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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία θαη ηελ ζηάζε ηεο 

αιβαληθήο θπβέξλεζεο, ηελ πεξίνδν 1967-1985. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε πεξηγξαθή 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Αιβαλίαο. Ζ πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο θπξηάξρεζε ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ.  

Ζ έξεπλα μεθίλεζε κε ηηο δεπηεξνγελείο πεγέο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο βηβιηνζήθεο 

ηνπ Ηδξχκαηνο Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο Νεφηεξεο θαη 

χγρξνλεο Ηζηνξίαο ηνπ Αξηζηνηειίνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην Ηλζηηηνχην Ηζηνξίαο 

ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Αιβαλίαο, ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ησλ Σηξάλσλ, ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Eqrem Çabej» ζην 

Αξγπξφθαζηξν.  

Ζ έξεπλα ζηηο πξσηνγελείο πεγέο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεληξηθφ Κξαηηθφ Αξρείν 

(Arkivi Qëndror i Shtetit) ηεο Αιβαλίαο φπνπ κειεηήζεθαλ θάθεινη ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή 

παηδεία ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο.  

Ζ έξεπλα ζπλερίζηεθε ζην Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ (Arkivi i Ministrisë 

së Punëve të Jashtme) ηεο Αιβαλίαο φπνπ κειεηήζεθαλ δεθάδεο θάθεινη θαη ζπιιέρζεθε πιηθφ 

γηα ηηο ειιελν-αιβαληθέο ζρέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε έξεπλα. Μεηά ηελ πεξίνδν 

1980 νη θάθεινη δελ έρνπλ αθφκε απνραξαθηεξηζηεί θαη δελ δχλαηαη ε πξφζβαζε ζηνπο 

εξεπλεηέο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. Ξεθηλά κε κηα εηζαγσγή φπνπ 

πεξηγξάθνληαη νη ειιελν-αιβαληθέο ζρέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1945-1967 θαη ζπλνςίδνληαη ηα 

θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηηο δχν ρψξεο.  

ην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ 

Αιβαλία  θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 

1923 έσο ην 1989. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επηζήκσο 

αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Παξαηίζνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ δίδαζθαλ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Δπίζεο παξαηίζεηαη θαη 

ην πξφγξακκα ηεο αιβαληθήο θαη ειιεληθήο γιψζζαο ζηα νθηαηάμηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο 
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κεηνλφηεηαο θαη ε ηδενινγηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζε απηφ. ηφ ίδην ππνθεθάιαην 

εμεηάδεηαη θαη ε αζετζηηθή πξνπαγάλδα ζηελ θνηλσλία θαη ηα δξαζηηθά κέηξα πνπ έιαβε ν 

Enver Hoxha ελαληίνλ ηεο ζξεζθείαο.  

Σν ηξίην κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή έληαμε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη δηπισκαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ε κεηέπεηηα 

εμειίμεηο.  

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Αιβαλίαο 

εληφο ηνπ νπνίνπ δηαβηνχζε θαη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη νη 

αιβαλνθηλεδηθέο ζρέζεηο θαη πσο ε πνιηηηθή ηεο Κίλαο επεξέαζε ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα. Δπίζεο γηλέηαη αλαθνξά ζηε πνιηηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινχζεζε ν Hoxha κεηά ηελ επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα.  

ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη ε εθζηξαηεία αιιαγήο 

νλνκάησλ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ην 1976 θαη νη δηκεξείο ζπλνκηιίεο κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Αιβαλίαο γηα ην ζέκα απηφ.  

ην ηέινο ηεο κειέηεο παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα 

απηνχ ηνπ ζέκαηνο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επηζεκάλσ πσο νθείισ επγλσκνζχλε ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ Δπζηξάηην Γνξδαλά, ν νπνίνο δέρηεθε λα επηβιέςεη ηελ εξγαζία κνπ θαη κε ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηνπ, ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο. Θα ήζεια λα 

εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ απέλαληί ηνπ γηαηί κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κε 

βνήζεζε λα βειηηψζσ ηελ θξηηηθή κνπ ζθέςε θαη λα αληηκεησπίζσ επηζηεκνληθά ην ζπιιεγκέλν 

πιηθφ.  

Δπίζεο, επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο άιινπο δχν θαζεγεηέο ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο, ηνλ θχξην Ζιία θνπιίδα θαη ηνλ θχξην Γεψξγην Υξεζηίδε γηα ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο.  

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θίινπο θαη γλσζηνχο γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο, αιιά 

θπξίσο λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ αζηείξεπηε εκπηζηνζχλε ηνπο. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο ηελ πεξίνδν 1945-1967 

 

Ζ ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βξήθε ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο ζε ηζηνξηθφ 

ρακειφ επίπεδν απφ ην 1913, φηαλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. ην δηάζηεκα ηεο Ηηαινγεξκαληθήο παξνπζίαο ζηελ Αιβαλία 

(1937-1934) ζπλέβεζαλ γεγνλφηα, πνπ φμπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηακάρε κεηαμχ ησλ δχν 

γεηηνληθψλ θξαηψλ, βαζηθή αηηία ηεο νπνίαο ήηαλ αλακθίβνια ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ,  

ε νπνία παξαρσξήζεθε απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ζην λενζπζηαζέλ αιβαληθφ θξάηνο.
1
 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Αιβαλία έγεηξε ζηαδηαθά πξνο ην 

αλαηνιηθφ θνκκνπληζηηθφ κπινθ, ελψ ε Διιάδα έιαβε κέξνο ζηε δπηηθή ζπκκαρία.
2
 Ζ ρξνληθή 

ζχκπηνζε ηεο ξήμεο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Διιάδαο ζην λέν δηεζλέο πιαίζην είραλ ζθξαγίζεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηεο κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν.
3
 Οη δχν γεηηνληθέο ρψξεο δελ είραλ πιένλ κφλν εδαθηθέο, 

αιιά θαη ηδενινγηθέο δηαθνξέο. ε απηφ ην ζεκείν, ε ειιελναιβαληθή δηέλεμε δελ ήηαλ κφλν 

δηαθξαηηθφ δήηεκα, αιιά ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ηεο θηιειεχζεξεο Γχζεο θαη ηεο 

θνκκνπληζηηθήο Αλαηνιήο.  

Όηαλ μέζπαζε ν Διιελντηαιηθφο Πφιεκνο ην 1940 θαη νη ηηαιηθέο δπλάκεηο επηηέζεθαλ 

ηελ Διιάδα, ε Αιβαλία απνηεινχζε κέξνο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηηαιίαο. Ζ Διιάδα εηζήιζε ζε 

εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηελ Αιβαλία θαη ζεψξεζε σο ερζξηθέο ρψξεο φια ηα θαηερφκελα εδάθε 

                                                           
1
 Σελ ζπλνξηαθή γξακκή κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Διιάδαο θαζφξηζαλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο κε ην γλσζηφ σο 

«Πξσηφθνιιν ηεο Φισξεληίαο» (07.08.1913).   
2
Σελ Αιβαλία αλαγλψξηζαλ επίζεκα αξρηθά ε Γηνπγθνζιαβία, έπεηηα ε Πνισλία, ε Βνπιγαξία, ε Σζερνζινβαθία, 

ε Οπγγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Ζ Γαιιία ήηαλ ε κφλε απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο Γχζεο, πνπ αλαγλψξηζε ηελ 

Αιβαλία απφ ην 1945. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1945 ηελ Αιβαλία αλαγλψξηζε θαη ε νβηεηηθή Έλσζε. Σελ ίδηα εκέξα ε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη νη ΖΠΑ παξέδσζαλ δηαθνίλσζε, κε ηελ νπνία δεηνχζαλ απφ ηελ Αιβαλία εγγπήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε δηεμαγσγή ειεχζεξσλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνλ επφκελν κήλα. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηε λίθε ζηηο εζληθέο 

εθινγέο, ην θαζεζηψο άξρηζε ηηο δίθεο θαη ηηο εθηειέζεηο ησλ αληηθξνλνχλησλ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηηο έληνλεο 

δηακαξηπξίεο ησλ Ακεξηθαλψλ θαη Βξεηαλψλ. Ζ ζηάζε ηνπο έγηλε αθφκα πην ζθιεξή, αιιά ε αλαγλψξηζε ηεο 

Αιβαλίαο απφ πνιιέο ρψξεο, αθφκε θαη δπηηθέο, ζπλερηδφηαλ, βι. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 

Instituti i Historisë (εθδ.), Historia e Shqipërisë IV 1944-1975 (Ηζηνξία ηεο Αιβαλίαο 4
νο

 ηόκνο 1944-1975), Σίξαλα 

1983, ζζ. 94-97.  
3
 Κσλζηαληίλνο βνιφπνπινο, Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 1945-1981, Αζήλα 2008, ζ. 89. 
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απφ ηελ Ηηαιία. Απηφ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ.
4
 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ Πνιέκνπ, ινηπφλ, θαη ελψ νη Έιιελεο είραλ ήδε ζέζεη ζέκα 

πξνζάξηεζεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, o Enver Hoxha έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην,  ζε έλα δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ Διιάδα θαηεγνξνχζε ηελ Αιβαλία φηη κεηαηξάπεθε ζε νξκεηήξην γηα ηελ θαηάιεςε 

ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα θαη θχξην παξάγνληα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεγαιεπήβνισλ ζρεδίσλ ηνπ Μνπζνιίλη γηα ηελ αλαβίσζε ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, επεθηεηλφκελεο απφ ηηο Άιπεηο κέρξη ηνλ Σαίλαξν θαη απφ ηελ Σπξξεληθή κέρξη 

ηηο αθηέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ζ απάληεζε ηνπ Αιβαλνχ εγέηε Enver Hoxha ππήξμε άκεζε. Οη 

Αιβαλνί ππήξμαλ ζχκαηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, γη’ απηφ θαη δηθαηνχληαη λα παξαθαζίζνπλ 

ζην ηξαπέδη ησλ πκκάρσλ θαη ληθεηψλ εζλψλ. Ζ άπνςε απηή είρε ήδε πνιινχο ππνζηεξηθηέο 

αλάκεζα ζηνπο πκκάρνπο.
5
 

Ζ Διιάδα σζηφζν, επέκελε ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θαηά ηεο Αιβαλίαο, κε ηα εμήο 

επηρεηξήκαηα: α) Ζ απφβαζε ηεο Ηηαιίαο ζηηο αιβαληθέο αθηέο ήηαλ εηξεληθή θαη δελ βξήθε 

θακία αληίζηαζε απφ ηνπο Αιβαλνχο. Αληηζέησο, ήηαλ πνιινί απηνί πνπ ηελ πξνζθάιεζαλ λα 

ηνπο «απειεπζεξψζεη» απφ ηα δεζκά ηνπ Βαζηιηά Εψγνπ. β) Ζ Αιβαλία δελ θήξπμε πνηέ ηνλ 

πφιεκν θαηά ηεο Ηηαιίαο, ελψ αληηζέησο, θήξπμε ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο, 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Ηηαιίαο, ελψ ην ίδην έπξαμε θαη θαηά ηεο Διιάδνο, ελαληίνλ 

ηεο νπνίαο έζηεηιε θαη ζηξαηεχκαηα. Δπίζεο, θήξπμε ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο απαληνχζε ζ’ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο έρνληαο πάληα ην εζηθφ πιενλέθηεκα ηε κε ζχκπξαμεο ζηηο απνθάζεηο ησλ 

αιβαληθψλ θπβεξλήζεσλ, πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο θαηαθηεηέο. Άιισζηε, φζνη απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο βξέζεθαλ θαη ζπλειήθζεζαλ, είραλ ήδε νδεγεζεί ζην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα. 

Οη ππφινηπνη είραλ δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ θαη δνχζαλ ζε ζπκκαρηθέο ρψξεο, ππφ ηε θξνληίδα 

Ακεξηθάλσλ θαη Βξεηαλψλ αμησκαηηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
6
 

 

                                                           
4

Theofanis Malkidhis, Minoriteti Etnik Grek ne Shqipëri (Ζ Διιεληθή Μεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία), Federata 

Panepirote e Amerikës, 2007, ζ. 47. 
5
 Αιέμαλδξνο, Γ. Πσπ, Απηή είλαη ε Αιβαλία, Αζήλαη 1946,  ζ. 2. 

6
 ην ίδην, ζζ. 19-21. 
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Ζ θνκκνπληζηηθή ηζηνξηνγξαθία θαηεγνξεί ηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία φηη 

παξαθψιπζαλ εζθεκκέλα ηε ζπκκεηνρή ηεο Αιβαλίαο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ ΟΖΔ,
7
 κε ην πξφζρεκα φηη δελ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ρψξεο πνπ δελ είραλ 

αλαγλσξηζηεί επίζεκα απφ ηνπο πκκάρνπο. Δπηθξαηνχλ αληίζηνηρεο ζεσξίεο θαη γηα ηελ έληαμή 

ηεο ζηνλ ΟΖΔ, θαζψο θαη γηα ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ηεο ζε δηαζθέςεηο εηξήλεο. Πίζσ απ’ φια 

απηά βιέπεη πάληα έλαλ ειιεληθφ δάθηπιν, γη’ απηφ θαη θαηεγνξεί ηε ζηάζε ηνπ Έιιελα 

ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, Κσλζηαληίλν Ρέληε, ν νπνίνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξνέβαιε ζζελαξή 

αληίζηαζε ζηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Αιβαλίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946, ηελ νπνία θαηεγφξεζε 

γηα ζχκπξαμε κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Μεηά απφ επίκνλεο πξνζπάζεηεο, ε Αιβαλία πέηπρε 

ηειηθά λα γίλεη δεθηή ζηνλ ΟΖΔ σο παξαηεξεηήο, θαη ε ςήθνο ηεο ήηαλ απιά ζπκβνπιεπηηθή. 

Δπηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο εηέζε ν ίδηνο ν Hoxha.
8
 

Μεηά ηε δεκηνπξγία κηαο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1944 ε αιβαληθή 

θνκκνπληζηηθή εγεζία ελήξγεζε γξήγνξα γηα λα επεθηείλεη ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ζηε ρψξα θαη λα 

θαηαζθεπάζεη έλα κνλνθνκκαηηθφ θξάηνο, ζχκθσλα κε ην ζνβηεηηθφ κνληέιν. Σν χληαγκα πνπ 

εγθξίζεθε ην 1946 επέηξεπε ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο, σζηφζν ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα 

έδεημε εμαξρήο φηη ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε εμάιεηςε ηεο ζξεζθείαο.
9
 

ηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ν Enver Hoxha αληέδξαζε έληνλα απέλαληη ζηηο ειιεληθέο 

δηεθδηθήζεηο. Καηεγφξεζε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζαιδάξε φηη πξνζπαζνχζε λα απνδείμεη πσο ε 

Αιβαλία δελ ήηαλ ρψξα-ζχκκαρνο θαη είρε επηηεζεί ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα νη δχν ρψξεο 

λα βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε. Σνλ θαηεγφξεζε αθφκα φηη δηεθδηθνχζε ηελ Νφηηα 

Αιβαλία, ππνζηεξίδνληαο φηη απηή ήηαλ ειιεληθφ έδαθνο θαη δηθαίσο ζα έπξεπε λα αλήθεη ζηελ 

Διιάδα.
10

 

ηελ θαηεγνξία ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε αθνινπζνχζε 

πνιηηηθή απεζληθνπνίεζεο ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ν Hoxha απάληεζε πσο ε 

ειιεληθή κεηνλφηεηα έραηξε ίζσλ δηθαησκάησλ, φπσο ν αιβαληθφο ιαφο. Δπίζεο, επηζήκαλε φηη 

                                                           
7
 ηηο 25 Απξηιίνπ 1945, εθπξφζσπνη πελήληα θξαηψλ ζπλαληήζεθαλ ζηνλ Άγην Φξαγθίζθν γηα ηε Γηάζθεςε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Γηεζλή Οξγάλσζε. Οη εθπξφζσπνη ζρεδίαζαλ ην Υάξηε πνπ πεξηιάκβαλε 111 άξζξα, θαη 

πηνζεηήζεθε νκφθσλα ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1945 ζην θηίξην ηεο Όπεξαο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ. Σελ επφκελε εκέξα, 

ππέγξαςαλ ην Υάξηε ζην ακθηζέαηξν Herbst Theatre ζην Κηίξην ηνπ Μλεκείνπ ησλ Βεηεξάλσλ Πνιέκνπ, βι. 

Historia e Shqipërisë IV 1944-1975, ό.π., ζ. 97. 
8
 ην ίδην, ζζ. 97-98.        

9
 Elez Biberaj, Shqipëria në tranzicion, Rruga e Vështirë drejt Demokracisë (Ζ Αιβαλία ζε κεηάβαζε. Ο δύζθνινο 

δξόκνο πξνο ηε δεκνθξαηία), Σίξαλα 2001, ζζ. 49-50. 
10

 Enver Hoxha, Dy popuj miq (Γύν θίινη ιανί), Σίξαλα 1985, ζ. 32. 
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ππήξρε ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ κεηνλνηηθψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζην 

Λατθφ Κνηλνβνχιην, ζην ζηξαηφ θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.
11

 

Σν 1946 ε Αιβαλία ελεπιάθε άκεζα ζηνλ Διιεληθφ Δκθχιην, ππνζηεξίδνληαο ηνλ ΓΔ, 

πνπ πνιεκνχζε ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ ππφ ηε ζεκαία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο. 

Απηή ε παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά κηαο άιιεο ρψξαο πξνθάιεζε, θαηά θχξην ιφγν, ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο ίδηαο ηεο Διιάδαο, ε νπνία δηακαξηπξήζεθε έληνλα ζηνλ ΟΖΔ. Ζ Αιβαλία, 

αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά φηη ππνζηήξηδε ηνλ ΓΔ θαη φηη παξελέβαηλε ζηα εζσηεξηθά ηεο 

Διιάδαο. ηα ηέιε ηνπ 1946, ην απνθαινχκελν «ειιεληθφ δήηεκα» κνλνπψιεζε ηελ 

επηθαηξφηεηα, πξνπάλησλ ε αλάκεημε ησλ γεηηνληθψλ θνκκνπληζηηθψλ ρσξψλ (Αιβαλία, 

Γηνπγθνζιαβία, Βνπιγαξία) ζηα εζσηεξηθά ηεο Διιάδνο. Οη ελ ιφγσ ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε Αιβαλία, αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά φηη ππνζηήξηδαλ ηνλ ΓΔ θαη φηη παξελέβαηλαλ ζηα 

εζσηεξηθά ηεο Διιάδνο. Σφηε, ν ΟΖΔ ζπλέζηεζε κηα εηδηθή επηηξνπή γηα ηα Βαιθάληα, ηελ 

UNSCOB (United Nations Special Committee on the Balkans), θιηκάθην ηεο νπνίαο έθζαζε 

ζηελ Αιβαλία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1947. Αθνχ πξνέβε ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ε επηηξνπή 

δηαπίζησζε ηελ ελνρή ηεο Αιβαλίαο απέλαληη ζηελ Διιάδα, θαηεγνξψληαο ηελ πξψηε φηη 

παξεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηεο γείηνλνο ρψξαο.
12

 

Ζ πξσηαξρηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζελζε ηεο Διιάδαο ππήξμε απφ πεδίν ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θνηλή γηα ηα θφκκαηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο πνπ άζθεζαλ ηελ εμνπζία ζηε 

δηάξθεηα ησλ δχσ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ. χκθσλα κε απηνχο ε ηζηνξία θαη ε 

γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο πξνζδηφξηδαλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζην πιεπξφ ησλ δπηηθψλ 

δεκνθξαηηψλ.
13

 

Καηά ηελ πεξίνδν 1949-1955, θχξηνη άμνλεο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

παξέκεηλαλ ζηαζεξά ε δηπισκαηηθή θαη ε ζηξαηησηηθή δηαζθάιηζε ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο 

Διιάδαο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ θαη ηηο άιιεο ρψξεο. Οη θπβεξλήζεηο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ απέβιεπαλ ζηελ εμαζθάιηζε ηζρπξψλ ζπκκάρσλ θαη ζηελ νξγαληθή έληαμε ηεο ρψξαο 

ζην δπηηθφ ζηξαηφπεδν. Ζ πξψηε απφ ηηο ζεκαληηθέο επηινγέο ηεο κεηαπνιεκηθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ έληαμε ζην NATO.
14

 

                                                           
11

 ην ίδην, ζ. 38. 
12

Historia e popullit shqiptar IV (Ζ Ηζηνξία ηνπ αιβαληθνύ ιανύ, 4
νο

 ηόκνο), Σίξαλα 2008, ζ. 241.   
13

 βνιφπνπινο, ό.π., ζ. 91. 
14

 Γηάλλεο Βαιηλάθεο, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1949-1988, Αζήλα 2005, ζζ. 51-52. 
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Σν 1949 ππήξμε ίζσο ην θξηζηκφηεξν έηνο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία αιβαληθψλ αξρψλ, έλεθα ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ, ζην επίθεληξν ησλ 

νπνίσλ βξηζθφηαλ ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, ε Διιάδα ζπλέρηζε κε ακείσηε έληαζε ηηο 

πξνθιήζεηο ζε βάξνο ηεο Αιβαλίαο. Καηά ην δηάζηεκα 1950-1953, ζεκεηψζεθαλ 544 

παξαβηάζεηο ηεο εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο απφ πιεπξά αέξνο, ζηεξηάο θαη ζαιάζζεο, κε 

ζχκαηα ζηξαηησηηθνχο θαη άκαρνπο αιβαλνχο πνιίηεο.
15

                     

Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’50 απνηεινχζαλ κηθξνγξαθία ησλ 

φζσλ ζπλέβαηλαλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ηδενινγηθήο δηακάρεο κεηαμχ ηνπ 

«Διεχζεξνπ Κφζκνπ» θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπινθ.  

Καηά ηελ πεξίνδν 1950-1959, βάζεη ηεο απεηιήο πξνο ηνπο βαιθαληθνχο ιανχο κε  

θίλδπλν ηελ ελδερφκελε αλάπηπμε ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη ησλ βάζεσλ ππξαχισλ, νξηζκέλεο 

ειιεληθέο πξνζσπηθφηεηεο κε επηθεθαιή ηνλ ηακάηε Μεξθνχξε, εκπλεπζκέλνη απφ ην 

παξάδεηγκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ
16

, πίζηεπαλ πσο απηή ήηαλ κηα επλντθή ζηηγκή γηα 

λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα πξσηνβνπιία γηα ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο 

Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Πίζηεπαλ πσο απηφ ην θίλεκα ζα απνκάθξπλε ηνλ θίλδπλν ηνπ 

πνιέκνπ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ηνπ ηακάηε Μεξθνχξε, κέινο ηνπ θφκκαηνο ΔΓΑ, 

εξκελεχζεθε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε σο έλα θίλεκα εκπλεπζκέλν απφ ηνπο 

«ξεβηδηνληζηέο»,  κε ζηφρν ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμήο ηνπο.
17

 

ην δηάζηεκα 1956-1960, κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ππήξμαλ έληνλεο δηαβνπιεχζεηο 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηψλ ηνπ ΓΔ θαη ησλ 

γπλαηθφπαηδσλ, πνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ είραλ βξεη θαηαθχγην ζηελ 

Αιβαλία. Αλάκεζά ηνπο θαη ζηξαηηψηεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ, νη νπνίνη θξαηνχληαλ ζε 

αιβαληθέο θπιαθέο. Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 έγηλαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ 

ζρέζεσλ θαη ζχλαςεο δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ Διιάδα έζεζε σο φξν ηελ παξαρψξεζε 

                                                           
15

 Historia e Shqipërisë IV 1944-1975 , ζ. 196.   
16

 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ν Έιιελαο πνιηηηθφο Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ απνηέιεζε ησλ πξσηεξγάηε 

θαη νξακαηηζηή γηα κηα νκνζπνλδία αλεμάξηεησλ εζλνηήησλ πνπ ζα παγίσλε ηελ εηξήλε κεηαμχ ηνπο θαη ζα 

ζπζηεκαηνπνηνχζε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζε φια ηα επίπεδα. Ζ ηδέα απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, ιφγσ ησλ 

αληηθάζεσλ κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, βι. Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme (Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ 

ησλ Δμσηεξηθψλ, ζην εμήο AMPJ), V.1968, D.362, fl. 3: «Qëndrime të popujve të Ballkanit kundrejt vendit tonë (Ζ 

ζηάζε ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ απέλαληη ζηελ ρψξα καο)».  
17

 AMPJ, V. 1968, D. 362, fl. 4: «Qëndrime të popujve të ballkanit kundrejt vendit tonë (Ζ ζηάζε ησλ βαιθαληθψλ 

ιαψλ απέλαληη ζηελ ρψξα καο)». 

 

 



12 
 

απηνλνκίαο ζηελ Βφξεην Ήπεηξν, θάηη πνπ ε αιβαληθή θπβέξλεζε απέξξηςε, δίλνληαο εληνιή 

ζηνλ αληηπξφζσπφ ηεο ζηνλ ΟΖΔ λα δηαθφςεη θάζε ζπλνκηιία πνπ είρε ζηε βάζε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ αηηήκαηνο. πλεπψο, νη ειιελν-αιβαληθέο ζρέζεηο ζπλερίζηεθαλ λα 

είλαη ςπρξέο.
18

  

Σν 1962 αλ θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ απέηπραλ, ε αιβαληθή θνκκνπληζηηθή εγεζία επέηξεςε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ 

Διιήλσλ πνπ ήζειαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Αιβαλία. Απηή ήηαλ κηα ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ 

ειιεληθή δήισζε πεξί θαιήο γεηηνλίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
19

 

ηηο επηά Γεθεκβξίνπ, ν νθνθιήο Βεληδέινο, αληηπξφεδξνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

θαη ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, δήισζε πσο αλεζπρνχζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ 

ζηελ Αιβαλία. Δπίζεο, ηφληζε πσο αλ ε Αιβαλία δερφηαλ λα παξαρσξήζεη δηνηθεηηθή απηνλνκία 

ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, απηφ ζα δηεπθφιπλε ηηο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ νη εθπξφζσπνη ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ ΟΖΔ θαηά ηε 

πεξίνδν 1961-1966 γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο 

θαη Αιβαλίαο παξέκεηλαλ ηεηακέλεο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ άξρηζαλ λα 

βειηηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα ην 1967.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Historia e popullit shqiptar IV, ζζ. 258-259. 
19

 Malkidhis, ό.π., ζ. 54. 
20

 ην ίδην, ζ. 55. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ 

 

α) Ζ δεκνγξαθία ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο 

 

Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζε άιιεο κε αιβαληθήο 

θαηαγσγήο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνπ δνπλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Αιβαλίαο.
21

 χκθσλα κε αιβαληθέο πεγέο, κέξνο ηεο ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αιβαλία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε πιεηνςεθία φκσο ησλ κειψλ ηεο εγθαηαζηάζεθε εθεί 

ζε πξνγελέζηεξνπο ρξφλνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, δεκηνχξγεζε ηνπο 

δηθνχο ηεο νηθηζκνχο.
22

 

 Ζ θνηηίδα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή, ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο ρψξαο. Ζ ηαπηφηεηά ηεο απνξξέεη απφ ηελ πξνζθφιιεζή ηεο 

ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη ηε ρξήζε ηελ ειιεληθήο γιψζζαο θαη νλνκάησλ.
23

  

Μηα απφ ηηο πξφζθαηεο ηνπνζεηήζεηο ηεο αιβαληθήο ηζηνξηνγξαθίαο γηα ηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία είλαη πσο ε παξνπζία ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλάγεηαη κεηαμχ 

ηνπ 16
 νπ

  έσο θαη ησλ αξρψλ ηνπ 17
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε νζσκαληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

εηψλ 1908-1913, ε ειιεληθή κεηνλφηεηα είρε αλαπηπρζεί ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζηηο δηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο ηνπ Αξγπξφθαζηξνπ, Αγίσλ αξάληα θαη ηνπ Γειβίλνπ. ην Αξγπξφθαζηξν ε 

κεηνλφηεηα εγθαηαζηάζεθε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε ζπκπαγή παξνπζία ζηελ θνηιάδα ηνπ 

Πσγσλίνπ, ζηηο επαξρίεο ηεο Άλσ θαη Κάησ Γξφπνιεο θαη ζηε Μαχξε Ρίδα. Γηα λα 

δηακνξθσζεί κηα ζαθέζηεξε άπνςε γηα ηελ παξνπζία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, παξαηίζεηαη ν 

αθφινπζνο πίλαθαο, πνπ ζρεκαηίζηεθε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Αιβαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ην 1922.
24

 

 

                                                           
21

Arqile Bërxholli, «Minoritetet në Shqipëri, (Οη κεηνλόηεηεο ζηελ Αιβαλία)», Akademia e Shkencave, Qëndra e 

Studimeve  Gjeografike, Σίξαλα 2005, ζ. 94. 
22

Albanian Human Rights Group, Minorities, The present and the future, Report of AHRG on the situation of 

minorities in Albania, Kanun, Σίξαλα 2003, ζ. 11. 
23

 Hugh Poulton, Minorities in the Balkans, The Minority Rights Group, Report No. 82, Λνλδίλν 1989, ζ. 36. 
24

 Bektash Mema, «Minoriteti grek në Shqipëri ne vitet 1920-1924 (Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία ηελ 

πεξίνδν 1920-1924)»,  Kërkime Universitare 4, Universiteti Eqrem Çabej, Αξγπξφθαζηξν 2001, ζ. 107. 
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Ζ ρωξηθή έθηαζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηνλ Ννκό Αξγπξνθάζηξνπ ην 1922 

 

 

 Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, φινο ν λνκφο Αξγπξνθάζηξνπ, πεξηιάκβαλε 296 δήκνπο (πφιεηο 

θαη ρσξηά), απφ ηα νπνία 99 θέληξα ή 33.8% (ζχλνιν ρσξηψλ) ήηαλ εμ νινθιήξνπ ειιεληθήο 

εζληθφηεηαο, 5 θέληξα ησλ νπνίσλ (2 πφιεηο θαη 3 ρσξηά) ήηαλ αλάκηθηεο εζληθφηεηαο, ελψ ηα 

ππφινηπα (187 ρσξηά θαη 5 πφιεηο) ήηαλ αιβαληθήο εζληθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηηο πξσηνγελείο αξρεηαθέο πεγέο ηεο ρξνληάο απηήο, πξνθχπηεη φηη ν 

πιεζπζκφο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία αλεξρφηαλ ζε 31,794 θαηνίθνπο, αξηζκφο 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 27.66% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο επαξρίεο, πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ 13,573 θάηνηθνη ή 42.96% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαηνηθνχζε ζηελ Πεξηθέξεηα Ληκπνρφβνπ θαη 4,838 

θάηνηθνη ή 15.22% ζην θέληξν, θαη 0.08% ζηελ Πεξηθέξεηα Πξεκεηήο (Μπηνβίδληαο θαη 

Βιαρνςεινηέξαο).
25

 

ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1923, ν αιβαληθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε 803,959 

θαηνίθνπο, ελψ αιβαλνί ππήθννη ειιεληθήο θαηαγσγήο θαηαγξάθνληαλ σο 33.766. Ζ δηαθνξά 

                                                           
25

 ην ίδην, ζζ. 107-108. 

 

Γηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο 

Διιεληθή 

εζληθφηεηα 

Αιβαληθή 

εζληθφηεηα 

Μηθηά νηθηζηηθά 

θέληξα 

 

χλνιν 

Πφιε Υσξηφ Πφιε Υσξηφ Πφιε    Υσξηφ 

1. Κεληξηθή Δπαξρία - 09 01 35 - 02 47 

2. Δπαξρία Γέιβηλνπ - 60 - 22 02 01 85 

3. Δπαξρία Ληκπνρφβνπ - 28 01 06 - - 35 

4. Δπαξρία  Πξεκεηήο - 02 02 78 - - 82 

5. Δπαξρία Σεπειέλεο - - 46 - - - 47 

    χλνιν - 99 05 187 02 03 296 
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ησλ 3,234 αηφκσλ,
 
ζε ζχγθξηζε κε ην 1913,

26
  νθείιεηαη ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ 60,000 αηφκσλ 

ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη θαη ην 1923. Σν 1923 ν 

πιεζπζκφο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο απνηεινχζε ην 4.2% ηνπ ζπλφινπ ησλ αιβαλψλ 

ππεθφσλ.
27

 

Ζ γεληθή απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ην Μάην ηνπ 1930, απφ έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ 

833,850 θαηνίθσλ, πξνζδηφξηδε ηνπο 40,846 ειιελφθσλνπο θαηνίθνπο, αξηζκφο πνπ απνηειεί ην 

4.9% ηνπ απνγεγξακκέλνπ πιεζπζκνχ.  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 1930-1945, πνπ δηεμάγεηαη θαη ε επφκελε απνγξαθή, εθηειέζηεθαλ 

δχν είδε αμηνιφγεζεο ηνπ ειιελφθσλνπ πιεζπζκνχ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Αιβαλίαο, γηα ηα 

ζρνιηθά έηε 1931-1932 θαη 1935-1936. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε βάζεη ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία θαη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ησλ πέξημ απηψλ νηθνγελεηψλ. Απηή ε αμηνιφγεζε 

παξείρε αληίζηνηρα 35,632 θαη 35,601 ειιελφθσλνπο, ήηνη 4.1% θαη 3.9% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Αιβαλίαο.  

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 1945, έιαβε κέξνο ε γεληθή απνγξαθή 

ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία θαηέγξαςε έλα ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 1,122,044 θαηνίθσλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο 1,109,043 ήηαλ αιβαλνί ππήθννη θαη 13,001 ήηαλ μέλνη. Απφ ην ζχλνιν ησλ αιβαλψλ 

ππεθφσλ, 26,535 άηνκα ήηαλ ειιεληθήο εζληθφηεηαο θαη 31,553 είραλ κεηξηθή γιψζζα ηελ 

ειιεληθή. Αλ ιάβνπκε ππφςε απηά ηα δεδνκέλα, ηφηε ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ην 1945 

απνηεινχζε ην 2.4%-2.8% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. ε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ 1930-

1936, ην 1945 ζεκεηψλεηαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηεο 

αζξφαο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ πξνο ηελ ηφηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 

Αιβαλίαο απφ ηα γεηηνληθά θξάηε, θπξίσο απφ ηελ Διιάδα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1945, φπνπ, κεηαμχ πνιιψλ, ελδεηθηηθή  είλαη 

θαη ε αξηζκεηηθή θαηάζηαζε εθείλεο ηεο ρξνληάο ησλ πξψελ αιβαλψλ θαηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ. 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ην 1945 γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, 

θαηνηθνχζαλ εθηφο ρψξαο 5,890 άηνκα, απφ ηνπο νπνίνπο 3,865 άλεθαλ ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα. Με ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ απηά ηα άηνκα δελ μαλαγχξηζαλ πνηέ ζηνλ ηφπν ηνπο.  

Σν 1950 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε γεληθή απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ κεηά ην Β’ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Σν αηνκηθφ θχιιν ηεο απνγξαθήο απηήο πεξηιάκβαλε ην εξψηεκα ηεο 

                                                           
26

Σν 1913 ζε έλα ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 864.365 θαηνίθσλ, πεξίπνπ 37.000 άηνκα (4,3%) αλήθαλ ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα, βι. Bërxholli, ό.π., ζ. 96. 
27

Bërxholli, ό.π., ζζ. 96-97. 
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εζληθφηεηαο θαη εθείλε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζπιιεγφκελνπ πιηθνχ έδεημε 

φηη ν πιεζπζκφο κε αιβαληθή ππεθνφηεηα ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Αιβαλίαο ήηαλ 1,209,294 

απφ ηνπο νπνίνπο 9,649 ήηαλ μέλνη ππήθννη.
28

 Απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, νη 28,997 (2.4%) 

ήηαλ ειιεληθήο εζληθφηεηαο θαη 34,882 είραλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή.  

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1955, φπνπ νη μέλνη ππήθννη απνηεινχζαλ 2,623 άηνκα, 

ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κε αιβαληθή ππεθνφηεηα ήηαλ 1,388,876 απφ ηνπο νπνίνπο 34,281 

(2.5%) είραλ δειψζεη ειιεληθή εζληθφηεηα, θαη 38,835 (3.2%) είραλ κεηξηθή γιψζζα ηελ 

ειιεληθή.  

Ζ απνγξαθή ηνπ 1960 ήηαλ ε ηειεπηαία ζην δειηίν ηεο νπνίαο, εθηφο ηεο εζληθφηεηαο, 

δεηήζεθε λα δεισζεί θαη ε κεηξηθή γιψζζα. ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο, ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κε αιβαληθή ππεθνφηεηα αλήιζε ζηνπο 1,623,128 θαηνίθνπο. Ο 

πιεζπζκφο κε αιβαληθή ππεθνφηεηα θαη ειιεληθή εζληθφηεηα απνηεινχληαλ απφ 37,282 (2.3%) 

θαηνίθνπο. Ο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ κε κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή άγγηδε ηνπο 43.097 

(2.6%) θαηνίθνπο. Γεληθά, ζε φιεο ηεο απνγξαθέο φπνπ ζην δειηίν ηνπο πεξηιακβαλφηαλ ην 

εξψηεκα ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, παξνπζηάζηεθε πςειφηεξνο δείθηεο 

δειψζεσλ, κε έλαλ κέζν φξν 16.7% ζην δείθηε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζε ζρέζε κε ηελ 

εζληθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πφιε ηνπ Γπξξαρίνπ, ην 1960 θαηαγξάθνληαλ 138 θαηνίθνη 

κε ειιεληθή εζληθφηεηα θαη 255 θαηνίθνη κε κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή. Δπίζεο, ζηα Σίξαλα 

παξνπζηάδνληαλ 639 θάηνηθνη κε ειιεληθή εζληθφηεηα θαη 1,474 κε κεηξηθή γιψζζα ηελ 

ειιεληθή.
29

 

ηηο επφκελεο απνγξαθέο (1979-1989), ζην αηνκηθφ δειηίν ησλ απνγεγξακκέλσλ 

πεξηιακβαλφηαλ κφλν ην εξψηεκα ηεο εζληθφηεηαο θαη ν γεληθφο δείθηεο πιένλ άλεθε εμ 

νινθιήξνπ ζηνπο αιβαλνχο ππεθφνπο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1979, ε ειιεληθή 

κεηνλφηεηα απνηεινχληαλ απφ 49,307 (1.9%) άηνκα, ελψ ην 1989 ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζηα 

58,758 (1.8%) άηνκα.
30

 Ζ ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο απνγξαθέο δείρλεη ηελ αχμεζε ηνπ 

απφιπηνπ αξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ηε κείσζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πνζνζηνχ. Απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο:   

α) ζηελ αδπλακία θαηαγξαθήο αηφκσλ ή νκάδσλ, πνπ ζην δηάζηεκα απηφ απνκαθξχλζεθαλ απφ 

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο, β) ζηελ αθνκνίσζε κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο, νη νπνίνη είραλ 

                                                           
28

 ην ίδην, ζζ. 97, 98. 
29

 ην ίδην, ζ. 99. 
30

 Vjetari Statistikor i Shqipërisë (ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Αιβαλίαο), Σίξαλα 1991, ζ. 370. 
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πξνρσξήζεη ζε κεηθηνχο γάκνπο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πξνζηίζεληαη πιένλ ζηνλ αξηζκφ ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ, γ) ζην ρακειφ πνζνζηφ ηεο θπζηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο 

αζηηθνπνίεζεο ηεο νηθνγέλεηαο.
31

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ε 

παξνπζία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο δηεπξχλεηαη θαη εθηείλεηαη πεξαηηέξσ ζηε ρψξα, ζχκθσλα 

κε έλα ζρέδην γηα ηε δηεχξπλζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο εξγαηψλ. 

Έηζη, ην 1960, απφ ην γεληθφ ζχλνιν ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη εθείλσλ κε κεηξηθή γιψζζα 

ηελ ειιεληθή, 6.2% απηψλ είραλ εγθαηαζηαζεί εθηφο ηεο παξαδνζηαθήο πεξηνρήο, φπσο ζηα 

Σίξαλα, ην Δικπαζάλ, Γπξξάρην, Κνξπηζά, θξαπάξη, Απιψλα, Φίεξη θαη ινηπά.
32

 

Δπί ηέζζεξηο θαη πιένλ δεθαεηίεο, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο πξνέβε ζε κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, επηδηψθνληαο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλαγλσξηζκέλεο σο «κεηνλνηηθήο 

πεξηνρήο». Απηφ νδήγεζε ζηε κεηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε Αιβαλψλ ζε ειιεληθά ρσξηά. 

Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ λένη αιβαληθνί νηθηζκνί κεηαμχ ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ησλ ρσξηψλ ηεο κεηνλφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππήξραλ ρσξηά κεηθηψλ ειιεληθψλ 

θαη αιβαληθψλ θαηνηθηψλ. Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη καδηθή κεηνίθεζε Διιήλσλ ζε αιβαληθά 

ρσξηά θαη πφιεηο.
33

 

           

          

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Bërxholli, ό.π., ζ. 99. 
32

 ην ίδην, ζ. 103. 
33

 The minority under totalitarianism 1945-1990, The Greek minority in Albania, A documentary record (1921-

1993), Θεζζαινλίθε 1994, ζζ. 120-121. 
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β) Ζ εθπαίδεπζε θαη ε άζθεζε ηεο ζξεζθείαο 

 

Σν 1921 απνηέιεζε έλα ζεκείν θακπήο ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ, δηφηη εθείλε ηελ πεξίνδν, βάζεη ηεο δήισζεο πνπ έγηλε απφ ηνλ Αιβαλφ 

εθπξφζσπν Fan Noli ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, ην λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο ηνπ αλαγλσξίζηεθε 

επίζεκα σο κηα εζληθή θαη γισζζηθή κεηνλφηεηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Αιβαλία δεζκεχηεθε ξεηά 

λα εδξαηψζεη θαη λα ζεβαζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ πνπ θαηνηθνχζαλ εληφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο, ηδηαηηέξσο ην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, φπσο επίζεο θαη ηελ ίδξπζε 

θαη δηαηήξεζε ζρνιεηψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ ζηηο νπνίεο ε γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεκπφδηζηα. Σελ ίδηα εθείλε εκέξα ε Αιβαλία αλέιαβε λα 

πξνκεζεχζεη ηελ ΚΣΔ, εληφο έμη κελψλ ην πνιχ, κε κηα αθξηβή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο 

λνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, ησλ Ηεξψλ Ναψλ, ησλ Ηεξψλ Μνλψλ, ησλ 

ζρνιείσλ, ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ζπιιφγσλ πνπ αλήθαλ ζε νκάδεο 

πξνεξρφκελεο απφ ηνπο θφιπνπο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Δθηφο απηνχ, ζα ιάκβαλε ππφςε 

ηεο θάζε ζχζηαζε πνπ ζα πξνεξρφηαλ απφ ην χλδεζκν ησλ Δζλψλ. Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο, αλέιαβε λα εμαζθαιίζεη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αιβαληθήο 

δήισζεο. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1922, ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην επηθχξσζε ηε δήισζε ηνπ Fan 

Noli, θαη ιίγνπο κήλεο κεηά (ζηηο 22 Ηνπιίνπ) ν Xhafer Ypi, ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, αλαθνίλσζε 

ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ φηη: 

 

«Οη δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηνλόηεηεο ζηελ Αιβαλία θαη νη νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε ε νπνία έγηλε από ηνλ αιβαλό εθπξόζσπν ζηηο 

2 Γεθεκβξίνπ 1921, ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο ζέζεηο: 1. Πιήξε ηζόηεηα όζνλ 

αθνξά ηα δεκόζηα, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα, ρσξίο δηαθξίζεηο θπιήο, 

γιώζζαο ή ζξεζθείαο, 2. Δθπαηδεπηηθά δηθαηώκαηα, 3. Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη 

ιαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηελ ειεπζεξία αιιαγήο ζξεζθεύκαηνο.»
34

  

 

Σν αιβαληθφ θξάηνο, αλαγλψξηζε σο επίζεκε κεηνλφηεηα κφλν ηνπο Έιιελεο πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηηο πεξηθέξεηεο Αξγπξνθάζηξνπ, Αγίσλ αξάληα θαη ζε ηξία ρσξηά ζηελ 

                                                           
34

 Basil Kondis, The Greek of Northern Epirus and Greek-Albanian relations, Historical review from the Greek 

Edition Vol.III 1922-1929 Vol. IV 1930-1940, Hestia, 1996, ζζ. 7-8. 
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πεξηθέξεηα ηεο Υεηκάξξαο, απνθιείνληαο απφ ηελ πξνζηαζία ηεο επίζεκεο κεηνλφηεηαο ηνπο 

Έιιελεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε Κνξπηζά θαη ζηα ππφινηπα ρσξηά ηεο Υεηκάξξαο. χκθσλα κε 

ηε δήισζε ηνπ ππνπξγνχ, «ν αξηζκφο νξζφδνμσλ ειιελφθσλσλ ρξηζηηαλψλ ζηε λφηηα Αιβαλία 

δελ ππεξέβαηλε ηνπο 16.000».
35

 

ην κεηαμχ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε, φρη κφλν γηα δηπισκαηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα λα 

πξνζθέξεη δηαξθή πξνζηαζία ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, απαίηεζε ζηηο 17 Μαΐνπ 

ηνπ 1914 απφ ηελ ΚΣΔ λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο, ην νπνίν ζηελ 

νπζία ρνξεγνχζε ηελ απηνλνκία ζηε Βφξεηα Ήπεηξν θαη παξείρε ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία, κε ηελ αιβαληθή λα δηδάζθεηαη ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν ειιεληθφ αίηεκα δελ ηέζεθε πνηέ πξνο ζπδήηεζε απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα παξέκεηλε ππφ ηελ 

εγγχεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ, κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα φπσο απηά είραλ 

δηαηππσζεί ην 1921. Απφ ην ζεκείν απηφ, ε παξνπζία ηεο κεηνλφηεηαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθε απφ ηηο αιβαληθέο αξρέο 

απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ.
36

 

Ζ Αιβαλία είρε ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κφλν πξηλ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Έθηνηε εληνπίδνπκε ηξεηο 

δηαθξηηέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο αιβαληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 

ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκήληα εηψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο δηαξθεί 

απφ ηελ αλεμαξηεζία έσο ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ ηξίηε ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηα έηε 1944-1992.
37

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο απφ ην 

θαζεζηψο Hoxha, ε νπνία ην 1996 ζεκείσλε εβδνκήληα ελλέα ζρνιεία θαη έλα ιχθεην ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα
38

, ραξαθηεξίδεηαη  απφ ηνλ απζαίξεην νξηζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

ην δηθαίσκα ησλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαλ εληφο απηψλ ησλ πεξηνρψλ λα έρνπλ ζρνιεία ζηελ 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Σα ειιεληθά ζρνιεία ζηελ Αιβαλία ππήξραλ απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα. Σν 

                                                           
35

 ην ίδην, ζζ. 8-9. 
36

 ην ίδην, ζ. 9. 
37

 Theodore Kaltsounis, «Education and the new nationalism in the Balkans. Σhe case of Albania», Balkan Studies, 

Volume 36, Θεζζαινλίθε 1995, ζζ. 139-140. 
38

 Hoxha, ό.π., ζ. 38. 
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1922, ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλέθεξε ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ φηη ζηε Νφηηα Αιβαλία 

ιεηηνπξγνχζαλ 36 ειιεληθά ζρνιεία.
39

 

Ο Leka Zogu πίζηεπε φηη ε εζληθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε δεκηνπξγία κηαο 

αλεμάξηεηεο εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο, ε νπνία δελ ζα ιάκβαλε ππφςε ηηο σο ηφηε επηθξαηνχζεο 

ηζηνξηθέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηηο αλά ηνπο αηψλεο εμειίμεηο ζηνλ αιβαληθφ ρψξν, ζα 

γεθχξσλε ην ράζκα κεηαμχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ζα ελίζρπε ηελ ελφηεηα θαη ην 

εζληθφ θξφλεκα ησλ Αιβαλψλ. Σα θαιά ζρνιεία δηεπζχλνληαλ απφ ζξεζθεπηηθά ζσκαηεία, 

φπσο απηά πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηνλ Νφην, ελψ θάπνηα 

ζρνιεία ζην Βνξξά βξίζθνληαλ ππφ ηηαιηθφ έιεγρν. Σν 1933 ν Zogu ζέζπηζε έλα εληαίν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ππφ ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν. Δπεηδή απηφ επεξέαδε ηα δηθαηψκαηα ηεο 

ειιελφθσλεο κεηνλφηεηαο, ηα ζρνιεία απηά άλνημαλ εθ λένπ, ηα ηηαιηθά κελ κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Αιβαλίαο κε ηνλ Μνπζνιίλη θαη ηα ειιεληθά δε κεηά ηελ 

θαηαγγειία ηεο Διιάδαο ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Σν 1938 ππήξραλ πεξίπνπ 650 ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη είθνζη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηε ρψξα. Γελ 

ππήξραλ παλεπηζηήκηα θαη κφλν 36% ησλ παηδηψλ ιάκβαλε εθπαίδεπζε.
40

 

Όηαλ νη θνκκνπληζηέο θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία, πηνζέηεζαλ ακέζσο ην ζνβηεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θαζηέξσζαλ έλα επηαεηέο ππνρξεσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Έπεηηα, ίδξπζαλ κηα ζεηξά απφ επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ζε ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε κεραληθή, ε 

νηθνλνκία, ε ηερλνινγία ηνπ πεηξειαίνπ, ε ηαηξηθή θαη ε θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη ησλ ζρνιείσλ απηψλ εθπαηδεχηεθαλ ζηε Μφζρα. Ζ πηνζέηεζε ελφο 

μέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθξνχνληαλ κε ην παξαδνζηαθφ αιβαληθφ εζληθηζηηθφ 

πλεχκα, γεγνλφο πνπ παξαδέρηεθε θαη ν ίδηνο ν Hoxha ην 1967. ηνλ αληίπνδα, ν Hoxha 

ζπλέιαβε ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή 

ζεσξία θαη ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην φξακά ηνπ γηα ηελ Αιβαλία. Σα 

ζρνιηθά βηβιία αλαζεσξήζεθαλ θαη έλαο απζηεξφο ηδενινγηθφο έιεγρνο εθαξκφζηεθε ζηα 

εζληθά θαη μέλα ινγνηερληθά έξγα.
41
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 Poulton, ό.π., ζ. 37. 
40

 Stevan K.Pavlowitch, Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ 1804 -1945, Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2005, ζζ. 429-430. 
41
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Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βαζίδνληαλ ζηηο ιεγφκελεο «δεκνθξαηηθέο ζνζηαιηζηηθέο 

αξρέο ηνπ καξμηζηηθνχ-ιεληληζηηθνχ ηδενινγηθνχ άμνλα» θαη αλαπηχζζνληαλ κε βάζε ηελ 

νξγαληθή ζχλδεζε ηεο κάζεζεο, ηεο παξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο αγσγήο.
42

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πελήληα ρξφλσλ απνιπηαξρηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Αιβαλίαο, ε 

ειιεληθή κεηνλφηεηα βίσζε κηα αθήξπρηε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε έλεθα ηεο δίγισζζεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηέπεζε ππνρξεσηηθά, αθνχ ε ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη ηεο αιβαληθήο 

θαηέζηε φρη απιά αλαγθαία αιιά θαη αλαπφθεπθηε. Ζ κεηνλνηηθή πνιηηηθή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θξάηνπο, ελψ επλννχζε φινπο ηνπο Αιβαλνχο, πξνθαινχζε παξάιιεια ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλέπεηεο ζην κεηνλνηηθφ πιεζπζκφ. Απφ ηελ άιιε, πξνσζνχληαλ έκκεζα θίλεηξα εθκάζεζεο 

ηεο επίζεκεο γιψζζαο, ήηνη ηεο αιβαληθήο, ε νπνία ζρεηίδνληαλ αλαγθαζηηθά κε ην κέιινλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ νηθνγελεηψλ: ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, ε απαζρφιεζε, ε ελζσκάησζε, νη ζπδπγηθέο 

ζρέζεηο, ε ζηαδηνδξνκία θαη φια φζα ζρεηίδνληαλ κε ηε ρξήζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο.
43

 

 Παξά ηε λνκηθή ηεο αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηνρχξσζε βαζηθψλ ηεο δηθαησκάησλ, πνπ 

ζεσξεηηθά είραλ σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδηαίηεξήο ηεο ηαπηφηεηαο, ε ειιεληθή 

κεηνλφηεηα αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα. ρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ηεο δηθαηψκαηα, ην 

κεγάιν πξφβιεκα ήηαλ φηη ην αιβαληθφ θξάηνο πεξηφξηδε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ηεο λνηηνδπηηθήο Αιβαλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζε 99 ρσξηά ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ησλ Αγίσλ αξάληα. Σν θξάηνο δελ επέηξεπε ηε ζχζηαζε κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ κέζα ζην Αξγπξφθαζηξν, ζηνπο Αγίνπο αξάληα, ην Γέιβηλν, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Υεηκάξξαο.
44

 

Σελ πεξίνδν 1945-1990, θαηά ηελ νπνία ε αιβαληθή θνηλσλία βίσζε ηε κνξθή ηεο 

ιεγφκελεο «πάιεο ησλ ηάμεσλ», ζηα νθηαηάμηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

κεηνλφηεηαο, απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηέηαξηε ηάμε, ηα καζήκαηα δηδάζθνληαλ ζηελ ειιεληθή 

θαη ε αιβαληθή δηδάζθνληαλ σο δεχηεξε γιψζζα, ελψ ζηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, φια ηα 

ζέκαηα ζηαδηαθά άξρηζαλ λα παξαδίλνληαη ζηελ αιβαληθή γιψζζα κε ηε κεηξηθή λα δηδάζθεηαη 

σο δεχηεξε γιψζζα. Σν 1968 ν πξσζππνπξγφο Mehmet Shehu, ζηελ αλαθνξά ηνπ γηα ηελ 
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Σίξαλα 2001, ζ. 24-25. 
44

 Γεψξγηνο Δ. Υξεζηίδεο, Σα θνκκνπληζηηθά Βαιθάληα. Δηζαγσγή ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ 

Αιβαλία, Βνπιγαξία, Γηνπγθνζιαβία θαη Ρνπκαλία ηελ πεξίνδν 1945-1989, Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2003, ζ. 30. 
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«Δπαλαζηαηηθνπνίεζε ηνπ ρνιείνπ», θαζφξηζε φηη ηα καζήκαηα γηα φια ηα ζέκαηα ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο, απφ ηελ πέκπηε κέρξη ηελ φγδνε ηάμε, έπξεπε λα 

δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ε αιβαληθή σο δεχηεξε γιψζζα. Απηή ε απφθαζε δελ 

ηέζεθε πνηέ ζε εθαξκνγή.
45

 

Ζ αλαθνξά ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Αιβαλίαο  γηα ην 

λφκν 4623 (ην θαηαζηαηηθφ εθπαίδεπζεο πνπ ζπληάρζεθε ην 1969), αλάκεζα ζε άιια, ζεκεηψλεη 

ηα εμήο: 

 

«Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα βαζίδεηαη πάλσ ζε ζνζηαιηζηηθέο δεκνθξαηηθέο αξρέο 

θαη επεξεάδεηαη πιήξσο από ηνλ ηδενινγηθό άμνλα καξμηζκνύ-ιεληληζκνύ [...] Ζ 

νθηαεηήο εθπαίδεπζε έρεη σο ζηόρν [...] λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο βάζεη 

ειηθίαο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηε ζνζηαιηζηηθή παξαγσγή [...] 

Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη σο ζηόρν, βάζεη ειηθίαο, λα εθνδηάζεη ηνπο 

καζεηέο κε κηα πγηή καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή, επηζηεκνληθή θαη πνιπηερληθή 

εθπαίδεπζε [...] Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηεί απηά ηα θαζήθνληα 

βάζεη ηεο εδξαίσζεο ηνπ καξμηζηηθνύ-ιεληληζηηθνύ ηδενινγηθνύ άμνλα θαη ηεο 

νξγαληθήο ελόηεηαο ηεο εθκάζεζεο, κε ηελ παξαγσγηθή εξγαζία θαη ηε θπζηθή θαη 

ζηξαηησηηθή αγσγή.»
46

 

 

Σν πξφγξακκα καζεκάησλ ζην ζρνιείν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο κεηνλφηεηαο γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1973 – 1974 είρε σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Filip Liço, Probleme të marrëdhënieve greko-shqiptare (Πξνβιήκαηα ησλ ειιελναιβαληθώλ ζρέζεσλ), Neraida, 

Σίξαλα 2009, ζ. 349. 
46

 Malkidhis, ό.π., ζ. 74. 
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Πξόγξακκα δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

 

Μαζήκαηα 

1
ε
 

Σάμε 

2
ε
 

Σάμε 

3
ε
 

Σάμε 

4ε 

Σάμε 

5
ε
 

Σάμε 

6
ε
 

Σάμε 

7
ε
 

Σάμε 

8
ε
 

Σάμε 

Αιβαληθή γιψζζα, 

Λνγνηερλία 

3 4 6 6 9 8 6 6 

Διιεληθή γιψζζα, 

Λνγνηερλία 

11 10 7 6 4 4 4 4 

Πεγή:  AQSH, F. 511, V. 1973, D. 78, fl. 6. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο απμάλεηαη κε κία ψξα ζηελ 2
ε
 ηάμε θαη κε δχν ψξεο ζηελ 3

ε
 θαη ζηελ 4

ε
 ηάμε. Απφ 

ελλέα ψξεο πνπ δηδάζθνληαλ ζηελ 5
ε
 ηάμε κεηψζεθε ζηηο νθηψ ψξεο ζηελ 6

ε
. ηελ 7

ε
 θαη ηελ 8

ε
 

ηάμε δηδάζθνληαλ έμη ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

ινγνηερλίαο απφ έληεθα ψξεο πνπ δηδάζθνληαλ ζηελ 1
ε
 ηάμε κεηψζεθε θαηά κία ψξα ζηελ 2

ε
 

ηάμε. χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, νη δπζθνιίεο ζηελ αιβαληθή γιψζζα γίλνληαη πην έληνλεο 

κεηά ηελ 1
ε
 ηάμε θαη έηζη απηή ε κία ψξα πξνζηέζεθε ζηε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο ζηελ 2

ε
 

ηάμε. Ζ ειιεληθή γιψζζα ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη κε ηέζζεξηο ψξεο ζηελ 3
ε
 θαη κε πέληε ψξεο 

ζηελ 4
 ε

 ηάμε, θαηαιήγνληαο ζε ηέζζεξηο ψξεο δηδαζθαιίαο απν ηελ 5
ε
 έσο ηελ 8

ε
 ηάμε.  

Οη ηειηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ φγδνε ηάμε ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ αιβαληθή γιψζζα 

γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο θαη ηα καζεκαηηθά γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο.
47

  

ηελ φγδνε Οινκέιεηα ηνπ Κφκκαηνο ηνπ 1976 ηνλίζηεθε φηη «πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

εηδηθή κέξηκλα γηα ηα ζρνιεία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ».  

ην Αξγπξφθαζηξν, ζηνπο Αγίνπο αξάληα θαη ηελ Κνξπηζά ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 

126 κεηνλνηηθά ζρνιεία (87 λεπηαγσγεία θαη 39 δεκνηηθά ζρνιεία). Δμ απηψλ, 116 ζρνιεία 

αλήθαλ ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα θαη δέθα ζε άιιεο εζληθέο κεηνλφηεηεο. ηα ζρνιεία απηά 

θνηηνχζαλ 9.176 καζεηέο.
48

 

                                                           
47

 AQSH, F. 511, V. 1974, D. 78, fl. 7-8: «Plani mësimor i shkollave 8-vjeçare minoritare (Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα 

γηα ηα νθηαηάμηα ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο)». 
48

 AQSH, F. 511, V. 1976, D. 97, fl. 1: «Relacion mbi disa probleme të shkollave të pakicave kombëtare si dhe 

korrespodencë me komitetin ekzekutiv te komitetit qëndror te rrethit të Korçës për këtë problem (Έθζεζε ζρεηηθά κε 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο κεηνλφηεηαο θαζψο θαη ε αιιεινγξαθία κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο 

πεξηνρήο ηεο Κνξπηζάο γη’ απηά ηα πξνβιήκαηα)». 
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Γηα ηελ εθπιήξσζε θαζεθφλησλ πνπ νξίδνληαλ ζηελ φγδνε Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΑΚΔ γηα ηα εζληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία, είραλ ιεθζεί κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ηειεηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ. ε γεληθέο γξακκέο 

είραλ ελζσκαησζεί ζ’ απηά, ηα ηδενινγηθά επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά θξηηήξηα πνπ είρε 

ζέζεη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα. Ο αξηζκφο ησλ σξψλ ησλ καζεκάησλ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο 

είρε απμεζεί, ελψ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ζπλέρηδε λα κεηψλεηαη κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηέζζεξηο ψξεο ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα είραλ δεκνζηεπηεί 

ζπλνιηθά νγδφληα θείκελα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 72 ήηαλ γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα θείκελα ήηαλ κεηαθξάζεηο ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηεο Αιβαλίαο, ελψ ηα 

ππφινηπα, φπσο ε ειιεληθή γξακκαηηθή, είραλ ζρεδηαζηεί βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο.  

Σα θείκελα ηεο αιβαληθήο γξακκαηηθήο ζηφρεπαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο. Δπίζεο, ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο 

επηθξαηνχζε ε ινγνηερλία ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, φπσο θαη νξηζκέλα θνκκάηηα πνπ 

κηινχζαλ γηα ηε δσή ησλ επαξρηψλ, ρσξηψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ ζηα νπνία θαηνηθνχζαλ νη 

κεηνλνηηθνί καζεηέο.
49

 Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, ε 

Οινκέιεηα έθξηλε φηη: 

 

1. Έπξεπε λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο ηέηαξηεο θαη ηεο πέκπηεο ηάμεο θαη λα 

γίλεη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα αιβαληθά. Έηζη, απνθαζίζηεθε φηη 

ε αιβαληθή γιψζζα απν ελλέα ψξεο έπξεπε λα δηδαρηεί ζε δεθαηξείο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. 

2. Έπξεπε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

αθνκνίσζε ησλ ζεκάησλ. Έηζη, πξνηάζεθε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ λα είλαη 

ηξηάληα.  

3. Σν Ηλζηηηνχην Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδαγσγηθά 

ζπκβνχιηα ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ησλ Αγίσλ αξάληα θαη ηεο Κνξπηζάο, έπξεπε λα 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα βξνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθέο 

κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. 

                                                           
49

ην ίδην, fl. 2-3. 
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Ζ θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ην δηθφ ηνπο κνξθσηηθφ επίπεδν ζηα κεηνλνηηθά 

ζρνιεία ην 1976 εκθαλίδνληαλ σο εμήο:
50

 

 

 

Μνξθωηηθό επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ ζηα λεπηαγωγεία 

 

Ννκόο 

 

Αξ. 

λεπηαγωγείωλ 

 

Αξ. 

παηδηώλ 

 

Αξ. 

εθπαηδεπηηθώλ 

 

Απόθ. 8- 

ηάμηνπ 

ζρνιείνπ 

Απόθ.    

κεζαίνπ 

ζρνιείνπ 

 

Αξγπξόθαζηξν 

 

37 

 

815 

 

42 

 

27 

 

15 

 

Άγηνη αξάληα 

 

50 

 

1495 

 

53 

 

25 

 

28 

 

Κνξπηζά 

 

10 

 

274 

 

12 

 

12 

 

- 

  

Πεγή: AQSH, F. 511, V. 1976, D. 97, fl. 6. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζηα 

λεπηαγσγεία ήηαλ απφθνηηνη ηνπ νθηαηάμηνπ κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ έλα κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 ην ίδην, fl. 5-6. 
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Μνξθωηηθό επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ ζηα νθηαηάμηα ζρνιεία 1
ε
-4

ε
 ηάμε 

 

Ννκφο 

 

Αξ.  

εθπαηδεπηηθψλ 

 

Απφθ. αιβαληθήο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο 

 

Απφθ. κεηνλνηηθήο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο 

Αξγπξφθαζηξν 88 33 49 

Άγηνη αξάληα 120 101 17 

Κνξπηζά 20 20 - 

 

Πεγή: AQSH, F. 511, V. 1976, D. 97, fl. 6. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζην Αξγπξφθαζηξν νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ 1
ε
 κέρξη ηελ 4

ε
 ηάμε ήηαλ απφθνηηνη ηεο κεηνλνηηθήο παηδαγσγηθήο 

ζρνιήο θαη έλα κέξνο ηνπο ήηαλ απφθνηηνη αιβαληθήο παηδαγσγηθήο ζρνιήο. ηνπο Αγίνπο 

αξάληα ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειείηαη απφ ηνπο απφθνηηνπο αιβαληθήο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο, έλσ ζηελ Κνξπηζά δελ ππήξρε θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο απφθνηηνο ηεο 

κεηνλνηηθήο παηδαγσγηθήο ζρνιήο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα νθηαηάμηα 

ζρνιεία γηα ηελ 5
ε
 έσο ηελ 8

ε
 ηάμε. 

 

 

Μνξθωηηθό επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ ζηα νθηαηάμηα ζρνιεία 5
ε
-8

ε
 ηάμε 

 

Ννκφο 

 

Αξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

Απφθ. αιβαληθήο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο 

 

 

Απφθ. κεηνλνηηθήο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο 

 

Αξγπξφθαζηξν 

 

45 

 

3 

 

14 

 

Αγίνπ αξάληα 

 

62 

 

12 

 

9 

Πεγή: AQSH, F. 511, V. 1976, D. 97, fl. 6. 
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ηελ Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζεκεηψζεθε φηη, γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ, ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλερήο εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
51

 

Σν 1977 ζηάιζεθε ζηα παηδαγσγηθά ζπκβνχιηα ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ησλ Αγίσλ 

αξάληα έλα πξφγξακκα γηα ηελ αιβαληθή θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα πξνο ρξήζε ζηα ζρνιεία 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Απηφ ην πξφγξακκα έπξεπε λα ζπδεηεζεί κε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ.
52

 Έηζη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1978 – 1979 θξίζεθε 

φηη σο βαζηθή γξακκή ηνπ γισζζηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζρνιήο ηεο 

κεηνλφηεηαο, ζα ήηαλ ε  γλψζε ηεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο γιψζζαο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα δηαβάζνπλ ζσζηά, κε επθνιία θαη κε γισζζηθή επάξθεηα ηελ 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Σν πξφγξακκα πεξηείρε γλψζεηο γηα ηε κνξθνινγία, ην ζπληαθηηθφ θαη 

θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαγσγή ησλ ιέμεσλ. Σα καζήκαηα γιψζζαο είραλ σο ζθνπφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ  λα κηιήζνπλ θαη λα γξάθνπλ κε επρέξεηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα.
53

 

Σν πξφγξακκα ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηελ πέκηε σο ηελ φγδνε ηάμε ήηαλ ην εμήο: 

 

 

                                                           
51

 ην ίδην, fl. 7. 
52

 AQSH, F.511, V. 1977, D.70, fl. 1: «Programe të gjuhës shqipe dhe greke për shkollat e minoritetit grek 

(Πξφγξακκα ηεο ειιεληθήο θαη αιβαληθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο)».  
53

 ην ίδην, fl. 4-5. 
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Πεγή: AQSH, V.1977, D. 70, fl. 5-6, 11-12.  

Πξόγξακκα ειιεληθήο γιώζζαο απν ηελ 5
ε
 κέρξη ηελ 8

ε
 ηάμε 

Μαζήκαηα 

 

Δπαλάιεςε 

4
ε 

Σάμε 

 

3 

5
ε
 Σάμε 

 

3 

6
ε
 Σάμε 

 

- 

7
ε
 Σάμε 

 

- 

8
ε
 Σάμε 

 

- 

 

ηνηρεία ζχληαμεο 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Φσλεηηθή θαη νξζνγξαθία 

 

35 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Μνξθνινγία θαη νξζνγξαθία 

 

20 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Γεληθή επαλάιεςε 

 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Λανγξαθία 

 

- 

 

- 

 

6 

 

5 

 

4 

 

Λανγξαθία ηνπ παξειζφλ 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Λανγξαθία ηνπ εζληθνχ 

αιβαληθνχ απειεπζεξσηηθνχ 

πνιέκνπ 

 

- 

 

- 

 

4 

 

3 
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Σν Μάξηην ηνπ 1978, ν Hoxha, αλαινγηδφκελνο θαη πάιη ηελ απνκφλσζε ηεο ρψξαο ηνπ, 

επηζθέπηεηαη ηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ απεπζχλεη ζεξκνχο θηιηθνχο ιφγνπο γηα ηελ 

ειιεληθή παηδεία θαη παξάδνζε, ηνλ «έληηκν θαη ζπλεηφ», ηνλ «αδειθφ ειιεληθφ ιαφ», 

ελζαξξχλεη ηνπο Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο λα κάζνπλ θαη λα νκηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα 

δηαθπιάηηνπλ ηα έζηκα ηνπο.
54

 

Ο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ πνιίηε, 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην καξμηζκφ-ιεληληζκφ, αθνζησκέλν ζηνλ Hoxha θαη ην αιβαληθφ 

θξάηνο, ν νπνίνο δελ ζα είρε θακία ζρέζε κε ηηο ζξεζθείεο θαη δελ ζα ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ 

εζληθή θαηαγσγή ηνπ.
55

 

 

Η επιτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων 

 

Με ηελ αλάδπζε ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

  αηψλα, 

νη εζληθηζηέο ζπληεξνχζαλ ηελ ηδέα κηαο Απηνθέθαιεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, σο 

ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο επηξξνήο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηνπο νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ.
56

  

H ειιεληθή γιψζζα ρξεζηκνπνηoχληαλ ζηηο ηεξέο αθνινπζίεο, ζηνπο Οξζφδνμνπο Νανχο, 

θαζψο θαη ζηα ζρνιεία φπνπ ζπκκεηείραλ νξζφδνμνη.
57

 θαπαλέαο ηνπ θηλήκαηνο εμαιβαληζκνχ 

ήηαλ ν Fan Noli.
58

 

Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο ηδξχζεθε ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 1922 απφ ην 

πλέδξην ηνπ Βεξαηίνπ, σο Απηνθέθαιε ή σο εζληθή εθθιεζία, ε νπνία ζα δηαρεηξηδφηαλ ηα 

εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο εθθιεζίεο. Σν επφκελν εθθιεζηαζηηθφ 

ζπλέδξην δηεμήρζε ζηελ Κνξπηζά ην 1929, φπνπ ηέζεθαλ νη βάζεηο ελφο θαλνληθνχ δηθαίνπ. 

Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ην Άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ αλαθέξεηαη φηη φινη νη Ηεξάξρεο 

θαη ν θαηψηεξνο θιήξνο έπξεπε λα έρνπλ αιβαληθή θαηαγσγή, λα κηινχλ αιβαληθά θαη λα έρνπλ 

αιβαληθή ππεθνφηεηα. Ζ αλαγλψξηζε ηεο Δθθιεζίαο ήξζε πνιιά ρξφληα κεηά απφ ην 

Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο 13 Απξηιίνπ ηνπ 1937 καδί κε ηελ έθδνζε ελφο 
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δηαηάγκαηνο απφ ηνλ Παηξηάξρε Βεληακίλ, αλαγλσξηζκέλν επίζεκα σο ν «Σφκνο ηνπ 

Απηνθεθάινπ» ηεο Αιβαληθήο Δθθιεζίαο.
59

 

Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο Αιβαλίαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εγθαζίδξπζήο ηνπ 

άξρηζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζξεζθείαο.
60

 

Ζ κάρε ηνπ Hoxha θαηά ηεο ζξεζθείαο απνηέιεζε κία απφ ηηο πην καχξεο ζειίδεο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ αιβαληθνχ θνκκνπληζκνχ. Σα ζξεζθεπηηθά δηθαηψκαηα άξρηζαλ λα 

ζπξξηθλψλνληαη θαη λα γίλνληαη ζηφρνο ηεο εμνπζίαο.
61

 Σν 1949, κε ην «Πεξί ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ» Γηάηαγκα 743 ηεο 26
εο

 Ννεκβξίνπ 1949, θαηαζρέζεθε θαη θξαηηθνπνηήζεθε ε 

θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη Ηεξψλ Ναψλ θαη εληζρχζεθε πεξαηηέξσ ν 

έιεγρνο ηνπ θξάηνπο πάλσ απφ ηελ Δθθιεζία. πλεπψο, πξψηα κε ηελ λεντδξπζείζα 

Απηνθέθαιε Οξζφδνμε Δθθιεζία ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ είδνπο, νη ελ ιφγσ ηδηνθηεζίεο πέξαζαλ άκεζα ή έκκεζα ζην αιβαληθφ θξάηνο. Βάζεη 

ηνπ «Πεξί ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ» δηαηάγκαηνο 1949 ζπληάρζεθε έλα λέν θαηαζηαηηθφ, ην 

νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Γ’ Κιεξηθνιατθή πλέιεπζε πνπ ζπλεθιήζε ζηα Σίξαλα (1950). ην 

άξζξν 4 ππνγξακκηδφηαλ φηη «ε Οξζφδνμε Απηνθέθαιε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο είρε ρξένο λα 

θαιιηεξγεί ζηνπο πηζηνχο ηα αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ εμνπζία ηνπ ιανχ θαη ηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Αιβαλίαο, θαζψο θαη ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο 

ελφηεηαο». ηε ζπλέρεηα, ε δηακάρε θαηά ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο εληάζεθε πεξηζζφηεξν.
62

 

Σν 1965, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ην θαζεζηψο πξνρψξεζε ζην θιείζηκν ησλ εθθιεζηψλ 

θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε εζηίεο πνιηηηζκνχ. Σν 1966 ην θαηλφκελν απηφ έιαβε ηε κνξθή κηαο 

αλνηθηήο εθζηξαηείαο θαη πνιινί ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπο βίαηα. ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1966, ν Enver Hoxha εθθψλεζε ιφγν φπνπ 

θαηεγνξνχζε ηνπο θιεξηθνχο φηη απνπεηξφληαλ λα δηράδνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα πξψηε 

θνξά εθεί αλέθεξε ην ζχλζεκα: «ε ζξεζθεία ήηαλ ην φπην ηνπ ιανχ». Σελ νκηιία αθνινχζεζε 

εληαηηθή εθζηξαηεία γηα ην θιείζηκν ησλ ηεξψλ ρψξσλ ιαηξείαο, κε ηελ άζθεζε αθφκε θαη 

ζσκαηηθήο βίαο ελάληηα ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Σξεηο εβδνκάδεο αξγφηεξα, ζηηο 27 
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Φεβξνπαξίνπ 1967, ν Hoxha έζηεηιε ζηηο πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο επηζηνιή, κε 

ηελ νπνία θαηαθεξφηαλ θαηά «ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ». Έπεηηα απφ ηελ ελ ιφγσ 

επηζηνιή, ζηελ Αιβαλία απαγνξεχηεθε θάζε νξαηή κνξθή χπαξμεο ζξεζθεπηηθψλ ζεζκψλ θαη 

νξγαλσκέλεο άζθεζεο ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Αιβαλία θαηέζηε ην 

πξψην θαη κνλαδηθφ άζεν θξάηνο ζηνλ θφζκν.
63

 

Ζ ζπληαγκαηηθή θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο ην 1976, κε ηελ νπνία απαγνξεπφηαλ θάζε 

νξγαλσκέλε θαη δεκφζηα κνξθή ιαηξείαο, απνηέιεζε ην ζνβαξφηεξν πιήγκα φισλ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο κνηξάζηεθε ηελ ίδηα ηξαγηθή κνίξα κε 

ηα ππφινηπα ζξεζθεχκαηα ηεο ρψξαο.
64

 

ην χληαγκα ηνπ 1976 ηεο Λατθήο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, ην άξζξν 

37 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηζηήκε θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην άξζξν 55 ηνπ 

Κεθαιαίνπ 2 γηα ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα ησλ πνιηηψλ, αλέθεξαλ ηα εμήο: 

 

«Αρθ. 37: Σν θξάηνο δελ αλαγλσξίδεη θακία ζξεζθεία, ζηεξίδεη θαη αλαπηύζζεη ηελ 

αζετζηηθή πξνπαγάλδα κε ζηόρν λα ξηδώζεη ζηνπο αλζξώπνπο ηελ επηζηεκνληθή θαη 

πιηζηηθή θνζκνζεσξία.»    

«Αρθ.55: Απαγνξεύεηαη ε ζύζηαζε νξγαλώζεσλ κε θαζηζηηθό, αληηδεκνθξαηηθό, 

ζξεζθεπηηθό ή αληηζνζηαιηζηηθό ραξαθηήξα.»
65

 

 

Ζ «επίζεζε»  πνπ εμαπνιχζεθε θαηά ηεο ζξεζθείαο ήηαλ ακείιηθηε. Πεξηζζφηεξνη απφ 

2.169 ηφπνη ιαηξείαο έθιεηζαλ, ελψ νξηζκέλνη απφ απηνχο κεηαηξάπεθαλ ζε πνιηηηζηηθά θαη 

αζιεηηθά θέληξα, ζέαηξα θαη απνζήθεο. Γηα ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ππνινγίδεηαη φηη γχξσ ζηηο 

630 εθθιεζίεο κεηαηξάπεθαλ ζε ζέαηξα, θαθελεία, θιεηζηά γπκλαζηήξηα ή απιά 

θαηαζηξάθεθαλ. Μνπζνπικάλνη θαη ρξηζηηαλνί ηεξείο ζπλειήθζεζαλ, απνθεξχρζεθαλ θαη 

ηαπεηλψζεθαλ δεκφζηα.
66

 Νανί θαη μσθιήζηα κεηαηξάπεθαλ ζε ζηάβινπο. ηνπο ηάθνπο, δελ 
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έβαδαλ ζηαπξνχο ζηνπο εθιηπφληεο θαη δελ άλαβαλ θεξηά, παξά κφλν κηα πιάθα νξζνγψληα κε 

ην φλνκα θαη ηε ρξνλνινγία γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ.
67

 

Οη Οξζφδνμνη ηεο Αιβαλίαο (20% έλαληη 10% πεξίπνπ Ρσκαηνθαζνιηθψλ θαη 70% 

πεξίπνπ Μνπζνπικάλσλ), θαη εηδηθά νη Έιιελεο ηεο κεηνλφηεηαο, θηλδχλεπαλ πιένλ λα 

απνμελσζνχλ απφ ηηο εζληθέο ηνπο παξαδφζεηο θαη έζηκα, πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

ζξεζθεία.
68

 Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ γεληθά θαη επεξέαζαλ φια ηα ζξεζθεπηηθά θαη 

ρξηζηηαληθά δφγκαηα ζηελ Αιβαλία. Ωζηφζν ε νξζφδνμε πίζηε ππήξμε ζπλδεδεκέλε κε ην 

ειιεληθφ έζλνο απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα. Ήηαλ ε πλεπκαηηθή θαξδηά θαη ν εγγπεηήο ησλ 

ειιεληθψλ νξζφδνμσλ εθθιεζηψλ. Με ηελ θαζαίξεζε ησλ ηεξψλ θαη κε ηελ απαγφξεπζε 

ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηνξηέο αγίσλ θαη ζξεζθεπηηθέο επεηείνπο, ην θαζεζηψο 

δηέθνςε ηνπο πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο φρη κφλν κε ηνπο Έιιελεο εθηφο 

ζπλφξσλ αιιά θαη κε ηνλ απαληαρνχ ειιεληζκφ.
69

 

Δπίζεο, νη αξρέο πξνρψξεζαλ ζηελ θαηάζρεζε ζξεζθεπηηθψλ αληεηθεηκέλσλ απφ ηνλ 

πιεζπζκφ, φπσο ζηαπξνχο, εηθφλεο, θαη ζξεζθεπηηθά βηβιία. Δθδφζεθαλ βηβιία θαη θπιιάδηα, 

ραξαθηεξίδνληαο ηε ζξεζθεία σο κηα νξγαλσκέλε απάηε, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

Μαξμηζκνχ-Λεληληζκνχ. Παξάιιεια, ην θαζεζηψο πξνρψξεζε ζηελ αληηθαζηάζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ζέζε ησλ Αγίσλ, νη Αιβαλνί άξρηζαλ λα ενξηάδνπλ 

ηελ «Ζκέξα ησλ Οηθνδφκσλ», ησλ «Αλζξαθσξχρσλ», ησλ «Σνπνγξάθσλ».
70

 

Σν 1976, ε αζεΐα θαηέζηε ζπληαγκαηηθή πξάμε. Ζ ζξεζθεία απαγνξεχηεθε γηα είθνζη 

ηξία νιφθιεξα ρξφληα.
71
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γ) Ζ ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ πνιηηηζηηθή, θνηλωληθή θαη 

πνιηηηθή δωή ηεο ρώξαο 

 

Γηα ηνλ Hoxha ε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο είρε κεγάιε ζεκαζία. Γεδνκέλνπ φηη ε αιβαληθή ήηαλ ε επίζεκε γιψζζα ηεο 

ρψξαο, απηφ ζα βνεζνχζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο κεηνλφηεηαο λα εληαρζεί κε επθνιία ζηνπο ζεζκνχο 

θαη εξγαζηαθνχο ηνκείο ηεο ρψξαο.
72

 Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, δεκηνχξγεζε γηα ηελ 

ειιεληθή κεηνλφηεηα, θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, κηα πηεζηηθή θαηάζηαζε θαη 

πξνψζεζε κηα πξνπαγάλδα ελάληηα ζηηο πξνζέζεηο ησλ μέλσλ πξνο ηελ Αιβαλία. Ζ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα θηλνχληαλ ζε κηα κεηνλνηηθή «ηππηθφηεηα», πηνζεηψληαο κηα ακήραλε ζπκπεξηθνξά 

σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηεο.
73

 ε ζπλδπαζκφ κε απηφ ην γεγνλφο, ε θαηαπίεζε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ έθθξαζε ηεο ειιεληθφηεηάο ηεο, πξνθαινχληαλ επίζεο απφ ηε 

ζηάζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο πνπ ηε ζεσξνχζε σο  έλα «ππνδνπισκέλν» θνκκάηη ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο. 

Σν ζχζηεκα δηέθξηλε ην ιατθφ πνιηηηζκφ ζχκθσλα κε ηελ ηδενινγηθή ηνπ πνιηηηθή 

θαηεγνξηνπνηψληαο έηζη ηελ «θαθή» θαη «θαιή» παξάδνζε θαη ηνλίδνληαο ηα θνηλά ζηνηρεία ηνπ 

ειιεληθνχ κεηνλνηηθνχ πνιηηηζκνχ κε απηφ ησλ Αιβαλψλ. Απηή ε δηαδηθαζία δηαρεηξίδνληαλ 

θάησ απν έλαλ θνκκαηηθφ έιεγρν. Ζ παξάδνζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ρνξνχ ππνηάρζεθε ζε 

ηδενινγηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαπηχρζεθε κηα θαηλνχξγηα γεληά ηξαγνπδηψλ πνπ δφμαδε ην 

θφκκα θαη ην θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα.
74

 

Ο Hoxha δήισλε πσο ν πιεζπζκφο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ήηαλ παηξησηηθφο θαη 

ζηελά δεκέλνο κε ηνπο αιβαλνχο θαη ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα. Ο ίδηνο ηφληδε φηη έπξεπε λα 

δηαηεξεζεί ε ιανγξαθία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ηα ηξαγνχδηα, νη ρνξνί θαη ε πνίεζε σο 

έλαο πλεπκαηηθφο «ζεζαπξφο» ηνπ έζλνπο.
75

  

Ο Hoxha πηνζέηεζε ηηο αξρέο ηνπ ηαιηληζκνχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ. 

Απηφ αληαλαθινχληαλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ηεο κεηνλφηεηαο, κε ζθνπφ λα 

                                                           
72

 Hoxha, ό.π., ζ. 133 
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πξνβάιινληαη νη αλζξσπηζηηθέο αξρέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο. Σν θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα 

θξφληηζε λα αλεγείξεη κηα ππνδνκή νη νπνία ζα εμππεξεηνχζε ηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, δηαδηθαζία πνπ παξαθηλήζεθε γηα ηελ πξνβνιή ηεο θξνληίδαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Αιβαλία.
76

  

Απφ ην 1945 θπθινθφξεζε ζηα ειιεληθά ε εθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα»
77

 ελψ ζην 

ξαδηφθσλν ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, θαζψο θαη ζην θξαηηθφ ησλ Σηξάλσλ, κεηαδίδνληαλ εθπνκπέο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν «Λατθν Βήκα» ιεηηνχξγεζε θαη σο εζηία γηα ηα λέα πξφζσπα ηεο 

ινγνηερλίαο απφ ηελ ειιεληθε κεηνλφηεηα.
78

 Σν 1952 ιεηηνχξγεζε ζην εθδνηηθφ νίθν Naim 

Frashëri, «Ναίκ Φξάζαξη», ην ηκήκα ειιεληθψλ εθδφζεσλ, θαζψο ζηε ζπλέρεηα ην 1968 κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ ησλ πγγξαθέσλ θαη ησλ Αιβαλψλ Καιιηηερλψλ ζην 

Αξγπξφθαζηξν θαη ζηνπο Αγίνπο αξάληα, αξθεηνί θαιιηηέρλεο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

εληάρζεθαλ ζε απηέο ηηο δνκέο.
79

 

Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε πνιηηηθή ηεο θνκκνπληζηηθήο θπβέξλεζεο 

παξνπζηάδνληαλ αλεθηηθή αιια ηαπηφρξνλα αδηάθνξε απέλαληη ζηηο κεηνλφηεηεο γεληθφηεξα. Οη 

ζρέζεηο ηεο κε ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ήηαλ κέρξη ελφο ζεκείνπ πην εκθαλείο θαη παξαγσγηθέο, 

ιφγσ ηεο επηζθφπεζεο απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ηε γεηηνληθή Διιάδα. Μέιε ηεο 

κεηνλφηεηαο εληάρζεθαλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θαηέρνληαο ζέζεηο ζηελ θπβέξλεζε, ην 

ζηξαηφ θ.α.
80

 

Οη κεηνλνηηθνί κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ δεκφζηα θαζήθνληα θαη θνκκαηηθά αμηψκαηα 

εθφζνλ ήηαλ ελεξγά κέιε ηνπ θφκκαηνο.
81

 Καηείραλ θαζήθνληα ζηε δηαθπβέξλεζε, ζην 

Τπνπξγείν Άκπλαο, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ. ηα παλεπηζηήκηα θαηείραλ ζέζεηο 

θνζκήηνξσλ θαη θαζεγεηψλ. ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο 

Αξγπξνθάζηξνπ θαη Αγίσλ αξάληα, εξγάδνληαλ ζηηο θνκκαηηθέο θαη εθηειεζηηθέο επηηξνπέο, 

θαζψο επίζεο θαη ζε βηνηερλίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο σο ηερληθνί, κεραληθνί θαη νηθνλνκνιφγνη.
82
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Απν ηηο 5 έσο ηηο 7 επηεκβξίνπ 1975 ν έιιελαο Πξέζβεο ζηελ Αιβαλία, Γεκήηξεο 

Φξαληδεζθάθεο, πξαγκαηνπνίεζε κηα επίζθεςε ζηηο πφιεηο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, Αγίσλ 

αξάληα θαη ηεο Απιψλαο. ηελ αλαθνξά πνπ έζηεηιε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε αλαθεξφηαλ 

ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είρε 

ιάβεη ζχκθσλα κε απηέο. Σν έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ αλήθε ζηελ 

ειιεληθή κεηνλφηεηα θαη είρε εγθαηαζηαζεί ζε ρσξηά θαη ζε έλα κέξνο ηεο πφιεο. Δπίζεο 

αλέθεξε πψο αζθνχζαλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο αιβαλνχο αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, 

εθπξνζσπνχληαλ ζε φια ηα ηνπηθά φξγαλα ηνπ θφκκαηνο θαη πεξίπνπ 170 άηνκα θαηείραλ 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αθφκε θαη ζε ππνπξγεία.
83

 

Σν 1975 ν Hoxha είρε ιάβεη πιεξνθνξίεο πσο άηνκα απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, φηαλ 

ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα κέιε ηνπ θφκκαηνο δήισλαλ αιβαληθή ππεθνφηεηα. Γηα 

ηνλ Hoxha απηφ απνηεινχζε έλα πνιηηηθφ θαη αληηκαξμηζηηθφ ιάζνο εθφζνλ ην αιβαληθφ θφκκα 

θαη ην χληαγκα αλαγλψξηδαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, φπσο ηα ζρνιεία, ηελ 

εθεκεξίδα, ην ξαδηφθσλν ζηε δηθή ηνπο γιψζζα θ.α.
84

 

Μεηά ηνλ πφιεκν, νη επαθέο ηεο ινγνηερλίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κε ηελ ειιεληθή 

ινγνηερλία ήηαλ ειάρηζηεο, επεηδή ηα ειιεληθά ινγνηερληθά βηβιία πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηελ 

Αιβαλία πεξλνχζαλ απφ θξαηηθφ έιεγρν. Σα πεξηζζφηεξα θπιάζζνληαλ γηα εζσηεξηθή ρξήζε 

ηεο θπβέξλεζεο ελψ ζην επξχηεξν θνηλφ πξνζθέξνληαλ κεηαθξαζκέλεο εθδφζεηο ζηα αιβαληθά. 

Παξφιν πνπ ζηηο αξρέο ηνπ ‘80 ε Αιβαλία θαη ε Διιάδα πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ κηα 

αλνηρηή πνιηηηθή, ε εθινγή ησλ βηβιίσλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ ζπλέρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

πάλσ ζε θνκκνπληζηηθέο αξρέο.
85

 

Σν 1974 ν εθδνηηθφο νίθνο «Ναίκ Φξάζαξη» αλέιαβε λα δεκνζηεχζεη θάπνηα πνηήκαηα 

Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ φπσο ην Μαλψιε Αλαγλσζηάθε, ηε νθία Μαπξνεηδή-Παπαδάθε θαη ηνλ 

Απφζηνιν πήιην. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε φκσο δήηεζε απφ ηελ Πξεζβεία ηεο Αιβαλίαο ζηελ 

Αζήλα λα εξεπλήζεη γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο.
86

 

                                                           
83

 AMPJ, V.1975, D.537, fl. 75-76: Δλεκέξσζε ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Feçor Shehu πξνο ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ επίζθεςε ηνπ έιιελα Πξέζβε Γεκήηξε Φξαληδεζθάθε ζην 

Αξγπξφθαζηξν, Αγίνπο αξάληα θαη Απιψλα. 22 Οθησβξίνπ 1975. 
84

 Hoxha, ό.π., ζ. 222. 
85

 Barka, ό.π., ζ. 93.  
86

AMPJ, V. 1974 D. 404, fl. 68: Σειεγξάθεκα πξνο ηελ αιβαληθή Πξεζβεία ηεο Αζήλαο ζρεηηθά κε ηνπο Έιιελεο 

ζπγγξαθείο.  



36 
 

ηελ πξακαηηθφηεηα ε Αιβαλία έπξεπε λα θάλεη πεξηζζφηεξεο δηνξζψζεηο ζηελ πνιηηηθή 

ηεο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα γηα ηελ επίηεπμε δηεζλψλ απαηηνχκελσλ πξνηχπσλ. Οη 

πεξηνξηζκνί ησλ ειεπζεξηψλ πνπ είρε επηβάιεη, φπσο ε απαγφξεπζε ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ, νη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, νη 

επαθέο κε ηελ Διιάδα θ.α., είραλ ηελ ίδηα θχζε κε απηά πνπ είραλ επηβιεζεί ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο ηεο Αιβαλίαο. Απηέο νη πνιηηηθέο απνκφλσζαλ ηνπο αιβαλνχο γηα πεξίπνπ ηέζζεξηο 

δεθαεηίεο. Ωζηφζν ε απαγφξεπζε ηεο ζξεζθείαο πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ Αζήλα δηφηη ε 

ζξεζθεία ζεσξνχληαλ ζηέλα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εζληθφηεηα, πξάγκα πνπ δελ ίζρπε γηα ηνπο 

αιβαλνχο.
87
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΟΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΔ ΥΔΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΑΛΒΑΝΗΑ ΚΑΗ  ΔΛΛΑΓΑ 

 

α) Ζ πνξεία πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ δηπιωκαηηθώλ ζρέζεωλ ηελ πεξίνδν 1967-1974 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα (1967-1974), ε δηαδηθαζία 

εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Διιάδαο ήηαλ δχζθνιε θαη πεξίπινθε. 

Μεξηθνί παξάγνληεο επεξέαδαλ αξλεηηθά θαη κεξηθνί ζεηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ρσξψλ. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε Αιβαλία απνκαθξχλζεθε απφ ηηο 

ζνβηεηηθέο ηεο ζρέζεηο,
88

 θπξίσο ιφγσ ηεο ζνβηεηηθήο επέκβαζεο ζηελ Σζερνζινβαθία ην 1968, 

πξάγκα πνπ αληηηίζνληαλ ζην θνηλφ πνιεκηθφ ιατθφ δφγκα κεηαμχ ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ηεο 

Αιβαλίαο. 
89

 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο 1967 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974, ε Διιάδα ππνβιήζεθε ζε έλα 

θαζεζηψο αληίζεην ζην θηιειεχζεξν πλεχκα θαη ηηο δεκνθξαηηθέο παξαδφζεηο ηεο. Πέξα ησλ 

επηπηψζεσλ ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ πεδίν, ε θαηάιπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

είρε αλάινγν αληίθηππν θαη ζην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
90

 

Ο αληηθνκκνπληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα νδήγεζε αξρηθά ζε κηα 

ςχρξαλζε ησλ ζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα γεγνλφηα ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ε 

ζνβηεηηθή πίεζε ζηα Βαιθάληα, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ θαζεζηψηνο λα 

βγεη απφ ηελ απνκφλσζε, ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.
91
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Καηά ηελ πεξίνδν 1967-1974, ε πνιπκεξήο βαιθαληθή ζπλεξγαζία κεηαηξέπεηαη απφ 

κέζν πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ, ζε πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επηξξνήο ηεο Μφζραο. Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε απηή έπαημε ε 

ζνβηεηηθή εηζβνιή ζηελ Σζερνζινβαθία ην 1968, θαζψο θαη ε επαθφινπζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

θηλεδηθνχ παξάγνληα ζηα Βαιθάληα ζε αληηζνβηεηηθή θαηεχζπλζε.
92

 Οη αιιαγέο απηέο 

ζπλζέηνπλ έλα βαιθαληθφ γεσζηξαηεγηθφ ράξηε δηαθνξεηηθφ απν εθείλσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1940. Ζ βαιθαληθή πηέξπγα ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο είρε νπζηαζηηθά εμαξζξσζεί. Με έλα 

ηέηνην ζθεληθφ, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ βαιθαληθψλ ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ σο «απεηιή» γηα ηελ 

Διιάδα δελ κπνξνχζε λα βξεί αληαπφθξηζεζηε θνηλή γλψκε αιιά νχηε θαη ζηα 

θνηλσληθνπνιηηηθά ζηξψκαηα.
93

 ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε ειιεληθή ζηάζε αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο ππέξ ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο, αλ θαη παξακέλεη αληίζεηε ζηε ζπλεξγαζία ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο, θαη αξθεηά επηθπιαθηηθή ζηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. εκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Παλαγηψηεο Πηπηλέιεο.
94

 

Σν 1968 ν Παλαγηψηεο Πηπηλέιεο, ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

Παπαδφπνπινπ, έθαλε έθθιεζε γηα ηελ αλάγθε αλαζέξκαλζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ο ίδηνο πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο 

γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο.
95

 Ζ πξφηαζή ηνπ γηα έλαλ βαιθαληθφ θψδηθα θαιήο ζπκπεξηθνξάο 

ήηαλ κηα πξφηαζε γηα πνιπκεξή βαιθαληθή ζπλεξγαζία. Έσο ηφηε ε Διιάδα είρε αξλεζεί θάζε 

κνξθή πνιπκεξνχο βαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο, αθφκα θαη ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο. Πξφθεηηαη 

ζπλεπψο γηα κηα ζηξνθή ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο.
96

 

Ζ απφθαζε ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο λα απνζπξζεί απφ ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, 

εξκελεχηεθε απφ ην δπηηθφ θαη ζνβηεηηθφ ηχπν σο κηα πξνεηνηκαζία γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα. Ζ ειιεληθή εθεκεξίδα Σα Νέα ζηηο 13 επηεκβξίνπ 

1968 έγξαθε: « Ζ Αιβαλία θνβνχκελε απφ κηα ζνβηεηηθή επίζεζε, επηζπκεί θαιέο ζρέζεηο κε 

ηελ Διιάδα θαη ηε Γηνπγθνζιαβία». Ζ ειιεληθή εθεκεξίδα Πνιηηεία έγξαθε: «χκθσλα κε 

δηπισκαηηθέο πεγέο απφ ηε Ρψκε, ε αιβαληθή πξσηνβνπιία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα δελ απνθιείεη κηα ζπλάληεζε ζε επίπεδν ππνπξγψλ γηα 
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ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή κηαο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο». Ζ γηνπγθνζιαβηθή 

εθεκεξίδα Borba (Μπφξκπα) ζηηο 16 επηεκβξίνπ 1968, ζε έλα θείκελν γηα ηελ απφζπξζε ηεο 

Αιβαλίαο απφ ην ζχκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, έγξαθε: «Οη εγέηεο ησλ Σηξάλσλ πξνζπαζνχλ λα 

νκαινπνηήζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ, ηελ Αγγιία θαη ηελ Διιάδα, αθήλνληαο πάλσ ηνπο ηελ 

ηχρε ηεο ρψξαο ηνπο». Σν ζεξβηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ Σanjug  ζηηο 22 επηεκβξίνπ 1968, 

αλαθεξφκελν ζην Ράδην Μόζρα έγξαθε: «Σν Ράδην Μόζρα θαηεγνξεί ηελ Αιβαλία φηη δηακέζνπ 

ησλ κπζηηθψλ δηπισκαηηθψλ θχθισλ δήηαεη ηε βνήζεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Γχζεο».
97

 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε φια απηά ήηαλ δπζθεκήζεηο πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ ηνπο νβηεηηθνχο κε ζθνπφ λα παξαπιαλήζνπλ ηε δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο 

Αιβαλίαο απέλαληη ζηηο ΖΠΑ θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. Δπίζεο, πξνζπαζνχζαλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηηο επηζέηηθεο ηνπο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο Σζερνζινβαθίαο.
98

 

Γηα ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, ε πεξίνδνο ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο είλαη απηή 

ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ εκπνξηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ εμέιημε απηή εμεγείηαη απφ 

ηηο δηεζλείο θαη βαιθαληθέο εμειίμεηο πνπ σζνχλ ηε Γχζε λα επηδηψμεη κηα πξνζέγγηζε κε ηελ 

Αιβαλία θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Υνχληα ήηαλ πην επζπγξακκηζκέλε πξνο ηηο ΖΠΑ. Ζ ζηάζε 

ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ππαγνξεπφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηε ζηάζε ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ απέλαληί ηεο, νπφηε ην άλνηγκα ηεο Υνχληαο βξήθε άκεζε αληαπφθξηζε.
99

 

Ζ Αιβαλία θαη ε Διιάδα αληηπξνζψπεπαλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, φπσο θαη δηαθνξεηηθέο δηεζλείο θαηεπζχλζεηο. Γη’ απηφ ην ιφγν έγηλαλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
100

 

Σν επηέκβξην ηνπ 1969 ζε ηειεγξάθεκα απφ ηελ Νέα Τφξθε κε πξννξηζκφ ηα Σίξαλα, 

νη αιβαλνί εθπξφζσπνη ηνπ ΟΖΔ ελεκέξσζαλ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηε ζπλάληεζή ηνπο 

κε ηνλ Έιιελα εθπξφζσπν, θαη γηα ηελ αίηεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηελ έλαξμε 

ζπδεηήζεσλ  ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο.
101

 Ζ 

αιβαληθή πιεπξά αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ηνλίδνληαο πσο ε άξζε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο ζα 
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ζπληεινχζε ζεηηθά ζηελ νκαινπνίεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ.
102

 

ηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 1969 ην ειιεληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, ζε επίζεκε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ην αιβαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ γηα ηε ζχλαςε 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. ηελ επηζηνιή απηή γηλφηαλ πξφηαζε λα ππάξμεη ζπλάληεζε ζηελ Αζήλα, 

ηηο Βξπμέιιεο, ην Παξίζη ή ηε Γελεχε. ’απηήλ πξνηάζεθε λα ζπδεηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο 

γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ, ν 

ηξφπνο πιεξσκήο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
103

 Οη εθπξφζσπνη ησλ Σηξάλσλ 

απνθξίζεθαλ ζεηηθά, πξνηείλνληαο σο ηφπν ζπλάληεζεο ην Παξίζη. ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1970,
104

 

νη δχν ρψξεο ππέγξαςαλ εκπνξηθή ζπκθσλία ζε επίπεδν επηκειεηεξίνπ.
105

 ηε ζπλέρεηα νη 

εθπξφζσπνη ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο πξαγκαηνπνίεζαλ ηεηξαήκεξε 

επίζθεςε ζηα Σίξαλα απφ ηηο 30 επηεκβξίνπ έσο ηηο 3 Οθησβξίνπ ηνπ 1970.
106

 

ηηο 27 επηεκβξίνπ 1970 ζε ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ πθππνπξγνχ ησλ εμσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο Αιβαλίαο Halim Budo θαη ηνπ Πξέζβε ηεο Γαιιίαο ζηα Σίξαλα Albert Vantier, 

ζπδεηήζεθε ην ελδερφκελν ηεο ζχλαςεο  δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο. 

Ο ηειεπηαίνο αλέθεξε πσο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ είρε ιάβεη απφ ηε γαιιηθή πξεζβεία 

ζηελ Αζήλα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε επηζπκνχζε λα ζπκκεηάζρεη ζε «θηιηθέο» ζπδεηήζεηο γηα 

δηάθνξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία. Απηφ ζεσξνχληαλ 

σο έλα πξναπαηηνχκελν ζηάδην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ο 

πθππνπξγφο  απάληεζε πσο ε ειιεληθή κεηνλφηεηα αληηκεησπηδφηαλ πνιχ θαιά θαη σο εθ 

ηνχηνπ κπνξνχζαλ λα δνζνχλ πνιιά παξαδείγκαηα. Μεηά ηα αλαθεξζέληα ν ίδηνο εμέθξαζε ηε 
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ζηάζε θαη ηελ επηζπκία ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Διιάδα.
107

 

ηηο δηάθνξεο αλαθνξέο απφ εθπξνζψπνπο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζην Παξίζη, ηελ 

Άγθπξα θαη ηε Νέα Τφξθε, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηελ Διιάδα, αλαιχζεθαλ φιεο νη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ θαζψο θαη ησλ δπηηθψλ εηέξσλ.  

ηηο 9 Ννεκβξίνπ 1970, ζε ηειεγξάθεκα απφ ηελ Άγθπξα πξνο ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, αλαθέξεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αξρηγξακκαηέα ηεο γηνπγθνζιαβηθήο 

Πξεζβείαο ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ νκφινγν ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο γηα ηηο 

ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. Ο ίδηνο είρε ζέζεη ην εξψηεκα ζηνλ έιιελα γξακκαηέα γηα ηηο 

ειιεληθέο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ζηε Νφηηα Αιβαλία. Ο έιιελαο γξακκαηέαο απνθξίζεθε πσο νη 

απαηηήζεηο απηέο πξνέθππηαλ ιφγσ ησλ εζληθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ρψξαο ηνπ. Δθηφο απηνχ, 

πξφζζεζε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ πεπεηζκέλε φηη ν πιεζπζκφο ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο 

θαη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα εθεί ππνζηήξηδαλ πιήξσο ην θαζεζηψο ησλ Σηξάλσλ. Ωο απνηέιεζκα 

ε έληαμε απηνχ ηνπ εδαθηθνχ κέξνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δελ ζα ηελ επσθεινχζε, θαζψο 

απηνί νη ππνζηεξηθηέο ηνπ θνκκνπληζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ρηιηάδεο Έιιελεο ζηελ 

Διιάδα.
108

 

Ο ζχκβνπινο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζηνλ ΟΖΔ, Ruijon, ν νπνίνο ππήξμε επίζεο 

ζχκβνπινο ηεο γαιιηθήο Πξεζβείαο ζηελ Αζήλα, ζε ζπλάληεζε κε ηνλ αιβαλφ εθπξφζσπν ζην 

Παξίζη, ηνλ ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ ειιελναιβαληθψλ 

ζρέζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα. Ο ίδηνο νκνιφγεζε πσο είρε 

παξαδψζεη ζηηο ειιεληθέο αξρέο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα ζρνιεία 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ, ηα θείκελα απηά είραλ 

θάλεη θαιή εληχπσζε ζηηο ειιεληθέο αξρέο δηφηη απνδείθλπαλ πσο ε ειιεληθή κεηνλφηεηα 

αζθνχζε ειεχζεξα ην δηθαίσκα ηεο κεηξηθήο ηεο γιψζζαο.
109
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1970 ππνγξάθεθε θαη κηα άιιε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, 

απηή ηεο ηαρπδξνκηθήο θαη ηειεγξαθηθήο αληαιιαγήο.
110

 Μέρξη πξφηηλνο νη επηζηνιέο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Αιβαλίαο πξαγκαηνπνηνχληαλ αλεπίζεκα θαη δηα κεγάιεο επηθπιάμεσο.
111

 

ηηο 25 Απγνχζηνπ 1970 ε δηνίθεζε ησλ ειιεληθψλ ηαρπδξνκείσλ απέζηεηιε επίζεκε 

επηζηνιή ζηελ νκφινγε ππεξεζία ηεο Αιβαλίαο. ηελ επηζηνιή απηή, αλαθεξφκελε ζηε 

ζπκθσλία πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ησλ δχν ρσξψλ, ε 

ειιεληθή ηαρπδξνκηθή δηνίθεζε επηζπκνχζε ηελ άκεζε έλαξμε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ 

δηαθφξσλ ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
112

 

ηα ηέιε ηνπ 1970 ν έιιελαο εθπξφζσπνο ζηνλ ΟΖΔ ζπλαληήζεθε κε ηνπο αιβαλνχο 

εθπξνζψπνπο θαη δήηεζε ηελ πηζαλφηεηα έλαξμεο δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο ζχλαςεο δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ.
113

 ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, νη 

θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ θάλεθαλ ζηαζεξέο θαη λα εκκέλνπλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο. ε αλαθνξά 

πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, ζεκεησλφηαλ πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

επηζπκνχζε πξηλ απφ ηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ λα πξνεγεζεί κνλνκεξήο δήισζε εθ 

κέξνπο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ε νπνία ζα αλαθεξφηαλ έκκεζα ζηελ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθείαο. Ζ απάληεζε ηεο αιβαληθήο πιεπξάο ήηαλ πσο ε Αιβαλία δελ είρε επίζεκε ζξεζθεία 

θαη κηα δήισζε γηα ηελ ειεπζεξία ηεο νξζφδνμεο πίζηεο ζα ήηαλ άζθνπε, δεδνκέλνπ φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ κνπζνπικάλνη θαη θαζνιηθνί. Δπίζεο αλέθεξε πσο νη αιβαλνί 

πιένλ δελ είραλ ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε θαζνδεγνχληαλ απφ 

κηα πιηζηηθή ηδενινγία θαη φρη ζξεζθεπηηθή.
114

 

Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε εθηηκνχζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Παπαδφπνπινπ ιφγσ 

ηεο ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχζε θαη ηεο θαιήο ζέιεζεο γηα δηπισκαηηθέο ζρέζεηο. 
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AMPJ, V. 1971, D. 535, fl. 20/1: «Mbi marrëdhëniet e RPSH me Greqinë (ρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο ΛΓΑ-

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Διιάδα) ». 
111

AMPJ, V. 1970, D. 476, fl.4: «Informacion mbi shkëmbimet postare, telegrafike e telefonike midis vendit tonë 

dhe Greqisë (Δλεκέξσζε γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο, ηειεγξαθηθέο θαη ηειεθσληθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ηεο ρψξαο καο 

θαη ηεο Διιάδαο) ». 
112

AMPJ, V.1970, D. 476, fl.6: «Informacion mbi shkëmbimet postare, telegrafike e telefonike midis vendit tonë dhe 

Greqisë (Δλεκέξσζε γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο, ηειεγξαθηθέο θαη ηειεθσληθέο αληαιιαγέο κεηαμχ ηεο ρψξαο καο θαη 

ηεο Διιάδαο)». 
113

AMPJ, V. 1971, D.535, fl. 20/1: «Mbi marrëdhëniet e RPSH me Greqinë (ρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο ΛΓΑ-

Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Διιάδα) ». 
114

Βι. AMPJ, V. 1971, D. 529, fl. 7-8: «Biseda Bicios-Baholli mbi marrëdhëniet diplomatike midis Greqisë dhe 

Shqipërisë (ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηνπ Μπίηζηνπ θαη ηνπ Baholli κε αληηθείκελν ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Αιβαλίαο)», 7 Ηαλνπαξίνπ 1971. 
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ε αλαθνηλσζέλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Αιβαλίαο πξνο ηνλ έιιελα εθπξφζσπν ηνπ ΟΖΔ 

ζηε Νέα Τφξθε ππνγξακκηδφηαλ πσο γηα ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ φηη ε 

ειιεληθή κεηνλφηεηα ππήξρε θαη παξέκελε έλα θχξην δήηεκα ηνπ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο. πλεπψο ην δήηεκα ηεο δήισζεο απφ ηελ αιβαληθή 

πιεπξά γηα ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία δελ έπξεπε λα απνηειέζεη ιφγν θαζπζηέξεζεο γηα ηε 

ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη γη’απηφ δεηνχζαλ ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο.
115

 

ηηο 11 Γεθεκβξίνπ ν έιιελαο εθπξφζσπνο ζηνλ ΟΖΔ ζπλαληήζεθε κε ηνλ αιβαλφ 

εθπξφζσπν Sami Baholli θαη ηνπ αλέθεξε πσο ν έιιελαο πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Υξήζηνο 

Παιακάο, επηζπκνχζε λα επηδψζεη κήλπκα ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε. χκθσλα κε απηφ, ε 

ειιεληθή πιεπξά εθηηκνχζε ηε ζηάζε ηεο Αιβαλίαο απέλαληη ζηελ Διιάδα, φπσο απηή 

εθδεισλφηαλ ζηα ζέκαηα επαλαπαηξηζκνχ
116

 θαη ζηηο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκθσλία 

ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ έηνηκε λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δπλαηφηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ.
117

 

ηηο 6 Μαΐνπ 1971 ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ δήισζαλ ην εμήο: 

«Ζ θπβέξλεζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο 

Διιάδαο ζπκθψλεζαλ λα ζπλάςνπλ δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ αληαιιαγή δηπισκαηηθψλ αληηπξνζψπσλ ζε επίπεδν πξεζβεπηψλ».
118

 

Ζ αλαθνίλσζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ κεηαδφζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ηχπν σο κηα ζεηηθή 

θαη επλντθή δηαδηθαζία γηα ηηο δχν ρψξεο. Οη εθεκεξίδεο Διεύζεξνο Κόζκνο θαη Αθξόπνιηο 

ζεκείσλαλ ζρεηηθά πσο «δνχκε ζε έλαλ θφζκν φπνπ θπξηαξρνχλ νη αξρέο ηηο εηξήλεο θαη ηεο 
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 ην ίδην fl. 81-82: Δλεκέξσζε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πξνο ηε Νέα Τφξθε γηα ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε 

ηελ Διιάδα, 12 Απξηιίνπ 1971. 
116

 Σν 1962 ε Αζήλα έθαλε κία δήισζε θαιήο ζειήζεσο θαη γεηηνλίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζρέζεηο κε ηελ 

Αιβαλία ζα κπνξνχζαλ λα απνθαηαζηαζνχλ, αξθεί λα ππήξραλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σα Σίξαλα δελ 

θαζπζηέξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ, παξέρνληαο άδεηα ζε ηθαλφ αξηζκφ νκνγελψλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Αιβαλία, βι. 

Αλησλφπνπινο, ό.π., ζ. 31. 
117

AMPJ, V. 1971, D. 531, fl. 4: Δλεκέξσζε απφ ηε Νέα Τφξθε γηα ηηο ζπλνκηιίεο κεηαμχ Μπίηζηνπ-Baholli γηα ηηο 

δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, 11 Γεθεκβξίνπ 1970. 
118

AMPJ, V. 1975, D. 537, fl. 24: «Relacione dhe informacione mbi marrëdhëniet midis dy vendeve (Αλαθνξέο θαη 

ελεκεξψζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ)». 
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δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, απνθιείνληαο έηζη ηελ ερζξφηεηα θαη επλνψληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ».
119

 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ είρε ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζηνπο μέλνπο 

δηπισκαηηθνχο θχθινπο. Πξεζβεπηέο δηαθφξσλ ρσξψλ ζην Παξίζη εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο γηα ην ζέκα απηφ. Ο ζνπεδφο Πξέζβεο είρε αλαθέξεη πσο ε απνθαηάζηαζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο ζα επεξέαδε θαη άιιεο ρψξεο ψζηε λα 

αλαδεηήζνπλ ηε δηπισκαηηθή νδφ γηα ηηο επαθέο ηνπο κε ηελ Αιβαλία. Γηπισκαηηθνί  θχθινη 

ζην Πεθίλν αιιά θαη πνιηηηθνί ζεσξνχζαλ ην γεγνλφο σο κία επηηπρία ηεο αιβαληθήο πνιηηηθήο 

θαη σο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εηξήλεο ζηα Βαιθάληα. Ο αθφινπζνο 

ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ηεο Γαιιίαο ζην Βειηγξάδη, αμηνινγψληαο ζεηηθά ηελ φιε θαηάζηαζε, 

ζεψξεζε πσο κία πξνζρψξεζε ζηφινπ ζην θαλάιη ηνπ Οηξάλην ζε ηεηακέλεο θαηαζηάζεηο 

πιένλ ήηαλ αξθεηά δχζθνιε. Απφ ηε πιεπξά ηνπ ν ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο ηεο Απζηξίαο ζην 

Βειηγξάδη πξφζζεζε πσο απηφ ήηαλ έλα παξάδεηγκα γηα φιεο ηηο κηθξέο ρψξεο, νη νπνίεο κέζσ 

ηεο δηπισκαηίαο κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. 

Ο Έιιελαο ζχκβνπινο ζην Βειηγξάδη επηβεβαίσζε πσο ε ειιεληθή θνηλή γλψκε εληφο 

θαη εθηφο ρψξαο είρε ππνδερηεί ζεηηθά ηελ είδεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ.
120

 

Σν πξψην βήκα πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ήηαλ ε ιεηηνπξγία 

πξεζβεηψλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ δχν ρσξψλ.  Ζ ειιεληθή πξεζβεία ζηα Σίξαλα άλνημε πξψηε 

θαη ν έιιελαο Πξέζβεο Νηέληο Καξαγηάλλεο επέδσζε ηα δηαπηζηεπηήξηα  ζηα Σίξαλα ζηηο 25 

Οθησβξίνπ 1971. Σν αιβαληθφ δηπισκαηηθφ ζψκα έθηαζε ζηελ Αζήλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ελψ ηα δηαπηζηεπηήξηα επηδφζεθαλ ζηνλ αληηβαζηιηά ηεο ειιεληθήο  θπβέξλεζεο, 

ζηξαηεγφ Γεψξγην Εσηηάθε, ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1971.
121

 

Λίγεο εκέξεο κεηά ηελ επίζεκε απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, ν έιιελαο 

εθπξφζσπνο ζηνλ ΟΖΔ Γεκήηξεο Μπίηζηνο ελεκέξσζε ηνλ αιβαλφ νκφινγφ ηνπ Sami Baholli 

πσο ε ειιεληθή πιεπξά είρε μεθηλήζεη εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε ράξαμε ηνπ νδηθνχ άμνλα 
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AMPJ, V. 1971, D. 529, fl. 112 «Materiale që bëjnë fjalë për takime e bisedime me personalitete e diplomatë grek 

për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve (Τιηθφ γηα ζπλαληήζεηο θαη ζπλνκηιίεο κε 

πξνζσπηθφηεηεο θαη Έιιελεο δηπισκάηεο κε αληηθείκελν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ)». 
120

 ην ίδην fl. 117. 
121

AMPJ, V. 1975, D. 537, fl. 25: «Relacione dhe informacione mbi marrëdhëniet midis dy vendeve (Αλαθνξέο θαη 

ελεκεξψζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ)». 
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Ησαλλίλσλ-Καθαβηάο. Δπνκέλσο ε ειιεληθή πιεπξά δεηνχζε λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αθξηβή 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζα απνθάζηδε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ ηεο Καθαβηάο. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε δελ έθεξε θακία αληίξξεζε.
122

 Σν 

επηέκβξην φκσο ηνπ 1971  είρε αλνίμεη κφλν ν ζπλνξηαθφο ζηαζκφο ηεο Κξπζηαιινπεγήο, πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ απαξαίηεηνο γηα ηελ νδηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο 

Αιβαλίαο θαη ηεο Διιάδαο, θαζψο κέρξη ηφηε νη αηηήζεηο ζεψξεζεο απφ ηελ Καθαβηά 

εμαθνινπζνχζαλ λα απαγνξεχνληαη. 
123

 

ηηο 13 Μαξηίνπ 1972 ε ειιεληθή πξεζβεία ησλ Σηξάλσλ δήηεζε απφ ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο κία ζπλάληεζε, θαηά ηελ νπνία νη ζηξαηησηηθέο αξρέο ησλ δχν 

ρσξψλ ζα δεκηνπξγνχζαλ κία θνηλή επηηξνπή κηθηψλ ζπλφξσλ.
124

 Δλ ησ κεηαμχ, ν έιιελαο 

Πξέζβεο ζηα Σίξαλα Καξαγηάλλεο, έζεζε μαλά ην ζέκα ηνπ κεζνξηαθνχ ζεκείνπ ηεο Καθαβηάο. 

Σν επηρείξεκά ηνπ ήηαλ πσο ην ζεκείν απηφ έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο Πξεζβείαο. Δπίζεο ζεκείσζε θαη ηα θνλδχιηα πνπ είρε δαπαλήζεη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε γηα ηε ράξαμε ηνπ νδηθνχ άμνλα Ησάλληλα-Καθαβηά.
125

  

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 19 έσο 21 Οθησβξίνπ ζηα Σίξαλα. ηελ 

απεζηαικέλε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο  πξνο ηελ ειιεληθή πιεπξά, 

πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία κηαο Κεληξηθήο πλνξηαθήο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ηεζζάξσλ ηνπηθψλ θνηλψλ επηηξνπψλ γα ηελ επίιπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνέθππηαλ ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο. Απφ ηελ άιιε, ε ειιεληθή 

πιεπξά απέζηεηιε ηε δηθή ηεο πξφηαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα απνηξέπνληαλ ηπρφλ 

ζπκβάληα θαη παξαβηάζεηο ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο. Δπίζεο ζηελ ειιεληθή πξφηαζε 

πξνβιεπφηαλ ε ζπληήξεζε ησλ ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ. 
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AMPJ, V. 1971, D. 529, fl. 117: «Materiale që bëjnë fjalë për takime e bisedime me personalitete e diplomatë 

grek për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve (Τιηθφ γηα ζπλαληήζεηο θαη ζπλνκηιίεο κε 

πξνζσπηθφηεηεο θαη Έιιελεο δηπισκάηεο κε αληηθείκελν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ)» θαη AMPJ V. 1971, D. 536, fl. 3: «Mbi kufirin, incidente, ndërhyrje etj. (χλνξα, πεξηζηαηηθά, 

επεκβάζεηο θ.α)». 
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AMPJ, V. 1971, D. 536, fl. 39: «Mbi kufirin, incidente, ndërhyrje etj. (χλνξα, πεξηζηαηηθά, επεκβάζεηο θ.α)». 
124

AMPJ, V. 1972, D. 505, fl. 1: «Pro-memorie e Ambasadës Greke në Tiranë për Ministrinë e Punëve të Jashtme 

mbi komisionin e përbashkët të kufijve (Τπφκλεκα ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα πξνο ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ γηα ηελ θνηλή επηηξνπή ησλ ζπλφξσλ)», 13 Μαξηίνπ 1972. 
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 ην ίδην fl. 8: Σειεγξάθεκα ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ αιβαληθή Πξεζβεία ζηελ 

Αζήλα», 10 Μαΐνπ 1972. 
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Ζ ειιεληθή πξφηαζε πξνέβιεπε θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία δελ είραλ νξακαηηζηεί απφ ηελ 

αιβαληθή πιεπξά. ην πξφγξακκα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο εκπεξηέρνληαλ ζέκαηα γηα ηελ 

απνθπγή πεξηζηαηηθψλ ιαζξεκπνξίνπ, παξαβηάζεσο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ δχν ρηιηνκέηξσλ, απαγφξεπζε ηεο αιηείαο θαη θηελνηξνθίαο ζε απνζηάζεηο 

κηθξφηεξεο ησλ δηαθνζίσλ κέηξσλ. Δπίζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ ζα 

ρνξεγνχληαλ εηδηθή άδεηα, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη γλσζηνχο θαη ζπγγελείο 

ηνπο. Οη πφιεηο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Καζηνξηάο είραλ νξηζζεί σο έδξεο ησλ ειιεληθψλ 

επηηξνπψλ πνπ ζα πξνγξακκάηηδαλ φιεο ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ Κεληξηθψλ πλνξηαθψλ 

Δπηηξνπψλ. Οη ελ ιφγσ επηηξνπέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα ηηο 

ζέηνπλ ζε ηζρχ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ θπβεξλήζεσλ. Ωζηφζν ε αιβαληθή πιεπξά 

αξλήζεθε ηελ έγθξηζε ησλ απνθάζεσλ κφλν απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή, ηα κέηξα πεξί ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ηελ παξαρψξεζε άδεηαο ζε θαηνίθνπο ησλ θνληηλψλ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ. 

Δίρε ηε δηάζεζε λα ζπκθσλήζεη ζε έλα δηαθαλνληζκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκθσλία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο δηαηάμεηο ηνπ αιβαληθνχ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο έκκεζα 

παξέπεκπαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Φισξεληίαο ηνπ 1925. Δπίζεο, ε Κεληξηθή 

Δπηηξνπή ζα έπξεπε λα ζρεκαηίζεη κία λέα επηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

θαζεθφλησλ.
126

 

Βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηεο κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία, ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

επηζπκνχζε λα αλαγλσξίζεη κφλν κία ππεχζπλε Κεληξηθή Δπηηξνπή ησλ πλφξσλ. χκθσλα κε 

απηήλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλνξηαθψλ ππξακίδσλ δελ είραλ ην θχξνο λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηηο δηαθπβεξλεηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Σν ελ ιφγσ δήηεκα 

ζα έπξεπε λα επηιπζεί απφ θάπνην θαηψηεξν νξγαλσηηθφ φξγαλν. Δηδάιισο ζην κέιινλ ζα 

δεκηνπξγνχληαλ θαη άιια πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα απαηηνχζαλ κηα δεχηεξε ζπκθσλία. 
127

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1972 ππεγξάθε ζηα Σίξαλα ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ «αλνηθνδφκεζε ησλ ζπλνξηαθψλ ππξακίδσλ, ηελ θαηαζθεπή λέσλ ελδηάκεζσλ 

ππξακίδσλ θαη άιισλ ζπλνξηαθψλ ζεκάησλ», θαζψο επίζεο θαη ζπκθσλία γηα «ηα κέηξα 

                                                           
126

AMPJ, V. 1972, D. 505, fl. 31-32: Δλεκέξσζε ηνπ πθππνπξγνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Ksenofon Nushi 

γηα ηε ζηάζε ηεο αιβαληθήο αληηπξνζσπείαο ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο κεζνξηαθήο ζπκθσλίαο, 4 Οθησβξίνπ 

1972. 
127

 ην ίδην, fl. 71-72: Δλεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ζπλνκηιηψλ ζχκθσλα κε ην ζέκα ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Διιάδα. 
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πξφιεςεο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ ζηελ ειιελναιβαληθή ζπλνξηαθή 

γξακκή». 
128

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1972 ππεγξάθε ζηα Σίξαλα θαη ε πξψηε δηαθξαηηθή εκπνξηθή 

ζπκθσλία κε ηξηεηή δηάξθεηα.
129

 

Ζ πεξίνδνο απφ ην 1972 έσο θαη ηελ πηψζε ηεο ειιεληθήο δηθηαηνξίαο ήηαλ γηα ηηο 

ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο κηα πεξίνδνο ρσξίο κεγάια γεγνλφηα, αιιά θαηά ηελ νπνία 

πινπνηείηαη ε νκαινπνίεζε ησλ εηψλ 1970-1971.
130

 

Ζ  αιβαληθή θπβέξλεζε πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη νκαιέο ζπλζήθεο κε ηηο αλψηαηεο 

αξρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θάηη πνπ ζχκθσλα κε απηήλ ήηαλ απαξαίηεην γηα πνιηηηθά 

πιενλεθηήκαηα.
131

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληα ηεο αιβαληθήο πξεζβείαο γηα ην έηνο 1973 ζηελ 

Αζήλα ππήξμε ε παξαθνινχζεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζηάζε ηεο Διιάδαο απέλαληη ζηνπο βαιθαληθνχο ηεο εηέξνπο, ηελ Ηηαιία, ηε νβηεηηθή Έλσζε 

θαη ηε Γηνπγθνζιαβία. Γηα νπνηνδήπνηε δηεζλέο θαη επξσπατθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο, ε 

αιβαληθή πξεζβεία ζηελ Αζήλα ζα έπξεπε λα ελεκεξψζεη άκεζα ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ηεο.
132

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε παξαηεξνχζε κηα κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ, 

εηδηθά απηψλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ 

βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ ππέξ ηεο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Αιβαλίαο 

θαη ηεο Διιάδαο, ειπίδνληαο πσο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπο πνπ δφπζαλ ζηελ Αιβαλία. Ωζηφζν κέιε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ ΖΠΑ 

δηαθσλνχζαλ κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ήηαλ αληίζεηνη κε ην ελδερφκελν ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο. Δπίζεο αζθνχζαλ 

πίεζε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα αιιάμεη ηε ζηάζε ηεο. Οη πην δξαζηήξηνη ήηαλ νη ζχιινγνη 
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 ην ίδην, fl. 39: «Materiale të mbledhjes të komisioneve kufitare qeveritare të të dy vendeve për kufirin si dhe 

projektmarrëveshja e kopjet e marrëveshjeve për këtë problem ( Τιηθφ γηα ηηο ζπλάληεζεηο ησλ θξαηηθψλ επηηξνπψλ 

ησλ ζπλφξσλ ησλ δχν ρσξψλ θαη ην ζρέδην ηεο ζπκθσλίαο γη’ απηφ ην δήηεκα)». 
129

 Βαζίιεο Κφληεο, Δπαίζζεηεο ηζνξξνπίεο, Διιάδα θαη Αιβαλία ζηνλ 20
ν
 αηώλα, Θεζζαινλίθε 1994, ζ.173. 

130
 σηήξεο Βάιληελ, Παξάηαηξνη Δηαίξνη, ζ. 614. 

131
AMPJ, V. 1973, D. 596, fl. 1-5: «Mbi njohjen e Republikës së Greqisë nga ana jonë (ρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Διιάδαο απφ ηελ πιεπξά καο)». 
132

AMPJ, V. 1973, D. 34, fl. 2: «Analiza dhe plane pune të përfaqësisë sonë në Greqi (Δθζέζεηο θαη θαζήθνληα ηεο 

αληηπξνζσπείαο καο ζηελ Διιάδα)». 
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ησλ ΖΠΑ πξνηξέπνληαο θαη ηνπο άιινπο ζπιιφγνπο λα παξεπξεζνχλ ζην 18
ν
 Παλεπεηξσηηθφ 

πλέδξην. Ο χιινγνο Βνξεηνεπεηξσηψλ ησλ ΖΠΑ απέηπρε λα αλαιάβεη ηελ αξρεγία ηνπ 

ζπιιφγνπ. χκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε νη πηζαλφηεηεο ήηαλ φηη θαη ζην πλέδξην ηνπ 

1973 ε εγεζία ηνπ ζπιιφγνπ ζα παξέκελε ζηνπο κεηξηνπαζείο κε επηθεθαιήο ην Μηραήι 

Σζφθα.
133

 

Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε εθηηκνχζε ηηο θαιέο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

Παπαδφπνπινπ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Μαξθεδίλε θαζψο επίζεο θαη ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ 

είραλ πξνζπαζήζεη λα απνθαηαζηήζνπλ. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν φκσο ν ππνινγηζκφο δελ ήηαλ 

εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθφο. Παξαηεξήζεθε πσο ην επίπεδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρέζεσλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ, είρε ζεκαληηθή δηαθνξά. Μέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ε αιβαληθή πιεπξά είρε αγγίμεη 

ην 96% ησλ εμαρζέλησλ εκπνξεπκάησλ ηεο, φηαλ ην επίπεδν ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ ειιεληθή 

πιεπξά άγγηδε ην 77%.
134

 

Σν Μάην ηνπ 1973 ν ειιελαο Πξέζβεο ζηελ Αιβαλία αληηθαηαζηάζεθε. πγθεθξηκέλα 

ζηηο 8 Μαίνπ 1973, ζε απνραηξεηηζηήξηα ζπλάληεζε ηνπ Καξαγηάλλε κε ηνλ Skënder Konica 

ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ν πξψηνο εμέθξαζε ηηο επραξηζηίεο ηνπ γηα ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Αιβαλία. ηηο 13 Ηνπιίνπ 

1973 ν Skënder Konica ππνδέρηεθε ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηνλ λέν Πξέζβε Γεκήηξην 

Φξαληδεζθάθε. Ο Πξέζβεο παξαδέρηεθε πσο κέζα ζε δχν ρξφληα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ είραλ επηηεπρζεί ζεκαληηθέο ζπγθιίζεηο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. Μηα εθ 

ησλ νπνίσλ ήηαλ εθείλε ε νπνία αθνξνχζε ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθή αχμεζε, πνπ αλήιζε απφ έλα ζε νθηψ εθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ηνλ 

Skënder Konica, ε Αιβαλία επηζπκνχζε λα αλαπηχμεη ηηο ζρέζεηο φζνλ αθνξά ηνλ εκπνξηθφ, 

ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν. Σνκείο νη νπνίνη ελδηέθεξαλ θαη ηηο δχν πιεπξέο. 

Αλαθεξφκελνο ζηελ νκηιία ηνπ Enver Hoxha ζηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 1972 ζηελ Απιψλα,
135

 ν 
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AMPJ, V. 1973, D. 607, fl. 7-9: Δλεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 16 Απξηιίνπ 1973. 
134

AMPJ, V.1974, D. 393, fl. 17-18: Δλεκέξσζε ηεο αιβαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Αζήλα γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ 

Διιάδα, 26 Ηαλνπαξίνπ 1974. 
135

 ηελ νκηιία απηή ν Enver Hoxha είρε αλαθεξζεί ζηνπο ζνβηεηηθνχο «ξεβηδηνληζηέο» νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ 

ίδην είραλ ζακπνηάξεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο βηνκεραλίεο ηεο Αιβαλίαο. Πεξαηηέξσ αλαθέξζεθε θαη ζηα 

ζρέδηα ηνπ Μαιηθφλβζθη, ζπλεξγάηε ηνπ Υξνπζηζφθ, γηα λα θαηαθηήζεη ηελ Διιάδα δηα κέζνπ ηεο Αιβαλίαο. Ο 

Enver Hoxha δήισζε πσο ε θπβέξλεζε δελ κπνξνχζε λα επηηξέςεη ν αδειθηθφο ειιεληθφο ιαφο λα ππνζηεί 

νπνηνδήπνηε θαθφ κε επζχλε ηεο Αιβαλίαο. βι. Hoxha, ό.π., ζ. 193. 
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ίδηνο επηβεβαίσζε πσο ε Αιβαλία δελ θξάηεζε πνηέ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Διιάδα. Ο 

έιιελαο Πξέζβεο αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ιέγνληαο πσο ε νκηιία απηή είρε θάλεη κεγάιε 

εληχπσζε θαη γηα ηε δηεζλή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε Αιβαλία, θαη φηη ζα πξνζπαζνχζε λα 

αλαπηχμεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο.
136

 

Σν 1973 ππήξμε κηα ρξνληά ζεκαληηθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο ζπλαληήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ 

Δμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ, θπξίσο ζε πνιηηηζηηθά θαη επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα. Σν Μάξηην 

ηνπ 1973 αληηπξνζσπεία ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Σηξάλσλ έιαβε κέξνο ζηελ ηειεηή 

ησλ εθαηφ ρξφλσλ ηνπ Πνιπηερληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Αζελψλ. Δπίζεο ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, επηζθέπηεηαη ηελ Αιβαλία ν αξρηζπληάθηεο ηεο Αθξόπνιηο ζηελ Αζήλα, Υξήζηνο 

Φηιηππίδεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηαηξηθέο απνζηνιέο κεηαμχ ησλ 

δχν ρσξψλ, νχησο ψζηε νη επηζηήκνλεο λα αληαιιάμνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ηαηξηθέο εκπεηξίεο. 
137
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AMPJ, V. 1973, D. 597, fl. 1-5: «Mbi largimin dhe ardhjen e ambasadorit grek në vendin tone (ρεηηθά κε ηελ 

απνρψξεζε θαη ηελ ππνδνρή ηνπ έιιελα Πξέζβε ζηε ρψξα καο». 
137

AMPJ, V. 1974, D. 393, fl. 19. Δλεκέξσζε ηεο αιβαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Αζήλα γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα, 

26 Ηαλνπαξίνπ 1974. 
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β) Οη δηκεξείο ζρέζεηο ηελ πεξίνδν 1974-1985 

 

Καηά ηελ πεξίνδν Ησαλλίδε νη ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο γλσξίδνπλ 

κηα γεληθή ππνρψξεζε νη νπνία θηάλεη ζε αλνηθηή θξίζε κε ην πξαμεθφπεκα ζηελ Κχπξν. Σν 

λέν θαζεζηψο πνπ πξνέθπςε απν ην πξαμηθφπεκα ηεο 25 Ννεκβξίνπ 1973 δελ ήηαλ δηαηεζεκέλε 

λα αλαπηχμεη ηηο ζρέζεηο κε ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο.
138

 

Δπί θαζεζηψηνο Ησαλλίδε, νη Αιβαλνί δηαπίζησλαλ κηα εθηεηακέλε δξαζηεξηνπνίεζε 

ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζπιιφγσλ, ηελ νπνία ζπζρέηηδαλ κε ηελ αλάδεημε ηνπ κεηξνπνιίηε 

Ησαλλίλσλ εξαθείκ ζε Αξρηεπίζθνπν Διιάδνο, γλσζηνχ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνπο 

Βνξεηνεπεηξψηεο. Όκσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζπλέρηδε κηα πνιηηηθή θαιψλ ζρέζεσλ απέλαληη 

ζηελ Αιβαλία. Ζ Αζήλα πξφηεηλε επαλεηιεκκέλα ζηα Σίξαλα ηε ζχλαςε ζηξαηησηηθήο 

ζπκθσλίαο, φκσο ε αιβαληθή εγεζία ηελ απέξξηςε θαηεγνξεκαηηθά. 
139

 

    Σν Ηαλνπάξην ηνπ 1974 ζε ζπλάληεζε ηνπ αιβαλνχ δηπισκάηε Like Seiti ζηελ Αζήλα κε ηνλ 

Παπαγηάλλε, δηεπζπληή γηα ηα ζέκαηα κε ηελ Αιβαλία ζην Σκήκα Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ε 

ζπδήηεζε πεξηνξίζηεθε ζηελ νκηιία ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ εξαθείκ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε Μεηξφπνιε Αζελψλ, φπνπ κεηαμχ άιισλ είρε αλαθεξζεί θαη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Αιβαλίαο. Ο Παπαγηάλλεο δηαβεβαίσζε ηνλ αιβαλφ δηπισκάηε πσο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη 

γη’απηφ ην ζπκβάλ θαη φηη ε νκηιία απηή δελ αληαλαθινχζε ηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο. Δπίζεο ηνλ ελεκέξσζε πσο ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο ππξίδσλ 

Σεηέλεο εμέθξαζε άκεζα ηελ αλεζπρία ηνπ θαη έιαβε κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Σχπνπ ψζηε 

λα αθαηξεζεί ην θνκκάηη απηφ απφ ην ηειηθφ δεκνζηεπκέλν θείκελν. χκθσλα κε ηνλ 

Παπαγηάλλε, ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ηελ θαζφξηδε ε θπβέξλεζε θαη φρη ε εθθιεζία. 

Ο Αιβαλφο δηπισκάηεο ηνπ ππελζχκηζε πσο ν εξαθείκ ήηαλ πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, θαη ε χπαξμε απηήο ηεο επηηξνπήο δελ 

απνηεινχζε ζεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ο Παπαγηάλλεο 

απνζαθήληζε ηε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηνλίδνληαο ηε κε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηηξνπήο. Εήηεζε φκσο ηελ θαηαλφεζε ηεο αιβαληθήο πιεπξάο δειψλνληαο πσο ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε είρε ηελ ίδηα επηζπκία γηα ηελ νηθνδφκεζε θαιψλ δηκεξψλ ζρέζεσλ.
140
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Δπί θαζεζηψηνο Ησαλλίδε, νη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο 

ζπλερίδνληαη κελ, αιιά κε πξφζρεκα ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ην θαζεζηψο έιαβε 

πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηηο αληαιιαγέο κε ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο.
141

 

Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ ηεο άπνςεο πσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ Παπαδφπνπινπ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μαξθεδίλε πνπ εκθαληδφηαλ πην ελζνπζηψδεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Αιβαλία, νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε λέα θπβέξλεζε είραλ πξνθαιέζεη κηα 

επηβξάδπλζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. Ηδηαίηεξα αλαθέξζεθε ζηελ απνκάθξπλζε απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ ήηαλ πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν.
142

 

Σελ πεξίνδν ηνπ Γθηδίθε ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ην ελδερφκελν αληαιιαγήο 

ζηξαηησηηθψλ. Δπίζεο πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία κηαο ηξηκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο, 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Αιβαλίαο, ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αιηείαο ζηε ιίκλε ησλ 

Πξεζπψλ. Ωζηφζν πνηέ δελ ηέζεθε ζε ηζρχ κηα ηέηνηα ζπκθσλία. Μεηαμχ φισλ ησλ αηηεκάησλ 

ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, ηέζεθε θαη ην ζέκα ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ ηεο 

Καθαβηάο.
143

 

ηελ Διιάδα ε πηψζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ θαζεζηψηνο έθεξε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ 

«θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ». Ζ αληίιεςε ηεο χπαξμεο «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» είρε 

αηνλήζεη θαη δηεζλψο, δεδνκέλνπ φηη νη ζρέζεηο Αλαηνιήο-Γχζεο βειηηψλνληαλ ξαγδαία κε 

απνθνξχθσκα ηελ ππνγξαθή ηεο ηειηθήο Πξάμεο ηνπ Διζίλθη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1975. Σν 

άλνηγκα ηεο Διιάδαο πξνο ηα γεηηνληθά ηεο θξάηε ππαγνξεπφηαλ απφ ην γεληθφηεξν πλεχκα 

εθζπρξνληζκνχ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο θαη εμφδνπ απφ ηελ απνκφλσζε ηεο πεξηφδνπ 

ηεο δηθηαηνξίαο, αιιά εγγξαθφηαλ επίζεο ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

εμαζθάιηζε εξεηζκάησλ ζηα αλνηρηά εζληθά ζέκαηα. Σν άλνηγκα ηεο Διιάδαο πξνο ηα Βαιθάληα 

ήηαλ κηα αλαγθαηφηεηα θαη νη θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πξνρψξεζαλ ζηελ πινπνίεζή 

ηνπ. Ζ αλάπηπμε κηαο λέαο βαιθαληθήο πνιηηηθήο  βαζηδφηαλ γχξσ απφ ηηο δηκεξείο ζρέζεηο κε 
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θαζεκηά απν ηηο βαιθαληθέο ρψξεο ρσξηζηά θαη ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε φια ηα 

θξάηε ηεο Υεξζνλήζνπ.
144

 

Με ηελ αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο απν ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, ε Διιάδα 

νδεγείην πιένλ πξνο ηελ νκαιφηεηα. Απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη ζπλνιηθά απφ κηα 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο βαιθαληθνχο γείηνλεο.
145

 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα θαη ε φμπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Σνπξθία δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηέπεηηα βαιθαληθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο. Ο 

Καξακαλιήο απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε δηαβαιθαληθψλ ζρέζεσλ, ιακβάλνληαο ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηνπο.
146

 

Μεηα ηα γεγνλφηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1974 άξρηζαλ λα ζπληεινχληαη αιιαγέο ζην 

γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο κεηαηφπηζαλ ηελ 

πξνζνρή ηεο απν βνξξά πξνο ηνλ εμ αλαηνιψλ θίλδπλν. Οη αιιαγέο απηέο ζπληεινχληαη θαηά 

θχξην ιφγν θάησ απν ηελ επεξεία ησλ λέσλ ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηεθδηθήζεσλ ζηελ Κχπξν 

θαη ην Αηγαίν, αιιά θαη απφ ηελ δηεζλή ζπγθπξία.
147

 

Οη δηκεξείο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηα δηάθνξα θξάηε θπξηαξρνχληαλ απφ ην αλ 

πξνσζνχζαλ ε φρη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ζην Αηγαίν θαη ηελ Κχπξν.
148

 

Ζ επηζπκία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο βαιθαληθνχο γείηνλεο εθδειψζεθε κε ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ ηφζν ζην δηκεξέο φζν θαη ζην πνιπκεξέο πεδίν. Ζ πξψηε έμνδνο 

ηνπ Καξακαλιή ζηα Βαιθάληα απφ ην Μάην σο ηνλ Ηνχιην 1975 ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

αλαπηχμεη ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν.
149

 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ηξείο βφξεηνπο γείηνλεο, 

Γηνπγθνζιαβία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, επηβεβαίσλε ηελ επηζπκία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

λα επαλαδπγίζεη ηνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο βαιθαληθήο ηεο πνιηηηθήο. Ζ ελίζρπζε 

ηεο ζηήξημεο πνπ πξνζθέξνληαλ λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Σνπξθίαο απνηεινχζε 

απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηνλ πξνδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο. Ζ πξψηε 

κεηαδηθηαηνξηθή θπβέξλεζε ηνπ Καξακαλιή πξνέβεη ζε απνθαζηζηηθά βήκαηα κε ζηφρν ηελ  
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απνθαηάζηαζε επαθψλ κε ηνπο βαιθαληθνχο γείηνλεο ηφζν ζην ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ φζν θαη 

ζην πνιηηηθφ πεδίν.
150

  

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, ε πνιηηηθή ζηάζε ηνπ Καξακαλιή απέλαληη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ην αιβαληθφ θξάηνο, δηέθεξε ζε ζρέζε κε ηηο βφξεηεο ρψξεο πνπ αθνινπζνχζαλ 

ην ίδην δηαθπβεξλεηηθφ πνιίηεπκα κε ηελ Αιβαλία. Οη αιβαλνί δηπισκάηεο έδεηρλαλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Υνχληαο. Σν 1974 ε θπβέξλεζε ηνπ 

Καξακαλιή δελ εμέδσζε θακία επίζεκε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηελ νπνία 

ζα αθνινπζνχζε ζε ζρέζε κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Ζ αιβαληθή πιεπξά ζεσξνχζε πσο ην 

κέιινλ ησλ δηαθφξσλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα ζα εμαξηηφηαλ άκεζα απφ 

ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε απέλαληη ζηελ Αιβαλία. χκθσλα κε 

ηνπο αιβαλνχο δηπισκάηεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνηεινχληαλ απφ κηα ζεηξά 

πξνζσπηθνηήησλ νη νπνίεο είραλ αθνινπζήζεη ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ 

Αιβαλία. Γη’ απηφ ην ιφγν νη βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο ήιπηδαλ ζε κηα κεγαιχηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε Καξακαλιή. Ζ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ ήηαλ έλα κέζν δηακέζνπ 

ηνπ νπνίνπ νη ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο ζα επηηπγράλαλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο.
151

 

Ζ αιβαληθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα ζηηο αξρέο ηνπ 1975 δηέθξηλε κηα κεηξηνπαζή ζηάζε 

ηνπ Καξακαλιή απέλαληη ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ.
152

 

Ζ αιβαληθή Πξεζβεία ζεσξνχζε πσο ε θπβέξλεζε Καξακαλιή ελζάξξπλε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα «αληηδξαζηηθψλ» νξγαλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. Σα γεγνλφηα ηα νπνία ζχκθσλα κε απηνχο ζπληεινχζαλ ζε κηα ηέηνηα άπνςε ήηαλ ηα 

εμήο:  

α) Οη ειιεληθέο αξρέο εμέδηδαλ δηαβαηήξηα ζηα νπνία, γηα φζνπο είραλ γελλεζεί ζηηο 

πεξηνρέο ηηο Νφηηαο Αιβαλίαο, είραλ εγγεγξακκέλν σο ηφπν γέλλεζεο ηνλ φξν: «Βφξεηα 

Ήπεηξνο». Ύζηεξα απφ παξέκβαζε πνιηηψλ ζηηο ειιεληθέο αξρέο, δηφηη ε αιβαληθή Πξεζβεία 

ζηελ Αζήλα δελ πξαγκαηνπνηνχζε επηζεσξήζεηο γηα ηελ Αιβαλία, ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο 

αληηθαηαζηήζεθε κε ηνλ φξν: «Α/Δ», δειαδή «Αγλψζηνπ Δζληθφηεηνο». Ωζηφζν ε πιεηνςεθία 

ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ ζεσξνχζαλ πσο ηα αξρηθά «Α/Δ» ππνλννχζαλ ηε θξάζε «Αιχηξσηνο 

Έιιελαο».  
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β) Ο Παπαδφπνπινο επί ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ θαηήξγεζε ην δηθαίσκα ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ θνηηεηψλ λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηε δπζαξέζθεηα ησλ  βνξεηνεπεηξσηψλ. Ο 

Καξακαλιήο επέηξεςε εθ λένπ ηελ επαλαθνξά απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Βάζεη ηεο απφθαζεο 

απηήο, ν ππνςήθηνο θνηηεηήο κπνξνχζε λα εηζαρζεί ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο 

ρσξίο λα πξέπεη λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ 

έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπ είρε εγθαηαιείςεη ηε Βφξεηα Ήπεηξν κεηά ην 1920.  

γ) ηα ζρνιηθά δηδαθηηθά θείκελα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ επί θπβεξλήζεσο 

Καξακαλιή, έλα κέξνο ηνπο αλαθεξφηαλ αξλεηηθά ζηελ Αιβαλία.  

δ) Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ε θπβέξλεζε δελ είρε πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα ζρεηηθά κε 

ηελ άξζε  ηνπ λφκνπ 2636/1940 ηνπ 1944 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο, ην νπνίν ζεσξνχζε ηελ 

Αιβαλία «ερζξφ» ηεο Διιάδαο.
153

 

Ζ ηάζε πξνο ηε βειηίσζε ησλ ειιελν-αιβαληθψλ ζρέζεσλ, κεηά ηα πξψηα βήκαηα πνπ 

είραλ ζεκεησζεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 γηλφηαλ πεξηζζφηεξν έθδειε φηαλ ε αιβαληθή 

εγεζία απνζθνπνχζε έλα δηπισκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κεηά ην ζρίζκα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ην 

Πεθίλν. Ζ αλνδηθή πνξεία ησλ ειιελν-αιβαληθψλ ζρέζεσλ δηαθάλεθε θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζεηηθή εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ. 
154

 

Καηά ην έηνο 1975 ε Αιβαλία επηρείξεζε λα αιιάμεη ηα νλφκαηα φζσλ πνιηηψλ 

«πξνζέβαιαλ» ηελ πνιηηηθή, ηδενινγηθή θαη εζηθή ζηάζε ηεο ρψξαο. Σνπηθνί αμησκαηνχρνη 

είραλ πξνκεζεπηεί ιίζηεο κε νλφκαηα φισλ φζσλ είραλ θξηζεί απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε σο 

αθαηάιιεια. Αλ θαη ε αιιαγή νλνκάησλ είρε επεξεάζεη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ε εζληθή 

ειιεληθή κεηνλφηεηα θάλεθε λα πιήηηεηαη ηδηαίηεξα.
155

 

Ζ εμνκάιπλζε ησλ δηαθνξψλ θαη ε ζχζθηγμε ησλ δεζκψλ ζην επίπεδν ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ απνηέιεζε νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηεχξπλζε θαη ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηα βαιθαληθά θξάηε. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε είρε πηνζεηήζεη αλεπηθχιαθηα ηε ζέζε 

απηή. Αθφκε θαη ε αληηπαξάζεζε κε ηελ Σνπξθία σζνχζε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ηδέα ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο ζπλερηδφηαλ κε ηηο λέεο αλαδεηήζεηο 

ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη κε ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δηεζλνχο 
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δσήο. Ζ ρξνληθή ζχκπησζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζχγθιεζε ηεο Γηάζθεςεο 

γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε ζην Διζίλθη, είρε δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ επφδσζε κηαο αλάινγεο επηδίσμεο. Ζ ζηάζε ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο πξννξηδφηαλ λα απνηειέζεη ην βαζηθφ έξεηζκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ειιεληθήο 

πξσηνβνπιίαο. Δπηθπιαθηηθή ππήξμε, αληίζεηα, ε Βνπιγαξία ελσ θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή 

ήηαλ ε ζηάζε ησλ Σηξάλσλ, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ απνκνλσηηζκνχ. Δπίζεο ππήξμε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε θαη απφ ηελ Άγθπξα.
156

 

Ζ ζχλζεζε ησλ θξαηψλ ηεο Υεξζνλήζνπ αληηθαηνπηξίζηεθε ζηε Γηαβαιθαληθή 

Γηάζθεςε θαη ζηελ θαηεχζπλζε πνπ πξνζέιαβε ε φιε θίλεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο. ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1976, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ε πξψηε 

πνιπκεξήο ζπλάληεζε ζε επίπεδν ππνπξγηθφ. Μεηά απν καθξέο ζπδεηήζεηο, επηβεβαηψζεθε ε 

χπαξμε ζεηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο πδξννηθνλνκίαο, ηεο ελέξγεηαο, 

ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο.
157

 

Σν Μάην ηνπ 1976 ππεγξάθε κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο κηα δεχηεξε πεληαεηή 

εκπνξηθή ζπκθσλία.
158

 Δπίζεο ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ εηψλ 1976 θαη 1977 ππεγξάθε 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή, θπηνπαζνινγηθή θαη θηεληαηξηθή ησλ δχν ρσξψλ. Δλψ 

ζηηο 16 Ηνπιίνπ ηνπ 1977 ππεγξάθε κηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ άκεζε αεξνπνξηθή 

δηαζχλδεζε Σηξάλσλ κε ηελ Αζήλα
159

, ηελ νπνία ν Enver Hoxha ζεψξεζε σο έλα επσθειέο 

ζηνηρείν γηα ηελ Αιβαλία. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ ηεο Καθαβηάο, ν 

Hoxha ήηαλ ηεο άπνςεο φηη αξρηθά έπξεπε λα ιεηηνπξγεί σο ζεκείν δηέιεπζεο γηα ηηο ειιεληθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ν ππνπξγφο, ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε θαη νη επηζηήκνλεο.
160

 

ε αλαδήηεζε λέσλ εξεηζκάησλ, ν Enver Hoxha θάλεθε λα επηρεηξεί έλα πξψην πνιηηηθφ 

άλνηγκα πξνο ηελ Διιάδα.
161

 

Σν 1978 ν Hoxha πξνζπάζεζε λα αλαζεξκάλεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Διιάδα κε κηα  

επίζθεςε ζηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ρσξηά. ε απηή ηνπ ηελ επίζθεςε αλαθέξζεθε ζηε 

                                                           
156

 βνιφπνπινο, ό.π., ζζ. 244-245. 
157

 ην ίδην, ζ. 246.  
158

Malkidhis, ό.π., ζ. 59.  
159

 Αλησλφπνπινο, ό.π., ζ. 32. 
160

Hoxha, ό.π., ζζ. 230-231. 
161

 βνιφπνπινο ό.π., ζ. 241.  



56 
 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη επεζήκαλε πσο απηφ κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί κφλν δηακέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο.
162

 

Ο έιιελαο Πξέζβεο ζην Βειηγξάδη Γεκήηξεο Ζξαθιείδεο εμέθξαζε ηελ εθηίκεζή ηνπ 

γηα ην ιφγν ηνπ Hoxha ζηελ πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο, γεγνλφο πνπ ζπλέπεζε θαη κε ηελ εζληθή 

ενξηή ηεο Διιάδαο. Ό ίδηνο δήισζε πσο είρε ιάβεη έλα ηειεγξάθεκα απφ ηελ Αζήλα ε νπνία 

απνηηκνχζε ζεηηθά ηελ νκηιία απηή.
163

 

Ο δηπισκάηεο ηεο Διιάδαο, Ησάλλεο Κνξαληήο ζε ζπλάληεζε κε ηνλ αιβαλφ νκφινγφ 

ηνπ ζην Βειηγξάδη, αλέθεξε πσο ζχκθσλα κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε ζηειέρε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, νη δειψζεηο ηνπ Hoxha γηα ην ζέκα ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία ζεσξνχληαλ σο κηα αξθεηά ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ.
164

 

Παξά ηελ εθδήισζε ηεο επηζπκίαο γηα άλνηγκα  πξνο ην δπηηθφ θφζκν ε αιβαληθή 

εγεζία έδεημε πσο δελ ήηαλ έηνηκε λα μεπεξάζεη ηελ αληίθαζε αλάκεζα ζηελ πξνζήισζε ζηνλ 

παξαδνζηαθφ πνιηηηθντδενινγηθφ απνκσλνηηζκφ θαη ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε επαθψλ ζε 

δηεζλέο πιαίζην. Ζ εκκνλή ζην δφγκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αιβαληθνχ ιανχ απφ ηελ ηαπηφρξνλε 

απεηιή ηνπ «ηκπεξηαιηζκνχ» θαη ηνπ «ξεβηδηνληζκνχ» αληηζηξαηεπφηαλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο.
165

 

Σν 1978 ν Hoxha δήισλε πσο δελ ππήξραλ πιένλ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο ζηνλ θφζκν πνπ 

αζθνχζαλ ηε ιεληληζηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο. χκθσλα κε απηφλ κφλν 

ζηελ Αιβαλία, φπνπ ν καξμηζκφο-ιεληληζκφο εθαξκνδφηαλ κε ζπλέπεηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ ήηαλ πιήξσο εμαζθαιηζκέλα. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε νβηεηηθή Έλσζε δελ 

νηθνδνκνχζε ηνλ θνκκνπληζκφ φπσο ππεξαζπηδφηαλ, αιιά είρε νδεγήζεη ηε ρψξα ζε κία 

θπιαθή ησλ ιαψλ απνθαζηζηψληαο ηνλ θαπηηαιηζκφ. Γηα ηελ Αιβαλία ε κεηάβαζε ζηνλ 

θνκκνπληζκφ είρε άκεζε εμάξηεζε απφ ηηο εμσηεξηθέο θαη δηεζλείο ζπλζήθεο θαη απφ ην 

επαλαζηαηηθφ επίπεδν ησλ άιισλ εζλψλ.
166

 

ηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 1978 ν Hoxha ελεκεξψλεηαη γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλνπνίεζεο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο απφ ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ ζηε Αζήλα ζρεηηθά κε ηελ θαιή 
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απήρεζε πνπ είρε ε νκηιία ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο. Ο ίδηνο ην εξκήλεπζε απηφ σο 

απφδεημε φηη ε καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή ζηάζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηηο 

κεηνλφηεηεο ππνζηεξηδφηαλ θαη απφ ρψξεο νη νπνίεο έηεηλαλ ζηηο θαιέο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη 

δελ παξέκβαηλαλ ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ελφο θξάηνπο.
167

 

ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 1979 ν έιιελαο Πξέζβεο ζηελ Αιβαλία Μεηζφπνπινο είρε ζέζεη θαη 

πάιη ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηεο Καθαβηάο. 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ είρε ιάβεη απφ ηνλ αιβαλφ Πξέζβε ζηελ Αζήλα θαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, ην ζεκείν απηφ ζα ιεηηνπξγνχζε γηα επείγνληα 

πεξηζηαηηθά ησλ δηπισκαηψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα Σίξαλα. Σν πξνμεληθφ ηκήκα φκσο είρε 

απαγνξεχζεη ηε δηέιεπζε απφ ηελ Καθαβηά. Ζ ειιεληθή πιεπξά είρε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην 

ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηεο Κξπζηαιινπεγήο γηα φινπο ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο θαη ηα νρήκαηα, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα γίλεη ελεκέξσζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ δχν εκέξεο πξηλ ηε δηέιεπζή ηνπο.
168

 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ησλ εκπνξηθψλ εμαγσγψλ γηα ην έηνο 1979, ηα νρήκαηα απφ 

ηελ Αιβαλία πξνο ηελ Διιάδα πεξλνχζαλ δηα κέζνπ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, φπνπ πιήξσλαλ 

ζρεηηθφ θφξν παξαηείλνληαο έηζη ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο ηνπο. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ δχν εκέξεο πξηλ, απνδείρζεθε αξθεηά ρξνλνβφξα θαη 

πεξίπινθε γηα ηελ αιβαληθή πιεπξά.
169

 

Πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ Αζήλα ην 1979, ν αιβαλφο Πξέζβεο Like Seiti ζηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αζήλαο αλέθεξε θαη πάιη ην 

πξφβιεκα ησλ ζπλνξηαθψλ ππξακίδσλ. Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

Βχξσλ Θενδσξφπνπινο ηφληζε πσο ην πξφβιεκα έπξεπε λα επηιπζεί ζην πιαίζην ησλ 

ζπκθσληψλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο πθαινθξεπίδαο ησλ δχν ρσξψλ. χκθσλα κε απηφλ, γηα 

ηελ ειιεληθή πιεπξά ήηαλ πην εχθνιν ην ζέκα λα ζπδεηνχληαλ ζε  ζηξαηησηηθφ πιαίζην ρσξίο 

λα πξνζζέηνληαλ θαη λα ζίγνληαλ ζέκαηα πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ αιβαληθή πιεπξά ήηαλ έηνηκε 

λα ζρεδηάζεη εθ λένπ έλα πξφγξακκα απνθεχγνληαο θάζε ηερληθή ιεπηνκέξεηα. Καηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο απηψλ, ε ζπκθσλία ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη άκεζα ζην Πξσηφθνιιν ηεο 

Φισξεληίαο. Αλ φκσο ε ειιεληθή πιεπξά δελ ζπκθσλνχζε κε ηελ πξφηαζε, ηφηε ζα κπνξνχζαλ 
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λα δερζνχλ ηνλ φξν «πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο θαη έγγξαθα», θάηη πνπ ζα δήισλε ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ξφιν ηνπ Πξσηνθφιινπ ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο.
170

 

Σν 1981 ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαηφπηλ εθινγήο ηνπ, αλαιακβάλεη ηε δηαθπβέξλεζε 

ηεο ρψξαο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο ζρεκαηίδεη ηελ λέα ειιεληθή θπβέξλεζε. Ζ 

θπβέξλεζε ηνπ Παπαλδξένπ εμέθξαζε ηελ θαιή δηάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Αιβαλία.
171

 

Οη θπβεξλήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1974-1981 εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχλ φηη ν ζεβαζκφο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ Διιήλσλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ δελ ζα επηηπγραλφηαλ παξά 

κφλν κε ηελ επηκνλή ηεο Διιάδαο ζηε δηαηήξεζε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο. Ζ πνιηηηθή απηή 

άθελε, απφ ηππηθή άπνςε, νξηζκέλεο ακθηβνιίεο γηα ηελ πιήξε απνδνρή απφ κέξνπο ηεο 

Διιάδαο ηεο νξηνζεηηθήο γξακκήο ησλ ειιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ, δεδνκέλνπ φηη ε Αιβαλία 

δελ είρε ζπλππνγξάςεη ηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη.  

Ζ λέα ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ 1981 ζεψξεζε φηη ε ζηξαηεγηθή απηή δελ κπνξνχζε λα 

απνδψζεη θαξπνχο απέλαληη ζε έλα θαζεζηψο πνπ είρε επηιέμεη σο πνιηηηθή ηνπ ηελ πιήξε 

απνκφλσζε ζηηο δηεζλείο ηνπ ζρέζεηο θαη νινθιεξσηηθέο κεζφδνπο ζην εζσηεξηθφ. Ο ππνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ Κάξνινο Παπνχιηαο απνθάζηζε κεηά ην 1984 λα πηνζεηήζεη κηα δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ απνζθνπνχζε ζηελ θαιιηέξγεηα θαιχηεξσλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, κε ηελ ειπίδα φηη 

ε έμνδνο ηεο Αιβαλίαο απφ ηε δηεζλή απνκφλσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ επαθψλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε φινπο ηνπ ηνκείο αλάκεζα ζηηο δχν γεηηνληθέο ρψξεο ζα ιεηηνπξγνχζε ηειηθά 

πξνο φθεινο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ζα ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ πηέζεσλ ηνπ αιβαληθνχ 

θαζεζηψηνο.
172

 

Δθείλε ηελ πεξίνδν δηαθάλεθε κηα ζεκαληηθή πξφνδν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Αιβαλίαο. Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ην 1981 ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα επέδξαζε αηζζεηά ζηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο κε ηηο βαιθαληθέο ρψξεο.
173

 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηνζέηεζε κνξθσηηθήο ζπκθσλίαο νη νπνία πξνέβιεπε 

έιιελεο επηζηήκνλεο λα δηδάζθνπλ γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1985 αλνίγεη ν ζπλνξηαθφο ζηαζκφο ηεο Καθαβηάο-
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Πσγσλίνπ, πξνζζήθε ζηε κφλε έσο ηφηε δίνδν Κξπζηαιινπεγήο-Καζηνξηάο, πξάγκα πνπ 

ζπληέιεζε ζηελ έλαξμε κηαο λέαο πεξηφδνπ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
174

 

Ο ζάλαηνο ηνπ Hoxha ηνλ Απξίιην ηνπ 1985 θαη ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ Ramiz Alia 

ζήκαλαλ ηελ αξρή κηαο λέαο επνρήο πνπ ραξαθηηξίδεηαη απφ κηα δηαθξηηηθή αιιά εκθαλή ηάζε 

ηεο λέαο εγεζίαο γηα πξνψζεζε ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ζρέζεσλ. Ζ ειιεληθή πιεπξά επσθειήζεθε 

απφ ην λέν θιίκα. Σελ  πεξίνδν απηή επηζθέθζεθε επίζεκα ηελ Αιβαλία ν Κάξνινο Παπνχιηαο, 

ππνγξάθνληαο κάιηζηα πέληε ηερληθέο ζπκθσλίεο.
175

 

Τπφ ηελ εγεζία ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε πεηξακαηίζηεθε ζε κηα 

λέα «κέζνδν» πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο. Ο Παπαλδξένπ εγθαηλίαζε ην δηθφ ηνπ κνληέιν 

δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία ηεο απνππξεληθνπνηεκέλεο δψλεο 

ζηελ πεξηνρή. Ωζηφζν ε Αιβαλία απφ πιεπξάο ηεο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνην 

πνιπκεξέο ζρέδην.
176

 

Οη θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα ζηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη φρη ηφζν ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο 

πνπ ζεσξήζεθε φηη ζα αλαπηχζζνληαλ ξαγδαία, αλ δηακνξθσλφηαλ έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ 

πεξηνρή. Δπηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζην πξφβιεκα ησλ εμνπιηζκψλ, ε ειιεληθή εγεζία 

επηδίσθε λα απνκνλψζεη ηελ βαιθαληθή ρεξζφλεζν απν ην θιίκα έληαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

ππφινηπε  Δπξψπε θαη λα δεκηνπξγήζεη έηζη κηα ζπλεξγαζία γηα ηελ αζθάιεηα. Ζ ειιεληθή 

ζηξαηεγηθή ζηφρεπε λα απνδείμεη φηη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε θξάηε πνπ 

άλεθαλ ζε αληίπαινπο ζπλαζπηζκνχο ήηαλ εθηθηή θαη κπνξνχζε λα αληηζηξέςεη ην επξσπατθφ 

θιίκα φμπλζεο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο εζηηάζηεθαλ ηα πξψηα ρξφληα κεηά ην 

1981 ζηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο Βαιθαληθήο Αππξεληθήο Εψλεο, δειαδή ζηελ κεηαηξνπή 

ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ ζε κηα πεξηνρή ρσξίο ππξεληθά φπια.
177

 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, ε πξφνδνο ηεο χθεζεο 

επέηξεπε ηελ αλαβίσζε ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηα Βαιθάληα ζηελ νπνία πιένλ 

ζπκκεηείρε θαη ε Αιβαλία.
178
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Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1978 ε ειιεληθή θπβέξλεζε δήισζε επίζεκα φηη ν ραξαθηήξαο ηεο 

Αιβαλίαο σο ερζξηθνχ θξάηνπο είρε πάςεη λα πθίζηαηαη, δηαρσξίδνληαο κε ηελ επηινγή ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο ηηο πνιηηηθέο απφ ηηο λνκηθέο πηπρέο.
179
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΚΑΗ Ο ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΖ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΟΣΕΑ 

 

α) Ζ εζωηεξηθή θαη εμωηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αιβαλίαο  

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο 

ήηαλ ε βειηίσζε θαη ε δηεχξπλζε ζρέζεσλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Απηέο νη ζρέζεηο 

απαηηνχληαλ λα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ππέξ ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο ηεο Αιβαλίαο.
180

 

Ζ ζνβηεηηθή επέκβαζε ζηε Σζερνζινβαθία, απνηέιεζε έλα ιφγν γηα ηελ απφζπξζε ηεο 

Αιβαλίαο απφ ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο.
181

 ηηο 13 επηεκβξίνπ 1968 ε θνκκνπληζηηθή 

εγεζία ηεο Αιβαλίαο ηφληζε πσο ε ζπλζήθε ππεγξάθε κε ζθνπφ ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ απφ πηζαλέο απεηιέο ηεο ζπκκαρίαο ηνπ NATO. χκθσλα κε ηελ 

Αιβαλία ε νβηεηηθή Έλσζε είρε παξαπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.
182

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ε δηπισκαηία ηεο 

Αιβαλίαο θηλήζεθαλ πξνο ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. Απηή ήηαλ κηα ζρέζε πνπ 

αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ρσξίο ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή εγγχηεηα.
183

  

Απφ ηδενινγηθήο άπνςεο, νη δχν ρψξεο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο καξμηζηηθήο θίλεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα, θαη κεηέπεηηα, ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ Αιβαλία, 

φπσο θαη ζηελ Κίλα, νη θνκκνπληζηηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο 

πξσηαγσληζηέο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο. Οη αιβαλνί θνκκνπληζηέο θαηέιαβαλ ηελ 
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 Historia e Shqipërisë IV 1944-1975, ζ. 384. 
181

 Ζ Αιβαλία ήηαλ κέινο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο απφ ην Μάην ηνπ 1955 θαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηηο 
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ό.π., ζ. 271.  
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αιβαληθνύ θξάηνπο), Σίξαλα 2012, ζ. 713.  
183

 Bashkurti, ό.π., ζ. 355. 
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εμνπζία ην 1944 θαη νη θηλέδνη αληηζηνίρσο κεηά ηελ λίθε ηνπο κε ηελ Ηαπσλία ην 1949. Ζ 

πνιηηηθή δνκή θαη ε πξνπαγάλδα ηνπο αμηνινγήζεθε σο κία εζληθή απειεπζέξσζε θαη σο 

απνηέιεζκα ν εζληθηζκφο απνηέιεζε κηα άιιε ηδενινγηθή πεγή ησλ θνκκνπληζηηθψλ θηλεκάησλ 

ησλ δχν ρσξψλ.
184

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκαρίαο ηεο κε ηελ Κίλα, ε Αιβαλία εηζήιζε ζε κηα καθξά 

πεξίνδν πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο απνκφλσζεο. Ζ ζπκκαρία απηή απνηέιεζε θαη ηε δηάιπζε 

πεξηνξηζκέλσλ πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ είρε απνθηήζεη ε Αιβαλία κε νξηζκέλεο δπηηθέο 

ρψξεο θαηά ηε δηαξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Ζ Αιβαλία πεξηνξίζηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα θαη κε νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Ο Enver 

Hoxha πξνζπάζεζε λα επεθηείλεη ηνλ έιεγρν ηνπ θφκκαηνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη 

πξνρψξεζε ζηελ θνιεθηηβνπνίεζε ηεο γεσξγίαο. Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο άξρηζε κηα 

εθζηξαηεία ελάληηα ζηα παξαδνζηαθά εζε θαη έζηκα.
185

 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο καξμηζηηθήο ηδενινγίαο θαη ππφ ηελ επηξξνή ηεο Κίλαο, ζηελ 

εζσηεξηθή δσή ηεο ρψξαο μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία πνπ απαγφξεπζε ηελ άζθεζε ζξεζθείαο θαη 

πξνρψξεζε ζηελ θαηαζηξνθή ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
186

 

Ζ Αιβαλία επσθειήζεθε απφ ηελ Κίλα κηα κεγάιε νηθνλνκηθή βνήζεηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα πξνέβε ζηελ εθαξκνγή πνιιψλ πξαθηηθψλ ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο επαλάζηαζεο. 

Καζηεξψζεθαλ πξαθηηθέο φπσο ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ ελδπκάησλ θαη ηεο 

κεηάδνζεο εμσηεξηθψλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ εθηφο ηνπ θξαηηθνχ. Αθφκε θαη ε εμσηεξηθή 

εκθάληζε ησλ αλζξψπσλ δελ ζα έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο εζηθήο.
187

 Απηέο νη πξαθηηθέο νδήγεζαλ ζηελ επηηάρπλζε θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο απνκφλσζεο ηεο Αιβαλίαο.  

Σν ελδερφκελν κηαο εμσηεξηθήο θαη ζπλάκα ερζξηθήο παξέκβαζεο ζηε ρψξα νδήγεζε ηνλ 

Enver Hoxha θαη ην θαζεζηψο ηνπ ζηε καδηθή θαηαζθεπή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ αλαρσκάησλ ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο ρψξαο. ε νιφθιεξε ηε ρψξα 

ρηίζηεθαλ πεξίπνπ επηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο «κπνχλθεξ», νη νπνίνη ππνηίζεηαη ζα 

πξνζηάηεπαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο.  
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Ζ επηξξνή ηεο Κίλαο ζηελ αιβαληθή θνηλσλία είρε κεγάιν αληίθηππν θαη ζηελ 

απαγφξεπζε πνιιψλ βηβιίσλ ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο, θαζψο επίζεο νξίζζεθε λα γίλεηαη 

ζρεηηθφο θξαηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ ζπγγξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε ζα πξνθαινχζε 

ζχγρπζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ιανχ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο επεθηάζεθε ζε 

αγξφηεο,  εξγαδφκελνπο, δηαλννχκελνπο θαη θαιιηηέρλεο.
188

  

ηηο 18 Οθησβξίνπ 1970, ππεγξάθε ζην Πεθίλν κηα ζπκθσλία ε νπνία επέηξεπε ηε 

δπλαηφηεηα δαλεηνιεςίαο ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Κίλα γηα ηελ πεξίνδν 1971-1975. 

Ωζηφζν ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ απνηεινχζε ην ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ηνπο ππφβαζξν. Ζ Αιβαλία βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο. Όληαο ζε απηή ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε, είρε αθνκνηψζεη φια ηα κεγάια δφγκαηα θαη ηδενινγηθά θηλήκαηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Δπξψπεο. Ο Υξηζηηαληζκφο, ν 

Γηαθσηηζκφο, ν Φηιειεπζεξηζκφο, ν Φαζηζκφο θαη ν Κνκκνπληζκφο ήηαλ θηλήκαηα πνπ είραλ 

γίλεη αηζζεηά ζηελ Αιβαλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Κίλα βξηζθφηαλ ζηελ αζηαηηθή ήπεηξν θαη 

είρε επεξεαζηεί αληίζηνηρα απν ηηο δηθέο ηεο ηζηνξηθέο ηδέεο θαη αληηιήςεηο. Απηέο νη 

γεσγξαθηθέο, ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο αηηίεο γηα 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εληάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ ηδενινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ.
189

 

ην έθην πλέδξην ηνπ ΚΔΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1971, ν Enver 

Hoxha ηζρπξίζηεθε φηη ν «ακεξηθαληθφο ηκπεξηαιηζκφο» απνηεινχζε ηνλ θπξηφηεξν ερζξφ φισλ 

ησλ ιαψλ θαη σο απνηέιεζκα έπξεπε λα απμεζεί ν ηδενινγηθφο πφιεκνο ελαληίνλ ηνπ. Γηα ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Κίλα ν Hoxha κίιεζε κε ππεξεθάλεηα επηζεκαίλνληαο ηε θηιία ησλ δχν 

ιαψλ. Δπίζεο ηφληζε ηε θηιία ηεο Αιβαλίαο κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη επέκεηλε πσο νη ιανί ησλ 

Βαιθαλίσλ έπξεπε λα είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο 

πνιηηηθή.  

χκθσλα κε ηνλ Hoxha, ε ελίζρπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζεσξνχληαλ σο 

ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζνζηαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο. Ο ίδηνο πεξηέγξαςε ην ζηξαηφ σο έλαλ 

λέν επαλαζηαηηθφ ζηξαηφ, ν νπνίνο ζα δξνχζε εληαία κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Σν 

πλέδξην ςήθηζε θαη ην πεληαεηέο πξφγξακκα γηα ηελ πεξίνδν 1971-1976, ην νπνίν ζρεηηδφηαλ 

κε ηε βηνκεραληθή θαη γεσξγηθή  παξαγσγή, ηνλ ηνκέα επελδχζεσλ, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηα 
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εηζνδήκαηα.
190

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο, αλάκεζα ζηα πνιιά 

βηνκεραληθά έξγα, θαηαζθεπάζηεθε θαη ε πθαληνπξγία «Μάν Σζε Σνχλγθ» θνληά ζην Μπεξάηη 

θαη έλα εξγνζηάζην πιαζηηθψλ ζην Γπξξάρην.
191

 Δπίζεο ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηα εξγνζηάζηα 

ηνπ ρξσκίνπ θαη ηνπ ράιθνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μπνπιθίδαο θαη ηνπ παηο, ν ζεξκνειεθηξηθφο 

ζηαζκφο ζηελ Κνξπηζά, ην εξγνζηάζην πθαζκάησλ ζηα Σίξαλα θ.α.
192

 Ζ βνήζεηα ηεο Κίλαο 

φκσο απνδείρηεθε πνηνηηθά θαηψηεξε ηεο ζνβηεηηθήο βνήζεηαο θαη πξνθάιεζε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.
193

 

Γηα φζν θαηξφ ε Κίλα δελ ήηαλ κέινο ηνπ ΟΖΔ, ε Αιβαλία ελήξγεζε σο θεξέθσλν ησλ 

ηδεψλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο. Μεηά ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1971, φηαλ ε ΛΓΚ θαηέθηεζε ηε 

ζέζε ηεο ζηνλ ΟΖΔ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ππέζηεζαλ κηα ζηαδηαθή ςχρξαλζε. Οη 

δηαθνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθή πνιηηηθήο ηεο Αιβαλίαο πξνθάιεζαλ δηακάρεο γηα ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ πεξίνδνο δηαηαξαρψλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζπλέπεζε 

θαη κε ηελ εθπιήξσζε θαζεθφλησλ ηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο ηεο Αιβαλίαο. Σελ πεξίνδν 

απηή ε Κίλα έηεηλε λα αλαζεσξήζεη ην πξφγξακκα εθβηνκεράληζεο ηεο Αιβαλίαο αθπξψλνληαο 

ηηο παξαγγειίεο ηεο ηειεπηαίαο γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε Κίλα κείσζε ηε 

πίζησζε πξνο ηελ Αιβαλία.
194

  

ην έβδνκν πλέδξην ηνπ ΚΔΑ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1976, ν πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο 

Mehmet Shehu ππνγξάκκηζε πσο ήηαλ απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο θαη ε 

αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ. ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα ν 

πξσζππνπξγφο ηφληζε πσο ε Αιβαλία έπξεπε λα βαζηζηεί ζηηο δηθέο ηεο εζσηεξηθέο δπλάκεηο.
195

 

Με ην λέν χληαγκα ηνπ 1976 ην ΚΔΑ αλαθεξχρζεθε σο ε κνλαδηθή θαζνδεγεηηθή 

δχλακε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο απαγνξεχηεθε ν δαλεηζκφο απφ μέλεο εηαηξίεο ή 

θξάηε. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα λέν πνηληθφ θψδηθα ν νπνίνο επέβαιε 

πνηλέο θπιάθηζεο απφ ηξία έσο δέθα ρξφληα γηα ζξεζθεπηηθή πξνπαγάλδα θαη γηα ηε δηαλνκή ή 

θαηνρή ζξεζθεπηηθήο ινγνηερλίαο.
196
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Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1977, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΚΔΑ, ζηελ νπνία ν Hoxha αλαθέξζεθε ζηελ «ερζξηθή θαη αληηκαξμηζηηθή», θαηά ηελ άπνςή 

ηνπ, δξαζηεξηφηεηα ηεο Κίλαο. Ο πξψελ ζχκκαρνο ηεο Αιβαλίαο θαηεγνξήζεθε θαη γηα ηελ 

επηδεηθηηθή εκβάζπλζε ησλ θξαηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηε Γηνπγθνζιαβία. Ζ 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ εληάζεθε πεξηζζφηεξν. ηηο 7 Ηνπιίνπ 1978, ε εγεζία ηεο 

Κίλαο αλαθνίλσζε ηελ αλαζηνιή ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηεο βνήζεηαο πξνο ηελ 

Αιβαλία. ηηο 29 Ηνπιίνπ 1978 ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ KEA έζηεηιε ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή 

ηνπ ΚΔΚ κηα επηζηνιή ζηελ νπνία θαηεγνξνχζε ηελ Κίλα γηα πξνκήζεηεο κε απαξραησκέλν 

πιηθφ θαη γηα αλεθπιήξσηα βνεζεηηθά δάλεηα. Ζ Κίλα ζεψξεζε αβάζηκεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

αιβαληθήο πιεπξάο θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1978 αλέζηεηιε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηελ 

Αιβαλία.
197

 

Μεηά ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα, ε Αιβαλία εμαθνινχζεζε λα εθαξκφδεη ην 

«κνληέιν ηεο πνιηηηθήο απνκφλσζεο». Αθνινχζεζε ε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηε 

Γεκνθξαηία ηνπ Μπαρξέηλ θαη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλαγλψξηζε ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Κακπφηδεο.
198

 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ε Αιβαλία αληηκεηψπηδε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Ζ αλζηνιή ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ηελ Κίλα είρε αξρίζεη λα γίλεηαη αηζζεηή 

θαζψο θαη ε άξλεζε ηνπ αιβαληθνχ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο λα αλαδεηήζεη άιιεο πεγέο 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Λφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Hoxha ε ρψξα ήξζε αληηκέησπε κε ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο έγηλε αηζζεηή απφ ην πνζνζηφ ηεο ρακειήο 

βηνκεραληθήο θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο θαη απφ ηελ έιιεηςε πξσηνγελψλ πιψλ θαη βαζηθψλ 

ηξνθίκσλ. Σν βησηηθφ επίπεδν ηεο Αιβαλίαο ήηαλ ην ρακειφηεξν ζηελ Δπξψπε. Ζ θξίζε 

επηδεηλψζεθε κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.
199

 

Με ηελ άλνδν ηνπ Ramiz Alia ζηελ εμνπζία, ε αιβαληθή πνιηηηθή δελ ππέζηε θακία 

αιιαγή. Ο Alia απνηηκνχζε θαη έδεηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα, 

ηνλίδνληαο πσο ε πνιηηηθή ηεο Αιβαλίαο απέλαληη ζηελ Διιάδα απνζθνπνχζε ηηο θαιέο δηκεξείο 

ζρέζεηο.
200
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β) Ζ εθζηξαηεία αιιαγήο νλνκάηωλ 

χκθσλα κε ην Γηάηαγκα 5339 ηνπ 1975, ε αιβαληθή θπβέξλεζε επηρείξεζε αιιαγέο 

νλνκάησλ ηα νπνία αληηθξνχνληαλ κε ηηο ηδενινγηθέο θαη εζηθέο απφςεηο ηνπ θαζεζηψηνο.
201

 

Ζ θπβέξλεζε εμέδσζε απηφ ην δηάηαγκα γηα λα εμαιείςεη ηηο μέλεο επηδξάζεηο ζηα 

νλφκαηα πξνζψπσλ ή πεξηνρψλ ψζηε λα ηα κεηνλνκάζεη κε απηά πνπ ην θαζεζηψο ζεσξνχζε σο 

γλήζηα αιβαληθά νλφκαηα. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ πεηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ίδηεο πνιηηηθέο εθαξκφζηεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κνπζνπικαληθήο πιεηνςεθίαο.
202

 

ηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1976, ν πθππνπξγφο Ksenofon Nushi ππνδέρηεθε ζην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο ηνλ έιιελα Πξέζβε ζηελ Αιβαλία Γεκήηξε Φξαληδεζθάθε, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ο Πξέζβεο είρε δεηήζεη ηε ζπλάληεζε γηα λα ζπδεηήζεη πεξί ηνπ   

δηαηάγκαηνο πνπ εθδφζεθε ηελ 11
ε
 Γεθεκβξίνπ 1975, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνδφηαλ ε 

αιιαγή νλνκάησλ.  

Ο Φξαηδεζθάθεο δήισζε πσο ζθνπφο ηνπ δελ ήηαλ ε παξέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηεο Αιβαλίαο, σζηφζν ηφληζε φηη ην δηάηαγκα ζα εθαξκνδφηαλ γηα φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα πνπ δνχζε ζηελ Αιβαλία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, 

απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά είραλ δνζεί εγγπήζεηο πσο ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ζα αζθνχζε 

ειεχζεξα ηα δηθαηψκαηά ηεο, φπσο ηε κεηξηθή γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηα έζηκα, θ.α. Μέρξη 

ζηηγκήο ε ειιεληθή πιεπξά δελ είρε εθθξαζηεί γηα ην ζέκα ηεο ζξεζθείαο, πνπ είρε απαγνξεπηεί 

λα αζθείηαη γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηνλφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ έιιελα Πξέζβε νη δηαβεβαηψζεηο πνπ δφζεθαλ δελ ηεξήζεθαλ θαη 

παξαβηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε πνπ εθδειψζεθε αληίζεηα κε 

ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ δηαηππψζεθαλ εμαξρήο. Δπηπιένλ, δήισζε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ 

επηζπκνχζε ην δηάηαγκα λα εθαξκνζηεί γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο.. Δάλ ηχγραλε λα 

εθαξκνζηεί, ηφηε ζα εξρφηαλ ζε άκεζε ξίμε κε ηνπο θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ πεξί ησλ 

κεηνλνηήησλ.
 203
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Ο Ksenofon Nushi ελεκέξσζε ηνλ Πξέζβε φηη νη ζπλζήθεο ηεο ιατθήο εμνπζίαο ζηελ 

Αιβαλία είραλ αιιάμεη ξηδηθά. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ιατθέο εμεγέξζεηο ησλ Αιβαλψλ 

απέλαληη ζηνπο εθάζηνηε ερζξνχο θαη ζπζρεηίδνληαο απηφ ην ζέκα, δήισζε πσο ν αιβαληθφο 

ιαφο απνθαζίδεη κφλνο γηα ηελ ηχρε ηνπ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1975 ε Λατθή πλέιεπζε 

απνθάζηζε λα αλαζεσξήζεη ην χληαγκα ηεο Αιβαλίαο  θαη λα πηνζεηήζεη έλα λέν ζχληαγκα 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο λέεο ζπλζήθεο.  

Όπσο ήηαλ γλσζηφ πξηλ απφ ελλέα ρξφληα ε ζξεζθεία ζηελ Αιβαλία απαγνξεχηεθε. 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, απηφ ήηαλ κηα επηζπκία θαη κηα ιατθή πξσηνβνπιία ρσξίο 

θπβεξλεηηθέο εληνιέο. ηελ Αιβαλία έθιεηζαλ εθθιεζίεο θαη ηδακηά, αιιά ν θαζέλαο ήηαλ 

ειεχζεξνο λα πηζηεχεη ή φρη. Καηά ηνλ Nushi ζηελ Αιβαλία ππήξραλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο νη νπνίεο είραλ γίλεη αηηία γηα ηε δηάιπζε ηνπ ιανχ. Ο Ksenofon Nushi ηφληζε πσο ε 

λενιαία ηεο Αιβαλίαο μεθίλεζε κηα εθζηξαηεία ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηδενινγίαο γηα ηελ εμαθάληζε ηεο ιαηξείαο θαη ην θιείζηκν ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ αζετζηηθή ηδενινγία ηεο ρψξαο. χκθσλα κε απηφλ απηέο νη 

πξσηνβνπιίεο ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ. Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, ε 

αιβαληθή θπβέξλεζε πίζηεπε φηη ηα δηθαηψκαηά ηεο δελ είραλ επεξεαζηεί θαη ζα κπνξνχζε λα 

ηα αζθήζεη ειεχζεξα θαη ζην κέιινλ. Γη’ απηφ ήηαλ αθαηαλφεηε ε αλεζπρία ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο αθνχ γλψξηδε πσο ηα δηθαηψκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο δελ είραλ παξαβηαζηεί.
204

  

Ο έιιελαο Πξέζβεο ηφληζε πσο ε ειιεληθή πιεπξά δεηνχζε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ λένπ πληάγκαηνο. Δθφζνλ είραλ θιείζεη νη εθθιεζίεο θαη ηα 

ηδακηά, πψο κπνξνχζε θαλείο λα αζθήζεη ειεχζεξα ηα ιαηξεπηηθά ηνπ θαζήθνληα ή λα ηειέζεη 

ηα δηάθνξα κπζηήξηα φπσο ην βάπηηζκα, ην γάκν θ.α. Φπζηθά νη άλζξσπνη είραλ ην δηθαίσκα λα 

αιιάμνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, αιιά φηαλ απηφ επηβαιιφηαλ ππνρξεσηηθά κέζνπ έλνο 

θπβεξλεηηθνχ δηαηάγκαηνο, ηφηε απηφ δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο βνχιεζε ηνπ ιανχ. Δάλ ε 

κεηνλφηεηα αλαγθαδφηαλ λα αιιάμεη ηα νλφκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, ηφηε ππήξρε ν θίλδπλνο λα 

ράζεη αθφκα θαη ηελ αλαθνξά ηεο σο κεηνλφηεηα, πξάγκα πνπ ζπλεπαγφηαλ κε ηελ εμαθάληζή 

ηεο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν πθππνπξγφο Nushi πξφζζεζε φηη ην δηάηαγκα δελ πξνέβιεπε ηελ 

αιιαγή φισλ ησλ νλνκάησλ αιιά κφλνλ απηψλ πνπ ήηαλ αθαηάιιεια θαη ζε αληίζεζε κε ην 

πλεχκα ηεο ρψξαο. Οη εθθιεζίεο έθιεηζαλ ην 1967 πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ 
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ζρέζεσλ ην 1971. Δπίζεο πξφζζεζε πσο ε Αιβαλία αθνινπζνχζε κηα κνλαδηθή πνιηηηθή γηα ηε 

κεηνλφηεηα θαζψο θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, επνκέλσο δελ κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ 

πξνλφκηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλζξψπσλ. ην ηέινο αλέθεξε πσο δελ ήηαλ θαζήθνλ 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα απνθαζίζεη γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία.  

Ο Έιιελαο πξέζβεο θαηέιεμε ιέγνληαο φηη απηέο νη εμεγήζεηο δελ ζα ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
205

 

ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1976 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο 

κηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ αιβαλνχ Πξέζβε Like Seiti, θαη ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Γεκήηξε 

Μπίηζηνπ. ΄απηήλ ηε ζπλάληεζε ήηαλ παξψλ θαη ν πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Κσλζηαληίλνο 

ηαπξφπνπινο θαη ν πξψελ πξέζβεο ζηελ Αιβαλία Νηέληο Καξαγηάλλεο. Οη ζπλνκηιίεο 

επηθεληξψζεθαλ ζηε ζηάζε πνπ ζα θξαηνχζε ε Διιάδα ζρεηηθά κε ην δηάηαγκα πεξί ηεο 

αιιαγήο νλνκάησλ.  

Ο ππνπξγφο Μπίηζηνο ζεκείσζε πσο ην δηάηαγκα εξρφηαλ ζε άκεζε αληίζεζε κε ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα νπνία είραλ θαζνξίζεη επίζεο θαη ην 

δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ νλφκαηνο απφ γεληά ζε γεληά. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε Αιβαλία δελ είρε ππνγξάςεη κηα ηέηνηα ζχκβαζε, είρε αλαγλσξίζεη ηε Γηαθήξπμε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δπίζεο αλέθεξε φηη 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε  δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ε αιβαληθή πιεπξά δηαβεβαίσζε 

ηελ ειιεληθή πσο ηα δηθαηψκαηα ηηο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο δελ ζα παξαβηάδνληαλ. Ο Μπίηζηνο 

απαίηεζε λα κε γίλεη εθαξκνγή ηνπ δηαηάγκαηνο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, δηφηη αλ ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ήηαλ εμαξρήο ελήκεξε πεξί ηεο ιήςεο ηέηνησλ απνθάζεσλ απφ αιβαληθήο πιεπξάο, 

δελ ζα πξνέβαηλε ζηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. 
206

 

Ο Πξέζβεο ζεκείσζε φηη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία είρε αθξηβψο ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηνλ ππφινηπν αιβαληθφ ιαφ θαη νη ίδηνη δήισλαλ ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε. Ο Μπίηζηνο ηνλ δηέθνςε ιέγνληάο ηνπ φηη ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ήζειε λα παξέκβεη ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο Αιβαλίαο, απιά δελ 

επηζπκνχζε λα εθαξκνζηεί θάηη γηα ην νπνίν ε θνηλή ειιεληθή γλψκε δηαθσλνχζε.   
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 ην ίδην, fl. 3. 
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 AMPJ, D. 657, V. 1976, fl. 25-26: Αλαθνξά ηνπ αιβαλνχ Πξέζβε ζηελ Αζήλα Like Seiti πξνο ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο Γεκήηξε Μπίηζην 

ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, 18 Ηαλνπαξίνπ 1976. 
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Ο Like Seiti δηαβεβαίσζε ην Μπίηζην φηη ζα ελεκέξσλε ζρεηηθά ηελ αιβαληθή 

θπβέξλεζε  γηα απηήλ ηε ζπδήηεζε θαη αλέθεξε γηα άιιε κηα θνξά πσο ε Αιβαλία έηεηλε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δπίζεο αλέθεξε φηη απφ ηελ απνθαηάζηαζε 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη κέρξη ζηηγκήο, ε Αιβαλία δελ είρε αλακηρζεί πνηέ ζηηο εζσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηεο Διιάδαο. Απηφ ήηαλ έλα γεγνλφο πνπ είρε παξαηεξεζεί θαη απφ ηνλ πξψελ 

έιιελα Πξέζβε ζηελ Αιβαλία, Καξαγηάλλε, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ Seiti απνρψξεζε απφ ηα 

Σίξαλα κε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο. Ο Καξαγηάλλεο παξαδέρηεθε ην γεγνλφο πξνζζέηνληαο 

πσο ελφζσ βξηζθφηαλ ζηα Σίξαλα, έλησζε ππεξεθάλεηα γηα ηνπο Έιιελεο καρεηέο ηεο 

κεηνλφηεηαο, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα δελ ήζειε λα αιιάμνπλ κέζσ απηνχ ηνπ δηαηάγκαηνο.
207

 

Γέθα εκέξεο κεηά, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ ζηνλ 

έιιελα Πξέζβε ηεο Αιβαλίαο Γεκήηξε Φξαληδεζθάθε ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ δχν 

δηπισκαηψλ, Μπίηζηνπ θαη Καξαγηάλλε, ζηε ζπλνκηιία ηελ νπνία είραλ κε ηνλ αιβαλφ Πξέζβε 

ζηελ Αζήλα, Like Seiti.  

Μέζα απφ απηφ ην αλαθνηλσζέλ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο ήζειε λα 

απνζαθελίζεη ηε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ Μπίηζηνπ ψζηε ην δηάηαγκα λα κελ 

εθαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Αιβαλία ην ζεσξνχζε απηφ 

παξέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο ρψξαο, θαη έηζη απέξξηςε ην αίηεκα απηφ.  

Δθείλεο ηηο εκέξεο είρε δεκνζηεπζεί ζηνλ αιβαληθφ Σχπν ην ζρέδην ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Λατθήο νζηαιηζηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, ην άξζξν 40 ηνπ νπνίνπ αλαθεξφηαλ ζηηο 

εζληθέο κεηνλφηεηεο ζηηο νπνίεο παξέρνληαλ ε πξνζηαζία θαη ε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

παξάδνζήο ηνπο, ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ζηα ζρνιεία. Κάζε εηδηθφ 

πξνλφκην, αληζφηεηα ή θάζε ελέξγεηα πνπ παξαβίαδε απηά ηα δηθαηψκαηα ζεσξνχληαλ 

αληηζπληαγκαηηθή θαη ηηκσξνχληαλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. ην χληαγκα ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ νπδεκία αλαθνξά ζε ζξεζθεπηηθέο 

ειεπζεξίεο θαη ελ ζπλερεία ζε εθθιεζίεο θαη ηδακηά.  

Γηα ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ην ζέκα ηεο πίζηεσο απνηεινχζε πξνζσπηθφ δήηεκα θάζε 

αηφκνπ. Ωζηφζν ε θαηαζηξνθή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ απνηεινχζε έλα ιατθφ δήηεκα. 

Δπίζεο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο μεθαζάξηζε πσο ην δηάηαγκα 5339/1975 δελ 

αθνξνχζε ηελ αιιαγή νλνκάησλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ηνπ ππνινίπνπ πιεζπζκνχ ή ησλ 

ρσξηψλ. χκθσλα κε απηνχο, απψηεξνο ζθνπφο ηνπ δηαηάγκαηνο ήηαλ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 
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 ην ίδην, fl. 27-30. 
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μεληθέο επηξξνέο ζηα ηνπσλχκηα δηαθφξσλ ρσξηψλ θαη πεξηνρψλ. Δπηξξνέο πνπ θπξίσο 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαθηεηηθψλ εηζβνιψλ ζηε ρψξα. Απηή ήηαλ ε επίζεκε 

εξκελεία ηνπ δηαηάγκαηνο απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά.  

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, ν Μπίηζηνο θαη ν Καξαγηάλλεο είραλ θάλεη κηα 

ιαλζαζκέλε εξκελεία ηεο ππφζεζεο. Σέινο, εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπο γηα θαιέο ζρέζεηο 

ζεκείσλαλ πσο απηφ ην δήηεκα δελ έπξεπε λα γίλεη ιφγνο δηαθνξψλ εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ            

γηα απηνχο ραξαθεξηδφηαλ απφ ζπλερή βειηίσζε ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ.
208

   

Ο Γεκήηξεο Φξαηδεζθάθεο ζεψξεζε επαξθή ηελ αιβαληθή αηηηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη 

επηβεβαίσζε ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο Διιάδαο απέλαληη ζηηο δειψζεηο ηνπο. Όζνλ αθνξά ην ζέκα 

ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε ειιεληθή πιεπξά δηαβεβαίσζε πσο ζα παξέκελε 

ζηηο δειψζεηο πνπ είραλ γίλεη θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ.  

Σέινο, ζεκείσζε πσο δελ ήηαλ ζθνπφο ηεο Διιάδαο λα παξέκβεη ζηηο εζσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηεο Αιβαλίαο. Σν δηάηαγκα πνπ δεκνζηεχζεθε φκσο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Αιβαλίαο θάλεθε λα επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνλφηεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ θαζήθνλ 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα ελεκεξψζεη ηελ αιβαληθή πιεπξά γηα ηηο αλεζπρίεο ηεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επίζεκε αιβαληθή εξκελεία νη ειιεληθέο δηπισκαηηθέο αξρέο 

εμέθξαζαλ ηε δηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο βειηίσζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Αιβαλία.
209

 

Ζ εθζηξαηεία αιιαγήο νλνκάησλ δηαηάξαμε ηε καθξνρξφληα παξάδνζε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο. Οη Έιιελεο νλφκαδαλ ηα παηδηά ηνπο ζχκθσλα κε νλφκαηα ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη 

ησλ αγίσλ καξηχξσλ ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεψο ηνπο. Σν δηάηαγκα 225/1975 αλαθεξφηαλ επίζεο 

θαη ζηελ αιιαγή ησλ γεσγξαθηθψλ ηνπσλπκίσλ ηα νπνία παξέπεκπαλ ζε ζξεζθεπηηθά νλφκαηα 

θαη φξνπο.
210
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 AMPJ, D. 657, V. 1976, fl. 40-43: Τπφκλεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηνλ έιιελα 
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 Poulton, ό.π., ζ. 37. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Απφ ηε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, δηαπηζηψλεηαη ε 

επηξξνή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σν 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα επέβαιε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ αλζξψπνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνκκνπληζηηθήο εζηθήο θαη ηδενινγίαο. Δπίζεο θαιιηέξγεζε ηνλ θφβν φηη ε Αιβαλία θηλδχλεπε 

απφ ηηο εμσηεξηθέο επηζέζεηο.  

θνπφο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ ε έληαμε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ 

αιβαληθή θνηλσλία. Ο Hoxha ζηφρεπε ζηε θαηαζθεπή κηαο εληαίαο αιβαληθήο ηαπηφηεηαο. 

Βέβαηα ην θαζεζηψο επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο επηζήκσο 

αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζ’ απηά, 

φκσο κε ηα κέηξα πνπ έιαβε θαηά ηεο ζξεζθείαο αιια θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, απέθνςε 

ζηαδηαθά φινπο ηνπο πλεπκαηηθνχο δεζκνχο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κε ηελ Διιάδα. Ωζηφζν 

θαη ζηε παξάδνζε ν Hoxha πξνζπάζεζε λα ηαπηίζεη ην ειιεληθφ κεηνλνηηθφ πνιηηηζκφ κε απηφ 

ησλ αιβαλψλ.  

Ο Hoxha ζρεδίαζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα βαζηδφκελν ζε ζνζηαιηζηηθέο αξρέο ηνπ 

καξμηζηηθνχ-ιεληληζηηθνχ ηδενινγηθνχ άμνλα.  

Δπίζεο ε θνκκνπληζηηθή εγεζία πξνσζνχζε έκκεζα θίλεηξα εθκάζεζεο ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, εθφζνλ απηή ζρεηίδνληαλ αλαγθαζηηθά κε ην κέιινλ 

ησλ κεηνλνηηθψλ νηθνγελεηψλ. 

Σν 1967 ζεκαηνδνηεί ηε βειηίσζε ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ. Γεληθφηεξα, φιεο νη 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1967-1985 απέδεημαλ κηα ζηαζεξή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

Αιβαλία θαη έηεηλαλ ζε θαιέο δηκεξείο ζρέζεηο. Μεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο φζνλ αθνξά ην εκπφξην. Ζ Διιάδα φκσο ππνζηήξηδε ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο Έιιελεο πνπ δνχζαλ ζηελ Αιβαλία.  

Ο Enver Hoxha αξρηθά δελ δηαθνξνπνηνχζε ην θαζεζηψο ηεο Υνχληαο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θνηλνβνπιεπηηθέο θπβεξλήζεηο, αθνχ θαη ηα δχν ζπληεξνχζαλ ηελ εκπφιεκν 

θαηάζηαζε θαη ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο πάλσ ζηε Βφξεηα Ήπεηξν. Όηαλ ε Υνχληα πξνρψξεζε 

ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ, ηα Σίξαλα αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά θαη πξνρψξεζαλ ζηε 

δηαηήξεζε νκαιψλ ζρέζεσλ, ζην πιαίζην ηεο απνκνλσηηθήο πνιηηηθήο ηνπ αιβαληθνχ 

θαζεζηψηνο.  
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Παξά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο ην 

1971, ε αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ πξνζέθξνπε ζην δήηεκα ηεο ηχρεο ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Βφξεην Ήπεηξν θαη ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ην 1967 ππήξμαλ δηακαξηπξίεο θαη απφ ηνπο 

βνξεηεπεηξσηηθνχο ζπιιφγνπο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Αιβαλία 

αιιά θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.  

ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο 

θαζψο νη δχν ρψξεο πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ κηά αλνηρηή πνιηηηθή κεηαμχ ηνπο.  

ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή ε Αιβαλία ζπλδέζεθε ζηελά κε κηα ζνζηαιηζηηθή δχλακε 

φπσο ηελ Κίλα επηδηψθνληαο λα επσθειεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζηήξημε θαη δηπισκαηηθή 

πξνζηαζία. Οη αλαζθάιεηεο ηνπ Hoxha νδήγεζαλ ζηελ αλαηξνπή ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Ο ίδηνο 

ζεσξνχζε ζπλερψο φηη δηαθηλδπλεπφηαλ ε αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο. Ζ επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Κίλα νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε κηα απφιπηε απνκφλσζε εληείλνληαο έηζη ηηο 

αλαζθάιηεο ηνπ Hoxha.  

Σν απνθνξχθσκα ηεο απνκνλσηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Enver Hoxha πνπ αθνινχζεζε 

απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ήηαλ ην δηάηαγκα ηεο αιιαγήο νλνκάησλ. Παξφιν πνπ ν 

ίδηνο δηθαηνιφγεζε ηελ πξάμε απηή, σο κηα εθζηξαηεία, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ μεληθέο επηξξνέο ζηα νλφκαηα αηφκσλ θαη ζε ηνπνλχκηα δηαθφξσλ ρσξηψλ 

θαη πεξηνρψλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαθηεηηθψλ εηζβνιψλ ζηε ρψξα, ν 

αληίθηππφο ηεο δηαηάξαμε ηελ καθξνρξφληα παξάδνζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο.  

Οη πεξηνξηζκνί ησλ ειεπζεξηψλ πνπ είρε επηβάιεη ην αιβαληθφ θαζεζηψο, φπσο ε 

απαγφξεπζε ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ, νη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, νη επαθέο κε ηελ Διιάδα θ.α, είραλ ηελ ίδηα θχζε κε απηά 

πνπ είραλ επηβιεζεί ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Αιβαλίαο. Παξ’ νια απηά ε απαγφξεπζε ηεο 

ζξεζθείαο πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα δηφηη ε ζξεζθεία ζεσξνχληαλ 

ζηέλα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εζληθφηεηα πξάγκα πνπ δελ ίζρπε γηα ηνπο αιβαλνχο.  

Ο Hoxha ήηαλ ν εκπλεπζηήο δηαθφξσλ ηδενινγηθψλ εθζηξαηεηψλ νη νπνίεο επηβιήζεθαλ 

βίαηα ζην πιεζπζκφ θαη θαηαδίθαζαλ θάζε ζθέςε θαη πξάμε πνπ αληηκαρφηαλ ην θνκκνπληζηηθφ 

πλεχκα ηεο ρψξαο.  
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SUMMARY 

 

From the study of the Greek minority in Albania, we clearly notice the influence of the 

Communist Party in all aspects of life. The Communist Party imposed the creation of a new man 

with the characteristics of communist morality and ideology. It also cultivated the fear that 

Albania was endangered from external attacks.  

The aim of the communist regime was the integration of the Greek minority in the 

Albanian society. Enver Hoxha aimed at the construction of a unique Albanian identity. Of 

course, the regime allowed the functioning of Greek schools in areas of the officially recognized 

Greek minority and the teaching of Greek language, but the measures he undertook against 

religion and education, gradually interrupted all spiritual ties of Greek minority to Greece. Even 

in tradition Hoxha tried to equate the Greek minority culture to that of the Albanians.  

Enver Hoxha designed an education system based on socialist principles of Marxist-

Leninist ideological axis.  

Also the communist leadership stimulated indirectly the learning of the Albanian 

language by the Greek minority, since it was necessarily related to the future of minority 

families.  

The year 1967 marks the improvement of Greek-Albanian relations. More generally, all 

the Greek governments of the period 1967-1985 presented a steady attitude towards Albania, 

aiming for good bilateral relations. The two countries made significant agreements concerning 

trade. But Greece supported its demands concerning the ensuring of human rights for Greeks 

living in Albania.  

Enver Hoxha did not initially differentiate the status of the Junta from the previous 

parliamentary governments, since both preserved the law of war state and territorial claims over 

Northern Epirus. When the Junta proceeded to the establishment of diplomatic relations with 

Albania, Tirana responded positively and proceeded to maintain normal relations in the context 

of a political insulation.  

Despite the establishment of diplomatic relations between Greece and Albania in 1971, 

the development of bilateral relations gives rise to the question of fate of the Greek minority in 

Northern Epirus and the state of war between the two countries.  
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In the following years from 1967, there were protests from the Northern Epirus groups 

for violation of human rights in Albania and for the restoration of diplomatic relations between 

the two countries.  

In the 80s there was a significant improvement in Greek-Albanian relations as the two 

countries tried to follow an open policy between them.  

Regarding its foreign policy, Albania was closely linked to a socialist power like China 

seeking to benefit from her financial support and diplomatic protection. The insecurities of 

Hoxha led to the overthrow of these relations. The deterioration of relations between Albania and 

China led the country to a complete isolation intensified by the insecurities of Hoxha.  

The highlight of the isolative politics of Enver Hoxha applied towards Greek minority 

was the decree of changing of names. Although he justified the act, as a campaign, the purpose 

of which was to avoid any external influences to names of persons and localities in different 

villages and areas developed during the invasions conquering the country, its impact disrupted 

the long-term tradition of Greek minority.  

The restrictions of freedom imposed by the Albanian regime, such as the prohibition of 

religion and religious institutions, restrictions on the use of Greek literature, contacts with 

Greece and others, had the same nature as those imposed on all citizens of Albania. Nevertheless 

the prohibition of religion caused concerns in the Greek minority due to the fact that religion was 

regarded as closely related to the nationality which was not the case for Albanians.  

Enver Hoxha was the initiator of various ideological campaigns that were imposed 

violently on population and condemned every thought and act that opposed to the spirit of the 

communist country. 
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