoj në
Kongresin e IV të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, dhe nëpërmjet tij klasës
punëtore dhe gjithë punonjësve të vendit tonë, përshëndetjet e ngrohta të Partisë së
Punës së Shqipërisë, të Komitetit Qendror dhe të Qeverisë Demokratike. Partia dhe
Qeveria urojnë përzemërsisht në Kongres suksese në punë dhe kanë bindje të plotë se
Kongresi i IV i Bashkimeve Profesionale do të shënojë një datë të rëndësishme në
zhvillimin dhe forcimin më të madh të ekonomisë popullore, të mirëqenies së masave
punonjëse, të konsolidimit dhe të mbrojtjes së Demokracisë Popullore dhe të paqes në
botë.”260
“Leninizmi armë e pathyeshme e popujve në luftë për paqen, demokracinë dhe
socializmin”
“Nesër mbushen 85 vjet nga lindja e Vladimir Ilitç Leninit, themeluesit të
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të shtetit Sovjetik, udhëheqësit dhe
mësuesit të punonjësve. Mijëra punonjës në të gjitha vendet, në çdo kontinent,
përgatiten të festojnë ditëlindjen e personalitetit më të madh të shekullit.” 261
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“Sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë
shoku Enver Hoxha vizitoi Rrethin tonë”
“Në 27 Korrik, para mesditës, arriti në Gjirokastër shoku Enver Hoxha,
sekretari i Parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Ai u mirëprit
nga autoritetet e vendit. I shoqëruar nga M. Xhani, sekretari i dytë i Komitetit të
Partisë së Rrethit, shoku Enver Hoxha vizitoi familjet e dëshmorëve të luftës
Nacional–Çirimtare dhe mësuesin patiot Iliaz Hoxha me të cilët bisedoi
përzemërsisht.”262
“U zhvilluan punimet e Sesionit të Katërt të Legjislacionit të 10 të Kuvendit
Popullor”
“TIRANË. Të hënën, filloi punimet Sesioni i Katërt i Legjislacionit të 10 të
Kuvendit Popullor. Kanë ndjekur punimet të ftuarit: punëtorë dhe kooperativistë
pararojë, punonjës të ministrive dhe institucioneve të ndryshme, përfaqësues të
shumtë organizatash, kuadro të organeve të pushtetit, të ekonomisë dhe të tjerë.
Deputetët dhe të ftuarit shpërthyen në duartrokitje të forta kur në sallë hynë
udhëheqësi i dashur i Partisë dhe i popullit shoku Enver Hoxha, kryetari i Presidiumit
të Kuventit Popullor shoku Ramiz Alia, kryetari i Këshillit të Ministrave shoku Adil
Çarçani etj.”263
Lajme të brendshme:
Në rubrikën e lajmeve të brendshme kemi ndeshur tipin e ligjërimit informues
dhe argumentues, sipas logjikës reporteriale nga terreni. Këto lloj shkrimesh
funksiononin në bazë të logjikës: informim + realizime detyrash, tejkalime + suksese
+ krijim dhe imitim modeli si p.sh.:
“Realizojnë premtimet që dhanë për nder të zgjedhjeve”
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“PESHKËPI E POSHTME. Pjesëmarrëset e organizatës së gruas së
Peshkëpisë së Poshtme u mobilizuan për të realizuar me nder premtimet që dhanë me
rastin e zgjedhjeve të reja të Frontit Demokratik.” 264
Rubrika: Nga gjithë vendi
Në rubrikën nga gjithë vendi silleshin gjithmonë njoftime me përparësi të
mëdha në prodhim e mirëqënien shoqërore, krijime të novatorëve që rrisin cilësinë,
përurime etj.:
“Në fabrikën e këpucëve u vendosën makinëri të reja”
“TIRANË. Në fabrikën e këpucëve në 3 Janar u bë mbledhja me punëtorët. Në
4 Janar do të fillojë puna për prodhimin e këpucëve me makineri të modelit të ri që
erdhën nga Çekoslovakia. Njëkohësisht, në makineritë ekzistuese do të bëhen
rregullime dhe përmirësime të rëndësishme.” 265
“Ambulanca e re e popullit”
“LLONGO. Në fund të vitit 1949 në barakat e Llongos u hap Ambulanca e
fshatit. Veprimtaria e saj, gjatë 8 viteve që kaluan deri më sot, ka qënë e sukseshme
për mbrojtjen e shëndetit të popullit. Më parë shumë fshatarë mjekoheshin ose
ekzaminoheshin nga doktorët që vinin nga Gjirokastra.”266
“Përgatitjet për ripyllëzimin”
“GJIROKASTËR. Para disa ditësh në Gjirokastër u krijua komisioni për
përgatitjen e fushatës së ripyllëzimit dhe përpjekjet për ndalimin e gërryerjes së
dheut. Komisioni pranoi programin e gjerë të punës për javën e ripyllëzimit që do
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fillojë nga 21 deri në 27 Nëntor dhe për ndalimin e gërryerjes së tokës që fillon gjatë
muajit Dhjetor.”267
Lajmet e jashtme ofronin informacione nga jeta e vendeve dhe popujve të kampit
socialist por edhe me gjerë. Përmes informacioneve për jetën partiake, shtetërore e
shoqërore, të dhëna gjithmonë përmes përsëritjeve të klisheve gjuhësore, synohej të
krijohej ideja e rrugës së drejtë socialiste e komuniste si p.sh.:
“Kongresi i shkrimtarëve të Bashkimit Sovjetik mbaroi punimet e tij”
“MOSKË. Në 26 Tetor në Moskë Kongresi i Dytë i shkrimtarëve përfundoi
punimet e tij që zgjatën 12 ditë. Në këtë Kongres folën rreth 200 veta që përfaqësonin
të gjitha llojet e letërsisë shumëkombëshe sovjetike, si dhe shkrimtarë nga shumë
vende të huaja. Kongresi tregoi unitetin ideologjik të letrarëve sovjetikë,
vendosmërinë e tyre për të punuar për suksese të reja në zhvillimin e letërsisë.” 268
Rubrika: Nga jeta botërore
“Përbërja e re e Kuvendit të Indonëzisë”
“BOGOR. Komiteti Qendror i Zgjedhjeve botoi të dhëna në lidhje me
përbërjen e re të Kuvendit të Indonizisë që u zgjodh në 29 Shtator. Partia Nacionale
gjendet në krye me 65 vende, Partia e Masiumit ka 59 vende, Partia Naktadul Ulama
54 vende dhe Partia Komuniste 49 vende.” 269
Rubrika: Lajme nga Demokracia Popullore e Hungarisë
“Rritet prodhimi i plehrave kimike.”
“BUDAPEST. Industria e Hungarisë, me qëllim që të ndihmojë rritjen e
produkteve bujqësore, ngre vazhdimisht prodhimin e plehrave kimike. Në planin e
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parë pesëvjeçar u ndërtuan dy fabrika të plehrave kimike që prodhojnë më shumë sesa
para lufte.”270
Një kategori publicistike mjaft e lakmuar për gazetën ishte reportazhi, i cili
sillte gjithmonë entuziazëm, gëzim dhe hare nga fronte të ndryshme të jetës e të
punës:

Reportazhe:
Nga provimet në shkollat tona
Reportazh: “Emocione dhe buzëqeshje”
“Nxënësit e vitit të fundit të shkollës 11–vjeçare “Asim Zeneli” sado që
përpiqeshin, nuk mund të fshihnin emocionet e tyre, që u shfaqën me ngacmime të
tepërta dhe buzëqeshje. Një vit, ose më mirë 4 vite u përgatitën për këtë ditë. Brenda
një ore treguan njohuritë duke justifikuar shpresat e tyre, të prindërve, të mësuesve,
duke dëshmuar gjithashtu se janë të denjë për kujdesin e Partisë. Provimi i parë u
zhvillua në lëndën e letërsisë.”271
“Duke kaluar monopatet me dëborë”
“Më të moshuarit e Livadhiasë thonë se dëbora e këtij viti është e paparë. Atë
që më parë e shikonim në majën e Miliasë ose në majë të malit të Dhivrit, tani, na
kërcet poshtë këmbëve tona. Dhe është shumë bukur. Çdo gjë është veshur me të
bardha dhe ndjejmë një kënaqësi të veçantë, por edhe një shqetësim për mbjelljet dhe
blegtorinë.”272

Lajme kulturore:
Rubrika: Shënime historike
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“Butrinti”
“Pak kilometra larg Sarandës, para disa shekujsh, lulëzonte një nga qytetet më
të bukur dhe më të njohur të lashtësisë, Butrinti. Ky qytet, nga i cili sot ruhen vetëm
disa rrënoja, ishte i ndërtuar në anën juglindore të gadishullit të Ksamilit dhe lagej nga
ana lindore nga ujërat e liqenit të Vivarit dhe në Jug nga ujërat e kanalit që lidh
Vivarin me detin.”273
K. Bozhoriti
“Në Festivalin Kombëtar”
“Këto ditë u zhvillua në Tiranë Festivali Folklorik Kombëtar. Midis grupeve
folklorike që u shquan janë: Kori i Këngëve Popullore të Malëshovës (Përmet), me
këngën e re “Dhuratë e artë”, dhe Grupi i Valleve të Leshnicës (Delvinë).” 274
“U zhvillua Festivali Folklork i Rrethit”
“Në kuadrin e “Javës së Enverit” në qytetin e Gjirokastrës u organizua
Festivali Folklorik i Rrethit. Katër ditë me radhë në sheshin para monumentit të
udhëheqësit të paharruar gjëmuan këngë dhe valle popullore, të interpretuara nga
grupet folklorike popullore të Rrethit.”275
Korrenspondenti ynë
“Festivali Folklorik i Minoritetit Etnik Grek në Athinë”
“Organizata “Forum” e Minoritetit Etnik Grek në bashkëpunim me artistët dhe
me grupe të tjera të Minoritetit Etnik Grek, organizon Festivalin Folklorik me tradita
nga vendlindja jonë, i cili do zhvillohet në Maj të vitit 2007 në Athinë.” 276
Lajme të shkurtra:
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Rubrika: “Lajme të Shkurtra”
“LONDËR. Në Londër vazhdon mbledhja e Partisë Agrare, ku do të merret
vendimi për socializimin e industrisë së rëndë si dhe për shndërrimin e një pjese të saj
në industri bërthamore.”277
Rubrika: “Lajme të Shkurtra”
“ATHINË. Në Greqi zgjerohet lëvizja për lirimin e Manol Glezos dhe
patriotëve të tjerë grekë. Deri tani nënshkruan letrën që kërkon lirimin e Manol
Glezos më shumë se 76.000 persona.”278
Rubrika: “Lajme të shkurtra nga Gjirokastra”
“Shkollat e qytetit të Gjirokastës ndodhen në gjendje të vështirë për arsye të
mungesës së energjisë elektrike. Më shumë se 1.000 nxënës kanë ngelur pa ngrohje
dhe kushtet për mësimdhënie janë të papërshtatshme.” 279
Lajme të jashtëzakonshme:
“Mollë me kungulleshë”
“Van Li Teh teknik në Institutin e Kërkimit të Perimtarisë së Sadukut arriti të
shartonte mollë me kungulleshë që dha rezultate të mira. Ai shartoi mollë të vogla me
degët e kungulleshës e cila i jep ushqim mollës me plot lëndë ushqyese.” 280
“Shira të mëdha ranë në 4 Korrik 1956 në qytetin e vogël Junjiovil në
Amerikë. Brenda një minute lartësia e ujit arriti në 31 ml.” 281

Ftesa:
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“Ftesë e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit drejtuar fshatarësisë
punonjëse.”
“Fshatarë, kooperativistë, punonjës të fermave bujqësore të shtetit!
Përgatitja në kohën e duhur për mbjelljet e pranverës së këtij viti është një nga
detyrat bazë të fshatarësisë sepse nga kjo fushatë sigurohet buka e popullit dhe
materialet e para për industrinë. Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe i Partisë së
Punës së Shqipërisë në lidhje me mbjelljet e vjeshtës dhe masat parapërgatitore për
fushatën e mbjelljes pranverore, përcakton një serë detyrash nga plotësimi i të cilave
varet realizimi i sukseshëm i planit për mbjelljet.”282

Libra:
Rubrika: Botimet e reja në gjuhën greke
“Heronjtë e Greqisë”
“Kohët e fundit midis librave që u botuan në gjuhën greke nga Stëpia Botuese
“Naim Frashëri” është dhe libri me titull “Heronjtë e Greqisë” që përmbledh 2 mite:
“Marinarët e anijes Argo” dhe “Herkuli”.”283
V. Smirnova
“I lirë dhe i burgosur” vepra e pasqyrës së jetës së Minoritetit Etnik Grek.”
“Libri i Konstandino Qiriakos me titull “I lirë dhe i burgosur” është një
pasqyrë e jetës së Minoritetit Etnik Grek, jo vetëm gjatë periudhës 50–vjeçare të
diktaturës së regjimit të kaluar në Shqipëri por edhe pas rënies së saj. Shkrimtari i
librit tregon ngjarjet dhe veprimtaritë të cilat shënuan jetën e autorit dhe të të gjithë
patriotëve të tij që vuajtën nga regjimi i kaluar.”284

282

Gazeta «Λατθό Βήκα», 13.01.1955, fq. 1.
Gazetë e cituar, 17.04.1960, fq. 3.
284
Gazetë e cituar, 05.03.1998, fq. 3.
283

80

Rubrika:Probleme
“Shfarosja e karkalecave”
“Rrezikohet prodhimi i ri nga kërcënimi i karkalecave. Të gjithë e njohim
rolin e karkalecave në shkatërrimin e bimëve të ulëta. Në çdo vënd që kalojnë nuk
lënë gjethe jeshile.”285
“Kongresi i Dytë i Rinisë”
“Rinia antifasishte ka punuar pa u lodhur, muaj me radhë, për të arritur në
Kongresin e Dytë me duart plot. Të rinjtë u vendosën në konkurencë se kush do të
paraqitej më mirë. Kongresi pritej me padurim. Në çdo vend ngriheshin parulla.
Populli me kuriozitet pyeste se çfarë ishte Kongresi i Dytë i Rinisë. Kongresi i Dytë
është një institucion i rëndësishëm jo vetëm në jetën e lirë të brezit të ri por dhe në
jetën politike të popullit shqiptar.”286
Rubrika: Me gjuhën e numrave
“Në fushën e industrisë”
“Në 1950–ën, në krahasim me 1938–ën prodhimi i përgjithshëm industrial u
rrit afër katër herë më shumë, kurse në 1945–ën afër 1,4 herë.”287
“Në fushën e bujqësisë”
“Në 1954 sipërfaqja e kultivuar i kalon 70% hektarët e 1938–ës.”288
“Transportet”
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“Në vend zhvillohen pandërprerë transportet automobilistike dhe detare.
Gjithashtu një rol të rëndësishëm luan transporti i trenave që u prodhuan pas Çlirimit.
Në 1954 transporti i mallrave arrin në 1.462.000 ton kurse në 1938 ishte 112.000.”289
“Ndërtimet”
“Ndërtimet e vendit përfaqësojnë 6% të investimeve. Në krahasim me vitin
1938, në 1950 është 9 herë më i madh, në 1954 është 11 herë më i madh dhe në 1955
do të jetë 12,5 hërë më shumë.” 290
“Tregëtia”
“Në vend gjendet një rrjet prej 2.854 dyqanesh shtetërorë nga të cilat 994
gjenden nëpër fshatra. Pesha specifike e tregëtisë së socializmit nga 21,4% që ishte në
1946–ën dhe 76,9% në 1950–ën, në 1954–ën ishte 81,6%.”291
“Furnizimi i punonjësve”
“Furnizimi i punonjësve përmirësohet vazhdimisht. Çdo person në 1954–ën,
krahasuar me 1950–ën, mori më shumë sheqer rreth 56,3%, makarona 37,1%, mish
dhe peshk 9,55, etj.”292
“Arsim–Kulturë”
“Në 1954–ën në vendin tonë kishte 2.140 shkolla fillore me 136.800 nxënës,
315 shkolla shtatëvjeçare me 39.700 nxënës, 28 shkolla të mesme me 8.600 nxënës
dhe 6 institute të larta me 1.200 studentë, kurse në 1938–ën kishte 643 shkolla fillore
me 53.000 nxënës, 11 shkolla shtatëvjeçare dhe shkolla të mesme me 6.306 nxënës
dhe nuk kishte institute të lartë.”293
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“Higjenë”
“Para çlirimit gjendeshin 8 spitale me 820 shtretër, 38 konsultore, 2 qendra
kundër malaries, 7 qendra për shfarosjen e mushkonjave dhe një laborator
baktereologjik. Sot ngrihen 48 spitale me 3.559 shtretër, 5 sanatoriume me 1300
shtretër, 4 krevendore me 520 shtretër, 3 çerdhe me 270 shtretër etj.”294
“Shkolla Shtatë–vjeçare e dalluar”
“Shkolla Shtatë–vjeçare e Çatishtës është një nga shkollat me të dalluara të
rrethit të Gjirokastrës. Sukseset e kësaj shkolle u theksuan në mbledhjen e mësuesve,
para disa ditësh, për analizimin e punës së semestrit të parë të vitit shkollor 1954–
1955.”295
“Lëvizja politike në fshat”
“SOTIRË. Për dy vjet me radhë banorët e fshatit Sotirë kanë punuar
vullnetarisht për të ndërtuar vatrën e kulturës të Frontit Demokratik. Për stolisjen dhe
mobilimin e saj vjet u harxhuan 8.000 lekë nga arka e kursimit të fshatit. Sot ajo është
bërë qendër kulturore e vërtetë. Aty bëhen mbledhje me pjesëtarët e Frontit
Demokratik, mbrëmjet e fshatit dhe jepen shfaqe teatrale.” 296
Korrespondenti ynë
“55 kurse në gjuhën shqipe”
“GJIROKASTËR. Rinia e Minoritetit Etnik Grek tregon interes të veçantë për
të mësuar gjuhën shqipe. Nga fillimi i Tetorit të 1954–ës në 55 organizata të reja
popullore nëpër fshatra u hapën kurse për të mësuar mirë gjuhën shqipe. U
rregjistruan në „to 1.115 të rinj dhe të reja.” 297
Korespondenti ynë
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“Lajmërim i Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë për
thirrjen e Kongresit të Tretë të P.P.Sh–së”
“Plenumi i Komitetit Qendror të P.P.Sh–së në mbledhjen e 28–2–1955
vendosi thirrjen e Kongresit të Tretë të P.P.Sh–së më 25 maj 1956.”298
“Intervistë e N. A. Bulganinit në drejtorinë e zyrës së Uashingtonit të Firmës
“Telenius” Çarls Siat”
“MOSKË. Po japim përgjigjet e kryetarit të Këshillit të Ministrave të
Bashkimit Sovjetik N. A. Bulganin për pyetjet që i bëri drejtori i zyrës së
Uashingtonit të Firmës “Teleniu” Çarls Siat.”299
“Grupi teatral i rinisë në veprim”
“DERVICIAN. Dhjetë të rinj dhe të reja përbëjnë grupin teatral të Organizatës
së Rinisë që vepron sipas programit të sallës së leximit të fshatit.”300
Një muaj në Bashkimin Sovjetik (Shënime udhëtimi): “Në teatër”
“Kur u ktheva nga Bashkimi Sovjetik sa herë që më pyesnin miqtë dhe të
njohurit se çfarë më pëlqeu më shumë në atë shtet socialist ishte e vështirë të jepja një
përgjigje. Nuk është e lehtë të japësh një përgjigje të prerë kur shikon nga afër
mrekullitë që kanë krijuar ndërtuesit e sotëm të komunizmit dyzetë vitet e fundit.
Përshtypje më bëri teatri sovjetik. Ishte me të vërtetë madhështor dhe i
papërshkrueshëm.”301
Spiro Xhai
“Lajmerimi i përfundimeve të emulacionit të vullnetarëve, korrespondentëve për
dy–mujorin e Parlamentit – Gusht 1957”
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“Komisioni i emulacionit të Redaksisë së gazetës “Llaiko Vima” duke studiuar
përfundimet e punës së korespondentëve vullnetarë të gazetës në dy–mujorin e
Korrik–Gusht deklaron për këtë periudhë korenspodentët si vullnetarë të dalluar.”302
Rubrika: Nga gjithë vendi
“Brezi i vjetër i marinarëve tanë”
“DURRËS. Çdo ditë nisen nga Durrësi për në porte të ndryshme të Adriatikut
shumë anije të flotës sonë të transportit detar. Ekuipazhi i anijeve ka shumë marinarë
të vjetër që ndeshen me detin. Detarët e rinj kanë shumë respekt për manirarët e vjetër
me shumë eksperiencë.”303
“Lexoni libra të rinj”
“Traktoristja” e Pano Çukës
“Pas dy përbledhjeve të tij poetike “Jetë e Lirë” dhe “Vjershat” poeti Pano
Çuka paraqet veprën e tij të tretë “Traktoristja”, me më shumë se 1.300 vargje dhe një
nga botimet më të mira për të cilin mori çmim në konkursin e fundit kombëtar për
nder të 40 vjetorit të Revolucionit Socialist të Tetorit. Leni, një fshatare nga Vurku që
ngrihet kundër gjykimeve të vjetra që skllavëronin gruan, vendosi të shkonte në kurse
për t‟u bërë traktoriste në kooperativën e saj. Por kjo nuk ishte gjë e lehtë. Duhet të
mundohej shumë për parandalimin e gjykimeve të të tjerëve, sidomos të nënës së saj
që, edhe pse ishte grua e mirë, nuk mundi të çlirohej nga idetë prapanike. Kjo fshatare
e vogël luftoi shumë të mësote zanatin e vështirë të traktoristes, por doli fitimtare
sepse në çdo moment të vështirë pranë saj ishte Partia, por edhe sepse në çdo hap
frymëzohej nga bashkëpunëtorja e saj traktoristja e njohur sovjetike, heroina e punës
socialiste Pasja Angjelina. “Traktoristja” jep një pasqyrim real të jetës, si edhe
veprimtarinë e rolin e gruas së lirë të shoqërisë socialiste. Kjo vjershë ka pamje lirike.
Kushton 10 lekë.”304
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K.S.
“Pesë letra” tregim i Spiro Xhait
“Kush është ai që nuk e ndjen hidhërimin e kurbetit? Tema e kurbetit ka
përhapje të gjerë në folklorin tonë. Atë e përmendin këngët laike, legjendat e
dhimbshme dhe këngët që këndon populli ynë. Kjo plagë akoma është e hapur në
vendin tonë sepse shumë nga të afërmit tanë jetojnë akoma në kurbet. Kjo justifikon
më së miri ndikimin e madh të tregimit “Pesë letra” në masat e gjera. Por nuk është
vetëm kjo. Shkrimtari me mjeshtëri, në të pesë letrat, përshkruan në mënyrë
psikografike historinë dramatike të Avjerinisë që priste shumë vite burrin e saj të
dashur nga Australia. Por, për fat të keq, letrat nuk i merr bashkëshorti i saj i cili më
në fund arrin të kthehet në atdheun e tij të lirë, që e pret me duart hapur, për të
kontribuar edhe ai për socializmin. Këtu drama ndërlikohet sepse Kiçua, burri i
mërguar, gjen Avjeron të martuar. Zgjidhja është interesante dhe tregon me
dinamizëm vendosmërinë e një gruaje të lirë të regjimit socialist. Kushton 10 lek.” 305
K.S.
“Anektoda” në faqen letrare
“Shkrimtari Francez Balzak i kushtohet letërsisë. Prindërit e kundërshtonin
këtë fakt.
– Disa thoshin se në letërsi ose do të jesh mbret ose asgjë.
– Atëherë, mirë – i ndërpreu Balzaku – unë do të jem mbret.”306

Thirrje
“Punëtorë, fshatarë, nxënës, intelektualë!
Bleni dhe lexoni sa më shumë libra. Libri është shoku më i mirë i jetës suaj. Në
bibliotekat popullore, në dyqanet e konsumit kooperativist do gjeni libra në gjuhën
greke si më poshtë.”307
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“Festivali Folkorik i Dropullit”
“Në Vrisera, një ditë të bukur Prilli, qindra të rinj dhe të reja nga të gjitha
fshatrat e Dropullit të sipërm u mbodhën për Festivalin Folkorik të vendit. Hapja e
festivalit u bë me një entuziazëm të papërshkruar. Grupi i rinisë dhe i pionierëve të
Frontit paraqitën programin e tyre.” 308
Rubrika: Të njohim pasuritë e vendit tonë
“Nafta, përdorimi i saj dhe perspektivat në Shqipëri”
“Çfarë është nafta?”309
Rubrika: Çështje shkollore
“Të shpejtojmë përgatitjet për vitin e ri shkollor”
“Në të gjitha shkollat tona po bëhen përgatitjet e fundit për fillimin e vitit të ri
shkollor. Në 1 Shtator të gjitha duhet të jenë gati. Paralelisht duhet të mendojmë për
arritjen çështjeve të tjera të rëndësishme, që lidhen me arsimin, të parealizuara këtë
vit shkollor.”310
“Konkurs, për nder të 15 vjetorit të Çlirimit të atdheut”
“Ministria e Arsimit dhe Kulturës në bazë të vendimit Nr. 143, të Këshillit të
Ministrave, më datën 07.04.1958, deklaroi shpalljen e konkursit për veprat bazë të
letërsisë dhe për veprat e pikturës dhe skulpturës.”311
Rubrika: Nga folklori ynë i pasur
“Ku je nënë Bistricë dhe motra ime det…”
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“Krijimi shpirtëror i popullit tonë është i pasur. Këngët popullore, proverbat,
legjendat, traditat etj. janë gurrë e çmuar. Por, detyrë e rëndësishme është të
grumbullohet dhe të mbrohet kjo pasuri që tregon ndjenjat, shpresat, përpjekjet,
diturinë e popullit tonë.”312
Telegram “Drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, drejtuar
Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë”

“Masat punonjëse të fshatarësisë kooperativiste të Rrethit tonë, që synojnë të
fitojnë konkursin socialist midis Rrethit tonë dhe Rrethit të Gjeoksait, të Demokracisë
Socialiste të Axerbaixan–it, si dhe midis Rrethit tonë dhe rrethit të Gjirokastrës për
nder të 14 vjetorit të Çlirimit dhe muajit të miqësisë Shqiptaro–Sovjetike, shënuan një
sërë suksesesh.”313
Këshilli popullor i Rrethit
Kryetari Miho Xhai
Komiteti i Partisë së Rrethit
Sekretari i parë Mustafa Pajenka
Rubrika: Jeta e re në fshat
“Leshnica nga dimri në pranverë”
“Në rrëzë të Stugarës është ndërtuar fshati Leshnicë. Nëqoftëse viziton fshatin
në stinën e pranverës dhe të verës do mbetesh i habitur para këtij vëndi të bukur. Edhe
po të jetë vjeshtë prapë do mbetesh i kënaqur.”314
Rubrika: Zëri i rinisë
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“U festua 16 vjetori i themelimit të organizatës”
“SOTIRË. Gjithë populli i fshatit u mblodh në 19 Dhjetor për të festuar bashkë
me të rinjtë 16 vjetorin e themelimit të Organizatës së Rinisë Komuniste në Sotirë.” 315
Th. Loli.
“Libra të rinj”
“Shtëpia Botuese Shtetërore “Naim Frasheri” botoi kohët e fundit një sërë
veprash në gjuhën greke. Këto libra do t‟i gjeni në bibliotekat e Gjirokastrës, të
Sarandës, të Delvinës dhe në dyqanet e konsumit të koopërativës.” 316
“U nënshkrua një kontratë tregëtie me Demokracinë Popullore të Bullgarisë”
“TIRANË. Në përfundim të bisedimeve që u zhvilluan me qeverinë
përfaqësuese të tregëtisë së Demokracisë së Bullgarisë u nënshkrua në Tiranë kontrata
e shkëmbimit të mallrave për vitin 1963.”317
“Një në tre banorë studion”
“Nëse viziton Kooperativën Bujqësore të Bashkuar “Miqësia Shqiptaro –
Azerbaixhane” të fshatit Aliko do të njohësh nga afër punën dhe jetën e
pjesëmarrësve. Sigurisht të bie në sy etja për të mësuar që karakterizon kooperativistët
tanë. Kanë kaluar disa vite që nga vjeshta e vitit 1959 që në Aliko u hap dhe
funksionon shkolla e natës. Vitin e parë u rregjistruan dhe e ndoqën atë vetëm 7
persona, shumica e tyre pjesëtarë dhe pjesëtare të Partisë.” 318
Koço Cakullit
“Përgatitjet për festimin e ditës së mësuesit”
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“SARANDË. Ditët e fundit në qytetin e Sarandës u mblodh komisioni i
formuar nga përfaqësues të Partisë, të pushtetit dhe të organizatave të masave për
festimit e 7 Marsit, ditën e mësuesit.” 319
Dashamir Toska
Rubrika: Me pak fjalë
“Në Angli, sipas statistikave zyrtare, gjenden 860.000 të papunë.”320
Rubrika: Rubrika e Gruas
“Këshilla për amvisat e reja”
“Shamitë prej mendafshi të çdo lloj ngjyre lahen shumë mirë me ujë të vakët në të
cilin hedhim krunde.”321

Rubrika: Shkenca dhe jeta
“Çfarë është tërmeti?” (Përgjigje për pyetjet e lexuesve tanë)
“Termetet janë fenomene që ndodhin në thellësi të tokës prandaj është shumë
e vështirë të zbulohen arsyet e vërteta.”322
Rubrika: Nga jeta politike në fshat: Aktivitete kulturore dhe artistike
“U mbyll viti shkollor në shkollat e natës në fshatra”
“GJIROKASTËR. Viti shkollor në shkollat e natës në fshatra në rrethin e
Gjirokastrës u mbyll. Dega e edukimit dhe e kulturës së Rrethit ditët e fundit shpalli
përfundimet e provimeve.”323
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“Në vatrën e kulturës së kooperativës”
“BULARAT. Vatra e kulturës së Bularatit zhvilloi aktivitetin e gjerë politik
dhe kulturor me masat e fshatit. Në 4 muajt e parë të vitit 1963 u dhanë katër leksione
politike.”324
V. Daliani

Rubrika: Shkenca dhe feja
“Kush e krijoi botën?”
“Njerëzit janë interesuar gjithmonë për këtë çështje. Duke parë që nga duart e
njeriut ndërtoheshin objekte të ndyshme u fillua të mendohej që çdo gjë që ndodhet
rreth tyre ka lidhje me diçka, dikush e krijoi. Që këtu ka rrënjët e tij mendimi se edhe
rruzulli u krijua dikur nga dikush. Por është e pamundur për forcën e njeriut krijimi i
rruzullit tokësor dhe planetet e sistemit diellor, prandaj, njerëzit mendonin se bota u
krijua nga një ekzistencë mbinjerëzore e fortë. Meqë asnjë nuk e pa kurrë këtë
ekzistencë, atëhere u detyruan të mendojnë se është e padukshme. Popuj të ndryshëm,
sipas kushteve të jetës së tyre, krijuan legjenda të ndryshme në lidhje me krijimin e
botës. Disa nga këto legjenda më vonë u shkuajtën në libra fetarë (p. sh. në Bibël).” 325
S. Vardhami
Rubrika: “Sport”
“Nga 4 – 13 Korriku u zhvilluan në Tiranë, Durrës dhe Shkodër takimet për
kompionatin sportiv të voleibollit midis grupeve ushtarake të Demokracisë Popullore
të Kinës, të Demokracisë popullore të Koresë, të Demokracisë Popullore të Rumanisë
dhe Demokracisë Popullore të Shqipërisë.”326
Rubrika: Çështje politike të masave
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“Në fshatin e ri lulëzon politika”
“…Ku ka gjë më të mirë që pas punës të lexosh libra dhe të mësosh, të
mblidhesh bashkë me shokët dhe shoqet dhe t‟ia marrësh këngës popullore në
shtëpinë dhe në vatrën e kulturës ose në hijen e rrapit të përjetshëm, në anë të burimit
me ujin e kulluar, ku para syve të tu shtrihet panorama magjike…!” Këto fjalë të
udhëheqësit tonë shokut Enver Hoxha në fjalimin e fundit në Komitetin Qendror të
Partisë kishin jehonë të madhe në gjallërimin e aktivitetit politik në fshat.”327
F. Doda

Rubrika: Rubrika e mjeksisë
“Dispepsia tek fëmijët”
“Dispepsia është sëmundje që shfaqet tek fëmijët, e cila shfaqet më shumë në
verë dhe ka sindromin e jashqitjeve të shpeshta me ngjyrë jeshile.”328
Kristaq Toli
Rubrika: Përshtypje nga Kina
“Shangai i kuq përgjithmonë”
“SHANGAI. Qytet me 7.000.000 banorë, me industri shumë të zhvilluar, plot
lëvizje dhe gjallëri.”329
V. Gabia
Rubrika: Shqipëria socialiste në 20 vjetorin e Çlirimit të saj
“Zhvillimi i industrisë në Gjirokastër në vitet e pushtetit popullor”
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“Demokracia popullore gjendet tani në vitin e 20–të të jetës së saj të re. Nën
udhëheqjen largëpamëse të Partisë sonë marksiste–leniniste, me shokun Enver Hoxha
në krye, brenda disa viteve atdheu ynë, nga një vend bujqësor i prapambetur, u
shndërrua në një vend të fortë industrial bujqësor, me industri dhe bujqësi moderne të
përparuar, me kulturë të zhvilluar dhe me nivel të lartë jetese.”330
Taqi Nasto
Nënkryetar i Komisionit të Këshillit Popullor të Rrethit të Gjirokastrës

Rubrika: Kinematografi
“Edhe në vende të mënjanuara”
“Nga e kaluara ngelën disa ngjarje gazmore të cilat të bëjnë për një çast të
qeshësh, por që fshehin pas tyre shumë zemërim për një grusht shfrytëzuesish,
obskurantistësh dhe hidhërim për fatin e rëndë të masave popullore të shfrytëzuara.
Një “ngjarje gazmore” të tillë, kujtova në kohën kur drejtori i kinema–teatrit të
Gjirokastës fliste për interesin e njerëzve të thjeshtë të fshatit, të cilët prisnin shfaqjet
kinematografike.”331
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PËRFUNDIME
1. Gazeta “Llaiko Vima” tashmë është një institucion filologjik. Ajo përfaqëson
dhe nënkupton një fakt të pamohueshëm historiko–publicistik, veprimtari
publicistike voluminoze e të larmishme, itenerar kohor që zgjatet pothuajse
mbi një gjysëm shekulli, implikimin rreth vetës të një komuniteti të gjerë
prodhuesish dhe lexuesish, një biografi të larmishme njerëzore drejtuese e
gazetareske, status të caktuar të jetesës së MEG jashtë shtetit ame, Greqisë,
përpjekjen komunitare për identifikim, vetëzhvillim dhe integrim, stad të
caktuar të gjuhës greke dhe etnokulturës së origjinës.
2. Gazeta “Llaiko Vima” filloi të botohej më 1945, fill pas marrjes së pushtetit
nga forcat e spektrit të majtë ekstrem shqiptar, me vendim të Partisë së Punës
së Shqipërisë, atëherë Partia Komuniste e Shqipërisë. Rreth redaksisë së
gazetës u mblodh një rrjet i tërë bashkëpunëtorësh dhe korrespondentësh të
cilët ishin drejtues ndërmarrjesh, specialistë, mësues, nxënës etj. “Llaiko
Vima” ishte e vetmja gazetë në gjuhën greke deri në vitin 1991 kur filloi të
botohej gazeta me titull “I foni tis Omonias”. Qëllimi themelor politik i hapjes
së “Llaiko Vima–s”, gjatë komunizmit ishte përfshirja e MEG në proceset e
reja socialiste e komuniste, kontrolli politik i Minoritetit Etnik Grek si dhe
krijimi i një fasade formale ideologjike për gjoja respektimin total të të
drejtave të pakicave në vend. Në këtë kontekst kjo gazetë ishte një mjet
kulturor dhe ideologjik në arritjen e qëllimeve politike. Në pikëpamje formale
gazeta “Llaiko Vima” ishte një dokument e organ propagandistik i PPSH–së
në përpjekjen gjysmake për të zhvilluar identitetin kulturor e gjuhësor të
pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek. Gazeta u përpoq të ishte një mjet i
shkruar në gjuhën greke, i shprehjes së etnisë dhe ndërgjegjes etnike greke.
3. Gazeta “Llaiko Vima” ishte një organ militant i Partisë së Punës së Shqipërisë
që kontrollohej, drejtohej dhe financohej prej saj. Roli i këtij orgni ishte të
ndihmonte në ndërtimin socialist të shoqërisë dhe, ndërsa ishte një gazetë e
regjimit, artikujt e korespondencat që botoheshin ishin plotësisht në harmoni
me pikëpamjet dhe dëshirat e udhëheqjes së Partisë. Në asnjë mënyrë dhe në
asnjë rast ajo nuk mund të shprehte mospajtimin me regjimin. “Llaiko Vima”
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ishte gazeta që i drejtohej jo vetëm Minoritetit Etnik Grek por edhe shtresave
të tjera që dikur kishin lidhje me të.

4. Duke ruajtur vazhdimisht një konsekuencë gazetareske, materialet publicistike
te “Llaiko Vima–s” frymëzoheshin dhe u kushtoheshin pothuajse krejtësisht
çështjeve të lidhura me jetën, shqetësimeve të popullit të Minoritetit Etnik
Grek. Në këtë aspekt ky realitet ngjante si dy pika uji me problematikën
publicistike të pranishme në gazetat në gjuhën shqipe si: “Zëri i Popullit”,
“Bashkimi”, “Puna”, “Rinia” etj. Gazeta shkruante rreth temave jetësore të
popullsisë së Minoritetit Etnik Grek, paraqiste historinë e tij, elementët e
identitetit etnik grek, realitetet e reja ideologjike, politike e sociale si dhe
ndikimet e regjimit te ri në jetën këtij minoriteti. Objektivat e gazetës ishin
tërësisht ideologjike e politike në zbatim të direktivave partiake e shtetërore.
5. Kategoritë publicistike më të ndeshura, thuajse në çdo numër të botuar, ishin
Redaksionali, Kryeartikulli dhe Reportazhi. Redaksionalet ishin formuluar
ndër vite kryesisht prej kryeredaktorëve dhe grupit të redaktorëve kryesorë.
Ato reflektonin qartazi orientimet ideologjike e politike qendrore, por, në
shumë raste, edhe porositë e udhëheqësve politikë e drejtuesve lokalë, sidomos
me rastin e përfundimeve të konferencave e pleniumeve të Partisë apo
organizatave të Rinisë, të Gruas, të Pionierëve etj. Redaksionalet ishin porosi
të hapura shoqërore e organizative dhe thirrje luftarake për të vepruar në
mënyrë kolektive, në një drejtim të caktuar në themel të të cilave konsistonin
gjithmonë objektivat ideologjike: përhapja e mësimeve të Marksit, Engelsit,
Leninit, Stalinit dhe përvëtësimi sa më i mirë i këtyre mësimeve, fillimisht nga
drejtuesit e Partisë dhe ekonomisë në Minoritetin Etnik Grek dhe më pas nga
organizatat e ndryshme që vepronin në këtë hapësirë. Shumë herë
redaksionalet zinin vendin e kryeartikullit, ose së paku vendoseshin në
funksion të tij, dhe përcilleshin e lexoheshin si kryeartikuj. Në rolin e
kryeartikullit, gjithmonë në faqen e parë, në shumicën e rasteve botoheshin
fjalimet e Udhëheqësit të lartë të Partisë e të shtetit E. Hoxha të mbajtura në
Byronë Politike, në K.Q. të PPSH–së, nëpër ndërmarrje, institucione, shkolla
etj. Në raste të tjera, në rolin e kryeartikujve përdoreshin shkrimet e E. Hoxhës
të botuara në gazetat qendrore e sidomos në revistën “Rruga e Partisë”. Të
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gjitha këto, si fjalimet ashtu dhe shkrimet e formuluara enkas për të hedhur
teza dhe tema politike, kishin në brendësi të tyre tone të larta revolucionare,
leksik entusiazt dhe tribunal si dhe nota të forta kushtrimi, frymëzimi dhe
agjitacioni e propagande. Qëllimi praktik dhe utilitar i këtyre kryeartikujve
ishte zbatimi i vendimeve të Partisë në fushat kryesore të ndërtimit të
socializmit siç ishin zhvillimi i arsimit, edukimi politik i masave, zhvillimi
kulturor i shtresave të ndryshme shoqërore të Minoritetit Etnik Grek, forcimi i
unitetit Parti–Popull, përballimi i presioneve borgjeze e revizioniste etj.
Shumë herë, këto direktiva partiake projektonin një frymë qesharake, situata
pa kuptim dhe harxhim energjish njerëzore në mënyrë të pajustifikuar.

6. Reportazhet prezantoheshin si tekste publicistike në të cilat bashkëjetonin
direktiva dhe fakte jetësore. Autorët e reportazheve qëmtonin në hapësirën e
MEG dhe sillnin në gazetë realitete dhe fakte sociale, arsimore, ideologjike e
kulturore që kënaqin direktivat, duke i parë ato të realizuara në praktikë. Bëhej
një kujdes i madh që në çdo moment të spikaste fryma e epërsisë së botës së re
në lidhje me botën e vjetër dhe mjedisin kapitalist të dikurshëm. Kjo epërsi
mbështetej në dy elementë bazë, në besimin e një ligjësie apo determinizmi
historik që udhëzonte socializmin dhe krijimin e një njeriu të ri. Projeksioni i
këtij njeriu, si dhe elementët që formonin steriotipin e tij, ishte dominancë
tematike në gazetën “Llaiko Vima”, e cila përpiqej të bindtte lexuesit e saj se
komunistët bënin pjesë në një kategori njerëzish të përparuar në llojin e
“njeriut të ri”.
7. Përsa i përket procesit ekonomik dhe mirëqënies, gazeta “Llaiko Vima”
synonte suksesin në zhvillimin e fushave të ndryshme ekonomike sipas
udhëzimeve të ideuara dhe hartuara nga Partia, inspektimin dhe kontrollin në
prodhimin e produkteve bujqësore apo mallrave industrialë, zbatimin e mirë të
direktivave të partisë në zbulimin dhe denoncimin e “abuzuesve” dhe
dorëzimin e tyre drejtësisë, studimin e aktiviteteve të ndryshme të prodhimit
dhe transferimin e përvojës nga një sektor në tjetrin si dhe edukimin kulturor e
shkencor të rinisë shkollore, studentëve dhe intelektualëve.
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8. Megjithëse kjo gazetë ishte e pushtuar nga kontrolli ideologjik dhe politik pati
edhe aspekte pozitive të cilat lidhen me komponentë të ruajtjes dhe zhvillimit
të identitetit siç janë: ruajtja dhe dokumentimi i kompaktësisë etnike përmes
një organi të vetëm të shtypit, evidentimi dhe përpunimi i gjuhës greke, vjelja
dhe botimi i folklorit dhe i kulturës komunitare, afirmimi i intelektualëve të
pakicës etj. Në këtë kontekst, pati mundësi të konfimohej MEG si komunitet i
veçantë me histori, gjuhë e kulturë karakteristike. Gjuha greke e përdorur nga
anëtarët e kësaj pakice pati zhvillimet e veta në leksik, gramatikë dhe sintaksë,
në terminologji, në krijimin e shumë fjalëve të reja etj. Strereotipologjia u
karakterizua nga shfaqja llojeve të reja të gjuhës, ndërsa struktura gramatikore
dhe shprehja e saj u bazua në frazën e gjatë dhe në fjalë që përsëriteshin
rregullisht. Gjuha që përdorte gazeta “Llaiko Vima” kakakterizohej nga
mungesa e fleksibilitetit, nga ngjyra e theksuar politike dhe propagandistike.
Ajo reflektonte ndikimin e madh që ushtronte pushteti politik i Partisë
komuniste në formimin e një mënyrë shprehje të veçantë të ideve duke u
bazuar në kodin e elementëve të realitetit. Fjalët humbisnin kuptimin e tyre
fillestar dhe fitonin një kuptim të ri të përcaktuar nga kuadri politik. Konceptet
e përgjithëshme shndërroheshin në parulla dhe udhëzime për veprimtari
politike.

9. Në tekstet e gazetës mungonte liria dhe pavarësia e kulturës së gjuhës dhe
mendimit. Karakteristikë kryesore ishin parullat e Partisë. Shumica e
bashkëpunëtorëve të gazetës “LlaikoVima”, analistë politikë, korrespondentë,
shkrimtarë dhe poetë, përpiqeshin me çdo mënyrë të arrinin që shkrimet e tyre
t‟u ngjanin sa më shumë të ishte e mundur modelit apo shembullit qëndror të
gjuhës. Formati i gazetës dhe zgjedhja e materialit duhet të plotësonin disa
rregulla të përgjithshme që parashtronte Partia. Gazeta ishte e detyruar të
botonte në çdo fletë të saj artikuj që kontribuonin në edukimin e punëtorëve
dhe korrenspondenca që nxirrnin në pah punën e komunistëve në vendet e
punës së tyre. Zakonisht në vendin më të dukshëm në faqen e parë, e cila
mund të konsiderohet si vendi i artikullit kryesor, botohej edhe ndonjë artikull
i shkurtër ose lajme të shkurtra.
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10. Kishte edhe rubrika të veçanta të klasifikuara në tre grupe: rubrika të
përhershme, periodike dhe të jashtëzakonshme. Në gazetë botoheshin fotografi
me tema të marra nga jeta e udhëheqësve të Partisë, nga aktivitetet e
punëtorëve, nxënësve, forcave të armatosura etj. Nëpërmjet fotografive gazeta
përpiqej të frymëzonte dhe kultivonte respektin, i cili nga njëra anë në shumë
raste konvertohej në një lloj frike dhe nga anën tjetër në admirim për
udhëheqësit, fotografitë e të cilëve projektonin qëndrime madhështore.
Gjithashtu kultivohej ndjenja e superioritetit për fuqinë ushtarake të vendit,
ndjenja e epërsisë së teknologjisë me synim ngjalljen e krenarisë për projekte
të rëndësishme në ndërtimin e veprave të mëdha, kultivohej ndjenja e formimit
të klimës së luftës së vazhdueshme kundër armiqëve të popullit. Në faqet e
gazetës “Llaiko Vima” shfaqej çështja e lirisë së Shtypit konform konceptit
marksist, nëpërmjet analizave politike dhe referencave historike.
11. Në periudhën e parë të saj, 1945–1965, lidhur me poezinë, gazeta “Llaiko
Vima” ka pasur një politikë botuese specifike duke i kushtuar vëmendje dhe
vend të vecantë aspekteve ideologjike të cilat ecnin në koherencë me
zhvillimet e poezisë në letërsinë shqipe. Kryesisht ajo botonte atë prodhim
poetik që ishte i ndikuar nga konceptet estetike dhe vargëzuese folklorike, me
një tematike të kufizuar dhe të ceket që përfshinte heroizmin e Luftës
antifashiste, përpjekjet për transformimin e vendit dhe vazhdimin e luftës së
klasave kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm. Vargu që preferohej më
shumë në faqet e gazetës ishte vargu popullor me të gjithë komponentët dhe
frymën e tij: ritmin, rimën dhe metrikën. Ligjërimi poetik ishte skematik dhe i
thjeshtëzuar, madje shumë herë i mbushur me naivitete. Mbizotëronin fjalët
glorifikuese, entusuiazte dhe tribunale. Proza paraqiste një zhvillim më normal
e cilësor me gjinitë bazë: tregimi, novela dhe romani, me përfaqësues kryesor
Spiro Xhain, Pano Çukën, Jani Panon, Pavllo Shutin, Vasil Koçën e ndonjë
tjetër. Ndër temat më të lëvruara ishin Lufta antifashiste, rindërtimi i vendit,
paraqitaja e heroizmit popullor, transformimet shoqërore në botëkuptimin e
individit dhe jetën sociale. Botoheshin kryesisht vjersha të shkurtra, por dhe të
gjata, me shumë vargje e strofa, të rregulluara grafikisht relativisht mirë në
hapësirën e faqeve.
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12. Periudha e dytë, 1965–1990 për poezinë e publikuar në faqet e gazetës “Llaiko
Vima”, është një periudhë më karakteristike dhe më cilësore në raport me të
parën. Edhe pse u zhvillua si një letërsi e komanduar politikisht dhe
ideologjikisht, poetët fituan një lirshmëri dhe subjektivitet të dukshëm dhe të
vlefshëm për kohën. Ky proces novator poetik (nëse mund të quhet i tillë) gjeti
pasqyrim të gjerë në hapësirën e gazetës, falë dashamirësisë së redaktorëve
dhe drejtuesve të saj. Filluan të botoheshin vjersha që reflektonin elementët e
identitetit dhe ndërgjegjes etnike greke në sinkroni me përpjekjet për integrim
dhe përfaqësim në realitetin e ri sociopolitik mazhoritar. Inkursionet poetike të
krijuesve u përqendruan në pasqyrimin e problemeve të anëtarëve të MEG,
gjuhës greke, kulturës, zakoneve dhe traditave të tyre me një kujdes më të
madh ndaj rregullave të vjershërimit, cilësisë, nivelit artistik, nivelit tematik
etj. Për pasojë gazeta “Llaiko Vima” u bë kesisoj një mbështetje e hapur e
poetëve të MEG duke shfrytëzuar atë pak liri kulturore dhe ideologjike që
ofronte koha. Tematikisht poezia fitoi disa hapësira të reja sociale e kulturore
prandaj lulëzoi më tepër vjersha lirike, meditative dhe përsiatese në raport me
fazën e parë. Plejada e re, e etur për më shumë pavarësi dhe liri mendimi u bë
më refrektare ndaj vargut të lirë dhe ligjërimeve moderne, të shprehur në nivel
leksikor, sintaksor si dhe në përfytyrimet e reja simboliste e neosimboliste.
Kjo metodikë e re poetike vihet re sidomos në botimet e krijuesve të tillë si
Niko Kacalidha, Petro Çerkezi, Andrea Zarballa, Odisea Çerkezi, Stavro
Llajo, Vasil Barjaba, Vasil Qerama, Vangjel Millo Thoma Sterjopullo, Foto
Malo, Spiro Llajo, por edhe në brezin më të ri si Kosta Nusha, Vangjel
Zafirati, Alqi Papa, Ziso Lluci, Spiro Kristo, Telemah Koça etj.
13. Për gazetën “Llaiko Vima”, si për gjithë shtypin shqiptar të shkruar, periudha
1990 dhe në vijim përbën një hap të ri dhe cilësor. Përmbysja e madhe politike
e çliroi gazetarinë, gazetarët, dhe gazetat nga direktivat ideologjike dhe i hapi
rrugën vlerave të reja universale. Mori fund autoriteti i metodës estetike të
realizmit socialist dhe u çlirua mendimi estetik e filozofik pluralist. Gazeta
“Llaiko Vima”, hyri vrullshëm në lëvizjet e reja social–estetike duke i hapur
rrugë një poezie ku u konfirmuan tema e motive universale e metafizike që
lidheshin, sa me fatin e individit si personalitet specifik, aq edhe me
destinacionin e MEG në Shqiperi, në zhvillimet e reja politike, sociale,
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ekonomike e kulturore. Krijuesit minoritarë shpalosën zërin e tyre më fortë
dhe më lirshëm. Midis llojeve letrare tani vendin e parë e zë proza (tregime,
novela, romane) por edhe monografi, kalendare dhe memorialistika.
14. Përveç poezisë dhe prozës, krijuesit minoritarë kanë inaguruar ndër vite edhe
fondin e përkthimeve nga gjuha e huaj dhe kryesisht nga letërsia shqipe. Në
fushën e përkthimeve vlen të përmendet përpjekja e çmuar e Pano Çukës për
përkthimin në gjuhën greke të poezisë shqiptare të së shkuarës dhe të së
tashmes. Përkthime bëri edhe Vasil Koça, duke përkthyer nga greqishtja në
shqip “Apologjinë e vërtetë të Sokratit” dhe tregime të ndryshme. Të tjerë
përkthyes ishin Andrea Zarballa dhe Steriopullo, të cilët përkthyen poezi të
Xhevair Spahiut dhe të Fatos Arapit. Po këta poetë u morën edhe me kritikën
letrare, duke komentuar veprën e kolegëve të tyre. Kritikat letrare në
përgjithësi ishin formale, me disa përjashtime të kritikës serioze të Andrea
Zarballas dhe Thoma Sterios. Përsa i përket letërsisë për fëmijë mungesa është
e madhe. Pak u morën me të, më tepër që të kishte disa tekste për shkollat. Më
tepër iu kushtua rëndësi tekstetve shkollore. Dhimitër Qiqi botoi tre
përmbledhje me poezi për fëmijë. Këto poezi apo tregime kishin karakter
didaktik, sipas ideologjisë zyrtare.
15. Gazeta “Llaiko Vima” u bë “një shkollë” letrare, kryesisht poetike, që
distancoi sa mundi poetët nga vallja kolektive socio–realiste. Kjo shprehet:
a) në përpjekjet për të spostuar poezinë nga jehona e jetës së zbukuruar me stil
pompoz dhe të mbingarkuar me mbiemra, në dimensionet e saj reale. Kështu,
poezia e përfaqësuesve më të mirë të poeteve minoritarë, ka shumë elementë
të realizmit, gjë që mungon tek poezia e brezit të parë, që në pjesën dërrmuese
shkruante një poezi plot përfytyrime të rreme.
b) në evitimin e ndërgjegjshëm të fjalëve të rëndomta për lexuesin si: Partia,
Enver, socializmi, komunizmi, jeta e re, e ardhmja e ndritur dhe të tjera të
mbingarkuara me mjaft mbiemra. Gjithashtu vihet re një rënie e poezive me
temat e mësipërme.
c) në përdorimin nga ana e poetëve më guximtarë dhe më të talentuar edhe të
disa fjalëve me nënkuptime për t‟i kaluar publikut disa mesazhe të
guximshme.
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d) në evitimin e ndërgjegjëshëm të poezive në të cilat fjalët ose shprehjet e
tipit: jeta e re, Partia–nënë etj, që ishin prezente në veprat e poetëve dhe
prozatorëve të brezit të parë të pasluftës dhe që ishin bërë të rëndomta, në një
kohë kur shumë njerëz të cilët kishin bërë aq sakrifica, ishin bërë pesimistë,
kishin humbur besimin tek “Partia dhe tek e ardhmja e ndritur” që u
premtonte.
e) në përdorimin nga ana e një pjese më guximtare dhe më të talentuar të
fjalëve dhe poezive me një gjuhë me dy kuptime dhe nënkuptime, në masën e
mundshme për kushtet e atëherëshme, me qëllim që të kalonin disa mesazhe
tek lexuesit.
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.11.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.11.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.12.1963, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.12.1963, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.06.1964, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.06.1964, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.06.1964, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.06.1964, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.10.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.10.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.11.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.11.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.12.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.12.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.11.1965, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.11.1965, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.11.1965, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.11.1965, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1970, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1970, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.05.1970. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.05.1970.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 13.12.1970. [Gazeta “Llaiko Vima”, 13.12.1970.]
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.01.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.01.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.02.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.02.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.07.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.07.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.01.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.01.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.07.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.07.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.11.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.11.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.12.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.12.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.02.1974. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.02.1974.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1975. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.05.1975.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.10.1977. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.10.1977.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.08.1978. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.08.1978.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.02.1980. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.02.1980.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.02.1980. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.02.1980.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.10.1980. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.10.1980.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.04.1981. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.04.1981.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.03.1982. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.03.1982.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.03.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.03.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.08.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.08.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.10.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.10.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.12.1983, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.12.1983, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 09.01.1986. [Gazeta “Llaiko Vima”, 09.01.1986.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.06.1986. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.06.1986.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.06.1986. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.06.1986.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.01.1987, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.01.1987, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.06.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.06.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.11.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.11.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.07.1988. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.07.1988.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.11.1988. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.11.1988.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.12.1989. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.12.1989.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.10.1990, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.10.1990, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.03.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.03.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.09.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.09.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.10.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.10.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.10.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.10.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.10.1992. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.10.1992.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.12.1992. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.12.1992.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.03.1993. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.03.1993.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.05.1993. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.05.1993.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.03.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.03.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.04.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.04.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.05.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.05.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.07.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.07.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.07.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.07.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.09.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.09.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.10.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.10.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.12.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.12.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.01.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.01.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.03.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.03.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.04.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.04.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.05.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.05.1995.]
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.06.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.06.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.09.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.09.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.10.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.10.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.12.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.12.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.01.1996. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.01.1996.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.04.1996. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.04.1996.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.11.1996. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.11.1996.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 16.02.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 16.02.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.04.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.04.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.05.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.05.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.06.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.06.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.07.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.07.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.09.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.09.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.02.1998. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.02.1998.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.03.1998, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.03.1998, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 19.03.1998. [Gazeta “Llaiko Vima”, 19.03.1998.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.09.1998. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.09.1998.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.04.1999. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.04.1999.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.07.1999. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.07.1999.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.01.2000. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.01.2000.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.02.2000. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.02.2000.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.07.2000. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.07.2000.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.06.2003. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.06.2003.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.07.2003. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.07.2003.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.01.2007, fq. 16. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.01.2007, fq.
16.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.03.2007, fq. 16. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.03.2007, fq.
16.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.05.2007. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.05.2007.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 16-31.01.2008. [Gazeta “Llaiko Vima”, 16-31.01.2008.]
b. Shtojcë bibliografike orientuese
Tekste të ribotuara standarte sipas gazetave të mëdha komuniste
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.08.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.08.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.10.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.10.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.05.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.05.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.07.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.07.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.09.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.09.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.09.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.09.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.10.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.10.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.09.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.09.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.05.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.05.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.07.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.07.1994.]
Shembujt që dëshmojnë lidhjen e ngushtë të titullit me nëntitullin dhe plotësimin
që ky i fundit i bën të parit
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.07.1956, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.07.1956, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.06.1963, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.06.1963, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.12.1983, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.12.1983, fq. 1.]
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1955, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1955, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.01.1955, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.01.1955, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.01.1955, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.01.1955, fq. 3.]
Kronika
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.07.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.07.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.07.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.07.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.07.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.07.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.08.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.08.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.09.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.09.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.10.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.10.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.09.1946. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.09.1946.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 18.01.1947. [Gazeta “Llaiko Vima”, 18.01.1947.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.09.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.09.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.11.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.11.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.01.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.01.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.12.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.12.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.08.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.08.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.12.1989. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.12.1989.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.11.1955, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”,10.11.1955, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.01.1956, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.01.1956, fq. 4.]
Krijimtari shkrimtarësh
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.06.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.06.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.07.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.07.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.03.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.03.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.10.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.10.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.12.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.12.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1975. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.05.1975.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.10.1977. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.10.1977.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.02.1980. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.02.1980.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.03.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.03.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.03.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.03.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.04.1996. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.04.1996.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.07.1999. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.07.1999.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 16-31.01.2008. [Gazeta “Llaiko Vima”, 16-31.01.2008.]
Poetë dhe shkrimtarë të rëndësishëm grekë
Gazeta «Λατθό Βήκα», 16.07.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 16.07.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.12.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.12.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.10.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.10.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.12.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.12.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 09.01.1986. [Gazeta “Llaiko Vima”, 09.01.1986.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.01.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.01.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.07.1988. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.07.1988.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.03.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.03.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.10.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.10.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.10.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.10.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.03.1993. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.03.1993.]
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.10.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.10.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.10.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.10.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.12.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.12.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.07.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.07.1997.]
Krijimtari nga autorë shqiptarë
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.04.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.04.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.05.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.05.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.07.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.07.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.07.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.07.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.09.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.09.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.08.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.08.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.08.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.08.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 19.10.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 19.10.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.06.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.06.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.11.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.11.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.06.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.06.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.10.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.10.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.11.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.11.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.11.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.11.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.11.1988. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.11.1988.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.11.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.11.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.06.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.06.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.01.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.01.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.03.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.03.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.09.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.09.1997.]
Tekste letrare të pa nënshkruara
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.09.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.09.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.10.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.10.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 18.01.1947. [Gazeta “Llaiko Vima”, 18.01.1947.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 09.06.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 09.06.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.11.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.11.1945.]
Poetë të huaj
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.04.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.04.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.02.1998. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.02.1998.]
Vjersha për Partinë
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.11.1951. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.11.1951.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.04.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.04.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.11.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.11.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.02.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.02.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.11.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.11.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.02.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.02.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.10.1980. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.10.1980.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.09.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.09.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.12.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.12.1945.]
Përkthime në gjuhën greke
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.08.1945. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.08.1945.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.09.1946. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.09.1946.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 18.02.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 18.02.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.02.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.02.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.04.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.04.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.05.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.05.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.06.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.06.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.06.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.06.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.07.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.07.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.09.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”,]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.12.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.12.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.07.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.07.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.07.1957, 31.12.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.07.1957,
31.12.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.07.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.07.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.08.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.08.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.11.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.11.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.11.1958, 31.12.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.11.1958,
31.12.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.10.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.10.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.12.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.12.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.03.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.03.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.04.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.04.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.05.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.05.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.12.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.12.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.06.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.06.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.11.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.11.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 13.12.1970. [Gazeta “Llaiko Vima”, 13.12.1970.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.02.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.02.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.07.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.07.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.08.1978. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.08.1978.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.03.1982. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.03.1982.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.06.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.06.1997.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 19.03.1998. [Gazeta “Llaiko Vima”, 19.03.1998.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.04.1999. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.04.1999.]
Rubrika të ndryshme
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.02.1955, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.02.1955, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.04.1955, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.04.1955, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.04.1956, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.04.1956, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 02.08.1956, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 02.08.1956, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.11.1960, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.11.1960, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1970, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1970, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.12.1983, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.12.1983, fq. 1.]
Lajme të brendshme
Gazeta «Λατθό Βήκα», 09.02.1955, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 09.02.1955, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 09.01.1958, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 09.01.1958, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.01.1958, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.01.1958, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.11.1965, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.11.1965, fq. 3.]
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Lajme të jashtme
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1955, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1955, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1956, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1956, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.07.1956, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.07.1956, fq. 1.]
Reportazhe
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.06.1963, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.06.1963, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.01.1987, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.01.1987, fq. 1.]
Lajme kulturore
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.11.1965, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.11.1965, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.07.1957, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.07.1957, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.10.1990, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.10.1990, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.03.2007, fq. 16. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.03.2007, fq.
16.]
Lajme të shkurtra
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1945, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.05.1945, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.11.1960, fq. 6. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.11.1960, fq. 6.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.01.2007, fq. 16. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.01.2007, fq.
16.]
Lajme të jashtëzakonshme
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.05.1960, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.05.1960, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.11.1965, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.11.1965, fq. 4.]
Ftesa
Gazeta «Λατθό Βήκα», 13.01.1955, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 13.01.1955, fq. 1.]
Libra
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1945, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.05.1945, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.04.1960, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.04.1960, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.03.1998, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.03.1998, fq. 3.]
Të ndryshme
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.05.1945, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.05.1945, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1955, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1955, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.01.1955, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.01.1955, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.01.1955, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.01.1955, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1956, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1956, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.01.1956, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.01.1956, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.03.1957, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.03.1957, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.04.1957, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.04.1957, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 30.06.1957, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 30.06.1957, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.07.1957, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.07.1957, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.09.1957, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.09.1957, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.12.1957, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.12.1957, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.12.1957, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.12.1957, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.12.1957, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.12.1957, fq. 3.]
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.05.1958, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.05.1958, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.06.1958, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.06.1958, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.07.1958, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.07.1958, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.09.1958, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.09.1958, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.09.1958, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.09.1958, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.10.1959, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.10.1959, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.12.1959, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.12.1959, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.12.1959, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.12.1959, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.01.1963, fq. 1. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.01.1963, fq. 1.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.01.1963, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.01.1963, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.02.1963, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.02.1963, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.02.1963, fq. 6. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.02.1963, fq. 6.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 21.02.1963, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 21.02.1963, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.04.1963, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.04.1963, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.05.1963, fq. 5. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.05.1963, fq. 5.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 19.05.1963, fq. 5. [Gazeta “Llaiko Vima”, 19.05.1963, fq. 5.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 18.06.1963, fq. 4. [Gazeta “Llaiko Vima”, 18.06.1963, fq. 4.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.08.1963, fq. 2. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.08.1963, fq. 2.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.12.1963, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.12.1963, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.06.1964, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.06.1964, fq. 3.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.06.1964, fq. 3. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.06.1964, fq. 3.]
AUTORE:
Pano Çuka
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.09.1949. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.09.1949.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.02.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.02.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.05.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.05.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 19.05.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 19.05.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.07.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.07.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.08.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.08.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.02.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.02.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.04.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.04.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.10.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.10.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.02.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.02.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.04.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.04.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.05.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.05.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.07.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.07.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.10.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.10.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.11.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.11.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.11.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.11.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.06.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.06.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.02.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.02.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.10.1992. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.10.1992.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.12.1992. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.12.1992.]
Andrea Zarballa
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.05.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.05.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.07.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.07.1072.]
113

Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.08.1978. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.08.1978.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.09.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.09.1994.]
Vasil Koça
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.05.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.05.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.09.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.09.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.02.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.02.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.03.1991. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.03.1991.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.05.1993. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.05.1993.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.01.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.01.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.04.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.04.1995.]
Pavlo Shuti
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.05.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.05.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.09.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.09.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.11.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.11.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.11.1955. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.11.1955.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.07.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.07.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 08.11.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 08.11.1956.]
Mina Leka
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.09.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.09.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.12.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.12.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.07.1958. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.07.1958.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.05.1963. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.05.1963.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.07.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.07.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 27.10.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 27.10.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 16.02.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 16.02.1997.]
Niko Kacalidha
Gazeta «Λατθό Βήκα», 04.05.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 04.05.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.09.1998. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.09.1998.]
Foto Qiriazati
Gazeta «Λατθό Βήκα», 05.10.1980. [Gazeta “Llaiko Vima”, 05.10.1980.]
Vangjel Zafirati
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.01.1987. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.01.1987.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.07.1988. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.07.1988.]
Persefoni Gjini
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.05.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.05.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 06.10.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 06.10.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 31.07.1988. [Gazeta “Llaiko Vima”, 31.07.1988.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.11.1996. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.11.1996.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.01.1996. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.01.1996.]
Tregime
Gazeta «Λατθό Βήκα», 11.10.1951. [Gazeta “Llaiko Vima”, 11.10.1951.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 12.10.1952. [Gazeta “Llaiko Vima”, 12.10.1952.]
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Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.01.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.01.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.05.1956. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.05.1956.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.09.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.09.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 20.12.1957. [Gazeta “Llaiko Vima”, 20.12.1957.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 01.01.1970. [Gazeta “Llaiko Vima”, 01.01.1970.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.01.1971. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.01.1971.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.01.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.01.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 17.12.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 17.12.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 14.02.1974. [Gazeta “Llaiko Vima”, 14.02.1974.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.04.1981. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.04.1981.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 25.03.1982. [Gazeta “Llaiko Vima”, 25.03.1982.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 03.03.1983. [Gazeta “Llaiko Vima”, 03.03.1983.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.04.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.04.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 22.12.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 22.12.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 28.09.1995. [Gazeta “Llaiko Vima”, 28.09.1995.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 10.04.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 10.04.1997.]
Vjersha (greqisht) të botuara në gazetën “Llaiko Vima”
Gazeta «Λατθό Βήκα», 24.12.1953. [Gazeta “Llaiko Vima”, 24.12.1953.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 29.10.1959. [Gazeta “Llaiko Vima”, 29.10.1959.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 07.06.1964. [Gazeta “Llaiko Vima”, 07.06.1964.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 23.07.1972. [Gazeta “Llaiko Vima”, 23.07.1972.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 26.06.1986. [Gazeta “Llaiko Vima”, 26.06.1986.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.09.1994. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.09.1994.]
Gazeta «Λατθό Βήκα», 15.05.1997. [Gazeta “Llaiko Vima”, 15.05.1997.]
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SHTOJCË

VJERSHA (GREQISHT E SHQIP) TË BOTUARA NË GAZETËN “LLAIKO
VIMA”
1. PANO ÇUKA
“SKËNDERBEU”332
Nga shekujt na fanitesh, Skënderbe,
mbi atin këmbëshpejtë e luftëthinjur,
me shpatën tënde madhështore çveshur;
ish tringëllima e saj – kuj‟ e armiqve,
shkëlqimi i saj – shkëlqimi i fitores.
Dhe ati hingëllin siç himgëllinte
dhe atëhere kur i shpoje brinjët
që të lëshohej nër betejat flakë,
kufomat duke shkelur që i ngjanin
kallamave të korrur fushës nga ajo shpatë
që i ka hije burrit; se mëshira
kundrejt armikut, domësinë ka motër.
Gjokset – lëmenj të trimave të tu –
shtrënguar pranë e pranë, që të ndjejnë
rrahjet tokmak të zemrës së shojshokut,
ngritën bedenat e një lloj kështjelle
që s‟ishte parë dhe kishte si kurorë
gjoksin tënd leshtor dhe erërrahur.
Asqeret e armiqve atje shëmbeshin,
Siç shëmben valët mbi shkëmbenjtë e bregut;
thyheshin, ulërinin të përgjakur,
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suleshin prapë e thyheshin sërish.
Edhe gjakosja e tyre ish çdo herë
më e rëndë e më i thellë turpi i tyre.
E sa më poshtë merrnin rrokullimën
ato hordhi, me turp, nëpër humnera,
aq më lart lavdia jote ngjitej
në eterin që s‟i gjendej fund e anë.
Pa po u bë ajo legjendë e këngë,
ninull‟ e ëmbël e foshnjave në djep,
kushtrin i zjarrtë, një trumbetë zgjimi
që gjuhësh të panumërta jehonte,
se ti i kishe këmbët të rrënjosura
në tokën amëtare, kurse shpata,
që vringëllinte në mejdan të luftës,
kryet e osmanllive duke korrur,
priste dhe lakun që për aq popuj
gati e kish bërë vdekja e pabesë.
Me frymëmarrjen e shqiptarve, Skënderbe,
dhe ata popuj merrnin frymë!
Mbi gjoksin burrëror të shqiptarit
-kështjellë e pamposhtur e lirisëu mek vërshim i turbullt i errësirës.
Në ata gjokse gjete ti lirinë,
në ata gjokse gjete ti thëngjillin
në ata gjokse gjete ti besimin,
që kush e ka nuk jepet asnjëherë;
“Në qoftë, the, se unë s‟do jem më
populli është i madh e nuk vdes kurrë.
Cilindo past armik s‟do ta pushojë
Luftën por me hov të ri do të fitojë!”
Me atin tënd, që ngrihet sipër dheut,
shekujt do shoqërosh, o Skënderbe.
Lavdia fluturon pas teje dhe mban
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ploskën me verën gjak të heroizmit,
qeras me të çdo brez e plloska prapë
qëndron e mbushur plot me verën tënde!
“NËNA”333
Ja mbyllte qerpikët në vitet rinore
Morfeu me gishta të butë, të butë
dhe e shpinte në vende t‟ëndrrave përrallore,
e shëtiste shkutë më shkutë.
Agimi ia përkedhelte kraharorë
dhe prapë qerpikët e mbyllur ia puthte.
Kaluan vitet radhë. U bë grua.
U mbyll në fole të saj bashkëshortore.
Me përkëdhelitë e burrit u mësua
dhe u deh nga puthjet e tij prore,
pir ajo prapë ish dhe e Morfeut dashnore.
Nga zemra e saj biu se lule në arë
një çupkë-bukuroshe topolake,
që e solli dashuria, mall i parë,
dhe e përshendeti dielli kryeflakë.
Pa nëna, që humbiste n‟ ëndrra pa andralla,
vjedhurazi mbyll tani qepallat.
Edhe kur fle, mbi djep ajo le rojë,
le rojë dashurinë e saj amtare,
që kur ta ndjejë zërin vocërrak, ta zgjojë
dhe në gji ta marrë.
Pothuaj gjithnjë, mbi djep, të krusur
e gjen tani agimi i purpurt.
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“MIGJENIT”334
-Duke përkthyer poetinZë grek u dhashë vargjeve të tua
dhe vura nga zemra ime një pjesë,
që qielli i mendimit tënd të jetë i kulluar
dhe gjërësia oqanike e shpirtit mos vdesë.
S‟ kam mbyllur sy në dhomë shumë netë,
që të flasin një zë të huaj, po shqiptarë
të mbetën, si lindën, të rreptë,
mbushur me brengë e me zjarr…
Sa më shumë hyja në varg – më dëgjon?i ngjaja një minatori ari,
që gjen më tepër ar, sa më tepër kërkon.
S‟ do desha shpërblim më të madh asnjëherë,
mjafton që më ngrohe me zjarrin
dhe unë ndihmova të ngrohen të tjerë.
2. VASIL KOÇA
“KU SHKONI, JU FILIZA” 335
Drejtë së panjohurës shkoni
po ikni, ikni, ikni.
Dropullin, nënën tuaj
më thoni, kujt‟ia lini?
Pas jush po mbetën pleqtë
dhe qajnë se e dinë,
334
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që rrenjët e këtij vendi
s‟ mbahen me pleqërinë.

Ju ikni, ikni, ikni
dhe pas se ktheni kokën
Ku shkoni, ju o trima,
filiza të kësaj toke?
Në shpirtin tonë të mjerë,
Ju hapët plagë të vjetra
Me kryqe dhe me varre
Po na rrethohet jeta.

3. ANDREA ZARBALLA
“MESDITË”336
Me drapërinjë të ngritur lart
dhe me shamitë e bardha q‟i rreh era
vrapojnë e qeshin gocat e qershorit,
vrapojnë, por dielli i ndjek nga pas, duke dihatur.
Vrapojnë, kukurisin dhe i turren lumit,
futen në një gjer të syri i këmbëve,
i mbushin grushtet një e dy, lagin këmishën e qershorit
edhe romuze i hedhin diellit.
Por dielli s‟tutet, rri atje dhe i përgjon nga bregu.
Atëhere shelgjet radhë-radhë hedhin flokët
i hedhin flokët dhe mbulojnë gocat e qershorit.
Po ç‟ peshpërisin kokë me kokë,
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Ç‟po bëjnë që s‟dëgjohen?
Mos marrin flokë prej shelgjeve dhe i thurrin në të tyret,
mos mbledhin pika vese poshtë në lumë
t‟i bëjnë gjerdan në qafat e argjendta?
Dhe ndërsa thurrin bishtaleca të jeshilta
edhe gjerdanë prej vese dhe prej ëndrre,
aëjojnë hrap-hrup hapa të rënda, sit ë lodhura.
- Ëhtë dielli, bërtasin më një zë,
dielli që ikën me ngadalë, hrap-hrup arave të korrura.

Dalin me vrap nga shelgjet
Me bishtaleca të jeshilta, me gjerdanë prej vese,
Me drapërinjtë ngritur lart
Dhe me shamitë e bardha q‟i reh era.
“TRËNDAFILI I ERËRAVE”337
Peshkatarët e Vivarit më vunë para
peshk të skarës
dhe pastaj më dhuruan
trendafilin e erërave.
Thanë se s‟ ngjan me trendafilat e oborrëve,
Thanë se mbin tej në horizont,
Thanë se i shtrin fletët e serta
sipër ditëve dhe netëve të tyre.
U pashë flokët krejt të shpupurisura
dhe më fryu Garbiu e Tramundana.
U pashë rrobat lagur nga stërkalat
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dhe Shiroka me Punenten më mbuluan.
U pashë kripën mes gishtërinjve dhe rrudhave
dhe dëgjova vërshellimën e Ostries mbi kokë.
Eol i sertë,
tregomë sekretin tënd
si ta kap trëndafilin e furishëm
në xhaketën time.
“KORFUZI”338
Afrohu dhe pak, Korfuz i shkretë,
të kap një degë prej ullinjve të tu,
të përkëdhel çatitë e kuqe të shtëpive,
të mbledh një grusht me dhe e të më mbushtet trupi me
mornica,
të dal pëllëmba ime bregut tend si dru i thyer nga anija e
Odiseut,
të kapen nga një shkemb e të çlodhem…
të çlodhem.
Një pushkë, prej vitesh na ka venë në shenjë
dhe ne s‟ levizim dot.
Afrohu edhe pak, ishull i shkretë,
Pse u ndale si anije e blujtë në mes të detit?

SAHATI I QYTETIT
Përreth sahatit të qytetit
si re e zezë fluturojnë me dhjetra korba,
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fluturojnë e pastaj ulen
sikur po ulen sipër një te vdekuri
shtrirë tutje fushës së balladave.

Dang!
Ora pesë pasdite.
Korbat ngrihen duke klithur, kra…
fluturojnë përpak të trembura
edhe pastaj ulen prapë.
Ulen dhe çukitin kokën e kohës sonë.

4. FOTO QIRIAZATI
“2002”339
Me 2002 do të ketë vdekur dhe diktatori i fundit
në emër të demokracisë.
Mbi varrin e tij do shullëhen hardhuca shumëngjyrëshe.
Do të ketë lidhur fryte pema e vetëvendosjes së popujve,
çështja e drejtesisë në botë.
Agimi do t‟u falë njerëzve trendafila dhe borzilokë.
Dita do të shtrojë drekën e përditëshme me qumësht, gjalpë
dhe ëmbëlsirë për gjithë fëmijtë e planetit.
Do të jetë festuar përvjetori i dytë i vjedhjes së fundit,
i dënimit të fundit me vdekje.
Dy të rinj do të shkruajnë nxitimithi me gisht në xhamin e
pasdites fjalën “të dashuroj”
dhe do të vërshojnë duke qeshur dhe të zënë për dore
në rrugën me bajame të çelura.
(Ndoshta djali ynë, e mira ime, me të dashurën e vet.)
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Nderkaq do të jetë derdhur shumë gjak për çështjen e lirisë.
Shume pikëllim ndarjeje tek lumi i zemrës sonë…
Me 2002 do të kthehem dhe unë nga burgimi i gjatë
dhe do të kenë kaluar aso kohe plot pesëmbëdhjetë vjet.
Vërtet, e mira ime?
Dridhem!.
Të tjerë treten tashmë në dhe.
NË GJUHËN GREKE:
ΠΑΝΟ ΣΟΤΚΑ
«Ο ΚΔΝΣΔΡΜΠΔΖ»340
Σα βνύθηλα ηεο θήκεο δηαιαιάλε
ην ζεηζκηθό, θεληέξκπεε, η‟ όλνκά ζνπ.
Πνηεηέο πιέθνπλε ζηίρνπο πνπ κεζάλε,
θαζώο δνλεί ηε ιύξα ηνπο ε αληξεηά ζνπ.
ην κάξκαξν κε ηέρλε πειεθάλε
άμηνη ζκηιαξεπηέο ηε ιεβεληηά ζνπ.
Καη λα, θππαξηζζόθνξκνο πξνβάιιεηο
απ‟ ηνπ θαηξνύ ηα βάζε, πάληα λένο,
γπκλό, ηξαλό θξαηώληαο ην ζπαζί ζνπ,
πνπ ε Νέκεζε ηνπ παίξλεη ηνλ αζέξα
θη είλ‟ ε θιαγγή ηνπ ησλ νρηξώλ ν ζξήλνο,
θη είλ‟ η‟ άζηξακκά ηνπ η‟ άζηξακκα ηεο λίθεο.
Με η‟ άηη ζνπ η‟ αλεκνπνδαξάην
ζα ζπλνδεύεηο πάληα ηνπο αηώλεο.
Καη ριηκηληξίδεη εθείλν σο ριηκηληξνύζε
όηαλ εζύ θεληνύζεο ηα πιεπξά ηνπ
λα πειαιεί ζηηο ππξσκέλεο κάρεο
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παηώληαο ζε θνπθάξηα πνπ θαληάδαλ
κε θαιακηέο ρισξέο, ρσξίο αζηάρπα,
ηη πέθηαλ ζεξηζκέλ‟ απ‟ ην ζπαζί ζνπ
πνπ θξάδαδεο νινέλα δίρσο ζπιάρλνο,
σο πξέπεη ζηνπο γελλαίνπο, γηαηί ην ζπιάρλνο
γηα ηνπο νρηξνύο, είλ‟ κόλν αδπλακία.
Σα πιαηηά ζηήζε ησλ παιηθαξηώλ ζνπ,
πνπ κέζα ηνπο ηε ιεπηεξηά εζύ βξήθεο
θαη θνύλησζεο ηε θιόγα ηεο αληξεηνζύλεο,
πιάη πιάη ζθηρηά βαικέλα, ώζπνπ λα ληώζεη
ν έλαο ηνλ παικό ηεο θαξδηάο ηνπ άιινπ,
όξζσζαλ ηα κπεληέληα θάπνηνπ θάζηξνπ
πξσηόθαληνπ θη απάηεηνπ πνπ πξώην
είρε αγθσλάξη ηα δαζά ηνπ ζηήζε.
Κη εθεί ρηππώληαο ησλ νρηξώλ η‟ αζθέξηα,
σο θύκαηα ζ‟ ελόο γηαινύ ηα βξάρηα,
έζπαγαλ θαη ζπάξαμαλ καησκέλα
θαη πάιη νξκνύζαλ θη έζπαγαλ θαη πάιη
θη ήηαλ θάζε θνξά ην κάησκά ηνπο
βαξύηεξν θαη πην ηξαλή ε ληξνπή ηνπο.
Κη όζν βαζηά ζηελ άβπζζν θπινύζαλ
ηαπεηλσκέλα ηα θνπζάηα εθείλα,
ηόζν ςειόηεξα ε δόμα ζνπ πεηνύζε
ζηνπο άλαθξνπο αηζέξεο, ζη‟ αθξνπξάληα,
θη έγηλε ζξύινο θη έγηλε ηξαγνύδη,
γιπθό λαλνύξηζκα ζε βξεθώλ θνύληεο,
πύξηλν ζνύξην, ζάιπηζκα εγεξηήξην,
πνπ ζ‟ ακέηξεηεο αληηβννύζε γιώζζεο,
ηη εζύ ηα πόδηα ζνπ είρεο ξηδσκέλα
ζηελ παηξηθή ζνπ γε, κα ην ζπαζί ζνπ
πνπ αλέκηδεο ζηεο κάρεο ην κετληάλη
ζεξίδνληαο ηα ερηξηθά θεθάιηα,
έθνβε θαη ηνλ θξύν βξόρν πνπ ν ράξνο
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γη‟ άιισλ ιαώλ ιαηκνύο είρ‟ εηνηκάζεη.
Με ηελ πιαηηά ζνπ, δσνδόηξ‟ αλάζα
αλάζαηλαλ, Καζηξηώηε, θη νη ιανί εθείλνη.
ην θάζηξν ησλ ζηεζηώλ ζαο, Αξβαλίηεο,
-απόξζεην ηεο ιεπηεξηάο ζαο θάζηξνηνπ ζθόηνπο ινύθαμε ε περηή πιεκκύξα,
πνπ όξκεζε ηε ζπνξά ηελ αλζηζκέλε
ηνπ επξσπαίνπ λνπ λα ηήλε πλίμεη.
Μπξνζηά ηνπ ε Ηζηνξία άιιαμε δξόκν
θη άιιαμε δξόκν ε κνίξα όινπ ηνπ θόζκνπ!
Γξαζθέια, σ Καζηξηώηε, ηνπο αηώλεο
κε ην γνξγό ζνπ, πνιεκόραξν άηη.
Πίζσ ζνπ ε Γόμα θηεξσηή θξαηάεη
πιόζθα κε ην θξαζί ηεο ιεβεληηάο ζνπ,
θεξλά κ‟ απηό θάζε γεληά θαη πάιη
αθέλσηε νινέλα ε πιόζθα κέλεη.
«Ζ ΜΑΝΑ»341
Γιπθά ηα καηνθιάδηα ηεο ζθαιλνύζε,
ζηα ρξόληα ηεο ηα σξαία, ηα λεαληθά,
ν αβξόρεξνο ν Όπλνο θαη ηε γπξλνύζε
ζε κέξε νλεηξεκέλα, εμσηηθά.
Κη ε ρξπζαπγνύια πάληνηε θηινύζε
ηα ζθαιηζηά καηάθηα ηεο γιπθά.
Αξγόηεξα, γπλαίθα πηα, θιεηζκέλε
κεο ζηε ζπδπγηθή ηεο αγθαιηά,
απ‟ ηνπ θαινύ ηα ράδηα κεζπζκέλε
θη από ηα κεισκέλα ηνπ θηιηά,
ήηαλε θαη ηνπ Όπλνπ ε εξσκέλε,
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μερληόηαλ ζηελ αηζέξηα ηνπ αγθαιηά.
Μα λα, ην πξώην θύηξν ηεο θαξδηάο ηεο,
κηα παρνπιή παηδνύια, ξνδαιή,
- ζαξξείο πξνζσπνπνίεζε ηνπ έξσηά ηεο,πήξε ην πξώην ηνπ Ήιηνπ ην θηιί.
Κη ε κάλα, πνπ ραλόηαλ ζηα όλεηξά ηεο,
θιεθηά ηα καηνθιάδηα ηώξα θιεη.
Κη όηαλ θνηκάηαη, βίγια, ιεο, αθήλεη
άγξππλε ηε κεγάιε ηεο ζηνξγή,
λα ηελ μππλά κόιηο αθνύζεη εθείλε
ηελ πην κηθξή ηεο θόξεο ηεο θξαπγή.
Ακέηξεηεο θνξέο ζθπθηή ζηελ θιίλε
ηελ παηδηθή ηε βξίζθ‟ ε ξνδαπγή.
«ΣΟ ΜΗΓΚΔΝΗ»342
Μεηαθξάδνληαο ηα πνηήκαηά ηνπ
ηνπο ζηίρνπο ζνπ έδσζα ειιεληθή θσλή
θη έβαι‟ απ‟ ηελ θαξδηά κνπ έλα θνκκάηη
λα κε ζνιώζνπλ ηνπ λνπ ζνπ νη νπξαλνί,
λα κε ζηελέςνπλ ηα σθεάλεηα ηεο θαξδηάο ζνπ πιάηε.
Νύρηεο πνιιέο δελ έθιεηζα εγώ κάηη
γηα λα κηιήζνπλ μέλε γιώζζα, κ‟ αιβαλνί
λα κείλνπλ, σο γελλήζεθαλ, θαπεηαλάηνη,
ατηνί αςεινπεηνύκελνη, αύξεο, θεξαπλνί.
Υαιάι‟ νη θόπνη κνπ. ζν αλ βάζαηλα ζην ζηίρν
ην θινγεξό ζνπ, έκνηαδα ρξπζνξύρν
πνπ ρξπζό βξίζθεη πηόηεξν όζν βαζηά ζθάςεη.
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Γε ζέισ πιεξσκή κνπ πην κεγάιε:
Φηάλεη πνπ κε δέζηαλε ε ζηηα πνπ έρεηο αλάςεη
θαη βνήζεζα λα δεζηαζνύλε θη άιινη.
ΒΑΗΛΖ ΚΧΣΗΑ
«ΒΛΑΣΑΡΗΑ ΜΟΤ, ΠΟΤ ΠΑΣΔ;»343
Φεύγεηε, θεύγεηε, θεύγεηε
γηα η‟ άγλσζην ηξαβάηε,
ηε κάλα ζαο ηε Γξόπνιε,
ζε πνηνλ ηελ παξαηάηε;
Γέξνληεο κέλνπλ πίζσ ζαο
λα θιαίλε ηελ εξκηά ηνπο
θαη λα θξαηνύλ ηηο ξίδεο ζαο
κε ηα γεξάκαηά ηνπο.
Φεύγεηε, θεύγεηε
θαη πίζσ δελ θνηηάηε…
Λεβέληεο, πνπ πεγαίλεηε,
βιαζηάξηα κνπ, πνύ πάηε;
Παιηέο πιεγέο αλνίμαηε
μαλά κεζ‟ ηελ ςπρή καο.
ηαπξνί γπξηνί θαη κλήκαηα
ζα δώζνπλ ηε δσή καο!
ΑΝΓΡΔΑ ΕΑΡΜΠΑΛΑ
«ΜΔΖΜΔΡΗ»344
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Με ηα δξεπάληα ηνπο ςειά
θαη ηα καληήιηα η‟ άζπξα ζηνλ αγέξα,
ηξέρνπλ, γεινύλ ηα θνξηηζόπνπια ηνπ ζέξνπ –
κεο ζηελ απέξαληε θακπηά ηα θπλεγάεη ν ήιηνο.
Σξέρνπλ, γεινύλ θαη θαηεβαίλνπλ ζην πνηάκη,
κπάδνπλ ηα πόδηα ζην λεξό σο ηνλ αζηξάγαιν,
γεκίδνπλε ηηο ρνύθηεο ηνπο, ξαληίδνπλε ηνλ θόζκν,
γεκίδνπλε ηηο ρνύθηεο ηνπο, πεξηγεινύλ ηνλ ήιην.
Μα, ν ήιηνο πάληα ζηέθεηαη, παξακνλεύεη από ηελ όρζε.
Σόηε νη ιηγλέο νη ιπγαξηέο αξάδα-αξάδα ζην πνηάκη,
ξίρλνπλε θάησ ηα καιιηά,
ξίρλνπλε θάησ ηα καιιηά θαη θξύβνπλ κέζα ηα θνξίηζηα.
Μα, ηη λα ιέλε πνπ ζηγνύλ;
Ση θάλνπλ πνύ ζησπνύλε;
Πιέθνπλ θνηζίδεο ηα καιιηά ησλ ιπγαξηώλ
λα ζκίμνπλ ηα δηθά ηνπο
ή κήπσο αξκαζηάδνπλε ηνπ πνηακνύ ηηο ζηάιεο
λα ηηο θξεκάζνπλ ράληξεο ζην ιαηκό;
Καη πάλσ εθεί πνπ πιέθνπλε πέληε θνηζίδεο πξάζηλεο,
δπν αξκαζηέο από δξνζηά, ηξεηο ηέζζεξηο απ‟ όλεηξν,
αθνύλε βήκαηα ρξάπ ρξνύπ, βαξηά ζαλ θνπξαζκέλα.
- Δίλαη ν ήιηνο, ιελ καδί,
ν ήιηνο όπνπ θεύγεη, πάεη,
ρξαπ ρξνππ ζην ζεξηζκέλν θάκπν.
Πεηάδνληαη θαη ηξέρνπλε ηα θνξηηζόπνπια ηνπ ζέξνπ
κε ηα καιιηά ηα πξάζηλα, ηηο αξκαζηέο από δξνζηά,
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κε ηα δξεπάληα ηνπο ςειά
θαη ηα καληήιηα η‟ άζπξα ζηνλ αγέξα.
«ΣΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΣΧΝ ΑΝΔΜΧΝ»345
Σνπ Βνπζξσηνύ νη ςαξάδεο κνπ ‟βαιαλ κπξνζηά
ςάξη ηεο ζθάξαο
θη ύζηεξα κνπ πξόζθεξαλ ζην ρέξη
ησλ αλέκσλ ην ηξηαληάθπιιν.
Μνπ ‟παλ πσο δελ είλαη όπσο ηα ηξηαληάθπιια ησλ θήπσλ,
Μνπ ‟παλ πσο θπηξώλεη πέξα ζηνπο νξίδνληεο,
Μνπ ‟παλε αθόκα πσο απιώλεη ηα κεγάια θύιια ηνπ
πάλσ απ‟ ηε δσή ηνπο.
Δίδα ηα καιιηά η‟ αλεκηζκέλα ηνπο
θαη κε θύζεμε ν Γαξκπήο θη ε Σξακνπληάλα.
Δίδα ηα βξεγκέλα ξνύρα ηνπο
θαη κε ηύιημε ν ηξόθνο θη ν Πνπλέληεο.
Δίδα η‟ άζπξν αιάηη ζηηο ξπηίδεο θαη ζηα δάρηπια
θη άθνπζα ην ζθύξηγκα ηεο ζηξηαο απάλσ κνπ.
Αίνιε, ζέξηηθε ζεέ, πέο κνπ ην κπζηηθό ζνπ,
πώο λα θαξθώζσ ηνύην ην ηξηαληάθπιιν
ζην πέην ηνπ παιηνύ κνπ.
«ΚΔΡΚΤΡΑ»346
Πιεζίαζε θαη ιίγν, ινηπόλ, θαη ιίγν,
λα κπνξέζσ λα πηάζσ έλα θισλάξη απ‟ ηηο ειηέο ζνπ,
345
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λα ρατδέςσ ηηο θόθθηλεο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ ζνπ,
λα κάζσ ιίγν ρώκα ζην πινρέξη θαη λα ληώζσ
λα κεξκεγθίδεη ην θνξκί κνπ,
λ‟ αξάμσ ζην γηαιό ζνπ ηελ παιάκε κνπ
ζα ζαλίδα από ην ηζαθηζκέλν θαξάβη ηνπ Οδπζζέα,
λα πηαζηώ ζ‟ έλα βξάρν ζνπ θαη λα μεθνπξαζηώ,
λα μεθνπξαζηώ…
Υξόληα ηώξα κηα θάλε ζεκαδεύεη ηε δσή καο
ίζηα ζην κέησπν
θη εκείο δελ κπνξνύκε λα θνπλεζνύκε.
Πιεζίαζε θαη ιίγν,
ηη ζηάζεθεο θη εζύ θαεκέλε Κέξθπξα,
κπιάβν θαξάβη πέξα ζη‟ αλνηρηά;!...
«ΣΟ ΧΡΟΛΟΨ ΣΖ ΠΟΛΖ»347
Φειά ζην σξνιόη ηεο πόιεο
ηξηγπξίδνπλ ζύλλεθν ηα καπξνπνύιηα,
ηξηγπξίδνπλ θαη ύζηεξα θάζνληαη
όπσο πάλσ από έλαλ λεθξό,
μαπισκέλνλ πέξα ζηνλ θάκπν ηεο κπαιάληαο.
Νηαγθ!
πέληε ε ώξα.
Σα καπξνπνύιηα ζεθώλνληαη θαη θξάδνπλ ηξνκαγκέλα,
θξα!...θξα!...
ζηξηθνγπξίδνπλ γηα ιίγν ζηνλ αέξα
θη ύζηεξα μαλαθάζνληαη.
Ξαλαθάζνληαη θαη ηξώλε ην θεθάιη ηνπ θαηξνύ καο.
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ΦΧΣΟ ΚΤΡΗΑΕΑΣΖ
«ΣΟ 2002»348
Σν 2002 ιέσ ζα έρεη πεζάλεη θαη ν ηειεπηαίνο δηθηάηνξαο
ζην όλνκα ηεο δεκνθξαηίαο.
ηνλ ηάθν ηνπ ζα ιηάδνληαη πνιύρξσκεο ζαύξεο.
Θα έρεη δέζεη θαξπνύο ην θπηό ηεο απηνδηάζεζεο ησλ
ιαώλ, ε ππόζεζε ηεο δηθαηνζύλεο ζηνλ θόζκν.
Ζ απγή ζα θέξλεη γαξύθαιια θαη ηξηαληάθπιια ζηνπο
αλζξώπνπο.
Ζ κέξα ζα έρεη ηνηκάζεη ην θαζεκεξηλό θαγεηό κε γάια,
βνύηπξν θαη γιπθό γηα όια ηα παηδάθηα ηνπ πιαλήηε καο.
Θα έρεη γηνξηαζηεί ε δεύηεξε επέηεηνο ηεο ηειεπηαίαο
θιεςηάο, ηεο ζηεξλήο θαηαδίθεο ζε ζάλαην.
Γύν λένη ζα γξάθνπλ βηαζηηθά κε ην δάρηπιν ζην ηδάκη
ηνπ δεηιηλνύ ηε ιέμε «ζ‟ αγαπώ»
θαη ζα μερπζνύλ γειώληαο πηαζκέλνη ρέξη-ρέξη ζην δξόκν
κε ηηο αλζηζκέλεο ακπγδαιηέο.
Ίζσο ην παηδί καο, θαιή κνπ, κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ.
Χζηόζν ζα έρεη ρπζεί πνιύ αίκα αθόκε ζην όλνκα ηεο
ειεπζεξίαο.
Πνιιή πίθξα ρσξηζκνύ ζην πνηακάθη ηεο θαξδηάο καο…
Σν 2002 ζα επηζηξέθσ θη εγώ από ηε θπιαθή
θαη ζα έρνπλ πεξάζεη από ηόηε δεθαπέληε νιόθιεξα
ρξόληα.
Αιήζεηα, θαιή κνπ; Σξνκάδσ. Μα άιινη είλαη ήδε ζην
ρώκα.
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