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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία  αθνξά ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία θαηά ηελ 

πεξίνδν 1950-1967. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Αιβαλίαο θαη παξάιιεια ε εμέηαζε ηεο επίζεκεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα αιιά θαη ηεο δξάζεο ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ζηελ Διιάδα γηα ην δήηεκα απηφ.  Δπίζεο, ζηφρνο είλαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ ειιεληθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ δξνχζαλ ζηελ Ακεξηθή, θαζψο είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ην δήηεκα απηφ.  

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο ππήξμε ην γεγνλφο φηη ε 

Διιάδα θαη ε Αιβαλία δηεθδηθνχζαλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα πεξηνρή, ηελ Ήπεηξν. Σν 

πξφβιεκα πξνέθπςε απφ ηελ πξαθηηθή πνπ εθάξκνζαλ νη Οζσκαλνί, λα 

θαηαηάζζνπλ ηνπο ιανχο αλάινγα κε ηε ζξεζθεία ηνπο. Έηζη, νη Αιβαλνί πνπ αλήθαλ 

ζην νξζφδνμν δφγκα ζεσξνχληαλ Έιιελεο, ελψ νη κνπζνπικάλνη ζεσξνχληαλ 

Σνχξθνη. Ζ ηαχηηζε ηεο εζληθφηεηαο κε ηε ζξεζθεία θαη ε αλάκημε ησλ ιαψλ 

νδήγεζε ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Αιβαλνχο ζηε δηεθδίθεζε νπζηαζηηθά ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο.
1
 

          Έλα πξφβιεκα κεζνδνινγίαο πνπ ζπλαληάεη ν εξεπλεηήο πνπ αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία ή ελ γέλεη ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα είλαη ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ «Βφξεηνο 

Ήπεηξνο» θαη θαηά ζπλέπεηα ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο «βνξεηνεπεηξψηεο». 

Ο φξνο «Βφξεηνο Ήπεηξνο» είλαη πνιηηηθφο φξνο, ν νπνίνο θαζηεξψζεθε  γηα 

ην γεσγξαθηθφ ηκήκα ηεο Ζπείξνπ πνπ παξαρσξήζεθε ζηελ Αιβαλία κεηά ηελ 

απνηπρία ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα ην πξνζαξηήζεη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, φηαλ ραξαζζφηαλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ εζληθψλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο.
2
 

ηελ Διιάδα  ε πνιηηηθνπνίεζε ηνπ φξνπ «Βφξεηνο Ήπεηξνο» πξνθάιεζε κία 

έληνλε ηδενινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, αθνχ επελδχζεθε κε έλα έληνλν 

αιπηξσηηθφ πεξηερφκελν. Μέζα απφ επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο ζεζκνχο θαη 

κεραληζκνχο θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά ζηα ιατθά ζηξψκαηα ε εηθφλα ηεο 

«ζθιαβσκέλεο αδειθήο». Ζ ζπλερήο θαη εκθαηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ «Βφξεηνο 

                                                           
1
 Βαζίιεο Κφληεο, Δπαίζζεηεο Ιζνξξνπίεο. Διιάδα θαη Αιβαλία ζηνλ 20

ν
 αηώλα, Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 

13. 
2
 Βαζίιεο Νηηζηάθνο, ην ύλνξν. Μεηαλάζηεπζε, ύλνξα θαη Σαπηόηεηεο ζηελ αιβαλνειιεληθή 

κεζόξην, Αζήλα 2010, ζ. 429.  
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Ήπεηξνο» νδήγεζε θαη ζηελ επηθξάηεζε ηνπ φξνπ «Βνξεηνεπεηξψηεο/ηεο» ζηελ 

Διιάδα γηα λα δειψζεη κία μερσξηζηή νκάδα Διιήλσλ ζην ηκήκα απηφ ηεο Ζπείξνπ 

πνπ εληάρζεθε ζην αιβαληθφ θξάηνο.
3
 

ηελ Αιβαλία επηθξάηεζε ν φξνο «Διιεληθή Μεηνλφηεηα» γηα λα δειψζεη 

ηελ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλε ειιεληθή κεηνλφηεηα, ελψ γηα ηνπο Έιιελεο πνπ 

δνχζαλ ζηελ Αιβαλία θαζηεξψζεθε ν φξνο «κεηνλνηηθφο». 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο ήζειε ηα ζχλνξα ηεο 

Διιάδαο λα επεθηείλνληαη πξνο ην βνξξά σο ην Γελνχζν πνηακφ (Shkubin), ελψ νη 

κνπζνπικάλνη Αιβαλνί, ηδίσο εθείλνη ηεο Ζπείξνπ, πνπ θαηνηθνχζαλ λφηηα ηνπ 

πνηακνχ, ζεσξνχζαλ φηη ηα ζχλνξα ηεο Αιβαλίαο έθηαλαλ σο ηηο αθηέο ηνπ 

Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ.
4
 

Δληνχηνηο, είλαη ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα αλαθεξζεί ε επίζεκε ειιεληθή 

άπνςε σο πξνο ηε γεσγξαθηθά αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ «Βφξεηνο Ήπεηξνο». 

χκθσλα κε ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δε ζα έπξεπε λα πξνβάιιεηαη σο 

«Βφξεηα Ήπεηξνο» ε πεξηνρή ηεο Αιβαλίαο λνηίσο ηνπ Γελνχζνπ πνηακνχ, θαζψο 

νπδέπνηε ππνζηεξίρζεθε φηη ζε ηφζν βάζνο ππήξραλ ειιεληθνί πιεζπζκνί. Σν 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε έγγξαθφ ηνπ δηεπθξίληζε φηη κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν ε Διιάδα είρε πεξηνξίζεη ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ 

θαηνηθείην απφ ζπκπαγείο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο. Ζ πεξηνρή απηή, ε νπνία είρε 

θαηαιεθζεί θαη απφ ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα, πεξηιάκβαλε ηηο πφιεηο Υεηκάξα, 

Σεπειέλη, Κιεηζνχξα, Πξεκεηή, Αξγπξφθαζηξν, Κνξπηζά κέρξη ην λφηην άθξν ηεο 

ιίκλεο Αρξίδαο. Δμάιινπ ην Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο ηεο 17
εο

  Μαΐνπ 1914 πνπ 

ππνγξάθηεθε απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηελ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, θαζφξηδε φηη ηα παξαπάλσ ζχλνξα απνηεινχζαλ ηελ απηφλνκε 

πεξηνρή ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ.
5
 

Οη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ 

Αιβαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο είλαη νιηγάξηζκεο.  

Αλάκεζα ζηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί είλαη ην βηβιίν ηνπ Βαζίιε Κφληε 

Δπαίζζεηεο Ιζνξξνπίεο, Διιάδα θαη Αιβαλία ζηνλ 20
ν
 αηώλα. Ο Κφληεο, βαζχο 

γλψζηεο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο, ζην βηβιίν απηφ εμεηάδεη ην  δήηεκα ησλ 

ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

                                                           
3
 ην ίδην, ζζ. 429-430. 

4
 Κφληεο, ό. π., ζ. 13. 

5
 Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ (ζην εμήο ΗΑΤΔ), 1962, θάθ. 95, ππνθάθ. 6: 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο, Αζήλα, 23 Ννεκβξίνπ 1962. 
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ηνπ ‟80. ε απηή ηε κειέηε πεξηγξάθνληαη νη εμειίμεηο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη 

ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ θαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

δεηήκαηνο. Γίλεηαη εκθαλήο ε ζεκαζία πνπ είρε ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ. 

Δπίζεο, ν Ζιίαο θνπιίδαο, ν νπνίνο έρεη κειεηήζεη ηηο ειιελναιβαληθέο 

ζρέζεηο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, ζην άξζξν ηνπ «Οη ζρέζεηο Διιάδνο-Αιβαλίαο», αξρηθά 

πεξηγξάθεη ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο πξηλ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. 

ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαο ηε ρξήζε  κηαο πεξηνδνιφγεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη 4 

θάζεηο, απφ ηελ πεξίνδν ηεο ίδξπζεο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο κέρξη ηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ θαηάξξεπζή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, θσηίδεη δηάθνξεο ζεκαληηθέο 

πηπρέο ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε κειέηε ηνπ αιβαλνχ ηζηνξηθνχ, Beqir Meta, 

Shqipëria dhe Greqia 1949 – 1990. Paqja e vështirë (Αιβαλία θαη Διιάδα 1949-1990. 

Η  δύζθνιε Δηξήλε). Ο Meta εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο 

ζηεξηδφκελνο ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε αιβαληθά, ακεξηθαληθά θαη 

βξεηαληθά αξρεία, φρη φκσο ζε ειιεληθά θαη ζπλεπψο δελ παξνπζηάδεηαη επαξθψο ε 

«ειιεληθή άπνςε».  

Ο Θενθάλεο Μαιθίδεο ζην βηβιίν Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο αλαιχεη ηηο 

ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο δίλνληαο έκθαζε ζηα βαζηθά ζεκεία απηψλ.  

Ο Δπάγγεινο Κσθφο ζην άξζξν “The Greek Minority School Textbooks 

during the Enver Hoxha period”, κειεηάεη ην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη θαηαιήγεη ζε νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ηδηφκνξθεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο, κέζσ 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο άπνςεο φηη νη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο απνηεινχλ απζχπαξθηε 

εζλνηηθή νκάδα. Σν ζρνιείν πξνζπαζνχζε λα ζθπξειαηήζεη ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ θαη παξάιιεια λα απνθφςεη θάζε δεζκφ ηεο κεηνλφηεηαο κε 

ηελ Διιάδα. 

Σν ζπιινγηθφ έξγν, πνπ επηκειήζεθαλ νη Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο θαη 

Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, εμεηάδεη νξηζκέλεο ζεκαηηθέο, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Με ηε ζεηξά ηνπ ν Απφζηνινο 

Γιαβίλαο, ζην άξζξν ηνπ «Ζ νξζφδνμνο εθθιεζία ηεο Αιβαλίαο θαηά ηα έηε 1937-

1967», επηζεκαίλεη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα θαη δείρλεη ηελ πνξεία ηεο νξζφδνμεο 

εθθιεζίαο κέρξη ην 1967. 
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Ο Femi Sufaj ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή «Sistemi i ndëshkimeve në 

Shqipëri gjatë regjimit komunist (1945-1990) [Σν ζχζηεκα ησλ δηψμεσλ ζηελ 

Αιβαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο (1945-1990)]», κειεηάεη 

ην ζχζηεκα ησλ δηψμεσλ  ζηελ Αιβαλία θαη παξνπζηάδεη αξθεηά ζηνηρεία γηα 

δηάθνξεο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο πξνβάιινληαο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζε ην 

ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ πνιηηηθή ηδενινγία 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο θπξηάξρεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ  θαη ε Γηθαηνζχλε ηέζεθε ππφ ηνλ απζηεξφ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο. Ο 

Hoxha ηζρπξνπνηήζεθε εμνληψλνληαο ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο θαη θαηάθεξε 

λα «επηβηψζεη» παξά ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πξνζπάζεηεο γηα αλαηξνπή ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ην πψο ηίζεηαη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ απαζρφιεζε ηνπο εξεπλεηέο, αθνχ ππάξρεη παληειήο 

έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο. Καηά ζπλέπεηα ε κειέηε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο απαηηνχζε 

εθηφο απφ ηελ έξεπλα ζε δεπηεξνγελείο πεγέο θαη έξεπλα ζε πξσηνγελείο πεγέο. 

 Ζ έξεπλα μεθίλεζε απφ ηηο δεπηεξνγελείο πεγέο κε ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο 

Ηζηνξίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ζηελ Δζληθή 

Βηβιηνζήθε ησλ Σηξάλσλ. ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζε πξσηνγελείο 

πεγέο. 

Ζ έξεπλα ζηηο πξσηνγελείο πεγέο μεθίλεζε απφ ηελ Αζήλα θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Έπεηηα απφ κία ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο γηα πξφζβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάεη ν εξεπλεηήο ιφγσ ησλ θαλνληζκψλ πνπ ππάξρνπλ σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ ησλ θαθέισλ πνπ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ εκεξεζίσο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

θσηναληηγξάθσλ, αιιά θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηζηνξηθνχ 

Αξρείνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηνπο θαθέινπο πνπ αθνξνχλ ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα θαη θπιάζζνληαη εθεί. Απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

θαθέισλ αληιήζεθαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ γηα ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, αιιά θαη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ην 

πψο ήγεηξαλ ην δήηεκα απηφ νη βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Ακεξηθή.  Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο πεξηγξάθνπλ ην θιίκα 
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πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν  ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, 

ζεκαληηθέο είλαη νη αληαπνθξίζεηο ησλ ειιεληθψλ πξεζβεηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

ηελ Αιβαλία ε έξεπλα δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά απφ ην γεγνλφο φηη νη 

θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Αξρείσλ επηηξέπνπλ –κεηά απφ ππνβνιή 

ζρεηηθήο αίηεζεο- ηελ άκεζε πξφζβαζε ηνπ εξεπλεηή ζε απηά. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή 

βνήζεηα γηα ηνλ εξεπλεηή απνηειεί ε θηιηθή θαη πξφζπκε εμππεξέηεζή ηνπ απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη εθεί. 

ην Κεληξηθφ Κξαηηθφ Αξρείν (Arkivi Qendror Shtetëror) ν εξεπλεηήο κπνξεί 

λα κειεηήζεη ηνπο θαθέινπο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζε κηθξνθίικ θαη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα θσηνηχπεζεο ησλ εγγξάθσλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη απεξηφξηζηνο. 

ην Κεληξηθφ Κξαηηθφ Αξρείν κειεηήζεθαλ δεθάδεο θάθεινη θαη εληνπίζηεθε 

ζεκαληηθφ αξρεηαθφ πιηθφ, πνπ αθνξά ηελ ειιεληθή παηδεία ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, ηελ νξζφδνμε Δθθιεζία αιιά θαη ζε δηψμεηο ελαληίνλ 

«βνξεηνεπεηξσηψλ». 

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

Ministrisë së Punëve të Jashtme) ηεο Αιβαλίαο, φπνπ ν εξεπλεηήο επίζεο δχλαηαη λα 

έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα αξρεία. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα θσηνηχπεζεο ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, φκσο ν αξηζκφο ηνπο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην ¼ 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρεη ν θάθεινο. ε απηφ ην Αξρείν 

εληνπίζηεθε αμηφινγν αξρεηαθφ πιηθφ, ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε πνξεία ησλ 

ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ε έξεπλα. 

Δπίζεο, ζπιιέρζεθε πιηθφ  ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα 

ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα αιιά θαη ηε δξάζε ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ακεξηθή. Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη νξηζκέλνη 

θάθεινη,  πνπ αθνξνχλ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα αιιά θαη ην δήηεκα ησλ 

ηζάκεδσλ, είλαη απφξξεηνη θαη ζπλεπψο κε πξνζβάζηκνη ζηνπο εξεπλεηέο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία  θεθάιαηα. ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο 

πεξηγξάθνληαη νη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1967, φπνπ 

ζθηαγξαθείηαη ε λέα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ ειιεληθνχ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ ελδηέθεξαλ θαη 

απαζρφιεζαλ ηηο δχν ρψξεο. Παξνπζηάδνληαο ηηο θπξηφηεξεο εμειίμεηο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζε απηφ ην δηάζηεκα, γίλεηαη εκθαλήο θαη ν ξφινο ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. 



 

9 
 

ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ  

πεξηβάιινλ ηεο Αιβαλίαο, εληφο ηνπ νπνίνπ δηαβηνχζε ε ειιεληθή κεηνλφηεηα. 

Αξρηθά απνηππψλεηαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε, πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ Αιβαλία, κεηά 

ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Αιβαλίαο.
6
 Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα γηα ηε δηαηήξεζή 

ηνπ ζηελ εμνπζία, αθνινπζψληαο πνιηηηθή θαζαηξέζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ κε ζθνπφ 

ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο. Δπίζεο, γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο 

αιβαλνζνβηεηηθέο θαη αιβαλνθηλεδηθέο ζρέζεηο, αθνχ ε πνιηηηθή απηψλ ησλ ρσξψλ 

επεξέαζε ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία, δίλνληαο 

έκθαζε  ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψζεθε ε νηθνλνκηθή δσή, ζηελ «εζεινληηθή» εξγαζία 

ησλ πνιηηψλ, παξαζέηνληαο ηαπηφρξνλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα. Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηελ Αιβαλία  κε βάζε 

ηελ ηδενινγία πνπ θαιιηέξγεζε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο, 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ ηχπν, ηα «πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα», ηα νπνία 

έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε ηεο θνκκνπληζηηθήο  ηδενινγίαο θαη εζηθήο, 

αιιά θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία. 

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο παηδείαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ πεξηνρή, ηεο επηζήκσο 

αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, παξαηίζνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο «κεηνλνηηθήο δψλεο» 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε απηά. ζνλ αθνξά ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη κεηνλνηηθνί δάζθαινη πνπ δίδαζθαλ ζηα κεηνλνηηθά 

ζρνιεία είραλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο κφξθσζεο, κε απνηέιεζκα ην επίπεδν 

δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο λα είλαη ρακειφ. Παξάιιεια, ην 

αιβαληθφ θξάηνο ζεσξνχζε ζεκαληηθή ηε ζσζηή εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο 

απφ ηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο θαη έδσζε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο. Αθφκα, ην ζρνιείν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο σο ρψξνο 

γηα ηε δηάδνζε ηεο αζετζηηθήο πξνπαγάλδαο πνπ είρε ζηφρν ηελ απαιιαγή ησλ 

παηδηψλ απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, αιιά θαη ηελ ηδενπνιηηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ.  

                                                           
6
 Σν 1948 ν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Αιβαλίαο κεηνλνκάζηεθε ζε Κφκκα Δξγαζίαο Αιβαλίαο.  
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ην ίδην θεθάιαην εμεηάδεηαη επίζεο ην δήηεκα ηεο νξζφδνμεο Δθθιεζίαο 

ζηελ Αιβαλία. Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ρξεζηκνπνίεζε ηελ αζετζηηθή 

πξνπαγάλδα ζηελ θνηλσλία θαη παξάιιεια έιαβε δξαζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηεο 

ζξεζθείαο. ηαδηαθά πεξηζσξηνπνίεζε ή άιιαμε ηε ρξήζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θηεξίσλ, κέρξη πνπ ην 1967 έδσζε ην ηειεπηαίν ρηχπεκα φρη κφλν κε ηηο 

θαηαζηξνθέο εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα κε ηελ 

απαγφξεπζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ ηεξέα. 

 Σν ηξίην κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αθνξά ηηο δηψμεηο ελαληίνλ ησλ 

«βνξεηνεπεηξσηψλ». θνπφο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη λα 

απνθαιχςεη αξηζκεηηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ 

δηψρηεθαλ απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, θαζψο απηφ ην δήηεκα είλαη ζχλζεην, 

αθνχ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα πξνζθξνχεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ, θαζψο είλαη πξνβιεκαηηθφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

«βνξεηνεπεηξσηψλ», θπξίσο γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο ηεο επηζήκσο αλαγλσξηζκέλεο 

κεηνλφηεηαο. Δπίζεο, ε έξεπλα δελ επηρεηξεί λα θαηαδείμεη αλ νη βνξεηνεπεηξψηεο 

δηψρζεθαλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ ηνπο Αιβαλνχο, αθνχ κφλν κία ζπγθξηηηθή 

κειέηε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ηέηνηα ζπκπεξάζκαηα.  

ην ππνθεθάιαην απηφ γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ Αζθάιεηα ηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο, ηε Sigurimi, θαη ζηε δξάζε ηεο. Έπεηηα πεξηγξάθνληαη νη 

ζπλζήθεο θαη ε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο «βνξεηνεπεηξσηψλ» πνπ 

θαηαδηθάζηεθαλ κε θαηεγνξίεο φπσο γηα θαηαζθνπεία ππέξ ηεο Διιάδαο, γηα 

δνιηνθζνξά, γηα απφπεηξα δξαπέηεπζεο ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, ζίγεηαη ε πνιηηηθή 

πνπ αθνινχζεζε ην θαζεζηψο Hoxha, εμνξίδνληαο ρηιηάδεο αλζξψπνπο, ελψ 

αλαθέξνληαη θαη πεξηπηψζεηο δηψμεσλ δηαλννπκέλσλ, θιεξηθψλ αιιά θαη 

πεξηπηψζεηο ζπκάησλ ηεο  «πάιεο ησλ ηάμεσλ». 

Αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε επίζεκε θαη αλεπίζεκε 

πνιηηηθή ηεο Διιάδαο απέλαληη ζην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Πεξηγξάθεηαη ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη πνηα ήηαλ ε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. 

Αλαθέξεηαη δειαδή ν ηξφπνο πνπ ηέζεθε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ απφ ηελ θπβέξλεζε 

Παπάγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο επφκελεο θπβεξλήζεηο. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά 

ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν νθνθιήο Βεληδέινο κε ηνλ Νηθήηα Υξνπζηζψθ, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1960, ζηνλ ηξφπν πνπ έζεζε ν Βεληδέινο ην δήηεκα γηα απηνλνκία ηεο 
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Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ζηνλ απφερν απηήο ηεο ζπλνκηιίαο. Πεξηγξάθεηαη επίζεο ε 

αλαθίλεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαζψο 

θαη ε ζηάζε ησλ θπβεξλήζεσλ Καξακαλιή θαη Παπαλδξένπ απέλαληη ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά θαη ε ζηάζε ηεο 

ρνχληαο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, αλαδεηθλχνληαη θαη θάπνηεο πηπρέο ηεο αληηκεηψπηζεο 

πνπ έηπραλ νη βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Γίλεηαη αλαθνξά 

ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ζην πψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλάινγα κε ηηο 

ζπγθπξίεο θαη ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ελψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ελφο αξηζκνχ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα θηήκαηα ησλ 

ηζάκεδσλ ζηε Θεζπξσηία. 

ηε ζπλέρεηα  πεξηγξάθνληαη νη βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη πνπ έδξαζαλ 

ζηελ Διιάδα θαη είραλ σο ζθνπφ  ηελ πξνψζεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο.  

Γίλεηαη εκθαλήο ε δξάζε ηνπο θαη νη ζέζεηο ηνπο, θπξίσο ηεο ΚΔΒΑ, ζηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ αλέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ. 

Σέινο,  ζην ηειεπηαίν ηκήκα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ  παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή 

ηεο Διιάδαο θαη ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Ακεξηθή. Γίλεηαη 

έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνζπάζεζε λα 

ζέζεη ππφ ηελ επηξξνή ηνπ ηνπο νξζνδφμνπο αιβαλνχο απνδήκνπο ζηελ Ακεξηθή. 

Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη θπξίσο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Ακεξηθήο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πνιιέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο, απνηεινχκελεο απφ 

απνδήκνπο κε θαηαγσγή απφ ηηο κεηνλνηηθέο πεξηνρέο ηεο Αιβαλίαο. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ έξεπλα θαη ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο. 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ φηη  ε νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο 

δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ, θπξίνπ Δπζηξαηίνπ Γνξδαλά. Νηψζσ ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ απέλαληί ηνπ γηαηί κνπ έδεημε ην δξφκν ηεο έξεπλαο, ελζάξξπλε ηηο 

πξνζπάζεηέο κνπ θαη κε ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο, παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ 

κε θαζνδήγεζε λα γξάςσ ηελ εξγαζία κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο άιινπο δχν θαζεγεηέο ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ θχξην Ζιία θνπιίδα θαη ηνλ θχξην Γεψξγην Υξεζηίδε γηα 

ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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 ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο ηελ πεξίνδν 1950-1967 

 
Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Διιάδα θαη ε Αιβαλία 

βξέζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Ζ Διιάδα 

ήηαλ ζπκκέηνρε ζηε ζπκκαρία κε ηε Γχζε, ελψ ε Αιβαλία ήηαλ κε ηνπο ζπκκάρνπο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.
7
 

ηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ζην Παξίζη ην 1946 ν Enver Hoxha αληέδξαζε έληνλα 

απέλαληη ζηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο θαη θαηεγφξεζε ηνλ Κσλζηαληίλν Σζαιδάξε 

φηη πξνζπαζνχζε λα απνδείμεη πσο ε Αιβαλία δελ ήηαλ  ρψξα ζχκκαρνο,  αιιά είρε 

επηηεζεί ζηελ Διιάδα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν νη δχν ρψξεο βξίζθνληαλ ζε εκπφιεκε 

θαηάζηαζε. Σνλ θαηεγφξεζε αθφκε φηη δηεθδηθνχζε ηε λφηηα Αιβαλία, 

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

ζηελ Διιάδα.
8
 

ηελ θαηεγνξία ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε 

αθνινπζνχζε πνιηηηθή απνεζληθνπνίεζεο ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ν 

Hoxha απάληεζε πσο ε ειιεληθή κεηνλφηεηα έραηξε ίζα δηθαηψκαηα, φπσο ν 

αιβαληθφο ιαφο∙ ππήξρε ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ κεηνλνηηθψλ ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζην Λατθφ Κνηλνβνχιην, ζην ζηξαηφ θαη ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε.
9
 

Οη Αιβαλνί ζεσξνχζαλ ηηο ειιεληθέο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο γηα έλα ηκήκα 

ηεο λφηηαο Αιβαλίαο σο απνθχεκα ηεο «παξάινγεο Μεγάιεο Ηδέαο». Ο Hoxha, ν 

νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο ηεο αιβαληθήο αληηπξνζσπείαο ζηε πλδηάζθεςε Δηξήλεο 

ζην Παξίζη (1946), δήισζε φηη: «Γειψλνπκε επίζεκα  φηη εληφο ησλ ζεκεξηλψλ 

ζπλφξσλ καο δελ ππάξρεη νχηε κία ζπηζακή μέλνπ εδάθνπο θαη δελ ζα επηηξέςνπκε 

πνηέ λα καο ηα ζίμνπλ γηαηί απηά γηα καο είλαη ηεξά».
10

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

δχν ρσξψλ ήηαλ ηεηακέλεο. Οη αιβαλνί θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη είραλ αλέιζεη ζηελ 

                                                           
7
Ζιίαο θνπιίδαο, «Οη ζρέζεηο Διιάδνο-Αιβαλίαο», Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ (έθδ.), 

Βαιθάληα 1913-2011. Δθαηό Υξόληα Θύειιεο θαη Υίκαηξεο, Θεζζαινλίθε 2012,  ζ. 219. 
8
 Enve Hoxha, Dy popuj miq (Γπν θίινη ιανί), Σίξαλα 1985, ζ. 32. 

9
 ην ίδην, ζ. 38. 

10
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme (Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ, ζην εμήο AMPJ), 

V. 1952, D.148, fl. 18: «Politika armiqësore e qeverive monarkofashiste kundër Republikës Popullore 

të Shqipërisë (Ζ ερζξηθή πνιηηηθή ησλ κνλαξρνθαζηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ελαληίνλ ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο)». 
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εμνπζία ζηελ Αιβαλία, παξείραλ βνήζεηα ζην Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ Διιάδαο ζηνλ 

αγψλα ελάληηα ζηνλ Δζληθφ ηξαηφ. Ο Hoxha παξείρε ζεκαληηθή  ππνζηήξημε ζηνπο 

καρεηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ θαη ηνπο επέηξεςε, αθνχ είραλ εηηεζεί, λα 

εηζέιζνπλ ζηελ Αιβαλία. Έηζη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1949 πνιινί εηηεκέλνη αληάξηεο 

δηέζρηζαλ ηα  ειιελναιβαληθά ζχλνξα.
11

 

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

πνιηηηθήο παξέκεηλαλ ζηαζεξά ε δηπισκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή δηαζθάιηζε ησλ 

βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ΖΠΑ θαη ηηο άιιεο 

ρψξεο.
12

 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1950 ν Αιέμεο Κχξνπ, Μφληκνο Αληηπξφζσπνο ζηα 

Ζλσκέλα Έζλε, πξνέβε ζε δηακαξηπξία θαηεγνξψληαο ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε φηη 

ζηελ Αιβαλία ππήξραλ δχν κεγάια ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο ζηηο πφιεηο Γπξξάρην 

θαη Γθξάκο κε πάλσ απφ 7.000 «ζπκκνξίηεο» πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα.
13

 Απ‟ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε Αιβαλία θαηεγφξεζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε φηη πξνέβε ζε πνιιέο 

ερζξηθέο ελέξγεηεο νξγαλψλνληαο νκάδεο θαηαζθφπσλ θαη δνιηνθζνξέσλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο.
14

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 νη ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο 

ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 1952 ηα δεηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αθνξνχζαλ –ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε– 

πξνθιήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ην δήηεκα ελφο αεξνπιάλνπ, ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζγεηψζεθε ζε αιβαληθφ έδαθνο.
15

 

Σν 1953, φκσο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε άιιαμε ηελ πνιηηηθή ηεο έλαληη ηεο 

Διιάδαο. ηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ε Αιβαλία απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) πξνηείλνληαο ζηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ ζπλνξηαθψλ ππξακίδσλ, νη νπνίεο 

                                                           
11

 θνπιίδαο, ό. π., ζ.219. 
12

 Γηάλλεο Βαιελάθεο, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 1949-1988, Θεζζαινλίθε 1989, 

ζ. 47.  
13

 AMPJ, V. 1950, D. 200, fl. 9-10: Γηακαξηπξία ηνπ Αιέμε Κχξνπ ζηα Ζλσκέλα Έζλε, 2 

Φεβξνπαξίνπ 1950. 
14

 Βι. πεξηζζφηεξα ζην AMPJ, V. 1951, D. 207, fl. 18 – 22: « Mbi proceset kundra agjentëve në 

shërbim të monarkofashistëve grekë (Πεξί δηθψλ ελαληίνλ πξαθηφξσλ ζηελ ππεξεζία ησλ ειιήλσλ 

κνλαξρνθαζηζηψλ)».  
15

 AMPJ, V. 1952, D. 148, fl. 11: «Relacion mbi çështjet e trajtuara midis R. P. të Shqipërisë dhe 

Greqisë gjatë vitit 1952 (Έθζεζε πεξί δηαπξαγκαηεπζέλησλ δεηεκάησλ κεηαμχ ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Διιάδαο θαηά ην έηνο 1952)», Γεθέκβξηνο 1952. 
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είραλ θαηαζηξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζπρλά ε 

απνπζία ηνπο γηλφηαλ αθνξκή γηα επεηζφδηα.
16

 

Σνλ επφκελν κήλα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ ελεκέξσζε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο πσο –ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο– 

ε πξφηαζε απηή ζα έπξεπε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ησλ Γεληθψλ 

Δπηηειείσλ ηξαηνχ ησλ δχν ρσξψλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ελφο ζπκθψλνπ 

εθερεηξίαο πνπ ίζρπε κφλν de facto κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, γηα 

θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ππνδεηθλπφηαλ ζην αιβαληθφ Γεληθφ Δπηηειείν λα 

απεπζχλεηαη απεπζείαο ζην ειιεληθφ Γεληθφ Δπηηειείν. Δπηπιένλ, ηνληδφηαλ πσο ε 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπλνξηαθψλ ππξακίδσλ δε ζα έπξεπε λα εξκελεπηεί σο ελέξγεηα 

πνπ ζα άιιαδε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην επίπεδν ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ ή ζα  έζηγε ην δηθαίσκα ηεο Διιάδαο λα δεηήζεη ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή ηελ εθπιήξσζε ησλ δηεθδηθήζεψλ ηεο, κε εηξεληθά κέζα, πξνο ηελ Αιβαλία.
17

 

Παξφιν πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1953 είρε δηακνξθσζεί κία ηάζε ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πνπ ζεσξνχζε πσο ε ρψξα έπξεπε λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία, ν Αιέμαλδξνο Παπάγνο 

ελέκελε ζηε δηεθδίθεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ζ απξνζπκία ηνπ λα αλνίμεη έλα 

αθφκε κέησπν αληηπαξάζεζεο κε ηα Αλάθηνξα, πνπ ππνζηήξηδαλ ηε δηεθδίθεζή ηεο, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή απηή είρε απειεπζεξσζεί απφ ηνλ ειιεληθφ 

ζηξαηφ ππφ ηελ εγεζία ηνπ, ην 1940-1941, ζπλέβαιαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο.
18

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ε δηεθδίθεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ δελ ήηαλ 

ην κφλν δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία. Τπήξρε θαη έλα 

άιιν δήηεκα ην νπνίν αλαδείρηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ 

Πνιέκνπ, ην δήηεκα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ ειιήλσλ αηρκαιψησλ αμησκαηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζηε ρψξα βξίζθνληαλ πεξίπνπ 385 έιιελεο 

αηρκάισηνη, απφ ηνπο νπνίνπο νη 96 αηρκαισηίζηεθαλ εληφο ηνπ αιβαληθνχ εδάθνπο 

απφ ηηο αιβαληθέο δπλάκεηο θαη νη 289 ζηξαηησηηθνί ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ 

                                                           
16

 AMPJ, V. 1960,  D. 454, fl. 4: «Informacion mbi marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë (Δλεκέξσζε 

γηα ηηο ζρέζεηο  Αιβαλίαο-Διιάδαο)». 
17

 AMPJ, V. 1953, D. 204, fl. 17: Σειεγξάθεκα ηνπ Dag Hammarskjold, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

ΟΖΔ, πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, 10 Γεθεκβξίνπ 1953. 
18

 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, ηα ζύλνξα ησλ θόζκσλ. Η Διιάδα θαη ν ςπρξόο πόιεκνο 1952-1957, 

Αζήλα 2009, ζ. 128. 
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κεηαθέξζεθαλ σο αηρκάισηνη ζηελ Αιβαλία απφ ηνπο καρεηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

ηξαηνχ Διιάδαο.
19

  

Καηά ηα έηε 1949-1951, ε  ειιεληθή θπβέξλεζε, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο 

γαιιηθήο Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, πξνέβε ζε δηαβήκαηα πξνο ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο.
20

 Σν 1954, ν Έιιελαο 

ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ αλέθεξε ζηνλ πξέζβε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ Αζήλα πσο 

ε ειιεληθή θπβέξλεζε δεηνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ειιήλσλ αηρκαιψησλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ άπνςε πσο απηφ ζα 

επλννχζε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ 

αιβαληθή θπβέξλεζε αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζε απηφ ην αίηεκα γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ησλ Διιήλσλ, βξίζθνληαο  έλαλ ηξφπν ψζηε λα ζπλδπαζηεί  ε 

ελέξγεηα  απηή κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ.
21

 

Ο αιβαλφο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Behar Shtylla, έδσζε νδεγίεο ζηνλ αιβαλφ 

πξέζβε ζην Παξίζη λα πξνζεγγίζεη ηνλ έιιελα νκφινγφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

βνιηδνζθνπήζεη ηηο δηαζέζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, αλαθέξνληάο ηνπ ηαπηφρξνλα 

φηη ε πνιηηηθή ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ ππέξ ηεο νκαινπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ 

κε ηηο γείηνλεο ρψξεο θαη δειψλνληαο ηελ εηνηκφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ησλ Σηξάλσλ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα. κσο, πξηλ απ‟ 

ηελ ελέξγεηα απηή, ζα έπξεπε λα ζπκβνπιεπηεί ιεπηνκεξψο ηνλ πξέζβε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο.
22

 Οη ίδηεο νδεγίεο δφζεθαλ θαη ζηνλ πξέζβε ζηε Μφζρα, Mihal 

Prifti. ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ έιιελα πξέζβε, ν ηειεπηαίνο ηνπ είπε πσο εάλ 

ε αιβαληθή πιεπξά είρε θάπνηα πξφηαζε, απηή ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ ηνπ 

ΟΖΔ.
23

   

ηηο 11 Μαξηίνπ 1955 ν ζνβηεηηθφο πξέζβεο ζηελ Αζήλα Sergjejev 

ζπλαληήζεθε ζε κία δεμίσζε κε ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο Παλαγηψηε 

Καλειιφπνπιν. Ο Καλειιφπνπινο –κεηαμχ άιισλ– είπε πσο ηηο ειιελναιβαληθέο 

ζρέζεηο απαζρνινχζαλ θπξίσο δχν δεηήκαηα: 1) ε  εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ ίζρπε 

                                                           
19

 AMPJ, V.1953, D. 204, fl. 30: «Çështja e refugjatëve demokratë dhe e ushtarëve monarkofashistë 

grekë në Shqipëri (Σν δήηεκα ησλ ειιήλσλ δεκνθξαηηθψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ 

κνλαξρνθαζηζηψλ ζηελ Αιβαλία)». 
20

ην ίδην, fl. 30-31. 
21

 AMPJ, V. 1954, D. 233, fl. 12/1: Behar Shtylla πξνο φιεο ηηο πξεζβείεο. Δπίζεο, ζην ίδην, fl. 35: 

«Relacion mbi negociatat për marrëdhënie dipllomatike me Greqinë (Έθζεζε πεξί δηαπξαγκαηεχζεσλ 

γηα  δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα)», 15 Οθησβξίνπ 1954. 
22

 ην ίδην, fl. 1-3: Behar Shtylla πξνο αιβαληθή πξεζβεία Παξηζηνχ, 12 Μαΐνπ 1954. 
23

 ην ίδην, fl. 36: «Relacion mbi negociatat për marrëdhënie dipllomatike me Greqinë (Έθζεζε πεξί 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα  δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα)», 15 Οθησβξίνπ 1954.  
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λνκηθά κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, πνπ ζα κπνξνχζε φκσο λα ξπζκηζηεί, θαη 2) νη 

ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζηε Βφξεην Ήπεηξν, έλα δήηεκα πνπ είρε ςπρνινγηθφ 

ραξαθηήξα. Σφληζε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Παπάγνπ, δελ επηζπκνχζε λα ιχζεη απηφ ην δήηεκα κε ηε βία ησλ φπισλ. Πξφζζεζε 

αθφκα πσο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε έθηαζαλ πνιιά αηηήκαηα γηα ιχζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ρξήζε βίαο, αιιά απνξξίθζεθαλ φια, θάηη πνπ ζα 

ζπλέρηδε λα γίλεηαη θαη ζην κέιινλ.
24

 

ηα κέζα Ηνπλίνπ 1955, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

έθξηλε πσο ζα ήηαλ σθέιηκν λα απεπζπλζεί ε αιβαληθή θπβέξλεζε, κέζσ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΟΖΔ, ζηελ ειιεληθή θαη λα ηεο πξνηείλεη λα 

νκαινπνηεζνχλ νη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. Μάιηζηα, εθείλε ηελ πεξίνδν ν 

Καλειιφπνπινο αληηθαζηζηνχζε ηνλ Παπάγν, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ, θαη 

απηφ είρε  ηδηαίηεξε ζεκαζία,
25

 θαζψο ν Καλειιφπνπινο –φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ- είρε εθθξαζηεί ζεηηθά γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Αιβαλία. 

ηηο 30 Ηνπλίνπ 1955, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, κε επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, δεηνχζε λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε φηη ε αιβαληθή πξφηεηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο. ε 

απηφ ην αίηεκα απνξξίπηνληαλ παξάιιεια νη ηζρπξηζκνί ηεο ειιεληθήο πιεπξάο πεξί 

εκπφιεκεο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη εθθξαδφηαλ ε ειπίδα πσο ε 

απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ψζηε λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ «δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο».
26

 

Σν ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ απάληεζε ζηελ αιβαληθή πξφηαζε, κέζσ 

θαη πάιη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζηνλ ΟΖΔ, πσο νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ θαηάιιειεο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 1) 

Δμαηηίαο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηεο Αιβαλίαο ζηελ επίζεζε ηεο θαζηζηηθήο Ηηαιίαο 

ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο λνκηθφ δίθαην κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη εκπφιεκε θαηάζηαζε, 2) Απφ λνκηθή θαη 

πνιηηηθή άπνςε, ν ηζρπξηζκφο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, φηη ε Αιβαλία 

                                                           
24

 Βι. AMPJ, V. 1955, D. 318, fl. 20-21: «Bisedimi Kanelopullos-Sergjejev në lidhje me marrëdhëniet 

midis Greqisë dhe Shqipërisë (Ζ ζπλνκηιία Καλειιφπνπινπ-Sergjejev ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Αιβαλίαο)», 17 Ηνπλίνπ 1955. 
25

 ην ίδην. 
26

 Βι. ηελ επηζηνιή ζην AMPJ, V. 1955, D. 317, fl. 5-6: Behar Shtylla πξνο Dag Hammarskjold, 

Σίξαλα, 30 Ηνπλίνπ 1955. 
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αλαγλσξίζηεθε σο ζχκκαρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δελ 

ήηαλ βάζηκνο. ιεο  ρψξεο ζχκκαρνη ζηνλ θνηλφ πφιεκν έγηλαλ ηδξπηηθά κέιε  ηνπ 

ΟΖΔ θαη ε Αιβαλία δε ζπκκεηείρε πνηέ ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, 3) Ζ ερζξηθή ζηάζε 

ηεο Αιβαλίαο θαηά ην δηάζηεκα 1946-1949 θαη ε ζπζηεκαηηθή βνήζεηα πνπ παξείρε 

ζηνλ ΓΔ, ζε κία επίζεζε θαηαδηθαζκέλε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, 4) Οη δηψμεηο πνπ πθίζηαην ν ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ε θξάηεζε ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηηθψλ θαη νκήξσλ απαρζέλησλ 

απφ ηνπο «ζπκκνξίηεο», πνπ έραηξαλ ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

αιβαληθήο θπβέξλεζεο, 5) Ζ ηειεπηαία επέηξεπε ηε δηείζδπζε ζην ειιεληθφ έδαθνο 

ησλ πξαθηφξσλ ηνπ δηεζλνχο θνκκνπληζκνχ, πνπ είραλ ζθνπφ λα ζπλσκνηήζνπλ θαη 

λα ελεξγήζνπλ ελαληίνλ ησλ ειεχζεξσλ ζεζκψλ ηεο ρψξαο, 6) Οη ερζξηθέο ελέξγεηεο 

ηεο Αιβαλίαο, πνπ ζπλερίδνληαλ απφ ηελ 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1940, απνηεινχζαλ 

εκπφδην γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηαπηφρξνλα είραλ 

θινλίζεη ηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο. Γη‟ 

απηφ ε βαζηιηθή θπβέξλεζε ζεσξνχζε απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά έλα 

επλντθφ θιίκα θαη λα ηεζνχλ φξνη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Γηα λα επηηεπρζεί ε 

απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ζεσξνχζε απαξαίηεην –κεηαμχ άιισλ– 

λα ζηακαηνχζαλ νη δηψμεηο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

ειεπζέξσζε θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηηθψλ.
27

 

Ζ Διιάδα αληηηάρζεθε ζην αίηεκα ηεο Αιβαλίαο γηα  πξνζρψξεζή ηεο ζηνλ 

ΟΖΔ. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Novellas de Greece ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1955, ν 

έιιελαο πξσζππνπξγφο δήισζε πσο ε Διιάδα ήηαλ αληίζεηε εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη γηα γεληθφηεξνπο ιφγνπο. Σφληζε φηη ε ζπκκεηνρή 

ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ δελ ζα επέθεξε θακία αιιαγή ζηηο ππάξρνπζεο 

ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο θαη δελ ζα κεηαβαιιφηαλ ην πεξηερφκελν νχηε θαη ζα 

πξνσζνχληαλ πξνο επίιπζε ηα εθθξεκή ειιελναιβαληθά πξνβιήκαηα.
28

 

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1956  ην γαιιηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ελεκέξσζε 

ηελ αιβαληθή πιεπξά πσο δηεμήγε ζπλνκηιίεο κε ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζην Παξίζη 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηηθψλ θαη πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ 

                                                           
27

 AMPJ, V. 1955, D. 317, fl. 12-14: Γηαβίβαζε ηεο ειιεληθήο απάληεζεο απφ ηνλ Dag Hammarskjold 

πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 4 Απγνχζηνπ 1955.  Δπίζεο, Beqir Meta, Shqipëria dhe Greqia 1949-

1990. Paqja e vështirë (Αιβαλία θαη Διιάδα 1949-1990. Η δύζθνιε εηξήλε), Σίξαλα 2007, ζζ. 87-89. 
28

 AMPJ, V. 1955, D. 318, fl. 31: « Deklarata e kryeministrit grek në lidhje me pranimin e Shqipërisë 

në U.N.O. (Ζ δήισζε ηνπ έιιελα πξσζππνπξγνχ ζρεηηθά κε ηελ εηζδνρή ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ)». 
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απέθιεηε ηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ειεπζεξψλνληαλ νη έιιελεο αηρκάισηνη. 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ν έιιελαο Μφληκνο Αληηπξφζσπνο ζηνλ ΟΖΔ  

έζεζε ην δήηεκα ησλ ειιήλσλ αηρκαιψησλ, δεηψληαο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία λα 

κεζνιαβήζεη ζηνλ αιβαλφ Μφληκν Αληηπξφζσπν ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο.
29

 

Σν αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ εθηηκνχζε φηη, πξνβαίλνληαο ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο, έδεηρλε πσο είρε αιιάμεη ζηάζε ζην ζέκα ηεο 

νκαινπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη παξφιν πνπ ζε απηή ηε θάζε 

δελ ην δήισλε αλνηρηά θαη επηζήκσο, είρε παξαηηεζεί απφ ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ζηε 

Βφξεην Ήπεηξν θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί εκπφιεκεο θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, 

ζεσξνχζε πσο είρε δεκηνπξγεζεί κία επλντθή θαηάζηαζε θαη ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία, αιιά πξνέβαιιε σο θχξην 

εκπφδην ζε απηή ηελ πνξεία ην δήηεκα ησλ ειιήλσλ αηρκαιψησλ θαη γη‟ απηφ 

δεηνχζε ηελ ειεπζέξσζή ηνπο. 

Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζεσξνχζε, σο 

πην ζπλεηή νδφ γηα ηελ Αιβαλία, λα απαληήζεη ακέζσο πσο ήηαλ έηνηκε λα ηνπο 

ειεπζεξψζεη, εθφζνλ θαη απφ πιεπξάο δηεζλνχο δηθαίνπ δελ είρε θακία δηθαηνινγία 

λα ηνπο θξαηάεη αηρκαιψηνπο ηφζα ρξφληα κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ καρψλ ζηελ 

Διιάδα. Δμάιινπ, κεηά ηελ πξνζρψξεζε ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ, ε θξάηεζή ηνπο 

γηλφηαλ δπζθνιφηεξε.
30

 

κσο, ε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηηθψλ 

απαζρνινχζε ην αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη γη‟ απηφ ζεσξνχζε πσο δελ  

έπξεπε λα ειεπζεξσζνχλ ακέζσο πξηλ ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ 

θξάηεζήο ηνπο: κεηαμχ άιισλ πξνηεηλφηαλ ε παξνρή θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο 

ηξνθήο, ξνπρηζκνχ, ε θαηαβνιή ακεηβήο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, λα γηλφηαλ δηαιέμεηο  

θνκκνπληζηηθήο θαηήρεζεο, ε πξφζβαζή ηνπο ζε βηβιηνζήθεο θαη ε ειεγρφκελε 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο.
31

 

Σν Πνιηηηθφ Γξαθείν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΑ, αθνχ έιαβε ππφςε 

ηελ αλαθνξά απηή ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, απνθάζηζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1956 λα 

παξαδνζνχλ νη έιιελεο αηρκάισηνη πνπ βξίζθνληαλ ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα 

                                                           
29

 AMPJ, 1956, D. 314, fl. 3-5: Αλαθνξά ηνπ Behar Shtylla πξνο ην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο Δξγαζίαο Αιβαλίαο, Σίξαλα, 29 Φεβξνπαξίνπ 1956. 
30

 ην ίδην. 
31

 ην ίδην. 
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βειηησζνχλ νη δηκεξείο ζρέζεηο. Δπηπξνζζέησο, έγηλαλ ζπζηάζεηο πξνο ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειιήλσλ αηρκαιψησλ ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο, φπνπ θαη ζα ηχγραλαλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο κέρξη ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπο.
32

 

Σν επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Mihal Prifti ελεκέξσζε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ πσο ε ζνβηεηηθή εγεζία έδηλε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε βειηίσζε ησλ 

ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ θαη ζα έπξεπε λα θαηαζηξσζεί έλα ζπληνληζκέλν ζρέδην 

γηα ηελ επηηάρπλζε απηήο ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο.
33

 

Δθείλν ην δηάζηεκα ε ειιεληθή θπβέξλεζε, κέζσ ρσξψλ πνπ είραλ θηιηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία, δεηνχζε ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηνλ ΟΖΔ γηα ην δήηεκα ηεο 

Κχπξνπ, θάηη πνπ ζα ζεσξνχζε σο έλα αθφκα βήκα ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ε αιβαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ Διιάδα ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ.
34

 

κσο, ην Ννέκβξην ν Mehmet Shehu έδσζε νδεγίεο ζηνλ Behar Shtylla λα 

απνπζηάζεη ε Αιβαλία απφ ηελ ςεθνθνξία ζηνλ ΟΖΔ γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ θαη 

ηφληζε πσο «έπξεπε λα είραλ ππφςε ηνπο φ, ηη ηνπο είρε πεη ν ζχληξνθνο Δλβέξ».
35

 

Ζ Αιβαλία ζπλέρηδε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηελ Διιάδα. κσο, ε θπβέξλεζε Καξακαλιή, ππφ ηηο έληνλεο θαηεγνξίεο φηη είρε 

«δηνξηζηεί» γηα λα «μεπνπιήζεη» ηελ Κχπξν, δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κία 

ξηδηθή ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή ηεο πξνο ηελ Αιβαλία, εγθαηαιείπνληαο ηε δηεθδίθεζε 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ή έζησ απνθαζηζηψληαο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηα Σίξαλα.
36

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1957 ε ειιεληθή θπβέξλεζε, κέζσ ηεο αιβαληθήο πξεζβείαο 

ζηε Μφζρα, δήηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ αιβαληθή πιεπξά ε πξφηαζή ηεο γηα 

θαζαξηζκφ ησλ ηελψλ ηεο Κέξθπξαο απφ ηηο ζαιάζζηεο λάξθεο θαη ε εηνηκφηεηά ηεο 

λα δηαζέζεη ηα λαξθαιηεπηηθά ηεο πινία γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Δπηπιένλ, δεηνχζε ηελ 

έγθξηζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηνπ αιβαληθνχ 

πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. Ο θαζαξηζκφο ηνπ ζαιάζζηνπ απηνχ ρψξνπ απφ ηηο λάξθεο είρε 

                                                           
32

 ην ίδην, fl. 7 θαη Arkivi Qendror Shtetëror (Κεληξηθφ Κξαηηθφ Αξρείν, ζην εμήο AQSh), F. 490, V. 

1956, D. 644, fl. 1: Γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο Δξγαζίαο Αιβαλίαο πξνο ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Σίξαλα, 29 Μαξηίνπ 1956. 
33

 AMPJ, V. 1956, D. 316, fl. 88: Mihal Prifti πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Μφζρα, 28 επηεκβξίνπ 

1956. 
34

 ην ίδην, fl. 10: Behar Shtylla πξνο φινπο ηνπο αμησκαηνχρνπο, 15 Οθησβξίνπ 1956. 
35

 ην ίδην,  fl. 131: Vasil Nathanail πξνο  Mehmet Shehu, 15 Ννεκβξίνπ 1956. 
36

 Υαηδεβαζηιείνπ, ό. π., ζ. 132. 
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ζεκαζία θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, αιιά θπξίσο γηα ηελ Διιάδα, δηφηη εκπφδηδε ηε 

ζχλδεζή ηεο κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ρψξεο ηεο Γχζεο.
37

 

Οη ζπδεηήζεηο γη‟ απηφ ην δήηεκα θαηέιεμαλ ζε ζχκθσλν θαη ζηηο 3 

Φεβξνπαξίνπ 1958 αιβαληθή αληηπξνζσπεία κεηέβε ζηελ Κέξθπξα, φπνπ ζε πλεχκα 

ακνηβαίαο ζπλελλφεζεο δηεμήρζεζαλ ζπλνκηιίεο κε ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ ηελψλ ηεο Κέξθπξαο απφ ηηο ζαιάζζηεο λάξθεο.
38

 Ζ δε επηρείξεζε 

δηήξθεζε απφ ηηο 15 Μαξηίνπ κέρξη ηηο 7 Ηνπιίνπ 1958. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ, νη δχν αληηπξνζσπείεο ππέγξαςαλ ην ηειηθφ πξσηφθνιιν ζηηο 2 

Απγνχζηνπ, ζηνπο Αγίνπο αξάληα.
39

 ηε ζπλέρεηα νη δχν πιεπξέο εμέδσζαλ θνηλή 

αλαθνίλσζε, δειψλνληαο φηη ηα ηελά ηεο Κέξθπξαο ήηαλ ειεχζεξα ζηε 

λαπζηπινΐα.
40

 

Ζ Αιβαλία, εθηφο απφ ηε ζεηηθή αληαπφθξηζή ηεο  ζην δήηεκα ηνπ 

θαζαξηζκνχ ησλ ηελψλ ηεο Κέξθπξαο, έιαβε θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο γηα  ηε 

δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο ψζηε λα νκαινπνηεζνχλ νη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. 

Σν δηάζηεκα 22 Απγνχζηνπ-30 επηεκβξίνπ 1957 επαλαπαηξίζηεθαλ ζηελ Διιάδα 

340 έιιελεο ζηξαηησηηθνί. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηα έηε 1958-1960 επαλαπαηξίζζεθαλ 

486 έιιελεο πνιίηεο (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θηελνηξφθνη) καδί κε ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ έηνηκε λα επηηξέςεη ηνλ επαλαπαηξηζκφ φισλ ησλ 

ειιήλσλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία. Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε είρε επηηξέςεη ζε 10 αιβαλνχο πνιίηεο λα επαλαπαηξηζζνχλ ζηελ 

Αιβαλία.
41

 

κσο ην 1959 ην θιίκα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ κεηαζηξάθεθε, αθνχ νη 

εηδήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ππξαχισλ ζηελ Διιάδα 

                                                           
37

 AMPJ, V. 1957, D. 384, fl. 17: Mihal Prifti πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Μφζρα, 7 Μαΐνπ 1957. 
38

 Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο αιβαληθήο αληηπξνζσπείαο ζηελ Κέξθπξα βι. AQSh, F. 490, V. 1958, D. 620, 

fl. 2-7: Έθζεζε ηνπ Behar Shtylla πξνο ην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, Σίξαλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 1958. 
39

 Βι. ην  πξσηφθνιιν ζην ίδην, fl. 20-23: «Protokoll i përpunuar midis përfaqësuesve të qeverisë së 

Pepublikës Popullore të Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Greqisë mbi përfundimin e pastrimit 

në Kanalin e Korfuzit (Πξσηφθνιιν κεηαμχ αληηπξνζψπσλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο πεξί νινθιήξσζεο ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ 

ηελψλ ηεο Κέξθπξαο)». Βι. επηπιένλ ζην ίδην, fl. 26-35: «Informacion mbi bisedimet e zhvilluara 

midis delegacionit tonë dhe atij grek që erdhi në Sarandë lidhur me pastrimin e Kanalit të Korfuzit nga 

minat (Δλεκέξσζε γηα ηηο δηεμαρζείζεο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηεο δηθήο καο θαη ηεο ειιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο πνπ ήξζε ζηνπο Αγ. αξάληα ζρεηηθά κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηελψλ ηεο Κέξθπξαο 

απφ ηηο λάξθεο)». 
40

ην ίδην, fl. 24: «Komunikatë e përbashkët e përfaqësuesve të qeverisë së Republikës Popullore të 

Shqipërisë dhe të qeverisë së Mbretërisë së Greqisë mbi pastrimin e Kanalit të Korfuzit (Κνηλφ 

αλαθνηλσζέλ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηελψλ ηεο Κέξθπξαο)». 
41

 AMPJ, V. 1960, D. 454, fl. 5: «Informacion mbi marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë (Δλεκέξσζε 

πεξί ζρέζεσλ Αιβαλίαο θαη Διιάδαο)». 
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αλεζχρεζαλ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία δήισζε πσο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ρψξαο, ζα ιάκβαλε εγθαίξσο φια εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα, εθιακβάλνληαο ηελ 

ειιεληθή θίλεζε σο ερζξηθή.
42

 

Σελ επφκελε ρξνληά, φηαλ ήδε δηαθαίλνληαλ ζχλλεθα ζηηο ζρέζεηο Αιβαλίαο-

νβηεηηθήο Έλσζεο, ν νθνθιήο Βεληδέινο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Νηθήηα Υξνπζηζψθ 

θαη έζεζε ην ζέκα παξαρψξεζεο απηνλνκίαο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Αιβαλίαο.
43

 Οη ζπλνκηιίεο απηέο πξνθάιεζαλ δπζαξέζθεηα ζηελ αιβαληθή πιεπξά, 

φρη φκσο ππνρψξεζε σο πξνο ην ζηφρν ηεο, ν νπνίνο ήηαλ ε νκαινπνίεζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ ππέξ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα, αιιά ρσξίο φξνπο∙ δε δερφηαλ θακία 

ζπδήηεζε γηα ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ή ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε.
44

   

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 1961, κέζσ ηνπ ηνχξθνπ πξέζβε ζηε φθηα, 

εθδειψζεθε ελδηαθέξνλ απφ ηελ Αιβαλία γηα απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Διιάδα. Μία δεχηεξε πξνζέγγηζε έγηλε ηελ 28
ε
 Γεθεκβξίνπ ζηελ Καθαβηά θαηά ηε 

ζπλάληεζε ησλ επηηξνπψλ ζηα ζχλνξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ ειιήλσλ 

επαλαπαηξηδφκελσλ.
45

 χκθσλα κε ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζε απηή ηε 

ζπλάληεζε ησλ δχν αληηπξνζσπεηψλ δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε λα εμεπξεζεί ηξφπνο 

ψζηε λα απνθαηαζηαζνχλ νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Καηφπηλ 

απηνχ ε αιβαληθή θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε εμνπζηνδφηεζαλ ηνπο κφληκνπο 

αληηπξνζψπνπο ζηε Νέα Τφξθε λα πξνζέιζνπλ ζε ζπλνκηιίεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
46

 

Απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλνπλ απηέο νη ζπλνκηιίεο ζην 

επίπεδν ησλ κφληκσλ αληηπξνζσπεηψλ ζηνλ ΟΖΔ θαη δφζεθαλ ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνλ 

Γεκήηξην Μπίηζην. Απ‟ ηελ αιβαληθή πιεπξά ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνο ν Halim Budo. 

Καηά ηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπο ν Budo ηφληζε επαλεηιεκκέλσο ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

νκαινπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ, αιιά ππήξμε θαηεγνξεκαηηθφο σο πξνο ην φηη γηα ηελ 

θπβέξλεζή ηνπ δελ πθίζηαην ζέκα Βνξείνπ Ζπείξνπ. 

ηηο ζπλνκηιίεο πνπ είραλ πξνέθπςε δηαθσλία θαη σο πξνο ην πνηα πιεπξά 

είρε ιάβεη ηελ πξσηνβνπιία γη‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε, κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα 

ππνζηεξίδεη πσο ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ήηαλ εθείλε πνπ εμέθξαζε ηελ επηζπκία 

                                                           
42

 AMPJ, V. 1959, D. 423, fl. 18- 19: «Deklaratë e qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë  

(Γηαθήξπμε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο)». 
43

 Γηα ηηο ζπλνκηιίεο Βεληδέινπ-Υξνπζηζψθ βι. ζζ. 198-199. 
44

 AMPJ, V. 1961, D. 461, fl. 8: Vasil Nathanail πξνο φιεο ηηο πξεζβείεο, 23 Γεθεκβξίνπ 1961. 
45

 ΗΑΤΔ, 1962, θάθ. 101, ππνθάθ. 4: Κ. Υεκαξηφο, «εκείσκα. Διιελναιβαληθαί επαθαί πξνο 

απνθαηάζηαζηλ ζρέζεσλ», Αζήλα, 20 Ηνπλίνπ 1963. 
46

 ην ίδην: Β. Τπνπξγείνλ Δμσηεξηθψλ, Α΄ Πνιηηηθή Γηεχζπλζηο, Βαιθαληθή.  
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απνθαηάζηαζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Έηζη νη επαθέο πεξηήιζαλ γξήγνξα ζε 

αδηέμνδν θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο δελ ππήξμε θακία πξφνδνο.
47

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1962, κε 

αθνξκή δεκνζίεπκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ζεκεησλφηαλ πξνζέγγηζε κε ηελ Αιβαλία 

θαηφπηλ ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο, ν Δπάγγεινο Αβέξσθ ζεσξνχζε αλαθξηβέο θαη 

επηδήκην γηα ηελ Διιάδα λα εκθαλίδεηαη απφ απηή είρε ιάβεη ηε ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία. Γη‟ απηφ έθξηλε ζθφπηκν λα πξνβεί ζηελ αθφινπζε ηνπνζέηεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο: 

 

«Πεξί νπζηαζηηθήο πξνζεγγίζεσο δελ δχλαηαη βεβαίσο λα γίλε ιφγνο εθ 

φζνλ αθφκε θαη „εκπφιεκνο θαηάζηαζε‟ ζπλερίδεηαη. Γηάθνξνη φκσο 

ελδείμεηο, ή θαη ζαθείο λχμεηο αθφκε, εκθαλίδνπλ ηειεπηαίσο Αιβαλίαλ σο 

επηδηψθνπζαλ νκαινπνίεζηλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ […]. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη Αιβαλία επξηζθφκελε εηο δξακαηηθήλ απνκφλσζηλ θαη κε 

δπλακέλε βειηηψζε ζρέζεηο κε ρψξαο Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ πιελ 

κεξηθάο δπηηθάο ρψξαο ελ αηο θαη Διιάο. Διιεληθή Κπβέξλεζηο 

παξαθνινπζεί αιβαληθάο ηαχηαο πξσηνβνπιίαο ελ ησ πλεχκαηη ηεο 

επηδηψμεσο νκαιψλ ζρέζεσλ κε φιαο ηαο ρψξαο θαη δε ηαο γεηηνληθάο 

ηνηαχηαο αιιά γλσζηαί δπζρέξεηαη θαη πξσηίζησο Βνξεηνεπεηξσηηθφλ δελ 

πξφθεηηαη βεβαίσο αγλνεζνχλ».
48

 

 

χκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Zëri i Popullit (Η Φσλή ηνπ Λανύ) ε 

αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα απνθαηαζηήζεη ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο 

κε ηελ Διιάδα, εάλ εγθαηαιείπνληαλ νη παξάινγνη ηζρπξηζκνί πεξί εκπφιεκεο 

θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη νη δηεθδηθήζεηο επί ησλ λνηίσλ πεξηνρψλ ηεο 

Αιβαλίαο.
49

 

Ζ επηζπκία ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νκαιψλ δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα, εθθξάζηεθε θαη απφ ηνλ Behar Shtylla, θαη‟ εληνιή ηεο 

αιβαληθήο θπβέξλεζεο, ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ ηακάηε Μεξθνχξε.
50

 Μεηά 
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ην ίδην: Κ. Υεκαξηφο, «εκείσκα. Διιελναιβαληθαί επαθαί πξνο απνθαηάζηαζηλ ζρέζεσλ», Αζήλα, 

20 Ηνπλίνπ 1963. 
48

 ΗΑΤΔ, 1962, θάθ. 101, ππνθάθ. 1: Αβέξσθ πξνο πξεζβείεο Οπαζηγθηψλνο, Λνλδίλνπ, Παξηζίσλ, 

Βφλλεο, Αζήλα, 4 Ηαλνπαξίνπ 1961. Δλψ ζην έγγξαθν αλαγξάθεηαη σο ρξνλνινγία ζχληαμήο ηνπ ην 

έηνο 1961, απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ ζπλάγεηαη φηη ζπληάρζεθε ην 1962. 
49

 ην ίδην: Δθεκ. Καζεκεξηλή, 21 Μαξηίνπ 1962. 
50

 ην ίδην, ππνθάθ. 4: ηακάηεο Μεξθνχξεο, «εκείσκα», Αζήλα, 28 Μαΐνπ 1962. 
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απφ πξφζθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο ειιεληθήο θίλεζεο 

γηα ηε βαιθαληθή ζπλελλφεζε, νη αιβαλνί βνπιεπηέο Qiriako Harito θαη Javer Malo 

επξφθεηην λα επηζθεθηνχλ ηελ Αζήλα. κσο ε ειιεληθή πξεζβεία ζηε Ρψκε δελ 

πξνρψξεζε ζε ζεψξεζε ησλ δηαβαηεξίσλ ηνπο ιφγσ αθξηβψο ηεο κε ζχλαςεο 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ πξεζβεία γλσζηνπνίεζε ζηνπο 

αιβαλνχο εθπξνζψπνπο φηη είρε δνζεί εληνιή απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα 

επηηξαπεί ε είζνδφο ηνπο ζηελ Διιάδα άλεπ ζεσξήζεσλ. κσο νη αιβαλνί βνπιεπηέο 

ζεψξεζαλ ην γεγνλφο απηφ πξνζβιεηηθφ θαη καηαίσζαλ ην ηαμίδη ηνπο.
51

 

Οπζηαζηηθά έσο ηφηε ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο δελ είρε ζεκεησζεί θακία 

ζεκαληηθή πξφνδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά νη επίζεκεο δειψζεηο ησλ 

Διιήλσλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηνπο «παξάινγνπο ηζρπξηζκνχο» πεξί «Βνξείνπ 

Ζπείξνπ» θαη «εκπφιεκεο θαηάζηαζεο». πσο κάιηζηα ζεκεησλφηαλ 

ραξαθηεξηζηηθά, θαηά ην δηάζηεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν Καξακαλιή, απνξξίθζεθαλ φιεο νη πξνηάζεηο ηεο αιβαληθήο πιεπξάο 

γηα νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
52

 

Χζηφζν, ην Γεθέκβξην ηνπ 1963 ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε 

έκκεζε βνιηδνζθφπεζε ησλ αιβαληθψλ πξνζέζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαρψξεζεο θαζεζηψηνο 

απηνλνκίαο ζηε Βφξεην Ήπεηξν. Ο Βεληδέινο, ν νπνίνο είρε δηαηππψζεη απηή ηελ 

άπνςε θαηά ηε ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ Υξνπζηζψθ ζηε Μφζρα ην 1960, επαλήιζε 

ζηελ παξαπάλσ ζέζε, ηελ νπνία επαλέιαβε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Παξίζη. 

Απφ ηελ άιιε, ε αιβαληθή πιεπξά δελ πξνηίζεην λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

έκκεζε πξφζθιεζε ηνπ Βεληδέινπ γηα ζπλελλνήζεηο, φπσο πξνέθππηε απφ εθπνκπή 

ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ησλ Σηξάλσλ, πνπ ζρνιίαζε ηηο απφςεηο ηνπ 

αληηπξνέδξνπ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ραξαθηεξίδνληάο ηεο «απαξραησκέλεο 

ηδέεο».
53

 

Σελ πεξίνδν 1963-1965, επί θπβέξλεζεο Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, 

παξαηεξήζεθε κία ζεηηθή αιιαγή ζηε ζηάζε ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή 
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 ην ίδην, ππνθάθ. 2: Δθεκ. Καζεκεξηλή, 11 επηεκβξίνπ 1962. Δπίζεο, AMPJ, V. 1962, D. 634, fl. 

39: «Relacion mbi problemet tona me Greqinë gjatë muajve gusht-shtator 1962 (Έθζεζε πεξί 

πξνβιεκάησλ καο  κε ηελ Διιάδα θαηά ηνπο κήλεο Αχγνπζην-επηέκβξην 1962)». 
52

 AMPJ, V. 1966, D. 289, fl. 73: «Mbi marrëdhëniet midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 

Mbretërisë së Greqisë. Tratativat për normalizimin e relatave dipllomatike gjatë periudhës 1960-1966 

(Πεξί ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1960- 1966)». 
53

 ΗΑΤΔ, 1963, θάθ. 70, ππνθάθ. 7: Δθεκ. Καζεκεξηλή, 20 Γεθεκβξίνπ 1963. 
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πιεπξά. Ζ εθζηξαηεία πεξί «Βνξείνπ Ζπείξνπ» θαη «εκπφιεκεο θαηάζηαζεο», πνπ 

γηλφηαλ ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο, ζηακάηεζε ρσξίο φκσο λα απνζησπεζεί απηφ ην 

δήηεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Παπαλδξένπ ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ αλέθεξε 

πσο ε Διιάδα βξηζθφηαλ αθφκα ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηελ Αιβαλία θαη ν 

ειιεληθφο ιαφο ήηαλ αλήζπρνο γηα ηελ ηχρε ησλ αδειθψλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ.
54

  

Ζ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ ζησπεξά επέηξεςε ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δπίζεο αλαθνηλψζεθε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα παξείρε  

ζεσξήζεηο ζηνπο αιβαλνχο αζιεηέο λα κεηαβνχλ ζηελ Διιάδα γηα ηνπο Βαιθαληθνχο 

Αγψλεο. Απηή ε αλαθνίλσζε έδσζε αθνξκή ζηελ αληηπνιίηεπζε λα εμαπνιχζεη 

επίζεζε ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο. Γεληθφηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 1964 πξνθιήζεθε 

ζφξπβνο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην θαη ζηνλ ηχπν ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν ζχλαςεο 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο. Αξθεηνί βνπιεπηέο 

ηάρζεθαλ ππέξ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, αλάκεζά ηνπο θαη ν 

ηακάηεο Μεξθνχξεο. Ζ αληηπνιίηεπζε επηηέζεθε ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ θαη 

ζηηο 9 Οθησβξίνπ 1964  ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε επίζεκε 

δήισζε, δηαςεχδνληαο ηηο εηδήζεηο πεξί απνθαηάζηαζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
55

 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν Behar Shtylla πξφηεηλε λα εθκεηαιιεπηεί ε 

Αιβαλία ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη λα γίλνπλ ζηαδηαθά, ρσξίο  

πξνθαηαξθηηθνχο φξνπο,  θάπνηεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ. 

Πξφηεηλε λα κελ αλαιάβεη ε Αιβαλία απεπζείαο πξσηνβνπιίεο, αιιά εάλ ππήξραλ 

βνιηδνζθνπήζεηο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ή θάπνηα ηξίηε ρψξα, λα εμεηάδνληαλ 

ζεηηθά. Δπηπιένλ, πξφηεηλε λα γίλεη δεθηφο έλαο έιιελαο δεκνζηνγξάθνο ζηελ 

Αιβαλία θαη λα ζπκκεηείρε ε ρψξα ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα.
56

 Καηά 

ηα έηε 1960-1964 κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

εμαθνινχζεζε λα απνηειεί ν επαλαπαηξηζκφο ησλ ειιήλσλ αηρκαιψησλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο είραλ αίζην ηέινο, αθνχ κέρξη 

ην 1966 είραλ επαλαπαηξηζζεί πεξίπνπ 1.500 άηνκα κε πεξίπνπ 22.000 δψα.
57
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 AMPJ, V. 1966, D. 289, fl. 76: «Mbi marrëdhëniet midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 

Mbretërisë së Greqisë. Tratativat për normalizimin e relatave dipllomatike gjatë periudhës 1960-1966 

(Πεξί ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1960- 1966)». 
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 AMPJ, V. 1965, D. 476, fl. 12 – 13: «Mbi marrëdhëniet e Greqisë me vendin tonë (Πεξί ζρέζεσλ ηεο 

Διιάδαο κε ηε ρψξα καο)». 
56

 ην ίδην, fl.13-14.  
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 AMPJ, V. 1966, D. 289, fl. 71: «Mbi marrëdhëniet midis Republikës Popullore të Shqipërisë dhe 

Mbretërisë së Greqisë. Tratativat për normalizimin e relatave dipllomatike gjatë periudhës 1960-1966 
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ε απηφ ην πιαίζην, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα κε δνζεί απάληεζε ζηηο δειψζεηο 

Παπαλδξένπ ζηελ εθεκεξίδα Le Monde
58

 θαη λα κελ ππάξμεη επίζεο θακία 

αληίδξαζε απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν. Αληίζεηα, πξνηάζεθε 1) λα πξνρσξήζεη ν 

επαλαπαηξηζκφο ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ πνπ είρε ήδε πξνεηνηκαζηεί, 2) λα γηλφηαλ 

δεθηφ ην αίηεκα ηεο ειιεληθήο επηηξνπήο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζην Αξγπξφθαζηξν, 3) λα δίλνληαλ νδεγίεο ζηνπο 

αιβαλνχο πξέζβεηο ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο έιιελεο νκνιφγνπο ηνπο πνπ 

ήηαλ ζεηηθνί ζε κηα πξνζέγγηζε, γηα λα δηαπηζησζεί ε ζηάζε ηνπο.
59

 

Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Αζήλα ε αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

Βαιθαληθψλ Αγψλσλ, πνπ ζα δηεμάγνληαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1965, δήηεζε ηε γλψκε 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζε απηνχο ηνπο αγψλεο. Ο 

Παπαλδξένπ εκθαληδφηαλ απνιχησο ζχκθσλνο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Αιβαλίαο, αιιά 

ε αληηπνιίηεπζε αληηδξνχζε ζεσξψληαο πσο κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα ζήκαηλε ηελ 

αλαγλψξηζή ηεο. Καηεγνξνχζε ηνλ Παπαλδξένπ φηη επηζπκνχζε λα αλαγλσξίζεη ηελ 

Αιβαλία θαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο καδί ηεο. χκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε αιβαληθή πιεπξά, ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ δελ είρε ηνλ 

έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο ππήξρε έληνλε αληίδξαζε κε επηθεθαιήο 

αμησκαηηθνχο, εκπφξνπο θαη βηνκήραλνπο, ζπκπαζνχληεο ηνλ Καξακαλιή, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνβεί ζε ππνρσξήζεηο.
60

 Ζ θπβέξλεζε 

Παπαλδξένπ ζπλέρηδε λα βξίζθεηαη ζε αξθεηά δχζθνιε ζέζε, αθνχ βαιιφηαλ 

ζπλερψο γηα ηα δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ηνπ 

Καξακαλιή.
61

 

χκθσλα κε ην αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηηο 18 Μαξηίνπ 1966 ν 

έιιελαο πξέζβεο ζην Βνπθνπξέζηη, Αιέμαλδξνο Αξγπξφπνπινο, ζε ζπλνκηιία πνπ 

είρε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Rapi Gjermeni, ηνπ είπε πσο κε βάζε ηηο δειψζεηο ηεο 

                                                                                                                                                                      
(Πεξί ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1960- 1966)». 
58

 ηελ εθεκεξίδα Le Monde ηεο 3
εο

  Ηνπιίνπ 1964, δεκνζηεχηεθε ε απάληεζε  ηνπ Παπαλδξένπ ζε 

εξψηεκα γηα ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία  κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ δελ 

πθίζηαλην ζρέζεηο  θαη πσο ε Διιάδα αλέκελε πάληα ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Σεζζάξσλ 

ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ (νβηεηηθήο Έλσζεο, ΖΠΑ, Βξεηαλίαο, θαη Γαιιίαο), βι. AMPJ, V. 1964, D. 

740, fl. 12: «Informacion mbi disa dekllarata të personaliteteve greke rreth „Epirit të Veriut‟ dhe disa 

masa që mund të merren nga ana jonë (Δλεκέξσζε γηα κεξηθέο δειψζεηο ειιεληθψλ πξνζσπηθνηήησλ 

ζρεηηθά κε  ηε „Β. Ήπεηξν‟ θαη κεξηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηελ πιεπξά καο)», 11 

Ηνπιίνπ 1964. 
59

 ην ίδην, fl. 13- 14. 
60

 AMPJ, 1965, D. 478, fl. 9-10: Ulvi Lulo πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Κάηξν, 7 Μαξηίνπ 1965. 
61

 ην ίδην, fl. 11: Ulvi Lulo πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Κάηξν, 21 Μαξηίνπ 1965. 



 

26 
 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο ήιπηδε φηη ζα βειηηψλνληαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

εάλ θαη ε αιβαληθή πιεπξά εθδήισλε ηελ ίδηα επηζπκία.
62

 

Μία εβδνκάδα αξγφηεξα, ζηηο 24 Μαξηίνπ, ν έιιελαο πξέζβεο δήηεζε λα 

ζπλαληεζεί κε ηνλ αιβαλφ ζπλάδειθφ ηνπ θαη ηνλ επηζθέθηεθε καδί κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. ε απηή ηε ζπλάληεζε –ζχκθσλα κε ην αιβαληθφ ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ– ν έιιελαο πξέζβεο  ηνπ γλσζηνπνίεζε φηη: 

«Έρσ ιάβεη έλα ηειεγξάθεκα απφ ηελ θπβέξλεζε φπνπ κνπ αλαθέξεηαη φηη 

ε πξνεγνχκελε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε εγείξεη δηεθδηθήζεηο πξνο ηε 

„Βφξεην Ήπεηξν‟,  πνπ γηα ζάο είλαη ε λφηηα Αιβαλία. Ζ  ησξηλή ειιεληθή 

θπβέξλεζε είλαη ππέξ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Αιβαλία  

παξαθάκπηνληαο απηφ ην δήηεκα κε ζθνπφ λα νκαινπνηεζνχλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Απηή είλαη κία παξαρψξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη εκείο ειπίδνπκε φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζα  

αληαπνθξηζεί ζεηηθά πξνο απηή ηε ζηάζε».
63

 

Σν αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δήηεζε απφ ηνλ Halim Budo λα ρεηξηζηεί 

απηφ ην δήηεκα θαη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ έιιελα Μφληκν Αληηπξφζσπν ζηνλ ΟΖΔ, 

αθνχ ν Gjermeni κεηαηέζεθε απφ ην Βνπθνπξέζηη. Σνπ έδσζε ιεπηνκεξείο νδεγίεο 

γηα ην ηη ζα έπξεπε λα εηπσζεί ζηε ζπδήηεζε κε ηνλ έιιελα νκφινγφ ηνπ, 

ππνδεηθλχνληάο ηνπ λα αλαθέξεη πσο ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζεσξνχζε ζεηηθή ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ. Μεηαμχ 

άιισλ, ηνπ δεηνχζε λα ηνλίζεη ηνπο ιφγνπο πνπ εκπφδηζαλ ηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ε δηεθδίθεζε ηεο Διιάδαο γηα ηε 

Βφξεην Ήπεηξν ήηαλ έλα δήηεκα πνπ δελ ππήξρε γηα ηελ αιβαληθή πιεπξά θαη γη‟ 

απηφ ε Αιβαλία δε ζα έθαλε θακία ππνρψξεζε. Δπίζεο, γηα ην δήηεκα ηεο 

«εκπφιεκεο θαηάζηαζεο» ε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε μεθαζαξίζεη δεκνζίσο πσο 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο δελ είρε ππάξμεη νχηε ππήξρε εκπφιεκε θαηάζηαζε.
64

 

ηα ηέιε Μαΐνπ ν Halim Budo ζπλαληήζεθε κε ηνλ έιιελα πξέζβε  Α. Ληάηε, 

κε ηνλ ηειεπηαίν λα αλαθέξεη πσο ζηε ζπλάληεζε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ δελ ήηαλ ν 
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έιιελαο πξέζβεο πνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία, αιιά ν ίδηνο ν Gjermeni, θάηη πνπ 

αξλήζεθε ν Budo.
65

 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ εζηκνηππηθή επίζθεςε πνπ έθαλε ν Josif 

Bogaçe ζηνλ έιιελα πξέζβε ζην Βνπθνπξέζηη, ν ηειεπηαίνο ηνπ αλέθεξε  πσο «ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ, αιιά 

πξνζθξνχεη ζε κηθξέο δηαθσλίεο ηνπ θφκκαηνο ηεο ΔΡΔ θαη εξγάδεηαη γηα λα ηηο 

πξνζπεξάζεη ψζηε λα ιεθζεί ε νκφθσλε έγθξηζε ηεο θπβέξλεζεο».
66

 

Παξάιιεια, ν ειιεληθφο ηχπνο ππνζηήξηδε πσο ε Αιβαλία ήηαλ εθείλε πνπ 

είρε ηελ πξσηνβνπιία ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο γηα νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ. 

χκθσλα επίζεο κε ηα δεκνζηεχκαηα απηά, ηα θφκκαηα θαη δηάθνξεο πνιηηηθέο 

νκάδεο θαηαδίθαδαλ ηελ  πξσηνβνπιία θαη δεηνχζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα 

παξαηηεζεί απφ ηηο ζπλνκηιίεο κε ηελ αιβαληθή πιεπξά εάλ δελ ιακβάλνληαλ ππφςε 

νη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο. Μφλν ηφηε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε νκαινπνίεζε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο.
67

  ρεδφλ φινη νη βνπιεπηέο ηεο 

πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ κε επηθεθαιήο ηνλ Πηπηλέιε ηάρζεθαλ θαηά ηεο 

απνθαηάζηαζεο  ησλ ζρέζεσλ.
68

 

Ο πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο Mehmet Shehu ζε ζπλνκηιίεο πνπ είρε κε 

αληηπξνζσπεία ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο αλέθεξε φηη ε Αιβαλία δε δερφηαλ ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηεο Διιάδαο φηη ε λφηηα Αιβαλία, ε «Βφξεηνο Ήπεηξνο», ήηαλ ειιεληθή 

θαη πσο ήηαλ έλα ζέκα ην νπνίν δελ δηαπξαγκαηεπφηαλ. Πξφζζεζε φηη φρη κφλν δε 

ζπδεηνχζε ην δήηεκα ηεο λφηηαο Αιβαλίαο, αιιά δε δερφηαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα εθφζνλ ακθηζβεηνχηαλ ηα λφηηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο. Δπηπιένλ, δήισζε πσο ε Αιβαλία ήηαλ έηνηκε λα πνιεκήζεη κε ηελ Διιάδα 

γηα ηε λφηηα Αιβαλία.
69

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, ζηφρνο ησλ Σηξάλσλ –κεηαμχ 

άιισλ– ήηαλ λα κελ αλαιάβνπλ ζην εμήο θακία πξσηνβνπιία γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη νχηε λα εκθαλίδνληαλ ζηνπο Έιιελεο σο 
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ελδηαθεξφκελνη γη‟ απηφ ην δήηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ε ειιεληθή πιεπξά ζα έζεηε ην 

ζέκα απηφ ρσξίο θαλέλαλ φξν θαη πξναπαηηνχκελν, ε απάληεζε ηεο Αιβαλίαο ζα 

ήηαλ ζεηηθή. Παξά ην ζρεηηθφ πνιηηηθφ αδηέμνδν, ζην επίπεδν ηεο εκπνξηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζπλερίζηεθαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχλαςε εκπνξηθήο ζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο θαη νη ζπδεηήζεηο γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.
70

 

Οη παξαπάλσ δηκεξείο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο νδήγεζαλ 

ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα κφλν κεηά ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηε ρνχληα ην 1967. Γχν κήλεο κεηά ην πξαμηθφπεκα 

ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ζπλήιζε ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ 

δηππεξεζηαθή ζχζθεςε κε ζέκα ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο. Ζ ζχζθεςε θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα έπξεπε λα γίλνπλ δηεξεπλεηηθέο  θξνχζεηο ζε επηκειεηεξηαθφ 

επίπεδν κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.
71

 Ζ θπβέξλεζε 

ησλ ζπληαγκαηαξρψλ αθνινχζεζε κία πνιηηηθή πξνζέγγηζεο κε ηελ Αιβαλία θαη 

έθαλε πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηε γεηηνληθή ρψξα.
72

 

Δλ ηέιεη, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο απνθαηαζηάζεθαλ 

νη εκπνξηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο. Αλ θαη εθ 

πξψηεο φςεο απηή είλαη κία παξάδνμε εμέιημε, εμεγείηαη εληνχηνηο απφ ηηο δηεζλείο 

θαη βαιθαληθέο εμειίμεηο πνπ ψζεζαλ ηε Γχζε λα επηδηψμεη πξνζέγγηζε κε ηα Σίξαλα 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ρνχληα ήηαλ πεξηζζφηεξν επζπγξακκηζκέλε κε ηηο ΖΠΑ, 

αιιά θαη θνβφηαλ ιηγφηεξν ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε.
73

 

Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο ζηε Νέα Τφξθε, ζηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 

1971 ηα ππνπξγεία Δμσηεξηθψλ ησλ δχν ρσξψλ κε κία ιαθσληθή αλαθνίλσζε 

δήισζαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ.
74

 Ζ Αιβαλία 

εθκεηαιιεχζεθε ηε δηεζλή απνκφλσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο θαη παξφιν 

πνπ νχηε ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ είρε επηιπζεί, νχηε ηα δηθαηψκαηα ηεο 
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ειιεληθήο κεηνλφηεηαο είραλ δηαζθαιηζηεί, αιιά νχηε θαη ε άξζε ηεο εκπφιεκεο 

θαηάζηαζεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί, νη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο νκαινπνηήζεθαλ.
75

 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ 

θαηά ηηο δεθαεηίεο  ‟50-‟60 γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία ππήξμε ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ θαη βαζηθφο άμνλαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ 

ηνπο. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο απέλαληη ζηελ 

ειιεληθή κεηνλφηεηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ε νπνία είρε 

δηακνξθσζεί ζηελ Αιβαλία κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Hoxha. Γη‟ απηφ 

ην ιφγν είλαη ρξήζηκν λα πεξηγξαθνχλ νη πνιηηηθέο εμειίμεηο, ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ εθεί ψζηε λα 

θαηαζηεί εκθαλέο ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ δνχζε ε ειιεληθή κεηνλφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ 

 

α) Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο  

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ε θπβέξλεζε ηνπ Hoxha επηδφζεθε ζε μεθαζάξηζκα 

ινγαξηαζκψλ κε ηνπο «εγθιεκαηίεο πνιέκνπ» θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ. 

Έηζη, ζχληνκα απαιιάρηεθε απ‟ φζεο αληηπνιηηεπηηθέο δπλάκεηο είραλ απνκείλεη.
76

 

ην ηέινο ηνπ 1946, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο είρε θαηαθέξεη λα ζβήζεη θάζε 

νξγαλσκέλε αληίζηαζε, κε εμαίξεζε θάπνηεο κηθξέο νκάδεο ζηε βφξεηα Αιβαλία, πνπ 

ζπλέρηδαλ ηνλ έλνπιν αγψλα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40.
77

 

 Με ηελ θαζαίξεζε ηνπ Sejfulla Malëshova απφ ην Πνιηηηθφ Γξαθείν θαη ηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή, άξρηζαλ νη εθθαζαξίζεηο ηνπ θφκκαηνο απφ «αλεπηζχκεηα 

ζηνηρεία». Ο Malëshova θαηεγνξήζεθε γηα πξνψζεζε δεμηψλ απφςεσλ ζε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. 

Τπνζηήξηδε κία αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ αλάπηπμε ζηελφηεξσλ 

ζρέζεσλ κε ηε Γχζε.
78

 

Σν 1946 πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθή εθθαζάξηζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Αιβαλίαο κε ηε δηαγξαθή 1.246 αηφκσλ, αξηζκφο πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ.
79

 

χκθσλα κε ηνλ Hoxha, ζηελ επαξρία Αγ. αξάληα βεβαηψζεθε φηη ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ θφκκαηνο απηήο ηεο πεξηνρήο ππήξραλ αξθεηά «ερζξηθά θαη χπνπηα ζηνηρεία» θαη 

γη‟ απηφ ηνλ ιφγν δηαγξάθηεθαλ 89 άηνκα κε «θαθή πνιηηηθή ζηάζε» θαηά ην 

παξειζφλ αιιά θαη ην παξφλ.
80

 

Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο κέρξη ην 1948, γηα ράξε ηεο ζηελήο 

θηιίαο κε ηνπο γηνπγθνζιάβνπο θνκκνπληζηέο, θαηαδηθάζηεθαλ θαη εμνληψζεθαλ 

πνιιέο πξνζσπηθφηεηεο, φρη κφλν απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, αιιά θαη απφ ηνπο θφιπνπο 

ησλ θνκκνπληζηψλ, νη νπνίνη έβιεπαλ κε δπζπηζηία θαη θαρππνςία ηηο ζρέζεηο κε ηε 
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Γηνπγθνζιαβία, φπσο ήηαλ ν Νako Spiro, ν νπνίνο απηνθηφλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1947, ελψ θαηεγνξνχηαλ γηα αληηγηνπγθνζιαβηθή ζηάζε. Μεηά ηε ξήμε κε ηε 

Γηνπγθνζιαβία, θαηαδηθάζηεθαλ, εμνληψζεθαλ θαη δηαγξάθηεθαλ απφ ην θφκκα 

πνιιά δηνηθεηηθά ζηειέρε φπσο ν Koçi Xoxe θαη άιινη.
81

 

Μεηά ην ηέινο ηεο αιβαλν-γηνπγθνζιαβηθήο θηιίαο, ε Αιβαλία ζηξάθεθε 

πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη αλέπηπμε ζηελέο ζρέζεηο καδί ηεο. Σν 1950 έθηαζαλ 

ζηελ Αιβαλία, ζπγθεθξηκέλα ζην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ, 480 ζνβηεηηθνί αμησκαηηθνί 

θαη θξαηηθνί ππάιιεινη. Έλα κέξνο απ‟ απηή ηελ νκάδα, θαηαλεκήζεθε ακέζσο 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ελψ έλα άιιν, απνηεινχκελν απφ 

θξαηηθνχο ππαιιήινπο, αλέιαβε δηάθνξεο εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ θξαηηθή νξγάλσζε, 

θαζψο θαη ζηα ππνπξγεία.
82

 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1951 ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ έιαβε ηελ 

πιεξνθνξία φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε, ιφγσ ησλ ζπλερψλ απνδξάζεσλ Αιβαλψλ 

πξνο ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ εηζβνιψλ ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ 

ηκεκάησλ ζην αιβαληθφ έδαθνο, απνθάζηζε λα ιάβεη επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηε 

θξνχξεζε ησλ ζπλφξσλ ηεο κε ηελ Διιάδα. Μεηαμχ απηψλ, ήηαλ θαη ε ηνπνζέηεζε 

ηξηπιήο ζεηξάο ζπξκαηνπιεγκάησλ. Μάιηζηα, ιεγφηαλ φηη δχν ζνβηεηηθά πινία 

κεηέθεξαλ ζηελ Απιψλα, ζηα ηέιε Μαΐνπ 1951, πνιιέο ρηιηάδεο παζζάινπο, θαζψο 

θαη κεγάιε πνζφηεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο.
83

 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ ειιεληθψλ κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζηα ηέιε επηεκβξίνπ κε αξρέο Οθησβξίνπ, αλαθέξζεθαλ κεηαθνξέο 

πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη ηξνθίκσλ απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Πνισλία ζηελ Αιβαλία, 

ραξαθηεξηδφκελεο σο αζπλήζεηο. Δπξφθεηην γηα 3.000 ηφλνπο πνιεκηθνχ πιηθνχ, 

ζηηάξη, θνλζέξβεο θαη αξθεηέο εθαηνληάδεο θηβψηηα ππξνκαρηθψλ, 14-16 ειαθξά 

άξκαηα κάρεο θαη 120 θηβψηηα αληαιιαθηηθψλ, πνιεκηθφ πιηθφ ζε θηβψηηα, 

αληαιιαθηηθά ηξνραίνπ πιηθνχ, 80-90 κεγάια θηβψηηα κεραλεκάησλ, πξννξηδφκελα 

γηα ην λεζί άζσλα.
84
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Σν 1953 ζηελ Αιβαλία δελ είρε ζεκεησζεί βειηίσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ρψξαο θαη ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, ελψ νη επεκβάζεηο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζε θάζε εθδήισζε ηεο δσήο, είραλ εληζρπζεί πνιχ 

πεξηζζφηεξν. Παξάιιεια, φκσο, δηαπηζησλφηαλ πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθγχκλαζεο 

ησλ ζηξαηησηψλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ξψζσλ εθπαηδεπηψλ θαη ζηνλ εθνδηαζκφ 

ηνπ αιβαληθνχ ζηξαηνχ ζε ζηξαηησηηθά είδε θαη πνιεκηθφ πιηθφ.
85

 

ηα ππνπξγεία θαη ζε φια ηα δεκφζηα γξαθεία ζηελ Αιβαλία ίζρπε ε ίδηα 

αξρή. Κάζε αιβαλφο ππνπξγφο είρε δίπια ηνπ έλαλ ξψζν «ζχκβνπιν», ν νπνίνο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είρε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππνπξγνχ. Δπηζπκία ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ Ρψζσλ ήηαλ λα θαηαζηείινπλ, άλεπ νίθηνπ, νπνηαδήπνηε απεηιή θαηά ηνπ 

θαζεζηψηνο. Οη ζπλνκσζίεο, νη ζπιιήςεηο θαη νη εθηειέζεηο εμαθνινπζνχζαλ λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηαβνιέο ησλ αλψηαησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ θξάηνπο.
86

 Δθηφο ησλ 

άιισλ, ζην ζηφραζηξν ηεο θνκκνπληζηηθήο θπβέξλεζεο ηέζεθαλ νη άλζξσπνη κε 

δπηηθή κφξθσζε θαη λννηξνπία, αιιά θαη πνιινί «χπνπηνη» θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη 

είραλ εθθξάζεη θάπνηα δπζαξέζθεηα.
87

 

Γηα ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλερήο εθθαζάξηζε ζηηο 

γξακκέο ηνπ θφκκαηνο. ην δηάζηεκα ησλ εηψλ 1946-1951 έγηλαλ αιιαγέο ζην 

πνζνζηφ ηνπ 40% θαη ζπλνιηθά 43 ζνβαξά κέιε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

θφκκαηνο είραλ εθθαζαξηζηεί.
88

 Μεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ, ν Ramiz Alia 

δήισζε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο έγηλαλ ιάζε θαη ν 

Hoxha, σο θχξηνο εγέηεο ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο, είρε ηελ θχξηα επζχλε. ε 

φ,ηη  αθνξά ηηο απζηεξέο ηηκσξίεο κεξηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο, θαζψο 

θαη ηελ απνκφλσζε ηεο ρψξαο, ε επηξξνή ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηηο 
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«ακθηβνιίεο», ηηο νπνίεο είρε θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη ε Αιβαλία θηλδχλεπε απφ ηηο 

ζπλνκσζίεο ησλ μέλσλ.
89

 

 Ζ  θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε ησλ Σηξάλσλ ζηεξηδφηαλ ζηελ πνιηηηθή φηη ε 

Αιβαλία θηλδχλεπε απφ ηνπο γείηνλέο ηεο  θαη θαιιηεξγνχζε ζην ιαφ ηελ αληίιεςε, 

φηη νη  γεηηνληθέο ρψξεο  ήζειαλ λα ηε δηακειίζνπλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν  ζεσξνχζε 

απαξαίηεηε ηελ θαηαζθεπή νρπξσκαηηθψλ έξγσλ.  

Σν 1950, νη εξγαζίεο νρχξσζεο νξεηλψλ ζεκείσλ ζπλερίδνληαλ ζηελ πεξηνρή 

Δξζέθαο-Πξεκεηήο-Λεζθνβηθίνπ. Δληαηηθέο εξγαζίεο γίλνληαλ γηα ηελ νρχξσζε ηεο 

γξακκήο βφξεηα ηνπ πνηακνχ Langaricë (Λαγθάληηζηα), βφξεηα ηνπ Λεζθνβηθίνπ. Σα 

έξγα απηά ήηαλ πνιπβνιεία θαη ππξνβνιεία θαη ηα πεξηζζφηεξα απ‟ απηά ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθπξφδεκα.
90

 

Ορπξσκαηηθά έξγα γίλνληαλ θαη ζηελ πεξηνρή βνξείσο ηνπ πνηακνχ 

Μπίζηξηηζα θαη ηεο γξακκήο Αγ. αξάληα-Γεσξγνπηζάηη. Δπίζεο, γίλνληαλ εξγαζίεο 

λέσλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή βνξείσο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ (θαξθίηζα-

Γαξδίθη-Δξίληη). Πιεξνθνξίεο αλέθεξαλ πσο είραλ γίλεη θαη αξθεηά νρπξσκαηηθά 

έξγα ζηελ παξακεζφξηα πεξηνρή απφ ην ρσξηφ σηήξα-Πέπειε-Δπηζθνπή-Ληκπφρνβν 

θαη ζηελ πεξηνρή έιηζε-ρσξηάδεο-σπηθή-Πνιχηζαλε-Σζηάηηζηα-Υισκφ, θαζψο 

θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
91

 

Σαπηφρξνλα, ην θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Αιβαλία απαγφξεπε ηελ ίδξπζε 

κε ζνζηαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνπαγάλδα πνπ ζηφρεπε ζηελ 

αλαηξνπή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 45 ρξφλσλ ηεο θνκκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νηθνλνκία, ε πνιηηηθή, ηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα  ήηαλ 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θφκκαηνο.
92

 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, πνπ έδσζε νκνγελήο απφ ηελ Αιβαλία, ζηα ρσξηά 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ηέζζεξηο θνξέο ην κήλα, θαηά ηηο εζπεξηλέο ψξεο, 

γίλνληαλ θνκκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο. ε απηέο, νη νκηιεηέο ζηηγκάηηδαλ δεκνζίσο 

ηνπο θξηλφκελνπο σο «αληηδξαζηηθνχο», ηνπο απέπεκπαλ απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο, ηνπο 

αθαηξνχζαλ ηηο ηαπηφηεηεο, κε ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηξνθίκσλ, άξηνπ 

θιπ. θαη ηελ επηβνιή βαξχηαησλ θπξψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηηο ζπγθεληξψζεηο 

απηέο αλαθνηλψλνληαλ νη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θφκκαηνο, 
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φπσο επίζεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαηνίθσλ. Γελ επηηξεπφηαλ θαλέλα ζρφιην γηα 

ηηο ιακβαλφκελεο απνθάζεηο.
93

 

Σα κέιε ηνπ Λατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ελψ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ε θξαηηθή εμνπζία αληηπξνζσπεπφηαλ απφ ηα ιατθά ζπκβνχιηα. ηα 

ιατθά ζπκβνχιηα αληηπξνζσπεχνληαλ ηα ρσξηά, νη θσκνπφιεηο θαη νη πεξηθέξεηεο.
94

 

Σα ιατθά ζπκβνχιηα ήηαλ ηα φξγαλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζην ρσξηφ. Καηά ηελ 

άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ζπλεξγάδνληαλ κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ρσξηνχ θαη κε 

ηηο νξγαλψζεηο ησλ «εξγαηηθψλ καδψλ» θαη είραλ ππνρξέσζε λα ιχζνπλ εληφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπο φια ηα δεηήκαηα κε γεληθφ θαη ηνπηθφ ραξαθηήξα.
95

 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ιατθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ρσξηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ 

θαη ε ελαζρφιεζε  κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε γεσξγία, ελψ ζα έπξεπε λα 

«πνιεκνχλ δίρσο έιενο ηελ ερζξηθή δξάζε ηνπ θνπιάθνπ ζην ρσξηφ». Σα ιατθά 

ζπκβνχιηα αζρνινχληαλ κε ηνλ ηνκέα ησλ δαζψλ θαη ησλ βνζθφηνπσλ, ηνλ ηνκέα 

ηεο βηνηερλίαο, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ θνηλνηηθψλ εξγαζηψλ (δξφκνη, ζπίηηα, λεξφ), ηεο 

παηδείαο (ζρνιεία, θξνληηζηήξηα θ.ά.), ηεο πγείαο (εκβνιηαζκνί, νξθαλά, 

απνρεηεχζεηο θ.ά.) θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα (θφξνη, θ.ά.).
96

 

ζνλ αθνξά ηε λενιαία ζηελ Αιβαλία, ζε θάζε πφιε ή ρσξηφ ππήξρε 

Οξγάλσζε ηεο Νενιαίαο, ε νπνία δηεπζπλφηαλ απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο θαη έλα 

ζπκβνχιην. ηε Νενιαία εγγξάθνληαλ ππνρξεσηηθά φια ηα παηδηά ειηθίαο 15-20 

εηψλ.
97

 Οπζηαζηηθά, ε νξγάλσζε ηεο λενιαίαο δηεπζπλφηαλ απφ ην θφκκα. Αλά 

ηξηεηία ζπλεξρφηαλ ην παλαιβαληθφ ζπλέδξην ηεο λενιαίαο, ζπλήζσο ζηα Σίξαλα. ε 

απηφ ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη ησλ επαξρηψλ, εθιεγκέλνη απφ  ηε Νενιαία. 

ηελ Απιψλα ππήξρε θξνληηζηήξην (kurs) εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηεο 

Νενιαίαο θαη ε θνίηεζε ήηαλ δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ. ε απηφ εθπαηδεχνληαλ γηα ηνλ 

ηξφπν δηαθψηηζεο θαη πξνπαγάλδαο πξνο ηε λενιαία, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζην 

κέιινλ ζε πξαγκαηηθνχο νπαδνχο θαη κέιε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηέο πξνζπαζνχζαλ λα δηδάμνπλ ζηε λενιαία ηελ θνκκνπληζηηθή 

                                                           
93

 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 5, ππνθάθ. 2:  Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Αζήλα, 4 Ηνπιίνπ 1953. 
94

 Vickers, ό.π., ζ. 246. 
95

 AQSh, F. 489, V. 1951, D. 58, fl. 1: Πξνεδξείν ηνπ Λατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, «Udhëzime mbi 

funksionimin e Këshillave Popullore të fshatrave (Οδεγίεο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ πκβνπιίσλ 

ησλ ρσξηψλ)», Σίξαλα, 2 Απξηιίνπ 1951. 
96

 Βι. πεξηζζφηεξα ζην ίδην, fl. 3-5. 
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θνζκνζεσξία. Σα ζηειέρε ηεο Νενιαίαο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ρσξηψλ αθφκα, ζα 

έπξεπε λα είλαη κέιε ηνπ θφκκαηνο. Οη δηαθσηηζηέο ηεο Νενιαίαο πνπ αλήθαλ ζηελ 

επαξρηαθή επηηξνπή πεξηθέξνληαλ ζηα ρσξηά, δηαθεκίδνληαο ηα έξγα ησλ Λατθψλ 

Γεκνθξαηηψλ. Οη ίδηνη πνιιέο θνξέο παξεπξίζθνληαλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο 

λενιαίαο ησλ ρσξηψλ, ζηηο νπνίεο πξνέηξεπαλ ηνπο λένπο λα εγγξαθνχλ σο εζεινληέο 

ζηηο εξγαηηθέο ηαμηαξρίεο.
98

 

Σν 1949  ηδξχζεθε ε ρνιή ηνπ Κφκκαηνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Κφκκαηνο Δξγαζίαο Αιβαλίαο (ΚΔΑ), (αξγφηεξα ζεσξήζεθε έηνο ίδξπζεο ην 1945, 

φηαλ έγηλε ην πξψην θξνληηζηήξην) γηα ηε κφξθσζε ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ 

θξάηνπο. Απηή ε ζρνιή απνηεινχζε ην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ θφκκαηνο. 

Οη ζπνπδαζηέο δηδάζθνληαλ ηελ ηζηνξία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ηελ ηζηνξία ηνπ ΚΔΑ, δηαιεθηηθφ θαη ηζηνξηθφ πιηζκφ, πνιηηηθή 

νηθνλνκία, θαζψο θαη ηηο αξρέο νξγάλσζεο ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο.
99

 Σν 1964 

είραλ απνθνηηήζεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή 4.000 ζηειέρε.
100

 

Παξά ηελ ίδξπζε ηεο ζρνιήο ηνπ θφκκαηνο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, 

ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο παξέκελε. Σν 1952, φηαλ 

είραλ πεξάζεη επηά ρξφληα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο, ην Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα ηεο Αιβαλίαο θπξηαξρνχηαλ απφ ακαζείο. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Spiro 

Pano, ην 1952, φηαλ ην Κφκκα Δξγαζίαο Αιβαλίαο (ΚΔΑ) είρε ζχκθσλα κε ην 

δεχηεξν πλέδξην 44.418 θνκκνπληζηέο, είρε ζηνπο θφιπνπο ηνπ πάλσ απφ 1.300 

αλαιθάβεηνπο θαη πάλσ απφ 13.000 εκηαλαιθάβεηνπο. 

ηελ έθζεζε αλαθεξφηαλ σο πξνβιήκαηα ηνπ θφκκαηνο αθελφο φηη δηάθνξα 

άηνκα πνπ είραλ δηαγξαθεί, είραλ γίλεη δεθηνί ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ δελ ήηαλ 

γλσζηνί∙ φηη έγηλαλ δεθηνί ζην ζηξαηφ, ζηα ηκήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

ζηνπο ζηδεξφδξνκνπο θαη αιινχ. Καη αθεηέξνπ φηη δηάθνξα «θαθά άηνκα», πνπ 

θαηάθεξαλ λα κπνπλ ζην θφκκα, έθεξαλ ζην θφκκα άηνκα αλάινγα κε ηηο θηιηθέο θαη 

ζπγγεληθέο ηνπο ζρέζεηο.  

Μάιηζηα, απνηεινχζε κεγάιε αδπλακία γηα ην θφκκα φηη ζηηο πεξηνρέο 

Κνξπηζάο, Αγ. αξάληα θαη Κνιηφληα ππήξραλ 203 θνκκνπληζηέο, ησλ νπνίσλ νη 

νηθνγέλεηεο είραλ δξαπεηεχζεη απφ ηελ Αιβαλία θαη 1.022 είραλ ζπγγελείο ζηελ 
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μεληηηά, ζηηο ΖΠΑ θαη άιιεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο θαη φηη ζ‟ απηνχο κπνξνχζε λα 

αζθεζεί επθνιφηεξα ε «πίεζε ηνπ ερζξνχ».
101

  

Δπηπιένλ, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνιιά κέιε είραλ ράζεη ηηο  

ηαπηφηεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θφκκαηνο. Γηαπηζησλφηαλ φηη πνιιέο αδπλακίεο 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο πήγαδαλ απφ ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ θνκκνπληζηψλ. Γη‟ απηφ, ζεσξνχηαλ απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηεο 

ηδενπνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ θνκκνπληζηψλ, ε  βειηίσζε ηεο 

εξγαζία ηεο ζρνιήο ηνπ θφκκαηνο, ε εμαθάληζε  ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ησλ κειψλ θαη 

ε κε απνδνρή αλαιθάβεησλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ θφκκαηνο. Δπίζεο, ζεσξνχηαλ 

απαξαίηεηε θαη ε  ελίζρπζε  ησλ νξγαλψζεσλ βάζε ηνπ θφκκαηνο, ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο πξαγκαηηθά θέληξα κπνιζεβίθηθεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ 

θνκκνπληζηψλ.
102

  

Αλαθνξηθά κε  ηε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο ζηε δηνίθεζε ηνπ 

θξάηνπο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί θαηείραλ αμηψκαηα θαη βξίζθνληαλ ζε 

πςειέο ζέζεηο, φπσο ν Βαζίιεο Ναζαλαήι απφ ηε Γξφβηαλε, ν νπνίνο είρε δηνξηζηεί 

πξεζβεπηήο ηεο Αιβαλίαο ζηε Μφζρα. Ο αδεξθφο ηνπ, Αλδξέαο Ναζαλαήι, ν νπνίνο 

είρε ζπνπδάζεη ζηελ Κέξθπξα, ήηαλ ζεκαίλνλ κέινο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο 

θαη αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζηελ Αιβαλία.
103

 Σν 1951 ν ξαδηνζηαζκφο ησλ 

Σηξάλσλ αλαθνίλσζε φηη απφ ηα 750 άηνκα πνπ απνηεινχζαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζην ρσξηφ Βνπιηαξάηεο ηεο επαξρίαο Αξγπξνθάζηξνπ, 40 άηνκα 

θαηείραλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζην ζηξαηφ θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο Αιβαλίαο.
104

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, απφ ηελ απειεπζέξσζε 

κέρξη ην 1958, απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο εθιέρζεθαλ ηέζζεξηο 

βνπιεπηέο ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην θαη νθηψ άηνκα σο κέιε ζηηο Δθηειεζηηθέο 

Δπηηξνπέο ησλ επαξρηψλ Αξγπξνθάζηξνπ θαη Αγ. αξάληα. Δπηπξνζζέησο, 310 

άηνκα ήηαλ ππάιιεινη κε δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο ζηελ επαξρία Αξγπξνθάζηξνπ θαη  

Αγ. αξάληα, ελψ 41 άηνκα είραλ απμεκέλεο  αξκνδηφηεηεο  ζηε «ιατθή εμνπζία» 
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 ην ίδην.  
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εθηφο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, φπσο ζηα Σίξαλα θαη αιινχ. ηνλ αιβαληθφ ζηξαηφ 

ππήξραλ 328 κεηνλνηηθνί αμησκαηηθνί.
105

 

ην εζσηεξηθφ ηεο Αιβαλίαο, ε θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε επηζπκνχζε λα 

επηβιεζεί κε θάζε ηξφπν θαη απηφ ζήκαηλε παξαθνινχζεζε ησλ αληηθνκνπληζηψλ 

απφ ηα φξγαλα ηεο Sigurimi. πρλά ζηέιλνληαλ ζηηο θπιαθέο ρσξίο ιφγν θαη έηζη 

εμνληψλνληαλ νη αληηθξνλνχληεο. Παξάιιεια, ε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

θαζεζηψηνο. 

Σα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ Μ. Γπλάκεσλ θαη ησλ γεηηφλσλ ηεο 

Αιβαλίαο, ψζεζαλ ηηο ΖΠΑ λα αλαιάβνπλ θπξίσο ππφ ηελ επζχλε ηνπο ηελ αλάπηπμε 

αλαηξεπηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο. Σν 1951 νη ΖΠΑ 

επηδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αιβαλία θαη ε 

πξνζπάζεηά ηνπο πεξηνξηδφηαλ αθφκε ζην νξγαλσηηθφ ζηάδην θαζψο δελ ππήξραλ 

πνιινί αιβαλνί απφδεκνη ππφ ηελ επηξξνή ηνπο.
106

 

Ζ ειιεληθή πιεπξά εθηηκνχζε φηη ε ακεξηθαληθή ζηάζε, έλαληη ησλ βιέςεψλ 

ηεο ήηαλ επκελήο. Δληνχηνηο, νη Ακεξηθαλνί ζεσξνχζαλ φηη ε εκκνλή ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ θαη ηεο Διιάδαο ζηελ πνιηηηθή ηεο έλσζεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ δε 

ζα νδεγνχζε ζχληνκα ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ιφγσ ηνπ φηη ηα εζληθφθξνλα 

αιβαληθά ζηνηρεία, ζηα νπνία ζηεξηδφηαλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο, δελ 

ήηαλ πξφζπκα λα αλαιάβνπλ ηνλ αγψλα απηφ, πνπ ζα νδεγνχζε ηαπηφρξνλα ζηνλ 

αθξσηεξηαζκφ ηεο ρψξαο ηνπο. 

Ζ πξνπαγάλδα ζηελ Αιβαλία δηεμαγφηαλ κέζσ πξνπαγαλδηζηηθψλ θπιιαδίσλ 

θαη εθεκεξίδσλ πνπ ξίρλνληαλ απφ εηδηθά αεξνπιάλα, ηα νπνία εθηεινχζαλ εηδηθέο 
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λπθηεξηλέο πηήζεηο γηα ην ζθνπφ απηφλ. πλήζσο ηα έληππα απηά έθεξαλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο Δπηηξνπήο Διεύζεξεο Αιβαλίαο. Δπηπιένλ, πξνπαγαλδηζηηθέο εθπνκπέο 

ιάκβαλαλ ρψξα ηφζν κέζσ επηζήκσλ ακεξηθαληθψλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, 

αλακεηαδηδνκέλσλ απφ ξαδηνζηαζκνχο ζηελ Δπξψπε, φζν θαη κέζσ κπζηηθψλ 

ξαδηνζηαζκψλ πνπ κεηέδηδαλ πεξηζζφηεξν επαλαζηαηηθέο νκηιίεο.
107

 

Οη ακεξηθαληθέο απνζηνιέο νκάδσλ ζπγθξνηνχληαλ απνθιεηζηηθά απφ 

αιβαλνχο θπγάδεο πνπ βξίζθνληαλ ζε ζηξαηφπεδα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία. Απφ 

ηηο νκάδεο πιεξνθνξηψλ, άιιεο δηαρεηξίδνληαλ απεπζείαο ε Ακεξηθαληθή Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ θαη άιιεο ε Κεληξηθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ Διιάδνο (ΚΤΠΔ), 

κέζσ  ησλ Μνλάδσλ 4501 (Ησαλλίλσλ) θαη 4151 (Καζηνξηάο). 

Σν πξνζσπηθφ ησλ πξψησλ νκάδσλ εθπαηδεχηεθε θπξίσο ζην Μφλαρν θαη         

ππνβνεζεηηθά ζε θέληξα εθπαίδεπζεο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία. Οη νκάδεο ξίρλνληαλ 

ζηελ πεξηνρή πξννξηζκνχ ηνπο κε αιεμίπησηα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

εηζέδπαλ κέζσ ησλ ειιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ. Γηα ηελ πεξίπησζε αλάγθεο 

επαλφδνπ, ιάκβαλαλ εληνιή λα θαηαθχγνπλ ζην ειιεληθφ έδαθνο ή φηαλ απηφ δελ 

θαζίζηαην δπλαηφ, ζην γηνπγθνζιαβηθφ. 

Παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Ακεξηθήο,  ε Βξεηαλία  είρε θαη εθείλε 

ζρέδην, ην νπνίν πξνέβιεπε απνζηνιέο νκάδσλ γηα δξάζε ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο. 

Γηλφηαλ ξίςε πξνθεξχμεσλ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Διεύζεξεο Αιβαλίαο, 

κέζσ αεξνζθαθψλ νξκψκελσλ απφ ηηαιηθά αεξνδξφκηα θαη ζχκθσλα κε θάπνηα 

άιιε πιεξνθνξία απφ γηνπγθνζιαβηθά. Δπίζεο, ιάκβαλαλ ρψξα εθπνκπέο 

πξνπαγαλδηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ επηζήκνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ηνπ 

Λνλδίλνπ. Ζ έδξα ηνπ Βξεηαληθνχ Δπηηειείνπ πνπ θαηεχζπλε ηηο ελέξγεηεο πξνο ηελ 

Αιβαλία βξηζθφηαλ ζηελ Ηηαιία.
108

 

Καη ε Ηηαιία ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ Αιβαλία. Δπηζπκνχζε λα παξακείλεη 

ειεχζεξε, ππφ ηελ επηξξνή ηεο, ψζηε νη, έλαληη ηεο Ηηαιίαο, αθηέο λα βξίζθνληαη ζε 

θηιηθά ρέξηα, ράξηλ ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο ηεο. Οη Ηηαινί θαηέρνληαλ απφ 

θφβν κήπσο επηθξαηνχζε ζηε ρψξα απηή ε γηνπγθνζιαβηθή δηείζδπζε θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηηηντθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ειέγρνπλ ηελ 

Αδξηαηηθή. 
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ηελ Ηηαιία εθδηδφηαλ ε εθεκεξίδα Albanie Libre, ε νπνία δηεπζπλφηαλ θαη 

ρξεκαηνδνηνχηαλ απφ Ηηαινχο. ε θάζε επθαηξία ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, νη ηηαινί 

επίζεκνη, ην ξαδηφθσλν θαη ν ηχπνο δηαθήξπηηαλ φηη ε Ηηαιία  ελδηαθεξφηαλ φρη κφλν 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αιβαλίαο, αιιά  θαη γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηεο. 

Γηα ηελ πξνπαγάλδα θαηά ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο νη Ηηαινί 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο πξάθηνξεο νξζφδνμνπο, Αιβαλνχο ζηε ζπλείδεζε, ηδίσο 

Κνξπηζαίνπο, ηνπο νπνίνπο απέζηειιαλ θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, κε  εληνιή λα πείζνπλ ηε 

δηεζλή θνηλή γλψκε θαη θπξίσο ηνπο ζπκκαρηθνχο θχθινπο, φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ είρε ελζηεξληζηεί ηα αιβαληθά ηδεψδε.
109

 

ηελ Αιβαλία δξνχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηαιηθέο Τπεξεζίεο 

Πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξρε αληηδειία θαη αληηπαιφηεηα. Γξνχζε ε 

S.I.M. (Servizio Informazioni Militari), ε Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ ηνπ ηξαηνχ, ε 

Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ ηνπ Ναπηηθνχ, ε Τπεξεζία Αληηθαηαζθνπείαο. Οη νκάδεο 

απνζηνιψλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζπγθξνηνχληαλ απφ αιβαλνχο θπγάδεο, 

ζηξαηνινγεκέλνπο απφ ηα ζηξαηφπεδα ζηελ Ηηαιία.  

ζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, απηή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ 

επηζπκία ηεο λα δηαηεξεζεί ηνπιάρηζηνλ αξρηθά ην status quo ηεο Αιβαλίαο, 

θαηαβάιινληαο παξάιιεια πξνζπάζεηα λα αλαθηεζεί ε ζέζε ηελ νπνία είρε ε 

Γηνπγθνζιαβία πξηλ ηε ξήμε κε ηελ Κνκηλθφξκ. Ζ Γηνπγθνζιαβία νπδέπνηε ζα 

δερφηαλ δηακειηζκφ ηεο Αιβαλίαο κεηαμχ απηήο θαη ηεο Διιάδαο, δηφηη ηφηε θαη ε 

Ηηαιία ζα δεηνχζε κεξίδην ζηελ πεξηνρή ηεο Απιψλαο γηα λα απνθχγεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο Αδξηαηηθήο. Ζ γηνπγθνζιαβηθή ζέζε γηα ην δήηεκα ηνπ κέιινληνο 

ηεο Αιβαλίαο ήηαλ ε είζνδφο ηεο ζηε γηνπγθνζιαβηθή νκνζπνλδία, νπφηε απηή καδί 

κε ην Κφζζνβν ζα απνηεινχζαλ ην έβδνκν νκφζπνλδν θξάηνο. Κάηη ηέηνην εθηηκάην 

σο απίζαλν, αθνχ ε κνλαδηθή πεξίπησζε επηηπρίαο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ε βίαηε 

αλαηξνπή ηνπ αιβαληθνχ θαζεζηψηνο, ε δηαδνρή απφ θηιηθφ θαζεζηψο πξνο ηνλ Σίην 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε ελζσκάησζε.
110

 

Σν 1951 ν αιβαληθφο ζηξαηφο ππνινγηδφηαλ ζηνπο 70.000 άλδξεο. ηελ 

θεληξηθή Αιβαλία βξίζθνληαλ 10.000, ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ θαηαλεκεκέλνη ζηα 

ειιεληθά θαη γηνπγθνζιαβηθά ζχλνξα. Οη πνιπκειείο ξσζηθέο απνζηνιέο, πνπ 

αθίρζεζαλ, είραλ εγθαηαζηαζεί ζε φιε ηε ρψξα. Ζ πξνζνρή ηνπο ζηξεθφηαλ θπξίσο 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο κέζσ ηεο παξεκπφδηζεο θάζε 
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ελέξγεηαο αλαηξνπήο ηνπ απφ ην εζσηεξηθφ θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Σν θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο, παξά ηε δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ηνπ, εκθαληδφηαλ ηζρπξφ ζην εζσηεξηθφ 

κέησπν, απνθιείνληαο ηελ αλαηξνπή ηνπ ρσξίο ηζρπξή επέκβαζε απφ ην 

εμσηεξηθφ.
111

 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξείρε ν Αλαζηάζηνο Σδψλεο, ζηα ηέιε 

Γεθεκβξίνπ 1950 ξίθζεθαλ πξνθεξχμεηο ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηεο πφιεο ηνπ 

Αξγπξνθάζηξνπ απφ αεξνπιάλα άγλσζηεο εζληθφηεηαο. Απηέο πξνέηξεπαλ ην ιαφ 

ζηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν απαγνξεχηεθε ε θπθινθνξία ζηελ 

πεξηνρή απηή θαη πεξηζπιιέγεζαλ φιεο νη πξνθεξχμεηο.
112

 Φαίλεηαη πσο ε ξίςε 

πξνθεξχμεσλ ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα ρξφληα. Ο Hoxha γξάθεη ζην εκεξνιφγηφ 

ηνπ, πσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1956, αεξνπιάλα έξημαλ κπαιφληα πνπ πεξηείραλ 

πξνθεξχμεηο κε πεξηερφκελν ελάληηα ζηελ εμνπζία.
113

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Γχζε ζεσξνχζε φηη ζηελ Αιβαλία ππήξρε πξφζθνξν 

έδαθνο γηα ιατθή εμέγεξζε ελάληηα ζην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θαη φηη ρξεηαδφηαλ 

κία ζπίζα ή κία κηθξή ππνθίλεζε απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα απνηηλάμεη ν ιαφο ηνλ 

θνκκνπληζηηθφ δπγφ.
114

 Χζηφζν, νη απνζηνιέο νκάδσλ Αιβαλψλ απφ ην εμσηεξηθφ 

απέηπραλ παηαγσδψο. εκαληηθφηαην ξφιν ζηελ απνηπρία ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ 

έπαημε ν πξάθηνξαο ησλ βξεηαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ Kim Philby, ν νπνίνο ήηαλ 

δηπιφο πξάθηνξαο θαη έδηλε πιεξνθνξίεο ζηα Σίξαλα κέζσ ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο.
115
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 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2: Σειεγξάθεκα Παπαδφπνπινπ πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Σεξγέζηε, 11 Απξηιίνπ 1951. 
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 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 81, ππνθάθ. 6:  Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ηελ Πξνεδξεία ηεο Κπβεξλήζεσο, 

«Έθζεζηο Αμ/θνχ πλδέζκνπ ηεο 1
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 Οκ. Παξαηεξεηψλ ηεο 5-4-51», Αζήλα, 3 Μαΐνπ 1951. Γείγκαηα 

ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ ξίρηεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αιβαλίαο θαηά ην δηάζηεκα 1950-1951 

ππάξρνπλ ζην Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν ησλ Σηξάλσλ. Αλάκεζά ηνπο, κία πξνθήξπμε, ε νπνία 

εξξίθζε ζηελ πεξηνρή Σεπειελίνπ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 1950, ελεκέξσλε γηα ηελ ίδξπζε ζηηο 29 

Απγνχζηνπ 1949 ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο «Διεχζεξε Αιβαλία» απφ ηνπο απφδεκνπο Αιβαλνχο, πνπ 

εθπξνζσπνχζε φινπο ηνπο Αιβαλνχο νη νπνίνη επηζπκνχζαλ κία «έληηκε» θπβέξλεζε, εθθαζαξηζκέλε 

απφ ηνπο «ζπλσκφηεο θνκκνπληζηέο». Αλαθέξνληαλ θαη ηα κέιε ηεο «Διεχζεξεο Αιβαλίαο»: Hasan 

Dosti, Abas Kupi, Said Kryeziu, Zef Pali, Nuçi Kotta. Μία δεχηεξε πξνθήξπμε θαινχζε ην ιαφ λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπο, φηαλ εθείλνη ηνπο πιεζίαδαλ∙ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε απηέο∙ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αξρεγψλ ηνπο, ρσξίο 

φκσο λα εθζέζνπλ φκσο ηνλ εαπηφ ηνπο. ε κία άιιε πξνθήξπμε παξνπζηάδεηαη έλα ζθίηζν: κία 

αλζξψπηλε κνξθή αλαπαξηζηά ην ιαφ∙ ζηελ πιάηε ηνπ θέξεη ηνλ  Hoxha θαη ν ηειεπηαίνο θέξεη ζην 

ιαηκφ ηνπ ηνλ ηάιηλ. 
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 Enver Hoxha, Ditar 1955-1957 (Ηκεξνιόγην 1955-1957), ζζ. 117-118. 
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 Vickers, ό.π., ζ. 248-249. Βι. πεξηζζφηεξα ζην Νίθνιαο Μπέζει, Η πξνδνζία. Ο αξρηθαηάζθνπνο 
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κσο εθηφο απφ ηνλ Kim Philby, έπαημε ξφιν θαη ε Sigurimi. Ο πξψελ 

δηεπζπληήο ησλ αιβαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ Irakli Koçollari, φηαλ ζηηο 4 

Μαξηίνπ 2004 ηνχ δεηήζεθε ε γλψκε απφ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο Panorama 

(Παλόξακα), απάληεζε ιαθσληθά θαη κε λφεκα, ιέγνληαο: «[…] Δίλαη  αιήζεηα πσο ν 

Kim Philby είρε έλαλ ξφιν ζηελ απνηπρία ησλ αγγιηθψλ θαη ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Enver Hoxha, αιιά ε πεξηζζφηεξε δνπιεηά έγηλε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Τπεξεζίαο Αζθάιεηαο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο.»
116

 

χκθσλα κε νκηιία πνπ κεηαδφζεθε απφ ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ησλ 

Σηξάλσλ, ηελ πεξίνδν 1948-1955 νη θαηαζθνπεπηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ, Αγγιίαο, 

Διιάδαο, Ηηαιίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο έζηεηιαλ πάλσ απφ 1560 «αληηπεξηζπαζηέο» 

νξγαλσκέλνπο ζε νκάδεο, έρνληαο ζηφρν ηελ απνδπλάκσζε θαη ηελ ππνλφκεπζε ηεο 

«ιατθήο εμνπζίαο». Αθφκα, αλαθέξζεθε φηη νη ακεξηθαλν-άγγινη ηκπεξηαιηζηέο 

ζθάξσζαλ θαη ην ιεγφκελν «ειιεληθφ δήηεκα», ππνζηεξίδνληαο ηηο εδαθηθέο 

δηεθδηθήζεηο ησλ Διιήλσλ κνλαξρνθαζηζηψλ.
117

 Ο Bekim Budo γξάθεη πσο ε 

ειιεληθή θαηαζθνπεία έζηεηιε ζηελ Αιβαλία 56 νκάδεο κε 294 άηνκα, ηα νπνία είραλ 

ζηφρν λα επαλαδξαζηεξηνπνηήζνπλ ηηο θαηαζθνπεπηηθέο νκάδεο.
118

 

ζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αιβαλίαο, κεηά ηε δηαθνπή ησλ 

ζρέζεψλ ηεο κε ηε Γηνπγθνζιαβία, ζηξάθεθε πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε, κε ηελ νπνία 

δηαηεξνχζε ζηελέο ζρέζεηο, πνπ αθνξνχζαλ φινπο ηνπο ηνκείο. κσο, κεηά ην ζάλαην 

ηνπ ηάιηλ ζηηο 5 Μαξηίνπ 1953, ν δηάδνρφο ηνπ, Νηθήηα Υξνπζηζψθ, ηνλ 

θαηεγφξεζε γηα απζαηξεζία, απνθνπή απφ ηε δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηνλ 

ραξαθηήξηζε «δεζπνηηθφ», «ηξνκνθξάηε», «ακαζή».
119

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία 

είρε ηε θήκε ηνπ πην ζηαιηληθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. ηαλ ν 

Υξνπζηζψθ άξρηζε ηελ εθζηξαηεία γηα ηελ απνζηαιηλνπνίεζε, ε αιβαληθή εγεζία 

ήηαλ αληίζεηε. Ζ ζηάζε απηή ηνπ Hoxha θαζνξίζηεθε απφ ηνλ θφβν, κήπσο ε 
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θαηαζθνπεία 1920 – 2005), Σίξαλα  2007, ζ. 3. 
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απνζηαιηλνπνίεζε θαηέιεγε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ εγέηε ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Αιβαλίαο. 

Δπίζεο, ε πξνζέγγηζε ηεο Μφζραο κε ην Βειηγξάδη έπαημε ξφιν πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, αθνχ ε Αιβαλία θνβφηαλ κία λέα γηνπγθνζιαβηθή θπξηαξρία. Σν 1956 ν 

Hoxha είδε ηε ζέζε ηνπ λα θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ κεηά ην 1948, φηαλ 

πςειά ζηειέρε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ δήηεζαλ ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ θφκκαηνο, κεηά ηε ξήμε κε ηε Γηνπγθνζιαβία. Ο Hoxha αληέδξαζε δηαγξάθνληαο 

απφ ην θφκκα ηνχο αληηπάινπο ηνπ θαη επσθειήζεθε απφ ηηο αλαηαξαρέο ηνπ 1956 

ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Πνισλία γηα λα ππνγξακκίζεη  πεξηζζφηεξν ηε ζηαιηληθή 

ηνπ πνιηηηθή.
120

 

ηα ηέιε ηνπ 1957, ε νβηεηηθή Έλσζε ελέθξηλε ζηελ Αιβαλία δάλεην χςνπο 

160 εθαηνκκπξίσλ ξνπβιηψλ, θάηη πνπ έζπεπζαλ λα κηκεζνχλ θαη νη ππφινηπνη 

δνξπθφξνη ηεο,
121

  ελψ ηαπηφρξνλα δηέγξαςε ηα δάλεηα πνπ είρε παξαρσξήζεη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο κέρξη ην 1955.
122

 Υάξε ζηηο ζνβηεηηθέο πηζηψζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιά έξγα ζηελ Αιβαλία. 

Απφ πνιηηηθήο απφςεσο, ε νβηεηηθή Έλσζε ππνζηήξημε ηελ Αιβαλία ζηε 

δηεζλή ζθελή, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξνζρψξεζή ηεο ην 1955 ζηνλ ΟΖΔ, πξάγκα ζην 

νπνίν ελαληηψλνληαλ νη ΖΠΑ θαη νη Γπηηθνί. Οη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηελ νβηεηηθή 

Έλσζε απνηεινχζαλ εγγχεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο.
123

 

Σνλ Μάην ηνπ 1959, ν Νηθήηα Υξνπζηζψθ επηζθέθηεθε ηελ Αιβαλία. Ζ 

επίζθεςε ηνπ «γλσζηνχ αγσληζηή ηεο εηξήλεο», ραξαθηεξίζηεθε σο «κεγάιε ηηκή». 

ηαλ ν Υξνπζηζψθ έθηαζε ζηα Σίξαλα, ν Hoxha δήισζε φηη ν αιβαληθφο ιαφο 

απνηηκνχζε ηε θηιία κε ηε νβηεηηθή Έλσζε σο «αθξηβφ ζεζαπξφ» θαη φηη απηή ήηαλ 

«δπλαηή ζαλ γξαλίηεο θαη αηψληα ζαλ ηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο».
124

 Ο ζνβηεηηθφο 

εγέηεο δήισζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ φηη ε θηιία κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ ήηαλ δπλαηή 
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 Biberaj, ό.π., ζζ. 47-48. Μέζα ζην θνκκνπληζηηθφ θφκκα δηαηππψζεθαλ κνκθέο θαηά ηνπ Hoxha, 

δεηψληαο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ είραλ δηαγξαθεί απφ ην θφκκα ην 1948 κε ηελ θαηεγνξία 
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 Vickers, ό.π., ζ. 253. 
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 Hoxha, ό. π., ζζ. 315-316. 
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 Αιία-Μπελάθεο, ό.π., ζ. 181. 
124

 Kastriot Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar, 1912-2005. Organizimi shtetëtor, jeta politike, 
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«φζν ηα αγέξσρα βνπλά ηεο Αιβαλίαο», «έλζεξκε θαη δσνδφηξηα φπσο ε δεζηαζηά 

θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ». 

χκθσλα κε φζα γξάθεη ν Υξνπζηζψθ ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, ε 

νβηεηηθή Έλσζε είρε εληζρχζεη πνηθηινηξφπσο ην ζηξαηφ ηεο Αιβαλίαο, 

αλαθέξνληαο πσο εληνχηνηο είρε κηθξά ζπκθέξνληα ζηελ Αιβαλία. κσο ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Μφζραο ζηελ Αιβαλία εληνπίδνληαλ ζε ηξία επίπεδα: 1) ζηελ ίδξπζε 

κηαο «πξφηππεο» Αιβαλίαο γηα λα δειεαζηεί ν κνπζνπικαληθφο θφζκνο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ζηελ Αθξηθή απφ ηνλ θνκκνπληζκφ, 2) ζηε ιεηηνπξγία ελφο δπλαηνχ 

ξαδηνζηαζκνχ θνκκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο, θπξίσο γηα ηελ Δπξψπε θαη 3) ζηε 

ζηξαηησηηθή βάζε ηεο Απιψλαο,  απ‟ φπνπ κπνξνχζε λα απεηιεζεί ην ζνζηαιηζηηθφ 

ζηξαηφπεδν.
125

 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1960, φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάζθεςε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ ζην Βνπθνπξέζηη, ν Enver Hoxha θαη ν Mehmet Shehu 

δελ παξεπξέζεθαλ, αιιά ζηάιζεθε ν Hysni Kapo. ηηο δηαθσλίεο πνπ είραλ ε 

νβηεηηθή Έλσζε κε ηελ Κίλα, ε Αιβαλία ππνζηήξημε ηελ Κίλα.
126

 

Ζ πξψηε αληίδξαζε ηεο Μφζραο ζεκεηψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1961, φηαλ ε 

ζνβηεηηθή θπβέξλεζε ελεκέξσζε ηνλ ππνπξγφ βηνκεραλίαο Adil Çarçani φηη ζα 

απέζπξε ηνπο 20-25 ζνβηεηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, πνπ εξγάδνληαλ ζηνλ ηνκέα 

πεηξειαίνπ, κε ην πξφζρεκα φηη έιεμε ε πξνζεζκία παξακνλήο. Δληφο πέληε εκεξψλ 

νη ζνβηεηηθνί εκπεηξνγλψκνλεο ζα έπξεπε λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ Αιβαλία. Σν 

ίδην ζπλέβε θαη κε κία νκάδα ζηξαηησηηθψλ ηερληθψλ ζηε ζηξαηησηηθή βάζε ηεο 

Απιψλαο.
127

 

Ζ ζνβηεηηθή δπζαξέζθεηα εληάζεθε φηαλ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1961, ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα ηεο Αιβαλίαο αλαθνίλσζε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πεληαεηνχο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 1961-1965, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

54% ησλ επελδχζεσλ ζηε βηνκεραλία, ελψ ν  Υξνπζηζψθ πίζηεπε φηη ε αλάπηπμε ηεο 

Αιβαλίαο εμαξηηφηαλ απφ ηε  γεσξγία.
128

 

Αθνινχζεζαλ θαζαηξέζεηο θαη εθθαζαξίζεηο ζην αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα απφ ηα θηινζνβηεηηθά ζηειέρε, φπσο ε Liri Belishova, o Koço Tashko θαη 

άιινη. Σνλ Μάην ηνπ 1961, άξρηζε ε δίθε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ Teme Sejko, Tahir 
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 Υξεζηίδεο, ό.π., ζζ. 53-54. 
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Demi, Avdul Resuli θαη άιισλ, κε ηελ θαηεγνξία φηη ζπλεξγάζηεθαλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζε ζρέδην ηεο Διιάδαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηνπ 6
νπ

 ακεξηθαληθνχ 

ζηφινπ ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο.
129

 

Σν 1962, απφ ηα 31 κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 1948, κφλν 9 είραλ 

επηβηψζεη. Οη 14 είραλ εμνλησζεί θαη 8 απνζχξζεθαλ αλαγθαζηηθά απφ ηνλ πνιηηηθφ 

βίν ηεο ρψξαο. ζνη επηβίσζαλ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε παξαδνζηαθνχο 

θπιεηηθνχο δεζκνχο αθνζίσζεο θαη κε ηε ζπλελνρή γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εθθαζαξίζεηο. Αλάκεζα ζηα 61 κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ππήξραλ 5 αλδξφγπλα 

θαη ηνπιάρηζηνλ άιινη 20 είραλ ζπγγεληθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο.
130

 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1961, ηα ζνβηεηηθά ζηξαηησηηθά ζψκαηα θαη ππνβξχρηα 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ Απιψλα θαη ήηαλ εκθαλέο πσο ε αιβαλν-ζνβηεηηθή θηιία 

φδεπε πξνο ην γθξεκφ. κσο, θαίλεηαη πσο νη αιβαλνί θνκκνπληζηέο δελ 

επηζπκνχζαλ λα ρσξηζηνχλ νξηζηηθά απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε. 

Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε κφλν φηαλ ν Υξνπζηζψθ επηηέζεθε δεκνζίσο 

ελαληίνλ ηνπ αιβαληθνχ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζην 22
ν
 πλέδξην ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ο ζνβηεηηθφο εγέηεο 

θαηεγφξεζε ηελ αιβαληθή εγεζία γηα θαθνπξναίξεηεο επηζέζεηο ζε βάξνο ηνπ 

θνκκνπληζκνχ. Ο Υξνπζηζψθ νινθιήξσζε  ηνλ ιφγν ηνπ, πξνηξέπνληαο ηνλ 

αιβαληθφ ιαφ λα αλαηξέςεη ηνπο εγέηεο ηνπ.
131

  

ηε δηάζθεςε ησλ 81 θνκκνπληζηηθψλ θαη εξγαηηθψλ θνκκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μφζρα ηνλ Ννέκβξην ην 1960, επηθεθαιήο ηεο αιβαληθήο 

αληηπξνζσπείαο ηνπ ΚΔΑ ήηαλ ν Hoxha. ην ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Hoxha άζθεζε 
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 Dervishi, ό.π., ζζ. 674-677. 
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 Μαιθίδεο, ό.π., ζ. 94. 
131

 Dervishi, ό.π., ζ.680. Φαίλεηαη πσο νη δειψζεηο ηνπ Υξνπζηζψθ αλεζχρεζαλ ηελ αιβαληθή εγεζία 

θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν έιαβε ζηξαηησηηθά κέηξα. Ζ ζθέςε πσο απηή ε ελέξγεηα απνηεινχζε κέξνο 

ζρεδηαδφκελεο επίζεζεο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο πξνβιεκάηηζε θαη ηελ ειιεληθή πιεπξά. χκθσλα κε 

ηειεγξάθεκα ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζην Βειηγξάδη, ν  έιιελαο ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο Αγαΐηζεο 

επηζθέπηεθε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηνλ ζηξαηεγφ Manola, αξρεγφ ηνπ θιάδνπ πιεξνθνξηψλ, θαη ζε 

ζπλνκηιία πνπ είρε καδί ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία, ν ηειεπηαίνο ηνπ εμέθξαζε ηελ άπνςε 

φηη ηα ζηξαηησηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ ζηελ Αιβαλία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πίεζεο εθ κέξνπο ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη απέβιεπαλ ζηελ πεξηθξνχξεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο. Απηά ηα κέηξα δελ κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε θάπνηα ζρεδηαδφκελε ελέξγεηα θαηά ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ή ηεο Διιάδαο. Ζ Ρσζία είρε δεκηνπξγήζεη ζηελ Αιβαλία ππξήλεο, κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάζηεθε θαηά ην παξειζφλ, θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε νινζρεξήο εμφλησζή ηνπο. Ο ζηξαηεγφο 

απέθιεηε θάπνηα δπλακηθή επέκβαζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, δηφηη ζα ηελ εμέζεηε δηεζλψο θαη ζα 

δηεχξπλε ην πθηζηάκελν ράζκα κε ηελ Κίλα. Θεσξνχζε απίζαλε ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο Hoxha 

ζην πξνζερέο κέιινλ, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν Hoxha κπνξνχζε λα ππνζηεί  θζνξά, ηδίσο αλ 

ε βνήζεηα ηεο Κίλαο -ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο- απνδεηθλπφηαλ αηειέζθνξε, νπφηε ε 

νβηεηηθή Έλσζε ίζσο ζα επηηχγραλε ηελ επηβνιή ζηελ Αιβαλία δηάδνρεο θαηάζηαζεο θίια 

πξνζθείκελεο πξνο απηήλ, βι. ΗΑΤΔ, 1961, θάθ. 52, ππνθάθ. 4: Σειεγξάθεκα ηεο ειιεληθήο 

πξεζβείαο ζην Βειηγξάδη πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 11 Ννεκβξίνπ 1961. 
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έληνλε θξηηηθή ζηε ζνβηεηηθή εγεζία θαη ππνζηήξημε ζζελαξά ηελ Κίλα.
132

 ηηο 3 

Γεθεκβξίνπ 1961, ε Μφζρα θνηλνπνίεζε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ηε δηαθνπή ησλ 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ Αιβαλία.
133

  

Μεηά ηε ξαγδαία απηή επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αιβαλίαο-νβηεηηθήο 

Έλσζεο, ππήξραλ πιεξνθνξίεο φηη ν Υξνπζηζψθ πξνεηνίκαδε ηελ αλαηξνπή ηνπ 

Hoxha. ε ζπλνκηιία πνπ είρε ν έιιελαο πξέζβεο ζηελ Ηηαιία, Κιέσλ πλδίθαο, κε 

ηνλ γεξκαλφ ζπλάδειθφ ηνπ, ν ηειεπηαίνο ηνλ πιεξνθφξεζε φηη ζχκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε, ν Υξνπζηζψθ πξνεηνίκαδε πξαμηθφπεκα ζηελ Αιβαλία, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δπηπιένλ, ν 

Κιάηκπεξ εμέθξαζε ηε γλψκε, ζχκθσλε, κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε θαη ν έιιελαο 

ζπλνκίιεηήο ηνπ, φηη ηπρφλ επηηπρία ηνπ παξαπάλσ ζρεδηαδφκελνπ πξαμηθνπήκαηνο 

ζα ήηαλ αζχκθνξε γηα ηε Γχζε, θαζφζνλ ήηαλ πξνηηκφηεξε ε παξάηαζε ηεο ηφηε 

θαηάζηαζεο, βαζηδφκελε ζηε καθξηλή Κίλα αληί εγθαηάζηαζεο θαζεζηψηνο 

ππνηεινχο ζηε Μφζρα.
134

 

Σν State Department δηεπθξίληδε φηη, απφ ζθνπηάο θαζαξά ακεξηθαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, παξνπζίαδε ειάρηζην ελδηαθέξνλ ε δηαηήξεζε ή κε ηνπ Hoxha ζηελ 

αξρή. Γηφηη ην Πεθίλν, ηνπ νπνίνπ ηα πινθάκηα είραλ επεθηαζεί κέζσ ηεο Αθξηθήο 

κέρξη ην θαηψθιη ησλ ΖΠΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Κνχβαο, δελ αληηπξνζψπεπαλ 

θίλδπλν κηθξφηεξν απφ απηφλ ηνπ Κξεκιίλνπ.  Πξφζζεηε, επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηηο 

ακεξηθαληθέο πιεξνθνξίεο, ε ζέζε ηνπ αιβαλνχ δηθηάηνξα ζην εζσηεξηθφ δε 

θαίλνληαλ ηφζν απειπηζηηθή θαη επάισηε, φζν νη ζνβηεηηθνί επεδίσθαλ λα 

παξαζηήζνπλ.
135

 

Γχν κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ νβηεηηθήο Έλσζεο- 

Αιβαλίαο, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1961, ν δεκνζηνιφγνο  Α. Γθνπεξξηέξν ζε άξζξν ηνπ 

ζε πεξηνδηθφ ηνπ Μηιάλνπ έγξαθε: 

«Δηο ην εζσηεξηθφλ, ε ηζρχο ηνπ Υφηδα ζηεξίδεηαη επί δχν δπλάκεσλ: επί 

ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζκνχ θαη επί ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δζληθηζκφο: ν κφλνο 
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απηφο Λαφο, πησρφηαηνο θαη πνιχ θαζπζηεξεκέλνο, είλαη γελλαίνο θαη 

ππεξήθαλνο θαη αγαπά κε πάζνο ηελ αλεμαξηεζίαλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα 

ηεο ρψξαο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ έδεζε πάληνηε κε ηνλ θφβνλ ησλ γεηηφλσλ ηνπ 

–Γηνπγθνζιάβσλ, Διιήλσλ, Ηηαιψλ– νη νπνίνη είλαη εζληθψο ηειείσο 

δηάθνξνη απηνχ θαη ηζρπξφηεξνί ηνπ. Αξθεί ν Υφηδα λα επηζείζε ηνλ 

θίλδπλνλ ηνπ δηακειηζκνχ δηα λα ζπγθεληξψζε πεξί απηφλ νιφθιεξνλ ηνλ 

αιβαληθφλ Λαφλ. Σξνκνθξαηία: ν Υφηδα έθακε κεγάιελ ρξήζηλ απηήο, 

ρξήζηλ αιεζψο ζηαιηληθήλ. Οη ηδξπηαί ηνπ αιβαληθνχ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο ήζαλ 14. Ο Υφηδα είλαη ν κνλαδηθφο επηδήζαο. Σνπο άιινπο ηνπο 

απέζηεηιελ έλαλ πξνο έλαλ εηο ηνλ άιινλ θφζκνλ. Πξψηα κεηερεηξίζζε 

πξνιεηαξηαθά ζηνηρεία ηνπ θφκκαηνο δηα λα εθθαζαξίζε ηνπο 

δηαλννχκελνπο. Δλ ζπλερεία κεηερεηξίζζε ηνπο επηδήζαληεο δηαλννχκελνπο 

δηα λα εθθαζαξίζε ηνπο πξνιεηαξίνπο αξρεγνχο. Δηο ηελ Αιβαλίαλ 

ππάξρνπλ ζήκεξα 14 ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο θαη 22 θπιαθαί. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν Υφηδα „επξίζθεηαη ζηαζεξψο επί ηεο ζέιιαο‟».
136

 

Ζ Αιβαλία κεηά ηε ξήμε κε ηε νβηεηηθή Έλσζε ζηξάθεθε, αλνηρηά πιένλ, 

πξνο ηε καθξηλή Κίλα. Ζ αιβαλν-θηλεδηθή ζπκκαρία ήηαλ απνηέιεζκα κηθξψλ 

δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ Σηξάλσλ-Πεθίλνπ.
137

 Σα ζεκέιηα ηεο ζπκκαρίαο απηήο 

κπήθαλ ην 1956 φηαλ ν Hoxha επηζθέθηεθε ηελ Κίλα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ.
138

 Δπίζεο, ηνλ Μάην ηνπ 1960, ε γξακκαηεία 

ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο απνθάζηζε λα ζηείιεη κία αληηπξνζσπεία κε 

επηθεθαιήο ηνλ Haxhi Lleshi ζηελ Κίλα θαζψο θαη ζηελ Κνξέα, Μνγγνιία θαη 

Βηεηλάκ.
139

 

Σν 1960 ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία ήηαλ δχζθνιε αθνχ ε ρψξα 

καζηηδφηαλ απφ ιηκφ πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο μεξαζίαο, ησλ πιεκκπξψλ θαη ησλ 

ζεηζκψλ. Ζ Κίλα απέζηεηιε κεγάιε πνζφηεηα ζηηαξηνχ, ε νπνία αγνξάζηεθε απφ ηε 
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Γαιιία θαη κεηαθέξζεθε ζηελ Αιβαλία.
140

 Δπηπιένλ, απφ ην 1961 ε παξνπζία 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη πηζηψζεσλ απφ ηελ Κίλα έγηλε πην έληνλε ζηελ Αιβαλία.
141

 

χκθσλα κε ηνλ Ramiz Alia, ε αιβαλν-θηλεδηθή ζπλεξγαζία ήηαλ ακνηβαία. 

Ζ Αιβαλία δελ κπνξνχζε λα παξάζρεη  θακία πιηθή βνήζεηα ζηελ Κίλα, φκσο ηεο 

πξνζέθεξε κεγάιε πνιηηηθή βνήζεηα. Ζ Αιβαλία ππνζηήξημε ηελ Κίλα ζηε δηακάρε 

κε ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη παξείρε ππνζηήξημε ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα θαη ζηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο. ηαλ ε Κίλα δελ ήηαλ κέινο ηνπ ΟΖΔ, ε αιβαληθή αληηπξνζσπεία έζεηε 

θάζε ρξφλν ην δήηεκα ηεο πξνζρψξεζήο ηεο.
142

 

  

                                                           
140

 Vickers, ό.π., ζ. 257. Δπίζεο, Elmas Leci, Krime në kohën e komunizmit (Δγθιήκαηα ζηελ επνρή ηνπ 

θνκκνπληζκνύ), Σίξαλα 2007, ζ. 101. 
141

 Υξεζηίδεο, ό.π., ζ. 56. 
142

 Αιία-Μπελάθεο, ό.π., ζζ. 200-201. 



 

48 
 

β) Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1944 κέρξη ην 1950, 

ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο είρε απαιινηξηψζεη ηηο πεξηνπζίεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

αληηπάισλ, ησλ πνιηηηθψλ θπγάδσλ
143

 θαη ησλ θπιαθηζκέλσλ. Αθφκα, δήκεπζε ηηο 

πεξηνπζίεο ησλ μέλσλ ζηελ Αιβαλία, ησλ ηηαιψλ θαη ησλ γεξκαλψλ πνιηηψλ. 

Κξαηηθνπνίεζε φιεο ηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.
144

 Σαπηφρξνλα 

θξαηηθνπνίεζε ηηο ηξάπεδεο θαη έζεζε ην θξαηηθφ κνλνπψιην ζην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ εκπφξην.
145

 Δπίζεο, θξαηηθνπνίεζε, ρσξίο απνδεκίσζε, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθε ζηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο.
146

 

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ αιβαληθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1946, 

εμαζθαιηδφηαλ ε αηνκηθή ηδηνθηεζία θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζηελ νηθνλνκία.
147

 

κσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, νη κεγάιεο εθηάζεηο γεο δελ κπνξνχζαλ λα 

βξίζθνληαλ γηα θαλέλαλ ιφγν ζηα ρέξηα ηδησηψλ. Με λφκν νξηδφηαλ ην κέγηζην ηεο 

επηθάλεηαο γεο, πνπ κπνξνχζε λα απνηειέζεη αηνκηθή ηδηνθηεζία.
148

 Σν 1945, 

αλαθνηλψζεθε ε εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη φζα ηδησηηθά θηήκαηα 

μεπεξλνχζαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, αλαδηαλεκήζεθαλ ζηνπο αθηήκνλεο 

αγξφηεο.
149

   

ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 1949, ζχκθσλα κε  απφθαζε ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο 

ηνπ ΚΔΑ θαη ηεο θπβέξλεζεο, ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα λέν ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο 

πξντφλησλ, βάζεη ην νπνίνπ ν αγξφηεο πνπινχζε ζην θξάηνο κία ζπγθεθξηκέλε 

πνζφηεηα δηαθφξσλ πξντφλησλ, ελψ ην πιεφλαζκα ην ρξεζηκνπνηνχζε ν ίδηνο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν είρε αξρίζεη ν  πξνγξακκαηηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

ηε ρψξα δεκηνπξγήζεθαλ ηξηψλ εηδψλ αγνξέο: 1) ε εγγπεκέλε αγνξά, ε νπνία 

εμαζθάιηδε ηξνθή, ηκαηηζκφ θαη ππφδεζε ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη 

ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε δειηία, 2) ε ακνηβαία αγνξά, ε νπνία εθνδίαδε ηνλ αγξνηηθφ 
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πιεζπζκφ κε βηνκεραληθά πξντφληα, κέζσ αληαιιαγήο ησλ πιενλαζκάησλ ησλ 

αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, 3) ε ειεχζεξε αγνξά, φπνπ πσινχληαλ 

δηάθνξα αγαζά ζε πςειέο ηηκέο. 

κσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία ήηαλ άζρεκε θαη ε αγνξά είρε 

ειιείςεηο ζε αγξνηηθά θαη βηνκεραληθά αγαζά. Ζ κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ δειηίσλ έγηλε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 1955.
150

 Με ηε βνήζεηα ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαη ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε 

έλα πξφγξακκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ζηφρν λα κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε απηφ, 

πνπ ε επίζεκε πξνπαγάλδα απνθαινχζε «αγξνηηθν-βηνκεραληθφ θξάηνο». Ζ Αιβαλία 

πηνζέηεζε ην ζχζηεκα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο.
151

 

Σν δηεηέο νηθνλνκηθφ πξφγξακκα 1949-1950 θαζφξηζε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ζηφρνπο ηεο ρψξαο –κεηά ηε ξήμε κε ηε Γηνπγθνζιαβία– ζηελά ζπλδεδεκέλνπο κε ηε 

ζνβηεηηθή νηθνλνκία. Σν ζρέδην αλάπηπμεο πεξηιάκβαλε νξπρεία (βηνκεραλία 

πεηξειαίνπ, ρξσκίνπ, ραιθνχ θιπ.), ηε βηνκεραλία πθαληνπξγίαο, ηξνθίκσλ, θαπλνχ, 

ειεθηξηζκνχ, ηε γεσξγία, ηηο κεηαθνξέο (ζηδεξφδξνκνπο, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, 

ζπληήξεζε νδψλ, γεθπξψλ), ην εκπφξην, ηελ ηνπηθή βηνκεραλία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πγεία θαη άιια.
152

 

Απηή ηελ πεξίνδν νινθιεξψζεθαλ νη θχξηεο θαηαζθεπέο ζην πθαληνπξγηθφ 

εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα «Stalin» ζηα Σίξαλα, ζην εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα 

δάραξεο ζην Μαιίθ θαη ζηνλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ «Lenin», έγηλε ε ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή Γπξξάρην–Πεθίλ, Γπξξάρην-Σίξαλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εγγεηνβειηησηηθά 

έξγα γηα ηελ απνμήξαλζε ηνπ βάιηνπ Μαιίθ θαη άιια.
153

 Καηαζθεπάζηεθε ην 

εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα «Nako Spiro» ζην Δικπαζάλ, ην εξγνζηάζην ηζηκέληνπ 

«Lenin», ν ζηδεξφδξνκνο Πεθίλ-Δικπαζάλ, ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην «Shqipëria 

e Re», πεξίπνπ 250 λέα ζρνιεία, λνζνθνκείν ζην Αξγπξφθαζηξν θαη πνιιά 

εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα.
154

 πνπ ππήξμαλ νηθνλνκηθέο απνηπρίεο, ηα 

αίηηά ηνπο απνδφζεθαλ ζηε «δνιηνθζνξά» θαη δελ παξαιήθζεθε λα αλαθεξπρζνχλ 

θαη νη «πξνδφηεο».
155
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ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, κεηά απφ ζχζθεςε ηνπ Πνιηηηθνχ 

Γξαθείνπ ηνπ ΚΔΑ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1950, απνθαζίζηεθε ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο. Σα κέηξα πνπ 

απνθαζίζηεθαλ ήηαλ: 1) Ζ παξνρή πεξηζζφηεξσλ ππνηξνθηψλ ζηνπο καζεηέο ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο γηα ηα επηαηάμηα θαη κεζαία ζρνιεία, 2) Ο νξηζκφο  ελφο  

πεξηνδεχνληνο γηαηξνχ ζηελ Άλσ Γξφπνιε, 3) Ζ κειέηε ηεο πξφηαζεο ηεο επαξρίαο 

Αξγπξνθάζηξνπ γηα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηε ζνδεηά ηνπ 

θαιακπνθηνχ ζε κεξηθά ρσξηά, ιφγσ ηεο μεξαζίαο, 4) Ζ παξνρή πεξηζζφηεξσλ 

αγξνηηθψλ δάλεησλ ζηα θησρά ζηξψκαηα θαη ε βνήζεηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

απφ ην θξάηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ηεο ακπεινπξγίαο, 5) Ζ 

εθπφλεζεο κειέηεο θαη ε απφζπξζε ησλ μέλσλ θνπαδηψλ απφ ηα ρσξηά ηεο 

κεηνλφηεηαο, φπνπ ππήξρε ζηελφηεηα ζηελ εμαζθάιηζε  ιηβαδηψλ. Ζ κειέηε απηή ζα 

έπξεπε λα αθνξνχζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, 6) Ζ εθπφλεζε 

κειέηεο γηα ην δήηεκα ηεο χδξεπζεο ηεο Γξφπνιεο, εμαζθαιίδνληαο λεξφ απφ ην 

Ληκπφρνβν, 7) Ζ κειέηε  θαη ε πξαγκαηνπνίεζε  κεξηθψλ ηνπηθψλ έξγσλ, φπσο ν 

δξφκνο πξνο ην Θενιφγν, 8) Ζ κειέηε  ησλ δπλαηνηήησλ νξγάλσζεο ζπλεηαηξηζκψλ 

βηνηερλίαο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, φπσο γηα θαηαζθεπή βαξειηψλ, γηα ηελ 

ελζάξξπλζε κεξηθψλ νηθηαθψλ ηερλψλ, φπσο ε επεμεξγαζία καιιηνχ, θεληήκαηα θ.ά., 

9) Ζ απφδνζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

κεηνλφηεηαο, φπσο είρε απνθαζηζηεί θαη γηα ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηνπ βνξξά, η) 

Ζ εμαζθάιηζε ησλ πξνο ην δελ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,  γηα ηηο ρήξεο θαη ηα 

νξθαλά πνπ δελ παξήγαγαλ πξντφληα, 10) Ζ ζχληαμε κειέηεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

ρεδηαζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο βειηίσζή ηεο, 11) Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απφθαζε πνπ 

αθνξνχζε ηε κειέηε  απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηνπ δεηήκαηνο ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ησλ δεκάησλ κε ηξφθηκα, ξνχρα ή άιια αληηθείκελα, ηα νπνία  έξρνληαλ απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη δηαλέκνληαλ ζην ιαφ, δηφηη ζεσξήζεθε φηη κέζσ απηψλ ν 

«ηκπεξηαιηζκφο δηεμήγαγε έκκεζε πνιηηηθή εξγαζία ππέξ ηνπ».
156
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ηα ρξήκαηα απηά ζα επηζηξέθνληαλ ή ζα δεκεχνληαλ απφ ην θξάηνο, αλαιφγσο ησλ πεξηπηψζεσλ, βι. 

Gazeta Zyrtare (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο), Dekret(Γηάηαγκα) 4278, 20 Ηνπλίνπ1967. 
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Ζ εγεζία ηνπ πξσζππνπξγηθνχ γξαθείνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, δήηεζε απφ ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο ηεο επαξρίαο Αξγπξνθάζηξνπ λα 

θάλεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα έξγα, πνπ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα 

βειηησζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
157

 

Οη εθηειεζηηθέο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο ησλ επαξρηψλ Αξγπξνθάζηξνπ θαη 

Αγ. αξάληα πξφηεηλαλ λα γίλνπλ έξγα, φπσο ε ίδξπζε εξγαζηεξίσλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία καιιηνχ, θεληεκάησλ, ε αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ηεο 

ακπεινπξγίαο ζε δηάθνξα ρσξηά, ε θαιιηέξγεηα θξνχησλ, ε πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ 

νδνπνηίαο, ε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, ε θαηαζθεπή αξδεπηηθψλ  θαλαιηψλ, ε 

θαηαζθεπή δηθηχνπ πφζηκνπ λεξνχ, ε  πξαγκαηνπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζηε 

Μπίζηξηηζα, ε δεκηνπξγία ελφο ηαζκνχ Απηνθηλήησλ θαη Σξαθηέξ, ε ίδξπζε  

ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ επεμεξγαζία καιιηνχ, ζπάξηνπ, βαξειηψλ, ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε θαηαζθεπή δέθα βξπζψλ ζε κεξηθά ρσξηά ηνπ 

Βνχξθνπ, ε θαηαζθεπή  ηαηξείνπ ζηε Γέξκα, ε αχμεζε ησλ αηζνπζψλ αλάγλσζεο, ε 

θαηαζθεπή λέσλ ζρνιείσλ ζην Φνηλίθη θαη ζην ρσξηφ Υφηδα, θαζψο θαη άιια έξγα. 

Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο έγηλαλ δεθηέο θαη ην επφκελν δηάζηεκα ηέζεθαλ 

πξνο πινπνίεζε.
158

 

κσο, παξά ηηο απνθάζεηο ηεο θνκκνπληζηηθήο θπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ φξσλ δηαβίσζεο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, νη νκνγελείο βνξεηνεπεηξψηεο 

δνχζαλ ππφ άζιηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη εππνξφηεξνη απ‟ απηνχο, 

ραξαθηεξίδνληαλ «θνπιάθνη» θαη ηνπο επηβάιινληαλ βαξχηαηε θνξνινγία, ελψ νη 

ιηγφηεξν εχπνξνη πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχζαλ λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Δθηφο απφ ηε βαξχηαηε θνξνινγία, ππήξραλ θαη ειιείςεηο ζε βαζηθά αγαζά. Δπίζεο, 

παξφιν πνπ ζηνλ Θενιφγν ιεηηνπξγνχζε πνιηηηθφ λνζνθνκείν, ην νπνίν δηέζεηε έλαλ 

γηαηξφ παζνιφγν θαη ζηνπο Αγ. αξάληα ππήξρε αθφκε έλα λνζνθνκείν, εληνχηνηο 

ππήξρε έιιεηςε θαξκάθσλ.
159
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 AQSh, F. 490, V. 1950, D. 139, fl. 12: Πξσζππνπξγηθφ γξαθείν πξνο εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο επαξρίαο Αξγπξνθάζηξνπ, Σίξαλα, 5 Φεβξνπαξίνπ 1950. 
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 AQSh, F. 490, V. 1950, D. 1270, fl. 3: «Veprime të kryera në lidhje me propozimet e Komitetit 

Ekzekutiv Gjirokastër e Sarandë mbi gjendjen në minoritet (Οινθιεξσκέλεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηηο 
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κεηνλφηεηα)». 
159

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 1: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Έθζεζηο εμεηάζεσο 25  Β. Ζπεηξσηψλ θπγάδσλ», 23 Γεθεκβξίνπ 1950. 
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Δλψ ππήξραλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηελ Αιβαλία, ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ρξεζηκνπνίεζε ηελ «εζεινληηθή» εξγαζία σο κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη ηελ αλνηθνδφκεζε 

ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ην δειηίν ηνπ ξαδηνζηαζκνχ Σηξάλσλ ηεο 27
εο

 Ηαλνπαξίνπ 

1949, ζηελ πεξηθέξεηα Κνξπηζάο είρε αξρίζεη ε θαηάηαμε «εζεινληψλ» εξγαηψλ, κε 

ζθνπφ λα εξγαζηνχλ ζηελ απνπεξάησζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Πεθίλ-

Δικπαζάλ. Δπίζεο, ζρεκαηίζηεθε «εζεινληηθή» ηαμηαξρία θαη εζηάιε ζην λέν 

εξγνζηάζην δάραξεο ζην Μαιίθ. Σν δειηίν ζπλέρηδε, αλαθέξνληαο φηη ν Hoxha 

πξνζέηξερε ζηνπο «εζεινληέο», ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αξηζκφο ησλ θπιαθηζζέλησλ 

θαη ησλ θξαηνχκελσλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο δελ επαξθνχζε γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
160

. 

Απηνί πνπ παξέκελαλ ζην πεξηζψξην ηνπ θαζεζηψηνο, φρη κφλν ήηαλ άλεξγνη, 

αιιά θαη ππνρξεσκέλνη λα εκθαληζηνχλ σο «εζεινληέο», αιιηψο ιφγσ ηεο απνρήο 

ηνπο εθδήισλαλ έκπξαθηα ηελ αληηπάζεηά ηνπο, ζπιιακβάλνληαλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηέιλνληαλ ζε απηά ηα έξγα φρη σο «εζεινληέο», αιιά σο άηνκα πνπ εμέηηαλ ηελ 

πνηλή ηνπο. πλεπψο, δηα ηεο πιαγίαο νδνχ εθθαζαξίδνληαλ νη ελαπνκείλαληεο 

αληίζεηνη πξνο ην θαζεζηψο, ζπγρξφλσο ν ιαφο εκθαληδφηαλ δηα ηεο κεζφδνπ ησλ 

«εζεινληψλ» σο ππνζηεξηθηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Hoxha.
161

  

Καηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1950, αλαρψξεζε απφ ην 

Αξγπξφθαζηξν, φπνπ είραλ ζπγθεληξσζεί νη εγγξαθέληεο απ‟ φια ηα ρσξηά ηεο 

πεξηνρήο, ε πξψηε απνζηνιή εζεινληηθήο εξγαζίαο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή 

Δικπαζάλ-Πεθίλ. ηνπο εγγξαθέληεο δίδνληαλ 80 ιεθ εκεξνκίζζην θαη 8 θηιά 

αξαβνζίηνπ ζε θάζε άηνκν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
162

  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 δελ γηλφηαλ θακία δηαλνκή αγαζψλ ζην ιαφ 

θαη κφλν φηαλ ππήξραλ δηάθνξα είδε πξντφλησλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ κπνξνχζε 

θάπνηνο λα πξνζθνκίζεη έλα άιιν είδνο  πξνο αληαιιαγή γηα λα πξνκεζεπηεί θάπνην 

είδνο απ‟ απηά.
163

 Τπήξρε  έιιεηςε ηξνθίκσλ, ξνπρηζκνχ θαη φισλ ησλ 

βηνκεραληθψλ εηδψλ. Σα θξαηηθά θαηαζηήκαηα δελ πσινχζαλ παξά κφλν αιάηη, ην 
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 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 3: Γειηίν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Βνξεηνεπεηξσηηθνχ Αγψλα, 19 

Ηαλνπαξίνπ 1950. 
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 ην ίδην. 
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 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ.81, ππνθάθ. 6: Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Δίζνδνο εηο Διιάδα νκνγελνχο εθ Βνξείνπ Ζπείξνπ Φέξηε Βαζηιείνπ ηνπ Γεκεηξίνπ», 13 Μαξηίνπ 

1950. 
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 ΗΑΤΔ, 1950, θαθ.77, ππνθάθ. 2: Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«εκείσκα Πιεξνθνξηψλ», Αζήλα, 26 Ηνπιίνπ 1950. 
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νπνίν αληαιιαζζφηαλ κε θαιακπφθη θαη θξέαο ππνρξεσηηθά. Ζ απνπζία ιαδηνχ ήηαλ 

πνιχ έληνλε. Κάζε ζηξέκκα θνξνινγνχηαλ κε 45 θηιά θαιακπφθη ή ζηηάξη θαη θάζε 

ζθάγην κε δχν θηιά θξέαο.
164

 Ζ ζπιινγή ησλ ζηηεξψλ απφ ηνπο αγξφηεο γίλνληαλ κε 

βία, κε δεκεχζεηο, επηηάμεηο, θξαηήζεηο, θαηαδίθεο θαη άιιεο κεζφδνπο. ηνπο 

αγξφηεο πνπ δελ εθηεινχζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζην θξάηνο, ηνπο 

επηβάιινληαλ βαξηέο πνηλέο.
165

 

Δλ ησ κεηαμχ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο είρε ήδε αξρίζεη απφ ην 1946 λα 

πξνσζεί ην πξφγξακκα ηεο ίδξπζεο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε φιε ηελ Αιβαλία. 

ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε έθηαλαλ πνιιέο αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ίδξπζεο 

ζπλεηαηξηζκψλ απ‟ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα  θαη γεληθά απ‟ φιε ηελ Αιβαλία.
166

 

Σν 1950 ζηελ Αιβαλία έγηλαλ 150 αηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ.
167

 Οη αηηήζεηο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη ζηα επφκελα ρξφληα. ηηο 

αξρέο ηνπ 1953, ζηηο επαξρίεο Μπεξαηίνπ, Φίεξη, Γπξξαρίνπ, Αγ. αξάληα, 

Ληνχζληαο, Πξεκεηήο Κξνχγηαο θαη Κνξπηζάο ηδξχζεθαλ 26 αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί.
168

 Σν 1954-1955 επίζεο εγθξίζεθε ε ίδξπζε αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
169

 

Σα ΜΜΔ ζηελ Αιβαλία πξνέβαιιαλ ηελ εηθφλα φηη ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ρσξίο λα θάλεη δηαθξίζεηο. 

χκθσλα κε δειηίν ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ησλ Σηξάλσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1950:  

«Σν ιατθφλ καο θαζεζηψο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαιπηέξεπζηλ ησλ φξσλ 

δσήο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο καο. Δηο ηα κέηξα ηα νπνία ιακβάλεη 

θαη ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάδεη δελ εμαηξεί θαλέλαλ. Οχησ εηο ηελ Κάησ-

Γξφπνιηλ επαξρία ηεο κηθξάο ελ Αιβαλία κεηνλφηεηνο ήξρηζελ ε 

θαηαζθεπή πδξαγσγείνπ φπνπ ζα πδξεχνληαη νη θάηνηθνη ησλ ρσξίσλ  ηεο 

πεξηθεξείαο απηήο. Δπί ηε επθαηξία ηαχηε νη θάηνηθνη ησλ ρσξίσλ ηεο 

πεξηθεξείαο απηήο απέζηεηιαλ επηζηνιάο πξνο ηνλ αξρεγφλ Δλβέξ Υφηδα 

δηα ησλ νπνίσλ αθνχ εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζχλελ γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
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 Iljaz Fishta-Mihal Ziu, Historia e ekonomisë së Shqipërisë (1944-1960) (Η ηζηνξία ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Αιβαλίαο (1944-1960), Σίξαλα 2004, ζ. 346. 
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θαζεζηψηνο πξνο απηνχο ππφζρνληαη λα θαηέιζνπλ εηο ηαο εθινγάο φινη 

θαη λα ςεθίζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ».
170

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πσο ζηα Σίξαλα  ππήξραλ κφλν 20 θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ θαη 8 απνζήθεο ηκαηηζκνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ είρε ην θξάηνο. Οη 

100.000 θάηνηθνη ηεο ελ ιφγσ πφιεο δελ κπνξνχζαλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα αλαγθαία 

θαη σο εθ ηνχηνπ, απφ λσξίο ην πξσί κέρξη αξγά ηε λχρηα, ζρεκαηίδνληαλ αηειείσηεο 

νπξέο κπξνζηά ζηα θαηαζηήκαηα. Οη ζπκπινθέο κεηαμχ ησλ επί καθξφλ 

αλακελφλησλ αγνξαζηψλ ήηαλ ζπρλέο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηάμεο. Γηα ηελ πξφιεςε 

ηέηνησλ ζπκπινθψλ, ε αζηπλνκία δε δίζηαζε λα ππνρξεψζεη ηνπο πνιίηεο λα 

ζρεκαηίζνπλ «ηλδηθήλ ζεηξάλ», δειαδή  γνλαηηζηνί.
171

 

Παξφκνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. 

χκθσλα κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ:  

«Χο πξνο ηελ ηξνθνδνζίαλ ε φιε θαηάζηαζηο ππελζπκίδεη επνρήλ 1941 

(θαηνρή). Σελ εκέξαλ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ κεηέβελ εηο δχν νηθνγελείαο ην 

εκεξήζηνλ ζηηεξέζηνλ ακθνηέξσλ ήην ζίηνο βξαζηφο κε ειάρηζηνλ ρνίξηνλ 

ιίπνο. Γηα ηνλ ηκαηηζκφλ, πιελ ειαρίζησλ θνκκαηηθψλ ζηειερψλ θαη ελφο 

κηθξνχ αξηζκνχ θαηνίθσλ εμ εθάζηνπ ρσξίνπ νίηηλεο είρνλ ζπγγελείο ελ 

Ακεξηθή θαη νη νπνίνη δηα ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ έιαβνλ ηκαηηζκφλ, νη 

ππφινηπνη πεξηθέξνληαη αμηνζξελήησο ξαθέλδπηνη. Απφ απφςεσο 

ππνδήζεσο ε θαηάζηαζηο παξνπζηάδεηαη έηη ρεηξφηεξα. Δπί 12 γπλαηθψλ 

εξγαδνκέλσλ εηο ηελ νδφλ Γίβξεο-Θενιφγνπ ηαο νπνίαο παξεθνινχζνπλ 

δηα ησλ δηνπηξψλ κφλνλ δχν εθφξνπλ ηεκάρηα ειαζηηθνχ απηνθηλήησλ εηο 

ηα πφδηα, αη ππφινηπνη ήζαλ ηειείσο αλππφδεηνη».
172

 

εκαληηθή βνήζεηα γηα ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πνπ δνχζαλ ζηελ Αιβαλία θαη 

είραλ ζπγγελείο ζην εμσηεξηθφ, απνηεινχζαλ ηα εκβάζκαηα πνπ νη ηειεπηαίνη ηνχο 

έζηειλαλ. κσο, ε ηξάπεδα εμαξγχξσλε ηα εκβάζκαηα ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη φρη 

ζε ρξήκα, αιιά έδηλε σο αληάιιαγκα ζεκεηψκαηα ή απνδείμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ 

κπνξνχζε λα αγνξάζεη ν παξαιήπηεο απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ηα  είδε πνπ ππήξραλ. 
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Σαπηφρξνλα, νη γεσξγνί ππνβάιινληαλ ζε δπζβάζηαρηνπο θφξνπο. πσο 

αλέθεξε ζηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Ήπεηξνο έλαο βνξεηνεπεηξψηεο:  

«Γελ κπνξνχκε άιιν λα ππνθέξσκε […] ηεο ηηκσξίεο θαη ηεο δηψμεηο ησλ 

«Λατθψλ» Δπηηξνπψλ ηνπ ρσξηνχ. Αθφκε θαη ζηηο εθθιεζίεο κπαίλνπλ 

θάζε Κπξηαθή πξσί θαη καο καδεχνπλ γηα δηάθνξεο αγγαξείεο, κε ηνπο 

θφξνπο θαη ηα παξαθξαηήκαηα, καο άξπαμαλ ην βηφ καο θαη κε ηηο 

θαζεκεξηλέο επηζηξαηεχζεηο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ δελ καο 

αθήλνπλ λα κείλσκε θνληά ζηα θηήκαηά καο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο καο. Ζ 

πξνπαγάλδα νξγηάδεη θπξηνιεθηηθψο, η‟ αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα 

κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά γηα ηε λενιαία ζηξαηφπεδα, εθεί δνπιεχνπλ ζε 

νκαδηθά έξγα θαη ηελ ψξα ηεο αλαπαχζεσο παίξλνπλ καζήκαηα 

θνκκνπληζηηθήο αγσγήο».
173

 

ην δεχηεξν ζπλέδξην ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Αιβαλίαο, θαηά ηελ 

έγθξηζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ην πξψην πεληαεηέο πξφγξακκα 1951-

1955, ππνγξακκίζηεθε φηη γηα ηελ επίζπεπζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο 

ήηαλ απαξαίηεην λα  εληζρπζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ νη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη 

ηαζκνί Απηνθηλήησλ θαη Σξαθηέξ.
174

 

ην πξψην πεληαεηέο πξφγξακκα, δφζεθε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο. ηνλ αγψλα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, ε Αιβαλία ζεσξνχζε 

πσο ππήξρε θίλδπλνο απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε πξνπαγάλδα ηνπ θαζεζηψηνο ζπλέηαμε 

ην δεκνθηιέο ζχλζεκα: «Αο νηθνδνκήζνπκε ην ζνζηαιηζκφ θξαηψληαο ζην έλα ρέξη 

ηνλ θαζκά θαη ζην άιιν ην ληνπθέθη».
175

 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο ήηαλ φηη πξνέβιεπε ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα.
176

 Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ  ηεο κεηαηξνπήο ηεο Αιβαλίαο απφ κηα 

θαζπζηεξεκέλε αγξνηηθή ρψξα ζε κία γεσξγηθή βηνκεραληθή ρψξα.
177
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ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, 

θπξίσο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγίαο. ην πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθε ε 

βηνκεραλία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ πεηξνθάξβνπλνπ, ηνπ ρξσκίνπ, ησλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ηνπ γπαιηνχ, ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ, ηεο πθαληνπξγίαο 

θαη άιια.
178

 Δπίζεο, έγηλαλ εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ 

δηθηχνπ, θαη ειήθζεζαλ κέηξα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Μεηαμχ άιισλ, 

θαηαζθεπάζηεθε θαη ν απηνθηλεηφδξνκνο Νηεξκίζη- Θενιφγν.
179

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο, έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ παξέκελε ε ζπλέρηζε ηεο εθβηνκεράληζεο.
180

 Αλάκεζα ζηα 

έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ δχν νξπρεία γηα ηελ εμφξπμε ζίδεξνπ-ληθειίνπ, ν 

πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο «Karl Marks», ελλέα εξγνζηάζηα γηα ηελ επεμεξγαζία 

θξνχησλ θαη θεπεπηηθψλ, ηέζζεξα εξγνζηάζηα ηνχβισλ, ην εξγνζηαζηαθφ 

ζπγθξφηεκα ηξνθίκσλ ζηα Σίξαλα θαη άιια. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο κεγάιεο 

έθηαζεο εξγαζίεο γηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα.
181

 

Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ δεχηεξνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο είραλ ζηφρν ηελ 

άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πφιε θαη ζην ρσξηφ. Γη‟ απηφ, 

ηέζεθε σο θαζήθνλ, ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δειηίσλ, ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ πξντφλησλ, ε αχμεζε ηνπ κηζζνχ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.
182

 

Ζ νινκέιεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1955 ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, αθνχ αλέιπζε ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζπλζήθεο ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ ξπζκψλ πξνο 

ηελ «ζνζηαιηζηηθή θνιεθηηβνπνίεζή» ηεο.
183

 Ζ θνιεθηηβνπνίεζε έπξεπε λα γίλεη 

πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, απφ ηε κηα δεκηνπξγψληαο λένπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

θαη απφ ηελ άιιε πξνζειθχνληαο ζηνπο ππάξρνληεο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπο αγξφηεο 

πνπ δε ζπκκεηείραλ ζ‟ απηνχο. χκθσλα κε ην ζρέδην, ε θνιεθηηβνπνίεζε δελ έπξεπε 

λα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, αιιά ε θαηεχζπλζε πνπ δφζεθε 

ήηαλ λα νινθιεξσζεί ε θνιεθηηβνπνίεζε ηεο γεσξγίαο αξρηθά ζηηο πεδηλέο 

πεξηνρέο.
184
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εξγαζηεί θάζε κέινο ηνπ θφκκαηνο, θάζε άλζξσπνο πνπ εξγαδφηαλ θαη αγσληδφηαλ γηα ηελ 
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Δμαηηίαο ηεο θνιεθηηβνπνίεζεο ε θαηάζηαζε ζηε Βφξεην Ήπεηξν 

επηδεηλψζεθε ηδίσο κεηά ηε βίαηε θαη αλαγθαζηηθή θνιεθηηβνπνίεζε πνπ επηβιήζεθε 

ζηα ρσξηά. Μεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ, πνπ αληέδξαζαλ ζηελ παξαρψξεζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο, θπιαθίζηεθαλ ή εθηνπίζηεθαλ.
185

 Τπήξραλ ρσξηά πνπ νκαδηθά -

πιελ ησλ θνκκαηηθψλ– αληέδξαζαλ, φπσο ην ειιεηφ, Κιεηζάξη θαη άιια. Με 

απφθαζε, φκσο, ηνπ θφκκαηνο  ηέζεθε σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηεο θνιεθηηβνπνίεζεο ην 1956. Δθπξφζσπνη ηνπ θφκκαηνο φπσο ν Υξήζηνο ηάξαο 

(πεξηθεξεηαθφο γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο ζην Αξγπξφθαζηξν) απφ ηα ρσξηά ηεο 

Κάησ Γξφπνιεο θαη άιινη θηλνχληαλ ζπλερψο ζηα ρσξηά αγσληδφκελνη λα πείζνπλ 

αξρηθά ηνπο θαηνίθνπο λα δερζνχλ ηελ θνιεθηηβνπνίεζε. Βέβαηα ζε θάζε ρσξηφ νη 

νπαδνί ηνπ θφκκαηνο πεηζαξρνχζαλ ακέζσο θαη, αζθψληαο πίεζε, παξέζπξαλ θαη 

ηνπο ππφινηπνπο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αξλνχηαλ λα δερηεί, πθίζηαην πιήξε 

απνκφλσζε, ηνπ θαζφξηδαλ κία άρξεζηε θαη αλεπαξθή ισξίδα γεο γηα ηε βφζθεζε 

ησλ δψσλ ηνπ, ηνλ απνκάθξπλαλ απφ θάζε θνηλή εθδήισζε ζην ρσξηφ, δελ ηνπ 

παξείραλ αζθάιεηα γηα ηα θηήκαηά ηνπ θαη πθίζηαην παληφο είδνπο ηαπείλσζε. Ζ 

εξγαζία ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ήηαλ ζθιεξή θαη πεηζαξρεκέλε. Οη αγξφηεο 

εξγάδνληαλ θαζεκεξηλά, ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη νχηε αθφκε θαη ην ίδην ην ςσκί. 

Καηά ην ρξφλν ηεο ζνδεηάο, αθνχ ην θξάηνο εηζέπξαηηε ην κεξίδηφ ηνπ, ε ππφινηπε 

πνζφηεηα δηαλεκφηαλ αλάινγα κε ηα εξγαηηθά ρέξηα, πνπ δηέζεηε ζηελ εξγαζία, θάζε 

νηθνγέλεηα.  

Δλψ ζεσξεηηθά ε ίδξπζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηεξηδφηαλ ζηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε ησλ αγξνηψλ, ζηελ πξάμε φκσο νη αγξφηεο πηέδνληαλ, γηα λα πξνζρσξήζνπλ 

ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Ο ίδηνο ν Hoxha γξάθεη πσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνιεθηηβνπνίεζεο δηαπηζηψζεθαλ θαηλφκελα πίεζεο πξνο ηνπο αγξφηεο απφ θάπνηνπο 

ζπληξφθνπο πνπ έδεημαλ ππεξβάιινληα δήιν, γεγνλφο ην νπνίν αλάγθαζε ηνπο 

αγξφηεο λα απεπζπλζνχλ ζηελ εγεζία ηεο ρψξαο. Καη επεηδή απηά ηα ιάζε δελ 

παξνπζηάδνληαλ κφλν ζε κία πεξηνρή αιιά ζε πνιιέο, απηφ ζήκαηλε φηη θάπνηνο απφ 

                                                                                                                                                                      
νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Απηφ ήηαλ έλα θαζήθνλ πνπ αλήθε ζε φινπο, γη‟ απηφ ζηελ επηζηνιή 

πνπ είρε ζηείιεη ζηηο 2 Απξηιίνπ 1957 ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ Κφκκαηνο ζηηο επαξρίεο θαη ζε φιεο ηηο 

νξγαλψζεηο-βάζεηο ηνπ θφκκαηνο έθαλε έθθιεζε ζηνπο θνκκνπληζηέο, ζηνπο εξγάηεο θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο, ζηνπο λένπο θαη ζηηο λέεο, λα βάινπλ φιεο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ πνπ φξηζε ην 3
ν
 πλέδξην ηνπ Κφκκαηνο γηα ηελ θνιεθηηβνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηε 

ζνζηαιηζηηθή κεηακφξθσζε ηνπ ρσξηνχ, βι. Hoxha, Ditar 1955-1957,  ζ. 305. 
185

 ΗΑΤΔ, 1957, θάθ.1, ππνθάθ. 3: Δπηζηνιή ηνπ Α. Γθνγθψλεο πξνο ηνλ πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Π. 

θέθεξε. 
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ςειά είρε δψζεη ιαλζαζκέλεο νδεγίεο θαη έδεημε ππεξβάιινληα δήιν πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.
186

 

Σν 1957 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, απφ άπνςε ξπζκψλ, 

έθηαζε ζην απφγεηφ ηνπ.
187

 κσο νη ζπλεηαηξηζκνί απηνί αληηκεηψπηδαλ πνιιά 

πξνβιήκαηα φπσο νη πςειέο δαπάλεο γηα ηε δηνίθεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ζεσξνχηαλ 

πξφβιεκα ην γεγνλφο φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο, κέιε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο πεξηζζφηεξα δψα απ‟ φζα επηηξέπνληαλ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο. Πνιιά κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είραλ απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ ηνπο 

απφ ηηο γελλήζεηο, επεηδή απνπζίαδε ν έιεγρνο. Γη‟ απηφ, ζχκθσλα κε νδεγία, ζα 

έπξεπε λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ δψσλ ζε έλαλ επηηξεπηφ αξηζκφ απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.
188

 

Παξάιιεια κε ηηο  κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέβαιιε ην θαζεζηψο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, έιαβε κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη έδσζε έκθαζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

είραλ νινθιεξσζεί κεξηθά έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο κέρξη ην 

1958 έγηλαλ ηα παξαθάησ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά έξγα: Καηαζθεπάζηεθε ην 

πδξαγσγείν ηεο Κάησ Γξφπνιεο, πνπ θφζηηζε 20 εθαηνκκχξηα ιεθ, εθηφο ηεο 

εζεινληηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ην αξδεπηηθφ θαλάιη ζηελ Πνιχηζαλε θαη εθείλν 

ηνπ Μεζνπνηάκνπ κήθνπο 6 ρικ. ηα κεηνλνηηθά ρσξηά ηεο επαξρίαο Αγ. αξάληα 

έγηλε δηάλνημε αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ κήθνπο 87 ρικ., γηα ηα νπνία δαπαλήζεθαλ 

1.720.000 ιεθ, εθηφο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο.
189

 

Γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο πέληε πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηα ρσξηά ειηφ, Κιεηζάξη, σηήξα, 

Άλσ θαη Κάησ Δπηζθνπή. Παξάιιεια θαηαζθεπάζηεθαλ θαη δχν ηαζκνί 
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Απηνθηλήησλ θαη Σξαθηέξ κε 45 ηξαθηέξ, πνπ δνχιεπαλ ζηα ρσξάθηα ησλ 

κεηνλνηηθψλ ρσξηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ επαξρία Αγ. αξάληα ρνξεγήζεθαλ ζηνπο 

κεηνλνηηθνχο αγξφηεο 120 εθαηνκκχξηα ιεθ ζε καθξνπξφζεζκα ή βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα απφ ηελ ηξάπεδα, γηα λα αγνξάζνπλ εξγαιεία θαη δψα γηα ηηο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο, ζπφξνπο ή πιηθά νηθνδνκψλ.
190

 

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πινπνηήζεθαλ έξγα, φπσο ην λνζνθνκείν ζην 

Αξγπξφθαζηξν, ην νπνίν δηέζεηε φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ζην νπνίν 

εξγαδφηαλ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο γηαηξψλ  θαη άιια δχν λνζνθνκεία ζηνπο Αγ. 

αξάληα θαη ζην Γέιβηλν, ηα νπνία εμππεξεηνχζαλ  έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Αθφκα, θαηαζθεπάζηεθαλ ηξία 

αγξνηηθά λνζνθνκεία: Έλα ζηελ Πνιχηζαλε κε 11 θιίλεο, έλα ζηε Γιχλα  κε 50 

θιίλεο θαη έλα ζην Θενιφγν κε 11 θιίλεο θαζψο θαη 6 καηεπηήξηα θαη 16 ηαηξεία 

πξψησλ βνεζεηψλ ζε δηάθνξα κεηνλνηηθά ρσξηά.
191

 

Σν 1950 ην αιβαληθφ θξάηνο είρε δαπαλήζεη γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 31,4 

εθαη. ιεθ, ελψ ην 1960 νη δαπάλεο αλήιζαλ ζηα 153 εθαη. ιεθ. Δθηφο απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, ην αιβαληθφ θξάηνο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αθνχ ην 1950 νη δαπάλεο ήηαλ 58,6 εθαη. ιεθ, ελψ 

ην 1960 νη δαπάλεο απηέο είραλ απμεζεί ζηα 250,1 εθαη. ιεθ.
192

 

ηαλ ζηα ηέιε  Μαΐνπ ηνπ 1959, ν Υξνπζηζψθ επηζθέθηεθε ηελ Αιβαλία, 

πξνζπάζεζε λα «ρηππήζεη» ηε ζηξαηεγηθή ηεο εθβηνκεράληζεο θαη λα απνκαθξχλεη 

ηελ Αιβαλία απφ ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ.
193

  Άζθεζε 

θξηηηθή γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαλ ζηελ Αιβαλία, ελψ ζηελ Απιψλα ν ζνβηεηηθφο  

εκπεηξνγλψκνλαο είπε γηα ην πεηξέιαην πσο δελ ήηαλ θαιήο πνηφηεηαο θαη άξα ην 

θφζηνο επεμεξγαζίαο ζα ήηαλ κεγάιν. Γηα ηνπο Αγ. αξάληα ζπκβνχιεςε ηνπο 

Αιβαλνχο λα θαιιηεξγήζνπλ πνξηνθάιηα θαη ιεκφληα, γηα ηα νπνία ε νβηεηηθή 

Έλσζε είρε αλάγθε∙ πσο ζηηάξη κπνξνχζε λα δψζεη ε νβηεηηθή Έλσζε αθνχ εθεί 
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«φζν ζηηάξη είρε αλάγθε ε Αιβαλία, ην έηξσγαλ ηα πνληίθηα». Πξφηεηλε αθφκα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηζαγηνχ, δάθλεο, θπζηηθηψλ. Έηζη «ε Αιβαλία ζα γηλφηαλ έλαο 

αλζηζκέλνο θήπνο».
194

 κσο ε αιβαληθή εγεζία δελ έιαβε ππφςε ηεο απηέο ηηο 

ζπκβνπιέο  ηνπ Υξνπζηζψθ. 

Ζ ζνβηεηηθή εγεζία κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηξίηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο, 

ην νπνίν βαζηδφηαλ θαη ζηα δάλεηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη άιισλ ρσξψλ, 

αζέηεζε κνλνκεξψο φιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ είραλ γίλεη κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Απηή 

δηέθνςε ηα δάλεηα πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλε, κε βάζε ηηο ζπκθσλίεο, λα δψζεη ζηελ 

Αιβαλία γηα ηα έηε 1961-1965. Δπίζεο δηέθνςε θάζε εκπνξηθή, ηερληθν-επηζηεκνληθή 

θαη πνιηηηζηηθή ζρέζε θαη απέζπξε φινπο ηνπο ζνβηεηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο.
195

 

Απφ ην 1949 σο ην 1960 ην αιβαληθφ θξάηνο, ζπλδεδεκέλν κε ηε νβηεηηθή 

Έλσζε θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ κπινθ, έιαβε ζεκαληηθή βνήζεηα ζε 

δάλεηα, εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα, ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε. Απηή ε 

βνήζεηα επέδξαζε ζεηηθά ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αιιά θαη ην ίδην ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο.
196

 

Μεηά ηε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ ηεο Αιβαλίαο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ 

απφζπξζε ησλ ξψζσλ εηδηθψλ απφ ηελ Αιβαλία, νη ηειεπηαίνη αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ Κηλέδνπο. Πιένλ, νη ππεχζπλνη ησλ ρσξηψλ θαηαθέξνληαλ θαηά ηεο Ρσζίαο θαη 

εμπκλνχζαλ ηελ Κίλα. Τπήξρε ζηελφηεηα ζε φια ηα είδε θαη θπξίσο ζηα είδε 

δηαηξνθήο. Σαπηφρξνλα θπθινθνξνχζε ε θήκε φηη ζηελ Διιάδα ππήξρε αλεξγία θαη 

δπζηπρία.
197

 

Μεηά ηε ξήμε κε ηε νβηεηηθή Έλσζε, ε Αιβαλία ζηξάθεθε αλνηρηά πξνο ηελ 

Κίλα. Ζ ηειεπηαία ρξεκαηνδφηεζε ηελ Αιβαλία κε δάλεην χςνπο 125 εθαη. δνιαξίσλ, 

ψζηε λα ζπλερίζεη ηε θηιφδνμε πνιηηηθή ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο, έρνληαο 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηελ εμάπισζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ θαη πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
198

 

Καηά ην ηξίην πεληαεηέο πξφγξακκα έγηλαλ πνιιά ζεκαληηθά έξγα γηα ηελ  

βηνκεραλία ειεθηξηθήο θαη κεραληθήο ελέξγεηαο, ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ηεο 

βηνκεραλίαο μχινπ θαη πθαληνπξγίαο. Μεηαμχ άιισλ, θαηαζθεπάζηεθε ην 
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πθαληνπξγηθφ εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα «Mao Ce Dun» ζην Μπεξάηη θαη ε 

βηνηερλία κεηάιισλ ζην Αξγπξφθαζηξν.
199

 

ηε γεσξγία επίζεο έγηλαλ αξθεηά ζεκαληηθά έξγα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνμήξαλζεο ησλ εδαθψλ, φπσο ηεο απνμήξαλζεο ηνπ βάιηνπ ηνπ Γπξξαρίνπ, ηνπ 

Βνχξθνπ θαη άιισλ.
200

 Φαίλεηαη πσο ζηφρνο θαη απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

ζπλέρηζε ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο. 

Ζ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο Αιβαλίαο εμαξηηφηαλ απφ ηελ Κίλα. Οη Κηλέδνη 

έδσζαλ κεγάιε βνήζεηα ζηελ Αιβαλία, σζηφζν ε Αιβαλία πιήξσζε πςειφηεξν 

ηίκεκα γηα ηελ πξφθιεζή ηεο απέλαληη ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ καθξηλή Κίλα δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα δψζεη ζηελ Αιβαλία ηε βνήζεηα πνπ ην ζνβηεηηθφ κπινθ εμαζθάιηδε 

ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπ.
201

 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δπηηθψλ πξέζβεσλ, απφ ην 1961 ππήξρε ε 

εληχπσζε φηη ε Αιβαλία δηέξρνληαλ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ θαηάζηαζή ηεο, φκσο, δελ 

ήηαλ απειπηζηηθή θαζφηη είρε εμαζθαιηζηεί –ράξε ζηελ θηλεδηθή βνήζεηα– έλα 

αλεθηφ φξην δηαβίσζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. ηελ θηλεδηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα 

ήξζε λα πξνζηεζεί πνιχ πεξηνξηζκέλε ζε θιίκαθα νηθνλνκηθή αξσγή, ηελ νπνία 

παξείραλ πξνο ηελ Αιβαλία ρψξεο φπσο ε Ρνπκαλία, βάζεη παιηψλ ζπκθσληψλ, πνπ 

δελ είραλ αηνλήζεη πιήξσο κέρξη ηφηε.  

Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ε πξνζπάζεηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο λα πξνθαιέζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία ηεο Αιβαλίαο, κέζσ ηεο 

δηαθνπήο ηεο παξνρήο ησλ ρνξεγνπκέλσλ επί ζεηξά εηψλ νηθνλνκηθψλ πηζηψζεσλ 

πξνο απηήλ, είρε απνηχρεη.
202

 

Ζ Αιβαλία, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Κίλαο, εθάξκνζε ην ζχζηεκα 

ηεο πιήξνπο θνιεθηηβνπνίεζεο θαη φρη ηεο κεξηθήο, φπσο ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ 

Πνισλία. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, ε θνιεθηηβνπνίεζε είρε πξνρσξήζεη, 

θαιχπηνληαο ήδε πάλσ απφ ηα ¾ ηεο ππαίζξνπ. κσο, φπσο ζπλέβε ζηελ Κίλα θαη 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ε απφδνζε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Αιβαλία ήηαλ 

πνιχ ρακειή, αθνχ ζε επίζεκε ζηαηηζηηθή, νη Αιβαλνί νκνινγνχζαλ φηη ε απφδνζε 
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ηεο γεο, πνπ αλήθε ζε «ειεχζεξνπο γεσξγνχο», ππεξέβαηλε θαηά πνιχ εθείλε ηεο 

θνιεθηηβνπνηεκέλεο  γεο.
203

 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο δηαδφζεθαλ ζπλζήκαηα θαη ιακβάλνληαλ έθηαθηα κέηξα γηα 

«νηθνλνκία θαη απνηακίεπζε». Οη ζπλζήθεο απηέο είραλ επεθηαζεί θαη ζηνλ αιβαληθφ 

ζηξαηφ, ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαλ απζηεξφο έιεγρνο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ ζηελ 

ηξνθνδνζία θαη ζηνλ ηκαηηζκφ. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ, ν ρξφλνο ρξήζεο ηνπ ηκαηηζκνχ 

είρε απμεζεί. Ζ «γξακκή δηαθψηηζεο» πξνο ην ζηξαηφ ήηαλ φηη «ε Ρσζία αξλείηαη λα 

δψζεη βνήζεηα ζηνλ αιβαληθφ ζηξαηφ». Πνιιέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο άιιαμαλ ηνλ 

ξσζηθφ νπιηζκφ κε θηλεδηθφ.
204

 

Ο νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο ηεο Αιβαλίαο επέθεξε κεγάιε επηβξάδπλζε ζηελ 

απνπεξάησζε νξηζκέλσλ έξγσλ, ελψ άιιεο ηερληθέο εξγαζίεο ζηακάηεζαλ εληειψο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαζίζηαην έθδειε θαη ζηελ έιιεηςε αληαιιαθηηθψλ εηδψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο. Ηδηαηηέξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαλ ζηα ζπγθνηλσληαθά 

θαη κεηαθνξηθά κέζα, πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά, ιφγσ ηεο κεγάιεο έιιεηςεο 

αληαιιαθηηθψλ. 

Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δηέζεηαλ επίζεο ιίγα κφλν είδε αιβαληθήο ή 

θηλεδηθήο πξνέιεπζεο. Γεληθά απφ ηελ αγνξά είραλ ζρεδφλ εμαληιεζεί ηα πξντφληα ηα 

νπνία άιινηε εηζάγνληαλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ παξαπεηάζκαηνο.
205

 Γεληθφηεξα ζηελ 

Αιβαλία επηθξαηνχζε αλεξγία θαη ππναπαζρφιεζε. Απνηέιεζκα ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

θαηαρξήζεσλ, ησλ ππεμαηξέζεσλ, ησλ θινπψλ θαη ησλ δηαξξήμεσλ. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε 

εθηέιεζε κεγάια παξαγσγηθά έξγα θαη εηδηθφηεξα, πδαηνθξάγκαηα θαη αξδεπηηθά 

έξγα. Καη πάιη, φκσο, ην εξγαηηθφ εκεξνκίζζην παξέκελε ζε ρακειφ επίπεδν, ζηα 80 

ιεθ.
206

 

Ο Hoxha έγξαθε πσο «νη ζνβηεηηθνί ξεβηδηνληζηέο πξνθάιεζαλ πνιιέο 

δεκηέο», ελψ ζθεπηφηαλ λα γίλνπλ επελδχζεηο ζηε κεηαιινπξγία ζηδεξν-ληθειίνπ, 

ραιθνχ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην ηζηκέλην, 
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πεηξέιαην θαη άιια.
207

  Γηα ηε γεσξγία ζεσξνχζε φηη ήηαλ έλαο ηνκέαο ρσξίο 

εκπφδηα, θηλδχλνπο θαη  ελδερφκελα ζακπνηάδ απφ ην εμσηεξηθφ.
208

 

χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Hoxha, νη γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί ήηαλ ζνζηαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εζεινληηθή έλσζε ηεο εξγαηηθήο αγξνηηάο 

θαη ήηαλ νη βάζεηο ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζην ρσξηφ. ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ  έπξεπε 

λα ζθπξειαηεζεί ε αγάπε γηα ην ζνζηαιηζκφ, ε αγάπε γηα ηελ θνιεθηηβνπνηεκέλε γε, 

γηα ηελ θνηλή πεξηνπζία. Ο Hoxha επηζήκαηλε φηη ζθνπφο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο δελ ήηαλ λα θάλεη ηνπο ζπλεηαηξηζηέο πινχζηνπο αλζξψπνπο, αιιά λα ηνπο 

αλεβάζεη ην επίπεδν δηαβίσζεο φπσο θαη φινπ ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ ζηελ Αιβαλία. 

Ζ κεγάιε ζνζηαιηζηηθή παξαγσγή ζα έπξεπε λα εμαθαλίζεη ηε κηθξή ηδησηηθή 

πεξηνπζία. Σαπηφρξνλα δελ ζα έπξεπε λα επηηξαπεί ε αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ 

εκπνξίνπ ησλ αγξνηψλ θαη ε αγξνηηθή αγνξά έπξεπε λα είλαη πνιχ κηθξή ζπγθξηηηθά 

κε ηελ θξαηηθή.
209

 

Σν ηέηαξην πεληαεηέο πξφγξακκα (1966-1970) είρε σο ραξαθηεξηζηηθφ ηε 

ζπλέρηζε ηεο πεξαηηέξσ ζνζηαιηζηηθήο εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο κέζσ ηεο 

επίζπεπζεο ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.
210

 Βηνκεραληθέο 

κνλάδεο, πνπ είραλ ήδε αξρίζεη απφ ην ηξίην πεληαεηέο πξφγξακκα, νινθιεξψζεθαλ 

θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία. Έγηλαλ δηάθνξα βηνκεραληθά έξγα. Μεηαμχ ησλ πην 

ζεκαληηθψλ εγγεηνβειηησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε νινθιήξσζε ηεο 

απνμήξαλζεο ηνπ βάιηνπ ηνπ Γπξξαρίνπ, ηνπ θάκπνπ ηεο Λέδηα, ηα εγγεηνβειηησηηθά 

έξγα ζηηο πεξηνρέο ηεο Μνπδεθηάο, ηεο Απιψλαο, ηεο Κνξπηζάο θαη άιια.
211

 

χκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Zëri i Popullit, ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκαηηζζέλησλ έξγσλ ηνπ ηέηαξηνπ πεληαεηνχο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

άξρηζαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε λνζνθνκείνπ κε δχν πηέξπγεο ζηνπο Αγ. 

αξάληα. Δπίζεο ζηελ ίδηα πφιε θαηαζθεπάδνληαλ λέν νθηαηάμην ζρνιείν θαη 

ππνζηαζκνί ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πςειήο ηάζεο ζην Γέιβηλν θαη ζηνπο Αγ. 

αξάληα.
212

 

 Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε είρε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα γηα ηνλ εμειεθηξηζκφ 

ηεο ρψξαο. Σν 1966 είρε σο ζηφρν λα ειεθηξνδνηεζνχλ 500 ρσξηά αθφκα, ψζηε ζην 

                                                           
207

 Hoxha, Ditar 1964, ζ. 335. 
208

 ην ίδην, ζ. 336. 
209

 Enver Hoxha, Ditar 1965 (Ηκεξνιόγην 1965), Σίξαλα 1989, ζζ. 479-480. 
210

 Βι. Bardhoshi-Kareco, ό. π.,  ζ. 60. 
211

 ην ίδην, ζζ. 139-140. 
212

 ΗΑΤΔ, 1966, θάθ. 45, ππνθάθ. 1: Γεληθή Γηεχζπλζε Σχπνπ, «Γειηίνλ αλαζθνπήζεσο αιβαληθνχ 

ηχπνπ», αξ. δειηίνπ 10, Αζήλα 1966. 



 

64 
 

ηέινο ηνπ 1970 λα έρεη ειεθηξνδνηεζεί πεξίπνπ ην 34 % ησλ ρσξηψλ ηεο 

Αιβαλίαο.
213

 

ην κεηαμχ, ν ζεζκφο ηεο «εζεινληηθήο» εξγαζίαο ζπλερηδφηαλ θαη αθνξνχζε 

κηθξνχο θαη κεγάινπο. Αθφκα θαη νη καζεηέο πξνζέθεξαλ ηελ «εζεινληηθή» εξγαζία 

ηνπο. χκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Zëri i Popullit ζηηο 21 Ηνπλίνπ 1966,  310 

λένη θαη λέεο, καζεηέο θαη θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο πφιεο ηνπ 

Αξγπξνθάζηξνπ αλαρψξεζαλ γηα ηελ χπαηζξν κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ γηα έλα κήλα 

εζεινληηθή εξγαζία ζηηο επνρηαθέο απαζρνιήζεηο ησλ αγξνηψλ.
214

 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1967, νη καζεηέο ηεο 7
εο

 θαη 8
εο

 ηάμεο 

ησλ νθηαηαμίσλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ απνθάζηζαλ λα 

εξγαζηνχλ ζηα ρσξηά γηα δεθαπέληε κέξεο, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο αγξφηεο. Δπίζεο, 

νη ηειεηφθνηηνη ηεο παηδαγσγηθήο ζρνιήο «Παληειήο σηήξεο» αλέιαβαλ ηελ 

ππνρξέσζε λα εξγαζηνχλ παληνχ, άλεπ πξνζδηνξηζκνχ ρξφλνπ, φπνπ ε θξαηηθή 

αλάγθε ην επέηαζζε.
215

 

  Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Αιβαλία ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60 πεξηγξάθνληαη ζε κία αλαθνξά ελφο έιιελα λαπηηθνχ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία: 

«Δηο Αγ. αξάληα θαη Γπξξάρηνλ, δηα ηελ εθθφξησζηλ ησλ πινίσλ 

εξγάδνληαη γπλαίθεο απφ ειηθίαο 16-55 εηψλ πηπαξίδνπζαη ην θνξηίνλ. 

Δζεάζεζαλ γπλαίθεο εξγαδφκελαη ηηο ηελ σο άλσ εξγαζίαλ, δηάγνπζαη ηνλ 

5
νλ

 κήλα ηεο θπήζεσο. Σν σξάξηνλ ηεο εξγαζίαο -ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αλδξψλ- είλαη ην 12σξνλ εηο Αγ. αξάληα θαη 10σξνλ εηο Γπξξάρηνλ, ελψ 

ην θαγεηφλ ησλ επί 12σξνλ εξγαδνκέλσλ απεηειείην απφ άξηνλ ρξψκαηνο 

κέιαλνο, ηνκάηαλ λσπήλ, ηπξφλ, πεξηνδηθψο σφλ ή ηρζχελ ή καγεηξεπκέλνλ 

ιαραληθφλ».
216

 

Παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ην θφκκα έζεζε σο θαζήθνλ ηε δεκηνπξγία λέαο θαιιηεξγήζηκεο γεο. ην πέκπην 

ζπλέδξην ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, κεηαμχ 1-8 Ννεκβξίνπ 1966, ν αξρεγφο ηνπ 
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θφκκαηνο απεχζπλε ηελ εμήο έθθιεζε: «Να αλεβνχκε ζηνπο ιφθνπο θαη ζηα βνπλά, 

λα ηα εμσξαΐζνπκε θαη λα ηα θάλνπκε γφληκα φπσο θαη ηνπο θάκπνπο». Μεηά απ‟ 

απηφ ην ζχλζεκα ζηελ Αιβαλία μεθίλεζε κία δηαδηθαζία πνπ είρε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο θαιιηεξγήζηκεο επηθάλεηαο ηεο γεο.
217

 

Σν 1966 μεθίλεζαλ θαη νη εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκίδσλ ζηνπο 

ιφθνπο ηεο αθηήο  ηνπ Ηνλίνπ, φπνπ γηα δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ εξγάζηεθαλ θάησ απφ 

αληίμνεο ζπλζήθεο ρηιηάδεο θξαηνχκελνη, αιιάδνληαο ην θπζηθφ ηνπίν θαη 

δεκηνπξγψληαο νιφθιεξεο θπηείεο απφ εζπεξηδνεηδή.
218

 Δθηφο απφ ηνπο 

θξαηνχκελνπο εξγάζηεθαλ θαη ρηιηάδεο «εζεινληέο».  

ζνλ αθνξά ηελ θνιεθηηβνπνίεζε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1967 είρε 

πξνρσξήζεη θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο θαη δελ ππήξραλ πηα ηδησηηθέο 

αγξνηηθέο πεξηνπζίεο, σο απνηέιεζκα ηνπ ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο ηεο 

γεο, αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ πνπ κπνξνχζε λα έρεη ν θάζε αγξφηεο.
219

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο 

ζηελ Αιβαλία δεκηνχξγεζε έλα επξχ ζχζηεκα πξφλνηαο, πνπ εμαζθάιηδε ζηνπο 

πνιίηεο εξγαζία, ζηαζεξφηεηα ηηκψλ, δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη ζχζηεκα πγείαο, ελψ 

κέζσ κίαο πνιηηηθήο κείσζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηηο ακνηβέο γηα ηελ εξγαζία, νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθξίζεηο βξίζθνληαλ ζε ρακειφ επίπεδν.
220
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γ) Οη θνηλωληθέο ζπλζήθεο 

χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Αιβαλίαο ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο 

αλαγλσξίδνληαλ δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, φπσο ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, εξγαζίαο, 

ςήθνπ, ηχπνπ, ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. φκσο, ζηελ πξάμε πνιιά απ‟ απηά ηα 

δηθαηψκαηα παξέκεηλαλ ζηνλ ηχπν.
221

 Ο πεξηνξηζκφο ζηηο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ 

είρε αξρίζεη απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε ρψξα. 

ε ζπλάληεζε πνπ είρε ην επηέκβξην ηνπ 1950 ν Hysni Kapo κε ηνλ 

αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Σερλψλ, Sofokli Budo, ηέζεθε ην δήηεκα 

ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο βηβιίσλ, θαζψο δηάθνξα ηδησηηθά βηβιηνπσιεία 

πνπινχζαλ βηβιία κε «αληηδξαζηηθφ» πεξηερφκελν. Απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηνχλ 

απηά ηα βηβιία θαη δφζεθαλ νδεγίεο ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Σερλψλ λα ιάβεη 

κέηξα γηα ηελ απαγφξεπζή ηνπο, ρσξίο φκσο λα θιείζνπλ ηα βηβιηνπσιεία.
222

 Δλψ 

απ‟ ηε κία πιεπξά ε θπβέξλεζε απαγφξεπζε ηελ θπθινθνξία βηβιίσλ κε 

«αληηδξαζηηθφ» πεξηερφκελν, απ‟ ηελ άιιε κεξίκλεζε λα θπθινθνξήζνπλ λέα 

ινγνηερληθά έξγα πνπ θαιιηεξγνχζαλ κχζνπο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηνλ εζληθηζκφ θαη 

ηνλ θνκκνπληζκφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ηα ινγνηερληθά έξγα ησλ 

αιβαλψλ ζπγγξαθέσλ ελίζρπζαλ ηνλ εζληθηζκφ θαη ηνλ θνκκνπληζκφ. Ζ πξνπαγάλδα 

απηή ψζεζε ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο λα δξαπεηεχζνπλ ζε έλαλ παξάμελν εηθνληθφ 

θφζκν, εκπνδίδνληάο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δάλ 

εξσηνχληαλ νη Αιβαλνί πνπ ζπνχδαδαλ  ηη ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα ζηε δσή, ε 

απάληεζε φισλ ζα ήηαλ: «ε παηξίδα», «ε ειεπζεξία θαη ε αλεμαξηεζία ηεο», «ν 

Enver Hoxha», «ην θφκκα», «ε νβηεηηθή Έλσζε», ε «Κίλα» θαη «ε νηθνδφκεζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ». Αμίεο φπσο ε αηνκηθή ειεπζεξία ή ε αγάπε δελ αλαθέξνληαλ πνηέ.
223

 

‟ απηφ ην πιαίζην αλαπηχρζεθε ε ινγνηερλία θαη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. 

χκθσλα κε άξζξν ηνπ αιβαληθνχ ηχπνπ ζηε «κηθξή» ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο 

Αιβαλίαο ε ινγνηερλία αλαπηχρζεθε κφλν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο. 

Μεηαμχ ησλ αλαδεηρζέλησλ ζπγγξαθέσλ αλαθεξφηαλ ν Πάλνο Σζνχθαο, ν νπνίνο 
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έγξαθε γηα ηηο κεηαβνιέο, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνχξθνπ ππφ ην 

θαζεζηψο ηεο ιατθήο δεκνθξαηίαο. Δπίζεο, θαη άιινη ζπγγξαθείο είραλ δεκνζηεχζεη 

δηάθνξα έξγα, ηα νπνία  εγθσκίαδαλ ηνλ εξσηζκφ ησλ παξηηδάλσλ θαη ηηο ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ Αιβαλία. Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ 

έξγσλ κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά κεγάινο αξηζκφο αιβαληθψλ θαη ζνβηεηηθψλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα.
224

 

Ζ θπβέξλεζε έδσζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σα 

ζρνιεία ζε φιε ηε ρψξα είραλ κεηαηξαπεί ζε ππξήλεο θνκκνπληζηηθήο αγσγήο.
225

 Σα 

παηδηά κάζαηλαλ φηη ην Κφκκα ήηαλ ε δεχηεξε κάλα ηνπο θαη ην ζρνιείν ηνχο 

θαιιηεξγνχζε ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη ην 

ζνζηαιηζκφ.
226

 

Σν αιβαληθφ θξάηνο παξείρε ηηο ίδηεο επθαηξίεο ηφζν ζε αιβαλνχο, φζν θαη ζε 

έιιελεο καζεηέο. Ζ πξφζβαζε ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ειεχζεξε γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο, ελψ γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ίζρπαλ νη ίδηνη θαλφλεο 

θαη ηα ίδηα πνιηηηθά θξηηήξηα.
227

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζθνπφο ηεο αιβαληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ λα θαιιηεξγήζεη 

ζηνπο καζεηέο ηελ αίζζεζε φηη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ήηαλ απηνθπήο θαη 

απζχπαξθηε, ρσξίο θακία ζρέζε κε θάπνην άιιν έζλνο έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

Αιβαλίαο.
228

 Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο ήηαλ θαη ε ζθπξειάηεζε ζηελψλ δεζκψλ κεηαμχ 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ηνπ αιβαληθνχ ιανχ, θαζψο θαη ηνπ αιβαληθνχ 

θξάηνπο.
229

  

Άιινο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ν εμνβειηζκφο ηεο ζξεζθείαο 

θαη ησλ παξαδφζεσλ. Σα ζρνιηθά βηβιία είραλ ζθνπφ ηελ θαηήρεζε ησλ καζεηψλ θαη  

πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο ελεξγνπνηήζνπλ γηα λα θάλνπλ πξάμε ην κάζεκα, ψζηε φρη 
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κφλν λα θαηαξγεζνχλ ηα παιηά έζηκα, αιιά ηαπηφρξνλα λα θαηαζθνπεχνπλ ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο.
230

 

Παξφιν πνπ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία δηδαζθφηαλ ε ειιεληθή γιψζζα, ήηαλ 

παζηθαλήο ε πξνζπάζεηα απνθνπήο φισλ ησλ δεζκψλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κε 

ηελ Διιάδα. Ζ ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο πνπ δηδαζθφηαλ ζε φιν ηνλ θφζκν, δε 

δηδαζθφηαλ ζηνπο έιιελεο καζεηέο ηεο Αιβαλίαο, ελψ φηαλ κλεκνλεπφηαλ ε 

ζχγρξνλε Διιάδα απηφ γηλφηαλ πάληνηε ππφ ην πξίζκα ηνπ αξλεηηθνχ πξφζεκνπ. 

Ήηαλ εκθαλήο ε πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγεζεί ζηνπο καζεηέο ηεο κεηνλφηεηαο έλα 

αίζζεκα απνζηξνθήο γηα ηελ Διιάδα.
231

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο ζπνχδαζε ζηα αιβαληθά 

παλεπηζηήκηα ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο φπσο γηαηξνί, δάζθαινη, νηθνλνκνιφγνη, ε 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ νπνίσλ θαζνξηδφηαλ απφ έλαλ άγξαθν αιιά 

ππνρξεσηηθφ φξν: λα έθξπβαλ ηππηθά ή λα απεκπνινχζαλ νπζηαζηηθά ηελ ειιεληθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, ή λα δέρνληαλ φηη σο  «κεηνλνηηθνί» ήηαλ πεξήθαλνη πνπ κνρζνχζαλ 

θαη απηνί γηα ηνλ «παξάδεηζν» ηεο Αιβαλίαο.
232

 

Γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο, ε θνηλσληθή αλέιημε ήηαλ απνδεθηή απφ ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ζην βαζκφ πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ απνκάθξπλζε απφ ηελ 

ειιεληθή εζληθή ηδενινγία θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζηήξημε ζην Κ.Δ.Α.  Δίλαη  γεγνλφο, 

πσο νξηζκέλα επλννχκελα κέιε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαηέιαβαλ εμέρνπζεο 

ζέζεηο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο.
233

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ηδενπνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ, αιιά θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία  

αλζξψπσλ, έπαηδαλ ηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ήηαλ ηαγκέλα λα ππεξεηνχλ 

πξνπαγαλδηζηηθνχο ζηφρνπο, λα  αλαθφςνπλ θάζε λέν πνιηηηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

ελψ αδπλαηνχζαλ λα παξάμνπλ λέεο πνιηηηζηηθέο αμίεο. Δπηπιένλ ην θαζεζηψο ηνπ 

Hoxha δηέζεηε κεγάια νηθνλνκηθά θεθάιαηα ζηε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηδενινγηθνχο θαη πξνπαγαλδηζηηθνχο ζθνπνχο.
234

 

Με ηελ επξεία αλάπηπμε ηεο θνιεθηηβνπνίεζεο ζηα ρσξηά, ε θνκκνπληζηηθή 

θπβέξλεζε ζεσξνχζε απαξαίηεην ηελ πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή αλχςσζε 
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ησλ αλζξψπσλ ζηα ρσξηά, ηε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο κε «ζνζηαιηζηηθή ζηάζε» πξνο 

ηελ θνηλή εξγαζία θαη ηελ θνηλή ζνζηαιηζηηθή πεξηνπζία.  

Σν 1958 ιεηηνπξγνχζαλ 520 «ζπίηηα πνιηηηζκνχ» ζε φιε ηελ Αιβαλία. Γηα ην 

αιβαληθφ θξάηνο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ «ζπηηηψλ πνιηηηζκνχ», φπσο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, επηζεσξήζεηο, νκηιίεο θαη δηαιέμεηο ζπλέβαιαλ ζηε ιχζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ππεξεηνχζαλ θαιχηεξα 

ηελ πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα γηα κία  πνιηηηζκέλε θαη επεκεξνχζα δσή 

ζην ρσξηφ.
235

 

Σα πνιηηηζηηθά θέληξα ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Κφκκαηνο 

θαη δηαρεηξίδνληαλ θαη ηε κνπζηθν-ρνξεπηηθή παξάδνζε. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

φινπ πιαηζίνπ ήηαλ νη παξεκβάζεηο ηδενινγηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα. ην 

ρψξν ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ην ξεπεξηφξην ζηηο επίζεκεο εθδειψζεηο ήηαλ 

«ηζνξξνπεκέλν» αλάκεζα ζην ειιεληθφ θαη αιβαληθφ ζηνηρείν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη δεκηνπξγήζεθε κία λέα θαηεγνξία δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ηα ηξαγνχδηα ηεο 

«ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο». Γεληθά, ην ζχζηεκα ηφληδε πεξηζζφηεξν ηα θνηλά 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο κε ηνλ αιβαληθφ «εζληθφ πνιηηηζκφ».
236

 

Ζ πνιηηηθή, πνπ αθνινχζεζε ε αιβαληθή θπβέξλεζε απέλαληη ζηε 

κεηνλφηεηα, ήηαλ πνιηηηθή αθνκνίσζεο. Ζ αθνκνησηηθή δηαδηθαζία ήηαλ 

πξννξηζκέλε λα ζπκβάιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ εζληθψλ βησκάησλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη γεληθά ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

Ζ ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο επηηξεπφηαλ θαη δηδαζθφηαλ ζηα ζρνιεία ηεο 

επηζήκσο αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Ζ γιψζζα, φκσο, έγηλε ην φξγαλν 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. Απηφ γηλφηαλ κέζσ ηεο 

αλαθνξάο ζην «πειαζγηθφ» ή «ηιιπξηθφ» παξειζφλ, ζηνπο 

«εζληθναπειεπζεξσηηθνχο» θαη «αληηηκπεξηαιηζηηθνχο» ιατθνχο αγψλεο, κέζσ ηεο 

αιιαγήο νλνκαζίαο ησλ ηνπσλπκίσλ θαη ησλ αθαηάιιεισλ νλνκάησλ θαη επσλχκσλ 

θαη ηεο δηάξξεμεο θάζε δεζκνχ κε ηελ εθθιεζία, ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα 

έζηκα.
237

 

Οη αιιαγέο ζηα νλφκαηα ησλ ηνπσλπκηψλ είραλ αξρίζεη απφ ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο θνκκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1950, ν ξαδηνθσληθφο 
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ζηαζκφο ησλ Σηξάλσλ κεηέδσζε φηη ην ρσξηφ «Υατληέξαγα» κεηνλνκάζηεθε ζε 

«Λεπηέξε Σάιιην» θαη ε βηνκεραληθή πφιε «Κνπηζφβα» ζε «ηάιηλ».
238

 χκθσλα 

κε πιεξνθνξίεο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε θπθινθνξήζεη ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα απφ ην 1967 κέρξη ην 1969 κία ιίζηα κε «απνδεθηά» νλφκαηα.
239

 

Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα πξνσζνχζε ηε ζεσξία, φηη νη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο 

δελ ήηαλ απηφρζνλεο, αιιά νη πξφγνλνί ηνπο είραλ πάεη ζε απηά ηα εδάθε ζηα ηέιε 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα σο εξγάηεο ζηε γε ησλ αιβαλψλ κεγαινγαηνθηεκφλσλ θαη  αξγφηεξα 

εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα εθεί.
240

 Παξάιιεια, ε αιβαληθή πξνπαγάλδα έθαλε ιφγν γηα 

κία «κηθξή ειιεληθή κεηνλφηεηα» πνπ δνχζε ζηελ Αιβαλία.
241

 

Γεληθφηεξα, δηάθνξεο πξαθηηθέο ηνπ θαζεζηψηνο έδεηρλαλ κία ζηάζε 

αλαζθάιεηαο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Σν θαζεζηψο επηρεηξνχζε λα 

ππνλνκεχζεη ηνλ «ειιεληθφ ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηηθψλ πεξηνρψλ», ηνπνζεηψληαο 

αιβαληθέο νηθνγέλεηεο ζ‟ απηέο θαη κεηαθηλψληαο έιιελεο κεηνλνηηθνχο εθηφο, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ γίλνληαλ γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.
242
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 επηεκβξίνπ 1975 ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
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ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ζηελ Διιάδα έθηαλαλ πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ζηα ρσξηά ηεο ειιελναιβαληθήο κεζνξίνπ εγθαζίζηαλην ζπζηεκαηηθά 

απφ ηηο αιβαληθέο αξρέο νηθνγέλεηεο Αιβαλψλ –πνπ ήηαλ πξνζθείκελεο ζην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο– ζηηο νηθίεο θαη ηα θηίζκαηα Διιήλσλ πνπ απνπζίαδαλ. Οη 

ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαλ ηηο εθεί πεξηνπζίεο Διιήλσλ πνπ 

θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα ή αιινχ, εθβηάδνληαλ λ‟ απνζηείινπλ επηζηνιέο γηα λα 

δεηήζνπλ πιεξεμνχζηα γηα ηελ ελ ιεπθψ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ζηελ Αιβαλία, ηηο 

νπνίεο νη θξαηηθέο αξρέο, δπλάκεη ησλ πιεξεμνπζίσλ, ήζειαλ λα κεηαβηβάζνπλ ζε 

αιβαληθέο νηθνγέλεηεο ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο.
243

 

Ζ πνιηηηθή ηεο γεσγξαθηθήο θαη δεκνγξαθηθήο αιινίσζεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζπλερίζηεθε θαη ζηα 

επφκελα ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ Παλαγηψηε Μπάξθα, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο 

πξνζπάζεζε λα αιινηψζεη ηελ εζλνηηθή ζχλζεζε, κεηαθηλψληαο αιβαληθνχο 

πιεζπζκνχο ζηελ πεξηνρή ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ηδξχνληαο ηα «λέα 

ζνζηαιηζηηθά ρσξηά» κε αθνξκή ηελ νηθνδφκεζε λέσλ «ζνζηαιηζηηθψλ» έξγσλ θαη 

γεσξγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
244

 

ζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ην χληαγκα (άξζξν 15), φινη νη 

πνιίηεο ήηαλ ίζνη, ρσξίο θακία δηάθξηζε ιφγσ εζληθφηεηαο, θπιήο ή ζξεζθείαο. Κάζε 

πξάμε πνπ επέθεξε πξνλφκηα ππέξ πνιηηψλ ή πεξηφξηδε ηα δηθαηψκαηα ιφγσ 

δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, θπιήο ή ζξεζθείαο ήηαλ ελάληηα ζην χληαγκα θαη 

επέθεξε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν πνηλέο. Κάζε πξφθιεζε γηα δηάδνζε κίζνπο 

θαη δηρφλνηαο αλάκεζα ζηηο εζλφηεηεο, ηηο θπιέο θαη ηηο ζξεζθείεο ήηαλ ελάληηα ζην 

χληαγκα θαη ηηκσξνχηαλ απφ ην λφκν.
245

 

Απφ εζληθηζηηθή άπνςε νη ηξεηο ζξεζθείεο ζηελ Αιβαλία αληηκεησπίζηεθαλ 

σο παξάγνληεο δηραζκνχ ησλ Αιβαλψλ θαη έγηλαλ αληηιεπηέο απφ ηελ θνκκνπληζηηθή 

άπνςε σο εθπξφζσπνη ελφο παιηνχ ζπληεξεηηθνχ θφζκνπ, φπσο έιεγε θαη ν Μάξμ  

σο «ην φπην ηνπ ιανχ».
246

 

Οη εζληθηζηέο ηδενιφγνη είραλ πξνπαγαλδίζεη έλα είδνο «πνιηηηθήο 

ζξεζθείαο», ηνπ «αιβαληζκνχ», ε νπνία ελζαξθψζεθε ζην γλσζηφ πνίεκα ηνπ Pasko 

Vasa, «O moj Sqypni»: «Αθππληζζείηε, Αιβαλνί, μππλήζηε απφ ην βαζχ χπλν ζαο. 
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Αο νξθηζηνχκε φινη καο, ζαλ αδέιθηα, λα κε λνηαδφκαζηε γηα εθθιεζίεο θαη ηδακηά. 

Ζ πίζηε ησλ Αιβαλψλ είλαη ν Αιβαληζκφο».
247

 Ο Hoxha έιαβε ππφςε ηνπ 

θπξηνιεθηηθά ην απφθζεγκα ηνπ Pashko Vasa γηα λα εμαθαλίζεη ηε ζξεζθεία θαη λα 

γίλεη ε Αιβαλία ην πξψην αζετζηηθφ θξάηνο ηεο πθειίνπ.
248

 

Δθηφο απφ ην ρψξν ηεο ζξεζθείαο, ε επηξξνή ηνπ Κφκκαηνο είρε εμαπισζεί 

θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, αθφκα θαη ζηελ πξννπηηθή 

δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο. Έλα βαζηθφ θξηηήξην γηα λα παληξεπηεί έλαο λένο ή κία λέα 

ήηαλ ε «βηνγξαθία» ηεο αληίζηνηρεο νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγελεηαθή θαηαγσγή, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν κφξθσζεο ζεσξνχληαλ δεπηεξεχνληα θξηηήξηα.
249

 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο «λέαο ζνζηαιηζηηθήο νηθνγέλεηαο», ε 

θεληξηθή επηηξνπή ηνπ θφκκαηνο έδσζε σο θχξηα θαηεχζπλζε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

παιηψλ ζρέζεσλ ζηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ θαη ηεο ζπδπγηθήο δσήο θαη ηε ζέζπηζε λέσλ 

ζρέζεσλ, απνζηαζηνπνηεκέλσλ απφ ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο θαη «νπηζζνδξνκηθά» 

έζηκα θαη αληηιήςεηο.
250

 

Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα, θπξίσο ην ηκήκα ηεο πεξηνρήο Αξγπξνθάζηξνπ, είρε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θαη απφ θνηλσληθνπνιηηηθήο 

απφςεσο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν Hoxha, ν νπνίνο απέδηδε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

Αξγπξφθαζηξν, ζηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο ηεο 

γξακκαηείαο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ ΚΔΑ ζηηο 16 επηεκβξίνπ 1961, 

ππνγξάκκηζε: 

«Δζείο, ζχληξνθνη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ λα 

έρεηε ππφςε φηη απηή ε πεξηνρή έρεη κεγάιε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ζεκαζία. Ζ πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη απηφ βξίζθεηαη ζην λφην θαη θνληά ζηε κνλαξρνθαζηζηηθή Διιάδα, ε 

νπνία αλαπηχζζεη  κία έληνλε θαη νξγαλσκέλε πξνπαγάλδα ελαληίνλ καο. 

Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ην Αξγπξφθαζηξν έρεη ζεκαζία δηφηη έρεη έλαλ 

ζρεηηθά κεγάιν πιεζπζκφ κε πςειφ πνιηηηζκηθφ επίπεδν, άξα εθεί δεη έλαο 

ιαφο κε πνιχπιεπξεο απαηηήζεηο. Αιιά ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην 

Αξγπξφθαζηξν δελ πξνρψξεζε παξάιιεια κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιανχ. 
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ζν πην πνιηηηζκέλνη είλαη νη άλζξσπνη, ηφζν πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο 

έρνπλ, γη‟ απηφ φηαλ δελ εθκεηαιιεχνληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο 

γηα ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ηνπ ιανχ, ηφηε ζηηο κάδεο ζα έρεη 

θαη ςίζπξνπο θαη δπζαξέζθεηα».
251

 

Θεσξνχζε, ινηπφλ, πσο έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα, θαη λα γίλεη κία «ηδηαίηεξε πνιηηηθή εξγαζία», ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

«ειιεληθή κνλαξρνθαζηζηηθή πξνπαγάλδα» απέβιεπε λα θαιιηεξγήζεη ηνλ «ειιεληθφ 

ζνβηληζκφ». Μάιηζηα, γηα λα θαηαπνιεκεζεί απηή ε πξνπαγάλδα, ζεσξνχληαλ 

ρξήζηκεο νη ππεξεζίεο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη είραλ απνθνηηήζεη απφ αλψηεξεο 

ζρνιέο ηνπ θφκκαηνο, φπσο ν Υξήζηνο ηάξαο, ν νπνίνο ήηαλ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο 

ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο θαη, φληαο ν ίδηνο κεηνλνηηθφο, ζα βνεζνχζε 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε φηη ε εθεκεξίδα Λατθό Βήκα, 

θαζψο θαη δηάθνξα ζεκηλάξηα ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ελάληηα 

ζηελ ειιεληθή πξνπαγάλδα.
252

 

χκθσλα κε φζα δήισζε ν Hoxha, ηα δηθαηψκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

έπξεπε λα γίλνπλ ζεβαζηά απ‟ φινπο, αθνχ ηα δηθαηψκαηα απηά απέξξεαλ απφ ηε 

καξμηζηηθή πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο, ελψ θαη κε βάζε ην χληαγκα, ε ειιεληθή 

κεηνλφηεηα είρε ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κε ηνλ αιβαληθφ ιαφ. Πνιιέο θνξέο θάπνηνη 

εμέθξαδαλ παξάπνλα πξνο ηνλ ίδην ηνλ Hoxha, ιέγνληαο πσο νη ππάιιεινη ζηηο 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ζην Αξγπξφθαζηξν θαηάγνληαλ απφ ηε Γξφπνιε. Ο Hoxha 

παξαηεξνχζε πσο απηνί πνπ παξαπνλνχληαλ ζα έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιηηηθή 

ηνπ θφκκαηνο, δηαθσηίδνληάο ηνπο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα· αιιηψο ηφληδε φηη 

ππήξρε θίλδπλνο λα αλαδσππξσζνχλ ηα αιινηηλά εζληθηζηηθά αηζζήκαηα. Πίζηεπε 

εμάιινπ πσο ε κεηνλφηεηα είρε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,  

ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε, φηη κε βάζε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, ζηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο νη ππάιιεινη κε θαηαγσγή απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζα έπξεπε λα 

κηινχλ αιβαληθά.
253

  

Παξφιν πνπ ε θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε απνζάξξπλε ηε ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο δεκνζίσο, απφ ηελ 25
ε
 Μαΐνπ 1945 θπθινθνξνχζε ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ε εθεκεξίδα Λατθό Βήκα, φξγαλν ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ ζην 
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Αξγπξφθαζηξν. Παξάιιεια θπθινθνξνχζαλ κεξηθέο ειιεληθέο εθδφζεηο θαη 

ππήξραλ νξηζκέλεο εθπνκπέο ζην ξαδηφθσλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
254

 

Σν θαζεζηψο έδεηρλε επίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε Γξφπνιε, 

κεξηκλψληαο ψζηε ην βηνηηθφ επίπεδν εθεί λα βειηησζεί, ζε βαζκφ κάιηζηα 

πξνθιεηηθφ γηα ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ.
255

 Μάιηζηα είρε 

θαιιηεξγήζεη έλα αίζζεκα αλσηεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

Αξγπξνθάζηξνπ έλαληη απηψλ ησλ Αγ. αξάληα θαη ηνπ Γειβίλνπ ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ θαη νη γάκνη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα είλαη 

πεξηνξηζκέλνη.
256

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε επηζπκνχζε λα πξνβάιιεη πξνο 

φινπο ηελ εηθφλα, φηη ζεβφηαλ ηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα ζηελ Αιβαλία θαη θξφληηδε 

γηα ηελ επεκεξία ησλ Διιήλσλ πνπ δνχζαλ εθεί. ην πιαίζην ηεο πξνπαγάλδηζεο 

απηήο ηεο εηθφλαο πξνηείλνληαλ λα ηππσζνχλ θαξη πνζηάι γηα ηνπο Έιιελεο ηεο 

Αιβαλίαο πνπ ζα πεξηείραλ ηα θπξηφηεξα έξγα ηεο ρψξαο γηα λα αμηνπνηεζνχλ σο 

πξνπαγαλδηζηηθφ πιηθφ, αθνχ απηνί είραλ πνιινχο ζπγγελείο ζην εμσηεξηθφ.
257

 

΄Δηζη, παξαηεξνχηαλ ελ κέξεη ην θαηλφκελν νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, πνπ 

επηζθέπηνληαλ σο ηνπξίζηεο ηελ Αιβαλία, φηαλ επέζηξεθαλ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαο κία σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ηεο δσήο ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Αιβαλία, αθνχ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ήζειε λα 

πξνβάιιεηαη απηή ε εηθφλα. Οη έιιελεο απφδεκνη αλέθεξαλ, ινηπφλ, φηη νη 

βνξεηνεπεηξψηεο θαηείραλ ζεκαίλνπζεο ζέζεηο ζηνλ θνκκνπληζηηθφ θξαηηθφ 

κεραληζκφ∙ φηη ε ειιεληθή γιψζζα νκηινχηαλ ειεχζεξα θαη ππήξρε ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, ελψ ζηα δειηία ηαπηφηεηαο αλαθεξφηαλ ε ειιεληθή εζληθφηεηα θαη 

ππήξρε δηάθξηζε απφ ηνπο Αιβαλνχο∙ φηη ε ζξεζθεία επηηξεπφηαλ, αιιά ην 

εθθιεζίαζκα απνηεινχηαλ κφλν απφ γέξνληεο, εθφζνλ ε λενιαία πξνζαξκφζηεθε 

ζηα αληηζξεζθεπηηθά θειεχζκαηα ηνπ ΚΔΑ. Αθφκα, αλέθεξαλ πσο νη 

βνξεηνεπεηξψηεο ζπκκεηείραλ ζηε δηνίθεζε ηεο ρψξαο βάζεη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 
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ηερληθψλ γλψζεψλ ηνπο θαη πσο ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα εηπσζεί φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ θξαηηθψλ ζέζεσλ θαηερφηαλ απφ απηνχο.
258

 

Γηα ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα είρε κεγάιε ζεκαζία ε εηθφλα πνπ ζα 

ζρεκάηηδαλ νη ηνπξίζηεο. Γη‟ απηφ ε γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΑ 

δήηεζε απφ ηηο νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο, ηα θξαηηθά φξγαλα θαη ηε δεκφζηα 

επηρείξεζε ηνπξηζκνχ λα  θξνληίδνπλ θαιχηεξα ηα αμηνζέαηα πνπ επηζθέπηνληαλ νη 

ηνπξίζηεο. Οη επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο, εάλ παξαηεξνχζαλ φηη θάπνην αμηνζέαην δελ 

ήηαλ «θαηάιιειν», ζα έπξεπε λα κελ επηηξέπνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο λα ην επηζθεθηνχλ. 

Γφζεθαλ, επίζεο, νδεγίεο νη ηνπξίζηεο λα επηζθέπηνληαη ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα κε 

βάζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν.
259

 

Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηελ Αζήλα δηαηεξνχζε ζνβαξέο επηθπιάμεηο 

αλαθνξηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ησλ επηζθέςεσλ νκνγελψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνπο 

ζπγγελείο ηνπο ζηε Βφξεην Ήπεηξν θαη ζηελ ππφινηπε Αιβαλία, θαζφηη είηε απφ 

ακέιεηα, είηε ιφγσ επηπφιαηεο παξαηήξεζεο ησλ πξαγκάησλ ζηελ Αιβαλία, είηε 

αθφκα πξνο απνθπγή πξφθιεζεο αληηπνίλσλ ελαληίνλ ησλ ζπγγελψλ ηνπο, πνιινί απ‟ 

απηνχο πνπ επηζθέπηνληαλ ηελ Αιβαλία ζηε ζπλέρεηα κεηέθεξαλ πνιχ επαηλεηηθέο 

εληππψζεηο θαη θξίζεηο γηα ηε ρψξα απηή θαη ην θαζεζηψο ηεο. Γη‟ απηφ, ζχκθσλα κε 

ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ επηβαιιφηαλ ε απνζάξξπλζε ηέηνησλ επηζθέςεσλ.
260

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πσο ζην εζσηεξηθφ ηεο Αιβαλίαο είραλ πεξηνξηζηεί νη 

ειεπζεξίεο ησλ αλζξψπσλ θαη είρε επηβιεζεί ινγνθξηζία ζηνλ Σχπν, φπσο θαη ζε 

θάζε κνξθή ηέρλεο. ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε ζχζθεςε ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ 

ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1952 ηέζεθε ην ζέκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ε ιήςε απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηε κε αλεμαξηεζία ηνπ ηχπνπ απφ ην Κφκκα. Δπηπξφζζεηα ε ζχληαμε ηεο 

εθεκεξίδαο Zëri i Popullit ζα έπξεπε λα εθιακβάλεη σο δηαηαγέο ηηο νδεγίεο πνπ ζα 

έδηλε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή.
261

 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, νη ζπληάθηεο θαη νη 

αληαπνθξηηέο ηεο εθεκεξίδαο ζα έπξεπε λα ζεσξνχλ ιαλζαζκέλε θάζε άπνςε φηη 

ήηαλ αλεμάξηεηνη θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα γξάθνπλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο 
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επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο. Καλέλαο δεκνζηνγξάθνο δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί 

απνθνκκέλνο απφ ην Κφκκα θαη θπξίσο ην φξγαλν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, ηελ 

εθεκεξίδα Zëri i Popullit.
262

 ιεο νη εηδήζεηο ειέγρνληαλ απφ ηελ θξαηηθή 

ινγνθξηζία, ελψ νη δεκνζηνγξάθνη ζεσξνχληαλ πεξηζζφηεξν πξνπαγαλδηζηέο ηνπ 

ιφγνπ ηνπ θφκκαηνο παξά αληηθεηκεληθνί παξαηεξεηέο.
263

 

Παξάιιεια κε ηε ινγνθξηζία, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο έδσζε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ. Αθφκα θαη ζηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο φπνπ εξγάδνληαλ πνιινί εξγάηεο, ην θφκκα έζηειλε ζηνλ ηφπν 

εξγαζίαο δαζθάινπο, ηλζηξνχρηνξεο ηνπ θφκκαηνο θαη άιινπο γηα λα δηαβάζνπλ 

νκαδηθά ηνλ Σχπν, λα δηεμάγνπλ ηηο «ηδενινγηθέο κνξθέο δηαπαηδαγψγεζεο» ή λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο.
264

 Γηα παξάδεηγκα, ην 

αιβαληθφ ξαδηφθσλν κεηέδσζε ζηηο αξρέο ηνπ 1951 φηη νη εξγάηεο ηνπ βπξζνδεςείνπ 

ζην Αξγπξφθαζηξν ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα αθνχζνπλ ηε  ζπλέληεπμε ηνπ ηάιηλ 

ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Pravda. Σαπηφρξνλα δελ παξαιεηπφηαλ λα ηνληζηεί φηη ζηελ 

Διιάδα  ππήξρε κεγάιε δπζηπρία, πείλα θαη αλεξγία.
265

 

Οη Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο ππνβιήζεθαλ ζε κία ζπλερφκελε, αξλεηηθή 

πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Γηα πνιιά ρξφληα, ηα ΜΜΔ, ηα 

ζρνιεία, νη δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο πνιηηηθήο θαηήρεζεο ζηα εξγνζηάζηα θαη ζηνπο 

αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ Διιάδα σο 

ερζξφ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο.
266

 Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα 

θαιιηεξγνχζε ζηνλ ιαφ ην θφβν θαη ηελ αληίιεςε φηη ε Διιάδα είρε επηζεηηθέο 

βιέςεηο ζηελ Αιβαλία.  

ηελ εθεκεξίδα Λατθό Βήκα ηεο 12
εο

 Απξηιίνπ 1951, ζε άξζξν κε ηίηιν 

«Θέινκε ηελ εηξήλε ζαλ ηα κάηηα καο», αλαθεξφηαλ: 

«Φειά ζην βνπλφ, θνληά ζηα ζχλνξα, πνπ πέξα απ‟ απηά νη έιιελεο 

κνλαξρνθαζίζηεο, ερηειψληαο πηζηά ηηο παξαγγειίεο ησλ παηξψλσλ ηνπο 

ησλ ακεξηθαλψλ, ζέινπλ λα αλάςνπλ ηε θσηηά ηνπ ηξίηνπ πνιέκνπ, 

μερσξίδεη ην ζχλζεκα πνπ έγξαςε ε λενιαία ηνπ ρσξηνχ: «Εήησ ε Δηξήλε».  
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Οη πηνληέξνη ζε κηα ξάρε αληίθξπ ζην ρσξηφ έγξαςαλ κε πέηξεο: «Θέινκε 

Δηξήλε».
267

 

ζνλ αθνξά ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αιβαληθή θνηλσλία, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην αιβαληθφ θξάηνο αλαγλψξηζε δηθαηψκαηα γηα ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. Ο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ 

πνπ εθιέγνληαλ βνπιεπηέο, κέιε ησλ ιατθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ ιατθψλ 

δηθαζηεξίσλ απμήζεθε. ηελ Αιβαλία κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδεο γπλαίθεο είραλ 

εθιερζεί ζηα δηεπζπληηθά φξγαλα δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ. Παξάιιεια, νη γπλαίθεο 

ζπκκεηείραλ καδηθά ζηελ παξαγσγή. Σν 1967 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ην 42% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ.
268

 

Σν  θνκκνπληζηηθφ θφκκα έδσζε νδεγίεο λα θαηαξγεζεί θάζε εκπφδην θαη 

πεξηνξηζκφο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, αιιά θαη ζε θάζε ηνκέα 

ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ θξαηηθή 

δηνίθεζε.
269

 Οη γπλαίθεο ζηελ Αιβαλία ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ησλ γεσξγηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ζηηο «εζεινληηθέο» εξγαζίεο. ε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο 

Λατθό Βήκα ηεο 12
εο

 Απξηιίνπ 1951 αλαθεξφηαλ πσο 589 γπλαίθεο ηεο επαξρίαο 

Αξγπξνθάζηξνπ εξγάζηεθαλ εζεινληηθά 1.178 ψξεο, απαζρνινχκελεο ζε εξγαζίεο 

αλαδάζσζεο, γηα ηελ χδξεπζε ησλ ρσξηψλ Γξάςε θαη Γεξβηηζηάλε, γηα ηε κεηαθνξά 

μχισλ γηα ηνλ ζηξαηφ, θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο. Δπηπιένλ -ζχκθσλα κε ην άξζξν 

απηφ- νη γπλαίθεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ  θαη ζε γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, κεηείραλ ζε 

ζπλειεχζεηο, νκηιίεο θαη  ζηελ θακπάληα γηα ηελ εηξήλε. Παξάιιεια, ελδηαθέξνληαλ 

γηα ηε κφξθσζή ηνπο αθνχ είραλ δεκηνπξγήζεη 37 νκίινπο αλάγλσζεο, φπνπ 

ιάκβαλαλ κέξνο 520 γπλαίθεο θαη 52 νκίινπο ζπδήηεζεο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ 

625 γπλαίθεο· πξαγκαηνπνηνχζαλ δε αξθεηέο κνξθσηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ζηηο νπνίεο 

αλέιπαλ δηάθνξα ζέκαηα.
270

 

ην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, ζε άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο Bashkimi (Η Έλσζε) ηεο 31
εο

 Απγνχζηνπ 1967, επηθξηλφηαλ ε νιηγσξία 

ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ηδηαηηέξσο ησλ 

θνηλνηήησλ σηήξα, Λφγγνο, Γθνιέκ, Πνιχηζαλε, Καξδίθη Λαδαξάηη, θαη ηεο πφιεο 
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ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ δηφηη δελ εθαξκφζηεθαλ νη ιεθζείζεο απνθάζεηο γηα ηνλ 

παξαγθσληζκφ ησλ νπηζζνδξνκηθψλ εζίκσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε κεηαθνξά θνξηίσλ 

ζηελ πιάηε απφ ηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη ηε βαξηά ελδπκαζία.
271

 

ε άιιν άξζξν θαηεγνξνχηαλ ν ηαμίαξρνο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

Φνηλίθε ησλ Αγ. αξάληα, Γηάλλεο Πήιηνο, δηφηη αληηδξνχζε ζπζηεκαηηθά ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ιεθζέλησλ απνθάζεσλ θαη εληνιψλ ηνπ Κφκκαηνο γηα ηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ, ηηο νπνίεο ππνρξέσλε λα κεηαθέξνπλ βαξηά θνξηία ζηελ 

πιάηε ηνπο.
272

 

Δθηφο απφ ηα κέηξα πνπ έιαβε ε αιβαληθή θπβέξλεζε ππέξ ησλ γπλαηθψλ, 

έιαβε θαη  κέηξα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο. Έλα απφ απηά ήηαλ λα 

ππνρξεψζεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 28 ηεο 1
εο 

 Γεθεκβξίνπ 

1958,  λα εξγαζηνχλ ζε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1959, φινη νη ππάιιεινη  ειηθίαο 16-55 εηψλ γηα ηνπο άλδξεο θαη 16-50 εηψλ γηα ηηο 

γπλαίθεο, νη νπνίνη  απαζρνινχληαλ ζε πλεπκαηηθή εξγαζία ζηα φξγαλα ηνπ 

θφκκαηνο θαη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαζψο θαη ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, έπξεπε λα 

εξγαζηνχλ έλαλ κήλα ην ρξφλν ζε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Απηφ ζεσξνχηαλ 

απαξαίηεην, αθνχ ε «ελδπλάκσζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο ζπλείδεζεο» θαη ηνπ 

«ζεβαζκνχ γηα ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία» θξηλφηαλ απφ ηελ θνκκνπληζηηθή 

θπβέξλεζε σο απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή νηθνδφκεζε ηεο 

«ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο».
273

 

   Ζ  θπβέξλεζε έιαβε παξάιιεια κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη πεξίπνπ 15.000 δηνηθεηηθά ζηειέρε κεηαηέζεθαλ ζε έξγα ζηελ 

χπαηζξν. Δπίζεο, ν ζηξαηφο άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ζε ζεκαληηθέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξαγσγήο. ινη νη ππάιιεινη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο 

επηζηήκεο, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ ζα έπξεπε ζην εμήο λα εθηειέζνπλ θάζε 

ρξφλν έλαλ κήλα ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο ζηελ χπαηζξν.
274

  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Κίλα, νδήγεζε ηνλ Hoxha λα εθαξκφζεη 

ηε δηθή ηνπ εθδνρή ζηνλ ηνκέα ηεο Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο. Γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ «λένπ αλζξψπνπ» ήηαλ ε απαγφξεπζε ηεο 
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πηνζέηεζεο ηεο κφδαο, ε απαγφξεπζε ηεο παξαθνινχζεζεο μέλσλ ηειενπηηθψλ 

θαλαιηψλ, ελψ ηα καθξηά καιιηά θαη ηα καθξηά γέληα θαηαθξίλνληαλ δηφηη έξρνληαλ 

ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο «ζνζηαιηζηηθήο εζηθήο». Αθφκα, ε ππνρξεσηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ, ε «εζεινληηθή» 

εξγαζία, ηα ζηξαηησηηθά πξνζθιεηήξηα ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ζνζηαιηζηηθήο 

δσήο».  

Απ‟ ηελ άιιε κεξηά, ην θαζεζηψο απέλεηκε ρσξίο θεηδψ ηίηινπο ηηκήο ζε 

δηάθνξνπο αλζξψπνπο, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο σο «πεζφληεο ηεο παηξίδαο», 

αλζξψπνπο κε «πςειέο παηξησηηθέο, δηεζλείο θαη επαλαζηαηηθέο ηδέεο θαη ζηφρνπο», 

πνπ είραλ πνιεκήζεη ελαληίνλ ησλ «μέλσλ θαηαθηεηψλ θαη ηεο εζσηεξηθήο 

αληίδξαζεο», πνπ είραλ ζθνησζεί «ζηνλ αγψλα θαη ζηελ πξνζπάζεηα ελαληίνλ ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ερζξψλ», «γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπλφξσλ ηεο 

παηξίδαο», «γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ληθψλ ηεο ιατθήο επαλάζηαζεο». Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ θαηαζθεπάζηεθαλ πνιιέο αλακλεζηηθέο ζηήιεο ησλ πεζφλησλ.
275
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 Dervishi, ό.π., ζ. 717. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ 
 

 

α) Ζ ειιεληθή παηδεία 

 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ζρνιείσλ κεηαβηβάζηεθε ζην 

αιβαληθφ θξάηνο
276

 θαη έηζη αθαηξέζεθε ην παξαπάλσ δηθαίσκα  απφ ηηο ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο
277

 πνπ ην θαηείραλ πξνπνιεκηθά. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ήηαλ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ πάλσ 

απφ ην 80% ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ αλαιθάβεηνη, ελψ ην πνζνζηφ απηφ 

έθηαλε ζην 90% γηα ηηο γπλαίθεο.
278

 κσο, ζηνλ ρψξν ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ν 

αλαιθαβεηηζκφο ππνινγίδεηαη φηη ην ίδην δηάζηεκα θπκαηλφηαλ ζην 8-10% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.
279

 Δπνκέλσο, αθνινχζεζε κία εθζηξαηεία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζε φιε ηε ρψξα. 

 Σν 1947, θαζψο νινθιεξσλφηαλ ε πξψηε θάζε ηνπ αγψλα ελάληηα ζηνλ 

αλαιθαβεηηζκφ, ζηελ ειιελφθσλε επηθξάηεηα είραλ ήδε κάζεη γξαθή θαη αλάγλσζε 

2.100 άηνκα. Λεηηνπξγνχζαλ θαη 48 εηδηθά θξνληηζηήξηα (kurs) γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο.
280

 χκθσλα κε ηνλ Hoxha, ην 1946 ζηηο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ππήξραλ 79 ζρνιεία θαη κφλν έλα ιχθεην κε πξσηεχνπζα γιψζζα ηελ 

                                                           
276

 Οη καζεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ θπξίσο απφ ηνλ θιήξν, ζηα ηέιε ηνπ 

1946 κεηαθέξζεθαλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Ζ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο καζεηψλ ήηαλ αληίζεηε απ‟ απηή πνπ ζα ήζειε ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Γη‟ απηφ 

θξάηεζε ζθιεξή ζηάζε απέλαληί ηνπο. Αξρηθά νη καζεηέο απηνί αθέζεθαλ εθηφο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

λενιαίαο. Μία κεξίδα απ‟ απηνχο, ζπρλά αδηάθνξε, επέιεμε λα απνζπξζεί θαη κία άιιε κεξίδα 

ελαληηψζεθε ζηηο αιιαγέο. Οη ηειεπηαίνη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζηηγκαηίζηεθαλ δεκνζίσο ή 

απνβιήζεθαλ απφ ην ζρνιείν. Τπήξραλ φκσο θαη άηνκα πνπ θαηέιεμαλ ζηηο θπιαθέο σο 

«απνθαζηζηηθνί ερζξνί», βι. Enriketa Kambo, Arsimi në Shqipëri (1945-1960) (Η Δθπαίδεπζε ζηελ 

Αιβαλία (1945 – 1960),  Σίξαλα 2005, ζ. 209. 
277

 Γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε πξνπνιεκηθά βι. Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο, Η εζληθή ειιεληθή 

κεηνλόηεο εηο ηελ Αιβαλίαλ θαη ην ζρνιηθόλ απηήο δήηεκα. Ιζηνξηθόλ Αξρείνλ 1921-1979, Ησάλληλα 1981 

θαη Διεπζεξία Μαληά, Η εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία θαηά ην κεζνπόιεκν, 

Θεζζαινλίθε 2010. 
278

 Enriketa Kambo, «Aspekte nga zhvillimi i shkollës shqiptare në vitet 1956-1960 [ςεηο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αιβαληθνχ ζρνιείνπ ζηα έηε 1956-1960]», Studime Historike, 1-3 (2003), 107. 
279

 Νηάγηνο, ό.π., ζ. 33. 
280

 ην ίδην, ζ. 38. 
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ειιεληθή.
281

 Με ην δηάηαγκα 927 ηεο 21
εο

 επηεκβξίνπ 1949 φινη νη πνιίηεο ηεο 

ρψξαο ειηθίαο 12 έσο 40 εηψλ, νη νπνίνη δελ ήμεξαλ γξαθή θαη αλάγλσζε, 

ππνρξεψλνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θξνληηζηήξηα γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ. Σν 

δηάηαγκα πξνέβιεπε ηε ζχληαμε ιηζηψλ κε ηα νλφκαηα ησλ ελήιηθσλ αλαιθάβεησλ 

πνπ ππνρξεψλνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θξνληηζηήξηα, ηα νπνία ζα ηδξχνληαλ 

ζε θάζε ρσξηφ ή ζπλνηθία. ζνη δελ θνηηνχζαλ ηαθηηθά ζηα θξνληηζηήξηα απηά ζα 

ηηκσξνχληαλ κε ππνρξεσηηθή εξγαζία έσο έλα κήλα ή κε πξφζηηκν 2.000 ιεθ. ηαλ 

επξφθεηην γηα παηδηά, ηα νπνία δελ παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα, νη πνηλέο ζα 

επηβάιινληαλ ζηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο.
282

 

Οη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη ε θπβέξλεζε ήηαλ πςεινί, φκσο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ παξνπζηάδνληαλ πξνβιήκαηα. Μέρξη 

ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 1950, 46.000 άλζξσπνη θνηηνχζαλ ζηα θξνληηζηήξηα απφ ηηο 

70.000 πνπ έπξεπε λα εγγξαθνχλ, δειαδή πνζνζηφ 66%.
283

 Δλ ηέιεη ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Αιβαλίαο (ΚΚΑ) απφ ην βήκα ηνπ 3
νπ

 πλεδξίνπ, ηνλ Μάην 

ηνπ 1956, δήισζε πσο «ν αλαιθαβεηηζκφο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ έιαβε 

ηέινο».
284

 Έηζη, ην πξφβιεκα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ 

ζεσξήζεθε ιήμαλ. φκσο, ε αιήζεηα ήηαλ πσο ν αλαιθαβεηηζκφο δελ εμαιείθηεθε 

ζηηο δηαζηάζεηο ή ζην βαζκφ πνπ δειψζεθε. Ο αλαιθαβεηηζκφο έκεηλε άιπηε 

ππφζεζε γηα ην 12,3 % ησλ αλζξψπσλ ειηθίαο 8-40 εηψλ.
285

 

Παξφι‟ απηά, είλαη γεγνλφο πσο ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Αιβαλία 

απμήζεθε ζεκαληηθά.
286

 Μέξηκλα δφζεθε θαη γηα ηελ  ίδξπζε λεπηαγσγείσλ. Ζ 

νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο –φπσο λεπηαγσγείσλ– έιπζε ην 

πξφβιεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγή.
287

 Ζ πξνζρνιηθή αγσγή 

παξέρνληαλ ζηα λεπηαγσγεία ( 1
ε
 βαζκίδα 0-3 εηψλ∙  ιεηηνχξγεζαλ γηα πξψηε θνξά 

ην 1950 θαη 2
ε
 βαζκίδα 3-6 ρξνλψλ).

288
 

ηελ Αιβαλία εθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα ησλ «κεηνλνηηθψλ δσλψλ», ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο επηηξεπφηαλ κφλν φπνπ ππήξρε 
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  Hoxha, Dy popuj miq, ζ. 38. 
282

 Gazeta Zyrtare, Dekret  927, 21 επηεκβξίνπ1949. 
283

AQSh, F. 490, D.1228, fl.65: «Protokoll Nr.8, dt. 19-12-1950. Objekti: Mbi takimin e 

N/Kryeministrit sh. Hysni Kapo me Ministrin e Arësimit sh. Kareman Ylli (Πξσηφθνιιν αξ. 8, 19-12-

1950. Αληηθείκελν: Πεξί ζπλάληεζεο ηνπ Hysni Kapo κε ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο Kareman Ylli)», 19 

Γεθεκβξίνπ 1950. 
284

 Kambo, Arsimi në Shqipëri, ζ. 71. 
285

 ην ίδην, ζ. 79. 
286

 Enver Hoxha, Vepra 5, Σίξαλα 1970, ζ. 423. 
287

 ην ίδην, ζ. 432. 
288

 Νηάγηνο, ό. π., ζ. 28. 
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ζπκπαγήο ειιελφθσλνο πιεζπζκφο, δειαδή ζε 99 ρσξηά ηεο πεξηνρήο 

Αξγπξνθάζηξνπ, Γειβίλνπ θαη Αγ. αξάληα. Έηζη, πφιεηο φπσο ην Αξγπξφθαζηξν, ην 

Γέιβηλν, νη Αγ. αξάληα ε Κνξπηζά, ηα Σίξαλα, ην Φίεξη, αιιά θαη ε Υεηκάξα 

ζηεξνχληαλ ηνπ δηθαηψκαηνο ιεηηνπξγίαο ειιεληθνχ ζρνιείνπ, αθνχ απηά ηα αζηηθά 

θέληξα δελ  αλήθαλ ζηε «κεηνλνηηθή δψλε».
289

 ε απηέο ηηο πεξηνρέο ππήξρε κφλν κία 

επηινγή: απηή ηεο έληαμεο ζην θαζαξά αιβαληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε φια ηα 

πνιηηηζηηθά επαθφινπζα πνπ απηφ ζπλεπάγεην γηα ηνπο λένπο ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο.
290

 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Υεηκάξαο, παξφιν 

πνπ κεηά ηε δήισζε ηνπ Φαλ Νφιη θαη ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ηελ αιβαληθή βνπιή 

αλαγλσξηδφηαλ ην δηθαίσκα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηα ηξία ρσξηά, ησλ 

Γξπκάδσλ, ηεο Υεηκάξαο θαη ηεο Παιάζζαο,
291

 κεηαπνιεκηθά ηα ηξία απηά ρσξηά δελ 

ππήρζεζαλ ζε κεηνλνηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαζεζηψο. Αληίζεηα, ππήρζεζαλ ζε απηφ ηα 

δχν ειιελφθσλα ρσξηά ηεο Πξεκεηήο,
292

 ε Βαινβίζηα θαη ε Βιαρνυςεινηέξα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Υεηκάξαο, ην θαζεζηψο έθιεηζε ην ειιεληθφ ζρνιείν σο 

κέηξν αληηπνίλσλ γηα ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζην 

δεκνςήθηζκα ηνπ 1946 γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
293

 

Μάιηζηα ην 1959 αθαηξέζεθε ε ειιεληθή εζληθφηεηα απφ ηα ηξία ειιελφθσλα ρσξηά 

ηεο Υεηκάξαο.
294

 

ζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟50  νη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο είραλ δηακνξθσζεί σο εμήο: 1)Γεκνηηθφ ζρνιείν (4 

έηε), 2) Γεκνηηθφ ζρνιείν (7 έηε),
295

 3) Γπκλάζην (4 έηε).
296

 ην Γπκλάζην 

                                                           
289

 Βι. ελδεηθηηθά ηακάηεο Γεσξγνχιεο, «Σν θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

αιβαληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα», Θάλνο Βεξέκεο-Θεφδσξνο Κνπινπκπήο-Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο 

(επηκ.), Ο ειιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο, Αζήλα 1995, ζ. 199. Διεπζεξία Μαληά-νθία Βνχξε,  Από ηε δσή 

ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία, Ρέζπκλν 2007, ζ. 63.  
290

 Νίθνο Εηψγαο, «Σα αλζξψπηλα θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα θαη νη Έιιελεο ζηελ Αιβαλία», Θάλνο 

Βεξέκεο- Θεφδσξνο Κνπινπκπήο-Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο (επηκ.), Ο ειιεληζκόο ηεο Αιβαλίαο, Αζήλα 

1995, ζ. 284. 
291

 Kondis-Manda, ό. π.,  ζ. 16.  
292

Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο, «Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο: Μηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ζε 

κηα κεηαβαηηθή θνηλσλία», Κσλζηαληίλνο  Σζηηζειίθεο-Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο (επηκ.), Η ειιεληθή 

κεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο, Αζήλα 2003, ζ. 61. 
293

 Βι. Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο-Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, «Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο: 

ηηγκηφηππα αβεβαηφηεηαο σο εζληθέο αιήζεηεο», Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο-Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο 

(επηκ.), Η ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο, Αζήλα 2003, ζ. 29. 
294

 Μπαιηζηψηεο, «Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο», ζ. 119. 
295

 Πξφθεηηαη γηα εηδηθά ηξηεηή ζρνιεία κεηά ην δεκνηηθφ, ηα νλνκαδφκελα unike, ηα νπνία άλνημαλ 

απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1945-1946. Αξγφηεξα απηά ελψζεθαλ κε ην δεκνηηθφ ζρνιείν, δεκηνπξγψληαο 

ηνλ πιήξε θχθιν ηνπ επηαηαμίνπ ζρνιείνπ, βι. Kambo, Arsimi në Shqipëri,  ζ. 117. 
296

 Παξαθάησ αλαθέξεηαη θαη κε ηνλ φξν «κεζαίν ζρνιείν». 
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εηζέξρνληαλ ρσξίο εμεηάζεηο νη απφθνηηνη ηνπ επηαηαμίνπ ζρνιείνπ, 4) Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία (4 έηε) απ‟ φπνπ εμέξρνληαλ δεκνδηδάζθαινη, 5) Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

(3 έηε). ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εηζάγνληαλ ρσξίο εμεηάζεηο νη καζεηέο κε ην 

απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη εμέξρνληαλ θαζεγεηέο 

Γπκλαζίνπ θαη Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. 

Παξάιιεια ιεηηνπξγνχζαλ θαη εηδηθέο ζρνιέο κέζεο εθπαίδεπζεο, φπσο ε 

Σερληθή ρνιή Σηξάλσλ (ηεηξαεηήο θνίηεζε γηα καζεηέο κε απνιπηήξην επηαηάμηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), Γεσξγηθή ρνιή, Μνπζηθή ρνιή θ. ά.
297

 Παξάιιεια κε απηέο 

ηηο ζρνιέο άλνημαλ θαη ζρνιεία ρακειήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
298

 

ζνλ αθνξά ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζηηο 3 Ηνπλίνπ 1957 ε Λατθή Βνπιή 

ηεο Αιβαλίαο εμέδσζε δηάηαγκα, κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηνπ θξαηηθνχ 

παλεπηζηεκίνπ ζηα Σίξαλα. Αξρηθά ην παλεπηζηήκην είρε 6 ζρνιέο: ηε ρνιή 

Ηζηνξίαο-Φηινινγίαο, Ννκηθήο, Οηθνλνκηθψλ, Μεραληθήο, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Ηαηξηθήο.
299

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία βξηζθφηαλ ππφ έληνλε θαη ηδηαίηεξε θξαηηθή 

κέξηκλα. Σα ζρνιεία ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηηο 7:00 κέρξη ηηο 14:00 ζπλερψο. Ζ 

εθπαίδεπζε επηδίσθε λα πείζεη ηνπο καζεηέο φηη ε κεγάιε ηνπο παηξίδα ήηαλ ε 

νβηεηηθή Ρσζία, φηη νη Έιιελεο θαη νη ζχκκαρνη ήηαλ ερζξνί ηνπ θφζκνπ θαη 

ηδηαηηέξσο ηεο Αιβαλίαο θαη θξφληηδε γηα ηε ζηξαηησηηθή πξνπαξαζθεπή ηνπο. ε 

φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ δηδαζθφηαλ ε ξσζηθή γιψζζα –ζπλνιηθά 4 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ππνρξεσηηθά– απφ ξψζνπο θαη αιβαλνχο θαζεγεηέο. Οη θαζεγεηέο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ πξνπαγάλδα ππέξ ηεο Ρσζίαο. ηελ 4
ε
 ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ 

θαη ζηελ αληίζηνηρε ηάμε ησλ ππνινίπσλ ζρνιείσλ δηδαζθφηαλ ηξεηο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ε καξμηζηηθή ζεσξία.
300

 

ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηελ Αιβαλία, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γηλφηαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα 

βηβιία ηα νπνία ήηαλ ηππσκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα πεξηείραλ δηάθνξα δηεγήκαηα 

                                                           
297

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Αιβαλία. Γειηίνλ πιεξνθνξηψλ ΗΤ Σξηκεληαίαο 1950». 
298

 Γηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία βι. Kambo,  ό. π., ζζ. 128 -140, 

142-147. 
299

 ην ίδην, ζ. 163. Βι. επίζεο Sotir Temo, Arsimi në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë (Η 

εθπαίδεπζε ζηε Λατθή νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο Αιβαλίαο), Σίξαλα 1985, ζ. 10. 
300

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ.: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Αιβαλία. Γειηίνλ πιεξνθνξηψλ ΗΤ Σξηκεληαίαο 1950». Δπίζεο, ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62,  ππνθάθ. 2:  

Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Πιεξνθνξίαη πεξί εζσηεξηθήο 

θαηαζηάζεσο εηο Αιβαλίαλ», 8 Φεβξνπαξίνπ 1951. 



 

84 
 

γχξσ απφ ην αιβαληθφ θίλεκα αληίζηαζεο, φπσο θαη απφ ηε δσή ηνπ Hoxha, ελψ 

είραλ αλζειιεληθφ πεξηερφκελν. ηα ζρνιεία δηδαζθφηαλ παιαηφηεξε θαη λεφηεξε 

αιβαληθή ηζηνξία, ε ζεσξία ηνπ Μαξμ,  ε ηζηνξία ηεο ξσζηθήο επαλάζηαζεο. Σα 

ππφινηπα καζήκαηα, φπσο καζεκαηηθά, γεσκεηξία, γεσγξαθία, δηδάζθνληαλ απφ 

κεηαθξάζεηο αιβαληθψλ βηβιίσλ, ελψ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δε δηδαζθφηαλ 

θαζφινπ. Οη δεκνδηδάζθαινη –δηνξηζκέλνη απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε– 

εθηεινχζαλ θαηά γξάκκα ην πξφγξακκα ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

ψξεο δηδαζθαιίαο αθηεξψλνληαλ ζηε δηαθψηηζε ππέξ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεο Αιβαλίαο, ηνπ Hoxha, ηνπ ηάιηλ θαη ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. 

Αλαθέξεηαη πσο ην 1950 ζηελ Αιβαλία ιεηηνπξγνχζαλ 72 ζρνιεία ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο κε 104 δαζθάινπο. Απφ ηνπο 104, νη 77 ήηαλ κε πξνζνληνχρνη πνπ 

κεηεθπαηδεχηεθαλ γηα έλα εμάκελν ζε εηδηθφ θξνληηζηήξην (kurs) ζην 

Αξγπξφθαζηξν.
301

 

ηηο 9 Ννεκβξίνπ 1950, ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Hysni Kapo κε ηνλ 

ππνπξγφ Παηδείαο Kareman Ylli έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ πξνο εμέηαζε ήηαλ 

ην πξφβιεκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ αιβαληθψλ καζεκάησλ εθ κέξνπο ησλ κεηνλνηηθψλ 

καζεηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ λα κειεηεζεί αλ απηνί νη καζεηέο 

κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αθαίξεζε θάπνηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα 

απμεζνχλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Δπηπιένλ, δφζεθαλ εληνιέο 

ζηηο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο λα κειεηήζνπλ ην δήηεκα ησλ εγγξαθψλ ζηα επηαηάμηα 

ζρνιεία θαη λα ζπκβνπιεπηνχλ θαη ηηο θνκκαηηθέο επηηξνπέο, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ 

νη ιφγνη ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ.
302

 

Σν 1951 ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζπλέρηδε λα 

γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γίλνληαλ φκσο θαη αιβαληθά βηβιία γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Σα βηβιία εθδίδνληαλ απφ ην θξάηνο θαη 

αγνξάδνληαλ απφ ηνπο καζεηέο κε δηθά ηνπο έμνδα. Σν πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ήηαλ 

θνκκνπληζηηθφ θαη πξαγκαηεπφηαλ ηε δξάζε, ηηο αξρέο θαη ηε ζεσξία ηνπ 

θνκκνπληζκνχ, πεξηιάκβαλε δε θαη βηνγξαθίεο αξρεγψλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

                                                           
301

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 1: Γεληθή Γηεχζπλζε Ζπείξνπ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Ησάλληλα, 28 Μαξηίνπ 1950. 
302

 AQSh, F.490, V.1950, D.1228, fl.63: «Protokoll Nr.15, dt. 9-11-1950. Objekti:  Mbi takimin e 

N/Kryeministrit sh. Hysni Kapo me ministrin e Arësimit sh. Kareman Ylli  (Πξσηφθνιν αξ. 15, 9-11-

1950. Αληηθείκελν: Πεξί ζπλάληεζεο ηνπ Hysni Kapo κε ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο Kareman Ylli», 9 

Ννεκβξίνπ 1950. 



 

85 
 

θαζεζηψηνο.
303

 ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θπξηαξρνχζε ε 

εμχκλεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο δηεζλνχο ζνζηαιηζηηθήο αιιειεγγχεο. 

Πξνβάιινληαλ ζηνηρεία φπσο ν αιβαληθφο παηξησηηζκφο, ε πξνζσπνιαηξηθή 

εμχκλεζε ησλ αξεηψλ ησλ αιβαλψλ εγεηψλ, ν απνκνλσηηζκφο θαη ε μελνθνβία. 

πγθξηηηθά φκσο κε κεηαγελέζηεξα εγρεηξίδηα ηα ζηνηρεία απηά, φπσο θαη ε αζετζηηθή 

πξνπαγάλδα, εκθαλίδνληαλ ζε επηφηεξνπο ηφλνπο. Φαίλεηαη πσο νη ζπληάθηεο ησλ 

εγρεηξηδίσλ είραλ κεγαιχηεξε επρέξεηα λα πεξηιακβάλνπλ ζηα βηβιία ηνπο θείκελα 

πνπ έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο λα απνθηνχλ θάπνηα 

ειιελφκνξθε δηαπαηδαγψγεζε, πεξηνξηζκέλεο βέβαηα έθηαζεο. ηα εγρεηξίδηα απηά 

εμαίξνληαλ νη θνηλνί αγψλεο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ησλ αιβαλψλ θνκκνπληζηψλ γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Αιβαλία. Δπηπιένλ δελ αγλννχηαλ παληειψο ε 

χπαξμε ηεο Διιάδαο θαη αλαγλσξηδφηαλ έκκεζα ε ζρέζε ηεο κεηνλφηεηαο κε ηνλ 

ειιεληζκφ θαη ζε άιινπο ηνκείο πέξα απφ ηε γιψζζα. Γηα παξάδεηγκα, 

παξνπζηάδνληαλ αξθεηά ζηνηρεία απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ησλ Διιήλσλ ζε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην. Τπήξραλ αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (φπσο φηη νκηιείηαη 

επί 3.000 ρξφληα θαη καζαίλνληαο θαιά ηε κεηξηθή γιψζζα καζαίλνπκε επθνιφηεξα 

θαη ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ αιβαληθή). Δπίζεο ππήξραλ αλαθνξέο ζε 

αξραία ειιεληθά νλφκαηα, φπσο Παξζελψλαο, Μαξαζψλαο, Πεξηθιήο, Αζελά θ.ά.
304

 

ην ρψξν ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο ήηαλ αμηφινγε ε πξνβνιή έξγσλ 

ειιήλσλ ινγνηερλψλ, παιαηφηεξσλ θαη λέσλ, φπσο ησλ Κ. Παιακά, Γ. νισκνχ, Γ. 

Βηδπελνχ, Κ. Κξπζηάιιε, Εαρ. Παπαλησλίνπ, Μ. Λνπληέκε, Κ. Βάξλαιε, Θ. 

Κνξλάξνπ, νθίαο Μαπξνεηδή-Παπαδάθε θ. ά. Βέβαηα ηα έξγα ησλ παξαπάλσ 

εξκελεχηεθαλ κε βάζε ηε καξμηζηηθή ηδενινγία.
305

  

Απφ ηνλ ηνκέα ηεο ιανγξαθίαο δελ έιεηπαλ νη αλαθνξέο ζε ζηνηρεία ηεο 

ειιεληθήο παξάδνζεο θαη αλαθνξέο ζε έζηκα πνπ ζρεηίδνληαλ κε εθθιεζηαζηηθέο 

γηνξηέο θαη παξαδφζεηο αθνχ δελ είρε αξρίζεη αθφκα ν εμνλησηηθφο δησγκφο ηεο 

Δθθιεζίαο. Σέινο, ζηα εγρεηξίδηα απηά δεκνζηεχνληαλ παξνηκίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ, θιέθηηθα ηξαγνχδηα θ.ά.
306

  

Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηαδφηαλ απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ήηαλ φηη ην 

Κφκκα θαη ν Hoxha κεξηκλνχζαλ ηδηαηηέξσο γηα ηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο 
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κεηνλφηεηαο. χκθσλα κε ην δειηίν ηνπ ξαδηνζηαζκνχ Σηξάλσλ ζηηο 24 επηεκβξίνπ 

1951, ην θαζεζηψο επηδείθλπε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ζην νπνίν αλέθαζελ 

πξνζέθξνπε ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απηψλ, δειαδή ηελ αλεπάξθεηα δηδαζθάισλ, 

κφξθσζε κε ζπλερή θξνληηζηήξηα δαζθάινπο γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Αθφκα, 

ην ζρνιηθφ έηνο 1951-1952 βξήθε ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία κε πιήξε εμνπιηζκφ∙ κε 

επνπηηθά κέζα, λενηππσκέλα ζρνιηθά βηβιία θαη δηδαζθάινπο κνξθσκέλνπο ζηα 

εηδηθά ηδενπνιηηηθά θξνληηζηήξηα θαη ζην δηδαζθαιείν ησλ Σηξάλσλ, ελψ ήδε ζην 

Γεσξγνπηζάηη, ζην Υατληέξαγα, ζηε Γέξκα θαη αιινχ ιεηηνπξγνχζαλ αίζνπζεο 

αλαγλσζηεξίσλ κε πνιιά κνξθσηηθά κέζα.
307

 

Γεληθά, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία έδσζε κεγάιε βαξχηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Θέζπηζε λφκν γηα ηελ ππνρξεσηηθή δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1946-1947 γηα ηα παηδηά ειηθίαο επηά εηψλ, ελψ 

έδηλε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην ηξηψλ εηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα ρσξηά πνπ είραλ 

πξνβιήκαηα. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη κε ην λφκν απηφ θαζνξηδφηαλ ν 

ππνρξεσηηθφο θαη δσξεάλ ραξαθηήξαο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο.
308

 Σν 

1952 ε αιβαληθή θπβέξλεζε επέβαιε κε λφκν ηελ ππνρξεσηηθή επηαεηή θνίηεζε ζηα 

ζρνιεία θαη απηφ ην κέηξν ζεκείσλε ζεηηθνχο δείθηεο ζηηο πην αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο, φπσο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ηεο Κνξπηζάο, ηνπ Γπξξαρίνπ θ.α.
309

  

Σελ ίδηα ρξνληά απνθαζίζηεθε θαη κία άιιε ζεκαληηθή αιιαγή πνπ αθνξνχζε 

ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία. Ζ δηδαζθαιία ζηελ επηάρξνλε εθπαίδεπζε, 

ε νπνία κέρξη ηφηε γηλφηαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πεξηνξίζηεθε ζηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε ειάρηζηε παξνπζία ηεο ζηηο επφκελεο 

ηάμεηο.
310

 

Γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ζηε κέζε θαη αλψηεξε 

εθπαίδεπζε δεκηνπξγήζεθε έλα επξχ δίθηπν νηθνηξνθείσλ θαη ππνηξνθηψλ. ηε 

ζχζθεςε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΔΑ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1950 απνθαζίζηεθε 

λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ππνηξνθίεο ζηνπο κεηνλνηηθνχο καζεηέο γηα ηα επηαηάμηα 
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θαη κεζαία ζρνιεία ηεο ρψξαο.
311

 Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο κέρξη ην 

1958 δφζεθαλ ζε κεηνλνηηθνχο καζεηέο 760 θξαηηθέο ππνηξνθίεο γηα λα ζπνπδάζνπλ 

ζηα κεζαία ζρνιεία θαη ζε δηάθνξεο ζρνιέο κέζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ 

75 κεηνλνηηθνί καζεηέο απνθνίηεζαλ απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ κε θξαηηθέο ππνηξνθίεο.
312

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ππνηξνθίεο γηα αλψηεξεο ζπνπδέο ζην εζσηεξηθφ 

θαη ζην εμσηεξηθφ παξέρνληαλ ζε παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο ζθνηψζεθε 

αγσληδφκελνο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο επαλάζηαζεο θαη παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

ήηαλ κέιε ηνπ θφκκαηνο.
313

 ε κία νδεγία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο αλαθεξφηαλ ηα 

εμήο: «Να δνζεί πξνζνρή ψζηε νη ππνηξνθίεο λα δνζνχλ  ζηα πην θαιά άηνκα, 

ζπλδεδεκέλα ζηελά κε ηελ εμνπζία, ζηα παηδηά ησλ εξγαηψλ, ησλ θησρψλ θαη 

κεζαίσλ ρσξηθψλ, ζηα παηδηά ησλ πεζφλησλ, ησλ αλαπήξσλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο […]».
314

 

Γηα θάζε καζεηή πνπ εηζαγφηαλ ζηηο αλψηεξεο ζρνιέο, ηα θξαηηθά φξγαλα 

έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πνιηηηθή ζηάζε, ηελ 

θνηλσληθή θαηαγσγή θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ ππφηξνθνπ, φπνπ ην βαζηθφηεξν 

ήηαλ ε πνιηηηθή ζηάζε θαη ε αμηνπηζηία πξνο ην ζχζηεκα. Σα ιεπηνκεξή ζηνηρεία δελ 

αθνξνχζαλ κφλν ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ θχθιν, εάλ ππήξραλ 

«δπζαξεζηεκέλνη», «θπιαθηζκέλνη», «θπγάδεο», «κε ερζξηθή δξάζε», 

«εθηειεζκέλνη», «εθηφο ρψξαο» θ.ά., πξνηηκψληαο απηνχο πνπ είραλ θαηαγσγή απφ 

θησρά ζηξψκαηα θαη πνπ ελέπλεαλ κεγαιχηεξε πνιηηηθή εκπηζηνζχλε ζην 

θαζεζηψο.
315

 

Ζ πνιηηηθή ηεο παξνρήο ππνηξνθηψλ ζπλέρηζε λα παξακέλεη εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ, φπνπ ην βαζηθφ θξηηήξην ήηαλ εθείλν ηεο επηινγήο κε βάζε 

ηα εζηθν-πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ 
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 AQSh, F. 490, V.1950, D.139, fl.2: «Masat që duhet të merren nga kryeministrija në lidhje me 

gjendjen në minoritet dhe që u vendosën në mbledhjen e Byrosë Politike të P.P.SH. më 28-1-1950 (Σα 

κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηε 

κεηνλφηεηα θαη πνπ απνθαζίζηεθαλ ζηε ζχζθεςε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Κφκκαηνο Δξγαζίαο 

Αιβαλίαο ζηηο 28-1-1950)».  
312

AMPJ, V. 1958, D.487, fl.11: Behar Shtylla πξνο ηελ αιβαληθή Πξεζβεία ηεο Μφζραο θαη ηελ 

Μφληκε Δπηηξνπή ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ, «Disa të dhëna mbi minoritetin grek në Republikën 

Popullore të Shqipërisë (Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 

Αιβαλίαο)», Σίξαλα, 19 Ννεκβξίνπ 1958.  
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 ΗΑΤΔ, 1957, θάθ.1, ππνθάθ. 3: Δπηζηνιή ηνπ Α. Γθνγθψλε πξνο ηνλ πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Π. 

θέθεξε. 
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 Kambo, ό.π., ζ. 135.  
315

 ην ίδην, ζ. 93. 
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αλάινγα κε  ηνπο θιάδνπο θαη ηειεπηαία κε βάζε ηηο επηδφζεηο ζην κεζαίν ζρνιείν.
316

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ  αηφκσλ σο φρη πνιχ «θαζαξνί» πνιηηηθά ή σο 

«έθπησηνη» απφ ηελ θνηλσληθή ηάμε δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζεη ζηηο 

αλψηαηεο ζρνιέο, παξφιν πνπ ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Αιβαλίαο φινη νη πνιίηεο είραλ ην δηθαίσκα αλψηαηεο κφξθσζεο.
317

 

Σν 1955 ν αξηζκφο ησλ λεπηαγσγείσλ, ησλ δεκνηηθψλ θαη επηαηαμίσλ 

ζρνιείσλ ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα παξνπζηάδεηαη  ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πεξηνρή Αξηζκόο 

λεπηαγωγείωλ 

Αξηζκόο 

δεκνηηθώλ 

ζρνιείωλ 

Αξηζκόο 

επηαηαμίωλ 

ζρνιείωλ 

Αξγπξφθαζηξν 8 34 8 

Γέιβηλν 5 36 5 

Αγ. αξάληα 2 14 2 

ύλνιν 15 84 15 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζηελ πεξηνρή ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ιεηηνπξγνχζαλ 15 λεπηαγσγεία, 84 δεκνηηθά  θαζψο θαη 15 επηαηάμηα 

ζρνιεία. 

Καηά ηε δεχηεξε πεληαεηία ππήξρε πξφβιεςε λα αλνίμνπλ 17 λεπηαγσγεία, 

δηφηη φρη κφλν απνπζίαδαλ απφ αξθεηά ρσξηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο ππάξρνληεο 

γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αιιά θαη επεηδή ππήξραλ πξννπηηθέο λα απμεζεί ν 

αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηα κεηνλνηηθά ρσξηά. Σν ζρνιηθφ έηνο 1956-

1957 πξνηάζεθε λα αλνίμνπλ λεπηαγσγεία ζηα ρσξηά Κνπινπξίηζα, Βαγθαιηάηη, 

Κξαληά, Υάιηνπ, Αιχθν, θαη Σζηάηηζηα· ην έηνο 1957-1958 ζηε Γίβξε, Λχβελα, 

Καιχβηα παζά, Μεκνχζ-κπεε θαη Σξέκνπιε, ελψ ην ζρνιηθφ έηνο 1959-1960 ζηελ 

Πνιχηζαλε, Δπηζθνπή θαη Σζανχζη.
318

 Σν 1958 ππήξραλ 21 λεπηαγσγεία κε 710 

παηδηά θαη 22 παηδαγσγνχο.
319
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 ην ίδην, ζ. 168. 
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 ην ίδην, ζ. 153. 
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 AQSh, F.511, V. 1955, D.47, fl. 11: Έθζεζε ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο Ramiz Alia «Relacion mbi 

krijimin e degës së greqishtes pranë shkollës pedagogjike të Gjirokastrës (Έθζεζε πεξί ίδξπζεο 

ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζην παηδαγσγηθφ ζρνιείν Αξγπξνθάζηξνπ». 
319

 AMPJ, 1958, D. 487, fl.11:  Behar Shtylla πξνο ηελ αιβαληθή Πξεζβεία ηεο Μφζραο θαη ηελ 

Μφληκε Δπηηξνπή ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ, «Disa të dhëna mbi minoritetin grek në Republikën 

Popullore të Shqipërisë (Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 

Αιβαλίαο)», Σίξαλα, 19 Ννεκβξίνπ 1958.  
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ζνλ αθνξά ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, δελ είραλ δεκνηηθφ ζρνιείν ηα ρσξηά 

Μαπξφγπξνο, Γνχβηαλε, Λνπςάηη, Νηεξκίζη, Ρνπκαληδά, Καιηζάηη θαη Μεηφρη. ηα 

ρσξηά Μαπξφγπξν θαη Γνχβηαλε (κε 15-18 παηδηά ην θαζέλα) πξνβιεπφηαλ λα 

αλνίμνπλ λέα ζρνιεία ην ζρνιηθφ έηνο 1956-1957, ελψ ζηα άιια ρσξηά δε ζα άλνηγαλ 

δηφηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ κηθξφο. 

ρεηηθά κε ηελ επηαηάμηα εθπαίδεπζε, ηα παηδηά 16 ρσξηψλ πνπ είραλ 

ζεκαληηθή απφζηαζε απφ ηα ππάξρνληα ζρνιεία, δελ κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ ζηα 

ζρνιεία απηά. Γη‟ απηφ ππήξμε κέξηκλα γηα ηε δηεχξπλζε ηεο επηαηάμηαο εθπαίδεπζεο 

θαη πξνηάζεθε λα αλνίμνπλ λέα ζρνιεία ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Ίδξπζε λέωλ επηαηαμίωλ ζρνιείωλ 

ρνιηθφ έηνο Υσξηά φπνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ 

λέα ζρνιεία 

Υσξηά νη καζεηέο ησλ νπνίσλ ζα θνηηνχζαλ 

ζηα λέα ζρνιεία. 

 

1956-1957 

Βξπζεξά Πέπειε, Κιεηζάξη, Καθαβηά, Αγ. Νηθφιανο 

Γίβξε Μεκφξαρε 

1957-1958 

 

Γξάςε Γεσξγνπηζάηη, Φξάζηαλε, Ληνχγθαξε, 

Γνξίηζα 

Λχβελα Ναβαξίηζα, Βειηάρνβν 

Μεκνχζ-κπέε Καηλνχξην, Υάιηνπ, Καξαιή-κπέε 

1958-1959 Γξάβα Λαδάηη, Κνκκάηη, Καηζαξάηη 

 

πσο θαίλεηαη απφ ζηνλ πίλαθα, πξνηάζεθε λα αλνίμνπλ 6 λέα επηαηάμηα 

ζρνιεία  ζηα νπνία ζα θνηηνχζαλ θαη νη καζεηέο ησλ φκνξσλ ρσξηψλ. ε απηά ηα 

ζρνιεία ζα εγγξάθνληαλ 25-30 καζεηέο ζηελ 5
ε
 ηάμε.

320
 

 ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγαδφηαλ ζηα κεηνλνηηθά 

ρσξηά ην επίπεδν κφξθσζήο ηνπ  παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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 AQSh, F.511, V. 1955, D.47, fl.14: Έθζεζε ηνπ Sotir Bita «Relacion mbi zhvillimin e arsimit në 

minoritet gjatë 5-vjeçarit të dytë (Έθζεζε πεξί αλάπηπμεο ηεο παηδείαο ζηε κεηνλφηεηα θαηά ηε 

δεχηεξε πεληαεηία)». 
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Μνξθωηηθό Δπίπεδν Δθπαηδεπηηθώλ 

Καηεγνξία 

ζρνιείσλ 

πλνιηθφο  

αξηζκφο 

δαζθάισλ 

Απφθ. 

Γεκνηηθνχ 

& κεξηθψλ 

ηάμεσλ 7-

ηαμίνπ 

ζρνιείνπ 

Απφθ.  7-

ηαμίνπ 

ζρνιείνπ 

Απφθ. 7-

ηαμίνπ & 

κεξηθψλ 

ηάμεσλ 

κεζαίνπ 

ζρνιείνπ 

Απφθ. 

κεζαίνπ 

ζρνιείνπ 

Απφθ. 

Αλψηεξεο 

ζρνιήο 

Πξνζρ. 

Αγσγή 

15 3 12 - - - 

Γεκνηηθά 104 5 53 22 24 - 

Δπηαηάμηα 69 - - 9 58 2 

 188 8 65 31 82 2 

Πεγή: AQSh, F.511, V.1955, D.47, fl.11. 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, πάλσ απφ ην 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά δελ ήηαλ απφθνηηνη κέζεο 

εθπαίδεπζεο, ελψ έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε απνθνηηήζεη απφ ην επηαηάμην 

κεηνλνηηθφ ζρνιείν, φπνπ φια ηα καζήκαηα γίλνληαλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα (ε 

ειιεληθή δηδάζθνληαλ κφλν έμη ψξεο ηελ εβδνκάδα). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα απηνί 

νη δάζθαινη λα κελ γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα θάλνπλ ζνβαξά 

ιάζε ζηε ρξήζε ηεο. Καη νη δάζθαινη πνπ είραλ απνθνηηήζεη απφ ην κεζαίν ζρνιείν 

θαη εξγάδνληαλ ζε δεκνηηθά ή επηαηάμηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, δελ θαηείραλ θαιά ηελ 

ειιεληθή γιψζζα, αθνχ απηή δε δηδαζθφηαλ ζηα κεζαία ζρνιεία, γη‟ απηφ θαη δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα 

δεκνηηθά θαη επηαηάμηα ζρνιεία. Δθηφο απηνχ πνιινί απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ δελ γλψξηδαλ θαη ηελ αιβαληθή γιψζζα, ην ιεμηιφγηφ ηνπο 

ήηαλ θησρφ θαη έθαλαλ πνιιά ιάζε ζηελ πξνθνξά. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν δελ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ ην πξφγξακκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη 

νη καζεηέο πνπ πεξλνχζαλ ηελ 4
ε
 ηάμε, παξαθνινπζνχζαλ κε πνιιέο δπζθνιίεο ηελ 

5
ε
 ηάμε φπνπ φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαλ ζηα αιβαληθά. Πάλσ απφ ην 30% ησλ 

καζεηψλ ηεο 5
εο

 ηάμεο έκελαλ ζηελ ίδηα ηάμε.
321

 

Απφ ηνπο 15 εξγαδφκελνπο (λεπηαγσγνχο) ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο πξνβιεπφηαλ λα απνιπζνχλ ιφγσ αληθαλφηεηαο 5 άηνκα. 

ηα δεκνηηθά ζρνιεία πξνβιεπφηαλ λα απνιπζνχλ ιφγσ αληθαλφηεηαο ή 
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 AQSh, F.511, V. 1955, D.47, fl. 12: Έθζεζε ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο Ramiz Alia «Relacion mbi 

krijimin e degës së greqishtes pranë shkollës pedagogjike të Gjirokastrës (Έθζεζε πεξί ίδξπζεο 

ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζην παηδαγσγηθφ ζρνιείν Αξγπξνθάζηξνπ)». 
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ζπληαμηνδφηεζεο 10 δάζθαινη θαη 10 επηπιένλ σο αλεπηζχκεηνη. ηα επηαηάμηα 

ζρνιεία ζα απνιχνληαλ ιφγσ αληθαλφηεηαο 5 εθπαηδεπηηθνί θαη 10 επηπιένλ σο 

αλεπηζχκεηνη.
322

 

Έρνληαο ππφςε ηηο αδπλακίεο ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο αλάγθεο 

πνπ είραλ πξνθχςεη γηα λέα ζηειέρε –ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζρνιείσλ 

ζηε δεχηεξε πεληαεηία θαη κε έρνληαο θάπνηα άιιε πεγή γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ζηειερψλ κε ηηο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα–  

ν ππνπξγφο Παηδείαο Ramiz Alia πξφηεηλε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1955-1956 λα αλνίμεη 

ζην Παηδαγσγηθφ ζρνιείν ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ έλα παηδαγσγηθφ ηκήκα ζηα 

ειιεληθά.
323

 Σν πξψην θαη ην δεχηεξν έηνο ζε απηφ ην ηκήκα έγηλαλ δεθηνί 40 

καζεηέο θαη‟ έηνο. Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ λέσλ καζεηψλ κπνξνχζε 

λα κεησζεί ζηνπο 30 γηα θάζε ηάμε. ινη νη καζεηέο ζα ήηαλ κεηνλνηηθνί θαη ζα 

θνηηνχζαλ κε ππνηξνθία ηνπ θξάηνπο.
324

 

ηηο 20 Απγνχζηνπ 1955 ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, έρνληαο σο ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο-εθπαηδεπηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ γηα ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία, απνθάζηζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηεηξαεηνχο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζην 

Αξγπξφθαζηξν. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πξψηεο ηάμεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο 

απνθάζηζε λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο ηεο πεξηθέξεηαο Αξγπξνθάζηξνπ 15 επηπιένλ 

ππνηξνθίεο απφ ην πξνβιεπφκελν πιάλν.
325
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 AQSh, F.511, V. 1955, D.47, fl. 14:  Έθζεζε ηνπ Sotir Bita «Relacion mbi zhvillimin e arsimit në 

minoritet gjatë 5-vjeçarit të dytë (Έθζεζε πεξί αλάπηπμεο ηεο παηδείαο ζηε κεηνλφηεηα θαηά ηε 

δεχηεξε πεληαεηία)». 
323

Σν Πνιηηηθφ Γξαθείν είρε απνθαζίζεη λα αλνίμεη έλα ειιεληθφ παηδαγσγηθφ ζρνιείν ζην 

Αξγπξφθαζηξν ή ζην Γέιβηλν γηα λα πξνεηνηκάζεη εθπαηδεπηηθά ζηειέρε γηα ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

απηήο ηεο πεξηνρήο, βι. AQSH, F.490, V.1955, D.1098, fl.1: Έθζεζε ηνπ Ramiz Alia «Relacion mbi 

hapjen e shkollës pedagogjike greqishte, mbi pajisjen e shtypshkronjës „Laiko Vima‟ dhe mbi tekstet 

për minoritetin maqedonas (Έθζεζε πεξί ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ παηδαγσγηθνχ ζρνιείνπ, πεξί 

εμνπιηζκνχ ηνπ ηππνγξαθείνπ “Λατθφ Βήκα“ θαη πεξί εγρεηξηδίσλ γηα ηε καθεδνληθή κεηνλφηεηα», 

Σίξαλα, 25 Ηνπιίνπ 1955. Δπηιέρζεθε ην Αξγπξφθαζηξν εθφζνλ εθεί κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζηέγαζε ησλ καζεηψλ, θαηαξγψληαο ην νξθαλνηξνθείν ηεο πφιεο θαη κεηαθέξνληαο ηα παηδηά ζηα 

νξθαλνηξνθεία ησλ Αγ. αξάληα, Πξεκεηήο θαη Σεπειελίνπ φπνπ ππήξρε ρσξεηηθφηεηα, AQSH, F. 

490, V.1955, D.1098,fl.6: Έθζεζε ηνπ Ramiz Alia «Relacion mbi hapjen e shkollës pedagogjike 

greqishte, mbi pajisjen e shtypshkronjës „Laiko Vima‟ dhe mbi tekstet për minoritetin maqedonas 

(Έθζεζε πεξί ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ παηδαγσγηθνχ ζρνιείνπ, πεξί εμνπιηζκνχ ηνπ ηππνγξαθείνπ 

“Λατθφ Βήκα“ θαη πεξί εγρεηξηδίσλ γηα ηε καθεδνληθή κεηνλφηεηα»,  Σίξαλα, 15 Απγνχζηνπ 1955.  
324

 AQSh, F.511, V. 1955, D.47, fl. 12: Έθζεζε ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο Ramiz Alia «Relacion mbi 

krijimin e degës së greqishtes pranë shkollës pedagogjike të Gjirokastrës (Έθζεζε πεξί ίδξπζεο 

ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζην παηδαγσγηθφ ζρνιείν Αξγπξνθάζηξνπ». 
325

 AQSh, F. 490, V. 1955, D. 672, fl.1: Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Mbi përmirësimin e 

punës mësimore-edukative në shkollat minoritare greke dhe maqedonase (Πεξί βειηίσζεο ηεο 

δηδαθηηθήο-εθπαηδεπηηθήο εξγαζίαο ζηα ειιεληθά θαη καθεδνληθά ζρνιεία», Σίξαλα, 20 Απγνχζηνπ 

1955. 
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Έηζη, ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1955 ζην παηδαγσγηθφ ζρνιείν Αξγπξνθάζηξνπ 

άλνημε ην παηδαγσγηθφ ηκήκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ πξψηε ηάμε είρε 40 

ππφηξνθνπο καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο 15 κε θαηαγσγή απφ ηελ πεξηνρή 

Αξγπξνθάζηξνπ θνηηνχζαλ κε ππνηξνθία πνπ ηνπο δφζεθε πέξα απφ ην 

πξνβιεπφκελν φξην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
326

 

Μφλν 7 καζεηέο θνηηνχζαλ κε δίδαθηξα. 

κσο ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ παξνπζίαδε δπζθνιίεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εγρεηξηδίσλ. Σν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο βηβιίσλ ήηαλ ππαξθηφ θαη γηα ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο.
327

 Καηά ηα έηε 1954-1955 είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα επαλεθδνζνχλ 20 βηβιία· φκσο επαλεθδφζεθαλ κφλν 10, δηφηη ην 

ηππνγξαθείν «Λατθφ Βήκα» δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζ‟ απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1956 είραλ πξνγξακκαηηζηεί λα εθδνζνχλ 10 βηβιία (7 

επαλέθδνζε, 3 λέα), απφ ηα νπνία ηα 9 βηβιία ήηαλ γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη 1 γηα 

ην Παηδαγσγηθφ. 

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηππνγξαθείνπ «Λατθφ Βήκα» κε ηα απαξαίηεηα 

γξάκκαηα γηα ηελ ηχπσζε  ηνλ επηέκβξην ηνπ 1955 δεηήζεθε απφ ηελ αιβαληθή 

πξεζβεία ζηε Ρνπκαλία λα θάλεη ηηο παξαγγειίεο ησλ γξακκάησλ. Δπίζεο απφ ηε 

Ρνπκαλία  αγνξάζηεθαλ θαη θάπνηα βηβιία,
328

 αθνχ ην πξφβιεκα ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ κπνξνχζε λα ιπζεί κε ηηο εθδφζεηο «Διεχζεξε Διιάδα» πνπ εθδίδνληαλ εθεί. 

Θεσξνχηαλ ρξήζηκν επίζεο λα κεηαθεξζνχλ απφ ηε Ρνπκαλία θαη άιιεο πνιηηηθέο 

εθδφζεηο, κπζηζηνξήκαηα θαη άιια ζνβηεηηθά βηβιία κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Γηα ηελ αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη βνεζεηηθήο ινγνηερλίαο ήηαλ αλαγθαίν έλα 

θνλδχιη χςνπο 30.000 ξνπβιηψλ. Μέρξη λα εμαζθαιηζζνχλ ηα δηδαθηηθά βηβιία, ηα 
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 AQSh, F. 490, V. 1955, D.1098, fl. 8: Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Κξάηνπο πξνο ην πξσζππνπξγηθφ 

γξαθείν, «Relacion mbi zbatimin e V.K.M. Nr.302 dt. 20-8-1955 mbi përmirësimin e punës mësimore 

e edukative në shkollat e minoritetit grek e maqedonas (Έθζεζε πεξί εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ αξ. 302, 20-8-1955 πεξί βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

εξγαζίαο ζηα ειιεληθά θαη καθεδνληθά ζρνιεία», Σίξαλα, 4 Ννεκβξίνπ 1955. 
327

 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ, ην βηβιίν αλάγλσζεο γηα ηελ 4
ε
 ηάμε εθηππψζεθε ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. Τπήξραλ ζρνιεία φπσο ζηε Γίβξε, Λεζηλίηζα θαη αιινχ πνπ είραλ κφλν 

ηξία έσο ηέζζεξα αληίηππα, βι. AQSH,F.491, V.1955, D.114, fl.5: Πξαθηηθφ Διέγρνπ ηνπ Aleko 

Qendro θαη Zija Shpallo. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1955-1956 βι. AQSH, F.511,V.1955, D.47, 

fl.15: :  Έθζεζε ηνπ Sotir Bita «Relacion mbi zhvillimin e arsimit në minoritet gjatë 5-vjeçarit të dytë 

(Έθζεζε πεξί αλάπηπμεο ηεο παηδείαο ζηε κεηνλφηεηα θαηά ηε δεχηεξε πεληαεηία)». 
328

 AQSh, F. 490, V. 1955, D.1098, fl. 9: Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Κξάηνπο, Σνκέαο Παηδείαο-Τγείαο 

πξνο ην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, Σίξαλα, 4 Ννεκβξίνπ 1955. 
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καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηνπο καζεηέο λα θξαηνχλ γξαπηέο 

ζεκεηψζεηο.
329

 

ζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ παηδαγσγηθνχ ζρνιείνπ 

ην Μεζνδνινγηθφ-Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα πξφηεηλε δχν ζρέδηα. Σν πξψην (κε βάζε ην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, κε ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ε πξψηε ηάμε ηνπ 

ειιεληθνχ παηδαγσγηθνχ ζρνιείνπ) πξνέβιεπε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο, 

αιβαληθήο θαη ξσζηθήο γιψζζαο θαη πξνηείλνληαλ αιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θάπνησλ καζεκάησλ (ηεο γεσγξαθίαο, ηζηνξίαο, 

ξσζηθήο γιψζζαο θ.ά). Σν δεχηεξν πξφγξακκα, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ, 

πξνέβιεπε ηελ αθαίξεζε ηεο ξσζηθήο γιψζζαο θαη θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ καζεκάησλ. Με απηφ ην πξφγξακκα εληζρχζεθε ε 

αιβαληθή γιψζζα.
330

 

Αιιαγέο απνθαζίζηεθαλ θαη γηα ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ην νπνίν ίζρπε απφ ην 1953. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

αξηζκεηηθήο ζηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 ηάμε κεηψζεθε θαηά κία ψξα, φπσο θαη ζην δηδαθηηθφ 

ζρέδην ησλ αιβαληθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, αθνχ απηφ ην πξφγξακκα αθνινπζήζεθε 

θαη απφ ηα ζνβηεηηθά, βνπιγαξηθά θαη ξνπκαληθά ζρνιεία. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο  ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ 4
ε
 ηάμε κεηψζεθαλ επίζεο απφ 10 ψξεο ζε 8, πξνβιέπνληαο 

λα αθαηξεζεί ε ψξα ηεο θαιιηγξαθίαο θαη λα κεησζνχλ θαηά 1 ψξα νη πξνθνξηθέο 

αζθήζεηο θαη  ε έθζεζε, αθνχ ζηα ζνβηεηηθά, βνπιγαξηθά θαη ξνπκαληθά ζρνιεία ε 4
ε
 

ηάμε δελ είρε κάζεκα θαιιηγξαθίαο θαη γηα πξνθνξηθέο αζθήζεηο θαη έθζεζε είραλ 

κφλν απφ κία ψξα. Οη 8 ψξεο εβδνκαδηαίσο γηα ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζεσξήζεθαλ αξθεηέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο γιψζζαο ζ‟ απηή ηελ 

ηάμε. Γηα ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 ηάμε είρε πξνβιεθζεί λα 

γίλεηαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα, φπσο ζην πξφγξακκα ηνπ αιβαληθνχ δεκνηηθνχ.
331

 

ηελ ίδηα αλαθνξά, ε έθζεζε εηζεγνχηαλ  ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο ζην 2
ν
 εμάκελν ηεο 2

εο
 ηάμεο δεκνηηθνχ ζε 4 ή 5 ζρνιεία ηεο 
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AQSh, F. 490, V.1955, D.1098, fl. 6: Έθζεζε ηνπ Ramiz Alia «Relacion mbi hapjen e shkollës 

pedagogjike greqisht, mbi pajisjen e shtypshkronjës “Laiko Vima” dhe mbi tekstet për minoritetin 

maqedonas ( Έθζεζε πεξί ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ παηδαγσγηθνχ ζρνιείνπ, πεξί εμνπιηζκνχ ηνπ 

ηππνγξαθείνπ „Λατθφ Βήκα‟ θαη πεξί εγρεηξηδίσλ γηα ηε καθεδνληθή κεηνλφηεηα», Σίξαλα, 15 

Απγνχζηνπ 1955.  
330

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. AQSh, F. 511, V. 1956, D. 14, fl. 25: Σκήκα Μεζνδνινγίαο-

Γηδαθηηθήο, Έθζεζε ηνπ Qibrije Ciu πεξί δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Βι. επίζεο, 

AQSh, F. 511, V. 1956, D. 14, fl. 27-28: Παξαιιαγέο δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ γηα ην Παηδαγσγηθφ ρνιείν 

Αξγπξνθάζηξνπ. 
331

 AQSh, F. 511, V. 1956, D. 14, fl. 25: Σκήκα Μεζνδνινγίαο-Γηδαθηηθήο, Έθζεζε ηνπ Qibrije Ciu 

πεξί δηδαθηηθψλ ζρεδίσλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. 
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κεηνλφηεηαο πεηξακαηηθά, αθνχ νη καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο δελ έθαλαλ ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα λα θνηηήζνπλ ζηηο ηάμεηο 

ηνπ επηαηαμίνπ ζρνιείνπ.
332

 Οη ψξεο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαλ νη καζεηέο 

ζηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία ήηαλ: 

 Πξόγξακκα δηδαζθαιίαο γηα ηα δεκνηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

Μαζήκαηα 1
ε
 Σάμε 2

ε
 Σάμε 3

ε
 Σάμε 4

ε
 Σάμε 

Διιεληθά  14 14 12 8 

Αιβαληθά - - 6 6 

Αξηζκεηηθή 6 6 6 5 

Μαζήκαηα 

πεξηβάιινληνο 

- - - 2 

Γεσγξαθία - - - 2 

Ηζηνξία - - - 2 

Φπζηθή Αγσγή 1+1 1+1 1 1 

Ηρλνγξαθία 1 1 1 1 

Χδηθή 1 1 1 1 

 23+1 23+1 27 28 

Πεγή:   AQSH, F.511, V.1956, D. 14, fl.29. 

 

Σν 1961 ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηα ρσξηά ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο είρε σο εμήο: 

 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε 

Μαζεηέο 

Πεξηνρή ρνιεία 1
ε
 Σάμε 2

ε
 Σάμε 3

ε
 Σάμε 4

ε
 Σάμε χλνιν 

Αγ. αξάληα 48 707 639 644 564 2554 

Αξγπξφθαζηξν 36 359 361 394 317 1431 

Πξεκεηή 2 11 10 11 8 40 

χλνιν 86 1077 1010 1049 889 4025 
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 ην ίδην, fl. 26. 
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Δπηαηάμηα Δθπαίδεπζε 

Μαζεηέο 

Πεξηνρή ρνιεία 5
ε
 Σάμε 6

ε
 Σάμε 7

ε
 Σάμε χλνιν 

Αγ. αξάληα 12 469 338 177 984 

Αξγπξφθαζηξν 9 271 226 152 649 

Πξεκεηή - - - - - 

χλνιν 21 740 564 329 1633 

Πεγή:AQSh, F. 511, V.1961, D. 137, fl.8. 

πσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην 1961 ζηηο πεξηνρέο ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ιεηηνπξγνχζαλ 86 δεκνηηθά ζρνιεία κε 4.025 καζεηέο θαη 21 

επηαηάμηα ζρνιεία κε 1.633 καζεηέο.
333

 ζνλ αθνξά ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ην 

1957 ζην παλεπηζηήκην ησλ Σηξάλσλ ζπνχδαδαλ 78 θνηηεηέο κε θαηαγσγή απφ ηα 

ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ελψ 11 θνηηεηέο είραλ απνθνηηήζεη απφ δηάθνξεο 

ζρνιέο. ην Αλψηαην Γεσξγηθφ Ηλζηηηνχην ζπνχδαδαλ 19 θνηηεηέο, ελψ έλαο απφ ην 

ρσξηφ Γνξαληδή είρε ήδε απνθνηηήζεη.
334

 Αλαθνξηθά κε ην ειιεληθφ παηδαγσγηθφ 

ζρνιείν Αξγπξνθάζηξνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1961 αλεζηάιε ε ιεηηνπξγία 

ηνπ. Έκεηλε θιεηζηφ γηα 10 ρξφληα θαη ιεηηνχξγεζε μαλά ην 1971.
335

 ε δηάθνξα 

ζπκβνχιηα θαη ζπζθέςεηο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ είραλ θάλεη 

δηάθνξεο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, ψζηε λα αξρίδεη απφ ηε 2
ε
 ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ.
336

 

ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαλ 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ αιβαληθή γιψζζα δηδαζθφηαλ ζηελ 3
ε
-4

ε
 ηάμε (6 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ε θάζε κία ηάμε). Δπεηδή νη ψξεο απηέο δελ ήηαλ αξθεηέο, ην ζρνιηθφ έηνο 

1959-1960 απνθαζίζηεθε λα εηζαρζεί ε αιβαληθή γιψζζα θαη ζηε 2
ε
 ηάμε (3 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, αξρίδνληαο απφ ην δεχηεξν ηξίκελν). Σν 1957 πξνεηνηκάζηεθαλ θαη 

εθδφζεθαλ 2 βηβιία (έλα γηα ηελ 3
ε
 ηάμε θαη έλα γηα ηελ 4

ε
 ηάμε) αθνχ ηα βηβιία ηεο 
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 AQSh, F.511, V. 1961, D. 137, fl. 8: Πίλαθεο κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζρνιείσλ, καζεηψλ θαη 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
334

 AMPJ, 1957, D. 460, fl. 13-17: Καηάινγνο κε νλφκαηα θνηηεηψλ απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, 

Σίξαλα, 22 Οθησβξίνπ 1957. 
335

 Καςάιεο, ό.π., ζ. 77. 
336

 AQSh, F.511, V. 1961, D. 27, fl. 50: Έθζεζε ηνπ αλαπι. ππνπξγνχ Qibrije Ciu, «Relacion mbi 

futjen e mësimit të gjuhës shqipe në klasën e dytë të shkollës fillore të minoritetit (Έθζεζε πεξί 

εηζαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηελ 2
ε
 ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο 

κεηνλφηεηαο». 
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αιβαληθήο γιψζζαο δελ ήηαλ θαηάιιεια. Γη‟ απηφ ην 1961 εθδφζεθε θαη ην βηβιίν 

γηα ηε 2
ε
 ηάμε. 

Σν κάζεκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο δηδαζθφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο δάζθαινπο 

πνπ δίδαζθαλ θαη ηα άιια καζήκαηα ζηε κεηξηθή γιψζζα. Γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ, 

ηα Σκήκαηα Παηδείαο είραλ αλνίμεη 2-3 θνξέο κεληαία θξνληηζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ, φπνπ εθηφο ησλ καζεκάησλ κεζνδνινγίαο, επέκελαλ 

πην πνιχ ζην κάζεκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο. Απφ απηά ηα θξνληηζηήξηα πέξαζαλ 

ζρεδφλ φινη νη δάζθαινη. Παξφι‟ απηά, είλαη γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ ζρνιείν δελ 

εθπιήξσζε ην ζηφρν λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο λα θνηηήζνπλ ρσξίο δπζθνιίεο 

ζην επηαηάμην ζρνιείν, φπνπ φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαλ ζηα αιβαληθά.
337

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 1955-1956 ζηα 9 επηαηάμηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο 

Αξγπξνθάζηξνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ 5
ε
 ηάμε 289 καζεηέο. Απφ απηνχο ην ζρνιηθφ 

έηνο 1957-1958 πήξαλ απνιπηήξην 133 άηνκα, δειαδή ην 46 %. Σν ζρνιηθφ έηνο 

1957-1958 εγγξάθεθαλ ζηελ 5
ε
 ηάμε 238 καζεηέο. Απφ απηνχο πήξαλ απνιπηήξην 

ηεο 7
εο

 ηάμεο ην ζρνιηθφ έηνο 1959-1960, 121 καζεηέο, δειαδή ην 50 %. Με άιια 

ιφγηα, πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο πνπ εηζάγνληαλ ζηα εθηαηάμηα ζρνιεία δελ 

νινθιήξσλαλ ηελ επηαηάμηα εθπαίδεπζε.
338

 ηα επηαηάμηα ζρνιεία φια ηα καζήκαηα 

δηδάζθνληαλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα κε ην ίδην πξφγξακκα θαη βηβιία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ φια ηα ζρνιεία ηεο Αιβαλίαο, κε ηε δηαθνξά φηη δελ δηδαζθφηαλ ε 

ξσζηθή γιψζζα 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα αιιά ε ειιεληθή.
339

 

Μεξηθέο αηηίεο ησλ αδπλακηψλ πνπ ππήξραλ ζρεηηθά κε ηελ αιβαληθή γιψζζα 

ζηα δεκνηηθά θαη επηαηάμηα ζρνιεία ήηαλ πσο αξθεηνί δάζθαινη ζηα δεκνηηθά θαη 

επηαηάμηα ζρνιεία δελ γλψξηδαλ νη ίδηνη θαιά ηελ αιβαληθή γιψζζα, γη‟ απηφ δελ 

δηφξζσλαλ ηηο ιαλζαζκέλεο εθθξάζεηο ησλ καζεηψλ.
340

 Αθφκα, νη δάζθαινη δελ 
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 AQSh, F.511, V. 1961, D. 137, fl.1:  Αλαθνξά ησλ A. Qendro, Th. Papadhopulli θαη R. Braho, 

«Raport mbi gjendjen e shkollave minoritare dhe mbi masat që duhen marrë për përmirësimin e tyre 

(Αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα 

ηε βειηίσζή ηνπο)». 
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 AQSh, F.511, V. 1961, D. 137, fl.13: Αλαθνξά ηνπ S. Bita, «Relacion mbi gjendjen e mësimit të 

gjuhës shqipe në shkollat fillore e 7-vjeçare minoritare të rrethit të Gjirokastrës (Έθζεζε πεξί 

θαηάζηαζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα δεκνηηθά θαη 7-ηάμηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο 

επαξρίαο Αξγπξνθάζηξνπ)», Αξγπξφθαζηξν, 22 Φεβξνπαξίνπ 1961. 
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 AQSh, F.511, V. 1961, D. 137, fl.2: Αλαθνξά ησλ A. Qendro, Th. Papadhopulli θαη R. Braho, 

«Raport mbi gjendjen e shkollave minoritare dhe mbi masat që duhen marrë për përmirësimin e tyre 

(Αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα 

ηε βειηίσζή ηνπο)».  
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 ην ίδην. Βι. επίζεο AQSh, F.511, V. 1961, D. 137, fl.13: Αλαθνξά ηνπ S. Bita, «Relacion mbi 
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είραλ θάπνην βνεζεηηθφ πιηθφ κεζνδνινγίαο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο. Οη νδεγίεο πνπ είρε ην πξφγξακκα ήηαλ αλεπαξθείο. Ζ αιβαληθή γιψζζα, 

ηφζν ζηελ ηάμε, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν εθηφο απηήο, ρξεζηκνπνηνχηαλ ειάρηζηα. 

Καη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ νκηινχηαλ ε ειιεληθή δηφηη ζπρλά γηλφηαλ θαη ε κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά (θπξίσο ζηελ 5
ε
 ηάμε).

341
 

Αξθεηέο αδπλακίεο είραλ νη καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ θαη επηαηαμίσλ ζρνιείσλ 

θαη ζηε κεηξηθή γιψζζα (θπξίσο ζηελ νξζνγξαθία, ζηελ αλάγλσζε, ζηε ζσζηή 

δηαηχπσζε ησλ ζθέςεσλ θ.ά.).
342

 Μάιηζηα, ελψ νη αδπλακίεο ζηελ αιβαληθή γιψζζα 

ζηαδηαθά κεηψλνληαλ απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε, απηέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ζηαδηαθά απμάλνληαλ. Οη ιφγνη γη‟ απηέο ηηο αδπλακίεο ήηαλ φηη ην πξφγξακκα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο ήηαλ αξθεηά θνξησκέλν θαη νη θαζνξηζκέλεο ψξεο δελ ήηαλ 

αξθεηέο γηα λα ην αληηκεησπίζνπλ. Οη δάζθαινη δελ εθκεηαιιεχνληαλ φπσο έπξεπε 

ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ζεσξνχζαλ σο θπζηνινγηθέο ηηο αδπλακίεο ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε ίδηα ε θχζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη καζεηέο 

πξνζέθξνπαλ ζε αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο 

γιψζζαο. 

 ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην 53% ησλ δαζθάισλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία είραλ ηελ αλάινγε ζρεηηθή εθπαίδεπζε, ελψ απφ 

εθείλνπο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ επηαηάμηα εθπαίδεπζε κφλν ην 10%. ρεδφλ θαλέλαο 

δάζθαινο δελ ήηαλ εμεηδηθεπκέλνο αλάινγα κε ηα καζήκαηα πνπ δίδαζθε. Απφ ην 

ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγαδφηαλ ζηα δεκνηηθά θαη επηαηάμηα 

ζρνιεία κφλν ην 22% είρε νινθιεξψζεη ην κεζαίν ζρνιείν ή ην Ηλζηηηνχην ζηελ 

αιβαληθή γιψζζα θαη γλψξηδε ηε γιψζζα πην θαιά απφ ηνπο άιινπο.
343

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είρε αξθεηέο αδπλακίεο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Αξθεηνί δάζθαινη, θπξίσο απηνί πνπ δελ είραλ ηελ αλάινγε 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη εθείλνη πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην ειιεληθφ κεηνλνηηθφ 

παηδαγσγηθφ ζρνιείν, έθαλαλ θαη νη ίδηνη αξθεηά νξζνγξαθηθά ιάζε θαη είραλ 
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 AQSh, F.511, V. 1961, D. 137, fl.2-4: Αλαθνξά ησλ A. Qendro, Th. Papadhopulli θαη R. Braho, 

«Raport mbi gjendjen e shkollave minoritare dhe mbi masat që duhen marrë për përmirësimin e tyre 

(Αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα 

ηε βειηίσζή ηνπο)». 
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 ην ίδην, fl. 2. 
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 ην ίδην, fl. 4. 
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επηθαλεηαθέο γλψζεηο γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερληθή αιιά θαη γηα ηελ επίζεκε 

γιψζζα, ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ.
344

  

Γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο πνπ 

παξνπζίαδαλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία κε εληνιή ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Manush 

Myftiu ζηηο 28 Απξηιίνπ 1961, απνθαζίζηεθε: 

 

1) Να βειηησζεί ην δηδαθηηθφ ζρέδην, ην πξφγξακκα θαη ηα εγρεηξίδηα ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Γειαδή εηζεγνχηαλ λα εμεηαζηεί ην δηδαθηηθφ ζρέδην θαη ην 

πξφγξακκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη επηαηάμησλ 

ζρνιείσλ κε ζθνπφ νη καζεηέο λα κάζνπλ θαιχηεξα ηελ αιβαληθή γιψζζα. Ζ 

αιβαληθή γιψζζα άξρηζε λα δηδάζθεηαη ζηε 2
ε
 ηάμε απφ ην πξψην ηξίκελν (2 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα) κε κνξθή αζθήζεσλ νκηιίαο θαη ζην δεχηεξν ηξίκελν (3 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα)  άξρηζε λα δηδάζθεηαη γξαθή θαη αλάγλσζε. Οξίζηεθε ζηελ 5
ε
 ηάμε λα 

εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ηεο γιψζζαο πνπ αθνινπζνχηαλ θαη ζηελ 4
ε
 ηάμε ησλ 

αιβαληθψλ ζρνιείσλ θάλνληαο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνζζήθεο. ξηζε λα ιεθζνχλ 

κέηξα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ βηβιίσλ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο γηα ηα δεκνηηθά θαη 

επηαηάμηα ζρνιεία. Δπίζεο, λα ηχρνπλ εθ λένπ επεμεξγαζίαο ηα βηβιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο φισλ ησλ ηάμεσλ κε ζθνπφ λα απινπνηεζνχλ απφ ηα δχζθνια ζέκαηα 

θπξίσο ε ειιεληθή γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ. Να πξνηαζνχλ απφ ην 

Μεζνδνινγηθφ-Γηδαθηηθφ Σκήκα πξνο ρξήζε ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαηάιιεια 

εμσζρνιηθά βηβιία κε απιφ θαη ειθπζηηθφ πεξηερφκελν ζηελ αιβαληθή γιψζζα. 

2) Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ. Γη‟ απηφ φξηζε λα ζπληαρζεί έλα ζρέδην γηα ηελ επηκφξθσζε 

ησλ δαζθάισλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ κέζσ καθξνπξφζεζκσλ θξνληηζηεξίσλ 

δηάξθεηαο απφ 2 κήλεο έσο 1 ρξφλν κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ γηα λα κάζνπλ θαιά ηελ 

ειιεληθή ινγνηερληθή γιψζζα θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ αιβαληθή. Απηά ηα 

θξνληηζηήξηα απνθαζίζηεθε λα αλνίμνπλ ζην παηδαγσγηθφ ζρνιείν Αξγπξνθάζηξνπ. 

Δπίζεο, λα ζηαινχλ κεξηθνί απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζην δηεηέο 

παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην. Αθφκα, γηα ην κάζεκα ηεο αιβαληθήο γιψζζαο ζηα 

επηαηάμηα κεηνλνηηθά ζρνιεία λα δηνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο δάζθαινο πνπ λα έρεη 

ηελ αιβαληθή σο κεηξηθή γιψζζα. 
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 ην ίδην, fl. 5. 
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3) Να εηνηκαζηεί έλα κεζνδνινγηθφ ζρέδην δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο. 

4) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ ζηηο εκεξήζηεο θαηαζθελψζεηο κε 

κεηνλνηηθνχο καζεηέο λα νξγαλψλνληαη δηάθνξεο ζπδεηήζεηο γηα λα εμαζθεζνχλ 

ζηελ αιβαληθή γιψζζα. ε απηέο ηηο θαηαζθελψζεηο λα νξηζηνχλ δάζθαινη πνπ λα 

γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα. 

5) Να εηνηκαζηεί ην εηθνλνγξαθεκέλν αιθαβεηάξην ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

6) Να ιεθζνχλ φια ηα κέηξα απφ ηελ επηηξνπή ζχληαμεο ησλ βηβιίσλ ψζηε εληφο ηνπ 

έηνπο 1962 λα εθδνζεί έλα αιβαλν-ειιεληθφ ιεμηθφ. 

7) Σα ηκήκαηα παηδείαο θαη ηα παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα ησλ πεξηνρψλ 

Αξγπξνθάζηξνπ θαη Αγ. αξάληα λα ειέγρνπλ θαη λα βνεζνχλ πην ζπρλά ηα 

κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά 

ηνπο.
345

 

Σν 1963 ζεζκνζεηήζεθε ε νθηαεηήο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο. Ζ 

ειιεληθή γιψζζα ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία δηδαζθφηαλ κφλν ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ γηα φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, ελψ ε αιβαληθή σο μέλε γιψζζα. Απφ 

ηελ 5
ε
 ηάμε κέρξη ηελ 8

ε
 ε θαηάζηαζε απηή αληηζηξεθφηαλ ππέξ ηεο αιβαληθήο 

γιψζζαο, ζηελ νπνία δηδάζθνληαλ φια ηα καζήκαηα, ελψ ε ειιεληθή δηδαζθφηαλ σο 

μέλε γιψζζα κε 4 ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. ηελ επφκελε εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα θαη ζην παλεπηζηήκην ε ειιεληθή γιψζζα δελ δηδαζθφηαλ θαζφινπ.
346
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 AQSh, F.511, V. 1961, D.27, fl. 8-9: «Urdhër i Ministrit të Arësimit dhe Kulturës Nr. 5, dt. 28-4-

1961 mbi përmirësimin e punës në shkollat minoritare (Γηαηαγή ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θαη 
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1961.   
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 Γεσξγνχιεο,  «Σν θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ»,  ζ. 198. 
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β) ρνιείν θαη αζεϊζηηθή πξνπαγάλδα   

Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο, ε αιβαληθή θπβέξλεζε έιαβε ζθιεξά κέηξα γηα ην 

δήηεκα ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο ελάληηα ηεο ηδησηηθήο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε ζξεζθεία.
347

 Απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1945 ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ δηδαζθφηαλ θαλνληθά ζηα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, νη νπνίεο κε ζπλερή 

ππνκλήκαηα δεηνχζαλ ηελ επέκβαζε ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
348

 

Ζ πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ην ΚΚΑ ήηαλ λα αθαηξέζεη ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ απφ ηα ζρνιεία, λα απαγνξεχζεη ηε ζξεζθεία γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

εληφο θη εθηφο ζρνιείνπ θαη λα ζέζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε βάζε ηνπ 

καξμηζκνχ.
349

 Σν αιβαληθφ θξάηνο ζεσξνχζε ηε ζξεζθεία «ηνμηθή» θαη θαηέβαιε 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ηδηαηηέξσο πξνο ηε λενιαία γηα ηελ «απνηνμίλσζή» ηεο.
350

 

χκθσλα κε έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΑ, ην νπνίν θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ  Hoxha:  

 

«Ζ λενιαία καο, γεληθά, είλαη απειεπζεξσκέλε απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο. Δδψ βεβαίσο, ην ζρνιείν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία έρνπλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, 

φπσο θαη νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ηελ νξγάλσζε ηεο λενιαίαο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πηνληέξεδσλ. 

 κσο παξφι‟ απηά, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο κφιπλζεο ηεο λενιαίαο κε 

ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο, εθφζνλ απηέο δηαηεξνχληαη ζε πνιινχο 

γνλείο θαη κεηαδίδνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηα παηδηά. Απφ 

ην ζρνιείν αλακέλεηαη λα θάλεη κία θαιή θαη πνιχπιεπξε εξγαζία 

ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. Οη εθπαηδεπηηθνί, νη επηζεσξεηέο, νη 

πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ ζπρλά 

ηθαλνπνηνχληαη κε ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

αζετζηηθά θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο αζετζηηθήο-

επηζηεκνληθήο θνζκναληίιεςεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

                                                           
347

 Kambo, ό. π., ζ. 37.  
348

 ην ίδην, ζ. 41. 
349

 ην ίδην, ζ. 42. 
350

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ.2: Γ.Τ.Πι. πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Πιεξνθνξίαη πεξί 

εζσηεξηθήο θαηαζηάζεσο εηο Αιβαλίαλ», 8 Φεβξνπαξίνπ 1951. 
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κσο απηφ δελ αξθεί. Πξψηνλ, δηφηη ε ζσζηή εθηέιεζε απηνχ ηνπ 

θαζήθνληνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ λα ζπλδέζεη ην 

κάζεκα κε ηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 

νπηζζνδξνκηθά έζηκα θαη θπξίσο κε απηέο ηηο αληηιήςεηο πνπ είλαη πην 

δηαδεδνκέλεο ζην ρσξηφ ή ζηελ πφιε φπνπ δηδάζθεη. Απφ ηηο παξαπάλσ 

αδπλακίεο πξνθχπηεη φηη ζε κεξηθνχο καζεηέο ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ αζθεί κεγάιε επηξξνή. Γεχηεξνλ, δελ είλαη κφλν ην ζέκα λα 

θαηαπνιεκήζνπκε ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ζηνπο καζεηέο θαη λα 

ηνπο δηδάμνπκε ηελ αζετζηηθή-επηζηεκνληθή θνζκναληίιεςε, αιιά πξέπεη 

λα γίλεη αγψλαο θαη ελαληίνλ κεξηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ηεξνηειεζηηψλ θαη 

εζίκσλ, ηα νπνία απηνί ιακβάλνπλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηνχο γίλνληαη 

ζπλήζεηα, φπσο είλαη: ν ζεβαζκφο πξνο ηηο εθθιεζίεο, ηα ηδακηά θαη ηνπο 

θιεξηθνχο, ε επίζθεςε ζηελ εθθιεζία, ζην ηδακί ή ε λεζηεία θαη ην 

ρξίζκα, ν ζεβαζκφο ζηηο εηθφλεο […]».
351

 

 

Δπηπιένλ, θάπνηεο εθθξάζεηο, φπσο «γηα ηνλ Θεφ» ή ραηξεηηζκνί κε 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα, φπσο «αληίν» πνπ αθνχγνληαλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζα 

έπξεπε λα αθαηξεζνχλ θαη λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη πνηέ. Θεσξνχηαλ ππνρξέσζε ηνπ 

ζρνιείνπ λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ην θαζήθνλ ηεο αζπκβίβαζηεο ζηάζεο απέλαληη 

ζηε ζξεζθεία θαη λα ηνπο θάλεη πξαγκαηηθνχο αζετζηέο, λα ηνπο πξνθαιέζεη ηελ 

επηζπκία γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ζξεζθείαο.
352

 Γηα λα 

εθηειέζεη ην ζρνιείν απηά ηα θαζήθνληα, ήηαλ απαξαίηεην θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο εμαηξέζεηο, λα ήηαλ πεπεηζκέλνη αζετζηέο θαη ζεξκνί 

πξνπαγαλδηζηέο ελαληίνλ ηεο ζξεζθείαο.
353

 Γη‟ απηφ πξνγξακκαηηδφηαλ ε εθπφλεζε 

                                                           
351

 AQSh, F.511, V. 1964, D.1, fl. 213-214: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu γηα ηηο επηηξνπέο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ λνκψλ, «Mbi luftën e partisë kundër paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-

shkencore (Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-

επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 1964. 
352

 Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ην παξαθάησ γεγνλφο. ηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 1951 ζην ρσξηφ Γίβξε, ε Διέλε 

Εάγθα, ε νπνία ήηαλ αζζελήο δήηεζε λα κεηαιάβεη ηα άρξαληα κπζηήξηα. Ο εθεκέξηνο αθνχ παξέιαβε 

ηα άρξαληα κπζηήξηα απφ ηελ εθθιεζία πέξαζε ακίιεηνο –θαηά ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλεο– απφ 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα πάεη ζην ζπίηη ηεο αζζελνχο. κσο ν δάζθαινο ηνπ ρσξηνχ 

άθεζε ειεχζεξα ηα παηδηά ηα νπνία κε χβξεηο θαη θσλέο απνδνθίκαζαλ ηνλ ηεξέα θαη ηνλ αλάγθαζαλ 

λα επηζηξέςεη ρσξίο λα κεηαιάβεη ηελ αζζελή, βι. ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2: Γ.Τ.Πι. πξνο 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Πιεξνθνξίαη πεξί εζσηεξηθήο θαηαζηάζεσο εηο Αιβαλίαλ», 8 Φεβξνπαξίνπ 

1951. 
353

 AQSh, F.511, V. 1964, D.1, fl. 214: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu γηα ηηο επηηξνπέο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ λνκψλ, «Mbi luftën e partisë kundër paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-

shkencore (Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-

επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 1964.  
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κηαο κειέηεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

ζρνιεία γηα ηελ «αζετζηηθή-επηζηεκνληθή» δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, 

πξνβιεπφηαλ λα απνζηαινχλ ζηα ηκήκαηα παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ νδεγίεο ζρεηηθά 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

κεζφδνπο εξγαζίαο γηα ηελ «αζετζηηθή-επηζηεκνληθή» εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Ζ 

εθεκεξίδα Mësuesi (Ο Γάζθαινο) έπξεπε λα βειηηψζεη ηε ζηήιε γηα ηελ «αζετζηηθή-

επηζηεκνληθή» πξνπαγάλδα. Παξάιιεια, ζηα θξνληηζηήξηα θαη ζηα ζεκηλάξηα πνπ 

ζα νξγαλψλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην θέληξν θαη ζηελ πεξηθέξεηα, πξνβιεπφηαλ έλαο θχθινο ζεκάησλ 

πάλσ ζηελ αζετζηηθή πξνπαγάλδα ζχκθσλα κε έλα εηδηθφ ζρέδην.
354

 Μάιηζηα κέζσ 

ηεο θξαηηθήο νδνχ, ζα έπξεπε λα εληζρπζεί ν έιεγρνο γηα λα παξαθνινπζεζνχλ ζηελά 

νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην πψο απηνί εθηεινχζαλ ην θαζήθνλ ηεο αζετζηηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ.
355

 Σειηθά, ζηελ Αιβαλία ε δηαδηθαζία εθιατθηζκνχ 

ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθε, νδήγεζε φρη κφλν ζηε δεκηνπξγία 

ελφο ιατθνχ ζρνιείνπ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζε έλα αζετζηηθφ ζρνιείν.
356

 

  

                                                           
354

 AQSh, F.511, V. 1964, D.1, fl.6: ρέδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζέηεη ε επηζηνιή 

ηεο  Κ.Δ. ηνπ Κ.Δ.Α. «Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ 

αζετζηηθή-επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα». 
355

 AQSh, F.511, V. 1964, D.1, fl. 214: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu γηα ηηο επηηξνπέο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ λνκψλ, «Mbi luftën e partisë kundër paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-

shkencore (Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-

επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 1964.  
356

 Kambo, ό. π., ζ. 42.  
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γ) Ηδενπνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε ζην ζρνιείν 

ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ε πξνζνρή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο 

επηθεληξψζεθε ζηνλ ιεγφκελν εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζρνιείνπ ζην πλεχκα ηεο ιατθήο επαλάζηαζεο, 

πάλσ ζηε βάζε ηεο καξμηζηηθήο- ιεληληζηηθήο ηδενινγίαο.
357

 

Σα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε αξρέο θαη 

κεζφδνπο απφ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο πνπ ήηαλ ε 

ππεξεζία ησλ αξρψλ ηνπ καξμηζκνχ-ιεληληζκνχ.
358

 Οη καζεηέο ζηα ζρνιεία ήηαλ 

νξγαλσκέλνη, φπσο νιφθιεξνο ν αιβαληθφο ιαφο. Σα παηδηά ειηθίαο 3-7 εηψλ αλήθαλ 

ζηελ νξγάλσζε Fatosi, 8-15 εηψλ ζηελ νξγάλσζε Pionieri θαη 16-25 εηψλ ζηελ 

νξγάλσζε Rinia Popullore.
359

 Καηά ην δηάζηεκα 1948-1955, ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

πξνζνρή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο θαη ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδείαο επηθεληξψζεθε ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

ζρνιείνπ.
360

 

Μεηαμχ 1956-1961 ζεκεηψζεθαλ αιιαγέο θπξίσο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν, ηεο ζχλδεζεο ηνπ καζήκαηνο 

κε ηε δσή, ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξαθηηθή, ηεο αγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

πνιπηερληθήο εθπαίδεπζεο. εκαληηθή ζηηγκή απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχζε ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ην 

Κφκκα ζηελ 19
ε
 Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 1960 θαη ηνπ 4

νπ
 πλεδξίνπ 

ηνπ Κφκκαηνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1961.
361

 χκθσλα κε ηελ παξαγγειία ηνπ 4
νπ

 

πλεδξίνπ «ε πιήξεο νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ δελ κπνξνχζε λα γίλεη 

θαηαλνεηή ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ηνπ λένπ αλζξψπνπ κε λέεο ηδέεο θαη 

ζθέςεηο, κε αλψηεξεο εζηθέο αξεηέο θαη ραξαθηεξηζηηθά».
362

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (παξάιιεια 

κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο) είραλ σο θαηεχζπλζε ηε «δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

αλζξψπνπ» πνπ ζήκαηλε ηε δεκηνπξγία ελφο είδνπο «homo albanian», ν νπνίνο δε 

                                                           
357

 Temo, ό. π., ζ. 8. 
358

 Γεσξγνχιεο, «Σν θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ», ζ. 198. 
359

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Αιβαλία. Γειηίνλ πιεξνθνξηψλ ΗΤ Σξηκεληαίαο 1950». 
360

 Temo, ό.π., ζ. 9. 
361

 ην ίδην, ζ. 10. 
362

 AQSh, F.511, V. 1964, D.1, fl.216: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu γηα ηηο επηηξνπέο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ λνκψλ, «Mbi luftën e partisë kundër paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-

shkencore (Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-

επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 1964. 
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ζθεθηφηαλ κε ην κπαιφ ηνπ, αιιά πίζηεπε, κηινχζε θαη ελεξγνχζε κφλν εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ ηδεψλ ηεο καξμηζηηθήο-ιεληληζηηθήο ηδενινγίαο.
363

  

Απηφ ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θπβέξλεζε έιαβε 

κία ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο άιινπ ηχπνπ δαζθάινπ πνπ ζα 

απνδερφηαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ΚΚΑ θαη ζα ήηαλ έηνηκνο λα ηελ ππεξαζπηζηεί. Πάλσ 

ζ‟ απηή ηε βάζε παιηνί θαη λένη δάζθαινη πέξαζαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή θαη καθξά 

δηαδηθαζία ηεο θνκκνπληζηηθήο εθπαίδεπζεο.
364

  Ζ νπζία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΚΚΑ 

ήηαλ φινη νη δάζθαινη λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, 

λα κελ είλαη απιψο δάζθαινη θαη παηδαγσγνί, αιιά θαη πξνπαγαλδηζηέο ηεο γξακκήο 

ηνπ θφκκαηνο.
365

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ηδεψλ πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν ην ζχζηεκα, 

ζπλνδεχηεθε απφ «εηηθεηνπνηήζεηο» γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ έθεξαλ θαη εμέθξαδαλ 

απηέο ηηο ηδέεο. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχληαλ απέλαληη ζηα αληηθαζεζησηηθά άηνκα 

ήηαλ ε ίδηα φπσο απέλαληη ζε φινπο ηνπο δηαλννχκελνπο πνπ ελαληηψζεθαλ ζην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαηεγνξνχληαλ σο 

ερζξνί ηνπ ιανχ θαη ε ηηκσξία-πνηλή ήηαλ εθηειέζεηο, θπιαθίζεηο, εμνξίεο θαη 

ππνρξεσηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ επαγγέικαηνο.
366

 

Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηελ ζεκειηψδε 

καξμηζηηθή-ιεληληζηηθή αξρή ηεο ζχλδεζεο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξαγσγηθή 

εξγαζία απνηέιεζε ην κεγαιχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Έγηλαλ αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θπξίσο ζην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ, ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε δσή.
367

 

Οη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξηλ ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εξγαζηνχλ γηα έλαλ ρξφλν, 

ψζηε λα «δηαηεξήζνπλ ηελ επαθή κε ηηο κάδεο». Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 

ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, ζηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ θαη αλαβαζκίδσλ, ζε 

αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη δελδξνθπηεχζεηο, είραλ ζηφρν ηελ απνζάξξπλζε ηεο 

εθδήισζεο «κπνπξδνπαδίδηθσλ» ηάζεσλ, φπσο ήηαλ ε νθλεξία θαη ν 

δηαλννπκεληζκφο.
368
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 Sufaj, ό.π., ζ. 42.  
364

 Kambo, ό.π., ζ. 81. 
365

 ην ίδην, ζ. 109.  
366

 ην ίδην, ζ. 108. 
367

 Temo, ό.π., ζ. 10. 
368

 Vickers, ό. π., ζ. 275. 
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Δπηπιένλ ππήξρε έλα ζρέδην κέηξσλ γηα ηελ ηδενπνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ηεο ζρνιηθήο λενιαίαο θαη ησλ θνηηεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο-

Πνιηηηζκνχ ηεο Κ.Δ. ηνπ Κφκκαηνο κε ηελ θεληξηθή Δπηηξνπή Νενιαίαο. 

ην παξαπάλσ πιαίζν άξρηζε ε επαλεμέηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ ηνπ καξμηζκνχ-ιεληληζκνχ ζηα κεζαία ζρνιεία θαη πξνβιέθζεθαλ κέηξα 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ εγρεηξηδίνπ, θαζψο θαη ησλ βηβιίσλ ησλ θνηλσληθψλ 

καζεκάησλ ζηα παλεπηζηήκηα. Αθφκα, ππήξμε πξφβιεςε γηα ηε κειέηε θαη ηελ 

εηζαγσγή ελφο θαηάιιεινπ καζήκαηνο γηα ηελ εζηθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ καζεηψλ ζηελ 5
ε
-8

ε
 ηάμε, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηδενπνιηηηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε ε κειέηε θαη ε ιήςε κέηξσλ –ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ. Νενιαίαο– γηα 

ηελ  νξγάλσζε ηεο ηδενπνιηηηθήο εξγαζίαο θαη εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

φπσο θαη γηα ηελ νξγάλσζε φιεο ηεο κνξθσηηθήο εξγαζίαο εθηφο ηάμεο θαη 

ζρνιείνπ.
369

 

Σα πνιηηηζκηθά ηδξχκαηα, ηα «ζπίηηα πνιηηηζκνχ» θαη νη «εζηίεο πνιηηηζκνχ», 

έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε φρη κφλν ηεο λενιαίαο, αιιά θαη ησλ 

«καδψλ». Έηζη, κειεηνχηαλ ε καδηθή πνιηηηζκηθή εξγαζία ησλ «ζπηηηψλ θαη εζηηψλ 

πνιηηηζκνχ» γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ «καδψλ» κε ζνζηαιηζηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ εξγαζία, ηελ πεξηνπζία θαη ηελ εζηθή εηθφλα. Πξνβιεπφηαλ επίζεο ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εξγαζίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ «λένπ αλζξψπνπ», θαζψο θαη κέηξα γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηάδνζε ησλ θαιψλ εζψλ θαη 

παξαδφζεσλ (νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ κε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηειέρε ησλ λνκψλ θαη -ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο– νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ γηα ηνλ 

ενξηαζκφ κεξηθψλ γηνξηψλ, παξαζηάζεηο, ζεκηλάξηα θ.ά.).
370

 Σν 1958 θάζε ρσξηφ ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο είρε «εζηία πνιηηηζκνχ» πνπ δηεπζπλφηαλ απφ ηνπο 

δαζθάινπο ησλ ζρνιείσλ ηνπ θάζε ρσξηνχ.
371
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 AQSh, F. 511, V. 1964, D. 1, fl.1:  ρέδην κέηξσλ  «Πεξί  ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο ηδενινγηθήο 

εξγαζίαο ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ θνκκνπληζηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ». 
370

 AQSh, F. 511, V. 1964, D. 1, fl.6: «Πνιηηηζκφο θαη ηέρλε». 
371

 AMPJ, V. 1958, D.487, fl.11: Behar Shtylla πξνο ηελ αιβαληθή Πξεζβεία ηεο Μφζραο θαη ηελ 

Μφληκε Δπηηξνπή ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ, «Disa të dhëna mbi minoritetin grek në Republikën 

Popullore të Shqipërisë (Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 

Αιβαλίαο)», Σίξαλα, 19 Ννεκβξίνπ 1958.  
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δ) Ζ νξζόδνμε Δθθιεζία 

Με ην άξζξν 18 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1946 εμαζθαιίδνληαλ ε ειεπζεξία ηεο 

ζπλείδεζεο θαη ηεο πίζηεο. Ζ Δθθιεζία δηαρσξηδφηαλ απφ ην θξάηνο θαη νη 

ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ήηαλ ειεχζεξεο ζηηο ππνζέζεηο ηεο ζξεζθείαο θαη ζηελ 

εμσηεξηθή άζθεζε ηνπο. Απαγνξεχνληαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζξεζθεία θαη ε 

εθθιεζία γηα πνιηηηθν-ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο απαγνξεχνληαλ νη πνιηηηθέο 

νξγαλψζεηο κε ζξεζθεπηηθή βάζε, ελψ ην θξάηνο κπνξνχζε λα βνεζήζεη πιηθά ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο.
372

 Με ηα δηαηάγκαηα ηνπ 1945 θξαηηθνπνηήζεθε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο θαη ηεο ηεξάζηηαο κνλαζηεξηαθήο 

πεξηνπζίαο.
373

 

Σππηθά ην θξάηνο πξνζηάηεπε ηα δηθαηψκαηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ δηαηάγκαηνο 743 ηεο 26
εο

 Ννεκβξίνπ 1949 «πεξί 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ» νξηδφηαλ φηη «νη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο είλαη 

ειεχζεξεο λα νξγαλψλνληαη θαη λα αζθνχλ ειεχζεξα ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη 

ππεξεζίεο κε βάζε ηα δφγκαηα, ηνπο θαλφλεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, εάλ απηά δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηελ έλλνκε ηάμε θαη ηα ρξεζηά 

ήζε». Οη δηνξηζκνί θαη νη θαλνληζκνί ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ έπξεπε λα 

εγθξίλνληαη απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην.
374

 

κσο ζηελ πξάμε, ην θφκκα έιαβε δξαζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηεο ζξεζθείαο. 

Απφ ηα πξψηα ρξφληα, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο άξρηζε κία αληηζξεζθεπηηθή 

πξνπαγάλδα, ζπλνδεπφκελε απφ πξνζβνιέο θαη ριεπαζκνχο πξνο ηελ εθθιεζία, ην 

εθθιεζηαζηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο πηζηνχο.
375

 Σα κέηξα πνπ πήξε ην θφκκα κε ην 

δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθείαο απφ ην θξάηνο θαη ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ λα 

δηαπαηδαγσγήζεη  ηα κέιε ηνπ θαη ηηο «κάδεο» κε ην πλεχκα ηνπ αζετζκνχ, πεξηφξηζε 

ηα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα, πεξηφξηζε θαη κεηά εμάιεηςε θάζε δπλαηφηεηα γηα ηελ 
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 Palnikaj, ό.π., ζ. 184. 
373

 Arnold Sherman, Αιβαλία. Ο ηζαθηζκέλνο αεηόο ησλ Βαιθαλίσλ, κεηάθξ. Αζελά Μαιεβίηε, Αζήλα 

2000, ζ. 94. 
374

 Gazeta Zyrtare, Dekret  743, 26 Ννεκβξίνπ 1949. 
375

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο ην βξάδπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1947 ζηνλ θαζεδξηθφ 

λαφ ησλ Σηξάλσλ, φπνπ ηεξνπξγνχζε ν αξρηεπίζθνπνο Υξηζηφθνξνο Κίζζεο, κπήθε ζηελ εθθιεζία κία 

νκάδα αληξψλ ηεο αζθάιεηαο, νη νπνίνη κε δπλαηή θσλή  άξρηζαλ λα ριεπάδνπλ θαη λα βξίδνπλ ηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο. ηαλ έλαο απφ ηνπο επηηξφπνπο ηεο εθθιεζίαο ηνχο έθαλε παξαηήξεζε, 

παξαθαιψληαο ηνπο λα απνρσξήζνπλ, εθείλνη ηνλ ζπλέιαβαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ 

θαη ησλ έληξνκσλ πηζηψλ, βι. Petrit Bidoshi, «Kisha Autoqefale Shqiptare dhe problemet e saj të 

sotme [Ζ Απηνθέθαιε Αιβαληθή Δθθιεζία θαη ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηά ηεο]», Akademia e 

Shkencave (επηκ.), 70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare (70 ρξόληα ηεο Οξζόδνμεο 

Απηνθέθαιεο Αιβαληθήο Δθθιεζίαο), Σίξαλα 1993, ζ. 75. 
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πξνεηνηκαζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηειερψλ, θιείλνληαο θαη ην ζρεηηθφ ίδξπκα, 

απαγφξεπζε ηελ έθδνζε ζξεζθεπηηθήο ινγνηερλίαο θ.ά.
376

 

ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1950 ζπλήιζε ζηα Σίξαλα ην 3
ν
 πλέδξην ησλ νξζνδφμσλ 

ηεξέσλ, κε ηε ζπκκεηνρή πελήληα εθπξνζψπσλ ηεο Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο 

Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, παξνπζία εθπξνζψπσλ θαη ηεο θνκκνπληζηηθήο 

θπβέξλεζεο. Καηά ηε ζπλέιεπζε απνθαζίζηεθε φηη νη εθθιεζηαζηηθέο πξάμεηο ησλ 

κέρξη ηφηε ηζπλφλησλ ηεο εθθιεζίαο, δειαδή ηεο Ηεξάο πλφδνπ, ήηαλ ερζξηθέο πξνο 

ηελ Δθθιεζία, ην ιαφ θαη ηελ παηξίδα. Καηά ην ζπλέδξην απηφ, εγθξίζεθε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Αιβαληθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο. Σαπηφρξνλα ειήθζε ε απφθαζε 

–θαη αλαθνηλψζεθε ζηνλ επίζθνπν Φαλ Νφιη– γηα ηελ έλσζε ηεο νξζφδνμεο 

αιβαληθήο εθθιεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κε ηελ εθθιεζία ηεο Αιβαλίαο.
377

 

χκθσλα κε ην λέν θαηαζηαηηθφ πνπ ςεθίζηεθε ζην 3
ν
 ζπλέδξην ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ε αιβαληθή 

γιψζζα ήηαλ ε επίζεκε γιψζζα ηεο εθθιεζίαο, φκσο ζηηο ηεξνηειεζηίεο κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο γιψζζεο. Παξάιιεια ε νξζφδνμε Δθθιεζία φθεηιε 

λα θαιιηεξγεί ζηνπο πηζηνχο αηζζήκαηα πίζηεο πξνο ηε ιατθή εμνπζία θαη ηε Λατθήο 

Γεκνθξαηία, θηινπαηξίαο θαη ελίζρπζεο ηεο εζληθήο ελφηεηαο. Αθφκα, φξηδε φηη νη 

θαζνδεγεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εθθιεζίαο ζα έπξεπε λα είλαη αιβαλνί πνιίηεο.
378

 

Ζ νξζφδνμε Δθθιεζία –φπσο θαη νη ππφινηπεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο 

Αιβαλίαο– ππνηάρηεθε ζηηο αιιαγέο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο 

θαη ηελ νξγάλσζή ηεο. Ο Υξηζηφθνξνο Κίζζεο απνκαθξχλζεθε απφ ην ζξφλν ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ ην 1949 ιφγσ «επηδήκηαο δξαζηεξηφηεηαο» γηα ην ιαφ θαη ηελ 

εθθιεζία. Καηεγνξήζεθε φηη πξνεηνίκαζε κπζηηθά ζπλνκσζίεο κε ζθνπφ λα 

απνζπάζεη ηελ Δθθιεζία απφ ηελ αλαηνιηθή νξζφδνμε πίζηε θαη λα ηελ ζέζεη ππφ 

ηελ θεδεκνλία ηνπ Βαηηθαλνχ· αθφκα φηη αξλήζεθε λα ζπληάμεη πνηκαληνξηθφ 
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 AQSH, F.511, V. 1967, D. 20, fl.22: Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο πξνο ηνλ 

Thoma Deliana, «Raport informativ mbi rezultatët e para të luftës kundër fesë dhe disa masa për 

thellimin e mëtejshëm të saj (Δλεκεξσηηθή αλαθνξά γηα ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα ελάληηα 

ζηε ζξεζθεία θαη κεξηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζή ηνπ», Σίξαλα, 11 Ηνπιίνπ 1967. 
377

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 160, ππνθάθ.8:  Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

«εκείσκα πιεξνθνξηψλ ηεο 22.4.1950», Αζήλα, 4 Μαΐνπ 1950. Βι. επίζεο ζην ίδην, Πξεζβεία 

Βειηγξαδίνπ πξνο ην  ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Βειηγξάδη, 17 Φεβξνπαξίνπ 1950.  
378

 Βι. ην θαηαζηαηηθφ ηεο Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ζην Μηραήι Σξίηνπ, Η 

εθθιεζία ζην αλαηνιηθό ηιιπξηθό θαη ηελ Αιβαλία, Θεζζαινλίθε 2005, ζζ. 148-173. 



 

108 
 

κήλπκα πξνο ην πνίκληφ ηνπ, κε ην νπνίν ζα δηαθήξπηηε φηη ν θνκκνπληζκφο  

επξίζθεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηε ζξεζθεία.
379

 

ηηο 25 Απγνχζηνπ 1949 αλέβεθε ζην ζξφλν ν Παΐζηνο Πάζθν Βνληίηζα, ν 

νπνίνο είρε ζηελνχο δεζκνχο κε ην θπβεξλψλ θαζεζηψο. πσο γξάθεη ν ίδηνο, 

θαηαγφηαλ απφ ην ρσξηφ Βνληίηζα ηεο Δξζέθαο θαη δελ είρε ειιεληθή θαηαγσγή. 

Μάιηζηα αλαθέξεη πσο ζην ρσξηφ ηνπ δελ ππήξρε θακία νηθνγέλεηα πνπ λα είρε σο 

κεηξηθή ηελ ειιεληθή γιψζζα.
380

 Απηφο ρεηξνηφλεζε σο επίζθνπν Κνξπηζάο ηνλ 

Φψηην Νηνχλε (Φηιφζενο), σο Αξγπξνθάζηξνπ ηνλ Γακηαλφ Κνθνλέζζε, σο 

Βειεγξάδσλ ηνλ Γαληήι Σζνχιε ή Νάδιαξε (Κχξηιινο), θαη σο βνεζφ επίζθνπφ ηνπ 

ηνλ σθξφλην Μπνξφβα.
381

 

Φαηλνκεληθά ην θξάηνο παξνπζηαδφηαλ πξνζηάηεο ηεο ζξεζθείαο θαη ζε 

κεξηθά ρσξηά πιήξσλε εθεκέξηνπο κε 25 ράξηηλα λαπνιεφληα εηεζίσο (αγνξαζηηθή 

αμία γηα 50 νθάδεο αξαβνζίηνπ).
382

 χκθσλα κε έθζεζε ηεο ΚΤΠ πξνο ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1952, ζηελ Αιβαλία ε νπνία είρε 

πιεζπζκφ 1.250.000 πεξίπνπ, ππήξραλ ηα εμήο ζξεζθεχκαηα: κσακεζαληθφ, 

νξζφδνμν θαη θαζνιηθφ (Ηζιάκ θαη ρξηζηηαληζκφο κε ην νξζφδνμν θαη θαζνιηθφ 

δφγκα). Ζ αλαινγία ησλ ζξεζθεπκάησλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ήηαλ 60-70% 

κνπζνπικάλνη, 18-25% νξζφδνμνη θαη 10-15% θαζνιηθνί. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

δείρλεη ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά λνκφ:
383
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 Φψηηνο  Οηθνλφκνπ, Οξζνδνμία θαη Διιεληζκόο ζηελ Βόξεην Ήπεηξν, β΄ έθδ.,  Αζήλα 1990, ζζ. 113-

114. 
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 Βι. ελδεηθηηθά Σξίηνπ,  ό.π., ζζ. 54-55. Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar, ζζ. 636-637.  
382

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2: Γ. Τ. Πι. πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Πιεξνθνξίαη πεξί 
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νξζφδνμνη θαη θαζνιηθνί. ην λνκφ Σηξάλσλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ κνπζνπικάλνη θαη ππήξραλ ιίγνη 

νξζφδνμνη θαη θαζνιηθνί. ην λνκφ Δικπαζάλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ κνπζνπικάλνη, ελψ νη νξζφδνμνη 

θαη πνιχ ιίγνη θαζνιηθνί βξίζθνληαλ θπξίσο ζηελ πφιε. ην λνκφ Μπεξαηίνπ ζρεδφλ νη κηζνί ήηαλ 

κνπζνπικάλνη θαη νη άιινη κηζνί νξζφδνμνη. ηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο ζρεδφλ νη κηζνί ήηαλ 

κνπζνπικάλνη θαη νη άιινη κηζνί νξζφδνμνη. Οη θαζνιηθνί ήηαλ πνιχ ιίγνη. ην λνκφ Απιψλαο ε 

πιεηνλφηεηα ήηαλ κνπζνπικάλνη εθηφο απφ ηελ επαξρία Υεηκάξαο φπνπ βξίζθνληαλ πνιινί ιίγνη. Οη 

νξζφδνμνη ήηαλ ιίγνη, πιελ ηεο επαξρίαο Υεηκάξαο φπνπ βξίζθνληαλ νη πεξηζζφηεξνη. Τπήξραλ θαη 

ειάρηζηεο νηθνγέλεηεο θαζνιηθψλ ζηηο πφιεηο. ην λνκφ Αξγπξνθάζηξνπ νη κνπζνπικάλνη ήηαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νξζφδνμνπο ζηηο επαξρίεο Γειβίλνπ, Ληκπφρνβνπ, Κνλίζπνιεο. ηνπο Αγ. 

αξάληα νη κηζνί ήηαλ κνπζνπικάλνη. Αλαιπηηθφηεξα: ζηελ πεξηνρή ηεο Γξφπνιεο φινη ήηαλ 

ρξηζηηαλνί, ζηελ πεξηνρή Αξγπξνθάζηξνπ νη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη ήηαλ πεξηζζφηεξνη ησλ 

κνπζνπικάλσλ. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή Πφηγθφξηα ε πιεηνλφηεηα ήηαλ ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. ηνπο Αγ. 
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ΘΡΖΚΔΗΑ % 

Ννκνί Μνπζνπικάλνη Οξζόδνμνη Καζνιηθνί 

θφδξαο 50 1 49 

Κνχθο 99,5 - 0,5 

Γπξξαρίνπ 99 0,5 0,5 

Δπηζθνπήο 99,5 0,5 - 

Σηξάλσλ 98,5 0,1 0,5 

Δικπαζάλ 99 1 - 

Βεξαηίνπ 49 51 - 

Κνξπηζάο 49,5 50 0,5 

Απιψλαο 48 15 0,5 

Αξγπξνθάζηξνπ 12 88 - 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ νξζνδφμσλ εθθιεζηψλ θαη 

ηεξψλ κνλψλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, εθηφο ησλ πεξηθεξεηψλ Δξζέθαο-Κνξπηζάο: 

 

 

                                                                                                                                                                      
αξάληα νη κηζνί ήηαλ κνπζνπικάλνη θαη νη άιινη κηζνί ρξηζηηαλνί. ηελ πεξηνρή Ληκπφρνβνπ νη 

ρξηζηηαλνί ήηαλ ιίγνη. Λίγνη ρξηζηηαλνί δνχζαλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πξεκεηήο. Σέινο, νη ρξηζηηαλνί 

νξζφδνμνη ήηαλ ιηγφηεξνη ησλ κνπζνπικάλσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γειβίλνπ θαη ηεο Κνλίζπνιεο, βι. ζην 

ίδην. 

 

Πεξηθέξεηα  Δθθιεζίεο Ηεξέο Μνλέο 

Αξγπξνθάζηξνπ 125 20 

Πξεκεηήο 41 - 

Λεζθνβηθίνπ 45 - 

Γειβίλνπ 74 3 

Αγ. αξάληα 20 5 

Υεηκάξαο 10 10 

χλνιν 315 38 
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην 1950 ζηε Β. Ήπεηξν ππήξραλ 

315 εθθιεζίεο θαη 38 ηεξέο κνλέο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθθιεζίεο θαη νη 

κνλέο ησλ πεξηνρψλ Δξζέθαο-Κνξπηζάο.
384

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1950 ζηελ Διιάδα έθηαζαλ πιεξνθνξίεο πνπ ήζειαλ ην 

θαζεζηψο ηνπ Hoxha λα δηέξρεηαη θξίζε, απεηινχκελν θπξίσο απφ ηνλ δηεηζδχζαληα 

ηηηντζκφ, ελψ άιινο έλαο ερζξφο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζεσξνχηαλ νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζξεζθεπκάησλ. Ο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο, πξνζεισκέλνο 

ζηηο απζηεξέο ζξεζθεπηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο παξαδφζεηο πεξί εζηθήο, ζπληεξεηηθφο 

θαζψο ήηαλ, αδπλαηνχζε λα πξνζαξκνζηεί κε ηε ζεσξία ηνπ θνκκνπληζκνχ, ε νπνία 

ήηαλ αληίζεηε κε ηε λννηξνπία ηνπ. Οη θαζνιηθνί, επεξεαδφκελνη απφ ην Βαηηθαλφ 

θαη ηε Ρψκε, αληηπαζνχζαλ ηνλ θνκκνπληζκφ, ελψ νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί πνπ 

απνηεινχζαλ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα απέβιεπαλ ζηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη δελ 

ππεξεηνχζαλ θακία θίλεζε γηα ηε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο. 

Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο πνπ δνχζε ζηελ Αιβαλία, εθηφο απφ ηηο ζηεξήζεηο 

ηξνθίκσλ, εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο, πθίζηαην θαη πηέζεηο γηα ηα ειιεληθά ηδεψδε 

ηνπ, πηέζεηο θαη δηψμεηο πνπ ην θξάηνο απέδηδε ζηνλ ηηηντζκφ.
385

 Ζ θαζνιηθή 

εθθιεζία ιφγσ ησλ δηεζλψλ δηαζπλδέζεψλ ηεο θαη θπξίσο ιφγσ ησλ δεζκψλ ηεο κε 

ην Βαηηθαλφ είρε ζηηγκαηηζηεί απ‟ ηελ αξρή σο θαζηζηηθή
386

 θαη ηέζεθε ππφ δησγκφ. 

Πάλησο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1950 ζεκεηψζεθε αηζζεηή ραιάξσζε ησλ θξαηηθψλ 

κέηξσλ δηψμεσλ ή αληίδξαζεο θαηά ησλ θαζνιηθψλ. Παξφι‟ απηά λένη ηεξείο δελ 

ρεηξνηνλνχληαλ θαη νη ηεξνηειεζηίεο γίλνληαλ ζηα θξπθά.  Οη ηεξείο αζρνινχληαλ 

πεξηζζφηεξν κε ηελ θνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα θαη ιηγφηεξν κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

θαζήθνληα.
387

 

Πνιινί ηεξείο ζπλειήθζεζαλ απφ ηα φξγαλα ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, 

κεξηθνί εθηειέζηεθαλ θαη θάπνηνη απεβίσζαλ ιφγσ ησλ θαθνπρηψλ θαη ησλ 

ζηεξήζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 1950 ζε θάζε ηέζζεξηο θαη πιένλ θνηλφηεηεο 

αληηζηνηρνχζε έλαο ηεξέαο. Απφ ηελ άιιε, ε απφθαζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, κε 

ηελ νπνία νη ηεξείο γίλνληαλ δεκφζηνη ππάιιεινη, αλάγθαζε πνιινχο απφ ηνπο 

απνκείλαληεο ηεξείο λα κεηαβιεζνχλ αθνπζίσο ή εθνπζίσο ζε φξγαλα ηνπ 
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 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 1:  Γεληθή Γηνίθεζε Ζπείξνπ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Ησάλληλα, 23 Μαξηίνπ 1950. 
385

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 77, ππνθάθ. 2:  εκείσκα Πιεξνθνξηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο πξνο 

ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αζήλα, 6 Οθησβξίνπ 1950. 
386

 Sherman, ό.π., ζ. 96. 
387

ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Αιβαλία. Γειηίνλ πιεξνθνξηψλ ΗΤ Σξηκεληαίαο 1950». 
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θαζεζηψηνο. Σα φξγαλα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηηο δηάθνξεο 

ζπγθεληξψζεηο ηφληδαλ φηη ν ιαφο «δελ πξέπεη λα πηζηεχεη ζήκεξα ζηνλ Θεφ δηφηη δελ 

ππάξρεη Θεφο» θαη γηα ηνπο γάκνπο, ηηο βαθηίζεηο θαη ηηο θεδείεο έιεγαλ φηη «νη ηεξείο 

είλαη πεξηηηνί, δηφηη φινη απηνί νη ζεαηξηληζκνί αλήθνπλ ζην παξειζφλ». Οη 

πεξηζζφηεξεο εθθιεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπλήζσο σο απνζήθεο πνιεκηθνχ πιηθνχ, 

ζπγθέληξσζεο δηαθφξσλ πξντφλησλ, ζηξαηησηηθά θπιάθηα. Απφ πνιιέο εθθιεζίεο 

είραλ αθαηξεζεί εηθφλεο, αξπάρηεθαλ ηεξά ζθεχε θιπ.
388

 

Μεηά ηελ ελζξφληζε ηνπ ζηνλ αξρηεπηζθνπηθφ ζξφλν ν Παΐζηνο έζπεπζε λα 

ζηείιεη ζχκθσλα κε ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλεο ην «Δηξεληθφ Γξάκκα» πξνο ηνλ 

παηξηάξρε Μφζραο Αιέμην θαη φρη πξνο ηνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
389

 ηαλ ν Παΐζηνο 

Βνληίηζα ελεκέξσζε θαη ην νηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηε 

λέα ζχλνδν, ην Παηξηαξρείν νλφκαζε ηνλ Παΐζην αληηθαλνληθφ θαη δελ ηνλ 

αλαγλψξηζε σο αξρηεπίζθνπν. Ο Παΐζηνο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ζηξάθεθε πξνο ηε 

Μφζρα, έλσζε ηελ Οξζφδνμε Απηνθέθαιε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Οξζφδνμε 

Δθθιεζία ηεο Ρσζίαο
390

 θαη επζπγξακκίζηεθε έηζη κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

θνκκνπληζηηθήο θπβέξλεζεο. ηηο 11 Μαΐνπ 1950 ε εθεκεξίδα Διεύζεξε Αιβαλία 

πνπ εθδηδφηαλ ζηε Ρψκε δεκνζίεπζε ηελ είδεζε φηη ν Παΐζηνο, ζπλνδεπφκελνο θαη 

απφ άιια κέιε, ζα αλαρσξνχζε γηα ηε Μφζρα θαη φηη ε επίζθεςή ηνπ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ζθνπφ λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ απφθαζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ζπλέιεπζεο λα ζπλδέζεη ηελ αιβαληθή νξζφδνμε Δθθιεζία κε ην παηξηαξρείν ηεο 

Μφζραο.
391

   

Οη  ζρέζεηο κε ην Φαλάξη ςπρξάλζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 1950 ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν εμέιεμε επίζθνπν  ησλ νξζνδφμσλ 

αιβαλψλ ηεο Ακεξηθήο ηνλ Αξρηκαλδξίηε Μάξθν Λίππα, ηνλ νπνίν ππήγαγε ζηνλ 

Αξρηεπίζθνπν Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο. Ζ εθινγή απηή πξνθάιεζε ηελ 

αληίδξαζε ηνπ Δπηζθφπνπ Φαλ Νφιη, ν νπνίνο πξνζέθπγε ζηελ Ηεξά χλνδν ηεο 

Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηνλ αξρηεπίζθνπν Παΐζην. Ζ 
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 Βι. Απφζηνινο Γιαβίλαο, «Ζ Οξζφδνμνο εθθιεζία ηεο Αιβαλίαο θαηά ηα έηε 1937-1967», 
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390

 Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar, ζ. 637. 
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 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 160, ππνθάθ. 8:  Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 
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εθινγή ηνπ Μάξθνπ Λίππα ζεσξήζεθε σο επέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο 

αιβαληθήο εθθιεζίαο.
392

 

Ο Φαλ Νφιη κε δήισζή ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ ηχπν αλέθεξε πσο ν 

ζθνπφο ηεο απνζηνιήο ηνπ Μάξθνπ Λίππα ήηαλ παζηθαλήο θαζφζνλ ν ηειεπηαίνο 

ζηάιζεθε απφ ην Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ θξηηηθή ηνπ εζηηάζηεθε 

ζηα αθφινπζα ζεκεία: 1) φηη ην παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ 

πξαθηνξείν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ζπλέρηδε κία άγξηα αληηαιβαληθή 

πξνπαγάλδα, 2) φηη ην 1936 αλαγλψξηζε ηελ Οξζφδνμε Απηνθέθαιε Δθθιεζία ηεο 

Αιβαλίαο, αιιά πξνζπάζεζε λα ηελ ειέγρεη κε επηζθφπνπο, φπσο ήηαλ ν Κνηφθνο θαη 

ν Δπιφγηνο, 3) φηη ν Μάξθνο Λίππαο  ήηαλ πλεπκαηηθφο αδεξθφο ηνπ Δπιφγηνπ θαη 

ηνπ Κνηφθνπ θαη επνκέλσο, αζπαδφκελνο ηελ πξνπαγάλδα ηνπ, ζα πξνζπαζνχζε λα 

θάλεη επεηξψηεο ηνπο νξζνδφμνπο Αιβαλνχο θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ δξφκν γηα ηνλ 

δηακειηζκφ ηεο Αιβαλίαο, ραξίδνληαο ζηελ Διιάδα ηελ ηνζθεξία κε ηελ Κνξπηζά θαη 

ην Αξγπξφθαζηξν.
393

 

ρεηηθά κε απηφ ην ζέκα ν Παΐζηνο έζηεηιε άξζξν ηνπ ζην αιβαληθφ 

πξαθηνξείν Δηδήζεσλ. χκθσλα κε απηφ ε νξζφδνμε αιβαληθή εθθιεζία ηεο 

Ακεξηθήο ήηαλ ζπζηαηηθφ κέξνο, αρψξηζην απφ ηελ Οξζφδνμε Απηνθέθαιε 

Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο. Σν Παηξηαξρείν παξελέβε απζαίξεηα ζηα εζσηεξηθά ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Ακεξηθήο, ζίγνληαο φρη κφλν ηα ζξεζθεπηηθά ζπκθέξνληα 

ηεο Δθθιεζίαο, αιιά θαη ηα εζληθά παηξησηηθά ζπκθέξνληα ηεο Αιβαλίαο. Γη‟ απηφ ν 

αιβαληθφο ιαφο ζα έπξεπε λα αληηζηαζεί ζηηο ίληξηγθεο πνπ ε θαηαζθνπία ηνπ 

ειιεληθνχ ζνβηληζκνχ θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ είρε ζέζεη ζε δξάζε κε 

ζθνπφ λα ρηππήζεη άκεζα ηελ Οξζφδνμε Αιβαληθή Δθθιεζία ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, θαζψο θαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Αιβαλίαο. 

Τπνζηήξηδε επίζεο, πσο ε αλαγλψξηζε ηνπ απηνθέθαινπ ηεο Δθθιεζίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Παηξηαξρείνπ ην 1936 έγηλε κε ζθνπφ λα ηελ πνιεκήζεη θαη λα ηελ 

ππνλνκεχζεη απφ κέζα, κέζσ ησλ ειιήλσλ ζνβηληζηψλ πξαθηφξσλ, ηνπο νπνίνπο 

έζηεηιε ζηνπο θφιπνπο ηεο Ηεξάο πλφδνπ σο επηζθφπνπο, φπσο ήηαλ ν Παληειεήκσλ 

Κνηφθνο θαη ν Δπιφγηνο Κνπξίιαο. Καη φηη ηψξα παξελέβαηλε αλνηρηά ζηα εζσηεξηθά 
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ηεο Οξζφδνμεο Αιβαληθήο Δθθιεζίαο ηεο Ακεξηθήο κε ηελ απνζηνιή ελφο άιινπ 

αξρηπξάθηνξά ηνπ, ηνπ Μάξθνπ Λίππα.
394

 

Ο Παΐζηνο γηα ηνλ ίδην ιφγν –θαη κε ην ίδην πεξηερφκελν– ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 

1951 απέζηεηιε δηακαξηπξία πξνο φινπο ηνπο Παηξηάξρεο θαη ηηο Απηνθέθαιεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίεο, ζηελ νπνία θαηεγνξνχζε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν φηη 

επηζπκνχζε λα δηαζπάζεη ηελ ελφηεηα ησλ αιβαλψλ νξζνδφμσλ ηεο Ακεξηθήο θαη φηη 

ήηαλ επηθεθαιήο ησλ ειιεληθψλ επηδηψμεσλ εηο βάξνο ησλ ιαψλ ηεο Βαιθαληθήο. 

Αθφκα, φηη νη πξάμεηο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ είραλ ζθνπφ λα πιήμνπλ ηελ 

εθθιεζηαζηηθή θαη εζληθή ελφηεηα ησλ νξζνδφμσλ Αιβαλψλ ηεο Ακεξηθήο θαη λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα ιεζηξηθά ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ ζνβηληζκνχ.
395

 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη Αιβαληθήο Δθθιεζίαο 

παξέκεηλαλ ςπρξέο. Σν 1960, φηαλ ν Παηξηάξρεο ηεο Ρσζίαο Αιέμηνο επηζθέθηεθε 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαηέβαιε πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο Αιβαληθήο Δθθιεζίαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Αζελαγφξα, 

αιιά απηέο δελ θαξπνθφξεζαλ ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηηο ζρέζεηο 

Αιβαλίαο-Ρσζίαο.
396

  ηηο 4 Μαξηίνπ 1966 απεβίσζε ν Παΐζηνο θαη  ε Ηεξά χλνδνο 

ζηηο 7 Μαξηίνπ 1966 εμέιεμε αξρηεπίζθνπν Αιβαλίαο ηνλ επίζθνπν Αξγπξνθάζηξνπ 

Γακηαλφ.
397

 Ο ηειεπηαίνο πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο κε ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα.
398

 

Ζ εθθιεζηαζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 πεξηγξάθεηαη γιαθπξά ζην γξάκκα πνπ έζηεηιε ν 

Παληειεήκσλ Κνηφθνο πξνο ηνλ Παηξηάξρε Αζελαγφξα. Γξάθεη πσο ε θαηάζηαζε 

είρε επηδεηλσζεί θαη ε νξζφδνμε ζξεζθεία βξηζθφηαλ ππφ δησγκφ. Οη πνιππνίθηιεο 

θξαηηθέο, εκηθξαηηθέο θαη ιατθέο νξγαλψζεηο, θηλνχκελεο βάζε αζετζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηελ θπβέξλεζε, έβαιιαλ ειεχζεξα ελάληηα 

ζε θάζε ζξεζθεπηηθή εθδήισζε. Οη δηάθνξεο ηεξνηειεζηίεο, ζπλέρηδε, δελ 

απαγνξεχνληαλ ξεηά απφ θάπνην λφκν, φκσο φηαλ γηλφηαλ θάπνηα βάπηηζε, ζηέςε, 

θεδεία ή κλεκφζπλν ή θάπνηα άιιε ηεξνηειεζηία, ηελ επφκελε κέξα θαηαγγέιινληαλ 
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 AQSh, F.536, V.1950,D.356, fl.2-4: Άξζξν ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Παΐζηνπ πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ 

αιβαληθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ, 14 Ννεκβξίνπ 1950. 
395

 Γιαβίλαο, «Ζ Οξζφδνμνο εθθιεζία ηεο Αιβαλίαο», ζζ. 144-145. Δπίζεο, Φψηηνο Οηθνλφκνπ, Η 

νξζόδνμνο εθθιεζία ηεο Αιβαλίαο θαη ε ζπκβνιή ηεο εηο ηελ δηαηήξεζηλ ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Βνξείνπ 

Ηπείξνπ, Αζήλα 1988, ζζ. 38-39. 
396

 Οηθνλφκνπ, ό. π.., ζ. 42. 
397

 AQSH,F.536, V. 1966, D. 1334, fl.1: Δγθχθιηνο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Αιβαλίαο πξνο ηηο ηεξέο 

επηζθνπέο θαη κεηξνπφιεηο,  Σίξαλα, 14 Μαξηίνπ 1966. 
398

 Οηθνλφκνπ, ό. π., ζ. 43. 
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νη πξάμεηο απηέο ζηηο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο θαη απνδνθηκαδφηαλ φπνηνο πηζηφο 

δερφηαλ απηέο ηηο πξάμεηο. πλέπεηα απηήο ηεο απνδνθηκαζίαο ήηαλ λα απνθιείεηαη ν 

πηζηφο απφ ηηο θξαηηθέο δηαλνκέο ηξνθίκσλ θαη θάζε θξαηηθφ επεξγέηεκα.
399

 

Πνιινί απφ ηνπο παιηνχο ηεξείο ησλ επαξρηψλ Κνξπηζάο θαη Αξγπξνθάζηξνπ 

βξίζθνληαλ ζηηο θπιαθέο ή ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, θαηεγνξνχκελνη γηα 

αληηδξαζηηθέο ελέξγεηεο θαη γηα ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Βνξεηνεπεηξσηηθνχ Αγψλα (ΚΔΒΑ). ηνπο ηεξνχο λανχο, κφλν, επηηξεπφηαλ ε 

ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία αιιά ζχκθσλα κε ην θνκκνπληζηηθφ πλεχκα θαη 

απαξαίηεηνο φξνο γη‟ απηή ήηαλ ε ελαξκφληζή ηεο κε ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία. 

Αθφκα, επηηξεπφηαλ θαη ε νκαδηθή επίζθεςε καζεηψλ κε ην δάζθαιφ ηνπο ζηνπο 

ηεξνχο λανχο, αιιά έρνληαο ζθνπφ ην δηαζπξκφ ησλ κπζηεξίσλ, ησλ εηθφλσλ θαη 

θάζε ζξεζθεπηηθήο ηειεηήο. Ο δάζθαινο πξνζπαζνχζε λα εκπλεχζεη ζηνπο καζεηέο 

ηελ πεξηθξφλεζε πξνο ην ζείν θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ηίπνηα θαιφ ή θαθφ δελ κπνξεί 

λα πξνέιζεη απ‟ απηφ.
400

 

ην ζρνιείν γηλφηαλ κία έληνλε αληηζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

καζεηψλ πνπ πνιιέο θνξέο μεπεξλνχζε ηα φξηα. Οη ηεξείο γίλνληαλ πεξίγεινο ησλ 

καζεηψλ. Καη κφλν ε παξνπζία ησλ ηεξέσλ αξθνχζε γηα λα γίλνπλ απνδέθηεο 

εηξσληθψλ ζρνιίσλ θαη ριεπαζκνχ. Σν 1954 νη εθεκέξηνη ηεο θνηλφηεηαο Γξπκάδσλ 

εμέθξαδαλ ηα παξάπνλά ηνπο πξνο ηνλ Παΐζην αθνχ δελ κπνξνχζαλ λα βγνπλ έμσ 

ιφγσ ηεο θαθήο αληηκεηψπηζεο πνπ είραλ απφ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ.
401

 

Πνιιέο θνξέο, φκσο, νη καζεηέο πηέδνληαλ ή θαη εθθνβίδνληαλ απφ ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηεξνηειεζηίεο ηεο ζξεζθείαο. Ο επίζθνπνο 

Κνξπηζάο Φηιφζενο αλαθέξεη έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 

1953. Απηή ηελ εκέξα νη δάζθαινη ηνπ ρσξηνχ Elini (Lin) ηεο πεξηνρήο Πφγξαδεηο 

ζηακάηεζαλ θαη εθθφβηζαλ κεξηθνχο νξζφδνμνπο καζεηέο λα κε κεηαιάβνπλ ζηελ 

εθθιεζία, δηφηη εάλ θνηλσλνχζαλ δε ζα πξνβηβάδνληαλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. 

εκεηψλεη πσο απηή ε πξάμε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ήηαλ 

αλεπίηξεπηε θαη δεηνχζε λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ ηέηνηα 

γεγνλφηα.
402
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 Βι. ην γξάκκα ηνπ Π. Κνηφθνπ πξνο ηνλ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνχπνιεο Αζελαγφξα ζην 
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 ην ίδην. 
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 AQSh, F.536, V. 1954, D.673, fl. 1-2: Δπηζηνιή ησλ εθεκέξησλ ηνπ ρσξηνχ Γξπκάδεο πξνο ηνλ 

αξρηεπίζθνπν Παΐζην, Γξπκάδεο, 12 Οθησβξίνπ 1954. 
402

 AQSh, F.536, V. 1954, D.681, fl. 1: Δπίζθνπνο Κνξπηζάο Φηιφζενο πξνο Αξρηεπηζθνπή Αιβαλίαο, 

Κνξπηζά, 12 Μαξηίνπ 1954. 
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Πάλησο ε νξζφδνμε εθθιεζία –φπσο θαη ηα άιια δφγκαηα– ζηελ Αιβαλία 

ελαξκνλίζηεθε κε ην πλεχκα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 

1 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε γεληθή δηνίθεζε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο  

 

«[…] Ζ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ζηνπο πηζηνχο αηζζεκάησλ πίζηεο πξνο 

ηελ Δμνπζία ηνπ ιανχ θαη ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο φπσο θαη ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο αγάπεο πξνο ηελ παηξίδα θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο εζληθήο 

ελφηεηαο, ην νπνίν είλαη ζεκειηψδεο παηξησηηθφ θαη θνηλσληθφ θαζήθνλ ηεο 

Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο φισλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο θαη κέζσ 

κηαο δσληαλήο θαη αδηάθνπεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 

δηαθχιαμε ρσξίο φξνπο ηεο εδαθηθήο αλεμαξηεζίαο, θπξηαξρίαο θαη 

αθεξαηφηεηαο ηεο Παηξίδαο, ζηε δηαθχιαμε ησλ ληθψλ ηνπ ιανχ, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θάζε ζρεδίνπ θαη πξνγξάκκαηνο πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ 

επηπρία ηνπ ιανχ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθά, φπσο θαη γηα ηελ παξφηξπλζε 

θαη ρσξίο επηθπιάμεηο ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ αιβαληθνχ ιανχ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηεξήο ππφζεζεο ηεο εηξήλεο ζε φιν ηνλ θφζκν».
403

 

 

Οη θιεξηθνί, κε ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ πίεζε ηνπ Κφκκαηνο Δξγαζίαο 

Αιβαλίαο,  ελεπιάθεζαλ θαη ζε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θχζεο, εθηφο 

ησλ ακηγψο ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ Ηεξά χλνδνο ηεο Οξζφδνμεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο ζε ζχζθεςή ηεο ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1955, 

ζπδήηεζε γηα ηε βνήζεηα πνπ έπξεπε λα παξέρνπλ νη ηεξείο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ απαγφξεπζε ζηνπο ηεξείο λα εμαπαηνχλ ην ιαφ κε 

θπιαρηά, ρατκαιηά θιπ. Ζ επηζθνπή Αξγπξνθάζηξνπ ζπδεηνχζε επξέσο γηα ηε 

βνήζεηα πνπ έπξεπε λα δψζεη ζηελ εθζηξαηεία ησλ εθινγψλ ζην ηέινο ηνπ 1955.
404

 Ο 

επίζθνπνο Κχξηιινο επίζεο ζηελ εηήζηα αλαθνξά ηνπ γηα ην έηνο 1959-1960 

αλαθέξεη πσο ηεξείο ηηκήζεθαλ κε  έπαηλν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ εθζηξαηεία ησλ εθινγψλ ησλ Λατθψλ πκβνπιίσλ.
405

 

Ζ παξέκβαζε ηεο Δθθιεζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεδίσλ ηεο 

θνκκνπληζηηθήο θπβέξλεζεο ήηαλ θαζνξηζηηθή, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο 
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 AQSh, F.536, V.1955, D. 691, fl. 3-4: Καλνληζκφο γηα ηε Γεληθή Γηνίθεζε ηεο Οξζφδνμεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, Σίξαλα 1955. 
404

 Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar, ζ. 638. 
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 AQSh, F.536, V.1960, D. 1007, fl. 1: Δπίζθνπνο Κχξηιινο πξνο ην κηθηφ ηεξφ ζπκβνχιην, «Δηήζηα 

αλαθνξά επηέκβξηνο 1959-επηέκβξηνο 1960». 
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θνιεθηηβνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ίδξπζεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Ζ εθθιεζία έδσζε νδεγίεο ζηνπο ηεξείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη 

λα αζθήζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν επηξξνή θαη ζηνπο ππφινηπνπο πηζηνχο. Απηφ 

θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην γξάκκα πνπ έζηεηιε ν Παΐζηνο πξνο ηνλ ηεξέα ηνπ 

ρσξηνχ Μνπδίλα, ηνλ Βαζίιε Κνχκε, ν νπνίνο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην 

ζπλεηαηξηζκφ. Γξάθεη: 

 

«Με δπζαξέζθεηα έρνπκε ελεκεξσζεί φηη ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ Μνπδίλα έρνπλ κπεη ζηνλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ, 

εζείο παξακέλεηε αθφκα εθηφο απηνχ. Λέκε κε δπζαξέζθεηα, δηφηη ελψ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηεξέσλ ηεο εθθιεζίαο καο, ππαθνχνληαο ζηηο 

νδεγίεο καο, φρη κφλν κπήθαλ απφ ηνπο πξψηνπο ζην ζπλεηαηξηζκφ αιιά ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ππήξμαλ πξσηεξγάηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

αληηζέησο εζείο απνηειείηε κία ζρεδφλ κνλαδηθή πεξίπησζε πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε, ε νπνία φρη κφλν βιάπηεη θαη εζάο πξνζσπηθά, ηφζν 

απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, φζν θαη εζηθήο, αιιά ηαπηφρξνλα γίλεηαη θαη 

θαθφ παξάδεηγκα γηα έλα κέξνο ησλ πηζηψλ […]. Έρνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ, ζαο ζπζηήλνπκε λα αιιάμεηε γλψκε θαη λα κπείηε ζην 

ζπλεηαηξηζκφ, λα πεγαίλεηε δειαδή εθεί πνπ βξίζθεηαη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία θαη εθεί φπνπ γξήγνξα ζα πάεη θαη ην ππφινηπν ηκήκα ησλ 

πηζηψλ πνπ αθφκα παξακέλνπλ εθηφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εζείο ζα αθνινπζήζεηε ην παξάδεηγκα πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη νη ηεξείο ησλ άιισλ ρσξηψλ».
406

 

 

Μάιηζηα ν αξρηεπίζθνπνο έζηεηιε επηζηνιή θαη πξνο ηελ επηζθνπή 

Αξγπξνθάζηξνπ γηα λα αζθήζεη πίεζε πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηεξέα γηα λα κπεη ζην 

ζπλεηαηξηζκφ, αλαθέξνληαο:  

 

«Έρνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζπλερψο έρεη δψζεη ε Δθθιεζία καο 

ζηνπο ηεξείο γηα λα γίλνπλ ππφδεηγκα θαη πξσηεξγάηεο αλάκεζα ζηηο ζεηξέο 

ησλ πηζηψλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε πνπ ππεξεηεί ηελ επεκεξία ηνπο, 

ζέηνπκε εηο γλψζηλ ηεο ηεξάο επηζθνπήο θαη ζπζηήλνπκε λα θαιέζεη ηνλ 

πξναλαθεξφκελν ηεξέα, αλεμαξηήησο εάλ απηφο ππεξεηεί ζην ρσξηφ 
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 AQSh, F.536, V.1957, D.847, fl.1: Δπηζηνιή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Παΐζηνπ πξνο ηνλ Βαζίιε Κνχκε, 

20 Μαξηίνπ 1957. 
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Γξφβηαλε θαη λα αζθήζεη ζ‟ απηφλ φιε ηελ επηξξνή γηα λα ηνλ πείζεη φηη 

είλαη πξνο ην εζηθφ θαη δσηηθφ ζπκθέξνλ ηνπ λα κε ζπλερίζεη λα κέλεη 

εθηφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αθνχ κία ηέηνηα ζηάζε, πξψηα απ‟ φια ηνλ 

δηαρσξίδεη θαη ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνπο πηζηνχο.
407

 

 

Δθηφο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έδηλε ην θφκκα ζηελ Δθθιεζία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ, κε επέκβαζή ηνπ φξηδε θάζε πηπρή ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ πνιηηψλ, φπσο ήηαλ ε ηέιεζε ηνπ γάκνπ. Σν θξάηνο δελ 

επέηξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα ηειείηαη ην κπζηήξην ηεο ζηέςεο απφ ηελ εθθιεζία 

πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ν πνιηηηθφο γάκνο ηνπ δεπγαξηνχ, ν νπνίνο έπξεπε λα 

πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθν απφ ην ιεμηαξρείν. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηεξέαο 

έλσλε έλα δεπγάξη πνπ δελ είρε ηειέζεη πνιηηηθφ γάκν, απηφ επέθεξε ηελ επζχλε φρη 

κφλν ηνπ ηεξέα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ζηέςε αιιά θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ αξρψλ 

πνπ επέηξεςαλ κία ηέηνηα ελέξγεηα.
408

 

Ζ θπβέξλεζε έζεζε πεξηνξηζκνχο θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηεξνηειεζηίεο ηεο 

εθθιεζίαο. Σν 1956 πεξηφξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρηππεκάησλ ηεο θακπάλαο ζηελ 

εθθιεζία, ηφζν γηα ηνπο θαζνιηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο νξζνδφμνπο. Σνπο 

επηηξέπνληαλ λα ρηππνχλ ηηο θακπάλεο κφλν ηηο Κπξηαθέο θαη 10 θπξηφηεξεο γηνξηέο 

ην ρξφλν. Δθηφο απηνχ ηνπο αθαηξέζεθε ην δηθαίσκα λα ρηππνχλ ηηο θακπάλεο ζε 

πεξηπηψζεηο θεδεηψλ, θάηη πνπ ζπλεζίδνπλ νη ρξηζηηαλνί. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο 

θφδξαο δεηνχζε λα πεξηνξηζηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη λα ρηππνχλ νη θακπάλεο 

ζε 3 κφλν γηνξηέο απφ ηηο 10, ελψ ηε λχρηα ηνπ Πάζρα λα κε ρηππνχλ νη θακπάλεο 

θ.ά.
409

 

O Reshat Pëllumbi φκσο πξφηεηλε ζηνλ πξσζππνπξγφ λα κε ζέζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο δηφηη απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη θαη γηα ηηο δχν εθθιεζίεο, 

θαζνιηθή θαη νξζφδνμε. Απηφ ζα ήηαλ κεγάιε αιιαγή θαη ζα πξνθαινχληαλ 

                                                           
407

 AQSh, F.536, V.1957, D.847, fl.5: Δπηζηνιή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Παΐζηνπ πξνο ηελ ηεξά επηζθνπή 

Αξγπξνθάζηξνπ, 16 Μαΐνπ 1957. 
408

 AQSh, F.536, V.1956, D.826, fl.2: Δπηζηνιή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Παΐζηνπ  πξνο ηελ ηεξά επηζθνπή 

Κνξπηζάο, 27 Οθησβξίνπ 1956. 
409

 AQSh, F.490, V.1962, D.1231, fl.3: Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ Κφκκαηνο θφδξαο πξνο 

πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, «Mbi rënien e kambanave të kishave në qytetin e Shkodrës (Πεξί ρηππήκαηνο 

ησλ θακπαλψλ ζηελ πφιε ηεο θφδξαο)», θφδξα, 9 Απγνχζηνπ 1962. Βι. ζηνλ ίδην θάθειν, fl.1, 4: 

Reshat Pëllumbi πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, «Relacion mbi rënien e kambanave dhe caktimi i bërjes 

meshëve në kishat (Έθζεζε πεξί ρηππήκαηνο ησλ θακπαλψλ θαη θαζνξηζκνχ ηεο ηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ 

ζηηο εθθιεζίεο)», 13 επηεκβξίνπ 1962. 
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δηακαξηπξίεο απφ ηνλ θιήξν θαη ηνπο πηζηνχο.
410

 Σειηθά δελ έγηλαλ αιιαγέο θαη ε 

θαηάζηαζε παξέκεηλε σο είρε.
411

 

ζνλ αθνξά ηελ εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία, εθηφο απφ εθείλε πνπ 

απαιινηξηψζεθε κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, ζηαδηαθά θαη πνιχ ζπρλά γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο νη ζπλεηαηξηζκνί δεηνχζαλ απφ ηελ εθθιεζία λα ηνπο 

παξαρσξεζεί κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλεηαηξηζκφο ηνπ ρσξηνχ 

Zhej Αξγπξνθάζηξνπ δεηνχζε «ν κχινο λα δνζεί σο ζνζηαιηζηηθή πεξηνπζία ζην 

ζπλεηαηξηζκφ, φπσο έρεη γίλεη θαη ζηα άιια ρσξηά φπνπ εζείο είραηε κχινπο».
412

 

Δπίζεο, ζην ρσξηφ Βνληίηζα ν ζπλεηαηξηζκφο δεηνχζε ην κχιν ηεο εθθιεζίαο,
413

 θαη 

ηειηθά δφζεθε ζην ζπλεηαηξηζκφ.
414

 πλήζσο ε εθθιεζία παξαρσξνχζε ηελ 

πεξηνπζία ηεο. 

Καη ζηα επφκελα ρξφληα ζπλερίζηεθαλ ηα αηηήκαηα πξνο ηελ εθθιεζία γηα 

αιιαγή ρξήζεο ησλ ηεξψλ λαψλ. Ο γεσξγηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Πνιχηζαλεο 

δεηνχζε απφ ηελ επηζθνπή Αξγπξνθάζηξνπ λα παξαρσξήζεη ηελ εθθιεζία ηνπ 

ρσξηνχ, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε, γηα λα γίλεη ζπίηη πνιηηηζκνχ, θαζψο 

δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα αλαθαηαζθεπαζηεί σο εθθιεζία, ελψ ην θξάηνο παξείρε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα λα γίλεη ζπίηη πνιηηηζκνχ.
415

 

Αθφκα, κεηά απφ ζεηζκφ πνπ πξνθάιεζε θζνξέο ζηελ εθθιεζία ηεο Γίβξεο, ν 

γεσξγηθφο ζπλεηαηξηζκφο θαη νη ηνπηθέο νξγαλψζεηο απνθάζηζαλ ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1960 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα νηθνδνκηθά πιηθά ηεο εθθιεζίαο θαη ζηε ζέζε ηεο λα ρηηζηεί 

ην επηαηάμην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ αθνχ, φπσο είπε ν πξφεδξνο ηνπ γεσξγηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ, «εκείο ηψξα έρνπκε αλάγθε γηα ζρνιείν, φρη γηα εθθιεζία». Ο π. 

Νηθφιανο Καξθαζίλαο αλαθέξεη πσο νη πηζηνί πηθξάζεθαλ απ‟ απηή ηελ απφθαζε, 

αιιά θνβνχληαλ λα ελαληησζνχλ.
416

 

ηελ Κνξπηζά, νη παηδαγσγνί ηνπ γπκλαζίνπ «Raqi Qirinxhi» κε αίηεζή ηνπο 

πξνο ηελ επηζθνπή δεηνχζαλ λα κεηαηξαπεί ζε κνπζείν ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ 
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 ην ίδην, fl. 1, 4. 
411

 AQSh, F.490, V.1962,D.1231, fl.2: Δπηζηνιή πξνο ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ Κφκκαηνο  ζηε 

θφδξα, 18 επηεκβξίνπ 1962. 
412

 AQSh, F.536, V.1956, D.812, fl.58: Ο πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ρσξηνχ Zhej πξνο ηελ ηεξά 

κεηξφπνιε Αξγπξνθάζηξνπ, 2 Οθησβξίνπ 1956. 
413

 AQSh, F.536, V.1955,D.691,fl.46:Thanas Leka, γξακκαηέαο ηεο Δπηζθνπήο Κνξπηζάο πξνο ηελ 

Αξρηεπηζθνπή, Δξζέθα, 29 Γεθεκβξίνπ 1956. 
414

 ην ίδην, fl.47: Αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο πξνο ηελ Δπηζθνπή Κνξπηζάο, 21Φεβξνπαξίνπ 1957. 
415

 AQSh, F.536, V.1960, D.1059, fl.2: Δπηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνο ηελ επηζθνπή 

Αξγπξνθάζηξνπ, Πνιχηζαλε, 7 Απξηιίνπ 1960. 
416

 AQSh, F.536, V.1960, D. 1056, fl.3: Έθζεζε ηνπ Νηθνιάνπ Καξθαζίλα πξνο ηελ επηζθνπή 

Αξγπξνθάζηξνπ. Βι. επίζεο, AQSh, F.536, V.1960, D. 1056, fl.2: Πξαθηηθφ ηεο ζχζθεςεο, Γίβξε, 6 

Ηνπιίνπ 1960. 
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ηεο πφιεο· θαζψο ήηαλ ζεκαληηθφ αξρηηεθηνληθφ έξγν δεηνχζαλ λα ρξεζηκεχζεη σο 

ρψξνο γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη δηαθχιαμε πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

πφιεο, ελψ ππνζηήξηδαλ φηη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ πηζηψλ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζε 

άιιεο εθθιεζίεο ζηελ Κνξπηζά.
417

 Με απφθαζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ηνπηθήο νξζφδνμεο θνηλφηεηαο Κνξπηζάο απνθαζίζηεθε ε κεηαηξνπή ηεο εθθιεζίαο 

ζε κνπζείν, αθνχ ιακβαλφηαλ ε έγθξηζε ηεο  Αξρήο ηεο Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο 

Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο.
418

 

Σν θξάηνο ελδηαθέξζεθε γηα έλα κέξνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

είραλ πνιηηηζκηθή αμία. Σν 1960 –φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα– ην Σκήκα 

Ηζηνξίαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Σηξάλσλ ζρεδίαζε ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ παιηψλ θαη θζαξκέλσλ εηθφλσλ απφ ηηο εθθιεζίεο ηεο ρψξαο κε ζθνπφ λα 

δηαζσζνχλ απφ ηελ θαηαζηξνθή θαη λα εθηεζνχλ ζηα κνπζεία.
419

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 

1960 ν Παΐζηνο ελεκέξσλε ηηο επηζθνπέο Αξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο φηη ν 

Θενθάλ Πφπα  επηθνξηίζηεθε κε ην θαζήθνλ λα κεηαθέξεη ζηα Σίξαλα ηηο εηθφλεο κε 

θαιιηηερληθή αμία πνπ είραλ ήδε ζπγθεληξσζεί θαη ζηελ Κνξπηζά. Εεηνχζε σο εθ 

ηνχηνπ απφ ηνπο επηζθφπνπο λα παξάζρνπλ ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα ζηνλ 

παξαπάλσ.
420

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1961 ζηελ επηζθνπή Αξγπξνθάζηξνπ έθηαζε επηζηνιή ηεο 

εγεζίαο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ρσξηνχ Βνχλν, κε ηελ νπνία δεηνχζε ε 

εθθιεζία ηεο Αγίαο Μαξίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ ρσξηνχ, λα κεηαηξαπεί ζε 

θηλεκαηνγξάθν. Ζ επηζθνπή απάληεζε πσο ζα κπνξνχζε ίζσο λα δψζεη θάπνην άιιν 

θηήξην πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ε εθθιεζία, αιιά φρη ηε ζπγθεθξηκέλε 

εθθιεζία. κσο, φπσο ελεκέξσλαλ νη ηεξείο ηνπ Βνχλνπ, ν γεσξγηθφο ζπλεηαηξηζκφο 

άξρηζε λα κεηαηξέπεη ηελ ελ ιφγσ εθθιεζία ζε θηλεκαηνγξάθν θαη δεηνχζαλ λα 

ιεθζνχλ κέηξα.
421

 

Παξάιιεια νη ηεξείο γηα πνιιά ρξφληα ζπλέρηδαλ λα αληηκεησπίδνληαη κε 

εηξσληθά ζρφιηα, πξνζβνιέο θαη χβξεηο απφ καζεηέο, ζηξαηησηηθνχο θαη πνιίηεο. ηηο 

3 Οθησβξίνπ 1962 νη ηεξείο ηεο πφιεο ηεο Κνξπηζάο, κε ηελ επθαηξία ηεο ζχζθεςεο 

                                                           
417

 AQSh, F.536, V.1960, D.1059, fl.5: Δπηζηνιή ησλ παηδαγσγψλ ηνπ ζρνιείνπ «Raqi Qirinxhi» πξνο 

ην Γεκνθξαηηθφ Μέησπν ηνπ λνκνχ θαη ηε κεηξφπνιε Κνξπηζάο, Κνξπηζά, 21 Ννεκβξίνπ 1960. 
418

 AQSh, F.536, V.1961, D.1080, fl.9: Πξαθηηθφ αξ. 7, Κνξπηζά, 21 Μαΐνπ 1961. 
419

 AQSh, F.536, V.1960, D.1058, fl.2: Ο θνζκήηνξαο Androkli Kostallari πξνο ηελ Αξρή ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, Σίξαλα, 24 Ηνπλίνπ 1960. 
420

 AQSh, F.536, V.1960, D.1058, fl.1: Αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο πξνο ηεο ηεξέο επηζθνπέο 

Αξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο, 24 Ηνπλίνπ 1960. 
421

 AQSh, F.536, V.1961, D.1080, fl.5: Δπηζθνπή Αξγπξνθάζηξνπ πξνο ηελ Αξρή ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο, Αξγπξφθαζηξν, 17 Απγνχζηνπ 1961. 
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ηεο Ηεξάο πλφδνπ, δεηνχζαλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα απηφ θαη λα απνθαζηζηεί ε 

παξέκβαζε ζηα θνκκαηηθά ή θπβεξλεηηθά φξγαλα, ψζηε λα ιεθζνχλ λνκηθά κέηξα 

έλαληη εθείλσλ πνπ ζα ηνπο εκπνδίζνπλ, ζα ηνπο εμπβξίζνπλ θαη ζα ηνπο εηξσλεπηνχλ 

δεκνζίσο. Οη ηεξείο αλέθεξαλ πσο γίλνληαλ πεξίγεινο θαη πξνζβάιινληαλ θπξίσο 

απφ ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, απφ ηηο κηθξφηεξεο κέρξη ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, 

φπσο θαη απφ ζηξαηησηηθνχο ππαιιήινπο θαη πνιίηεο. Οη πξάμεηο απηέο ηνπο έθεξλαλ 

ζε δχζθνιε ζέζε θαη δελ ηνικνχζαλ λα θπθινθνξήζνπλ ζηνπο δξφκνπο.
422

 

κσο θαίλεηαη πσο ε δηακαξηπξία απηή ησλ ηεξέσλ δελ έθεξε απνηέιεζκα, 

θαζψο δχν ρξφληα αξγφηεξα, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1964, επαλέιαβαλ ηα 

παξάπνλά ηνπο πξνο ηελ Ηεξά χλνδν. Αλέθεξαλ φηη ν θιήξνο ριεπαδφηαλ θαη 

πξνζβαιιφηαλ απφ ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, θπξίσο απφ ην γπκλάζην «Raqi 

Qininxhi». Πεξηέγξαθαλ πσο ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1964 φηαλ πήγαλ κε φιν ηνλ θιήξν ζε 

κία θεδεία, θαηά ηελ επηζηξνθή ζηα ζπίηηα ηνπο, κπξνζηά ζην ζρνιείν ππέζηεζαλ 

χβξεηο θαη αλεπίηξεπηα πξνζβιεηηθά ζρφιηα. Έγξαθαλ πσο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

απνθεχγνπλ ηνπο καζεηέο, πεξπαηψληαο κε ην θεθάιη ζθπκκέλν, θάηη πνπ δελ 

ηαίξηαδε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ειεπζεξία, ελψ νη πνιίηεο κπνξνχζαλ λα θπθινθνξνχλ 

ειεχζεξα, ρσξίο λα πεξηθξνλνχληαη θαη λα ριεπάδνληαη, νχηε ζηηο δηάθνξεο γηνξηέο, 

νχηε ζηηο δηαιέμεηο πνπ ζπκκεηείραλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν δεηνχζαλ μαλά απφ ηελ Ηεξά 

χλνδν λα παξέκβεη ζηνπο αξκνδίνπο ηεο θπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη 

απηή ε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ αιιά θαη δηαθφξσλ ππαιιήισλ πξνο ηνλ θιήξν.
423

 

Πξνζβιεηηθέο πξάμεηο θαη ζπλνδεπηηθέο αληηδξάζεηο ππήξμαλ θαη απφ 

πιεπξάο πνιηηψλ, φπσο ζπλέβε ζε κηα πεξίπησζε ζην Rëmbeci (πεξηνρή Pojan 

Κνξπηζάο), φηαλ έλαο πνιίηεο πεηξνβφιεζε ηνλ επηκειεηή ηεο εθθιεζίαο γηαηί ν 

ηειεπηαίνο ρηχπεζε ηελ θακπάλα ζηηο 6 ην πξσί ζχκθσλα κε ην έζηκν.
424

 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη ηεξείο αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα ζηελ θνηλσλία. 

πσο ελεκέξσλαλ νη εθεκέξηνη, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο νηθνγέλεηεο ζπρλά ζπλέβαηλαλ παξεμεγήζεηο θαη ιάκβαλαλ ρψξα 

πξνζβνιέο αθνχ ζε θάπνηα ζπίηηα δέρνληαλ ηνλ ηεξέα θαη ζε θάπνηα άιια φρη. Γη‟ 
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 AQSh, F.536, V.1962, D.1161, fl.2: Ηεξείο ηεο Κνξπηζάο πξνο ηελ Ηεξά χλνδν ηεο Οξζφδνμεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, Κνξπηζά, 3 Οθησβξίνπ 1962. 
423

 AQSh, F.536, V.1964, D.1234, fl.2: Ηεξείο ηεο Κνξπηζάο πξνο ηελ Ηεξά χλνδν ηεο Οξζφδνμεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, Κνξπηζά, 7 Ννεκβξίνπ 1964. 
424

 AQSh, F.536, V.1963, D.1176, fl.4: Αλαπι. επίζθνπνο Κνξπηζάο, ηαχξνο Καληδέξεο «Propozime 

dhe ankime të episkopatës Korçës: Me rastin e mbledhjes të zakonshme të Këshillit Hirshëm Mikst 

1963 (Πξνηάζεηο θαη δηακαξηπξίεο ηεο επηζθνπήο Κνξπηζάο: Δπί ηε επθαηξία ηεο ζπλφδνπ ηνπ Ηεξνχ 

Μηθηνχ  πκβνπιίνπ 1963)». 
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απηφ ην ιφγν απεζηάιε εγθχθιηνο απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί 

ςειά ε αμηνπξέπεηα ηνπ θιήξνπ. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην θάζε ζξεζθεπηηθή 

ππεξεζία ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εθθιεζίεο θαη φρη ζηα ζπίηηα, κε 

εμαίξεζε ηα άρξαληα κπζηήξηα ζηελ πεξίπησζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ, φηαλ δειαδή νη 

πηζηνί δελ κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ ζηελ εθθιεζία, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

θεδεηψλ. Γηα ηνλ  αγηαζκφ ησλ πδάησλ, ε ιεηηνπξγία ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ εθθιεζία ή ζηελ απιή, ξίρλνληαο ν ηεξέαο ην ζηαπξφ ζην θαδάλη θαη φρη ζηε 

ζάιαζζα, ζην πνηάκη ή ζηε ιίκλε. Δπίζεο, ν ηεξέαο εληειιφηαλ λα κελ πεγαίλεη γηα 

αγηαζκφ ζηα ζπίηηα φπσο πξηλ. Αθφκα, νη ηεξείο φζν απηφ ήηαλ δπλαηφλ, δελ ζα 

έπξεπε λα ζπρλάδνπλ ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα παδάξηα θαη ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

θαη λα είλαη επηκειψο ληπκέλνη, απνθεχγνληαο θάζε αθνξκή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ηελ εηξσλεία ησλ καζεηψλ.
425

 

ην κεηαμχ νη θαηαζηξνθέο ησλ εθθιεζηψλ ζπλερίδνληαλ. Με δηάθνξα 

πξνζρήκαηα ζηακαηνχζαλ νη εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ λαψλ θαη κε δηθαηνινγία ηε 

ξπκνηνκία, θαηαζηξέθνληαλ. Ζ εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ζην ρσξηφ Lubonjë 

(πεξηνρή Κνξπηζάο) θαηαζηξάθεθε απζαίξεηα κε πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα ηνπ 

θφκκαηνο θαη ηνπ πξνέδξνπ, ηα θεξακίδηα θαη νη πέηξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζρνιείνπ. 

ρη κφλν θαηαζηξέθνληαλ νη λανί, αιιά θαη φηαλ ρξεηάδνληαλ λα γίλνπλ 

επηζθεπέο, νη ηνπηθέο αξρέο κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο ζηακαηνχζαλ ηηο εξγαζίεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβε δχν θνξέο κε ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ Pojan. ην 

ρσξηφ Sovjan θαηαζηξάθεθε έλα κηθξφ ζπίηη πνπ δηέζεηε ε εθθιεζία θαη θαηνηθνχζε 

ν ηεξέαο κε πξφζρεκα ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην.
426

 Δπίζεο κε ην ίδην πξφζρεκα 

θαηαζηξάθεθε ηνλ Μάην ηνπ 1964 ε εθθιεζία ηεο Αγ. Μαξίαο ζηελ Κνξπηζά.
427

 

ηελ ηεξνηειεζηία ηνπ Πάζρα ηνπ 1964 εηζέβαιαλ ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ 

Μπεξαηίνπ δχν ή ηξεηο  ππαμησκαηηθνί ηεο αζηπλνκίαο θαη – παξνπζία ηνπ 

επηζθφπνπ – πιεζίαζαλ ζην ηεξφ ζέινληαο λα ζπιιάβνπλ ηνλ ηεξέα κε ηελ θαηεγνξία 

πσο ρηχπεζαλ νη θακπάλεο ζε απαγνξεπκέλν σξάξην. Ζ ζχιιεςε απεθεχρζε ράξε 
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 AQSh, F.536, V.1964, D.1275, fl.1:  Δγθχθιηνο πξνο ηηο ηεξέο επηζθνπέο, Σίξαλα, 10 Γεθεκβξίνπ 

1964. 
426

 AQSh, F.536, V.1963, D.1176, fl.3: Αλαπι. επίζθνπνο Κνξπηζάο, ηαχξνο Καληδέξεο «Πξνηάζεηο 

θαη δηακαξηπξίεο ηεο επηζθνπήο Κνξπηζάο επί ηε επθαηξία ηεο ζπλφδνπ ηνπ ηεξνχ κηθηνχ 

ζπκβνπιίνπ». 
427

 AQSh, F.490, V.1964, D.1254, fl.6: Reshat Pëllumbi πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ «Relacion mbi 

prishjen e disa kishave e xhamive dhe përdorimin e disa të tjerave për depo (Έθζεζε πεξί θαηαζηξνθήο 

κεξηθψλ εθθιεζηψλ θαη ηε ρξήζε κεξηθψλ άιισλ σο απνζήθεο)», Σίξαλα, 2 Ηνπλίνπ 1964. 
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ζηελ παξέκβαζε ησλ πηζηψλ.
428

  Ο αζηπλνκηθφο έβαιε ην ρέξη ζην πεξίζηξνθν γηα 

εθθνβηζκφ. Σελ επφκελε κέξα ε αζηπλνκία θάιεζε ην δεζπφηε δεηψληαο ηνπ 

εμεγήζεηο γηαηί ρηχπεζε ηηο θακπάλεο. Απηφο απάληεζε πσο ην ρηχπεκα ηεο 

θακπάλαο αλαθεξφηαλ ζηνλ θαλνληζκφ.
429

 

Ο επίζθνπνο Μπεξαηίνπ, ηαξαγκέλνο απφ ην γεγνλφο, κεηέβε ζηα Σίξαλα θαη 

ην αλέθεξε ζηελ εγεζία ηεο εθθιεζίαο θαη ζηελ Δπηηξνπή Δθθιεζηαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ. Με βάζε κεηέπεηηα αλαθνξά ηνπ αξρηεπηζθφπνπ θαίλεηαη πσο ε 

εθθιεζία έκεηλε επραξηζηεκέλε απφ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ.
430

 ηηο 30 Μαΐνπ 

1964, φηαλ ν δεζπφηεο Μπεξαηίνπ επηζθέθηεθε ηνλ Reshat Pëllumbi, κεηαμχ άιισλ, 

απνγνεηεπκέλνο, ηνπ είπε: «Δάλ δελ ππάξρεη αλάγθε, λα καο πείηε λα πάκε ζηα ζπίηηα 

καο, λα θάκε έλα μεξνθφκκαην, δηφηη απηφ πνπ ζπλέβε ζην Μπεξάηη δε ζπλέβε νχηε 

ζηνλ θαηξφ ηεο Σνπξθνθξαηίαο».
431

 

Σελ ίδηα επνρή ζηα ρσξηά ηεο Ληνχζληαο ζπλέβεζαλ δηάθνξα δπζάξεζηα 

γεγνλφηα. ηα ρσξηά Krutje e Sipër θαη Krutje e Poshtme, φπνπ ππήξραλ δχν 

εθθιεζίεο, νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ηνπηθά κέιε ηνπ θφκκαηνο δεηνχζαλ λα 

πάξνπλ κία εθθιεζία απφ θάζε ρσξηφ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο απνζήθεο.
432

 

Σν πην ζνβαξφ, φκσο, πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ζην ρσξηφ Divjakë, φπνπ θιήζεθε 

ν ηεξέαο απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο, παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ιατθνχ ζπκβνπιίνπ θαη κεξηθψλ άιισλ πξνζψπσλ απφ ην θέληξν ηεο Ληνχζληαο, θαη  

δηαηάρζεθε λα κε ρηππάεη ηελ θακπάλα θαη λα κε ιεηηνπξγεί ζηελ θεληξηθή 

εθθιεζία. Ο ηεξέαο δελ εθηέιεζε ηελ εληνιή ηνπ ελ ιφγσ γξακκαηέα λα κε 

ιεηηνπξγεί ζηελ θεληξηθή εθθιεζία, αιιά δε ρηππνχζε  πηα ηελ θακπάλα.
433
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 AQSh, F.536, V.1964, D.1228, fl.1: Αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, Σίξαλα, 14 

Απγνχζηνπ 1964. 
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 AQSh, F.490, V.1964, D. 1254, fl.6: Reshat Pëllumbi πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ «Έθζεζε πεξί 

θαηαζηξνθήο κεξηθψλ εθθιεζηψλ θαη ηε ρξήζε κεξηθψλ άιισλ σο απνζήθεο», Σίξαλα, 2 Ηνπλίνπ 

1964. 
430

 AQSh, F.536, V.1964, D.1228, fl.1: Αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, Σίξαλα, 14 

Απγνχζηνπ 1964. Γηα ην πεξηζηαηηθφ ηνπ Μπεξαηίνπ, φπνπ ν αζηπλνκηθφο ήζειε λα ζπιιάβεη ηνλ 

ηεξέα, ν πξσζππνπξγφο έδσζε εληνιή ζηνλ πξφεδξν ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Λατθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Μπεξαηίνπ λα θαιέζεη ηνλ αζηπλνκηθφ θαη λα ηνλ ππνρξεψζεη, παξνπζία ηνπ ηεξέα, 

λα θάλεη απηνθξηηηθή γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ ηέηνηα γεγνλφηα, βι. AQSh, F.536, V.1964, D.1254, 

fl.5. 
431

 AQSh, F.490, V.1964, D. 1254, fl.7: Reshat Pëllumbi πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ «Έθζεζε πεξί 

θαηαζηξνθήο κεξηθψλ εθθιεζηψλ θαη ηε ρξήζε κεξηθψλ άιισλ σο απνζήθεο», Σίξαλα, 2 Ηνπλίνπ 

1964. 
432

 ηνλ ίδην, fl.1: Αλαπι. επίζθνπνο Stav. Jani Katro πξνο ηελ Αξρή ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, 

Ληνχζληα, 25 Μαΐνπ 1964. 
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AQSh, F.536, V.1964, D.1228, fl.1: Αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, Σίξαλα, 14 

Απγνχζηνπ 1964.  Βι.  ηελ επηζηνιή ηνπ ηεξέα  ζην AQSh, F.490, V.1964, D. 1254, fl.4: Δπηζηνιή ηνπ  

Ηεξέα πχξνπ Πξίθηε  πξνο ηελ ηνπηθή  επηζθνπή Ληνχζληαο, Divjakë, 24 Μαΐνπ 1964. 
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Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ πνπ αλαθέξεη ν αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο αθνξά ηελ 

επίζθεςε ηνπ Dashnor Mamaqi θαη ηνπ Qerim Muka (θνζνβάξνο έθεδξνο 

αμησκαηηθφο) ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγ. Βιάζζηνπ. Μπήθαλ ζηελ εθθιεζία 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνζβιεηηθά ιφγηα γηα ηα εθθιεζηαζηηθά αληηθείκελα, ηα θεξηά, ηηο 

ιακπάδεο θ.ά., επηθξίλνληαο πηζηνχο πνπ βξίζθνληαλ ζην κνλαζηήξη, ελψ έθαλαλ 

ππνηηκεηηθέο εξσηήζεηο ζην πξνζσπηθφ γηα ηνπο ιφγνπο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ εθθιεζία. Λίγεο κέξεο κεηά ηελ επίζθεςε απηή, ειήθζε ε απφθαζε γηα ηελ 

απαιινηξίσζε ηεο κνλαζηηθήο γεο.
434

 

Πάλησο νη απνθάζεηο γηα απαιινηξίσζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο ήηαλ 

θαζνιηθφ θαηλφκελν. πσο γξάθεη πξνο ηελ εγεζία ηεο νξζφδνμεο Δθθιεζίαο ν 

επίζθνπνο Αξγπξνθάζηξνπ Γακηαλφο –αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ εθηειεζηηθή 

επηηξνπή ησλ Αγ. αξάληα γηα ηελ απφθαζε απαιινηξίσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ησλ κνλαζηεξηαθψλ εθθιεζηψλ θαη ηε κεηαβίβαζή ηνπο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο– ην 

δήηεκα απηφ ήηαλ «γεληθή αζζέλεηα» θαη γη‟ απηφ δεηνχζε λα κειεηεζεί απφ ηελ 

εγεζία.
435

 

χκθσλα κε ηνλ Reshat Pëllumbi ν Παΐζηνο, απνγνεηεπκέλνο είρε πεη: 

«Καιχηεξα λα καο πνπλ „θιείζηε εληειψο ηηο εθθιεζίεο‟». Τπνζηήξηδε πσο νη 

παξαπάλσ πξάμεηο εθιακβάλνληαλ απφ ηνπο θιεξηθνχο θαη ηνπο πηζηνχο σο 

εθζηξαηεία γηα λα θαηαζηξαθνχλ νη λανί. Πξφηεηλε ηέινο ζηνλ πξσζππνπξγφ λα 

δνζνχλ νδεγίεο ζηηο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο ησλ ιατθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκψλ λα 

εξγαζηνχλ κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη δπζαξέζθεηα ζηνλ 

ιαφ θαη γίλνληαη ζπλερψο παξαζηάζεηο εθ κέξνπο ηεο ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο γηα 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.
436

 

κσο αλάινγα πεξηζηαηηθά ζπλέρηζαλ λα ζπκβαίλνπλ θαη ηα επφκελα ρξφληα. 

Ο επίζθνπνο Μπεξαηίνπ Κχξηιινο έγξαθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1965 φηη ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ θφκκαηνο ηεο επαξρίαο Απιψλαο έζηεηιε έγγξαθν ζηηο 

εθθιεζίεο ηεο Νάξηαο κε ην νπνίν ελεκέξσλε φηη ε επηηξνπή αγξνηηθψλ ππνζέζεσλ 
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 AQSh, F.536, V.1964, D.1228, fl.1: Αξρηεπίζθνπνο Παΐζηνο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, Σίξαλα, 14 

Απγνχζηνπ 1964. Γηα παξφκνηα πεξηζηαηηθά βι. ζην ίδην, fl.1-2∙ AQSh, F.490, V.1964, D. 1254, fl.1  

θαη ζηνλ ίδην θάθειν, fl. 6-7: Reshat Pëllumbi πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ «Έθζεζε πεξί θαηαζηξνθήο 

κεξηθψλ εθθιεζηψλ θαη ηε ρξήζε κεξηθψλ άιισλ σο απνζήθεο», Σίξαλα, 2 Ηνπλίνπ 1964. 
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 AQSh, F.536, V.1964, D.1261, fl.5: Δπίζθνπνο Αξγπξνθάζηξνπ Γακηαλφο πξνο ηελ εγεζία ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, Αξγπξφθαζηξν, 3 Ννεκβξίνπ 1964. 
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 AQSh, F.490, V.1964, D. 1254, fl.7: Reshat Pëllumbi πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ «Έθζεζε πεξί 

θαηαζηξνθήο κεξηθψλ εθθιεζηψλ θαη ηε ρξήζε κεξηθψλ άιισλ σο απνζήθεο», Σίξαλα, 2 Ηνπλίνπ 

1964. 
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απνθάζηζε ηελ απαιινηξίσζε φισλ ησλ ειαηψλσλ
437

 κε ηε δηθαηνινγία φηη ε 

εθθιεζία ηεο Νάξηαο δελ εθηέιεζε ζσζηά ηηο αγξνηερληθέο εξγαζίεο θαη δελ δηέζεηε 

ηα απαξαίηεηα κέζα θαη εξγαηηθά ρέξηα, ζε αληίζεζε κε ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο 

δηαηάμεηο ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο.
438

 

Σν 1966 ν ππεχζπλνο γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ππνζέζεηο, Zija Beqiri, έζηεηιε 

αλαθνξά ζηνλ Haki Toska κε ηελ νπνία –κεηαμχ άιισλ– ηνλ ελεκέξσλε φηη κία 

ζηξαηησηηθή κνλάδα ηεο Απιψλαο ζα εγθαζίζηαλην ζην λεθξνηαθείν ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ ρσξηνχ Greth ηεο Καβάγηαο. Ζ εγεζία ηεο εθθιεζίαο δήηεζε ηελ παξέκβαζή ηνπο 

γηα λα κε γίλεη θάηη ηέηνην, αθνχ ζην ελ ιφγσ ρσξηφ δελ ππήξρε άιινο λαφο.
439

 

Πνιινί λανί θαηαζηξάθεθαλ νινθιεξσηηθά θαη εμαθαλίζηεθαλ αθφκε θαη ηα 

ίρλε ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππέζηεζαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπο θαη 

απέθηεζαλ άιιεο ρξήζεηο.
440

 ηε δίλε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηεο θπζηθήο θζνξάο ηνπ 

ρξφλνπ αθέζεθαλ  πνιιά ζξεζθεπηηθά κλεκεία κε κεγάιε αξραηνινγηθή αμία. Ο 

γξακκαηέαο ηεο εθθιεζίαο ησλ Γξπκάδσλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1967 δεηνχζε λα 

επηδεηρζεί πξνζνρή θαη θξνληίδα, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηζθεπέο γηα ηηο 

ηέζζεξηο εθθιεζίεο ηνπ ρσξηνχ πνπ ν Θενθάλ Πφπα πξηλ απφ δχν ρξφληα έθξηλε  πσο 

είραλ αξραηνινγηθή αμία αιιά δελ ππήξμε θακία κέξηκλα.
441

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ν πφιεκνο ελαληίνλ ησλ ζξεζθεηψλ 

γηλφηαλ φιν θαη πην έληνλνο. Γηα ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία ν Hoxha έγξαθε πσο έπξεπε 

λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο, ψζηε λα κε πεγαίλνπλ νη πηζηνί ζηελ εθθιεζία. Χο θαζήθνλ-

ζηφρνο εηίζεην λα κε πεγαίλνπλ κε θαλέλα ηξφπν νη πηζηνί ζηελ εθθιεζία θαη φπνπ 

ππήξρε δπλαηφηεηα λα θαηαζηξαθνχλ νη λανί, αλαιφγσο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη φρη 

κέζα απφ κηα ζπληνληζκέλε επηρείξεζε.
442
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 AQSh, F.536, V.1965, D. 1288, fl.4: Δπίζθνπνο Κχξηιινο πξνο ηελ εγεζία ηεο Οξζφδνμεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, Μπεξάηη, 16 Φεβξνπαξίνπ 1965. 
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 ην ίδην, fl.8: Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ θφκκαηνο ηεο Απιψλαο πξνο ηελ ηνπηθή επηζθνπηθή 

εθπξνζψπεζε, Απιψλα, 5 Μαξηίνπ 1965. 
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 AQSh, F.490, V.1966, D. 470, fl.8: Αλαθνξά  ηνπ Zija Beqiri πξνο ηνλ Haki Toska,  6 Ηνπλίνπ 

1966. 
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 Οξζφδνμνο Απηνθέθαινο Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο (έθδ.), Απνθαηάζηαζε κλεκείσλ ηεο Οξζνδόμνπ 

Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, Σίξαλα 2005, ζ. 10. 
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 AQSh, F.536, V.1967, D. 1390, fl.1: Δπηζηνιή ηνπ Πέηξνπ Νηίλνπ πξνο ηελ Αξρηεπηζθνπή ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, Γξπκάδεο, 5 Φεβξνπαξίνπ 1967. Αθφκα θαη φζα θηήξηα ραξαθηεξίζηεθαλ 

«κλεκεία πνιηηηζκνχ», βξίζθνληαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε. Ζ απνπζία αλαζηεισηηθήο θξνληίδαο, νη 

θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλζξψπηλα ρέξηα, νη κεηαηξνπέο πξνο εμαθάληζε ηνπ 
ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ε αθαηάιιειε, ζπρλά εμεπηειηζηηθή, ρξήζε ηνπο θαηαδίθαζαλ ηα 
νηθνδνκήκαηα απηά ζηε θζνξά. Ζ αλεχζπλε απηή ζηάζε πξνθάιεζε ηελ απψιεηα ή ηε θζνξά πνιιψλ 

αμηφινγσλ έξγσλ ηέρλεο θαη επέθεξε αλππνιφγηζηε δεκία ζηελ εζληθή θαη ζηελ παγθφζκηα 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, βι. Οξζφδνμνο Απηνθέθαινο Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο (έθδ.), ό.π., ζ. 10-11. 
442

 Hoxha, Enver,  Vepra 26 (Άπαληα 26), Σίξαλα 1982, ζ. 91. 
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Σε δεθαεηία ηνπ ‟60 νη νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο εληαηηθνπνίεζαλ ηνλ αγψλα 

ελάληηα ζηηο «ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο», κε ηε δηάδνζε ηεο «αζετζηηθήο-

επηζηεκνληθήο» πξνπαγάλδαο. Καη απηφο ν αγψλαο έγηλε απνηειεζκαηηθφηεξνο κέζσ 

ηεο δηάδνζεο ησλ «αζετζηηθψλ-επηζηεκνληθψλ» γλψζεσλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηα 

πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα. Σν ζρνιείν είρε αξρίζεη λα εθηειεί «θαιχηεξα» ηα θαζήθνληα 

ηεο «αζετζηηθήο–επηζηεκνληθήο» δηαπαηδαγψγεζεο κέζσ ησλ καζεκάησλ αιιά θαη 

ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεξγαδφκελν κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ καζεηψλ 

(πηνληέξεδσλ) θαη ηεο λενιαίαο. Οη πξνζπάζεηεο ησλ θιεξηθψλ λα 

επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαθηήζνπλ ην ρακέλν έδαθνο, ήξζαλ αληηκέησπεο 

κε ηηο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο θαη ηηο νξγαλψζεηο βάζεο.
443

 

κσο, παξ‟ φια απηά, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΑ έθξηλε απαξαίηεην λα 

επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηηο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο θαη ζηηο νξγαλψζεηο βάζεο. 

Εεηνχζε λα εληζρπζεί ν αγψλαο ηνπ θφκκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

«ζξεζθεπηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ» θαη λα βειηησζεί ε αζετζηηθή πξνπαγάλδα, θαζψο 

έθξηλε πσο δελ ήηαλ ζπλερήο. Δπηπιένλ, ζεσξνχζε πσο ήηαλ αηζζεηή αθφκα ε 

επηξξνή ηεο ζξεζθείαο ηφζν ζηελ πφιε, φζν θαη ζην ρσξηφ, παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή βάζε ηεο είραλ εμαθαληζηεί.
444

 Γη‟ απηφ νη νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο 

ζα έπξεπε λα δηεπξχλνπλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έπξεπε λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο. Υξεηαδφηαλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα ελάληηα ζε εθείλεο ηηο 

«ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο» θαη ηα «νπηζζνδξνκηθά έζηκα» πνπ έβιαπηαλ ηελ 

νηθνλνκία, ηελ πγεία θιπ., αιιά θαη λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηε δνπιεηά γηα κία 

επξχηεξε εμάπισζε ησλ «αζετζηηθψλ-επηζηεκνληθψλ» γλψζεσλ γηα ηε θχζε, ηε δσή, 

ηνπο λφκνπο ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα εμνπιίδνληαλ νη εξγαδφκελνη κε ηελ 

πιηζηηθή θνζκναληίιεςε. 

χκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ θφκκαηνο, νη θνκκνπληζηέο πξψηνη ζα έπξεπε λα 

ειεπζεξσζνχλ απφ ηα πηζηεχσ ηνπο θαη λα έρνπλ επηζηεκνληθή θνζκναληίιεςε. Γη‟ 

απηφ ην ιφγν νη νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο έιαβαλ κέηξα επηκφξθσζεο γηα ηνπο 

θνκκνπληζηέο εθείλνπο πνπ εκθάληδαλ ηάζεηο «ππνηαγήο ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζξεζθεπηηθά έζηκα». Παξφι‟ απηά ππήξραλ αθφκα 

θνκκνπληζηέο πνπ ζηα ζπίηηα ηνπο θξαηνχζαλ εηθφλεο, γηφξηαδαλ ηηο νλνκαζηηθέο 

                                                           
443

 AQSh, F.511, V.1964, D.1, fl.207: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu γηα ηηο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο 

ησλ λνκψλ, «Mbi luftën e partisë kundër paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-shkencore 

(Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-

επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 1964.  
444

 ην ίδην, fl.208. 



 

126 
 

ενξηέο, έθαλαλ πεξηηνκή ζηα παηδηά, ζπκκεηείραλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαηά ην 

Πάζρα, ην Μπατξάκη ή ζε πεξηπηψζεηο ζαλάησλ ή κλεκφζπλσλ.
445

 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θφκκαηνο έπξεπε λα 

παξεκπνδηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο ησλ θιεξηθψλ λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ, 

πξνζαξκνδφκελνη ζηηο ζπλζήθεο, ελψ έπξεπε λα γίλεη πξνζεθηηθή δνπιεηά γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ηνπο. Καηά θαηξνχο γίλνληαλ αηηήζεηο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο 

επηηξνπέο ησλ ιατθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκψλ θαη ηνπ γξαθείνπ εθθιεζηαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή εθθιεζηψλ ή ηδακηψλ, γηα λα δνζεί ην δηθαίσκα ζηνπο 

ηεξείο λα κπαίλνπλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, γηα λα ρηππάλε ηηο θακπάλεο ζε πην 

πνιιέο γηνξηέο θ.ά. Πνιινί θιεξηθνί πξνζπάζεζαλ λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο, θάλνληαο αιιαγέο ζην ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη θαζνιηθνί θιεξηθνί, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο, έθαλαλ ιεηηνπξγίεο θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, κάιηζηα θαη 

ηηο λπθηεξηλέο, ζηεθάλσλαλ ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη ζε νπνηαδήπνηε κέξα, 

κάιηζηα ρσξίο ηηο ζπλεζηζκέλεο ηειεηέο, θξπθά γη‟ απηνχο πνπ δελ ήζειαλ λα 

εθηεζνχλ. Αζθνχζαλ ηα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληά ηνπο πεγαίλνληαο αθφκα θαη ζηα 

ζπίηηα ησλ πηζηψλ. Σέηνηεο ηάζεηο πξνζαξκνγήο ζηηο ηφηε ζπλζήθεο παξαηεξνχληαλ 

ζηνπο θιεξηθνχο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ, θαζνιηθνχο, νξζνδφμνπο θαη 

κνπζνπικάλνπο.
446

  

Οη θιεξηθνί επηθαινχληαλ ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ θξάηνπο ε 

ζξεζθεία ήηαλ ειεχζεξε (ηνπιάρηζηνλ ηππηθά), αιιά ειεχζεξε ήηαλ θαη ε 

αληηζξεζθεπηηθή πξνπαγάλδα θαη φηη ε ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία θαη ηα ζξεζθεπηηθά 

θεξχγκαηα ήηαλ δχν εληειψο αληίζεηα θαη αζπκβίβαζηα πξάγκαηα.
447

 ην παξαθάησ 

απφζπαζκα θαίλεηαη μεθάζαξα ε πνιηηηθή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο πξνο ηε 

ζξεζθεία:  

 

«ηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο πξέπεη λα ππάξρεη 

έλαο θαιφο ζπληνληζκφο ηεο πνιηηηθήο εξγαζίαο ηνπ θφκκαηνο κε ηελ 

εξγαζία ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, δειαδή ηεο  πεηζνχο ηνπ θφκκαηνο, κε ηε 

δξάζε ησλ λφκσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθηειεζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο εμνπζίαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα φηαλ 

νη νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο ή απηέο ησλ καδψλ απνθαιχπηνπλ θάπνηα 
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 ην ίδην, fl.211-212. 



 

127 
 

αληίζεηε κε ηνπο λφκνπο κηαο πξάμεο θιεξηθνχ, απηφ κπνξεί λα ζπλνδεπηεί 

θαη απφ θξαηηθά κέηξα κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο. Ή φηαλ θάπνηνο 

θιεξηθφο βάιιεηαη απφ ηα θξαηηθά καο φξγαλα γηα ηελ αληίζεηε πξνο ηνπο 

λφκνπο δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηνχην πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ κία 

δηαθσηηζηηθή δνπιεηά κε ηηο κάδεο γηα ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπ, κε ηξφπν πνπ 

λα κελ θάλεη θακία εληχπσζε ζηνπο πηζηνχο. Έρνπλ ζπκβεί θαη 

ζπκβαίλνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη θιεξηθνί ή κε ηελ παξφηξπλζή ηνπο 

άλζξσπνη απφ ην ιαφ λα δεηνχλ λα ρηίζνπλ θάπνην λαφ ή λα ζπληεξήζνπλ 

θάπνηνλ παιηφ. πκβαίλεη κάιηζηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ρξήκαηα απφ ην ιαφ. Αιιά εκείο είκαζηε επζπλείδεηνη, 

έρνπκε επίγλσζε φηη έλαο λαφο ιηγφηεξν απνδπλακψλεη ηε ζξεζθεπηηθή 

πξνπαγάλδα θαη έλαο λαφο πεξηζζφηεξν ηελ απμάλεη. Γη‟ απηφ νη 

νξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο, κε ηελ πεηζηηθή ηνπο εξγαζία, πξέπεη λα 

απνηξέπνπλ ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά θαη ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ελεξγνχλ 

κε βάζε ηνπο λφκνπο θαη κε δηάθνξα πξνζρήκαηα, φπσο ν ζεβαζκφο ζηε 

ξπκνηνκία ηνπ ρσξηνχ, ε έιιεηςε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θ.ά., λα εκπνδίζνπλ 

ην ρηίζηκν λέσλ ή ηε ζπληήξεζε φζσλ έρνπλ θζαξεί ή είλαη ππφ 

θαηάξξεπζε. Πξνθχπηεη ινηπφλ σο απαξαίηεην, ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αζετζηηθήο-

επηζηεκνληθήο πξνπαγάλδαο, λα κε γίλεη θακία ππνρψξεζε, αιιά 

αληηζέησο λα θεξδεζνχλ θαη άιιεο κάρεο, πεξηνξίδνληαο ζηαδηαθά θαη 

βήκα-βήκα ηηο ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο».
448

 

 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ νξζφδνμε εθθιεζία ν Hoxha έγξαθε:  

«Δίλαη ζσζηφ απφ δηνηθεηηθήο πιεπξάο λα γίλνληαη φιεο νη πξνζπάζεηεο κε 

ζθνπφ λα κε δνζεί θακία πιηθή βνήζεηα ζηελ νξζφδνμε εθθιεζία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηδενινγίαο ηεο. Με δηάθνξνπο ηξφπνπο λα απαγνξεπηεί ε 

έθδνζε ρξηζηηαληθψλ βηβιίσλ, λα απαγνξεπηεί ην ρηχπεκα ησλ θακπαλψλ 

αλά ψξα, λα κελ αλνίμνπλ ζξεζθεπηηθά ζρνιεία θιπ. Έηζη ζα έξζεη ν 

θαηξφο πνπ ε εθθιεζία ζα ρξενθνπήζεη εληειψο».
449
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Αθφκα, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Κφκκαηνο έζεζε ην ζέκα αληηθαηάζηαζεο 

κεξηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε πεξηπηψζεηο γελλήζεσλ, 

γάκσλ θαη θεδεηψλ. Παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηψλ έπξεπε λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα νξγαλσζνχλ θαιχηεξα νη ηειεηέο ησλ 

πνιηηηθψλ γάκσλ κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηαζεί ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ ζηηο εθθιεζίεο. 

Δπίζεο έπξεπε λα δνζεί πξνζνρή ζηελ θαιή νξγάλσζε δηαθφξσλ ιατθψλ γηνξηψλ κε 

ζθνπφ απηέο λα θαηαζηνχλ παξαδνζηαθέο θαη λα γηνξηάδνληαη ζε θάζε νηθνγέλεηα, 

φπσο ήηαλ ε πξσηνρξνληά, ε 1
ε
 Μαΐνπ, ε γηνξηή ηεο απειεπζέξσζεο, δηάθνξεο άιιεο 

γηνξηέο ζην ρσξηφ, φπσο ήηαλ ε εκέξα ηνπ ζεξηζκνχ θιπ. ιε απηή ε δνπιεηά έπξεπε 

λα ζπληνλίδεηαη θαη λα δηεπζχλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο ζε θάζε λνκφ, 

δξαζηεξηνπνηψληαο θαηάιιεια ηα θξαηηθά φξγαλα, ηα πνιηηηζηηθά θαη θαιιηηερληθά 

ηδξχκαηα θαη ηηο ιατθέο «νξγαλψζεηο ησλ καδψλ».
450

 

Σα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, φπσο ήηαλ ηα ζπίηηα πνιηηηζκνχ,
451

 έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαη ππήξμαλ ζεκαληηθά θέληξα ηεο 

«αζετζηηθήο-επηζηεκνληθήο» πξνπαγάλδαο. κσο ε αληηζξεζθεπηηθή πξνπαγάλδα 

έπξεπε λα είλαη ζπλερήο. Γη‟ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Κφκκαηνο, ηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα έπξεπε λα δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν ησλ 

πξνπαγαλδηζηψλ, δξαζηεξηνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηνπο δηαλννχκελνπο, φπσο ηνπο 

γηαηξνχο, ηνπο ζπγγξαθείο, ηνπο θαιιηηέρλεο, ηνπο κεραληθνχο, ηνπο αγξνλφκνπο, 

θ.ά. κε ζθνπφ απηή ε πξνπαγάλδα λα γίλεηαη εμεηδηθεπκέλε, νιφπιεπξε, 

δηαθνξνπνηεκέλε γηα φια ηα ζηξψκαηα θαη ηηο ειηθίεο.
452

 ε απηή ηελ 

αληηζξεζθεπηηθή εθζηξαηεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ινγνηέρλεο, κέιε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο, νη νπνίνη, ζηξαηεπκέλνη ελαληίνλ ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο, 

ζπλέγξαςαλ ζρεηηθά θείκελα θαη πνηήκαηα.
453
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 AQSh, F. 511, V.1964, D.1, fl.213: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu «Mbi luftën e partisë kundër 

paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-shkencore (Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 

1964. 
451

 Σα ζπίηηα πνιηηηζκνχ αλέιαβαλ ηνλ ξφιν ηεο εθθιεζίαο, σο ρψξνη ζπγθέληξσζεο, θαιιηέξγεηαο ηνπ 

αηζζήκαηνο ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κχεζεο ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο. Σα παξαδνζηαθά 

ζχκβνια αληηθαηαζηάζεθαλ κε λέα ηδενινγηθνπνηεκέλα ζχκβνια, φπσο αλακλεζηηθέο ζηήιεο, 

ζπλζήκαηα πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε εκθαλή ζεκεία, φπσο ζηνπο ιφθνπο θαη ζηα βνπλά, θαζψο θαη 

άιια θνκκνπληζηηθά ζχκβνια, βι. Μπάξθαο, «Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα επί θαζεζηψηνο Υφηδα», ζ. 255. 
452

 AQSh, F. 511, V.1964, D.1, fl.215: Ramiz Alia πξνο Manush Myftiu «Mbi luftën e partisë kundër 

paragjykimeve fetare dhe propagandën ateiste-shkencore (Πεξί αγψλνο ηνπ θφκκαηνο ελάληηα ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ αζετζηηθή-επηζηεκνληθή πξνπαγάλδα)», Σίξαλα, 20  Μαξηίνπ 

1964. Βι. επίζεο Hoxha, Vepra 26, ζ. 95. 
453

Μαιθίδεο, ό. π., ζζ. 202-203. 



 

129 
 

ην θαηψθιη ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ ε θαηάζηαζε ηεο 

νξζφδνμεο θνηλφηεηαο παξνπζηαδφηαλ απφ ηε Sigurimi σο εμήο: 

 

Πεξηνρή Αξηζκόο νξζνδόμωλ 

εθθιεζηώλ 

Αξηζκόο ηεξέωλ 

Αγ. αξάληα 24 30 

Αξγπξφθαζηξν 32 29 

Κνιηφληα 90 5 

Κνξπηζά 113 30 + 1 δεζπφηεο 

Πξεκεηή 76 +10 παξεθθιήζηα 6 

Μπεξάηη 34 11 

Απιψλα 73 22 

Πφγξαδεηο 12+ 1 κνλαζηήξη 6 

Σεπειέλη 3 - 

Δικπαζάλ 18 6 

Γπξξάρην 9 7 

Ληνχζληα 41 18 

Φίεξη 31 12 

Σίξαλα 1 4 

θφδξα 3 2 

χλνιν 560 εθθιεζίεο 

10 παξεθθιήζηα 

1 κνλαζηήξη 

188 ηεξείο  

1 δεζπφηεο 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 1967 ζηελ Αιβαλία ππήξραλ 

560 νξζφδνμεο εθθιεζίεο, 10 παξεθθιήζηα θαη έλα κνλαζηήξη, ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 188 ηεξείο θαη 1 δεζπφηεο. Σν 20% ησλ εθθιεζηψλ 

βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο. Δπίζεο έλαο κεγάινο αξηζκφο εθθιεζηψλ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, ιεηηνπξγνχζε ζηηο πεξηνρέο ηεο Πξεκεηήο θαη ηεο 

Απιψλαο. ηνπο Αγ. αξάληα νη εθθιεζίεο είραλ κεηαηξαπεί ζε θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ελψ ζην Γθξάκο νη εθθιεζίεο είραλ θιείζεη απφ θαηξφ. ηελ 
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Κνιηφληα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθθιεζηψλ είρε κεηαηξαπεί ζε ηδηνθηεζία ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ην Μπεξάηη 14 εθθιεζίεο δηαηεξνχληαλ σο 

πνιηηηζηηθά κλεκεία, ελψ νη ππφινηπεο κεηαηξάπεθαλ ζε ζπίηηα πνιηηηζκνχ, ζε 

ρψξνπο γηα ηελ εθηξνθή κεηαμνζθψιεθα θαη ζε απνζήθεο, ελψ ηξεηο είραλ 

θαηαζηξαθεί νινζρεξψο. Δπίζεο ζηελ Κνξπηζά είραλ θαηαζηξαθεί 31 εθθιεζίεο.
454

 

Μεηά ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ Αιβαλίαο-νβηεηηθήο Έλσζεο, θαη ηε ζηξνθή 

πξνο ηελ Κίλα, ε επίδξαζε ησλ θηλεδηθψλ εκπεηξηψλ ζηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηεο 

αιβαληθήο θνηλσλίαο ήηαλ κεγάιε. Πάλσ ζηελ εκπεηξία ηεο «Κηλεδηθήο Πνιηηηζηηθήο 

Δπαλάζηαζεο» ην ΚΔΑ θηλεηνπνίεζε φιν ηνλ αιβαληθφ ιαφ γηα λα θαηαζηξαθνχλ ηα 

ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα παιηά έζηκα, γηα ηελ επαλαζηαηηθνπνίεζε ηεο δσήο, γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ «λένπ αλζξψπνπ» ζχκθσλα κε ην θηλεδηθφ πλεχκα.
455

 

Ο Hoxha ζηελ νκηιία ηνπ ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1967, ελζάξξπλε ηελ θίλεζε 

ησλ λέσλ φιεο ηεο ρψξαο γηα λα θιείζνπλ νη εθθιεζίεο θαη ηα ηδακηά. Ο αγψλαο 

ελάληηα ζηε ζξεζθεία νινθιεξψζεθε κε ηνλ αγψλα ελάληηα ζηα «νπηζζνδξνκηθά 

έζηκα», κε ηα κέηξα γηα ηε ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο θαη ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο.
456

 

ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1967, ν Hoxha απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηηο επηηξνπέο 

ηνπ θφκκαηνο φισλ ησλ λνκψλ γηα ηνλ αγψλα ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαη ζηα 

ζξεζθεπηηθά έζηκα. Σν κήλπκα πνπ απεζηάιε ήηαλ μεθάζαξν θαη πξνκήλπε ην ηη ζα 

αθνινπζήζεη. Σν παξαθάησ απφζπαζκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: 

  

«Δπνκέλσο, ηελ πιηθή θαη πξνπαγαλδηζηηθή βάζε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ ηελ έρνπκε εμαθαλίζεη. Δκείο έρνπκε 

εμαθαλίζεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο ζξεζθεπηηθψλ ζηειερψλ. 

Σψξα ην δήηεκα είλαη λα θαηαζηξαθνχλ νη εθθιεζίεο θαη ηα ηδακηά ηνπο, 

ηα κφλα θχξηα κέζα φπνπ νη θιεξηθνί ζπγθεληξψλνπλ ηνπο πηζηνχο γηα λα 

θξαηήζνπλ δσληαλή ηελ πίζηε, έζησ θαη ζε παξαθκάδνπζα κνξθή. Ζ 

θαηαζηξνθή ησλ εθθιεζηψλ, ησλ ηδακηψλ, ησλ ηεθέδσλ θαη ησλ 

κνλαζηεξηψλ θπζηθά παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ πξέπεη λα 

ζπγθξνπζηνχκε αλνηθηά κε απηφ ην ηκήκα ηνπ ιανχ πνπ πηζηεχεη. Αιιά 

                                                           
454

 Kastriot Dervishi, Sigurimi i Shtetit 1944-1991. Historia e policisë politike të regjimit komunist (Η 

Αζθάιεηα ηνπ Κξάηνπο 1944-1991. Η ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο αζηπλνκίαο ηνπ θνκκνπληζηηθνύ 

θαζεζηώηνο) Σίξαλα 2012, ζζ.  120-122. 
455

 Sufaj, ό.π., ζ.  108. 
456

 ην ίδην, ζ. 116. 
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αξθεηά απ‟ απηά έρνπλ θαηαζηξαθεί κε πξσηνβνπιία ηεο κάδαο, ρσξίο λα 

πξνθαιέζνπλ θακία αληίδξαζε, κεξηθά άιια έρνπλ θαηαζηξαθεί δηφηη 

έρνπλ θαηαξξεχζεη, θάπνηα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε απνζήθεο ή έρνπλ κείλεη 

ρσξίο ρφηδα ή ηεξέα θαη πξαθηηθά δε ιεηηνπξγνχλ. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο 

πξέπεη λα ζπλερίζνπκε κέρξη λα ηα ηζνπεδψζνπκε θαη λα εμαθαλίζνπκε 

απφ ηε γε καο θάζε πιηθφ θαηάινηπφ ηνπο. Απφ ηα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα 

πξέπεη λα αξπάμνπκε φ,ηη ηνπο έρνπκε αθήζεη, φπσο φιε ηε γε, λα κελ ηνπο 

αθήζνπκε νχηε κηα ξίδα ειηάο ή άιιν έζνδν πνπ κπνξεί λα έρνπλ αθφκα νη 

εθθιεζίεο, ηα ηδακηά θ.ά. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζην ρσξηφ καο δελ ππάξρεη 

αληίζηαζε γη‟ απηά ηα πξάγκαηα. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο αζετζηηθήο 

δνπιεηάο πνπ έθαλε θαη θάλεη ην Κφκκα, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο ρφηδα, ησλ 

ηεξέσλ ζηα ρσξηά, ηεο έιιεηςεο ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ. Γεληθά ζηα ρσξηά 

ην δήηεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζπληεξείηαη ζηα έζηκα ηεο δσήο θαη 

ζηελ πξαγκαηηζηηθή εθηέιεζή ηνπο, αιιά απηφ δελ πξέπεη νχηε λα 

ππνηηκάηαη θαη νχηε λα ακειείηαη, δηφηη πάιη καο δεκηψλεη πνιχ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο […].
457

 Πνιιέο εθθιεζίεο θαη ηδακηά 

εγθαηαιείπνληαη θαη θαηαξξένπλ. Να κελ επηζθεπαζηνχλ. Μεξηθά κπνξνχλ 

λα κεηαηξαπνχλ ζε κνπζεία, εάλ αμίδεη ν θφπνο, κεξηθά θαηφπηλ ιατθήο 

απαίηεζεο λα γίλνπλ απνζήθεο. Να κελ επηδεηρζεί δηζηαθηηθφηεηα ζηελ 

απαιινηξίσζή ηνπο […] φρη κε βία, κε ζφξπβν θαη ρσξίο λα ιεθζεί ε 

έγθξηζε ηνπ ιανχ, ν νπνίνο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί ςπρνινγηθά θαη 

πνιηηηθά».
458

 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1967 ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο Βνπιήο ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, εμέδσζε ην δηάηαγκα 4263, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ απαιινηξησλφηαλ θαη πεξλνχζε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνπο.
459

 Ο ιφγνο πνπ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα απ‟ ηελ αξρή 

ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ αθνινχζεζε κία πνιηηηθή νηθνλνκηθήο εμφλησζεο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη γηαηί ζεσξνχζε πσο εάλ ε εθθιεζία είρε απηή ηελ 
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 AQSh, F.511, V. 1967, D. 20, fl. 3-4: Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ θφκκαηνο πξνο ηνλ Thoma Deliana, 

Δπηζηνιή ηνπ Hoxha ε νπνία ζηάιζεθε ζηηο επηηξνπέο ηνπ θφκκαηνο ησλ λνκψλ, Σίξαλα, 27 
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απηφ γξάκκα παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ην πξσηφηππν. 
458

 ηνλ  ίδην θάθειν,  fl. 9. 
459

 Gazeta Zyrtare, Dekret 4263, 11Απξηιίνπ 1967. 
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πεξηνπζία ζα ηελ ρξεζηκνπνηνχζε σο κέζν δηαθζνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζξεζθείαο.
460

 

Μέζα απφ ηνλ ηχπν θαη ην ξαδηφθσλν μεθίλεζε κία εθζηξαηεία κε ζθνπφ ηε 

δπζθήκεζε ησλ θιεξηθψλ θαη ησλ ρφηδα, ραξαθηεξίδνληάο ηνπο «θνηλσληθά 

παξάζηηα».
461

  Σνλ Απξίιην ηνπ 1967 ζπγθέληξσζαλ ζαξάληα νξζφδνμνπο ηεξείο απφ 

ηηο θνληηλέο πεξηνρέο ηνπ Γειβίλνπ –θάπνηνπο ηνπο πήξαλ απφ ηε θπιαθή γη‟ απηφ ην 

ιφγν– γηα λα ηνπο δηαπνκπεχζνπλ δεκνζίσο. Σνπο μχξηζαλ ηα γέληα, ελψ ηνπο 

αθαίξεζαλ ηα ξάζα θαη ηνπο θαθνπνίεζαλ. Έλαο ηεξέαο, ν Θεφδσξνο Εήζεο, ν νπνίνο 

αξλήζεθε λα μπξηζηεί, θαηαδηθάζηεθε ζε δέθα ρξφληα θπιάθηζε.
462

 Οη άλζξσπνη 

ππνρξεψζεθαλ λα παξαδψζνπλ ηνπο ζηαπξνχο, ηηο εηθφλεο, ηηο βίβινπο, ηα θνξάληα 

θαη ηα άιια ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα.
463

 ε απηφ ην «θίλεκα» ζπκκεηείραλ θαη νη 

έιιελεο κεηνλνηηθνί ηεο Γξφπνιεο, νη νπνίνη έγξαςαλ ζηνλ Hoxha γηα ηελ απφθαζε 

πνπ είραλ πάξεη λα εμαθαλίζνπλ ηηο εηθφλεο θαη ηνπο ζηαπξνχο πνπ είραλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο.
464

 

Σν 1967 ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θαηάθεξε ην ηειεπηαίν ρηχπεκα ζηηο 

ζξεζθείεο ηεο ρψξαο. Ο πφιεκνο ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαηεπζχλζεθε ζηε βάζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ εζηηψλ. Με εμαίξεζε ηε κεγάιε εθθιεζία ησλ Σηξάλσλ θαη ηεο 

θαζνιηθήο εθθιεζίαο, ζε φιε ηε ρψξα είραλ θιείζεη φιεο νη εθθιεζίεο, ηα ηδακηά, νη 

ηεθέδεο, νη ηνπξκπέδεο, ηα βαθνχθηα θ.ά. Ο αξηζκφο ηνπο έθηαλε ζπλνιηθά ζηνπο 

2.169 λανχο, απφ ηνπο νπνίνπο 740 ήηαλ ηδακηά, 608 νξζφδνμεο εθθιεζίεο θαη 

κνλαζηήξηα, 157 θαζνιηθέο, 530 ηεθέδεο, ηνπξκπέδεο θ.ά.
465

 

Σα ζξεζθεπηηθά απηά ηδξχκαηα παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, δηαηεξνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε φςε ηνπο 

θαη επνκέλσο ζησπεξά ζχκηδαλ ζηνπο πηζηνχο ηελ εθθιεζία ή ην ηδακί, θάηη πνπ ζα 

επεξέαδε θαη ηηο επφκελεο γεληέο. 
466

 Γη‟ απηφ ην ιφγν ζηελ θεληξηθή επηηξνπή ηνπ 

θφκκαηνο απνθαζίζηεθε κεξηθά απ‟ απηά λα θαηαζηξαθνχλ κε ηελ επίθιεζε ιφγσλ 

ξπκνηνκίαο, ιακβάλνληαο ηελ γλψκε ηνπ ιανχ θαη φπνπ ππήξρε δπλαηφηεηα λα 
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 Hoxha, Vepra 26, ζ. 92. 
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 Sherman, ό.π., ζ. 97. 
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 Leci, ό.π.,  ζ. 20. Βι. επίζεο Poulton, ό. π., ζ. 196. 
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 AQSh, F.511, V.1967, D.20, fl.23: Hysni Kapo, γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
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Ηνπιίνπ 1967. 
466

 ην ίδην, fl.24. 
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θηηζηνχλ λέα θηήξηα. επίζεο, ζα θαηαζηξέθνληαλ θαη απηά πνπ θηλδχλεπαλ λα 

θαηαξξεχζνπλ, ηα παιηά πνπ δελ είραλ ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία. Αθφκα, 

αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ζα άιιαδε ε φςε εθείλσλ πνπ απέθηεζαλ άιιεο ρξήζεηο, 

θπξίσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θηλεκαηνγξάθνη, ζπίηηα θαη εζηίεο  

πνιηηηζκνχ, παιαίζηξεο θ.ά.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ζηε ρψξα ππήξραλ 912 επαγγεικαηίεο θιεξηθνί, 

απφ ηνπο νπνίνπο 550 ηκάκεδεο θαη πεξίπνπ 400 ηεξείο, δεξβίζεδεο θαη άιινη. 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο, ζε φινπο εμαζθαιίζηεθε εξγαζία, 

αιιά έλαο αξηζκφο απηψλ, φληαο ειηθησκέλνη κεηά ην θιείζηκν ησλ ηδξπκάησλ, 

έκεηλαλ θνληά ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο εξγαδφηαλ ζηνπο γεσξγηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ελψ έλα κηθξφ κέξνο ηνπνζεηήζεθε ζε επηρεηξήζεηο. κσο, 

πξνέθππηε έλα δήηεκα γηα κεξηθνχο θιεξηθνχο πνπ ιάκβαλαλ ζχληαμε θαη είραλ 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο αθνχ κε ηε δέζκεπζε ησλ θνλδπιίσλ δηαθφπεθε θαη ε 

κηζζνδνζία ηνπο.
467

  

Ζ ζηάζε ησλ θιεξηθψλ έλαληη ησλ δηψμεσλ δελ ήηαλ ίδηα. Έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ θιήξνπ έδεημε «παηξησηηζκφ» θαη ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ είρε κε ην θφκκα. 

Απηνί θηλνχκελνη απφ ηελ πίζηε ηνπο ζην θφκκα, ζηήξημαλ απηή ηελ πξσηνβνπιία. 

Έλα άιιν κέξνο ησλ θιεξηθψλ, παξφιν πνπ δελ πείζηεθε γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζπκβηβάζηεθε ή 

θξαηνχζε ζησπεξή ζηάζε. Μεξηθνί άιινη αληηζηάζεθαλ θαη ζπλέρηδαλ λα 

αληηζηέθνληαη ζε απηή ηελ θίλεζε ελάληηα ζηε ζξεζθεία. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

πξνζπάζεζαλ λα μεζεθψζνπλ ηνπο πηζηνχο ελάληηα ζε απηφ ην θίλεκα. Δπηπιένλ 

επηρείξεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηε δξάζε ελάληηα ζηε ζξεζθεία κε ηελ θνιεθηηβνπνίεζε 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ θήπσλ θαη κε άιια κέηξα ηνπ θφκκαηνο.
468

 

Μεηά ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ θιήξνπ, ε θπβέξλεζε 

θαηήγγεηιε «αληηδξαζηηθνχο ηεξσκέλνπο» γηα αλάκημε ζε «αληεπαλαζηαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο» θαη ε αληίδξαζή ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξή αθνχ πξνρψξεζε ζε 

ζπιιήςεηο, δίθεο θαη εθηειέζεηο θιεξηθψλ.
469

 

Αλάινγα δηαθνξεηηθή ήηαλ θαη ε ζηάζε ηνπ ιανχ. ε κεξηθέο πεξηνρέο νη 

αληίπαινη ζε απηή ηελ θίλεζε ελάληηα ζηε ζξεζθεία ηελ παξνπζίαδαλ σο θηλεδηθή 

αληηγξαθή, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Γηαηί κηκνχληαη ηνλ θφζκν, ηελ Κίλα;», 
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 ην ίδην, fl. 25. 
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 ην ίδην, fl. 26. 
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 Υξεζηίδεο, ό. π.,  ζ. 34. 
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«απηνί αθνινπζνχλ ην δξφκν ηεο Κίλαο» θαη άιια παξφκνηα.
470

 ηνπο Αγ. αξάληα 

θαη ην Αξγπξφθαζηξν θπθινθνξνχζαλ ζπλζήκαηα φπσο «ηψξα πνπ ράιαζαλ νη 

εθθιεζίεο θαη δηψρηεθαλ νη ηεξείο, ζα έρνπκε πνιιέο αηπρίεο, ζα αλαηξαπεί ν 

θφζκνο». ην Γεσξγνπηζάηη ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, ζην ζπίηη ηνπ γξακκαηέα ηεο 

νξγάλσζεο έξημαλ επηζηνιή, ζηελ νπνία ηνλ θαηαξηνχληαλ θαη ηνλ απεηινχζαλ γηα 

ηελ θαηαζηξνθή ηεο εθθιεζίαο. ηνλ Αγ. Βιάζην ηνπ Γπξξαρίνπ κεξηθά άηνκα 

αληηκεηψπηζαλ κε πέηξεο ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηνπ ζρνιείνπ «Ναΐκ Φξάζεξη» πνπ 

ππνζηήξηδαλ ηε λενιαία ηνπ ρσξηνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πάξεη ηελ εθθιεζία.
471

  

Δθηφο απ‟ ηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα ηδακηά αλαπηχρζεθε 

ηαπηφρξνλα θαη ν αγψλαο ελάληηα ζηα δφγκαηα θαη ζηηο ηεξνηειεζηίεο, θάηη πνπ 

κεηέθεξε ηε δηακάρε κέζα ζε θάζε νηθνγέλεηα. Έηζη έλα κέξνο ησλ εηθφλσλ, ησλ 

θαληειηψλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ ζηα ζπίηηα ησλ πηζηψλ παξαδφζεθαλ θαη 

θαηαζηξάθεθαλ. Οη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ενξηέο πεξηνξίζηεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο ενξηέο.
472

  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην θίλεκα ελάληηα ζηε ζξεζθεία είρε αληίθηππν 

ζηελ θνηλσλία. Οη άλζξσπνη ειηθίαο 30-50 εηψλ, εμαηηίαο ηεο αληηζξεζθεπηηθήο 

πξνπαγάλδαο πνπ έθαλε ην Κφκκα θαζψο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, δελ εμέθξαδαλ δπζαξέζθεηα γηα ηηο αιιαγέο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα. 

κσο, νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο άλζξσπνη ήηαλ αλήζπρνη θαη πξνβιεκαηηζκέλνη 

ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ εζίκσλ ηεο. Γη‟ απηφ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα κέξνο ησλ πηζηψλ ζπλέρηζε ηνλ ενξηαζκφ ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

γηνξηψλ θαη ηεξνηειεζηηψλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Γπξξαρίνπ, ησλ Αγ. αξάληα θαη ηνπ 

Αξγπξνθάζηξνπ ζπνξαδηθά έβαςαλ απγά ην Πάζρα. ηνπο Αγ. αξάληα, ζην 

Αξγπξφθαζηξν, ζην Γπξξάρην δηαπηζηψζεθε φηη νη πηζηνί ρξηζηηαλνί άθνπγαλ ζπρλά 
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 AQSh, F.511, V.1967, D.20, fl.27:  Hysni Kapo, γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Κφκκαηνο πξνο ηνλ Thoma Deliana, «Raport Informativ mbi rezultatet e para të luftës kundër fesë dhe 

disa masa për thellimin e mëtejshëm të saj (Δλεκεξσηηθή αλαθνξά πεξί ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ αγψλα ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαη κεξηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζή ηνπ», Σίξαλα, 11 

Ηνπιίνπ 1967. 
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 ην ίδην. Σν θαηαζηξνθηθφ απηφ θίλεκα ελάληηα ζηε ζξεζθεία μεθίλεζε απφ ηνπο λένπο ηνπ 

ζρνιείνπ «Ναΐκ Φξάζεξη». Σν «θίλεκα ηνπ Γπξξαρίνπ» ήηαλ ην πην νξγαλσκέλν θαη ην πην 

«απνηειεζκαηηθφ». Απηή ε θίλεζε πήξε γεληθφ θαηαζηξνθηθφ ραξαθηήξα θαη επεθηάζεθε ζε φιε ηε 

ρψξα, βι. Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar, ζ. 706. 
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 AQSh, F.511, V.1967, D.20, fl.30:  Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο Hysni 

Kapo πξνο ηνλ Thoma Deliana, «Δλεκεξσηηθή αλαθνξά πεξί ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγψλα 

ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαη κεξηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζή ηνπ», Σίξαλα, 11 Ηνπιίνπ 1967. 

Απηή ε ηαθηηθή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ είρε αξρίζεη πνιιά ρξφληα πξηλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 1959, ν Hoxha ζρεδίαζε επίζθεςε ζην ρσξηφ Βφδξηζηα ηελ εκέξα ηεο Αγ. Σξηάδαο, 

φπνπ γηφξηαδε ην κνλαζηήξη ηεο Αγ. Σξηάδαο ηεο Πέπειεο. Ζ επίζθεςε απηή ηνπ Hoxha ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξάπεθε ζε γηνξηή ηνπ ρσξηνχ Βφδξηζηα θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ, βι. Μπάξθαο, ό. π., ζ. 257. 
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ζξεζθεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κεηέδηδε ην ξαδηφθσλν απφ ηε Ρψκε, ηελ Αζήλα, ηελ 

Κέξθπξα. Δπίζεο παξαθνινπζνχζαλ ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ζξεζθεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ζπρλά κέζσ ηνπ ηεισλείνπ ηα 

επαλαπαηξηδφκελα άηνκα έθεξλαλ καδί ηνπο βηβιία ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηεξά θεηκήιηα.
473

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην Κφκκα ήζειε λα εκβαζχλεη ηηο 

αληηζξεζθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ήδε μεθηλήζεη θαη παξάιιεια ζεσξνχζε 

απαξαίηεην λα μεθηλήζνπλ λέεο επηρεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ κία ηδενινγηθή θαη 

πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

πιηζηηθήο θνζκναληίιεςεο. Κξίζεθε απαξαίηεην λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ησλ 

νξγαλψζεσλ ηνπ θφκκαηνο ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, φπσο ην 

Πάζρα θαη ην κπατξάκη, ησλ νλνκαζηηθψλ ενξηψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθέο 

ηεξνηειεζηηψλ, φπσο ε λεζηεία, ε ζεία θνηλσλία, ε βάπηηζε, ην ξακαδάλη. 

Δπηπιένλ, ηέζεθε ην δήηεκα αιιαγήο ηεο νλνκαζίαο κεξηθψλ ρσξηψλ θαη 

ηνπσλπκίσλ, ην φλνκα ησλ νπνίσλ είρε ζξεζθεπηηθή ή μέλε πξνέιεπζε ή πξνεξρφηαλ 

απφ ηελ ηάμε πνπ ζεσξνχηαλ φηη εθκεηαιιεχηεθε ην ιαφ, φπσο γηα παξάδεηγκα, Αγ. 

Μαξία, Βεληδέινο, Διιάδα, Αγά-κπέε θ. ά. 

 Παξάιιεια έπξεπε λα γίλεη κία κεγάιε εθζηξαηεία γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

εηθφλσλ, ησλ βηβιίσλ, ησλ θαληειηψλ θαη ησλ άιισλ ζξεζθεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη 

εηθφλεο πνπ αθαηξέζεθαλ  απφ ηνπο ηνίρνπο θαη κπήθαλ ζηα κπανχια έπξεπε λα 

εμαιεηθηνχλ. Γη‟ απηφ, ν αγψλαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έπξεπε λα ζπλερηζηεί 

κέζσ κίαο επξείαο θαη έληνλεο «αζετζηηθήο-επηζηεκνληθήο εξγαζίαο» θαη ηεο ιήςεο 

λέσλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ελεξγνπνηψληαο γη‟ απηφ ην ζθνπφ ηε λενιαία θαη ηνπο 

καζεηέο. 

Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ εζίκσλ κε 

λέα έζηκα θαη θαλφλεο. Έηζη, ενξηάδνληαλ κφλν ηα γελέζιηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

λέσλ θαη φρη νη νλνκαζηηθέο ενξηέο ηνπο. ηηο θεδείεο δελ δηνξγαλψλνληαλ πιένλ 

θνπξκπάληα θαη δείπλα, αιιά γίλνληαλ πην απιέο ηειεηέο. Δπεηδή ν ενξηαζκφο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ, θπξίσο ζηα ρσξηά, ήηαλ ζπλάκα θαη κία αλάγθε γηα 

ςπραγσγία, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Κφκκαηνο έζηεηιε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 

ψζηε νη θνκκαηηθέο επηηξνπέο, νη νξγαλψζεηο βάζε, νη νξγαλψζεηο ησλ «καδψλ» θαη 
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 AQSh, F.511, V.1967, D.20, fl.31: Γξακκαηέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κφκκαηνο Hysni 

Kapo πξνο ηνλ Thoma Deliana, «Δλεκεξσηηθή αλαθνξά πεξί ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγψλα 

ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαη κεξηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζή ηνπ», Σίξαλα 11 Ηνπιίνπ 1967. 
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ηα πνιηηηζηηθά-θαιιηηερληθά ηδξχκαηα λα αλαιάβνπλ ην θαζήθνλ ηεο νξγάλσζεο ησλ 

λέσλ «ζνζηαιηζηηθψλ» ενξηψλ.
474

 

χκθσλα κε ην Κφκκα, ε θχξηα κέζνδνο ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηε ζξεζθεία 

έπξεπε λα ήηαλ ε πεηζψ, δηφηη ην θιείζηκν ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδξπκάησλ έγηλε ζε 

ζχληνκν θαη γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο βεβηαζκέλσλ θαη 

βίαησλ ελεξγεηψλ, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φνηληθηνχ ησλ Αγ. αξάληα θαη 

αιινχ, φπνπ ην θαζεζηψο νηθεηνπνηήζεθε ηνπο ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο ρσξίο ηε ζέιεζε 

ηνπ ιανχ. Γη‟ απηφ έπξεπε λα εληαηηθνπνηεζεί ε δηαθσηηζηηθή θαη πεηζηηθή εξγαζία 

ηνπ θφκκαηνο, ψζηε ν αγψλαο ελάληηα ζηε ζξεζθεία λα είλαη επηηπρήο κέρξη ην ηέινο. 

Απ‟ ηελ άιιε κεξηά έλα κέξνο ηνπ θιήξνπ θαη ησλ θαλαηηθψλ πηζηψλ 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο ζηε λέα 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε. Οη θιεξηθνί πξνζπαζνχζαλ λα δηδάμνπλ ζηνπο 

πηζηνχο κεξηθέο ηεξνηειεζηίεο πνπ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κφλνη ηνπο ζην 

ζπίηη θαη ηνπο ζπκβνχιεπαλ φηη απηέο κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ εχθνια απφ ηνπο 

γνλείο ζηα παηδηά. Κήξπηηαλ φηη γηα λα πηζηεχεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα παο ζηελ 

εθθιεζία ή ζην ηδακί, γηαηί απηά είλαη απιψο ηφπνη ζπγθέληξσζεο θαη φηη ν 

άλζξσπνο κπνξεί λα πξνζεπρεζεί θαη ζην ζπίηη ηνπ, αξθεί ε θαξδηά ηνπ λα είλαη κε 

ηε ζξεζθεία.
475

 

Γηα ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο πξνβαιιφηαλ ε αλάγθε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αληηκεηψπηζεο αλάινγα κε ηα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ. Ζ λενιαία 

ζεσξνχηαλ πσο ήηαλ πεξηζζφηεξν απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηε ζξεζθεία. Μέζσ 

θχιισλ δηαπφκπεπζεο ελαληίνλ ησλ πηζηψλ καζεηψλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, 

ζηξαηησηψλ εληφο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ή εξγαηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, νη 

ζξεζθεπφκελνη δηαζχξνληαλ δεκνζίσο θαη ηαπηφρξνλα απνδνθηκαδφηαλ θαη 

επηθξηλφηαλ ε ζξεζθεία. Οη γπλαίθεο ζεσξνχληαλ πσο ήηαλ εθείλν ην θνκκάηη ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δηαηεξνχζε αθφκα ηε ζξεζθεία γηαηί απηέο ήηαλ πην θαηαπηεζκέλεο 

θαη πην «θαζπζηεξεκέλεο». Ζ ζξεζθεία ζεσξνχηαλ πσο ππήξμε ερζξφο ηεο γπλαίθαο. 

Ο αγψλαο γηα ηελ πιήξε ρεηξαθέηεζή ηεο ζπλδένληαλ κε ηελ απειεπζέξσζή ηεο απφ 

ηε ζξεζθεία θαη ηηο «ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο». ζν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, νη 

νπνίνη ήηαλ πνιχ αλήζπρνη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ θφκκαηνο, ε νξγάλσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ κεηψπνπ έπξεπε λα 
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 ην ίδην, fl. 32-34. 
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 ην ίδην, fl. 34-36. 
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δνπιέςεη εληαηηθά καδί ηνπο, δηαρεηξηδφκελε ην πξφβιεκα κε κεγάιε πξνζνρή θαη 

ρσξίο λα έξρεηαη ζε πξνζηξηβέο, αιιά θαη λα θάλεη ππνρσξήζεηο.
476

 

Ο αγψλαο ελάληηα ζηε ζξεζθεία ζα έπξεπε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ηα ρσξηά, ηηο ζπλνηθίεο 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζηάζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο 

έλαληη ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο (Αξγπξφθαζηξν, Αγ. αξάληα) θαη ελφο ηκήκαηνο 

ηεο Κνξπηζάο, ηεο Κνιηφληαο, ηεο Απιψλαο, ηνπ Φίεξη, ηνπ Μπεξαηίνπ, ηεο 

Ληνχζληαο, ηνπ Γπξξαρίνπ θαη αιινχ, φπνπ ε νξζφδνμε ζξεζθεία είρε κεγαιχηεξε 

επηξξνή. 

ηελ πεξηνρή ησλ Αγ. αξάληα απφ ηνλ κεηνλνηηθφ πιεζπζκφ πνπ 

απνηεινχζε ην 41,3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο (πεξίπνπ 2.500 άηνκα), απφ ην 

1932-1943 είραλ ιάβεη ζπζηεκαηηθή ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν 

μεθηλψληαο απφ ηε 2
ε
 ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Δπίζεο πνιινί άλζξσπνη πνπ 

είραλ απνθνηηήζεη απφ ζρνιεία ηεο Διιάδαο, φπσο ηνπ Βειιάο, ηεο Βνζηίλαο, ηεο 

Κέξθπξαο, ησλ Ησαλλίλσλ, είραλ δηδαρηεί ηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή δηαζήθε, ηελ 

ηζηνξία ησλ αγίσλ, ηε δνγκαηηθή, ηελ αζηξνινγία, ηελ ηζηνξία. Μφλν ζηελ πεξηνρή 

ησλ Αγ. αξάληα ππήξραλ 70 ζηειέρε πνπ είραλ απνθνηηήζεη απφ ζρνιεία ηεο 

Διιάδαο θαη 38 απ‟ απηνχο εξγάδνληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Με απηνχο έπξεπε 

λα γίλεη κία ηδηαίηεξε δνπιεηά γηα λα «απνηνμηλσζνχλ» απφ ηε ζξεζθεία θαη λα 

δηαπαηδαγσγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο κία λέα αζετζηηθή γεληά. εκαληηθφ ξφιν 

έπαηδαλ νη «νξγαλψζεηο ησλ καδψλ» γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο θνηλήο γλψκεο  θαη 

απηφ έπξεπε λα ζπλερηζηεί, αλαιακβάλνληαο θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.
477

 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ ηα κέζα πξνπαγάλδαο, ν θεληξηθφο θαη 

ηνπηθφο ηχπνο, ην ξαδηφθσλν, ηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ππνζηήξημαλ, 

πξνπαγάλδηζαλ θαη ηξνθνδφηεζαλ ηελ «θίλεζε ησλ καδψλ». Απ‟ απηφ πξνέθππηε φηη 

θαη ζην κέιινλ ήηαλ απαξαίηεηε ε επηζηξάηεπζε φισλ ησλ κέζσλ ηεο πξνπαγάλδαο 

γηα λα εμειηρζεί ν πφιεκνο κε επηηπρία θαη λα νδεγεζεί ζηελ απνκάθξπλζε ηεο 

ζξεζθείαο απφ ηελ θνηλσλία. Γη‟ απηφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θφκκαηνο ν 

θεληξηθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ηχπνο έπξεπε λα ζπλερίζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ αγψλα 

ελάληηα ζηε ζξεζθεία θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο λέεο «πξσηνβνπιίεο ησλ καδψλ», λα 

πξνπαγαλδίζεη ηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ εζίκσλ. Παξφιε ηελ δηαζέζηκε 

αληηζξεζθεπηηθή ινγνηερλία ζεσξνχληαλ απαξαίηεην νη εθδφζεηο απηέο λα 
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 ην ίδην, fl. 36-38. 
477

 ην ίδην, fl. 39-40. 



 

138 
 

δηεπξχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζεκαηηθή ηνπο κε αληηζξεζθεπηηθά ζέκαηα. Με ηε 

ζεηξά ηνπ ην ξαδηφθσλν ησλ Σηξάλσλ έπξεπε λα βειηηψζεη ην «ηδεν-πνιηηηθφ 

αζετζηηθφ-επηζηεκνληθφ» πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε 

ηνλ πνιηηηζκφ.
478

   

Σν ζρνιείν κε ηε ζεηξά ηνπ είρε έλα επξχ πεδίν θαη κεγάιν ξφιν λα 

επηηειέζεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο λέαο γεληάο κε ηελ πιηζηηθή, επηζηεκνληθή 

θνζκναληίιεςε. Σα δηάθνξα ηλζηηηνχηα φπσο ιανγξαθίαο, ηζηνξίαο, θηινινγίαο, 

έπξεπε λα θάλνπλ κειέηεο θαη λα εμεγήζνπλ ηνλ «αληηδξαζηηθφ» ξφιν ηεο ζξεζθείαο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Σα ζέαηξα, νη επηζεσξήζεηο, νη εξαζηηερληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο ησλ εζηηψλ πνιηηηζκνχ έπξεπε λα θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξεο 

θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηεξνηειεζηίεο θαη ηα ζξεζθεπηηθά έζηκα, αιιά θπξίσο λα 

πξνπαγαλδίζνπλ ηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ ζνζηαιηζηηθψλ εζίκσλ. Δπίζεο ην 

θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην «Shqipëria e re» εληειιφηαλ λα δηαρεηξηζηεί πεξηζζφηεξα 

ζέκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ νπηζζνδξνκηθψλ 

ζξεζθεπηηθψλ εζίκσλ, πξνπαγαλδίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα λέα ζνζηαιηζηηθά έζηκα.
479

 

Αθφκα, ην ππνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηα ηδξχκαηα πνπ εμαξηηφηαλ απ‟ 

απηφ έπξεπε λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο εθζέζεσλ κε θσηνγξαθίεο θαη 

πιηθφ πνπ ζηηγκάηηδαλ ηε ζξεζθεία. Σέινο, νη δηαλννχκελνη θαινχληαλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ απνθαζηζηηθφηεξν ξφιν ζηελ «αζετζηηθή-επηζηεκνληθή» 

πξνπαγάλδα.
480

 Ο αιβαληθφο ηχπνο έιαβε νδεγίεο λα θαηαθέξεηαη ζπλερψο ελαληίνλ 

ηεο ζξεζθείαο. Έηζη, εθδφζεθαλ πνιιά βηβιία θαη γξάθηεθαλ πνιιά άξζξα ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.
481

 

Ο πφιεκνο απηφο ελάληηα ζηε ζξεζθεία έθηαζε κέρξη ην ηέινο. Σν Πξνεδξείν 

ηεο Λατθήο Βνπιήο ηεο  Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο κε ην δηάηαγκα 4337 ηεο 13
εο

 

Ννεκβξίνπ 1967 «πεξί αθχξσζεο κεξηθψλ δηαηαγκάησλ», θαηήξγεζε ηελ ηζρχ ησλ 

πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ζηελ 

Αιβαλία.
482

 ηηο 30 Ννεκβξίνπ 1967 ζην Δ΄ πλέδξην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 
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 ην ίδην, fl. 41. 
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 ην ίδην, fl.  41-42. 
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 ην ίδην, fl. 42. 
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 Gazeta Zyrtare, Dekret 4337, 13 Ννεκβξίνπ 1967. 
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Κφκκαηνο ηεο Αιβαλίαο δηαθεξχρζεθε φηη ε Αιβαλία έγηλε ην πξψην αζετζηηθφ 

θξάηνο ηνπ θφζκνπ.
483
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ε) Γηώμεηο ελαληίνλ «βνξεηνεπεηξωηώλ» 

Η Sigurimi 

Ζ Sigurimi, ε Γηεχζπλζε Αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο, ηδξχζεθε πξηλ απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο απφ γηνπγθνζιάβνπο ζπκβνχινπο, θαζψο φιε ε 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΚΚΑ θαη ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο  ήηαλ γηνπγθνζιαβηθή. Δλ 

ηέιεη, ε γηνπγθνζιαβηθή θαη ζνβηεηηθή εκπεηξία είρε κεγάιε επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Sigurimi.  Ζ Sigurimi ήηαλ ην φξγαλν γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ, ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ πξφιεςε θάζε 

ελέξγεηαο, ε νπνία ζα έζεηε ζε θίλδπλν ην θαζεζηψο. Απηή θαζνδεγνχηαλ απφ ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα σο «εκπξνζζνθπιαθή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» πνπ έρηηδε ηε «λέα 

θνηλσλία» ζε ζπλεξγαζία κε ηε «ζπλεηαηξηζηηθή αγξνηηά». Ζ θχξηα θηινζνθία ηεο 

Sigurimi ήηαλ λα απνθαιχςεη, λα εμεηάζεη, λα βάιιεη ή λα ππνηάμεη ηα 

«αληηδξαζηηθά ζηνηρεία».
484

 

Ζ Sigurimi ππήξμε ν πην ζεκαληηθφο ζεζκφο πνπ είρε ην δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο θαη απνηεινχζε ηε ζεκαληηθφηεξε βάζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Hoxha∙ είρε 

πξφζβαζε ζε αζηείξεπηνπο πφξνπο θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα εηδηθά πξνλφκηα πνπ ηεο 

είραλ ρνξεγεζεί γηα λα ζπιιακβάλεη, λα θαηαζθνπεχεη, λα θπιαθίδεη, λα βαζαλίδεη, 

αθφκε θαη λα ζθνηψλεη.
485

  

Ζ Sigurimi έπαηδε βαζηθφ ξφιν ζηηο δηψμεηο ησλ αληηθξνλνχλησλ. Μεηά ην 

1948 δηεπζπλφηαλ απφ ην θφκκα ρσξίο λα ππάξρνπλ λνκηθέο βάζεηο. Γξνχζε κφλν κε 

βάζε ην ζρέδην ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΑ. Ζ 

πιαηθφξκα ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ 

πξνυπέζεηε φηη ηα κέιε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο δελ  ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ζπλεξγάηεο ηεο Sigurimi ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θφκκαηνο, ελψ  ην κπζηηθφ δίθηπν 

πιεξνθνξηψλ έπξεπε λα απνηεινχηαλ  ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηηο «έθπησηεο» απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε νηθνγέλεηεο, εμφξηζηεο 

ή πνπ είραλ ζπγγελείο εθηφο ηεο ρψξαο.
486

 

Ζ αζηπλνκία επέβιεπε θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα, είηε πξνζψπσλ, είηε 

νξγαλψζεσλ. Δίρε παληνχ έκπηζηνπο αλζξψπνπο θαη, δηαζέηνληαο απεξηφξηζηα κέζα, 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηεηζδχεη νπνπδήπνηε. Οη ξψζνη αμησκαηηθνί θξαηνχζαλ ηηο 
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επηηειηθέο ζέζεηο ηεο αζηπλνκίαο θαη νη αιβαλνί αζηπλνκηθνί, εθιεγκέλνη κεηαμχ ησλ 

«πιένλ πηζηψλ», ήηαλ κφλν εθηειεζηηθά φξγαλα.
487

  χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ 

έθηαλαλ ζηελ Διιάδα απφ καξηπξίεο θπγάδσλ, ζην Σεπειέλη έδξεπε ελδερνκέλσο 

έλα ηάγκα ηεο Δηδηθήο Σαμηαξρίαο ηεο Αζθάιεηαο ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία 

ζπλεξγαδφηαλ ζηελά κε ηα ηκήκαηα ηεο Sigurimi θαη ηεο αζηπλνκίαο. Ζ παξαπάλσ 

ηαμηαξρία απνηεινχηαλ απφ έκκηζζνπο εζεινληέο θνκκνπληζηέο, ν κηζζφο ησλ νπνίσλ 

θπκαίλνληαλ απφ 3-5.000 ιεθ. Απνζηνιή ηεο ηαμηαξρίαο ήηαλ ε θαηαδίσμε ησλ 

θπγάδσλ-εγθιεκαηηψλ, ησλ μέλσλ πξαθηφξσλ,
488

 θαη ε εμαθάληζε θάζε εζληθηζηηθνχ 

ζηνηρείνπ.
489

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δειηίν πιεξνθνξηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθνξηψλ  πξνο ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ 

ηεο Sigurimi ζηελ πεξηνρή Βνχξθνπ, Γίβξεο θαη Λεζηλίηζαο, φπνπ αλαθέξεη:  

«Απηή [ε Sigurimi] απνηειείηαη απφ νιίγνπο εθηειεζηάο εγθιεκαηίαο 

νίηηλεο έρνληεο δηθαίσκα δσήο θαη ζαλάηνπ [θαη] απνηεινχλ ηνλ δηαξθή 

θίλδπλνλ. Ζ αζθάιεηα εθ‟ φζνλ δελ θηππεζνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε 

εηο ηελ πεξηνρήλ καο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη σο ην ππ‟ αξηζ. 1 εκπφδηνλ εηο 

πάζαλ εκεηέξαλ θίλεζηλ».
490

  

Σν ΚΚΑ κεηαρεηξηδφηαλ θάζε κέζν γηα ηελ εμαζιίσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε 

δηαηήξεζε απηνχ ππφ ην θάζκα ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο εμνξίαο. Ζ Sigurimi 

κεηαρεηξηδφηαλ πνιιέο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ θαινχζε νξηζκέλνπο 

εγλσζκέλνπο Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο θαηά θαηξνχο θπιάθηζε, βαζάληζε θαη γεληθψο 

δίσθε, ηνπο δεηνχζε ζπγλψκε γηα ηα φζα ζπλέβεζαλ θαη ηνπο έιεγε πσο ην ΚΚΑ 

πείζηεθε γηα ηελ αζσφηεηά ηνπο θαη ηνπο δεηάεη ηε ζπλδξνκή γηα ηε ζνζηαιηζηηθή 

νηθνδφκεζε. Τπφ ηελ επήξεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ νη θιεζέληεο πξνζθέξνληαλ λα 

βνεζήζνπλ ην θαζεζηψο. Ζ ζπλήζεο εξγαζία ε νπνία ηνπο αλαηίζεην ήηαλ ε 

παξαθνινχζεζε αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ γηα ηα νπνία ν πξάθηνξαο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα ζπληάζζεη αθξηβέο δειηίν παξαθνινχζεζεο. Δπεηδή φκσο δελ ήηαλ 
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βέβαηνο εάλ ν παξαθνινπζνχκελνο ή νη παξαθνινπζνχκελνη δελ ήηαλ θη απηνί 

φξγαλα ηεο αζθάιεηαο, ππνρξεσλφηαλ πξάγκαηη λα δίλεη ην πξαγκαηηθφ δειηίν.
491

 

Πάλησο, είλαη γεγνλφο πσο ε Sigurimi έδξαζε θαη ζηα πην δπζπξφζηηα ρσξηά. Δθεί 

εληζρχζεθε θαη ππνβνεζήζεθε απφ 4-5 έκπηζηνπο ηνπ Κφκκαηνο ζε θάζε ρσξηφ, 

ελφπινπο, ρσξίο ακνηβή, εληεηαικέλνπο λα παξαθνινπζνχλ θάζε αλαηξεπηηθή 

θίλεζε. 
492

 

Γηα ηελ «απνηειεζκαηηθφηεξε» δξάζε ηεο, ε Sigurimi ίδξπζε ζηα Σίξαλα 

εηδηθή ρνιή Δθπαίδεπζεο 500 πεξίπνπ λέσλ επηιεγέλησλ κεηαμχ ησλ θαλαηηθψλ θαη 

δνθηκαζκέλσλ νπαδψλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, νη νπνίνη κεηά ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο ζα ζηέιλνληαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε 

ησλ δηθηχσλ θαηαζθνπείαο. Μεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπγθαηαιέγνληαλ θαη 150–

200 πεξίπνπ νκνγελείο βνξεηνεπεηξψηεο, νη νπνίνη πξννξίδνληαλ γηα ηηο ειιεληθέο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο.
493

 χκθσλα κε θάπνηεο εθηηκήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

πνιίηεο, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε Sigurimi, ελψ πνιινί 

άιινη ζπλεξγάζηεθαλ κε ην θαζεζηψο.
494

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιεηηνπξγνχζε θαη Δηδηθφ Γηθαζηήξην ηεο Sigurimi 

(1949-1956). Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ Hoxha, εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηθαηνζχλεο ήηαλ νπσζδήπνηε 

εληφο ησλ άγξαθσλ θαλφλσλ πνπ είρε ε Sigurimi. Σν δηθαζηήξην εθδίθαδε ππνζέζεηο 

εθείλσλ πνπ δε δέρνληαλ λα ππεξεηήζνπλ ζην δίθηπν θαηαζθνπείαο ηεο Sigurimi, ελψ 

είραλ ππνγξάςεη δήισζε ζπλεξγαζίαο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο θαη βαζαληζηεξίσλ. 

Απηνί ζεσξνχληαλ έλνρνη θαη ηηκσξνχληαλ κε πνηλέο θπιάθηζεο ή κε ζάλαην.
495

 

 

Φςλακέρ και Σηπαηόπεδα Σςγκένηπωζηρ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο (Ννέκβξηνο 1944-Μάξηηνο 

1991), εθηειέζηεθαλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο 5.037 άλδξεο θαη 450 γπλαίθεο. 

Καηαδηθάζηεθαλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ζε θαηαλαγθαζηηθή ππνρξεσηηθή εξγαζία θαη 
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 ην ίδην. 
492

 492
 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 77, ππνθάθ. 2: Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«εκείσκα Πιεξνθνξηψλ», Αζήλα, 26 Ηνπιίνπ 1950. 
493

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 77, ππνθάθ. 2: Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«εκείσκα Πιεξνθνξηψλ», Αζήλα, 26 Ηνπιίνπ 1950. 
494

 Human Rights Whatch/ Helsinki (έθδ.),  ό. π., ζ. 33.  
495

 Dervishi, Sigurimi i Shtetit, ζζ. 56-57.. 



 

143 
 

δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο 19.250 άηνκα. Δμνξίζηεθαλ 48.217 άλδξεο θαη 10.792 

γπλαίθεο.  Δθδηψρηεθαλ απφ ηηο θπξηφηεξεο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο παξακεζφξηαο 

πεξηνρήο 11.536 νηθνγέλεηεο.
496

 

ηελ Αιβαλία δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα θπιαθψλ δηάθνξσλ επηπέδσλ, 

φπσο ζην Αξγπξφθαζηξν, ζην Σεπειέλη, ζηελ Απιψλα, ζηελ Κνξπηζά, ζην Γπξξάρην, 

ζηα Σίξαλα, ζην Δικπαζάλ, ζην Μπνπξέιη, θαη αιινχ.
497

 Απφ ηα πξψηα ήδε ρξφληα 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνιιά ζηξαηφπεδα 

ππνρξεσηηθήο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, κε πνιηηηθνχο θαη θνηλνχο θξαηνχκελνπο, 

φπσο ζην Μαιίθη, Μπεληέλη, θ.ά. Αξρηθά ζηα ζηξαηφπεδα θξαηνχληαλ νη 

θπιαθηζκέλνη απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Οθηψβξην-Ννέκβξην. Σνλ ρεηκψλα, φκσο, 

πνπ ήηαλ αδχλαην λα δνπιέςνπλ ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, επέζηξεθαλ ζηηο 

θπιαθέο.
498

 

Δθηφο απφ ηα ζηξαηφπεδα εξγαζίαο κε ηνπο θπιαθηζκέλνπο είραλ 

δεκηνπξγεζεί θαη κεξηθά ζηξαηφπεδα εμφξηζησλ. ηα ζηξαηφπεδα απηά βξίζθνληαλ 

νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά θαη ειηθησκέλνπο. ην ζηξαηφπεδν Βάιηαο 

θνληά ζηα Σίξαλα βξίζθνληαλ 800 νηθνγέλεηεο, νη πεξηζζφηεξεο κε κηθξά παηδηά. 

ινη νη θπιαθηζκέλνη ζε απηφ ην ζηξαηφπεδν ήηαλ απφ ηε λφηηα Αιβαλία. Οη 

θπιαθηζκέλνη απφ ηε βφξεηα Αιβαλία εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα θνληά ζην 

Μπεξάηη. Σν ζηξαηφπεδν Σεπειελίνπ γηα ηηο νηθνγέλεηεο απφ ηε βφξεηα Αιβαλία ήηαλ 

επίζεο πεξηβφεην. Οιφθιεξεο νηθνγέλεηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε απηά ηα ζηξαηφπεδα, 

ελψ ζην ζηξαηφπεδν ηεο Υεηκάξαο ππήξραλ κφλν άλδξεο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

ήηαλ απφ ηε βφξεηα Αιβαλία.
499

 

 H θαηάζηαζε ζην ζηξαηφπεδν Σεπειελίνπ πεξηγξαθφηαλ ζηελ εθεκεξίδα 

Nova Macedonia σο εμήο: 

 «Τπάξρεη κφλνλ κία είζνδνο, δηα ηεο νπνίαο κφιηο θαη κεηά βίαο εηζέξρεηαη 

ην θνξηεγφλ ην νπνίνλ κεηαθέξεη ηνπο θπιαθηζκέλνπο. Απνηειείηαη απφ 

πέληε παξαπήγκαηα, εηο έθαζηνλ ησλ νπνίσλ θξαηνχληαη 250 έσο 300 

άηνκα. Δηο ηα ηξία πξψηα ππάξρνπλ κεξηθά θξεβάηηα εθζηξαηείαο, ελψ εηο 
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ηα άιια δχν ηα ζηξψκαηα θείληαη επί ηνπ δαπέδνπ. Φηινμελνχληαη ελ 

αθζνλία ςείξεο, ςχιινη θαη πνληίθηα. Σα παξαπήγκαηα έρνπλ 

θαηαζθεπαζζή κε επηειέο πιηθφλ θαη είλαη ζρεδφλ θαηεζηξακέλαη. Οη 

θξαηνχκελνη ππνθέξνπλ απφ δηαθφξνπο αζζελείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θπξηαξρεί ε θπκαηίσζηο. ινη νη θπιαθηζκέλνη εξγάδνληαη εθηφο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ θαη δελ δχλαληαη λα επηζηξέςνπλ πξηλ ή πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ην πξνθαζνξηζζέλ εηο απηνχο έξγνλ. Σν «έξγνλ» ηνχην θαζσξίζζε δηα ηνπο 

άλδξαο εηο έλα θπβηθφλ κέηξνλ θαπζίκνπ μπιείαο, ελψ δηα ηαο γπλαίθαο ε 

κεηαθνξά δχν «αγθαιηψλ» εθ ηεο ηδίαο μπιείαο. Ίζσο λα θαίλεηαη κία 

εχθνιε εξγαζία, δελ είλαη φκσο δηφηη ην δάζνο επξίζθεηαη εηο απφζηαζηλ 

ηξηψλ σξψλ πνξείαο απφ ηνπ ζηξαηνπέδνπ. ινη νη θπιαθηζκέλνη είλαη 

ελδεδπκέλνη κε ειαθξά θαη κεηαρεηξηζκέλα ελδχκαηα θαη ην «έξγνλ» 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζή, αλεμαξηήησο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Αη γπλαίθεο θαη ηα θνξάζηα εθβηάδνληαη ππφ ησλ θξνπξψλ. Οη αζζελείο δελ 

έρνπλ ηαηξηθήλ πεξίζαιςηλ. Σα παηδηά απνζλήζθνπλ επθφισο. Οη λεθξνί 

εληαθηάδνληαη εηο εηδηθφλ λεθξνηαθείνλ ην νπνίνλ θείηαη πιεζίνλ ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ».
500

 

ηε Ληνχζληα θξαηνχληαλ 500 εμφξηζηνη απφ ηηο πεξηνρέο Υεηκάξαο θαη 

Σεπειελίνπ. ηελ Κξνχγηα, ζηε θφδξα θαη ζην ηγηάρ ππήξραλ ζηξαηφπεδα 

εμφξηζησλ απφ ηηο πεξηνρέο Αξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο. Οη έιιελεο 

βνξεηνεπεηξψηεο θξαηνχληαλ θπξίσο ζηελ Κξνχγηα θαη ζην Τιηθνχθη (Yllikuq).
501

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1950 ζην νχθζ (Sukth) δεκηνπξγήζεθε ην ζηξαηφπεδν γηα ηνπο 

αηρκαιψηνπο «έιιελεο κνλαξρνθαζίζηεο». Πεξίπνπ 400 άηνκα ζπκκεηείραλ 

θαζεκεξηλά ζε εξγαζίεο γηα απνςίισζε δαζψλ, ζθάιηζκα βακβαθηνχ, 

ακπεινθαιιηέξγεηεο θ.ά. Ο ηφπνο ηεο εξγαζίαο απείρε δχν ψξεο απφ ην ζηξαηφπεδν, 

κε ηνπο ζπλνιηθά 616 Έιιελεο θξαηνπκέλνπο.
502

 

Οη άλζξσπνη πνπ πξνθπιαθίδνληαλ ή θπιαθίδνληαλ έξρνληαλ αληηκέησπνη κε 

ηε ρξήζε βίαο θαη ππφθεηληαη ζε θνβεξά βαζαληζηήξηα. Ο θξαηνχκελνο Υξήζηνο 

Σζίπαο, ν νπνίνο δηέθπγε αξγφηεξα ζηελ Διιάδα, αλέθεξε κεζφδνπο αλάθξηζεο θαη 

απφζπαζεο νκνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Αιβαλία. ηνλ αλαθξηλφκελν 
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παξνπζηάδνληαλ ςεπδείο θαηαζέζεηο γηα λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα νκνινγήζεη θαη 

κεηαρεηξίδνληαλ δηάθνξεο κεζφδνπο θαη βαζαληζηήξηα φπσο: ν αλαθξηλφκελνο 

ζηεθφηαλ φξζηνο, αθίλεηνο κε ην πξφζσπν πξνο ηνλ ηνίρν γηα πνιχ ψξα, ήηαλ φξζηνο 

ζε έλα πφδη θαη ππνρξεσλφηαλ λα θνπλάεη ζπλερψο ηα ρέξηα κέρξη λα εμαληιεζεί, 

ζηεξνχηαλ θαγεηνχ θαη λεξνχ, ήηαλ φξζηνο ζε έλα πφδη θαη ζην ζψκα ηνπ 

ηνπνζεηνχληαλ βάξε (ζίδεξα ή πέηξεο), γπκλφο (θέξσλ κφλν ζθειέα) θαη φηαλ 

επηθξαηνχζε ςχρνο ηνχ έξηρλαλ θξχν λεξφ θαη κεηά καζηηγσλφηαλ κε δεξκάηηλε 

δψλε. Δπίζεο, νη θξαηνχκελνη ππνβάιινληαλ ζε ειεθηξνζφθ ζην θεθάιη, ζηα 

γελλεηηθά φξγαλα ή εθαξκνδφηαλ επί απηψλ ε κέζνδνο ηεο αηψξεζεο ηνπ ζψκαηνο 

(ην ζψκα δεκέλν απφ ην έλα ρέξη θαη ην έλα πφδη κε ζθνηλί αθελφηαλ λα αησξείηαη γηα 

αξθεηή ψξα), ε κέζνδνο ηνπ ζηαπξνχ (θξέκνληαλ πάλσ ζε μχιηλν ζηαπξφ γπκλνί 

„θέξσλ κφλνλ ζθειέαλ‟ κε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα δεκέλα, κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχηαλ ζπλήζσο θαηά ηηο ρεηκεξηλέο λπθηεξηλέο ψξεο), ζηέθνληαλ 

μππφιπηνη κέζα ζε δεμακελή πνπ είρε κηζφ κέηξν λεξφ, λπρζεκεξφλ θαη γηα αξθεηέο 

εκέξεο. Σέηνηεο κεζφδνπο κεηαρεηξίδνληαλ νη άληξεο ηεο αζθάιεηαο γηα λα 

αλαγθάζνπλ ηνλ αλαθξηλφκελν λα νκνινγήζεη. Πνιιέο θνξέο παξνπζίαδαλ 

ςεπδνκάξηπξεο. Έηζη ν αλαθξηλφκελνο επέιεγε απφ ηνλ ζάλαην ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

απνδνρή σο αιεζείο ηηο ςεπδείο θαηαζέζεηο ζε βάξνο ηνπ.
503

 

Σα βαζαληζηήξηα θαη νη απάλζξσπεο ηηκσξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο 

ζηνπο ρψξνπο ηεο πξνθπιάθηζεο απέλαληη ζηνπο ζπιιεθζέληεο απφ ηα φξγαλα ηεο 

Sigurimi θαηά ηελ αλάθξηζε. Ο ζθνπφο ρξήζεο ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο θπζηθήο 

θαη ςπρνινγηθήο βίαο ήηαλ λα αλαγθάζνπλ ηνπο ζπιιεθζέληεο λα απνδερζνχλ ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ νη ίδηνη νη αλαθξηηέο είραλ εθεχξεη.
504

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα βαζαληζηήξηα ήηαλ ζχλεζεο κέζν ζην νπνίν 

πξνζέθεπγε ην θαζεζηψο. Μάιηζηα ην Πνιηηηθφ Γξαθείν είρε αζρνιεζεί κε ην 

δήηεκα απηφ, εθδίδνληαο νδεγίεο γηα ην πψο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη απέλαληη 

ζηνπο αληηπάινπο. Φπζηθά πνιιέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο απηέο δελ ζεκεηψλνληαλ ζηα 
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πξαθηηθά, φκσο ράξε ζηα εκεξνιφγηα έρνπλ δηαζσζεί ζρεηηθέο καξηπξίεο. Σν 

εκεξνιφγην ηνπ ηφηε κέινπο ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ, Bedri Spahiu καξηπξά πσο ηα 

βαζαληζηήξηα απνηεινχζαλ νδεγία ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ.
505

 

Αιιά θαη κεηά ηελ αλάθξηζε, ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα ε ρξήζε βίαο 

δε ζηακαηνχζε. Οη θξαηνχκελνη βαζαλίδνληαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο „λφξκαο‟ (θαζνξηζκέλε εξγαζία πνπ 

έπξεπε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ). ε αλαθνξά ηεο 7
εο

 Ηνπλίνπ 1952 αλαθέξεηαη φηη νη 

ηηκσξίεο πνπ επηβιήζεθαλ ήηαλ αθξαίεο: «ην ζηξαηφπεδν αξ. 1 θαη 2 νη 

θπιαθηζκέλνη μπινθνπήζεθαλ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο. Ο ππάιιεινο ππεξεζίαο ζην 

ζηξαηφπεδν ησλ ειιήλσλ κνλαξρνθαζηζηψλ ζηε Ληνχζληα έθιεςε θαη βαζάληζε ηνπο 

εμνξηζκέλνπο. Έρνπλ δηαπηζησζεί θαη αξθεηέο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο».
506

 

Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ δελ 

απνηεινχζε απνζηνιή ηεο ππεξεζίαο ησλ θπιαθψλ, αθνχ ε θαθνκεηαρείξηζε ήηαλ 

κέξνο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο πνηληθήο πνιηηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηθηαηνξίαο.
507

 

Ζ θαθνκεηαρείξηζε βαζηδφηαλ ζηε θηινζνθία ηνπ κίζνπο πνπ είρε θαιιηεξγήζεη ην 

θξάηνο απέλαληη ζηα δηάθνξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, θπξίσο απέλαληη ζηνπο 

πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο. Ζ ζπλήζεο θαηεγνξία «ερζξφο ηνπ ιανχ» ζεκαηνδνηνχζε 

ηελ άζθεζε βίαο, ηελ απνκφλσζε, ηνλ εμεπηειηζκφ, ηελ ηαπείλσζε θαη ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε.
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 Απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο Γηεχζπλζεο ησλ ηξαηνπέδσλ θαη ησλ 
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 Dervishi,  Sigurimi i Shtetit, ζ. 34. 
506

 Sufaj,  ό. π., ζ. 71. 
507

 ην ίδην, ζ. 94. Ο βνξεηνεπεηξψηεο Μελάο Πάξαο ζε ζπλέληεπμή ηνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε 

ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο: «Δμέηηζα ηελ πνηλή κνπ ζε δηάθνξα 

ζηξαηφπεδα θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ, θπιαθίζεηο, γηα πνιιά δηαζηήκαηα ήκνπλ ηειείσο 

απνκνλσκέλνο. Σελ πξψηε θνξά, κε απνκφλσζαλ γηα έλα ρξφλν ζπλερψο, ζηα ππφγεηα θάησ, κε 

ζπλερή θαζεκεξηλά βαζαληζηήξηα. Μέρξη κε ειεθηξηθφ ξεχκα κε έρνπλ βαζαλίζεη. Μνπ „βαδαλ ηα 

ζχξκαηα εδψ (ζηνπο θαξπνχο) ή εδψ ζηα απηηά. Γελ κπνξείο λα θαληαζηείο, ήηαλ ηξνκεξφ. ηαλ 

έβιεπαλ φηη ήκνπλ έηνηκνο λα μαπισζψ, ηφηε ην ηξαβνχζαλ θαη ζηακαηνχζαλ γηα ιίγν. Οχηε θαη ηα 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα κπνξείηε λα θαληαζηείηε. Βαξηά εξγαζία, πνιχσξε […]. Ση έξγα ήηαλ; Ήηαλ 

απνμεξάλζεηο ειψλ θαη ιηκλψλ ζηελ θεληξηθή Αιβαλία γηα λα γίλνπλ πξνζνδνθφξα κέξε. Ναη, αιιά 

ηα κέζα ήηαλ αξρέγνλα δελ είραλ ηίπνηα, κε ηνλ θαζκά ή ην θηπάξη […] νη φξνη ήηαλ απάλζξσπνη 

ηειείσο […] ε ηξνθή 600 γξ. ςσκί θαη κία θνπηάια ξχδη ή θαζφιηα ή καθαξφληα, φιν θη φιν 10 γξ. ην 

κεζεκέξη θαη 10 γξ. ην βξάδπ […] ε εξγαζία απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ […] ζην ηέινο νη άλζξσπνη 

απφ ηελ θνχξαζε δελ κπνξνχζαλ λα πεξπαηήζνπλ θαζφινπ. Να „ρεηε ππφςε ζαο φηη είρακε θαη 

θπιαθηζκέλνπο 80 ή 90 ρξνλψλ! Να ζαο πσ: ήξζε ν θαηξφο πνπ δελ είρακε ξνχρα λα θνξέζνπκε. Σα 

ξνχρα καο φια θνπξειηάζηεθαλ. Γνπιεχακε κέζα ζηηο βξνρέο, πεξπαηνχζακε θαη κία ψξα καθξηά […] 

ζρεδφλ φινη νη θπιαθηζκέλνη ήηαλ εκίγπκλνη», βι. ηε ζπλέληεπμε κε ηίηιν «Ζ απίζηεπηε ηζηνξία ηνπ 

βνξεηνεπεηξψηε Μελά Πάξα ζηα αιβαληθά gulans», ζην έλζεην «Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο θαη ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ», Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 13 (Φεβξνπαξίνπ 1997), 51-57. 
508

 Sufaj,  ό. π., ζ. 71. 
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Φπιαθψλ, πνιινί ζάλαηνη ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη εμνξηζκέλσλ επηζήκσο ζπλδένληαλ 

κε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο αζζέλεηεο.
509

 

Απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα 

πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ θαηαδηθάζηεθαλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο θαηαζθνπείαο. 

Αλάκεζα ηνπο ήηαλ θαη πάξα πνιινί βνξεηνεπεηξψηεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ην δηάζηεκα 

1949-1953 νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Βξεηαλίαο πξαγκαηνπνίεζαλ 

αξθεηέο απνζηνιέο πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ ζηελ Αιβαλία κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
510

  πρλά ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ειιεληθή 

θαηαζθνπεία ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ ακεξηθαληθή θαη ηελ αγγιηθή γηα ην αιβαληθφ 

δήηεκα. Ζ ειιεληθή θαηαζθνπεία έζηειλε νκάδεο ινθαηδήδσλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Μεξηθέο απφ ηηο νκάδεο πνπ ζηάιζεθαλ ζηελ Αιβαλία απφ ηελ 

Διιάδα ήηαλ εθείλεο ησλ αδειθψλ Άξδα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο, ε νκάδα 

Βιάρσλ ηνπ Κνχιε Πιαζφηη, ε νκάδα ηεο Πήιηνπξεο ηεο Υεηκάξαο θαη κεξηθέο 

κηθξέο νκάδεο απνηεινχκελεο απφ έιιελεο κεηνλνηηθνχο απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Πσγσλίνπ, Γξφπνιεο θαη Βνχξθνπ.
511

 

Σν 1951 ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ παξαθνινπζνχληαλ γηα «ειιεληθή 

θαηαζθνπεία» θαη σο «έιιελεο πξάθηνξεο» έθηαλε ηηο 4.000 άηνκα.
512

 Πάξα πνιινί 

βνξεηνεπεηξψηεο –κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ– ζπλειήθζεζαλ 

θαη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ή πνιπεηείο θπιαθίζεηο κε ηελ θαηεγνξία φηη ηέζεθαλ 

ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο θαη δξνχζαλ ζηελ Αιβαλία ζχκθσλα κε 

ηηο εληνιέο ηεο. Σελ ίδηα ρξνληά θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην νη Γηάλλεο θνχξαο, 

Γηάλλεο Εκπφγνο, Αρηιιέαο Γηαλίιαο, Γθφγθνο Γξάθνο, Γεκήηξεο Ρφληνο, φινη ηνπο 

απφ ηελ πεξηνρή ηεο Υεηκάξαο, κε ηελ θαηεγνξία φηη ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο 

ειιεληθήο θαηαζθνπείαο, φηη έδσζαλ ζηξαηησηηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη φηη παξείραλ ζηέγε ζε δνιηνθζνξείο πνπ κεηέβεζαλ ζηελ Αιβαλία 

απφ ηελ Διιάδα.
513

 

Οη ζπγγελείο ησλ θαηαδηθαζζέλησλ, αιιά θαη θάπνηνη ζπγρσξηαλνί δεηνχζαλ 

κε αηηήζεηο ηνπο λα ηνπο δνζεί ράξε θαη λα ηνπο ραξηζηεί ε δσή.
514

 κσο νη «άιινη 
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 ην ίδην, ζ. 95. 
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 Βι. ελδεηθηηθά  Dervishi, Historia e Shtetit Shqiptar, ζζ. 632-634.  Sufaj, ό. π., ζζ. 74-81. 
511

 Musta,  Gjemat e komunizmit, ζ. 80. 
512

 Dervishi, Sigurimi i Shtetit, ζ. 83. 
513

 AQSh, F.489, V. 1951, D. 159, fl. 30:  Δηζήγεζε ηνπ ππνπξγνχ Λατθήο Άκπλαο Enver Hoxha πξνο 

ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ή κε ράξηηνο ζηνπο θαηαδηθαζζέληεο, Σίξαλα, 17 

Φεβξνπαξίνπ 1951. 
514

 Βιέπε  AQSh, F.489, V. 1951, D. 159, fl. 40-42, 46-48: Αηηήζεηο  πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο 

Βνπιήο  γηα απνλνκή ράξηηνο, Ννέκβξηνο 1950. 
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ζπγρσξηαλνί» θαη ε νξγάλσζε ησλ γπλαηθψλ ηεο Υεηκάξαο ζπκθψλεζαλ κε ηελ 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δεηνχζαλ ε εθηέιεζε ησλ θαηαδηθαζζέλησλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κπξνζηά ζην ιαφ ηεο Υεηκάξαο.
515

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1951 δηεμήρζε κία αθφκα πνιχθξνηε δίθε ζηα Σίξαλα 14 

αηφκσλ, θαηεγνξνπκέλσλ γηα θαηαζθνπεία. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Βαγγέιεο Γήκνο 

θαη ν ηέθνο Πέηξνο. Ο Βαγγέιεο Γήκνο απφ ην ρσξηφ Κιεηζάξη θαηεγνξήζεθε φηη 

θαηέθπγε ζηελ Διιάδα, ήξζε ζ‟ επαθή κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Βνξεηνεπεηξσηηθνχ Αγψλα θαη φηη ε ηειεπηαία, ε νπνία έπαημε ξφιν ζηελ εμεχξεζε 

καξηχξσλ ελψπηνλ ηεο Βαιθαληθήο Δπηηξνπήο, έζηεηιε επαλεηιεκκέλσο ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή, αξκφδηα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ Αιβαλία. χκθσλα κε ην θαηεγνξεηήξην, κεηά απφ ηελ πξνηξνπή ηνπ Βάζνπ 

Γθίλε, κέινπο ηεο ΚΔΒΑ, ν Γήκνο θαηέζεζε ελψπηνλ ηεο Βαιθαληθήο Δπηηξνπήο 

ςεχδε ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαη ηε κεηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ παξερφκελε βνήζεηα πξνο ηνπο έιιελεο παξηηδάλνπο. 

Καηεγνξήζεθε φηη δηέζρηζε ηα ζχλνξα δψδεθα θνξέο γηα λα νξγαλψζεη δίθηπν 

θαηαζθνπείαο ζηελ Αιβαλία, κε εληνιή ηνπ Γξαθείνπ Α/2 ηεο 8εο Μεξαξρίαο. Ο 

ηέθνο Πέηξνο θαηεγνξήζεθε σο βνεζφο ηνπ Βαγγέιε Γήκνπ θαη κέινο ηεο 

ειιεληθήο θαηαζθνπείαο.
516

 

Σν δηθαζηήξην επέβαιιε ζην Γήκν ηε ζαλαηηθή πνηλή. ηελ αίηεζή ηνπ γηα λα 

ηνπ ραξηζηεί ε δσή αλαθέξεη:  

«Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη εγψ ηψξα είκαη 22 ρξνλψλ. ηαλ κπήθα ζηελ 

ππεξεζία ηεο κνλαξρνθαζηζηηθήο θαηαζθνπείαο ήκνπλ ζε κηθξφηεξε 

ειηθία. Ξεγειάζηεθα απφ ηηο πξνδνηηθέο αξρέο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

Ησαλλίλσλ νη νπνίεο κε έπεηζαλ λα κπσ ζηελ «Αζθάιεηα» εμαπαηψληαο κέ 

κε ςεχηηθε “παηξησηηθή” πξνπαγάλδα θαη εθκεηαιιεπφκελνη ηελ  χπαξμε 

κεηνλνηηθνχ ζέκαηνο. Γηα ράξε ηεο λεαξήο ειηθίαο κνπ -22 εηψλ- ηεο 

                                                           
515

 ην ίδην, fl. 43-45, 49: Σειεγξαθήκαηα πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο Βνπιήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο ησλ θαηαδηθαζζέλησλ κπξνζηά ζην ιαφ ηεο Υεηκάξαο. 
516

 Βι. ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2:  Διιεληθή πξεζβεία ζηελ ΔΓ πξνο Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Πεξί δίθεο Αιβαλψλ αληηθνκνπληζηψλ ζηα Σίξαλα», Μφζρα, 18 Οθησβξίνπ 1951 θαη 

AQSh, F.489, V. 1951, D. 159/2, fl. 107:  Έθζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, Suaip 

Panariti πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο Βνπιήο, Σίξαλα, 27 Οθησβξίνπ 1951. 
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κεηακέιεηάο κνπ, ηελ εμαπάηεζήο κνπ θαη ηεο θαηαγσγήο κνπ, κεζαίνο 

ρσξηθφο, παξαθαιψ λα δεηρηεί επζπιαρλία θαη λα κνπ ραξηζηεί ε δσή».
517

  

Ζ αίηεζε ηνπ απνξξίθζεθε.
518

 

Σελ ίδηα ρξνληά θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ν Αξζέλ Πξίθηε απφ ην  Πηθέξαζη 

–ν νπνίνο ήηαλ εμνξηζκέλνο ζην Σεπειέλη αθνχ ν αδεξθφο ηνπ Γθφιε Πξίθηε 

ζχκθσλα κε ηε Sigurimi ήηαλ πξάθηνξαο ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο, ελψ ν 

παηέξαο ηνπ θαη ν αδεξθφο ηνπ ήηαλ εμνξηζκέλνη– κε ηελ θαηεγνξία πσο, ελψ ήηαλ 

ζπλεξγάηεο ηεο Sigurimi, ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο.
519

 Ζ 

αίηεζή ηνπ γηα λα ηνπ ραξηζηεί ε δσή απνξξίθζεθε απφ ηελ αιβαληθή βνπιή.
520

 

Ο Ekrem Zeko ζηάζεθε πην ηπρεξφο αθνχ ν Hoxha εηζεγήζεθε ζηελ 

αιβαληθή βνπιή ε ζαλαηηθή πνηλή πνπ ηνπ είρε επηβιεζεί λα κεηαηξαπεί ζε ηζφβηα κε 

θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. Καηαδηθάζηεθε κε ηελ θαηεγνξία φηη είρε ζρέζεηο κε ηνπο 

δνιηνθζνξείο πνπ έζηεηιε ε ειιεληθή θαηαζθνπεία, θαζψο ηνπο παξείρε ζηέγε θαη 

πξνκήζεηεο θαη φηη καδί κε ερζξηθά ζηνηρεία δεκηνχξγεζε κία νκάδα πνπ έθαλαλ 

πξνπαγάλδα ελάληηα ζηε ιατθή εμνπζία.
521

 

Σν 1951 δχν θάηνηθνη απφ ην ρσξηφ Βπζθνχθη ηεο Κνξπηζάο, ν Κφιη Κνιηάηζη 

θαη ν Μηράιεο ηφξε, θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην. Ο Κνιηάηζη ζχκθσλα κε ην 

δηθαζηήξην ήηαλ επηθεθαιήο κίαο ερζξηθήο νκάδαο θαη δηαθαηερφηαλ απφ ηα 

ζνβηληζηηθά αηζζήκαηα ηεο κεγάιεο ηδέαο. Καηεγνξήζεθε πσο ήηαλ επαγγεικαηίαο 

πξάθηνξαο θαη φηη έθαλε πξνπαγάλδα γηα ηε βίαηε αλαηξνπή ηεο ιατθήο εμνπζίαο.
522

 

Ο ηφξε θαηαδηθάζηεθε κε ηελ θαηεγνξία φηη ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα ηνπ 

Κνιηάηζη.
523

 Σν αίηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ γηα λα ηνπ ραξηζηεί ε δσή έγηλε δεθηφ θαη 

θαηαδηθάζηεθε ζε ηζφβηα ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο κε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία.
524
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 AQSh, F.489, V. 1951, D. 159/2, fl.110: Αίηεζε ηνπ Βαγγέιε Γήκνπ πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο 

Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο, Σίξαλα, 2 Οθησβξίνπ 1951. 
518

 ην ίδην, fl.112: Γξακκαηέαο ηεο Λατθήο Βνπιήο, Sami Baholli  πξνο ην Σκήκα Φπιαθψλ θαη 

ηξαηνπέδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Σίξαλα, 5 Ηαλνπαξίνπ 1952. 
519

 ην ίδην, fl.5: Δηζήγεζε ηνπ ππνπξγνχ εζσηεξηθψλ Mehmet Shehu πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο 

Βνπιήο γηα κε απνλνκή ράξηηνο ζηνλ Αξζέλ Πξίθηε, Σίξαλα, 26 επηεκβξίνπ 1951. 
520

 ην ίδην, fl.9: Sami Baholli πξνο ηε Γηεχζπλζε ηεο Sigurimi, Σίξαλα, 20 Οθησβξίνπ 1951. 
521

 AQSh, F.489, V. 1951, D. 159, fl. 180: Δηζήγεζε ηνπ ππνπξγνχ  Άκπλαο ηνπ Λανχ, Enver Hoxha 

πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο Βνπιήο γηα κεηαβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζε ηζφβηα ππνρξεσηηθή 

εξγαζία, Σίξαλα,25 Μαΐνπ 1951.  
522

 AQSh, F.489, V. 1951, D. 159/2, fl. 157:  Έθζεζε «Πεξί ζαλαηηθήο θαηαδίθεο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ 

Κφιη Κνιηάηζη». 
523

 ην ίδην, fl. 158:  Έθζεζε «Πεξί ζαλαηηθήο θαηαδίθεο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ Μηράιε ηφξε». 
524

 ην ίδην, fl. 161:  Δλεκέξσζε ηνπ Sami Baholli πξνο Αλψηαην Γηθαζηήξην, Σίξαλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 

1952. 
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Σελ ίδηα ρξνληά ζχκθσλα κε ηειεγξάθεκα ηνπ αιβαληθνχ πξαθηνξείνπ 

εηδήζεσλ, ην αιβαληθφ δηθαζηήξην θαηαδίθαζε ζε ζάλαην δχν πινχζηνπο ρσξηθνχο, 

θνπιάθνπο, σο «πξάθηνξεο θαη δνιηνθζνξείο πνπ ελεξγνχζαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Διιάδνο». Αθφκα, δχν άιινη θαηεγνξνχκελνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηα ίδηα αίηηα ζε 

20 έηε θπιάθηζε. Ο απαγρνληζκφο ησλ δχν θαηαδίθσλ ζα γηλφηαλ (φπσο αλέθεξε ην 

αιβαληθφ πξαθηνξείν) “εηο ηνλ ηφπν φπνπ δηέπξαμαλ ηα εγθιήκαηά ηνπο”.
525

 

Γηα θαηαζθνπεία θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ην 1952 δχν άηνκα απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Πξεκεηήο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Κφιε Εαξάθη θαη ηνλ Μηράιε Νίθα, νη 

νπνίνη θαηεγνξήζεθαλ πσο, ελψ ήηαλ ζηελ ππεξεζία ησλ νξγάλσλ ηεο Sigurimi, 

έπαημαλ δηπιφ ξφιν ππέξ ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο, ζηελ νπνία παξείραλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηξαηησηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. 

Δπηπιένλ, φηη ζηξαηνιφγεζαλ θαη άιια άηνκα θαη ηα έζεζαλ ζηελ ππεξεζία ηεο 

ειιεληθήο θαηαζθνπείαο.
526

 Οη αηηήζεηο ηνπο γηα λα ηνπο ραξηζηεί ε δσή 

απνξξίθζεθαλ.
527

 

Σν 1961, απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο γηα θαηαζθνπεία ζηελ πξψηε ζέζε ήηαλ 

νη γηνπγθνζιάβνη «πξάθηνξεο», κεηά νη Έιιελεο θαη  ζηελ ηξίηε ζέζε νη  Ηηαινί. 

Μεηά ην 1961 πξνζηίζεληαη θαη νβηεηηθνί, Πνισλνί θαη άιινη «πξάθηνξεο».
528

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, απφ ηηο πην πνιχθξνηεο δίθεο ζεσξείηαη 

απηή ηεο νκάδαο ηνπ Teme Sejko. ηα πξφζπξα ηεο ξήμεο ηεο αιβαληθήο εγεζίαο κε 

ηε νβηεηηθή Έλσζε, μεθίλεζε πνιχθξνηε πνηληθή δίθε ελαληίνλ πνιιψλ κε ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλσκνζία ηεο γηνπγθνζιαβηθήο θαη ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο κε ηνπο ακεξηθαλνχο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο 

ζηελ Αιβαλία. Αξθεηνί απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο ήηαλ ηζάκεδεο. Ο Teme Sejko ν 

νπνίνο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, δελ πξφιαβε λα βξεζεί ελψπηνλ ηνπ εθηειεζηηθνχ 

απνζπάζκαηνο γηαηί πέζαλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ απφ αμησκαηηθνχο 

ηεο Sigurimi. Μεηά απ‟ απηφ ην γεγνλφο αθνινχζεζαλ θαηαδίθεο πνιιψλ αηφκσλ, 

πνιινί κε θαηαγσγή απφ ηε Θεζπξσηία (Σζακνπξηά), θαηεγνξνχκελνη σο 

«πξάθηνξεο ησλ Διιήλσλ».
529
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 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2:  «Αζξφαη ζαλαηηθαί εθηειέζεηο εηο Αιβαλίαλ πξνο δηάζσζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ Δλβέξ Υφηδα», Ηδηαηηέξα Τπεξεζία, Λνλδίλν, 22 Μαξηίνπ 1951. 
526

 AQSh, F.489, V. 1952, D. 139/1, fl. 52:  Δηζήγεζε ηνπ ππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Mehmet Shehu πξνο 

ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο Βνπιήο γηα απφξξηςε ησλ αηηεκάησλ απνλνκήο ράξηηνο, Σίξαλα, 29 Μαΐνπ 

1952. 
527

 ην ίδην, fl. 90:  Sami Baholli πξνο ηε Γηεχζπλζε ηεο Sigurimi, Σίξαλα, 16 Ηνπλίνπ 1952. 
528

 Dervishi,  Sigurimi i Shtetit, ζ. 76. 
529

 Sufaj,  ό. π., ζ. 85. 
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Ο Κψζηαο Φίιεο απφ ην ρσξηφ Μνπξζί θαη ν Βαγγέιεο Εάρνο απφ ην Αιχθν 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ην 1960 γηα ην αδίθεκα ηεο θαηαζθνπείαο ππέξ ηεο 

Διιάδνο θαη γηα δνιηνθζνξά, ελψ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ εηζήιζαλ ζηελ Αιβαλία 

είραλ ζθνπφ λα νξγαλψζνπλ έλνπιε εμέγεξζε.
530

 Σειηθά νη πνηλέο ηνπο 

κεηαηξάπεθαλ ζε 25 ρξφληα ζηέξεζε ειεπζεξίαο, απφ ηα νπνία 15 ζα ηα εμέηηαλ 

έγθιεηζηνη.
531

 Ο Ζιίαο Γθνχληα απφ ην ρσξηφ Βαινβίζηα θαη ν Απφζηνινο Ράγθαο 

απφ ην ρσξηφ Βιαρνυςεινηέξα θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην κε ηελ θαηεγνξία φηη 

είραλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο θαη έθαλαλ δηαθψηηζε θαη 

πξνπαγάλδα. Οη αηηήζεηο ηνπο γηα ράξε απνξξίθζεθαλ.
532

 Ο ηαχξνο Γθηφθαο 

(Γθφξα) απφ ηε Πνιχηζαλε επίζεο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην ην 1959 κε ηελ 

θαηεγνξία φηη ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο.
533

 

Ο Ali Gonxhaj απφ ηελ Κνλίζπνιε θαηεγνξήζεθε φηη ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα 

ηεο Κνλίζπνιεο πνπ δηεπζπλφηαλ απφ ηνπο Teme Sejko θαη Tahir Demi.
534

 

πλειήθζε ην 1960, αιιά δελ δηθάζηεθε καδί κε ηνπο άιινπο δηφηη έπαζε λεπξηθφ 

θινληζκφ θαη λνζειεχηεθε ζε ςπρηαηξείν. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε πνηλή ηνπ κεηαηξάπεθε 

ζε 25 ρξφληα ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο.
535

 Ο Mustafa Spaho απφ ηελ Κνξπηζά, ν Musa 

Çeliku επίζεο απφ ηελ Κνξπηζά, ν Γηάλλεο Εψγθαο απφ ην ρσξηφ Κακέληηζα, ν 

Γηψξγεο Μπνχληα απφ ην Λεζθνβίθη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην κε ηελ θαηεγνξία 

φηη κε βνήζεηα δνιηνθζνξέσλ θαη ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο δεκηνχξγεζαλ κία 

αληεπαλαζηαηηθή νξγάλσζε πνπ ζθνπφ είρε ηε βίαηε αλαηξνπή ηεο ιατθήο 

εμνπζίαο.
536

 

Ο Taho Sejko απφ ηνπο Φηιηάηεο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην δηφηη ζχκθσλα κε 

ην θαηεγνξεηήξην ήηαλ κέινο νξγάλσζεο ε νπνία επηδίσθε ηελ αλαηξνπή ηνπ 

θαζεζηψηνο κέζσ έλνπιεο εμέγεξζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ησλ Διιήλσλ, ησλ Γηνπγθνζιάβσλ θαη ηνπ 6
νπ

 ζηφινπ ησλ 

Ζ.Π.Α. φηη ήξζε ζ‟ επαθή κε ηνπο Teme Sejko, Tahir Demi, Abdyl Resuli θ.ά. θαη 

άξρηζε ηε δξάζε ηνπ ελαληίνλ ηεο ιατθήο εμνπζίαο. Καηεγνξήζεθε αθφκα γηα 
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 AQSh, F. 489, V. 1960, D. 105, fl. 3: Αίηεκα ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο γηα απνλνκή ράξηηνο 

θαηαδηθαζζέλησλ κε ζαλαηηθή πνηλή. 
531

 ην ίδην, fl. 4:  Γηάηαγκα 3176  πεξί απνλνκήο ράξηηνο, Σίξαλα, 25 Ννεκβξίνπ 1960. 
532

 ην ίδην, fl. 1-2:  Δηζήγεζε ηεο επηηξνπήο γηα κε απνλνκή ράξηηνο. 
533

 AQSh, F. 489, V. 1960, D. 29, fl. 1: Δηζήγεζε ηεο επηηξνπήο γηα κε απνλνκή ράξηηνο. 
534

 AQSh, F. 489, V. 1967, D. 141, fl. 69:  Απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, Σίξαλα, 8 

Απγνχζηνπ 1967.  
535

 AQSh, F. 489, V. 1967, D. 92, fl. 1:  Απφθαζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Λατθήο Βνπιήο. 
536

AQSh, F. 489, V. 1961, D. 21, fl. 2: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απφξξηςε αίηεζεο απνλνκήο ράξηηνο. 
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δηαθψηηζε θαη πξνπαγάλδα, φηη κίιεζε ελάληηα ζηα κέηξα πνπ ιάκβαλε ην θξάηνο γηα 

ηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία θαη ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ζχζηεκα∙  δηέδηδε πσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κνλίζπνιεο δελ εθηεινχληαλ έξγα θαη φηη ην ηζάκηθν ζηνηρείν δελ 

αληηκεησπηδφηαλ θαιά απφ ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο ηεο 

Αιβαλίαο.
537

  

Δπίζεο κε ηελ θαηεγνξία φηη ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο 

θαηαζθνπείαο θαη γηα ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα Teme Sejko θαη Tahir Demi 

θαηεγνξήζεθαλ νη Γηάλλεο Γαξνχιεο, πχξνο Λέπνπξεο, νθνθιήο Μερίιη θαη 

Σάθεο Κφηζη. Ο Γαξνχιεο θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο 

επηβιήζεθαλ πνηλέο θπιάθηζεο.
538

 χκθσλα κε ην δηθαζηήξην:  

«[…] Ο θαηεγνξνχκελνο Γηάλλεο Γαξνχιεο, φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην δηθαζηήξην, έρνληαο ειιεληθά 

ζνβηληζηηθά αηζζήκαηα, απφ ην 1927 έγηλε κέινο ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ πιιφγνπ γηα ηε Βφξεην Ήπεηξν. Έρεη απνδεηρζεί φηη σο κέινο 

ηεο παξαπάλσ νξγάλσζεο, ν θαηεγνξνχκελνο εξγάζηεθε γηα ην δηακειηζκφ 

ηεο Αιβαλίαο, δειαδή γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο λφηηαο Αιβαλίαο ζηελ 

Διιάδα. Απφ ην 1927 θαη κεηά ν θαηεγνξνχκελνο δελ δηέθνςε ηηο ζρέζεηο 

κε ηνλ ειιεληθφ χιινγν».  

Δπηπιένλ, ν πχξνο Λέπνπξεο θαηέζεζε ζην δηθαζηήξην φηη φρη κφλν 

ζπγθέληξσζαλ θαη έδσζαλ πιεξνθνξίεο ζηελ ειιεληθή θαηαζθνπεία, αιιά 

πξνπαγάλδηζαλ ζε δηάθνξα άηνκα φηη ε  «Βφξεηνο Ήπεηξνο» αλήθεη ζηελ Διιάδα.
539

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε πεξίπησζε ηνπ Αλαζηαζίνπ Μάξε απφ ην ρσξηφ 

Καθαβηά, ν νπνίνο ζπλειήθζε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην κε απαγρνληζκφ γηαηί 
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 AQSh, F.489, V.1962, D. 137, fl.16: Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, Σίξαλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 1962. 
538

 ην ίδην, fl.61-62: Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, Σίξαλα, 15 Μαΐνπ 1962. 
539

 ην ίδην, fl. 63. Γηα θαηαζθνπεία θαη ζρέζεηο κε ηελ νκάδα ηνπ Teme Sejko θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

ζάλαην θαη νη Γηψξγεο Σζνχθαιεο, Νηθφιαο Γθφηζεο θαη Νηθφιαο Μπάζηνο. Με ηελ ίδηα θαηεγνξία 

θαηαδηθάζηεθαλ θαη νη Γηψξγεο Νηφληε, Κψζηαο Γεκνπιάε, Σφληη Σδέγθα, Ράθν ηφξε, Γαξάδ 

Εηάγθν, Πήιην Γθφηζε, Κίηα Καπνπξάλη θαη Λεπηέξεο Σάζηνο, βι.  ζην ίδην, fl. 114-124: Απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, Σίξαλα, 8 Απγνχζηνπ 1962. ε ζάλαην θαηαδηθάζηεθαλ νη Βαζίιεο Γίηζαο, Ζιίαο 

Καπνπξάλη, Θενδσξάθεο Φάξα, Γεκήηξεο Γίηζαο, Γηαλλάθεο Λίηζε, επίζεο γηα θαηαζθνπεία ππέξ ηεο 

Διιάδνο θαη ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε πνπ είρε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο κέζσ έλνπιεο 

εμέγεξζεο, βι. AQSh, F.489, V.1963, D. 109, fl.139-141:  Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, Κνξπηζά, 18 

Ννεκβξίνπ 1963. Καηαδηθάζηεθαλ επίζεο νη Νίθνο Υήηνο, Απφζηνινο Νάηζε, Νηθφιαο Υαληδάξαο, 

Θενδσξάθεο Νίηαο, Υξήζηνο Γίηζαο, Βαζίιεο Σάθνο, Θενδσξάθεο Γθέξηδνο, Γηαλλάθεο Γθέξηδνο. Οη 

δχν πξψηνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο επηβιήζεθαλ πνηλέο πνιπεηνχο 

θπιάθηζεο, βι.  AQSh, F.489, V.1966, D. 125, fl. 70-74: Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, Σίξαλα, 13 

επηεκβξίνπ 1966. 
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έδσζε απφξξεηεο πιεξνθνξίεο ζηα ζηειέρε ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο θαη 

πξνθάιεζε δνιηνθζνξέο.
540

 Ο αλσηέξσ βξηζθφηαλ ζηα Γηάλλελα θαη σο κέινο νκάδαο 

εηζεξρφηαλ ζηελ Αιβαλία θαη δηέπξαηηε ζακπνηάδ ζε δηάθνξα ζεκεία. πλειήθζε 

απφ ηηο αιβαληθέο αξρέο εληφο ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο θαη κεηαθέξζεθε ζην 

Αξγπξφθαζηξν φπνπ ππέζηε βαζαληζηήξηα, θαηαδηθάζηεθε θαη απαγρνλίζηεθε ζηελ 

πεξηνρή Βξπζεξά, ζην ζεκείν πνπ είρε γίλεη ε αλαηίλαμε ελφο θξαηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο. Δπί ηξεηο κέξεο ηνλ πεξηέθεξαλ ζηα γχξσ ρσξηά, θξεκαζκέλν   πάλσ 

ζε απηνθίλεην πξνο παξαδεηγκαηηζκφ.
541

 

Οη δηψμεηο, φπσο εθηειέζεηο, θπιαθίζεηο, εμνξίεο, είραλ αξρίζεη απφ ηφηε πνπ 

αλέιαβε ηελ εμνπζία ν Hoxha.  Δθηφο απφ ηηο θαηαδίθεο γηα θαηαζθνπεία ππέξ ηεο 

Διιάδαο πνπ επηβιήζεθαλ ζε πνιινχο βνξεηνεπεηξψηεο, βαξηέο πνηλέο πνιπεηνχο 

θπιάθηζεο επηβιήζεθαλ ζε βνξεηνεπεηξψηεο θαη  γηα απφπεηξα δξαπέηεπζεο πξνο ηελ 

Διιάδα.
542

 Μεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο θαηαδηθάζηεθαλ ην 1950 κε ηελ θαηεγνξία 

απηή ήηαλ ν Θχκηνο Μάλνο (Γξφβηαλε), ε Φσηεηλή Εαθείξε (Λάκπνβν), ε Δπγελία 

Εαθείξε (Λάκπνβν), Αλαζηαζία Παλαγηψηε (Σζηάηηζηα), Πέηξνο Εαθείξεο 

(Λάκπνβν), ιγα Αδάκε (Κνξπηζά), Γηνβάλ Σδάζθα (Γξάςε), Ζιίαο Γξακφζη 

(Σζηθιίθη), Πήιηνο Σζάηζα (Σζηθιίθη). Οη πνηλέο πνπ ηνπο επηβιήζεθαλ απφ ην 

δηθαζηήξην ήηαλ 3-7 ρξφληα θπιάθηζεο.
543

 ηηο Μαξηίνπ 1950 ζπλειήθζεζαλ νθηψ 

βνξεηνεπεηξψηεο απφ ην ρσξηφ σπηθή θαη ηέζζεξηο αθφκα απφ ην ρσξηφ Υισκφ ηεο 

πεξηθέξεηαο Πσγσλίνπ.
544

 

Πάξα πνιινί βνξεηνεπεηξψηεο απνπεηξάζεθαλ λα δξαπεηεχζνπλ θαη θάπνηνη 

ηα θαηάθεξαλ θαη έθηαζαλ ζηελ Διιάδα. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1950, 25 άηνκα απφ ην 

ρσξηφ Καξφθη πέξαζαλ ηα ζχλνξα κε ηελ Διιάδα. Χο αίηηα δηαθπγήο αλέθεξαλ ηελ 

άγξππλε παξαθνινχζεζε απφ ηα φξγαλα ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ άζιηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Δπεηδή δελ ζπκκεηείραλ ζηηο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ην ρσξηφ ηνπο 

βξίζθεηαη θνληά ζηα ζχλνξα, ζεσξνχληαλ πάληνηε χπνπηνη θαη θνβνχληαλ φηη ζα 
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 AQSh, F.489, V.1964, D.24, fl. 1: Πξφεδξνο ηεο Λατθήο Βνπιήο Haxhi Lleshi  πξνο ην Αλψηαην 

πνηληθφ Γηθαζηήξην, Σίξαλα, 24 Μαξηίνπ 1964. 
541

 ΗΑΤΔ, 1964, θάθ. 78, ππνθάθ. 4:  Αζαλάζηνο Γθνγθψλεο πξνο ηνλ κφληκν πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

Γ. Παππά, Αζήλα, 28 Ηνπιίνπ 1964. 
542

 «Απφπεηξα δξαπέηεπζεο» απφ ηε ρψξα ραξαθηεξίδνληαλ θαη ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζηε κέζε 

ηεο πφιεο ησλ Σηξάλσλ θνηλνπνηνχζε ηελ αθφινπζε ζθέςε ηνπ: «άκπσο λα έθεπγα απφ ηελ 

Αιβαλία!», βι. Dervishi, Sigurimi i Shtetit, ζ. 74. 
543

AQSh, F. 490, V. 1951, D. 1173, fl. 55-57: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνο ην πξνεδξείν ηεο Λατθήο 

Βνπιήο, Καηάινγνο θπιαθηζζέλησλ γηα απνλνκή ράξηηνο ή κεηψζεηο πνηλψλ, Σίξαλα, 24 Ννεκβξίνπ 

1951. 
544

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 77, ππνθάθ. 2:  Γειηίν πιεξνθνξηψλ ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ πξνο ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Ησάλληλα, 22 Ηνπλίνπ (ή Ηνπιίνπ) 1950. 
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ζπιιακβάλνληαλ θαη ζα εθηνπίδνληαλ ή ζα θπιαθίδνληαλ κε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία, 

ελψ εμαηηίαο ηεο βαξηάο θνξνινγίαο είραλ πεξηέιζεη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. ινη νη 

θπγάδεο είραλ ζπγγελείο ζηελ Διιάδα θαη ππνιφγηδαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζψο 

θαη ζε απηήλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
545

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα έθηαζαλ ζηα Γηάλλελα 

ελλέα γπλαίθεο απφ ην ρσξηφ Υισκφ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ.
546

 

ζνη δελ ηα θαηάθεξλαλ λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα εθηεινχληαλ ή θαηέιεγαλ 

ζηε θπιαθή ή ζηελ εμνξία. ηηο 2 Μαΐνπ 1953 ζπλειήθζεζαλ ζην ρσξηφ Ραληάηη ν 

πχξνο ηδέξεο κε ηε ζχδπγφ ηνπ, φηαλ επηρείξεζαλ λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα. 

Δθηειέζηεθαλ ακέζσο ρσξίο θακία δηαδηθαζία. Σα πηψκαηα απηψλ, κε θαηαγσγή απφ 

ην ρσξηφ Γξφβηαλε, θνξηψζεθαλ ηελ επφκελε κέξα ζε ππνδχγηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

πεξηέθεξαλ γηα παξαδεηγκαηηζκφ ζηα ρσξηά Γιχλα, Καινγνξαληδή, Δπηζθνπή θαη 

Ληκπφρνβν ηεο πεξηνρήο Αξγπξνθάζηξνπ.
547

 

Σνλ ίδην κήλα ζπλειήθζεζαλ θαη άιινη βνξεηνεπεηξψηεο, φπσο ήηαλ ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Κάηζε Ρνχζζα απφ ηελ Καθαβηά, ε νηθνγέλεηα Γθάγθα απφ ηνπο 

Βνπιηαξάηεο, ε ζχδπγνο ηνπ δαζθάινπ Αρηιιέα Πξάζζνπ απφ ηελ Πέπειε, ε 

ζχδπγνο ηνπ Γεκήηξε Γθφγθνβα, ν νπνίνο έκελε ζηελ Ακεξηθή, κε ηελ θαηεγνξία φηη 

πξνεηνίκαδαλ ηε δηαθπγή ηνπο ζηελ Διιάδα.
548

  Σν 1954 ν Μήηζηνο Πήιηνο απφ ην 

ρσξηφ Λαδάηη θαηαδηθάζηεθε ζε 15 ρξφληα θπιάθηζεο επίζεο γηα απφπεηξα 

δξαπέηεπζεο ζηελ Διιάδα καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη γηα ην φηη έθαλε δηαθψηηζε 

θαη πξνπαγάλδα.
549

 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1957, ν Γεκήηξεο Κνπξηέζεο απφ ηελ 

πεξηνρή Αξγπξνθάζηξνπ θαηαδηθάζηεθε ζε 13 ρξφληα ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο γηα ην 

αδίθεκα ηεο ηέιεζεο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηαθπγή ηνπ ζηελ 

Διιάδα.
550

 Δπίζεο ην 1957 ν Θαλάζεο Γθνχιηνο  απφ ην ρσξηφ Λάκπνβν 

θαηαδηθάζηεθε ζε 15 ρξφληα ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο γηα ην αδίθεκα φηη ζε 

                                                           
545

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 1: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Έθζεζηο εμεηάζεσο 25  Β. Ζπεηξσηψλ θπγάδσλ», 23 Γεθεκβξίνπ 1950. 
546

 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 3:  Γειηίν ηεο ΚΔΒΑ, «Βνξεηνεπεηξσηηθά», 4 Ηαλνπαξίνπ 1950. 
547

 Βι. ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, ππνθάθ.5:  Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Γειηίνλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 27-8-1953», Αζήλα, 9 επηεκβξίνπ 1953 θαη ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 5, 

ππνθάθ. 2: Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Έθηαθηνλ δειηίνλ 

πιεξνθνξηψλ επί Αιβαλίαο», Αζήλα, 4 Ηνπιίνπ 1953. 
548

 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, ππνθάθ. 5: Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Γειηίνλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 27-8-1953», Αζήλα, 9 επηεκβξίνπ 1953. 
549

 AQSh, F. 489, V. 1963, D. 76, fl. 2: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο. 
550

 AQSh, F. 489, V. 1964, D. 37, fl. 2: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο. 
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ζπλεξγαζία κε ηε κεηέξα ηνπ απνπεηξάζεθαλ λα δηαθχγνπλ ζηελ Διιάδα.
551

  Σν 

1958 ν Βάζθν Σίθν θαηαδηθάζηεθε ζε 13 ρξφληα ζηέξεζε ειεπζεξίαο κε ηελ 

θαηεγνξία φηη απνπεηξάζεθε λα δξαπεηεχζεη ζηελ Διιάδα θαη έθαλε δηαθψηηζε θαη 

πξνπαγάλδα ελάληηα ζηε ιατθή εμνπζία.
552

  

Σν 1961 ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο θαηαδηθάζηεθαλ 

κε ηελ θαηεγνξία ηεο απφπεηξαο δξαπέηεπζεο απφ ηε ρψξα. Πεξίπνπ ην 30% ήηαλ γηα 

«δηαθψηηζε θαη πξνπαγάλδα» θαη ην ππφινηπν γηα θαηαζθνπεία θαη άιινπο 

ιφγνπο
553

. 

ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη θχξηεο θαηεγνξίεο γηα ηνπο αληηπάινπο 

ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ απηέο γηα «δνζηινγηζκφ», «κε θαηαβνιή ηνπ θνηλνχ θφξνπ», 

«πξνδνζίαο πξνο ηελ παηξίδα» θ.ά. Απηέο ζπλνςίδνληαλ ζηελ θπξηφηεξε θαηεγνξία 

απηψλ ησλ εηψλ, απηή ηνπ «ερζξνχ ηνπ ιανχ». ηα επφκελα ρξφληα, κε ηελ ςήθηζε 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελαληίνλ ησλ 

αληηπάισλ ηνπ θαζεζηψηνο ήηαλ εθείλεο ηεο «δηαθψηηζεο θαη ηεο πξνπαγάλδαο» θαη 

ηεο «πξνδνζίαο πξνο ηελ παηξίδα».
554

 

«Γηαθψηηζε θαη πξνπαγάλδα» ζεσξνχληαλ θάζε δεκφζηα ή κπζηηθή άζθεζε 

θξηηηθήο ελαληίνλ ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θξάηνπο απφ ην άηνκν πνπ 

παξαθνινπζνχηαλ. Υαξαθηεξίδνληαλ «δηαθψηηζε» εθθξάζεηο φπσο: «ην καγαδί δελ 

έρεη παηάηεο, κε ηη ζα δήζνπκε εκείο», «δε καο θηάλεη ην ςσκί λα θάκε», «εδψ δελ 

κπνξείο λα δήζεηο πηα», «απηφο ν ηφπνο έρεη γίλεη κία κεγάιε θπιαθή», «ε εγεζία δελ 

έρεη ην λνπ ηεο ζην ιαφ, αιιά ζηνλ εαπηφ ηεο», «ζάκπσο λα πεγαίλακε ζην 

εμσηεξηθφ λα δνπιεχακε», «ζην εμσηεξηθφ ην επίπεδν δηαβίσζεο είλαη πςειφ».
555

 Γηα 

παξάδεηγκα ν Κψζηαο Εαθεηξάηεο απφ ην Υσξηφ Λαδάηη ζπλειήθζε ην Ννέκβξην 
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AQSh, F. 489, V. 1963, D. 61, fl. 2: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο. 
552

 AQSh, F. 489, V. 1963, D. 70, fl. 5: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο. 
553

 Dervishi, Sigurimi i Shtetit, ζ.76. 
554

 Βι. Dervishi, ό. π., ζ. 73. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ πνηληθφ θψδηθα ηνπ 1952 βι. Sufaj, ό. π., 

ζ. 61-63.  πσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ ππάξρεη ζηελ αίζνπζα ηεο θνκκνπληζηηθήο ηξνκνθξαηίαο 

ζην Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν ησλ Σηξάλσλ, ην 1952 ν ηφηε ππνπξγφο δηθαηνζχλεο Bilbil Klosi 

δήισζε: «ηε ζχληαμε ηνπ λένπ πνηληθνχ θψδηθα είκαζηε εκπλεπζκέλνη απφ ην ζνβηεηηθφ πνηληθφ 

θψδηθα, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο γηα κία επαλάζηαζε ζηε ρψξα 

καο, ππνζηεξηδφκελε θαη θαηεπζπλφκελε απφ μέλα ζηνηρεία, ήκαζηαλ αλαγθαζκέλνη λα ιάβνπκε πην 

απζηεξά κέηξα θαη πνηλέο απ‟ απηά πνπ έρεη ν ζνβηεηηθφο πνηληθφο θψδηθαο».  
555

 Dervishi, ό. π., ζ. 73. 
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ηνπ 1959 θαη θαηαδηθάζηεθε ζε επηά ρξφληα ζηέξεζε ειεπζεξίαο γηα «δηαθψηηζε θαη 

πξνπαγάλδα».
556

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα ρξφληα ηεο θνκκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Αιβαλίαο εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ γηα ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, απζηεξέο πνηλέο επηβάιινληαλ θαη ζε άηνκα πνπ 

νηθεηνπνηνχληαλ ηε ζνζηαιηζηηθή πεξηνπζία. Γηα παξάδεηγκα, ην 1953 ν Νηθφιανο 

Μάιιηνο, θάηνηθνο Γξφβηαλεο, δηεπζπληήο ηνπ αγξνθηήκαηνο Καινγνξαληδήο θαη 

ζεκαίλνλ θνκκαηηθφ ζηέιερνο, θαηεγνξήζεθε γηα θαηάρξεζε 2.200.000 ιεθ πνπ 

αλήθαλ ζην παξαπάλσ αγξφθηεκα θαη εθηειέζηεθε.
557

 Αθφκα ν Παχινο Κνξάθεο 

απφ ην Γπξξάρην θαηαδηθάζηεθε ζε επηά ρξφληα ζηέξεζε ειεπζεξίαο δηφηη έθιεςε 

100 άδεηα ζαθηά αμίαο 30.600 ιεθ.
558

 

χκθσλα κε ηνλ Suaip Panariti ην έηνο 1961-1962 απμήζεθαλ ηα αδηθήκαηα 

ελάληηα ζην θξάηνο ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Σελ πξψηε ζέζε 

είραλ ηα αδηθήκαηα ελάληηα ζην θξάηνο, κεηά ηα πνηληθά αδηθήκαηα ελάληηα ζηε 

ζνζηαιηζηηθή πεξηνπζία, ελάληηα ζε πξφζσπα, βηαζκνί, θ.ά. Σα αδηθήκαηα ελάληηα 

ζην θξάηνο δηεπξάρζεζαλ απφ άηνκα κε βεβαξεκέλν πνιηηηθφ παξειζφλ, φζνη 

δειαδή είραλ ζπγγελείο εθηφο ρψξαο ή εθδήισλαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα θαη λα θαηαθχγνπλ ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. Απηή ε θαηεγνξία 

θαηείρε ηελ πςειφηεξε ζέζε. Αδηθήκαηα γηα δηαθψηηζε θαη πξνπαγάλδα δηέπξαμαλ 

εθείλνη πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ δχζθνιε, φηη ζηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζα έξζεη ε κέξα πνπ ε Αιβαλία ζα δερζεί επίζεζε απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη άιια. ζνλ αθνξά ηηο θινπέο ηεο ζνζηαιηζηηθήο πεξηνπζίαο, ηα 

αδηθήκαηα απηά δηεπξάρζεζαλ απφ άηνκα πνπ είραλ ζρέζε εξγαζίαο κε ην 

θαζεζηψο.
559
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 AQSh, F. 489, V.1963, D. 86, fl.12: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο. 
557

 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, ππνθάθ. 5:  Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Γειηίνλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 27-8-1953», Αζήλα, 9 επηεκβξίνπ 1953. 
558

 AQSh, F. 489, V.1959, D. 51,  fl.3: Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πξνο ην πξνεδξείν ηεο 

Λατθήο Βνπιήο γηα απνλνκή ράξηηνο. 
559

 AQSh, F. 489, V.1963, D. 77, fl. 2: Πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Λατθήο Βνπιήο, 

16 επηεκβξίνπ 1963. 
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Εξοπία 

 

Έλα άιιν κεγάιν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο 

ζηελ Αιβαλία απνηεινχλ νη εμνξίεο πνπ επηβιήζεθαλ ζε ρηιηάδεο πνιίηεο ηεο ρψξαο. 

Ζ εμνξία θαη ε εθδίσμε είραλ αξρίζεη απφ ην 1945, παξφιν πνπ δελ είλαη ζαθέο πάλσ 

ζε πνηα λνκηθή βάζε πξαγκαηνπνηνχληαλ. Σν 1947  ππήξραλ 1.272 εμνξηζκέλνη ζηελ 

Κξνχγηα θαη ζην Μπεξάηη.
560

 Ζ εμνξία θαη ε εθδίσμε σο δηνηθεηηθφ κέηξν 

ζεζπίζηεθε κε ην δηάηαγκα 649 ηεο 10
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1949 πνπ αλαζεσξήζεθε ζηα 

επφκελα ρξφληα απφ άιια δηαηάγκαηα.
561

 

Σν 1951 έθηαζαλ ζηελ Διιάδα πιεξνθνξίεο πσο ε αιβαληθή θπβέξλεζε -

κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηνπ λφκνπ πεξί ακλεζηίαο ε νπνία είρε ρνξεγεζεί 

ζηνπο θαηαθπγφληεο ζην εμσηεξηθφ– απνθάζηζε λα εθηνπίζεη ηνπο πιεζπζκνχο πνπ 

βξίζθνληαλ θνληά ζηα ζχλνξα, ρσξίο λα εμαηξνχληαη απ‟ ην κέηξν απηφ νη Αιβαλνί. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηελ παξακεζφξηα δψλε ησλ 

ειιεληθψλ κεηνλνηηθψλ ρσξηψλ. ιεο νη νηθνγέλεηεο ησλ δηαθπγφλησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Διιάδα κεηαθέξζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα.
562

 

Με βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Κφκκαηνο ζηηο 26 

Ηαλνπαξίνπ 1953 «πεξί εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Αιβαλίαο» απνθαζίζηεθε ε εθθαζάξηζε ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ απφ ηηο 

αλεπηζχκεηεο νηθνγέλεηεο. Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζηνπο 

λνκνχο απηνχο, θαηέγξαςε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ παξακεζφξηα 

δψλε θαη θαηέιεμε ζην λα ραξαθηεξίζεη 606 νηθνγέλεηεο σο αλεπηζχκεηεο. Απηέο νη 

νηθνγέλεηεο πέξαζαλ μαλά απφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Δμνξηψλ θαη Γεκεχζεσλ
563
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 Βι. Sufaj,  ό. π., ζ. 120. 
561

 ην ίδην, ζ. 117. 
562

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 1:  Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Γειηίνλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 30-6-51», Αζήλα, 11 Ηνπιίνπ 1951. 
563

 χκθσλα κε δηάηαγκα ηνπ 1949 πξνβιεπφηαλ δησγκφο, φρη εμνξία σο δηνηθεηηθφ κέηξν γηα ηα 

άηνκα πνπ ζεσξνχληαλ «επηθίλδπλα» γηα ηελ θνηλσλία θαη θπξίσο γηα ηα άηνκα πνπ είραλ δξαπεηεχζεη 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, βι. Sufaj, ό, π., ζ. 118. Ο δησγκφο, ε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε επηζηξνθή ηεο εθηεινχληαλ κε απφθαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ηνπ 

ππνπξγείνπ ησλ Δζσηεξηθψλ. Απηή ε εηδηθή επηηξνπή απνηεινχηαλ απφ επηά κέιε ηα νπνία νξίδνληαλ 

κε δηάηαγκα. Δπηθεθαιήο ήηαλ ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ. ηηο ζπζθέςεηο ηεο επηηξνπήο ζπκκεηείρε ν 

γεληθφο εηζαγγειέαο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, βι. Gazeta Zyrtare, Dekret 1906, 2 Απγνχζηνπ 1954. 

Αξγφηεξα, ε επηηξνπή δελ αζρνινχηαλ κε δεκεχζεηο, αιιά ζπλέρηδε λα ππάξρεη ζην ππνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ. Μεηά ην 1960, ε επηηξνπή απηή κεηαθέξζεθε ζηελ έδξα ηνπ πξσζππνπξγηθνχ γξαθείνπ  

θαη δηεπζπλφηαλ απφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ ππνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, βι. Dervishi, Sigurimi i Shtetit, ζ. 70. πκκεηείρε επίζεο ν γεληθφο εηζαγγειέαο θαη ν 

πξφεδξνο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαλ θαηά πιεηνςεθία, 

βι. Sufaj, ό. π., ζ.118. 
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πνπ γηα έλαλ αξηζκφ νηθνγελεηψλ απνθάζηζε πσο ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ηε 

ζπλνξηαθή γξακκή ή δελ ππήξραλ ζνβαξνί ιφγνη γηα λα νλνκαζηνχλ «αλεπηζχκεηεο». 

Σειηθά απνθαζίζηεθε λα εμνξηζηνχλ 460 νηθνγέλεηεο κε 2.393 άηνκα απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο πξνο ηα ελδφηεξα ηεο ρψξαο. 

ηελ έθζεζή ηεο ε επηηξνπή θαηέιεμε πσο ε κεζνξηαθή δψλε (500 κέηξα απφ 

ηε ζπλνξηαθή γξακκή) έπξεπε λα εθθαζαξηζηεί κε ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ 

νηθνγελεηψλ, ελψ ε παξακεζφξηα πεξηνρή (2-5 ρικ απφ ηε ζπλνξηαθή γξακκή) λα 

εθθαζαξηζηεί κφλν απφ ηηο χπνπηεο νηθνγέλεηεο γηα θαηαζθνπεία ή παξνρή αζχινπ ζε 

δνιηνθζνξείο ή νηθνγέλεηεο πνπ είραλ ζπγγελείο ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε 

Γηνπγθνζιαβία, ε Ηηαιία, ε Ακεξηθή. Οη πεξηζζφηεξνη εθηνπηζκνί επηβιήζεθαλ ζε 

βάξνο νηθνγελεηψλ απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα (Αξγπξφθαζηξν θαη Αγ. αξάληα) 

θαη αθνινπζνχζε ε πεξηνρή ηεο Σξνπφγηαο, ηεο θφδξαο θαη ηεο Κνξπηζάο, αθνχ απ‟ 

απηέο ηηο πεξηνρέο πξνέξρνληαλ νη πην πνιινί θπγάδεο.
564

 

Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε ηνλ εθηνπηζκφ απφ ηηο παξακεζφξηεο 

πεξηνρέο ησλ 460 αλεπηζχκεησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα ελδφηεξα 

ηεο ρψξαο. Γηα 154 νηθνγέλεηεο κε 686 άηνκα απνθαζίζηεθε λα εγθαηαζηαζνχλ εληφο 

ησλ ίδησλ παξακεζφξησλ λνκψλ, ελψ γηα 306 νηθνγέλεηεο κε 1.707 άηνκα 

απνθαζίζηεθε ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο λνκνχο Ληνχζληαο, Φίεξη θαη Απιψλαο.
565

 

Οη εθηειεζηηθέο επηηξνπέο ησλ παξαπάλσ λνκψλ αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε ηεο 

ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ γηα ηνπο εμνξηζκέλνπο κε ηε δεκηνπξγία 

απνκνλσκέλσλ ρσξηψλ. Δπίζεο πξνβιεπφηαλ λα ηνπο δνζεί γε ζηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο. Απφ ηνλ ηφπν πνπ έθεπγαλ ηνχο επηηξάπεθε λα πάξνπλ καδί ηνπο ηελ 

θηλεηή πεξηνπζία πνπ κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ.
566

  

Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξφηεηλε νη εθηνπίζεηο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ αξρίδνληαο απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο 10 εκεξψλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη δξαπεηεχζεηο. Αθφκα 

πξφηεηλε ζηα λέα ρσξηά γηα ηνπο εμφξηζηνπο νη θνκκαηηθέο επηηξνπέο ησλ ελ ιφγσ 

πεξηνρψλ λα νξίζνπλ κφληκν δηαθσηηζηή απφ ηνπο πην ηθαλνχο.
567

 Δλ ηέιεη ην 
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 AQSh, F. 490, V. 1953, D. 610, fl. 1: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, «Raport mbi shpërnguljet nga kufiri 

(Έθζεζε πεξί εθηνπηζκψλ απφ ην ζχλνξν)», Σίξαλα, 5 Ηνπλίνπ 1953. 
565

 ην ίδην, fl. 3: Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, «Mbi spastrimin e zonës kufitare nga 

familjet e padëshiruesme (Πεξί εθθαζάξηζεο ηεο παξακεζφξηαο πεξηνρήο απφ ηηο αλεπηζχκεηεο 

νηθνγέλεηεο)», Σίξαλα 1953. 
566

 ην ίδην, fl.3-4.  
567

ην ίδην, fl. 2: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, «Raport mbi shpërnguljet nga kufiri (Έθζεζε πεξί 

εθηνπηζκψλ απφ ην ζχλνξν)», Σίξαλα, 5 Ηνπλίνπ 1953. 
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ππνπξγηθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε ν εθηνπηζκφο ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηηο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο λα ιάβεη ρψξα κεηαμχ 1-15 επηεκβξίνπ 1953.
568

 

Έηζη, πνιιέο νηθνγέλεηεο εμνξίζηεθαλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο ρσξίο θακία 

απνδεκίσζε. Έλα παξάδεηγκα θαηά ην νπνίν εθηνπίζηεθαλ νη νηθνγέλεηεο ελφο 

νιφθιεξνπ ρσξηνχ είλαη ην Πεξδηθάξη ζηελ πεξηνρή Αγ. αξάληα. Οη νηθνγέλεηεο 

απηέο εθηνπίζηεθαλ επεηδή ην ρσξηφ ηνπο ήηαλ θνληά ζηε ζπλνξηαθή γξακκή.
569

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα ρσξηά ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ ππήξραλ 

απαγνξεπκέλεο δψλεο θαη ε θπθινθνξία ησλ αλζξψπσλ ήηαλ ειεγρφκελε. Ο 

Αλαζηάζηνο Σδψλεο, εξρφκελνο ζηελ Διιάδα, αλέθεξε φηη απφ ην ρσξηφ Καηνχλα 

κέρξη ην ρσξηφ Κνζνβίηζα θαη απφ ηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Ξεξηά κέρξη ηε 

νξνζεηηθή γξακκή ήηαλ απαγνξεπκέλε δψλε θαη φηη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο 

απαγνξεπφηαλ ε θπθινθνξία ζηα ρσξηά Καθαβηά, Καηνχλα, Αγ. Νηθφιαν, θαη 

Κνζνβίηζα.
570

  ρη κφλν απαγνξεπφηαλ ε θπθινθνξία κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ ζηα 

ρσξηά πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηα ζχλνξα, αιιά αθφκα θη απηνί πνπ πήγαηλαλ γηα 

εξγαζία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο έπξεπε λα έρνπλ εηδηθή άδεηα.
571

 Μάιηζηα, επεηδή 

ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ ππάιιεινη δηαθφξσλ ππεξεζηψλ κεηέβαηλαλ ζηηο πεξηνρέο 

απηέο ρσξίο άδεηα, ν Spiro Rusha κε έγγξαθφ ηνπ πξνο φια ηα ππνπξγεία θαη ηα 

θεληξηθά ηδξχκαηα θαζφξηζε ην πιαίζην ησλ κεηαθηλήζεσλ κε βάζε ην δηάηαγκα 10 

ηεο 5
εο

 Ννεκβξίνπ 1960.
572

 

Οη εμνξίεο ζπλερίζηεθαλ θαη ηα επφκελα ρξφληα ηεο θνκκνπληζηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Σν 1954 πνιιέο νηθνγέλεηεο απφ ηα ρσξηά ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, φπσο 

Κνζνβίηζα,  Καθαβηά, Αγ. Νηθφιανο, εθηνπίζηεθαλ κε ηε δηθαηνινγία φηη «ε 

απνκάθξπλζε απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπο έγηλε γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θίλδπλν 

επεηζνδίσλ εθ κέξνπο ησλ κνλαξρνθαζηζηψλ, πνπ απεηινχζαλ ηε δσή ηνπο». Μεηά 

απφ δηακαξηπξία 28 εθηνπηζζέλησλ αηφκσλ, ζρεηηθή επηηξνπή εμέηαζε ην δήηεκα ηεο 

απνθαηάζηαζήο ηνπο θαη απνθάζηζε λα επηηξέςεη ζε 11 νηθνγέλεηεο απφ ηελ 
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 ην ίδην, fl. 4: Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, «Mbi spastrimin e zonës kufitare nga 

familjet e padëshiruesme (Πεξί εθθαζάξηζεο ηεο παξακεζφξηαο πεξηνρήο απφ ηηο αλεπηζχκεηεο 

νηθνγέλεηεο)», Σίξαλα 1953. 
569

 Musta,  Libri i zi, ζ. 380. 
570

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 81, ππνθάθ. 6:  Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ηελ Πξνεδξεία ηεο Κπβεξλήζεσο, 

«Έθζεζηο Αμ/θνχ πλδέζκνπ ηεο 1
εο

 Οκ. Παξαηεξεηψλ ηεο 5-4-51», Αζήλα, 3 Μαΐνπ 1951. 
571

 ΗΑΤΔ, 1964, θάθ. 78, ππνθάθ. 4:  Αζαλάζηνο Γθνγθψλεο πξνο ηνλ κφληκν πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

Γ. Παππά, Αζήλα, 28 Ηνπιίνπ 1964. 
572

 AQSH, F.490, V.1961. D.1105, fl. 3: Πξσζππνπξγηθφ γξαθείν πξνο φια ηα ππνπξγεία θαη ηα 

θεληξηθά ηδξχκαηα, «Mbi lejet për brezin kufitar (Πεξί αδεηψλ γηα ηελ παξακεζφξηα πεξηνρή)», Σίξαλα, 

19 επηεκβξίνπ 1961. 
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Κνζνβίηζα θαη ηελ Καθαβηά λα επηζηξέςνπλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο,
573

 ελψ νθηψ 

νηθνγέλεηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε δεκφζηεο θαηνηθίεο ζην ρσξηφ ηνπο ή ζε άιια 

γεηηνληθά ρσξηά ζην εζσηεξηθφ. Δπηπιένλ, γηα θάπνηεο νηθνγέλεηεο απνθαζίζηεθε λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηηο θαηνηθίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ήηαλ εμφξηζηνη θαη πνπ ηηο 

θαηνηθίεο ηνπο δηαρεηξηδφηαλ πιένλ ην Λατθφ πκβνχιην.
574

 Οη ππφινηπεο νηθνγέλεηεο 

ηαθηνπνηήζεθαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.
575

 

Σν δηάηαγκα 1906, ηεο 2
εο

 Απγνχζηνπ 1954 πξνέβιεπε φηη κπνξνχζε λα 

απνθαζηζηεί ε εμνξία ή ε εθδίσμε ελαληίνλ αλζξψπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο 

«θνηλσληθά επηθίλδπλνη». Κηλδχλεπαλ επίζεο λα εμνξηζηνχλ θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο απηνχ πνπ είρε δξαπεηεχζεη εθηφο ηεο ρψξαο. Χ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ελλννχληαλ ηα άηνκα πνπ ζπκβίσλαλ κε ηνλ θπγά φπσο ζχδπγνο, παηδηά, γνλείο, 

αδέξθηα φπσο θαη άιια πξφζσπα πνπ δνχζαλ καδί ηνπ θαη ήηαλ ππφ ηελ θεδεκνλία 

ηνπ. Μία Δηδηθή Δπηηξνπή απνθάζηδε γηα ηηο εμνξίεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

θαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θπγά.
576

 Οη εμφξηζηνη δελ κπνξνχζαλ 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην κέξνο φπνπ ζηάιζεθαλ γηα λα εθηίζνπλ ηελ πνηλή ηνπο 

ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Δπεηδή πνιινί λένη 

απνκαθξχλνληαλ, γη‟  απηφ ην ιφγν ην 1966 ςεθίζηεθε δηάηαμε ζηνλ ππάξρνληα λφκν 

πνπ πξνέβιεπε ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο ζε άηνκα πνπ απνκαθξχλνληαλ απφ ηνλ 

ηφπν ηεο εμνξίαο ηνπο.
577

  

Δμνξία επηβαιιφηαλ θαη κεηά απφ απφθαζε δηθαζηεξίνπ. κσο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απνθάζηδε ε Δπηηξνπή, δελ ιάκβαλε  ππφςε ηεο αλ ππήξρε ή φρη 

αδίθεκα, αιιά επέβαιε ηελ πνηλή ηεο δηνηθεηηθήο εθηφπηζεο πξνιεπηηθά θαη ζε 

βάξνο αηφκσλ πνπ θξίλνληαλ αλεπηζχκεηα.
578

 

Γεληθά πνιηηηθνί ήηαλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο άλζξσπνη ζηέιλνληαλ ζε 

εμνξία. κσο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαη γηα θνηλά 

αδηθήκαηα φπσο ήηαλ νη θινπέο, νη δνινθνλίεο, ηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα.
579

 

Δμνξίδνληαλ δειαδή γηα γεγνλφηα θαη πξάμεηο πνπ δε ζπκβάδηδαλ κε ηηο αξρέο ηεο 
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 AQSh, F. 490, V. 1958, D. 1034, fl. 34: Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Kadri Hazbiu  πξνο ηνλ 

πξσζππνπξγφ Mehmet Shehu, «Mbi ankesat e disa fshatarëve të brezit kufitar (Πεξί δηακαξηπξηψλ 

κεξηθψλ ρσξηθψλ ηεο παξακεζφξηαο πεξηνρήο)», Σίξαλα, 26 Μαΐνπ 1958. 
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  ην ίδην, fl.35.  
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 ην ίδην, fl.36-38. 
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 Gazeta Zyrtare, Dekret 1906,  2 Απγνχζηνπ1954. 
577

 AQSh, F. 489, V. 1966, D. 61, fl. 9:  Πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Λατθήο Βνπιήο, 

9 Μαΐνπ 1966. 
578

 ην ίδην, fl. 3. 
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 Dervishi,  Sigurimi i Shtetit, ζ. 71. 
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θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο, φπσο ήηαλ ε αεξγία, γηα ιφγνπο πξφιεςεο δνινθνληψλ, 

γηα πνξλεία, κνηρεία θ.ά..
580

 Σν 1966 ζηα Σίξαλα ειήθζεζαλ αλάινγα κέηξα ελαληίνλ 

160 αηφκσλ (άλσ ησλ 30 νηθνγελεηψλ) κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ηπρνδησθηηζκνχ θαη ηεο 

αλεζηθφηεηαο. Απηφ ήηαλ ην πξψην θχκα θαη δελ αθνξνχζε ην κέηξν κφλν ηελ 

πξσηεχνπζα, αιιά φιεο ηηο πφιεηο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εμφξηζησλ ήηαλ λέα 

αγφξηα θαη θνξίηζηα.
581

 

 

Διώξειρ διανοούμενων 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 πάλσ απφ 25.000 αιβαλνί πνιίηεο 

βξίζθνληαλ ζηηο θπιαθέο. Απηνί δηαθξίλνληαλ ζε  «ερζξνχο ηνπ ιανχ», «θνηλνχο» 

θαη «πνιηηηθνχο». Οη ηειεπηαίνη, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο απμάλνληαλ ζπλερψο, 

αληηπξνζψπεπαλ ηελ αλψηεξε ηάμε ηεο Αιβαλίαο. ηνπο δηαλννχκελνπο, επηζηήκνλεο 

θαη ζπνπδαζηέο αζθνχηαλ ηδηαίηεξε επηηήξεζε δηφηη απηνί απνηεινχζαλ ην θπξηφηεξν 

ζηήξηγκα ηεο αληηθνκνπληζηηθήο θίλεζεο. Ο θφβνο ησλ δηψμεσλ ήηαλ ηφζν κεγάινο 

ψζηε αθφκε θαη κεηαμχ θίισλ, αδειθψλ θαη γνλέσλ ππήξραλ άλζξσπνη πνπ πξφδηδαλ 

ζηηο Αξρέο ελέξγεηεο πνπ ήηαλ ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ησλ θαηαζθφπσλ.
582

 

Σν 1951, κε αθνξκή ηελ έθξεμε βφκβαο ζηελ πξεζβεία ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ε θπβέξλεζε θαηάθεξε απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα ζηηο ηάμεηο ησλ 
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 Sufaj, ό. π., ζζ. 119-121. 
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AQSh, F. 489, V. 1966, D. 61, fl. 2-3: Πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Λατθήο 

Βνπιήο, 9 Μαΐνπ 1966.  Σν πφζν απζαίξεηα θαη άδηθα ιακβάλνληαλ νη απνθάζεηο γηα ηελ εμνξία ησλ 

νηθνγελεηψλ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο παξαθάησ δηαιφγνπο πνπ δηεκείθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχζθεςεο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο βνπιήο ζηηο 9 Μαΐνπ 1966:  Vito Kapo (κέινο):  «Γηα ηελ πνξλεία είλαη 

ε θνηλσληθή επηθηλδπλφηεηα, ηφηε γη‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γηαηί λα κελ επηβιεζεί ε πνηλή κέζσ ησλ 

δηθαζηεξίσλ;». Aranit  Çela (γεληθφο εηζαγγειέαο): «Δδψ είλαη ην δήηεκα θαη γη‟ απηά ηα άηνκα πνπ κε 

άιινπο ηξφπνπο είλαη γλσζηφ φηη είλαη ερζξνί, αλεπηζχκεηνη άλζξσπνη, αιιά επεηδή δελ βξίζθνπκε 

ζηνηρεία ζε βάξνο ηνπο, δελ κπνξνχκε λα ηνπο πξνζάγνπκε ζε δίθε, γη‟ απηφ ιακβάλνπκε ην κέηξν ηεο 

απνκφλσζεο απηνχ ηνπ αηφκνπ. Γηα ην δήηεκα ηεο αλεζηθφηεηαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ νη 

θηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Άξα απηή ηελ πφξλε, απηή ηελ αλήζηθε θνπέια, δελ είλαη δπλαηφλ λα ηελ 

ειέγμνπκε, φιε ε γεηηνληά κηιάεη, αιιά ην δηθαζηήξην δεηάεη ζηνηρεία γηα λα ηελ θαηαδηθάζεη. Δίλαη 

γλσζηή ζηε γεηηνληά σο έθθπιε νηθνγέλεηα, γη‟ απηφ απνκαθξχλνπκε απηή ηελ νηθνγέλεηα εμνξίδνληάο 

ηελ ή δηψρλνληάο ηελ ζε έλα άιιν κέξνο». Spiro Moisiu (κέινο): «Σψξα απηφ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

έρεη δηθαίσκα λα πεη: Γηαηί κε εμνξίδεηο εκέλα; Δγψ δελ έρσ θάλεη αδίθεκα, ην ζθάικα ηνπ γηνπ ή ηεο 

θφξεο γηαηί ην θνξηψλεηο θαη ζε κέλα; Δάλ έρσ θάλεη ιάζνο  δίθαζέ κε!». Aranit Çela: «Δκείο ηνπ ιέκε 

φηη εζχ ζαλ παηέξαο δελ έθαλεο ηίπνηα γηα ηα παηδηά. ε κία νηθνγέλεηα κε 2-3 θνξίηζηα πφξλεο, ηφηε 

εζχ αλ δελ ήζνπλ ζε ζέζε θαη ηηο έθεξεο ζ‟ απηφ ην ζεκείν, θχγε θαη εζχ κ‟ απηέο, θχγεηε σο 

νηθνγέλεηα! Απηφ πνπ θάλνπκε πξνο ηελ νηθνγέλεηά ζνπ είλαη έλα πξνιεπηηθφ κέηξν, ην δηθαζηήξην 

εζέλα δε ζε θαηαδηθάδεη, γηαηί δελ δηέπξαμεο αδίθεκα, αιιά εκείο πξέπεη λα ζε απνκαθξχλνπκε απφ 

ηελ πφιε σο αλήζηθε νηθνγέλεηα», βι. ζην ίδην, fl.5. 
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δηαλννπκέλσλ. ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1951, ζηελ είζνδν ηεο πξεζβείαο ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο εμεξξάγε βφκβα, ρσξίο λα πξνθαιέζεη ζχκαηα. ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 

ζπλεδξίαζε εθηάθησο ην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. Ο ηφηε 

ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Mehmet Shehu πξφηεηλε: «[…] Δίλαη πνιηηηθά απαξαίηεην λα 

ιάβνπκε έθηαθηα θαηαζηαιηηθά κέηξα ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηζρχνληεο λφκνη. 

Έλα ηέηνην κέηξν ιάβακε θαη φηαλ ζθνηψζεθε ν Bardhok Biba, δειαδή έρνπκε 

εθηειέζεη θαη εθηφο ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ […]. Να ζπιιάβνπκε πεξίπνπ 100 ή 150 

άηνκα απφ ηα νπνία λα ηνπθεθίζνπκε 10 ή 15, επηιέγνληαο βέβαηα απ‟ φζα 

πηζηεχνπκε πσο ζην κέιινλ ζα πξνβνχλ ζε άιιεο εγθιεκαηηθέο απφπεηξεο. Απηφ ην 

κέηξν ζα ζπλνδεπηεί θαη απφ ην αληίζηνηρν ηεο εθθαζάξηζεο ησλ Σηξάλσλ απφ ηηο 

αληηδξαζηηθέο νηθνγέλεηεο εληφο ελφο κελφο [...]». Ο Beqir Balluku πξφηεηλε γηα ηηο 

εθηειέζεηο λα δεκνζηεπηνχλ ηα θίλεηξα, ελψ o Mehmet Shehu ππνζηήξημε πσο δελ ζα 

έπξεπε λα ζπλδεζνχλ κε ην επεηζφδην ζηε ξσζηθή πξεζβεία.
583

 

Ζ Sigurimi εθηέιεζε 22 άηνκα (δηαλννχκελνπο, αλάκεζά ηνπο θαη κία 

γπλαίθα), κε αθνξκή ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα. Ζ εθηέιεζή ηνπο έγηλε ρσξίο δίθε,
584

 

ρσξίο λα αλαθξηζνχλ θαη ρσξίο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ θαηεγνξία. Γελ ππήξραλ 

ζηνηρεία γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ βνκβηζηηθή επίζεζε, νχηε θαη γηα ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο. κσο ζεσξνχληαλ χπνπηνη θαη «επηθίλδπλνη» γηα ην θνκκνπληζηηθφ 

ζχζηεκα. Κάπνηεο πεγέο αλαθέξνπλ πσο νη ιίζηεο ησλ αηφκσλ πνπ εθηειέζηεθαλ 

είραλ ζπληαρζεί απφ ηα ηκήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Sigurimi απφ ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1951. Σα άηνκα πνπ θαηεγνξνχληαλ, 

παξαθνινπζνχληαλ θαη επνκέλσο ε επίζεζε παξείρε ηελ αθνξκή γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ηα φξγαλα ηεο Sigurimi.
585

  

Ζ βφκβα ζηελ πξεζβεία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, είλαη θιαζηθφ παξάδεηγκα 

πξνβνθάηζηαο φπνπ εθηειέζηεθαλ πνιινί δηαλννχκελνη, φληαο άζρεηνη κε ηελ 

ππφζεζε.
586

  Πάλησο είλαη γεγνλφο πσο  γηα κία έθξεμε, ε νπνία «πξνθάιεζε 

ειαθξνχο ηξαπκαηηζκνχο ζε δχν άηνκα θαη ζξαχζε παινπηλάθσλ ηνπ ηζνγείνπ»,
587

 

εθηειέζηεθαλ 22 δηαλννχκελνη θαη ζε πνιινχο άιινπο επηβιήζεθαλ βαξηέο πνηλέο 
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θπιάθηζεο. Αλάκεζα ζηνπο εθηειεζζέληεο βξηζθφηαλ θαη ν Νίθνο Λέδνο, ν νπνίνο 

θαηαγφηαλ απφ ην ρσξηφ Λεζηλίηζα.
588

 Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 2 Μαξηίνπ 1951, 

νη νηθνγέλεηεο ησλ εθηειεζζέλησλ εμνξίζηεθαλ ζηελ Απιψλα, ζην Μπεξάηη θαη ζηε 

Ληνχζληα. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Νίθνπ Λέδνπ εμνξίζηεθε ζηε Ληνχζληα.
589

  

Οη δηψμεηο ελάληηα ζηνπο δηαλννχκελνπο ζπλερίζηεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ δηαθπβέξλεζεο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα. Πνιινί δηαλννχκελνη, 

παηδαγσγνί, γηαηξνί, νηθνλνκνιφγνη, κεραληθνί, έκπνξνη, αμησκαηηθνί θαη άιινη 

εθηειέζηεθαλ ή θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνιπεηείο θπιαθίζεηο απφ ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο. Φπζηθά αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη πνιινί βνξεηνεπεηξψηεο, φπσο ν 

Αιέμαλδξνο Καιπβφπνπινο απφ ηε Γξφπνιε, ν νπνίνο είρε ζπνπδάζεη ηαηξηθή ζηελ 

Αζήλα. Σν 1960 ζπλειήθζε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 20 ρξφληα θπιαθή σο πξάθηνξαο 

ηεο Διιάδαο. Σν 1964 πέζαλε ζηε θπιαθή.
590

 Δπίζεο, ν Αλδξέαο Υξπζνρφνπ πνπ 

ζπνχδαζε επίζεο ηαηξηθή ζηελ Αζήλα. Σν 1947 ζπλειήθζε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 20 

ρξφληα θπιάθηζε σο «ερζξφο ηνπ ιανχ», κε ηελ θαηεγνξία ηεο ζπκκεηνρήο ζε κία 

νξγάλσζε πνπ ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο.
591

 

 

Διώξειρ Οπθοδόξων Κληπικών 

Οη ζεξησδίεο θαηά ηνπ θιήξνπ άξρηζαλ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Πάξα πνιινί θιεξηθνί θαη ησλ ηξηψλ θπξηφηεξσλ ζξεζθεηψλ ηεο Αιβαλίαο 

εθηειέζηεθαλ, θπιαθίζηεθαλ, εμνξίζηεθαλ θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

εμεπηειίζηεθαλ, γεινηνπνηήζεθαλ ή πξνπειαθίζηεθαλ δεκνζίσο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο νξζνδφμνπο θιεξηθνχο ήηαλ ν αξρηεπίζθνπνο Βεζζαξίσλ 

Σδνβάλεο, ν νπνίνο ζπλειήθζε ην 1948 θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 20 ρξφληα θπιαθή. 

Απνθπιαθίζηεθε ην 1963. Πέζαλε ζε έλα κνλαζηήξη ζην Δικπαζάλ.
592

 Ο 

αξρηεπίζθνπνο Υξηζηφθνξνο Κίζζεο απνκαθξχλζεθε ην 1948 απφ ηελ εθθιεζία. 

Σέζεθε ζε θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ, ζηελ ηεξά κνλή Αξδελίηζεο. Πέζαλε ην 1958. 
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χκθσλα κε ηελ επίζεκε εθδνρή έπαζε θαξδηαθή πξνζβνιή. κσο ππάξρνπλ 

ππνςίεο φηη δειεηεξηάζηεθε.
593

 επίζεο, ν αξρηεπίζθνπνο Γακηαλφο, άιινηε 

παξηηδάλνο θαη κέρξη ην 1967 αξεζηφο ζην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, θπιαθίζηεθε. 

Τπέζηε ζηεξήζεηο θαη εμεπηειηζκνχο θαη πέζαλε ζηε θπιαθή ην Ννέκβξην ηνπ 1973, 

ζε ειηθία 80 εηψλ. Ο ζάλαηφο ηνπ έγηλε γλσζηφο ζηε Γχζε ηνλ Μάην ηνπ 1974.
594

 

Ο Δηξελαίνο Μαλνχζεο (ή Μπαλνχζεο) θπιαθίζηεθε δχν θνξέο, κεηαμχ 

1945-1949 θαη 1952-1957. Σν φλνκά ηνπ αδίθσο έρεη θειηδσζεί σο ζπλεξγάηε ηεο 

Sigurimi. πλειήθζε ην 1946 θαη απνθπιαθίζηεθε ην 1949 αθνχ πξψηα ππέγξαςε 

δήισζε ζπλεξγαζίαο κε ηε Sigurimi. φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έδηλε 

πιεξνθνξίεο. Γη‟ απηφ δηθάζηεθε ην 1952 απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ηεο Sigurimi ζε 

πέληε ρξφληα θπιάθηζε σο «πξνδφηεο ζπλεξγάηεο». Διεπζεξψζεθε ην 1957 θαη απφ 

ηφηε κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1973 παξαθνινπζνχηαλ.
595

 

Ο π. Ησζήθ Παπακηράιεο ζπλειήθζε ην 1946 θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 10 

ρξφληα θπιαθή. Σνλ έζαςαλ δσληαλφ ην 1948 ζην βάιην ηνπ Μαιίθ.
596

 Ο π. Γθηέξγθ 

νχιη ζπλειήθζε ην 1946 σο ζπλεξγάηεο ησλ αγγινακεξηθαλψλ. Σνπθεθίζηεθε ην 

1947.
597

 Ο π. Γεκήηξεο Λέθθαο απφ ην Κνχδεζη ηεο Υεηκάξαο ζπλειήθζε ην 1944 

θαη θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην.
598

 Ο ηεξέαο ηνπ ρσξηνχ Καξφθη Γεκήηξεο Ηαηξνχ 

θπιαθίζηεθε πέληε ρξφληα θαη φηαλ απνθπιαθίζηεθε δξαπέηεπζε ζηελ Διιάδα.
599

 

Άιινη εθεκέξηνη, νη νπνίνη θπιαθίζηεθαλ, ήηαλ  νη ηεξείο ησλ ρσξηψλ Καιηζάηη, 

Λεζηλίηζαο, Σζνχθα, Σζεξθνβίηζα, σπίθη, Μνπξζί, Σδάξα, Γίβξε.
600

 

Μεηά ην θχκα δηψμεσλ θαη εθηειέζεσλ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, αθνινχζεζε ε πεξίνδνο ειέγρνπ απφ ηε Sigurimi. Ζ 

ηειεπηαία πάληα πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη δίθηπν θαηαζθνπείαο αλάκεζα ζηνπο 

θιεξηθνχο ηφζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν  πνπ επηηξεπφηαλ ε ζξεζθεία, φζν θαη φηαλ 

απαγνξεχηεθε κεηά ην 1967. Ο θαζνιηθφο θιήξνο ρηππήζεθε πεξηζζφηεξν. Γεθάδεο 

θιεξηθνί δηθάζηεθαλ, κάιηζηα θαηαδηθάζηεθαλ θαη ζε ζάλαην κε θαηεγνξίεο φπσο 
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ήηαλ ε δεκηνπξγία νξγαλψζεσλ πνπ ζα «αλέηξεπαλ ηε ιατθή εμνπζία».
601

 Γηα θάζε 

χπνπην θιεξηθφ ζρεκαηηδφηαλ θάθεινο. Φαθέινπο είραλ νη θαζνιηθνί, νη 

κνπζνπικάλνη, νη νξζφδνμνη θαη νη επαγγειηζηέο. Πνιινί νξζφδνμνη ηεξείο 

παξαθνινπζνχληαλ απφ ηε Sigurimi. Οη ηεξείο δελ ήηαλ κφλν ζχκαηα ηεο Sigurimi. 

Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ θαη ηεξείο θαηαδφηεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Sigurimi ην 

1958 ε θαηάζηαζε ζηελ νξζφδνμε Δθθιεζία κε ηνπο ηεξείο ζπλεξγάηεο ηεο θαη ηνπο 

ηεξείο πνπ παξαθνινπζνχληαλ θαη είραλ θάθειν 2
 
Α

602
 θαη θάθειν 2 Β

603
  ήηαλ ε 

εμήο:
604

 

 

Πεξηνρή πλνιηθόο 

αξηζκόο 

ηεξέωλ 

Ηεξείο 

ζπλεξγάηεο 

ηεο Sigurimi 

Ηεξείο πνπ 

είραλ θάθειν  

2 Α 

Ηεξείο πνπ 

είραλ θάθειν  

2 Β 

Αξγπξφθαζηξν 37 4 1 5 

Δικπαζάλ 9 4 1  

Αγ. αξάληα 30 2 8 12 

Μπεξάηη 16 1  2 

Πφγξαδεηο 5 2   

Ληνχζληα 21 2  4 

Πξεκεηή 9   2 

Φίεξη 23 2  3 

Απιψλα 22   1 

Γπξξάρην 6    

Κνξπηζά 30    

Σίξαλα  10   1 

ύλνιν 218 17 10 30 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, απφ ηνπο 218 νξζνδφμνπο ηεξείο πνπ 

ππήξραλ ζηελ Αιβαλία ην 1958, 17 ζπλεξγάδνληαλ κε ηε Sigurimi, ελψ 40 

ζεσξνχληαλ χπνπηνη θαη παξαθνινπζνχληαλ απφ ηα φξγαλά ηεο. 

  

Διώξειρ κοςλάκων  

 Βαζηθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ νη θνκκνπληζηέο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ήηαλ ε δηεμαγσγή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ πνπ 

                                                           
601

 Dervishi, Sigurimi i Shetit,ζ. 116.  
602

 Φάθεινη 2
 
Α αλνίγνληαλ γηα ηελ ελεξγή παξαθνινχζεζε αηφκσλ πνπ ήηαλ χπνπηνη γηα «πξνδνζία 

πξνο ηελ παηξίδα», «δηαθψηηζε θαη πξνπαγάλδα», «θαηαζθνπεία» θ.ά. 
603

 Φάθεινη 2 Β αλνίγνληαλ γηα ηα άηνκα κε «ερζξηθφ», «αληεπαλαζηαηηθφ» παξειζφλ, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαλ πσο είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ηαρζνχλ ελάληηα ζηε «ιατθή εμνπζία», αιιά θξαηνχζαλ 

παζεηηθή ζηάζε. 
604

 ην ίδην, ζζ. 116-117. 



 

166 
 

απνζθνπνχζε ζηε θπζηθή εμφλησζε, ζηε δίσμε, ζηελ ππνηαγή θαη ηελ απνβνιή φισλ 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο δελ απνηεινχζαλ ζηήξηγκα γηα ην 

θαζεζηψο.
605

 Μία ηέηνηα θνηλσληθή νκάδα ήηαλ νη εππνξφηεξνη άλζξσπνη, ζηνπο 

νπνίνπο ζην φλνκα ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ θεξχρζεθε πφιεκνο ελαληίνλ ηνπο. Απηνί 

νη άλζξσπνη, γλσζηνί σο «θνπιάθνη», αζθνχζαλ ζεκαληηθή επηξξνή. Γη‟ απηφ ην 

Κφκκα αθνινχζεζε ηελ πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιιέο θνξέο, 

θπζηθήο εμφλησζήο ηνπο. Οη ηνπηθέο αξρέο, ε νξγάλσζε ηνπ θφκκαηνο ή ε νξγάλσζε 

ηεο λενιαίαο έζεζαλ ζην ζηφραζηξφ ηνπο ηηο νηθνγέλεηεο θάζε ρσξηνχ θαη πξφηεηλαλ 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Κφκκαηνο θάζε λνκνχ πνηνη λα ραξαθηεξίδνληαλ θνπιάθνη. 

Πνιιέο θνξέο άλζξσπνη ραξαθηεξίζηεθαλ θνπιάθνη ιφγσ πξνζσπηθψλ δηαθνξψλ ή 

πνιηηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ πξνο ην θαζεζηψο.
606

 

Ζ γξακκή ηνπ Κφκκαηνο ήηαλ μεθάζαξε: αγψλαο ελάληηα ζηα θαπηηαιηζηηθά 

ζηνηρεία ζην ρσξηφ, αγψλαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνπιάθσλ, αγψλαο γηα λα ζπάζεη 

ε αληίζηαζε, ην ζακπνηάδ θαη ε κε ππαθνή ησλ δηαηαγκάησλ θαη ησλ λφκσλ ηνπ 

θξάηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπο. Καη απηφ έπξεπε λα γίλεη κεζνδεπκέλα γηα ηελ 

απνθπγή ιαζψλ, πνπ είραλ κέρξη ηφηε ζηνρνπνηήζεη άδηθα κεζαίνπο ρσξηθνχο 

βαθηίδνληάο ηνπο θνπιάθνπο.
607

 

Ο Hoxha γξάθεη πσο:  

«[…] Αξθεηνί δηεπζχλνληεο θνκκνπληζηέο έρνπλ βξεη ηνλ πην ζχληνκν 

αιιά ιαλζαζκέλν δξφκν, ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή εμφλησζε ηνπ θνπιάθνπ, 

φπσο θαη ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή απνκφλσζή ηνπ ψζηε „λα κε κηιάεη θαλέλαο 

ζηνλ θνπιάθν‟ […]. Πνιιέο θνξέο ην ηζεθνχξη ηνπο ρηχπεζε θαη κεζαίνπο 

ρσξηθνχο. Τπάξρνπλ θαη κεξηθνί άιινη θνκκνπληζηέο πνπ πεξλάλε ζηελ 

άιιε πιεπξά. Απηνί κεηξηάδνπλ ηνλ αγψλα ελάληηα ζηνπο θνπιάθνπο θαη 

δελ πξνρσξνχλ νχηε ζηνλ νηθνλνκηθφ πεξηνξηζκφ ηνπο».
608

 

Γη‟ απηφ ζεζπίζηεθαλ θάπνηα θξηηήξηα πνπ ζα πξνζδηφξηδαλ ηνπο θνπιάθνπο. 

Απφ νηθνλνκηθή άπνςε ν θνπιάθνο ήηαλ ν θαπηηαιηζηήο ηνπ ρσξηνχ. Πξηλ ηελ 

απαιινηξίσζε ηεο γεο απφ ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε είρε αξθεηή γε, έλα θαιφ 
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 Sufaj,  ό. π., ζ. 65. 
606

 Demir Dyrmishi, «Cilësimi dhe deklarimi i kulakëve-formë e ashpër e luftës së klasave në fshat 

(1949-1960) [Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε δήισζε ησλ θνπιάθσλ-ζθιεξή κνξθή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ 

ζην ρσξηφ (1949-1960)]», Studime Historike, 1-2 (2004), 110. 
607

 Leci,  ό.π., ζ. 142. 
608

 Enver Hoxha, Vepra 9, Σίξαλα 1972. 
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ζπίηη θαη εθκεηαιιεπφηαλ έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα εξγάηεο θαη ππεξέηεο 

γηα ηηο δνπιεηέο ζηα ρσξάθηα, ζηα δψα θαη αιινχ.  Απφ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

άπνςε, ν θνπιάθνο εκπφδηδε ηελ εθηέιεζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηελ 

θξαηηθνπνίεζε ησλ δψσλ θ.ά. ην παξειζφλ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ην 

θαζεζηψο Εψγθνπ. Αζθνχζε επηξξνή ζην ρσξηφ θαηαπηέδνληαο θαη 

εθκεηαιιεπφκελνο ηνπο θησρνχο ρσξηθνχο, ελψ ζε θάζε πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή 

εθζηξαηεία ηεο θπβέξλεζεο ν θνπιάθνο ήηαλ αληίζεηνο ζηε ιατθή εμνπζία.
609

 

Καηά ηα έηε 1950-1953 ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε δήισζε ησλ θνπιάθσλ άξρηζε 

λα ιακβάλεη καδηθφ ραξαθηήξα.
610

 ηε δεθαεηία ηνπ ‟50, ν πφιεκνο ελάληηα ζηνπο 

θνπιάθνπο εμειίρζεθε  ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πνιηηηθή ηεο απνκφλσζήο 

ηνπο. Δθηειψληαο απηή ηελ πνιηηηθή, νη θνπιάθνη εμαθαλίζηεθαλ γεληθά σο ηάμε. Σν 

1960 είραλ ράζεη ηελ παιηά ηνπο νηθνλνκηθή βάζε, ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε θαη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε εμέιεηπε. Απέλαληί ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε βία φηαλ απηνί 

δελ εθηεινχζαλ ηνπο λφκνπο θαη ηηο εληνιέο ηεο ιατθήο εμνπζίαο.
611

 

Γηα λα θνβίζνπλ ηνπο ρσξηθνχο, ην θφκκα θαη ε Sigurimi ζπλέιαβε πνιινχο 

θνπιάθνπο σο ππαίηηνπο ησλ αλσκαιηψλ πνπ ππήξραλ ζηνπο γεσξγηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο. ηελ πεξηνρή ησλ Αγ. αξάληα έλαο θνπιάθνο θαηαδηθάζηεθε ζε 16 

ρξφληα θπιάθηζε, δηφηη πνιινί ρσξηθνί απνρψξεζαλ απφ ηνπο γεσξγηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο.
612

  

ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπο ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο επηζηξάηεπζε ηνπο 

ζπγγξαθείο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο. Γεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο πεξηνδεχνπζεο 

ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ έδηλαλ παξαζηάζεηο ζηα ζρνιεία ησλ ρσξηψλ γηα λα εληζρπζεί 

ε ζε βάξνο ηνπο πνιεκηθή.
613

  ηηο γηνξηέο, νη λένη θαη ηα παηδηά πήγαηλαλ κπξνζηά 

απφ ηα ζπίηηα ηνπο θαη θψλαδαλ: «Κάησ ν θνπιάθνο». Οη ηνπηθνί ηζχλνληεο ζηνπο 

Αγ. αξάληα έδσζαλ εληνιή ζηνπο νδεγνχο λα κελ ηνπο θφβνπλ εηζηηήξηα. ην 

Αξγπξφθαζηξν δφζεθε εληνιή ζηνπο θνπξείο λα κελ ηνπο θνπξεχνπλ.
614

 

Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο νηθνγέλεηαο σο «θνπιάθηθε» επεξέαδε  ζπλνιηθά ηε 

δσή ηεο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηεο. Ο πφιεκνο ελαληίνλ 
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 Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «θνπιάθνπ», βι. Xhafer Sadiku, Genocidi mbi kulakët në Shqipërinë 

komuniste 1948-1990 (Η γελνθηνλία ησλ θνπιάθσλ ζηελ θνκκνπληζηηθή Αιβαλία1948-1990), Σίξαλα 
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 Dyrmishi, ό.π., ζ. 113. 
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612

 Sadiku, ό.π., ζ. 143. 
613

ην ίδην, ζ. 160.  
614

ην ίδην, ζ. 132.  
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ηνπο πεξηιάκβαλε αθφκα θαη ηελ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηηο επηθήδεηεο ηειεηέο. ηαλ 

πέζαηλε θάπνην κέινο ηεο «θνπιάθηθεο» νηθνγέλεηαο, εληαθηαδφηαλ κφλν απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Δπίζεο ε πνιηηηθή απνκφλσζε θαη ν ηδενινγηθφο πφιεκνο 

πεξηιάκβαλε θαη ηελ παξεκπφδηζε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είραλ 

ραξαθηεξηζηεί «θνπιάθηθεο». Ζ εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ γάκσλ κε ηνπο λένπο ησλ 

«θνπιάθηθσλ» νηθνγελεηψλ εμαπιψζεθε ζε φιε ηε ρψξα. πνηνο δελ έπαηξλε 

δηαδχγην, δηαγξαθφηαλ απφ ην θφκκα. Απηφ ζπλέβε ζηνπο Αγ. αξάληα, ζην 

Γπξξάρην, ζην Πφγξαδεηο, ζηελ Δξζέθα θαη αιινχ, αιιά θπξίσο ζηελ Πξεκεηή.
615

 

Πάξα πνιινί βνξεηνεπεηξψηεο ραξαθηεξίζηεθαλ «θνπιάθνη» κε φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεην. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: ζηε Λεζηλίηζα ραξαθηεξίζηεθαλ «θνπιάθνη» 

νη Θσκάο Βαζίιεο, πχξνο Καζηάξαο, πχξνο Σζάθαο, Υξήζηνο Σζάθαο, Βαγγέιεο 

Λέδνο
616

 ελψ ζε άιια ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο νη Ζιίαο Νηάιαο, Κφιηαο 

Καξαζάλνο, Αζελά Λέδνπ, Νηθφιαο Παππάο, Έιιε Εηψγθα, Μηράιεο θεχεο, Αζελά 

Γηακάληε, Γηάλλεο Φψηνο θαη πνιινί άιινη.
617

 

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ, πνπ 

ππέθεξαλ ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσλ, ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εθηνπίζηεθαλ, είλαη δχζθνιν λα δηεμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα κε 

έθζεζε ηεο νξγάλσζεο «Σα Αθξνθεξαχληα», ην 1952 ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο 

ζηα Σίξαλα θαη ζηελ Κξνχγηα απφ ην 1944 βξίζθνληαλ 18.000 βνξεηνεπεηξψηεο.
618

 Ο 

Γ. Κνιηάηζνο αλαθέξεη πσο ην 1958, απφ ηνπο 180.000 βνξεηνεπεηξψηεο κέρξη ηνλ 

πφιεκν, κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ζηελ Αιβαλία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, 5.000 

πεξίπνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη σο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, ελψ 16.000 

πεξίπνπ βξίζθνληαλ ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ζην Φίεξη, Μπνπξέιη, Ληνχζληα, 

Υεηκάξα θαη ζηηο θπιαθέο σο πνιηηηθνί αληίπαινη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο.
619

 Ο Μεηξνπνιίηεο Γξπτλνππφιεσο εβαζηηαλφο ππνινγίδεη φηη ζηηο 

θπιαθέο βξίζθνληαλ πάλσ απφ 25.000 βνξεηνεπεηξψηεο.
620

 Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

Hoxha ην 1982 δήισζε «ππεχζπλα» ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε πσο απ‟ φιε ηελ Αιβαλία 33 έιιελεο κεηνλνηηθνί βξίζθνληαλ ζηε θπιαθή 
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Αζήλα, 28 Απγνχζηνπ 1957. 
620
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169 
 

κε κηθξέο πνηλέο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ελψ κφλν ηέζζεξηο απ‟ απηνχο θξαηνχληαλ 

γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο.
621 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΟ ΒΟΡΔΗΟΖΠΔΗΡΩΣΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

α) Ζ πνιηηηθή ηωλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεωλ γηα ην βνξεηνεπεηξωηηθό 

δήηεκα 

 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θχξηνη ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο ήηαλ αθελφο ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηε ρψξα 

θαη αθεηέξνπ νη εζληθέο δηεθδηθήζεηο. Ζ Διιάδα δηεθδηθνχζε ηε Βφξεην Ήπεηξν απφ 

ηελ Αιβαλία, ηα Γσδεθάλεζα απφ ηνπο Ηηαινχο θαη επεδίσθε έλαλ δηαθαλνληζκφ γηα 

ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα.
622

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1946 κία επηηξνπή απφ βνξεηνεπεηξψηεο –κε πξφεδξν ηνλ 

Μεηξνπνιίηε Αξγπξνθάζηξνπ Παληειεήκσλ θαη κέιε ηνπο Β. Ησαλλίδε απφ ηελ 

Πξεκεηή, Π. Μακφπνπιν απφ ην Αξγπξφθαζηξν, Μ. ππξνκήιην απφ ηε Υεηκάξα θαη 

Η. Κνληνχιε απφ ηελ Κνξπηζά– εμέζεζε ηελ εμέιημε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

δεηήκαηνο ζηα κέιε ηεο αξκφδηαο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Γεξνπζίαο. ηηο 26 Μαξηίνπ 1946, ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή ηάρηεθε κε 

ςήθηζκά ηεο ππέξ ηεο απφδνζεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ 

Διιάδα θαηά ηελ επηθείκελε δηάζθεςε ηεο εηξήλεο ηνπ Παξηζηνχ θαη ζηηο 29 Ηνπιίνπ 

ηνπ ηδίνπ έηνπο επαλαβεβαίσζε ην παξαπάλσ ςήθηζκα. 

Ο πξσζππνπξγφο Κσλζηαληίλνο Σζαιδάξεο, ζε ιφγν πνπ εθθψλεζε ζηελ 

ειιεληθή βνπιή ζηηο 17 Μαΐνπ 1946, επαλαβεβαίσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα επηδησρζεί 

απφ ηελ Διιάδα ε επηζηξνθή ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ε 

έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ηεθκεξίσζε ηελ 

αλάγθε απφδνζεο ηεο Β. Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα, ζηεξηδφκελε θπξίσο ζε εζληθά θαη 

ζηξαηεγηθά θξηηήξηα.
623

 

ηηο 25 Απξηιίνπ 1946, ζπλήιζε ζην Παξίζη ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ. Ζ Αζήλα έζηεηιε ηνλ Φίιηππν Γξαγνχκε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ αηηεκάησλ.
624

 Ο Γξαγνχκεο, ζηηο 30 Απγνχζηνπ 1946, δήηεζε απφ ην 
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πλέδξην λα ζπκπεξηιάβεη ζηα ζέκαηα ηεο επφκελεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ην ειιεληθφ 

ζρέδην γηα ηε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Χζηφζν, κέρξη ηα κέζα 

επηεκβξίνπ ήηαλ μεθάζαξν, φηη νη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο δε ζα είραλ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο, πξνθείκελνπ λα απνθχγνπλ ηε ζνβηεηηθή 

αληίδξαζε, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα ππνζηεξίμνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο.
625

 

Σν πλέδξην ηεο Δηξήλεο ζην Παξίζη ηειείσζε ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1946. Αλ 

θαη δελ απέξξηςε ηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο, σζηφζν ηηο παξέπεκςε ζην 

πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ.
626

 Οη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ ησλ ηεζζάξσλ 

ληθεηξηψλ δπλάκεσλ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (ΖΠΑ, Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία, 

νβηεηηθή Έλσζε) ζπκθψλεζαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1946 φηη ε απφθαζε γηα ην 

δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζα ιακβαλφηαλ απφ ηα ίδηα απηά θξάηε, κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Δηξήλεο κε ηελ Απζηξία θαη ηε Γεξκαλία.
627

 Έηζη, νη 

ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζε βάξνο ηεο Αιβαλίαο αγλνήζεθαλ θαη δε ζπδεηήζεθαλ πνηέ 

ζην πκβνχιην. Καηά ηνπο Ακεξηθαλνχο αληηπξνζψπνπο, ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ 

απνηπρία ηεο Διιάδαο ζην πλέδξην είρε ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία.
628

 

Σειηθά, ε πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο δελ αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζην αίηεκα 

ηεο Διιάδαο γηα πξνζάξηεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Μάιηζηα ν Μνιφησθ 

θαηεγφξεζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε φηη επεδίσθε κία δηπισκαηηθή επηηπρία γηα λα 

απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ηηο ζνβαξέο εκθχιηεο δηακάρεο. Έηζη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα 

έκεηλε λα επηβηψζεη ζηελ θνκκνπληζηηθή Αιβαλία ηνπ Enver Hoxha. Σνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο δελ ηνπο ρψξηδαλ κφλν ηα ζχλνξα απφ ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο, 

αιιά πιένλ, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, αλήθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά ζηξαηφπεδα.
629

 

Ζ επηθχξσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο πλζήθεο Δηξήλεο απφ ην ειιεληθφ 

θνηλνβνχιην ζπλνδεχηεθε κε ηε ξεηή επηθχιαμε φηη ζεσξνχζε εμαθνινπζεηηθά 

αλνηρηφ ην δήηεκα ησλ αιβαληθψλ ζπλφξσλ θαη φηη πξνζέβιεπε  ζηελ ηθαλνπνηεηηθή 

επίιπζή ηνπ απφ ηε πλδηάζθεςε ησλ Σεζζάξσλ.
630

 

 Σνλ Μάην ηνπ 1949 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ νθνχιε, κέζσ ηνπ ηφηε 

πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Παλαγηψηε Πηπηλέιε, είρε δεηήζεη απφ ην State Department 
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λα απνδερηεί θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ίδξπζε ελφο νκφζπνλδνπ ειιελναιβαληθνχ 

θξάηνπο. Οη πξνηάζεηο ηνπ Πηπηλέιε ήηαλ δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, πνπ θαίλνληαλ 

φηη εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ Γπηηθψλ Γπλάκεσλ θαη θπξίσο ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ, δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ εμάιεηςε ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο 

ζηελ πεξηνρή. Απηφ φκσο δελ έγηλε απνδεθηφ απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο. 

χκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή άπνςε, ε Διιάδα έπξεπε λα αιιάμεη ξηδηθά  ηηο 

βιέςεηο ηεο πξνο ηελ Αιβαλία. Δηδηθφηεξα, έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη  ηελ πίεζε γηα 

ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο, κε κία ζέζε γηα ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ηεο πεξηνρήο θαη ηεισλεηαθή έλσζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο, 

κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

ηηο αξρέο ηνπ 1950, ην State Department παξαηεξνχζε φηη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε πξνζπαζνχζε λα πξνσζήζεη ην ζρέδην Πηπηλέιε,  κέζσ εθδειψζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κέζσ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε μεθαζάξηζε γηα αθφκε κία θνξά ζηελ 

Αζήλα φηη απηφ ην ζρέδην δελ ήηαλ νχηε εθηθηφ αιιά νχηε θαη επηζπκεηφ.
631

 Ο 

ακεξηθαλφο πξέζβεο έιαβε νδεγίεο λα δειψζεη ζηνπο Έιιελεο φηη νη ΖΠΑ 

ελαληηψλνληαλ ζε θάζε επηρείξεζε ή νξγάλσζε κε ηνπο θπγάδεο απφ ηελ Αιβαλία, νη 

νπνίνη επηζπκνχζαλ λα θηλεζνχλ ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο κε ζθνπφ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ έλσζε ή άιιε ηαθηνπνίεζε κεηαμχ ηεο Αιβαλίαο θαη ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ, Διιάδαο, Γηνπγθνζιαβίαο ή Ηηαιίαο.
632

 

Ο ππνζηξάηεγνο Υξ. Γεξνγηάλλεο αλέθεξε φηη γηα ηελ Διιάδα δχν ήηαλ νη 

δπλαηέο ηνπνζεηήζεηο. Ζ πξψηε ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο επηξξνήο ηεο Διιάδαο ζηνλ 

ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο Β. Ζπείξνπ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλίζηαην ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είρε ελ πξνθεηκέλσ εζηθνχο ηίηινπο, 

ζηεξηδφκελνπο ζηελ αξρή ησλ εζλνηήησλ θαη φηη ε ειιεληθή δηεθδίθεζε ζηε Β. 

Ήπεηξν είρε δηεζλψο πξνσζεζεί θαη επηβιεζεί σο δίθαην αίηεκα κεηαμχ ησλ 

ζπκκάρσλ θαη ησλ ΖΠΑ. 

Μεηνλέθηεκα απνηεινχζε ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή δηεθδίθεζε ζηεξηδφηαλ 

ζηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ κε θξηηήξην ηελ εζληθφηεηα. κσο, ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ην θξηηήξην απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απφ ην θξηηήξην ηεο ηδενινγηθήο νκνηνγέλεηαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθε ε 

ζνβηεηηθή θαη ε γηνπγθνζιαβηθή νκνζπνλδία. Αθφκα, πνιιά αιβαληθά θφκκαηα 

                                                           
631

 Meta, ό. π., ζ. 24. 
632

 ην ίδην,  ζ. 25. 



 

173 
 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Legaliteti (ηνπ Εψγθνπ) δεηνχζαλ επίιπζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο κε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο. Απηφ ζα έπξεπε λα 

απνθεπρζεί δηφηη ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο ηεο Β. Ζπείξνπ ζπλερψο ειαηησλφηαλ φρη 

κφλν εμαηηίαο ησλ εζληθηζηηθψλ δηψμεσλ αιιά θαη ιφγσ πξνζρψξεζεο ηκήκαηνο 

απηνχ ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία. ε πεξίπησζε επηβνιήο ιχζεο ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δηακέζνπ δεκνςεθίζκαηνο έπξεπε λα θαηαβιεζεί απφ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά θάζε πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε δηεζλνχο ζπκθσλίαο ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία –ιφγσ ησλ νκαδηθψλ δηψμεσλ, εθηειέζεσλ θαη ηεο βίαηεο αιινίσζεο ηεο 

εζλνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο– κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε ιήςε 

νξηζηηθήο απφθαζεο ζα έπξεπε λα απνηεινχζε ε πξν ηνπ 1940 εζλνινγηθή ζχζηαζε 

ηεο Β. Ζπείξνπ. 

Ζ δεχηεξε ηνπνζέηεζε γηα ηελ Διιάδα, ε ίδξπζε δπαδηθνχ θξάηνπο κε ηελ 

Αιβαλία είρε σο πιενλεθηήκαηα ηνπο ζηελνχο ηζηνξηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ θαη πνιινί Αιβαλνί εθηηκνχζαλ απηφλ ηνλ παξάγνληα θαη επηζπκνχζαλ έλσζε 

κε ηελ Διιάδα.  

Μεηνλεθηήκαηα ήηαλ φηη ε Διιάδα, ελψ είρε κεγάιε επηξξνή ζην αιβαληθφ 

ζηνηρείν, ιφγσ ησλ δεδεισκέλσλ βιέςεψλ ηεο επί ηεο Β. Ζπείξνπ θαη ηεο 

αλζειιεληθήο πξνπαγάλδαο ηεο Δπηηξνπήο Διεχζεξεο Αιβαλίαο, αιιά θαη έρνληαο λα 

αληηκεησπίζεη ζην δήηεκα απηφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία, έραζε απηή ηελ 

επηξξνή θαηά ην δηάζηεκα 1948-1951. Ζ κεηαβνιή ηνπ status quo ηεο βαιθαληθήο, 

κέζσ ηεο έλσζεο ησλ δχν θξαηψλ, ζα ζπλαληνχζε ηελ αληίδξαζε εθ κέξνπο ηεο 

Αγγιίαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, κεγαιχηεξεο ίζσο απφ ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηδέαο ελζσκάησζεο ηεο Β. Ζπείξνπ.
633

 

Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δε ζεσξνχζε εθηθηή, ζην πξνζερέο κέιινλ, νχηε ηε 

ιχζε ηεο δπαδηθήο κνλαξρίαο, νχηε ζπλάκα εθείλε ηεο πιήξνπο πξνζάξηεζεο ηεο Β. 

Ζπείξνπ. πλεπψο, ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ άιια κέηξα γηα ηελ ηαρχηεξε βειηίσζε 

ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ εθεί ηαιαηπσξεκέλσλ νκνγελψλ. Παξφιν πνπ ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί αθφκα θαη ε κέζε απηή ιχζε, σζηφζν ζεσξνχηαλ φηη, 

αλαιακβάλνληαο ε Διιάδα ηελ πξσηνβνπιία ηεο ζπλελλφεζεο, ζα είρε πεξηζζφηεξεο 

ειπίδεο εμαζθάιηζεο ηεο απηνλφκεζεο ηεο Β. Ζπείξνπ. Θεσξνχηαλ φηη κε απηή ηε 

ιχζε δελ θαηαδηθαδφηαλ ην απψηεξν κέιινλ, αιιά ζα επηηπγραλφηαλ ε δηεζλήο 
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αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ειιεληθνχ δεηήκαηνο ζηε Β. Ήπεηξν θαη ζα παξερφηαλ ζηνλ 

εθεί ειιεληζκφ ε επθαηξία γηα λα αλαζπληαρζεί. πλεπψο, φηαλ θαη εάλ πνηέ, 

έπιεηηαλ ηελ Αιβαλία λέεο πεξηπέηεηεο, ε Διιάδα ζα ήηαλ ζε θαιχηεξε ζέζε λα 

αλνίμεη πάιη ην ζέκα.
634

 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ηφληδε, πξνο θάζε θαηεχζπλζε, φηη δελ είρε επηζεηηθέο 

βιέςεηο πξνο ηελ Αιβαλία. ε ζρφιηα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο εθεκεξίδεο Economist 

θαη  New Statesman δεηνχζε λα γίλεη ε θαηάιιειε αλαζθεπή ππφ ην πλεχκα φηη «ε 

ειιεληθή θπβέξλεζηο σο επαλεηιεκκέλσο δηεθήξπμελ ελψπηνλ αξκνδίσλ δηεζλψλ 

νξγάλσλ θαη εηο άιιαο επθαηξίαο δελ ηξέθεη επηζεηηθά θαηά ηεο Αιβαλίαο ζρέδηα, 

αιι‟ απέβιεςε πάληνηε εηο ηελ εηξεληθήλ επίιπζηλ ησλ εθθξεκψλ κεη‟ απηήο 

δεηεκάησλ».
635

 

Δπίζεο, παξφκνηα απάληεζε δφζεθε απφ ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ζε 

άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Christian Science Monitor ζηηο 25 Μαξηίνπ 1951 θαη 

ζηνλ J. Harsch, φηη αδίθσο απέδηδε ζηελ Διιάδα επηζεηηθά ζρέδηα θαηά ηεο Αιβαλίαο 

θαη φηη ε Διιάδα απέβιεπε ζηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ. 

Πξνζέζεηε πσο απηφ πξνέθππηε θαη απφ ην εγθάξδην κήλπκα, ην νπνίν απεχζπλε ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή «Διεχζεξε Αιβαλία» θαηά ηε ζχζηαζή ηεο, 

ράξε ηνπ νπνίνπ απμάλνληαλ ε δηάζεζε πξνο επίιπζε φισλ ησλ δεηεκάησλ κε 

εηξεληθφ ηξφπν.
636

 

χκθσλα κε άιιν δεκνζίεπκα, ν Βεληδέινο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ, ππνγξάκκηζε 

ηελ επηζπκία ηεο Διιάδαο λα θαηαζηεί ε Αιβαλία έλα πξαγκαηηθά αλεμάξηεην 

θξάηνο κε θαζνξηζκέλα ζχλνξα απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ. 

Πξφζζεζε φηη ε Αιβαλία απνηεινχζε θίλδπλν γηα ηελ Διιάδα εάλ ρξεζηκνπνηνχηαλ 

μαλά σο βάζε επίζεζεο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο.
637

 χκθσλα κε ηνλ Beqir Meta, ε 

Διιάδα ζπλέρηδε λα επεμεξγάδεηαη ηελ πνιηηηθή ηεο, ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ 
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 ΗΑΤΔ,1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 2:  Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ην ειιεληθφ  πξνμελείν ζηε 
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Μαιθίδεο, ό. π., ζ. 134. 
637

 AMPJ, V.1951, D.203/1, fl. 1: Σειεγξάθεκα ηνπ Behar Shtylla πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Παξίζη, 20 Απξηιίνπ 1951. 
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μεζπνχζε πφιεκνο ζηα Βαιθάληα, θαη δηείδε σο πηζαλή ζχκκαρν ηε Γηνπγθνζιαβία, 

κε ηελ νπνία άξρηζε λα ζπλνκηιεί γηα κειινληηθά ζρέδηα.
638

 

Ο Γ. Δμεληάξεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξνλνχζε πσο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

ζπλερηζηνχλ αξκνδίσο νη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε, θπξίσο ησλ ακεξηθαλψλ ππεπζχλσλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα, ζε ελδερφκελε αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο Hoxha, λα απνθεπρζεί ε 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ζηνηρεία εκθνξνχκελα ηηηντθψλ ή ελ γέλεη 

αληηδεκνθξαηηθψλ ηάζεσλ. Αθφκα, ζα έπξεπε λα ηνληζζεί εγθαίξσο ν δπζκελήο 

αληίθηππνο, ηνλ νπνίν ζα πξνθαινχζε ζηελ Διιάδα κία, ππφ νπνηνδήπνηε πξφζρεκα, 

γηνπγθνζιαβηθή ή ηπρφλ ηηαιηθή ζηξαηησηηθή ελέξγεηα ζηελ Αιβαλία, ρσξίο 

παξάιιειε ζπκκεηνρή θαη ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
639

 

ηηο 3 Απξηιίνπ 1951 ν πξσζππνπξγφο νθνθιήο Βεληδέινο πξφηεηλε ζηνλ 

γηνπγθνζιάβν πξέζβε ζηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ μεζπνχζε πφιεκνο, νη δχν 

πιεπξέο λα ππεξαζπηζηνχλ ηα κεηφπηζζελ κέζσ κηαο ζπληνληζκέλεο θνηλήο επίζεζεο 

ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. φκσο, εθείλνο ηφληζε φηη ε Γηνπγθνζιαβία δελ είρε ζθνπφ ην 

δηακειηζκφ ηεο Αιβαλίαο θαη δελ ζθφπεπε λα επηρεηξήζεη θάπνηα ζηξαηησηηθή 

ελέξγεηα, πνπ ζα μεθηλνχζε απφ ηελ Διιάδα ή ηε Γηνπγθνζιαβία, εάλ δελ ππήξρε 

θάπνηα ζνβηεηηθή επίζεζε ζηα Βαιθάληα.
640

 

Σν State Department ζπλέρηδε λα κελ ζπκβηβάδεηαη κε θάζε άπνςε γηα 

δηακειηζκφ ηεο Αιβαλίαο κεηαμχ ησλ δχν γεηηφλσλ ηεο ή ηελ θαηάιεςή ηεο, ελ 

θαηξψ εηξήλεο. Οη επηθεθαιήο ηνπ ακεξηθαληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ πξνέβιεπαλ ηελ 

θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο κφλν ζηελ πεξίπησζε θήξπμεο πνιέκνπ απφ ην ζνβηεηηθφ 

κπινθ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο.
641

 

Σαπηφρξνλα, ζηελ Αιβαλία θαηέθηαλαλ αλεζπρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ζρέδηα ηεο Διιάδαο. ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1951, ν πξσζππνπξγφο νθνθιήο 

Βεληδέινο, ζε έλα επίζεκν γεχκα ζηα Ησάλληλα αλέθεξε: «[…] Διπίδσ φηη ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ζα πςψζσ ην πνηήξη κνπ ζα είλαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ, απφ ηελ νπνία δε ζα παξαηηεζψ πνηέ».
642
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 AMPJ, V. 1951, D. 207, fl. 6: «Politika agresive e qeverisë monarko-fashiste greke kundër 

Republikës Popullore të Shqipërisë (Ζ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο κνλαξρνθαζηζηηθήο 

θπβέξλεζεο ελαληίνλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο)». 
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ηηο 16 Μαξηίνπ 1951 ην πξαθηνξείν Telepress κεηέδσζε κία αθφκε είδεζε 

γηα  ζρέδηα εηζβνιήο ζηελ Αιβαλία απφ ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηνπγθνζιάβνπο. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ πξαθηνξείν, ππήξραλ 

δχν ζρέδηα γηα εηζβνιή ζηελ Αιβαλία: 1) Σν ζρέδην «Κηηξηιάθεο», πξνεηνηκαζκέλν 

απφ εθπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο ζηελ ηξαηησηηθή Δπηηξνπή ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ 

πκθψλνπ, πνπ πξνέβιεπε κία ζπλδπαζκέλε ειιελνηνπξθηθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο 

Αιβαλίαο κε ηε βνήζεηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη, 2) ην ζρέδην «Αζηξαπή», 

πξνεηνηκαζκέλν απφ ηνλ ζηξαηεγφ Παπάγν θαη ηνλ ακεξηθαλφ ζηξαηεγφ Jenkins, πνπ 

πξνέβιεπε εηζβνιή ζηελ Αιβαλία κε κία θνηλή ελέξγεηα ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ 

γηνπγθνζιαβηθψλ δπλάκεσλ, έρνληαο ηε βνήζεηα ηεο Ηηαιίαο. Θεσξνχηαλ φηη ην 

ηειεπηαίν απηφ ζρέδην είρε εγθξηζεί απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο ακεξηθαληθήο λαπηηθήο 

κνλάδαο Carny.
643

 

Ζ Διιάδα, σζηφζν, ζπλέρηζε λα αξλείηαη φηη είρε δηαζέζεηο δηακειηζκνχ ηεο 

Αιβαλίαο. Ο Βεληδέινο, αλαθεξφκελνο ζηηο δειψζεηο ηνπ γηνπγθνζιάβνπ βνπιεπηή 

Νηέληηγεξ, ν νπνίνο απέδσζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία πξνζέζεηο δηακειηζκνχ 

ηεο Αιβαλίαο, ηφληζε φηη νη ηζρπξηζκνί απηνί ήηαλ αλάμηνη δηαςεχζεσο.
644

 

Δληνχηνηο, ε Διιάδα δελ είρε παξαηηεζεί απφ ηηο βιέςεηο ηεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 

1952 ν Βεληδέινο πξφηεηλε ζηνλ ηηαιφ πξσζππνπξγφ Νηε Γθάζπεξη, φπσο ε Αιβαλία 

ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΟΖΔ κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ειιεληθή θπβέξλεζε απέβιεπε λα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε θαη 

ππφ ζπδήηεζε ην δηεζλέο ζηάηνπο ηεο Αιβαλίαο. Ο Νηε Γθάζπεξη ελέθξηλε απηή ηελ 

πξφηαζε θαη δήισζε, γηα κία θνξά αθφκε, πσο ε Ηηαιία δελ είρε εδαθηθέο βιέςεηο 

πξνο ηελ Αιβαλία.
645

 

Σελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1952 πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε

646
 ζην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, ζηελ νπνία ν αξρεγφο ΓΔΔΘΑ, Θ. Γξεγνξφπνπινο, αλέθεξε πσο ζε 

πεξίπησζε πνιεκηθήο δξάζεο επηβαιιφηαλ ε εμνπδεηέξσζε ηεο αιβαληθήο απεηιήο, 

θαη φηη ην Γεληθφ Δπηηειείν είρε ήδε θαηαξηίζεη ζρέδην ελέξγεηαο πνπ πξνέβιεπε 

γηνπγθνζιαβηθή θαη ζπκκαρηθή ζχκπξαμε. Μάιηζηα, ηνλίζηεθε ζε ζπκκαρηθνχο 

ζηξαηησηηθνχο παξάγνληεο ε αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ελδερφκελε ελέξγεηα θαηά 
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645

 Meta, ό. π., ζ. 4. 
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 ηε ζχζθεςε απηή ζπκκεηείραλ νη Δ. Αβέξσθ, πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ν Γ. Μαχξνο, πθππνπξγφο 

Δζληθήο Άκπλαο, ν αληηζηξάηεγνο Θ. Γξεγνξφπνπινο, αξρεγφο ΓΔΔΘΑ, ν αληηζηξάηεγνο Κ. Γφβαο, 

ππαξρεγφο ΓΔΔΘΑ θαη νη πξεζβεπηέο Β. Μφζηξαο θαη Γ. Μειάο. Χο γξακκαηέαο παξέζηε ν Δ. 

Λαγάθνο, γξακκαηέαο Σκήκαηνο ΝΑΣΟ. 
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ηεο Αιβαλίαο, ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ. Σν ζπκβνχιην ζπκθψλεζε φηη, απφ 

δηπισκαηηθήο πιεπξάο, ζπλέθεξε λα πξνσζήζνπλ ηελ ηδέα πσο ήηαλ επηζπκεηή ε 

θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο, θάηη ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία 

Διιάδαο, Γηνπγθνζιαβίαο θαη πκκάρσλ.
647

 

Ο αληηζηξάηεγνο Γφβαο παξαηήξεζε φηη ηα πεξί δηακειηζκνχ ηεο Αιβαλίαο 

είραλ ζεσξεηηθφ θαη αθαδεκατθφ ραξαθηήξα. ηη ζε πεξίπησζε πνπ ε Αιβαλία 

απειεπζεξσλφηαλ απφ ηνλ θνκκνπληζηηθφ δπγφ, νη ζχκκαρνη πηζαλφλ ζα ήζειαλ, γηα 

ιφγνπο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο, λα εθαξκφζνπλ ηηο γλσζηέο δηαθεξχμεηο πεξί ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαη ζπλεπψο δε ζα επηηξεπφηαλ λα δεκηνπξγεζεί πνιηηηθφ 

θιίκα γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ εηο βάξνο ηεο Αιβαλίαο.
648

 

Δθφζνλ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα εμαθνινπζνχζε λα εθθξεκεί, ελψπηνλ 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Σεζζάξσλ Τπνπξγψλ, θαη ε Βφξεηνο Ήπεηξνο εμαθνινπζνχζε 

λα απνηειεί κία ειιεληθή δηεθδίθεζε –ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ– 

επηβαιιφηαλ ε πξνεηνηκαζία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, γηα λα επσθειεζεί ζε θάπνηα 

επλντθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνψζεζε ή ηελ επίηεπμε ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, είηε κε εηξεληθά κέζα ή ζηελ αλάγθε, κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζηα φπια. 

ην κεηαμχ, ρηιηάδεο θάηνηθνη ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, εμαηηίαο ησλ δηψμεσλ 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, είραλ εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο ηνπο θαη είραλ βξεη 

θαηαθχγην ζηελ Διιάδα. Ζ δηεζλήο πνιηηηθή δε ζα δίζηαδε λα επεξεαζηεί απφ ην 

ηεηειεζκέλν γεγνλφο, φηη κεγάινο αξηζκφο βνξεηνεπεηξσηψλ εγθαηαζηάζεθε ζε 

άιιεο ρψξεο. Οχηε θαη νη ίδηνη νη βνξεηνεπεηξψηεο ζα ήηαλ πξφζπκνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο λέεο εζηίεο ηνπο γηα κία ππφζεζε, ηελ νπνία ζα ζεσξνχζαλ 

ρακέλε.  Απηφ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ε ιχζε γηα ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ζα πεξηιάκβαλε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο. Ζ 

Αιβαλία ζα θαηφξζσλε λα απνζπάζεη νθέιε απφ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. Αιιά θαη 

ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ επηδησθφηαλ ε ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο 

κε κε εηξεληθά κέζα, επηβαιιφηαλ ε παξνπζία ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Διιάδα 

θαη κάιηζηα πιεζίνλ ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο.
649

 

χκθσλα κε έγγξαθν, πνπ εηθάδεηαη πσο είλαη ηεο ΚΤΠ, γηα ην ελδερφκελν 

ιχζεο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο κέζσ κε εηξεληθψλ κέζσλ, είρε αξρίζεη 

θαηά ην παξειζφλ θαη ζπλερηδφηαλ ε επηηειηθή εξγαζία πνπ αθνξνχζε ηε Βφξεην 
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Δμσηεξηθψλ». 
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 ην ίδην. 
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 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 8, ππνθάθ. 3: Έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 15 Ηνπιίνπ 1952. 



 

178 
 

Ήπεηξν. Δίρε ζπληειεζηεί ήδε ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ 

κπνξνχζαλ λα θέξνπλ φπια θαη έκελαλ ζηα βαζηθά θέληξα εθπαίδεπζεο  

Μεζνινγγίνπ-Κνξίλζνπ θαη Ζξαθιείνπ-Κξήηεο.   

ζνη πξννξίδνληαλ γηα ππαμησκαηηθνί θαη εηδηθφηεηεο έιαβαλ επηπξφζζεηε 

εθπαίδεπζε ζηνπο Λφρνπο Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ (ΛΟΚ) θαη ζην Υατδάξη. 

Δπηπξφζζεηα, είραλ θαηαξηηζηεί πίλαθεο θαηά πεξηθέξεηεο κε ζθνπφ ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ νκάδσλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη 

βνξεηνεπεηξψηεο, νη νπνίνη δηαβηνχζαλ απφ θαηξφ ζηελ Διιάδα θαη ζεσξήζεθαλ 

εθπαηδεπκέλνη. Δπίζεο, είραλ θαηαξηηζηεί πίλαθεο θαηά πεξηνρέο, νη νπνίνη 

ελεκεξψλνληαλ ζπλερψο θαη αθνξνχζαλ ηε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ, γηα ελδερφκελε κειινληηθή αλάγθε. Απηέο νη ηαμηλνκεκέλεο 

πιεξνθνξίεο θάιππηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, φιεο ηηο αλάγθεο. Μάιηζηα γηα ηα 

αλσηέξσ ε πξνζπάζεηα ηεο Τπεξεζίαο ζπλερηδφηαλ κε έληαζε.
650

 

ηηο 26 Απγνχζηνπ 1952, έιαβε ρψξα ζχζθεςε ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Δ. 

Αβέξσθ. ηελ ελ ιφγσ ζχζθεςε, ζεκαληηθή ππήξμε ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιεξεμνχζηνπ 

πθππνπξγνχ, Β. Μφζηξα, ν νπνίνο αλέθεξε πσο ε Διιάδα αλαγθάζηεθε λα απνζχξεη 

ην αίηεκά ηεο γηα ηε Β. Ήπεηξν θαη λα δειψζεη φηη επηθπιαζζφηαλ λα δεηήζεη ηε 

ξχζκηζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ απφ ην πκβνχιην ησλ Σεζζάξσλ. Δθφζνλ θακία 

κέρξη ηφηε δηεζλήο πξάμε δελ θαηήξγεζε ην πκβνχιην, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξήζνπλ 

φηη ην δήηεκα εθθξεκνχζε ελψπηφλ ηνπ. κσο παξέκελε γεγνλφο φηη ην πκβνχιην 

ησλ Σεζζάξσλ δελ πξνέβε ζε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο νχηε ην 1946, νχηε αξγφηεξα 

ζηε Νέα Τφξθε. Σφληζε φηη ε ειιεληθή πιεπξά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα επηδηψμεη ή λα 

ειπίδεη ζηελ εμέηαζή ηνπ απφ ην πκβνχιην ησλ Σεζζάξσλ. Καη ηνχην δηφηη δελ 

ππήξρε πηζαλφηεηα λα δερφηαλ ν ξψζνο αληηπξφζσπνο ζην πκβνχιην –εθφζνλ απηφ 

ζα ζπγθαινχηαλ– ηελ εγγξαθή  ηνπ δεηήκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Σαπηφρξνλα, 

νχηε ηα ινηπά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, ηδίσο ε Αγγιία θαη ε Ακεξηθή, ζα ήηαλ 

δηαηεζεηκέλεο, γηα παξάδεηγκα, λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ελδερνκέλσο ηελ εγγξαθή ηνπ 

δεηήκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε έλαληη άιισλ αλαιφγσλ αληαιιαγκάησλ. Καη 

απηφ γηαηί δελ επηζπκνχζαλ λα εγείξνπλ δήηεκα, ην νπνίν, έζησ θαη εκκέζσο, ζα 

ζήκαηλε ηελ αξρή ηνπ δηακειηζκνχ ηεο Αιβαλίαο, γηα ηελ νπνία επεδίσθαλ ηελ 

απειεπζέξσζε απφ ηνλ θνκκνπληζηηθφ δπγφ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη εμαηηίαο ηεο 
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νμείαο ξσζηθήο αληίδξαζεο, πνπ ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη αλακελφκελε, δελ κπνξνχζε 

λα επηδησρζεί επκελή ιχζε ηνπ δεηήκαηνο κέζσ ηνπ ΟΖΔ.
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Ζ Διιάδα, κε κπνξψληαο λα πξάμεη δηαθνξεηηθά, εμαθνινπζνχζε λα δειψλεη 

φηη επεδίσθε ηε ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ κε εηξεληθά κέζα, φπνηε απηφ ζα 

θαζίζηαην δπλαηφλ. ηε ζχζθεςε αλαθέξζεθαλ θαη άιια κέζα, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο Β. Ζπείξνπ, 

φπσο: 1) Δλδερφκελε ζπκκαρηθή θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο κε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο 

(ΝΑΣΟ), 2) πλελλφεζε κε ηε Γηνπγθνζιαβία γηα ην δηακειηζκφ ηεο Αιβαλίαο· κηα 

ηέηνηα ζπλελλφεζε δε ζα κπνξνχζε λα αγλνήζεη ηνλ ηηαιηθφ παξάγνληα, 3) Άκεζε 

θαηάιεςε ηεο Β. Ζπείξνπ ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή ππφ άιιεο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, 

4) Τπνθαηάζηαζε ηνπ ηφηε θαζεζηψηνο κε άιιν κε θνκκνπληζηηθφ. ηελ ηειεπηαία 

απηή πεξίπησζε, δηαηήξεζε κίαο ειεχζεξεο Αιβαλίαο θαη ζπλελλφεζε κε απηή κε ηε 

βνήζεηα ησλ πκκάρσλ (Ακεξηθήο) γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο 

Κέξθπξαο ή ζχλαςε άιιεο ζπκθσλίαο. 

Ζ 1
ε
 θαη 3

ε
 πεξίπησζε πξνυπέζεηαλ ηπραία γεγνλφηα, απφ ηα νπνία ζα 

επσθεινχηαλ ε Διιάδα, ελψ ε 2
ε
 απνθιεηφηαλ, νπφηε απφκελε ε 4

ε
 πεξίπησζε. Γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Αιβαλία 

εξγάδνληαλ δξαζηήξηα νη Ακεξηθαλνί, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ππέζαιπαλ 

φινπο ηνπο αιβαλνχο εγέηεο ζηελ εμνξία. Γη‟ απηφ ε Διιάδα δελ είρε παξά λα 

ηεξήζεη επκελή νπδεηεξφηεηα, ζηελ νπνία πεξηιακβαλφηαλ πξνπαληφο ε απνθπγή ηεο 

αλαθίλεζεο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ σο εδαθηθή δηεθδίθεζε αθξηβψο γηα λα 

δηεπθνιπλζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ακεξηθαληθή πξνζπάζεηα. Ο πξέζβεο Υ. 

Γηακαληφπνπινο επίζεο αλέθεξε: «Ζ κφλε νξζή πνιηηηθή ζήκεξνλ ζα ήην ε κε 

έγεξζηο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο».
652

 

κσο ν Γ. Κνχζηαο (πιεξεμνχζηνο Τθππνπξγφο) ππνζηήξημε πσο, αλ 

αθήλνληαλ ηα πξάγκαηα σο είραλ, ζα γίλνληαλ φινη θνκκνπληζηέο θαη αλ εηίζεην ην 

δήηεκα ηεο δηεθδίθεζεο, απηφ ζα γηλφηαλ βάζεη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ φηη αληί 122.000 βνξεηνεπεηξσηψλ είραλ κείλεη  κφλν 50.000, νη 

νπνίνη δε ζα έπξεπε λα αθεζνχλ εγθαηαιειεηκκέλνη. Φξνλνχζε φηη, γηα λα επαλέιζεη 

ην δήηεκα ζηελ επηθαηξφηεηα, έπξεπε λα ηεζνχλ ζε θίλεζε νη βνξεηνεπεηξσηηθνί 

ζχιινγνη, ηδίσο εθείλνη ζηελ Ακεξηθή. Να ππνθηλνχληαλ γηα λα δεηήζνπλ λα 

επαλέιζνπλ ζηε Β. Ήπεηξν φιεο νη ειεπζεξίεο, νη νπνίεο θαηνρπξψζεθαλ κε δηεζλείο 
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πξάμεηο, φπσο ηα ζρνιεία θαη νη εθθιεζίεο. Οη βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη 

ελεξγψληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δε ζα δεηνχζαλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Β. Ζπείξνπ 

ζηελ Διιάδα, αιιά ζα αλαθηλνχζαλ ην δήηεκα απφ άπνςε ζηέξεζεο ησλ 

ζηνηρεησδψλ αλζξσπίλσλ ειεπζεξηψλ. Οη ελέξγεηεο ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ 

ζπιιφγσλ ζα είραλ σο ζθνπφ λα μαλαζπκίζνπλ ζηνλ θφζκν «ν νπνίνο είρε αξρίζεη λα 

μερλάεη» ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Θα εκθάληδαλ έηζη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ 

ππνθηλνχκελν, φρη απφ ηελ επίζεκε Διιάδα, αιιά απφ ηε βάζε, δειαδή απφ ηνπο 

ζπκπαηξηψηεο απηψλ ησλ παζρφλησλ πιεζπζκψλ.  

Με ηελ άπνςε απηή ηνπ Γ. Κνχζηα δηαθψλεζε ν πθππνπξγφο Δ. Αβέξσθ. Ο 

ηειεπηαίνο δελ δηέβιεπε πηζαλφηεηα ελζσκάησζεο ηεο Β. Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα ζην 

άκεζν κέιινλ. Απηή ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν εάλ ζπλέηξεραλ ηπραία 

γεγνλφηα, φπσο έλαο πφιεκνο.
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Ζ Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ ζεσξνχζε φηη ε εηζήγεζε 

ηνπ Μφζηξα, θαηά ηε ζχζθεςε απηή, ηνπνζεηνχζε νξζψο ην δήηεκα ζην πιαίζην ησλ 

ηφηε πθηζηακέλσλ ελδερνκέλσλ. Αθφκα, ζεσξνχζε πσο ε πεξίπησζε ζπκκαρηθήο 

θαηάιεςεο ηεο Αιβαλίαο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα, παξνπζίαδε ηα 

πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. Υσξίο λα πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή ηχρε ηεο ρψξαο, ην 

πνιηηηθφ ηεο θαζεζηψο θαη ηνπο ελδερνκέλνπο αληίζηνηρνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, ζα 

παξείρε γηα αξθεηφ ρξφλν ζηελ Διιάδα ηε δπλαηφηεηα κηαο πξνζσξηλήο θαηνρήο θαη 

ζα επέηξεπε κέζσ έζησ θαη κεξηθήο παιηλλφζηεζεο ηνπ απφδεκνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ πιεζπζκνχ ζεκαληηθέο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο. 

Δλ γλψζεη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχζε ε θαηνρή σο πξνο ηα δπζκελή 

εζλνινγηθά δεδνκέλα, ηα νπνία είραλ πξνθιεζεί εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, ε 

Διιάδα έπξεπε λα ζηξέςεη ηηο θπξηφηεξεο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ πξνπαξαζθεπή, 

κέζσ ζπλελλνήζεσλ κε ηνπο ζπκκάρνπο, ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα κία 

ζρεηηθή ζπκκαρηθή πξσηνβνπιία ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. 

κσο ε Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ δηαπίζησζε φηη δε 

ζεκεηψζεθε θακία πξφνδνο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ 

ζηξαηησηηθψλ ηνπ SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). Ο γεληθφο 

επηηειάξρεο, ζηξαηεγφο Gruenther παξαδέρηεθε φηη ήηαλ δπλαηφλ δηάθνξεο 

ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο λα δηέζεηαλ δίθηπα πξαθηφξσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ 

Δπξψπε θαη λα εθπνλνχληαλ ζρέδηα ζηε βάζε ζεσξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, αιιά 
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αξλήζεθε φηη ην ζέκα απαζρφιεζε ηελ ππεξεζία ηνπ. Δμάιινπ, ην δήηεκα ηεο 

Αιβαλίαο δελ απνηεινχζε ζεκαληηθφ ζηξαηησηηθφ πξφβιεκα, δηφηη εθφζνλ ζα 

εμαζθαιηδφηαλ ε πιήξεο ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία Διιάδαο-Γηνπγθνζιαβίαο- Ηηαιίαο, 

ε εμνπδεηέξσζε ηεο Αιβαλίαο, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε πεξηπινθήο, ζα ήηαλ 

επθνιφηαηε. Φαίλεηαη φηη ε ζπκκαρηθή θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο δελ αληηκεησπηδφηαλ 

σο πηζαλφ ζελάξην απφ ηνπο αξκνδίνπο ηνπ ΝΑΣΟ.
654

 

Δπεηδή δε δηαθαηλφηαλ γηα ην εγγχο κέιινλ ην ελδερφκελν θαηάιεςεο ηεο 

Αιβαλίαο, παξέκελε πξνο εμέηαζε ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζείην. Απηή ζπλίζηαην 

ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θαζεζηψηνο κε άιιν, κε θνκκνπληζηηθφ, θαη ε ζπλελλφεζε 

κε κία ειεχζεξε Αιβαλία γηα αλαβίσζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο Κέξθπξαο ή ζχλαςε 

άιιεο αλάινγεο ζπκθσλίαο. Ήηαλ αλακθηζβήηεην, φπσο ππνζηήξηδε ε Α΄ Πνιηηηθή 

Γηεχζπλζε, φηη ε πνιηηηθή επηξξνή ηεο Διιάδαο ζηελ Αιβαλία θαζίζηαην απφ ηελ 

αξρή αλέθηθηε, εθφζνλ ε ειιεληθή πιεπξά πξνέβαιιε, σο πξνυπφζεζε θάζε 

ζπλελλφεζεο, ηε ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζην πλεχκα πνπ αιεζηλά ηελ 

ελλννχζε.  

 Μηα ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο έλαληη ηεο Αιβαλίαο 

εκπεξηέρνληαλ ζην ζεκείσκα ηεο Α΄ Πνιηηηθήο Γηεχζπλζεο, φπνπ θαζνξηδφηαλ 

ζαθψο φηη, νη έλαληη ηεο Αιβαλίαο πξνυπνζέζεηο πξνο ζπλελλφεζε ζα έπξεπε  λα 

ήηαλ: 

 

«1. Να ίδσκελ κίαλ Αιβαλίαλ ήηηο, θηιηθή, ζα ήην πξφζπκνο λα 

εμαζθαιίζε ηνπο ελ απηή ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, πξαγκαηηθψο δε 

ειεχζεξα ζα ήην εηο ζέζηλ λα απνθχγε πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

αληίζεηνπο πξνο ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα. 

2. Να ίδσκελ ζπλεπψο ηα βνξεηνδπηηθά εκψλ ζχλνξα κνλίκσο αζθαιή 

ψζηε λα κε επξεζψκελ πξν ηεο αλάγθεο επηδηψμεσο θαη άιιεο πεξαηηέξσ 

κεηαβνιήο ησλ πξαγκάησλ ελ Αιβαλία».
655

 

Σειηθά, ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο ζχζθεςεο ηεο 26
εο

 Απγνχζηνπ 1952, ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα είρε πεξηέιζεη ζε κία θαηάζηαζε εμαζζέλεζεο ηεο 

εζλνινγηθήο ηνπ βάζεο,  ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ ε φιε ππφζεζε, ψζηε δελ ππήξραλ 

πνιιέο δπλαηφηεηεο ελέξγεηαο.  

                                                           
654

 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 8, ππνθάθ. 3: The Permanent Representative of Greece to the North Atlantic 

Council  πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Παξίζη, 25 Οθησβξίνπ 1952. 
655

 ην ίδην. 



 

182 
 

Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα απνβιέπεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε κηαο «ειεχζεξεο Αιβαλίαο», εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νπνίαο ζα 

επεδίσθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηε ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ. Καη γη‟ απηφ 

επηβαιιφηαλ: 1) Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηπραίσλ γεγνλφησλ 

(ζηξαηησηηθψλ θαη άιισλ), 2) Ζ δηαθψηηζε Άγγισλ θαη Ακεξηθαλψλ γηα ηνπο 

θηλδχλνπο επέθηαζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κέρξη ηελ Αδξηαηηθή θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο ζιαβηθνχ κπινθ απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα κέρξη ηελ Αδξηαηηθή, 3) Ζ θαηαβνιή 

πξνζπάζεηαο κε ηα εθηθηά κέζα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο 

ζε ζπλελλφεζε κε ηηο ΖΠΑ  κε ηελ ηαπηφρξνλε δήισζε πξνο ηελ ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε φηη γηα ράξε ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ δεηήκαηνο παξαζησπνχληαλ ε εδαθηθή 

δηεθδίθεζε. κσο ε δήισζε απηή δελ ζα έπξεπε λα ζπλνδεπηεί κε παξαίηεζε απφ 

ηελ δηεθδίθεζε απηή, ππφ ηνλ φξν ηεο εμαζθάιηζεο ηεο απνλνκήο ζηνλ ειιεληζκφ 

ηεο Β. Ζπείξνπ φισλ ησλ πξνλνκίσλ ηα νπνία είρε κε βάζε ην πξσηφθνιιν ηεο 

Κέξθπξαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο φζσλ επηζπκνχλ λα 

επαλέιζνπλ ζηε Βφξεην Ήπεηξν. 

κσο γηα ηα παξαπάλσ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζχζθεςε παξαηεξνχζαλ ηα 

εμήο: 

1) Γηα ην α΄ ζεκείν, ε πξνπαξαζθεπή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηπραίσλ 

γεγνλφησλ, ζηξαηησηηθψλ θαη άιισλ, θαζίζηαην δπζρεξήο, αλ φρη αδχλαηε. Καη ηνχην 

γηαηί ηα κφλα κέζα, ηα νπνία δηέζεηε ε Διιάδα, ήηαλ ιίαλ πεληρξά θαη νη παξάγνληεο, 

νη νπνίνη ήηαλ πηζαλφ λα κεζνιαβήζνπλ θαηά ηελ εκθάληζε ησλ ηπραίσλ γεγνλφησλ 

ήηαλ άδεινη, ψζηε ήηαλ αδχλαηνλ λα γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

2) Γηα ην β΄ ζεκείν, δειαδή γηα ηελ θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ απφ κέξνπο ηεο 

Διιάδαο γηα ηε δηαθψηηζε ησλ Άγγισλ θαη ησλ Ακεξηθαλψλ, ψζηε λα θαηαηνπηζηνχλ 

γηα ηνπο θηλδχλνπο επέθηαζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, απηή ε επηινγή ζεσξνχηαλ 

καηαηνπνλία, δηφηη  Άγγινη θαη Ακεξηθαλνί ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πνιχ 

θαιχηεξα ηα ελ πξνθεηκέλσ ζπκθέξνληά ηνπο.  

3) Γηα ην γ΄ ζεκείν, ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο  γηα 

ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Αιβαλία ζε ζπλελλφεζε κε ηηο 

ΖΠΑ, ζεσξνχηαλ πσο ήηαλ κία πξφηαζε  ε νπνία δελ ζα γηλφηαλ εχθνια απνδεθηή 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ. 

Αθφκα, ζεσξνχζαλ φηη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο «ηεο ειεχζεξεο 

εγθαηάζηαζεο φζσλ επηζπκνχζαλ λα επαλέιζνπλ ζηε Β. Ήπεηξν» δελ πξνήγαγε ην 
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δήηεκα απφ ηελ εζληθή ηνπ πιεπξά, αθνχ ήηαλ αλακθηζβήηεην φηη απφ φζνπο είραλ 

θχγεη ειάρηζηνη ζα ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ. Ο αξηζκφο ηνπο πνηέ δελ ζα ήηαλ ηέηνηνο 

ψζηε λα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε αμίσζε γηα δηαζθάιηζε ηεο εθ λένπ 

αλαδεκηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε Β. Ήπεηξν κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα 

δεηεζεί ζε δεδνκέλε ζηηγκή δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ.
656

 

 Δπεηδή ζ‟ απηή ηε ζχζθεςε ζπδεηήζεθε εθηελψο ε θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ 

απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα ηελ ίδξπζε κίαο «ειεχζεξεο Αιβαλίαο», είρε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία πψο έβιεπαλ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα νη ζχλδεζκνη «Διεχζεξσλ 

Αιβαλψλ», νη νπνίνη ζα απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα ηεο ελδερνκέλεο κειινληηθήο 

«Διεχζεξεο Αιβαλίαο». 

ε εηδηθφ θεθάιαην πνπ αθνξνχζε ηελ Αιβαλία θαη πεξηερφηαλ ζε Τπφκλεκα, 

ην νπνίν ππέβαιε ζηνλ ΟΖΔ ε «Γηεζλήο Έλσζε Αγξνηψλ», παξαηεξνχηαλ φηη ζην 

θεθάιαην ην νπνίν ππέγξαθε ν Hasan Dosti, πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο «Διεχζεξε 

Αιβαλία», αλαθεξφηαλ φηη ν αιβαληθφο ιαφο βξέζεθε αληηκέησπνο κε έλα δσηηθφ 

πξφβιεκα, απηφ ηεο αλάγθεο λα ππεξακπλζεί ηεο εδαθηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο. Σφληδε 

φηη ε Διιάδα, κε νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε, δηεθδηθνχζε ηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο 

Κνξπηζάο θαη ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ην 1/3 ηεο έθηαζεο θαη 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αιβαλίαο. Αθφκα, αλέθεξε πσο ζα κπνξνχζε λα αλαηξαπεί ην 

θαζεζηψο Hoxha, εάλ ν αιβαληθφο ιαφο είρε, εθ κέξνπο ησλ «Γπλάκεσλ ηεο Γηεζλνχο 

Γεκνθξαηίαο» (Αγγιία, Ακεξηθή), ηελ θαηάιιειε πιηθή θαη πνιηηηθή ελίζρπζε, θαη 

εάλ ππνιφγηδε φηη ζα ππνζηεξηδφηαλ ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Έηζη, ηφζν 

γηα ηνπο «ειεχζεξνπο», φζν θαη γηα ηνπο «εξπζξνχο» Αιβαλνχο, ν ππ‟ αξηζκφλ έλα 

ερζξφο ήηαλ ε Διιάδα, δηφηη απέβιεπε ζην δηακειηζκφ ηεο Αιβαλίαο κέζσ ηεο 

πξνζάξηεζεο ηεο λφηηαο Αιβαλίαο.
657

 

πσο ήηαλ θπζηθφ, νη Αγγιν-ακεξηθαλνί ήηαλ επηθπιαθηηθνί θαη αξλνχληαλ 

λα πξηκνδνηήζνπλ νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, δηφηη 

γλψξηδαλ φηη πίζσ απφ απηέο, αθφκα θαη φηαλ δελ νκνινγνχηαλ, θξπβφηαλ ε εδαθηθή 

δηεθδίθεζε, ε νπνία πξνδηέζεηε δπζκελψο «ειεχζεξνπο» θαη «θφθθηλνπο» Αιβαλνχο. 

Σν εξψηεκα ήηαλ, πνηα πνιηηηθή ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα γηα ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. χκθσλα κε ην ππφκλεκα ηνπ Γ. Κνχζηα, θαζίζηαην 

θαηαθαλέο, φηη γηα ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο, έπξεπε λα 
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αλαδεηεζνχλ ζρεηηθέο πνιηηηθέο γξακκέο εληφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Θα έπξεπε λα επηδησρζεί ε αλαθίλεζε ηνπ δεηήκαηνο, εληφο ησλ 

πιαηζίσλ, κε ηα νπνία ην πεξηέβαιιαλ νη Γπηηθνί χκκαρνη θαη πξν παληφο νη 

Ακεξηθαλνί. Πξηλ απ‟ φια, έπξεπε λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ηεο Διιάδαο ζηα εππαζή 

ζεκεία ηνπ, ηα νπνία θαίλνληαλ απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε ν πθππνπξγφο  Αβέξσθ, δειαδή: «ην δήηεκα έρεη πεξηέιζεη εηο κίαλ 

ηνηαχηελ θαηάζηαζηλ απφ απφςεσο δηεζλνχο αθ‟ ελφο θαη απφ απφςεσο 

εμαζζελήζεσο ηεο εζλνινγηθήο ηνπ βάζεσο αθ‟ εηέξνπ, επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ε 

φιε ππφζεζηο, ψζηε λα κελ έρνκελ πνιιάο δπλαηφηεηαο ελεξγείαο».
658

  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχζθεςεο, ζην ειιεληθφ ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ  θξνλνχζαλ φηη κπνξνχζαλ λα ραξάμνπλ ηελ αθνινπζεηέα γξακκή γηα 

ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, κε βάζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην, ε ειιεληθή 

αληηπξνζσπεία ζηνλ ΟΖΔ ζα έπξεπε αξρηθά λα παξαθνινπζήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα πξνρσξήζεη ηηο δένπζεο επαθέο. Σέηνηεο ήηαλ κε ηνπο 

αξκφδηνπο θχθινπο, θαηά πξψην ιφγν ηνπο Ακεξηθαλνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε 

ηελ θπξία Ρνχζβειη, ε νπνία έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, κε ηελ Δπηηξνπή Διεπζέξσλ πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο 

Ακεξηθαληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαζίαο θαη κε νξηζκέλνπο, επκελψο δηαθείκελνπο, 

ακεξηθαλνχο γεξνπζηαζηέο.
659

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα έπξεπε λα βνιηδνζθνπεζνχλ νη εθεί μέλνη 

αληηπξφζσπνη ρσξψλ, νη νπνίεο ππεξακχλζεθαλ ηεο θαζηέξσζεο ηεο αξρήο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη νη επηηξνπέο ησλ ιαψλ πνπ είραλ βξεζεί απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ παξαπεηάζκαηνο. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο φισλ απηψλ ησλ επαθψλ ζα ήηαλ λα πεξηιεθζεί 

δηάηαμε ζην ρέδην πκβάζεσο πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ ζα εμαζθάιηδε 

ηελ νδφ γηα ηελ επάλνδν ζην πξφηεξν θαζεζηψο ησλ απνεζληθνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ, 

νη νπνίεο ππήρζεζαλ, παξά ηε ζέιεζή ηνπο, ζε άιιν θξάηνο.  Ζ δηάηαμε ζα έπξεπε λα 

πξνβιέπεη φηη γηα ηελ ελ ιφγσ επάλνδν, δε ζα ιακβαλφηαλ  ππ‟ φςηλ ην εζληθφ 

ζηνηρείν, εθφζνλ ζα επξφθεηην πεξί απνεζληθνπνηεκέλεο πεξηνρήο, αιιά φινη εθείλνη 

νη παξάγνληεο, νη νπνίνη θαζφξηδαλ ηε ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πξηλ ηελ 

ππνδνχισζε θαη ηελ απνεζληθνπνίεζή ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηζηνξηθνί 

παξάγνληεο, νη ππεξηζρχνπζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη νη εζληθέο 
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παξαδφζεηο, νη ηπρφλ δηεζλείο πξάμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ, ράξε ζηηο νπνίεο 

θαηνρπξψλνληαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ πιεζπζκψλ. 

ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θξνλνχζαλ φηη ε ειιεληθή 

αληηπξνζσπεία ζα έπξεπε λα απνθχγεη επηκειψο λα θάλεη θαη ηελ παξακηθξή λχμε φηη 

ζθνπφο ησλ δηαβεκάησλ ηεο ήηαλ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ. Θα έπξεπε λα ηεξήζεη 

«λεθξηθή ζηγή» ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη λα εκθαλίζεη ηα δηαβήκαηά ηεο σο 

πξνεξρφκελα απφ ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο πεξηνρέο ππφ ηνλ 

«ζνβηεηνθνκκνπληζηηθφ» έιεγρν, νη νπνίεο απνεζληθνπνηήζεθαλ.
660

  

Θα κπνξνχζε ελδερνκέλσο ε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία λα ππνθηλνχζε απιψο 

ην δήηεκα θαη λα άθελε ζε άιινπο λα ιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο 

επίζεκεο πξνψζεζήο ηνπ, ίζσο ηνπο Ακεξηθαλνχο. Δθφζνλ ε αξρή ζα γηλφηαλ δεθηή, 

δελ ζα απφκελε θακία ακθηβνιία φηη ζα ππαγφηαλ ζε απηή ην βνξεηνεπεηξσηηθφ. 

Σν δεχηεξν ζηάδην πξνέβιεπε ηα εμήο: Δθφζνλ θεξδηδφηαλ ην δήηεκα, ζα 

πξνρσξνχζαλ ζην επφκελν ζηάδην, ηνπ νπνίνπ ε έλαξμε ζα γηλφηαλ κέζσ ηεο 

εκθάληζεο ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ επί ζθελήο. Αιιηψο, ε ειιεληθή 

πιεπξά ζα αλέζεηε ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ηνπ ζηηο «ηδησηηθέο νξγαλψζεηο», νη 

νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ απηνχο ηνπο πάζρνληεο πιεζπζκνχο, φπσο ήηαλ νη 

βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη, θαη νη νπνίνη απήιαπλαλ, γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο, ηελ ακέξηζηε ζπκπάζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ. Ζ αλαβίσζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο ζην δηεζλέο πεδίν ζα επηηπγραλφηαλ κέζσ ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηηο νπνίεο ζα έδηλε ε Διιάδα ζηνπο βνξεηνεπεηξσηηθνχο ζπιιφγνπο, 

θαη κέζσ ησλ ηειεπηαίσλ, ζα επαλεκθαληδφηαλ θαη πάιη απηφ, ζπγρξνληζκέλν πιένλ 

επί ηεο δηεζλνχο ζθελήο.
661

 

Σν 1952 ην δήηεκα ηεο Β. Ζπείξνπ δηεξρφηαλ κία πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε 

αλαθίλεζή ηνπ σο εδαθηθή δηεθδίθεζε ήηαλ αδχλαηε ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηεζλνχο 

θιίκαηνο. Απηφ φκσο δε ζήκαηλε φηη ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα απνζηξέςεη ην 

βιέκκα ηεο απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν ή λα απνθιείζεη ηελ ελεξγφ επέκβαζή ηεο ζηε 

Βφξεην Ήπεηξν ζε πεξίπησζε πνπ ηπραία γεγνλφηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κία 

επαλάζηαζε ζηελ Αιβαλία ή άιιε ελέξγεηα γεηηνληθήο ρψξαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο, 

ζα δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχζαλ επηβεβιεκέλε –απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Διιάδαο– ηελ εμαζθάιηζε θαηά ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν ησλ ππφ 

δηεθδίθεζε εδαθψλ ή ηνπιάρηζηνλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εθεί ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 
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θαη ηελ επάλνδν ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Γη‟ απηφ ινηπφλ, 

ζχκθσλα κε έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πξνο ην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο 

Άκπλαο: 

 

«[…] Απφ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο είλαη απαξαίηεηνο ε απφ ηνχδε 

θαηάζηξσζηο ζρεδίνπ ηαρείαο ελεξγείαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο 

δηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη εμεπξέζεσο θαη νξγαλψζεσο ησλ 

θαηαιιήισλ ζηνηρείσλ ελ Β. Ζπείξσ άηηλα ζα απεηέινπλ ην απαξαίηεηνλ 

ζηήξηγκα ηεο ειιεληθήο δξάζεσο. Σελ πξνεηνηκαζίαλ απηήλ ήηηο αλήθεη εηο 

ηελ θαζ‟ πκάο ππεξεζίαλ παξαθαινχκελ φπσο εάλ ζπκθσλήηε, 

επαξεζηεζήηε λα θαηαζηξψζεηε θαη πξνσζήζεηε εηο ηξφπνλ ψζηε λα 

αλαπηπρζή αθ‟ ελφο ε εξγαζία ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πξνο πιήξε 

απφδνζηλ, λα είκεζα δε έηνηκνη δη‟ φ, ηη ήζειελ νςέπνηε παξνπζηαζζή. 

Δπί ηε επθαηξία παξαθαινχκελ λα έρεηε ππ‟ φςηλ φηη εμαθνινπζνχκελ 

απνθξνχνληεο ηελ επί ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο νξγάλσζηλ νκάδσλ αιβαλψλ 

πξνο έλνπινλ δξάζηλ ελ Αιβαλία. Δπίζεο φηη είλαη επηβεβιεκέλνλ φπσο αη 

πκέηεξαη αξκφδηαη ππεξεζίαη ηειψζηλ ελ ζπλερεί επί ηνπ ζέκαηνο επαθή 

κεηά ηεο Α΄ Πνιηηηθήο Γηεπζχλζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνχηνπ».
662

 

Οη απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΔΘΑ γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα 

εθθξάζηεθαλ απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ, Θ. Γξεγνξφπνπιν, ν νπνίνο ζε έγγξαθφ ηνπ πξνο 

ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ αλέθεξε πσο απνθιεηφηαλ νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Β. Ζπείξνπ, έζησ θαη αλ απηή ε ελέξγεηα δε 

ζα ζπλαληνχζε αληίζηαζε. 

Μία ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ Αιβαλία ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν θαηφπηλ 

απνθάζεσο ηνπ ΟΖΔ, ζπλέπεηα κίαο δεκηνπξγεζήζαζαο έθξπζκεο θαηάζηαζεο. 

Αιιά ζε κία ηέηνηα επέκβαζε, πνιχ πεξηζζφηεξν εάλ απηή ήηαλ κνλνκεξήο, 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζρεδφλ βέβαην φηη ε Ρσζία ζα αζθνχζε βέην. Δίλαη θαλεξφ 

φηη κία ηέηνηα επέκβαζε δε ζα γηλφηαλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο 

αιιά άιινπ κε θνκκνπληζηηθνχ θαη κε εμαξησκέλνπ απφ ηε Μφζρα. 

Δάλ φκσο παξνπζηαδφηαλ επλντθή γεληθή θαηάζηαζε πνπ ζα επέηξεπε ηελ 

ζηξαηησηηθή θαηνρή ηεο Αιβαλίαο απφ ηνπο Γπηηθνχο, νη ζπκθέξνπζεο επηδηψμεηο ζα 
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ήηαλ: 1) Γηνίθεζε ηεο θαηαιεθζεζνκέλεο Αιβαλίαο απφ ζπκκαρηθή θαη βέβαηα 

ακεξηθαληθή δηνίθεζε, 2) Απνθπγή φζν ην δπλαηφλ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

γηνπγθνζιαβηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ θαηάιεςε κέξνπο ηεο Αιβαλίαο, έζησ θαη αλ 

απηφ ζπλεπήγεην αλάινγν κέηξν θαη γηα ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο, 3) Δάλ νπσζδήπνηε 

θξηλφηαλ αλαγθαία ε ζπκκεηνρή γηνπγθνζιαβηθψλ δπλάκεσλ, ηφηε ε γεληθή δηνίθεζε 

ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη πάιη ακεξηθαληθή.
663

 

χκθσλα κε ηνλ Beqir Meta, oη δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ην γεγνλφο φηη ε 

Διιάδα θαη ε Αιβαλία βξίζθνληαλ ζηα δχν αληίπαια ζηξαηφπεδα, ππαγφξεπζαλ ζηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα αθνινπζήζεη κία άιιε νδφ, πάληα ζπλεπή πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ βιέςεψλ ηεο. Ζ Διιάδα δελ κπνξνχζε λα επηκείλεη θαη λα 

παξνπζηάζεη αλνηρηά ηα αηηήκαηά ηεο γηα ηελ νξγάλσζε κηαο δηεζλνχο δηάζθεςεο, ε 

νπνία ζα απνθάζηδε γηα ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο. Γη‟ απηφ απνθαζίζηεθε ην ζέκα 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο λφηηαο Αιβαλίαο λα θξαηεζεί ζην «εθθνιαπηήξην», γηα λα 

εκθαληζηεί αλνηρηά φηαλ ζα δεκηνπξγνχληαλ νη θαηάιιειεο δηεζλείο ζπλζήθεο.
664

 Σνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1952 ν Παπάγνο δήισζε φηη:  

« Ζ θπβέξλεζηο επηζπκεί λα ηνλίζε φηη ζπλεπήο πξνο ηελ εθ ηεο 

Γηαζθέςεσο ηεο Δηξήλεο ηνπ 1946 απνξξεχζαζαλ γξακκήλ, απνθξνχεη 

θάζε βίαλ θαη απνβιέπεη κφλν εηο ηα λφκηκα δηεζλή κέζα πξνο 

δηαθαλνληζκφλ ηεο βνξεηνεπεηξσηηθήο ππνζέζεσο, επρφκελε φπσο ίδε κίαλ 

λέαλ Αιβαλίαλ ειεπζέξαλ, αλεμάξηεηνλ θαη δεκνθξαηηθήλ εμίζνπ θηιηθψο 

ζπλεξγαδνκέλεο κε φινπο ηνπο γείηνλαο απηήο».
665

 

ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 1953, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ έδσζε νδεγίεο πξνο ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Σχπνπ, λα κεξηκλήζεη, ψζηε φιεο νη αλαθνηλψζεηο, ε αξζξνγξαθία, 

νη ξαδηνθσληθέο νκηιίεο θιπ. λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο θπβέξλεζεο. κσο θάζε ελέξγεηα ηεο Γηεχζπλζεο 

Σχπνπ ζα έπξεπε λα είλαη έληερλε, λα κελ άθελε ηελ εληχπσζε φηη ε ειιεληθή 

πιεπξά ήηαλ πξφζπκε λα θάλεη ζπζίεο έλαληη ησλ Αιβαλψλ, αιιά θαη λα απέθξνπε 

ειιεληθέο πξνζέζεηο απφζπαζεο εδαθψλ θαη δηακειηζκνχ ηεο Αιβαλίαο. 
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Ζ δήισζε ηνπ ζηξαηάξρνπ Παπάγνπ έθαλε άξηζηε εληχπσζε ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ην αιβαληθφ ή ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα.
666

 Απηή 

εξκελεχηεθε επλντθά απφ ηνπο αιβαληθνχο θχθινπο, νη νπνίνη ήιπηδαλ ζε 

επαλαζχλδεζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη κία ζπλεξγαζία κε ηελ Διιάδα. χκθσλα κε 

άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Flamuri (Η εκαία) ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1953, ε δήισζε ηνπ 

ζηξαηάξρνπ Παπάγνπ ήηαλ ε «πξψηε αλδξηθή θσλή ελφο έιιελα πνιηηηθνχ, ε νπνία 

ελέπλεε θάπνηα εκπηζηνζχλε ζηνπο Αιβαλνχο». Σα δχν ζηνηρεία, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκεχζνπλ σο βάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ελφο λένπ ηχπνπ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ ήηαλ ε απφθξνπζε θάζε βίαο θαη ε επρή ηνπ Παπάγνπ λα δεη κία 

Αιβαλία ειεχζεξε, αλεμάξηεηε θαη δεκνθξαηηθή. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, ελψ δελ 

απνζπξφηαλ απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο Β. Ζπείξνπ, δήισλε φηη γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ζα πξνζέθεπγε κφλν ζηα λνκηθά δηεζλή κέζα. κσο ε δπζθνιία  έγθεηην, 

ζην πψο ζα κπνξνχζε λα ζπκβηβάζεη ζηελ πξάμε ηελ επκελή ζηάζε ηεο πξνο ηελ 

ειεχζεξε θαη δεκνθξαηηθή Αιβαλία κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηεθδηθήζεψλ ηεο.
667

 

κσο, ε δήισζε απηή φρη κφλν δελ εξκελεχηεθε επλντθά απφ ηελ ΚΔΒΑ, 

αιιά πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία ηεο. Γη‟ απηφ, κεηά ηηο θπβεξλεηηθέο δειψζεηο, ζε 

πξνζσπηθή επηζηνιή πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο Αιέμαλδξν Παπάγν, αλέθεξε 

φηη νη δειψζεηο απηέο, ελψ ήηαλ ζαθείο σο πξνο ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο 

θαη αλεμάξηεηεο Αιβαλίαο, ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο, θαη θαηεγνξεκαηηθέο σο 

πξνο ηνλ απνθιεηζκφ θάζε βίαο, δελ είραλ ηελ ίδηα έκθαζε θαη θαηεγνξεκαηηθφηεηα 

σο πξνο ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επηκέιεηα, κε ηελ νπνία ζπληάζζνληαλ νη 

πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, ε ΚΔΒΑ δελ απέθξπςε φηη θνβφηαλ, κήπσο ηπρφλ ε 

απζηεξή επηθπιαθηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα ππήξμε πξντφλ 

δπζκελνχο θιίκαηνο, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ βξέζεθε ε θπβέξλεζε γηα ην ζέκα απηφ. 

ηελ ΚΔΒΑ ήηαλ γλσζηέο νη ελέξγεηεο ηεο αιβαληθήο πξνπαγάλδαο, πνπ 

πξνζπαζνχζε λα πείζεη θίινπο θαη ζπκκάρνπο ηεο Διιάδαο φηη ε εκκνλή ηεο ζηε 

δηεθδίθεζε ηεο Β. Ζπείξνπ απνηεινχζε θψιπκα γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ελίζρπε ηνλ Hoxha. κσο, ε ΚΔΒΑ αλεζπρνχζε γηα 

ηε ζέζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα θαη ην εξψηεκα 
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 ην ίδην. 
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πνπ ηελ απαζρνινχζε ήηαλ κήπσο ε θπβέξλεζε δέρηεθε πηέζεηο απφ ηνπο ζπκκάρνπο 

ηεο θαη ππνρψξεζε σο πξνο ην ζέκα απηφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
668

 

Ζ ΚΔΒΑ ζε ππφκλεκά ηεο πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 

1953 αλαθέξεη πψο ν ηειεπηαίνο ζε επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηελ εγεζία ηεο ΚΔΒΑ 

δήισζε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηηο ζπλνκηιίεο ηηο νπνίεο είρε κε ζπκκαρηθνχο 

θαη άιινπο παξάγνληεο, δηαρψξηδε ζαθψο ηελ Αιβαλία απφ ηε Β. Ήπεηξν. Ζ δήισζε 

απηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φηαλ ε Διιάδα δήισλε ηελ επηζπκία ηεο λα δεη κία 

Αιβαλία ειεχζεξε, αλεμάξηεηε θαη δεκνθξαηηθή, ελλννχζε ηελ Αιβαλία πέξα απφ ηε 

Β. Ήπεηξν, ηθαλνπνίεζε ηελ ΚΔΒΑ.  

χκθσλα κε ηελ ΚΔΒΑ, ε θπβέξλεζε πέξα απφ ηε δηπισκαηηθή ζέζε ηεο φηη 

ην δήηεκα παξέκελε εθθξεκέο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Σεζζάξσλ Τπνπξγψλ, 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηε ζπλερηδφκελε δηάζηαζε κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο 

ζεσξνχζε πσο ε ζέζε απηή θαηέζηε κάιινλ ζεσξεηηθή. Θεσξνχζε δειαδή φηη ε 

θπβέξλεζε ήηαλ αδχλαηνλ λα κελ εμέηαδε θαη άιιεο νδνχο, πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηε 

ιχζε ηνπ, ιχζε ε νπνία ζα νδεγνχζε ζηελ ελζσκάησζε ηεο Β. Ζπείξνπ ζηε Μεηέξα-

Παηξίδα. 

Ζ ΚΔΒΑ εθηηκνχζε πσο νη δειψζεηο ηνπ Φφζηεξ Νηάιιεο γηα ηελ αλάγθε 

ησλ ππφδνπισλ ιαψλ ζην ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα λα απνηηλάμνπλ ην δπγφ θαη λα 

αλαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, ε επίκνλα δηαθεξπζζφκελε αλάγθε εμνπδεηέξσζεο 

θαηά πξψην ιφγν ηεο απνκνλσκέλεο πιένλ Αιβαλίαο, κεηά ηελ απφζρηζε ή απνβνιή; 

ηνπ Σίην απφ ηελ Κνκηλθφξκ θαη ηε ζαθή ζηξνθή ηνπ πξνο ηε Γχζε, ην ηαμίδη ηνπ 

Νηε Γθάζπαξη ζηελ Αζήλα θαη ην ηαμίδη ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζην Βειηγξάδη 

θαη ελ ηέιεη ην Σξηκεξέο Βαιθαληθφ χκθσλν, απνηεινχζαλ ελδείμεηο φηη 

δηεμήρζεζαλ ζπλνκηιίεο επί ηνπ αιβαληθνχ πξνβιήκαηνο, κε ην νπνίν αλαπφζπαζηα 

ζπλδεφηαλ θαη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα. 

Μπξνζηά ζην ελδερφκελν εηζβνιήο ζηελ Αιβαλία, ε πξφηαζε ηεο ΚΔΒΑ 

πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ –φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα– ήηαλ 

μεθάζαξε:  

«[…] Δάλ ππάξρεη έδαθνο πξφζθνξνλ πξνο δηακειηζκφλ νπδείο δηζηαγκφο 

πξέπεη λα ππάξμε, εάλ δε ππνζέζσκελ φηη δίδεηαη εηο ηνλ Σίην ε 

πξσηνβνπιία ηεο αλαηξνπήο ηνπ Υφηδα, ππφ ηνλ ηχπνλ ηεο εμεγέξζεσο ηνπ 
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Αιβαληθνχ Λανχ, θξνλνχκελ φηη πξνβάιιεη επηηαθηηθφλ θαζήθνλ ε επί ηνπ 

ζεκείνπ ηνχηνπ αγξππλία ηεο Κπβεξλήζεσο θαη παξάιιεινο πξνο ηελ ηνπ 

Σίην θίλεζηο δηα παξαζθεπήο εμεγέξζεσο ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ ππέξ ηεο 

ηδηθήο ησλ ειεπζεξίαο, θξνλνχκελ δε επί ηνπ ζεκείνπ ηνχηνπ φηη δένλ λα 

ζπλερηζζή ην δηαθνπέλ έξγνλ ηεο επαπμήζεσο ηεο εθγπκλάζεσο θαη 

πξνπαξαζθεπήο ηεο βνξεηνεπεηξσηηθήο καρεηηθήο δπλάκεσο θαη 

ππνβνεζήζεσο νξγαλψζεσο ησλ ελ Βνξείσ Ζπείξσ Βνξεηνεπεηξσηψλ θαη 

είλαη πεξηηηφλ λα ηνλίζσκελ Τκίλ φηη νη Βνξεηνεπεηξψηαη ζα είλαη πηζηνί 

ηεξεηαί ηνπ θαζήθνληνο».
669

  

Σν Μάην ηνπ 1953, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δηεπθξίληζε φηη ε έλλνηα ηεο 

δήισζεο ηνπ Παπάγνπ δελ ήηαλ φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα ζεσξνχζε σο θηιηθή 

νπνηαδήπνηε «δεκνθξαηηθή» θπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο πνπ ελδερνκέλσο ζα 

δηαδερφηαλ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ησλ Σηξάλσλ ή φηη απφ ηελ θαηάζηαζε 

πνιέκνπ, πθηζηάκελε ηνπιάρηζηνλ ηππηθά κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο, ζα 

εηζεξρφηαλ απηνκάησο ζε κηα πεξίνδν εηξήλεο θαη θηιίαο κε ηελ Αιβαλία. Σα 

γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο επέβαιιαλ ηε δηαηήξεζε κηαο Αιβαλίαο 

αλεμάξηεηεο θαη θηιηθήο πξνο ηνπο γείηνλέο ηεο. Χο πξνο ηνλ φξν θηιηθή, ε ειιεληθή 

πιεπξά δηθαηνχηαλ φρη απιψο λα πεξηκέλεη αιιά θαη λα απαηηεί ηελ έκπξαθηε 

αλαγλψξηζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο, νη νπνίεο δέζκεπαλ δηεζλψο ηελ 

Αιβαλία πξηλ ην 1940 αλαθνξηθά κε ηε κεηνλφηεηα ζηε Βφξεην Ήπεηξν, ηελ επίζεκε 

θαη ξεηή απνθήξπμε φζσλ είραλ δηαπξαρζεί απφ ην αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζπγθαηάζεζε γηα 

επάλνδν ζηηο εζηίεο ηνπο φζσλ βνξεηνεπεηξσηψλ εμαλαγθάζηεθαλ λα εθπαηξηζζνχλ 

θαη ζα επηζπκνχζαλ λα επηζηξέςνπλ. 

Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο πξεζβείεο ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, ζην Λνλδίλν θαη ζην Παξίζη λα ππνβάιινπλ ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο 

Ακεξηθήο, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο αληίζηνηρα έλα ζχληνκν ππφκλεκα, ζην νπνίν 

ζα ηφληδαλ ηελ απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα απνθχγεη θάζε βία. Δπίζεο, 

φηη ε ειιεληθή πιεπξά πεξηνξηδφηαλ ζηα λφκηκα δηεζλή κέζα ή θαη ζε ζπλελλφεζε κε 

ηελ θπβέξλεζε ηεο ειεχζεξεο θαη αλεμάξηεηεο Αιβαλίαο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο, φηαλ απηή ζα ήηαλ δπλαηή. Απηφ απνηεινχζε επίζεκε 
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ειιεληθή δήισζε θαη επηθχιαμε επί ηνπ ζέκαηνο, ψζηε νη παξαπάλσ θπβεξλήζεηο λα 

ηελ ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηηο επαθέο θαη ηηο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο αιβαλνχο 

πνιηηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εμνξία.
670

 

Μεηά απφ ην ζρεηηθφ δηάβεκα ηνπ Αζ. Πνιίηε, ην State Department ζε 

απαληεηηθφ έγγξαθφ ηνπ δήισλε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ειιεληθή ζηάζε θαη 

πξνζέζεηε φηη « […] ε θπβέξλεζηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα εμαθνινπζήζεη λα 

δεηά ηαο γλψκαο ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο θαηά πάζαο ηαο κειινληηθάο 

ζπδεηήζεηο ηαο αθνξψζαο ηελ Αιβαλίαλ θαη θαηά ηαο νπνίαο δχλαληαη λα εγεξζνχλ 

δεηήκαηα αθνξψληα ηα ειιεληθά εζληθά ζπκθέξνληα».
671

 

Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1953 ππνγξάθηεθε ε πλζήθε Φηιίαο θαη 

πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Σνπξθίαο.
672

 Σν 

Σξηκεξέο Βαιθαληθφ χκθσλν θαίλεηαη πσο ελίζρπζε ηηο αλεζπρίεο ηεο θπβέξλεζεο 

ησλ Σηξάλσλ.
673

 

Ο Παπάγνο ζηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1953, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζην Grand 

Hotel ζηελ Ηηαιία, δήισζε φηη ην Βαιθαληθφ χκθσλν ήηαλ κφλν ακπληηθφ θαη δελ 

είρε βιέςεηο ελαληίνλ θαλελφο θαη ζπγθεθξηκέλα ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο.  Δπηπιένλ, 

φηη  ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία επηζπκνχζαλ ηελ Αιβαλία ειεχζεξε θαη αλεμάξηεηε. 

Πξφζζεζε φηη νη δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο γηα ηε λφηηα Αιβαλία ήηαλ γλσζηέο, αιιά 

δε ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ βία, αληηζέησο ζα δεηνχηαλ ε επίιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ.
674

 

Σν 1953 ν πξψελ πθππνπξγφο  Δμσηεξηθψλ Φίιηππνο Γξαγνχκεο  παξνπζίαζε 

ζηνλ ειιεληθφ ηχπν έλα λέν, κε επίζεκν ζρέδην, γηα ηε ζηάζε ηεο Διιάδαο πξνο ηελ 

Αιβαλία. ε απηφ πνζηήξημε φηη ε δηεθδίθεζε ηεο Διιάδαο γηα νιφθιεξε ηε Β. 

                                                           
670

 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο  ειιεληθέο πξεζβείεο Οπάζηγθηνλ, 

Λνλδίλν θαη Παξίζη, Αζήλα, 11 Μαΐνπ 1953. 
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 ην ίδην, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ηηο πξεζβείεο Λνλδίλνπ, Παξηζηνχ, Ρψκεο θαη ηε Μφληκε 

Αληηπξνζσπεία ζηε Ν. Τφξθε, «Αιβαλία-Β. Ήπεηξνο», 6 Ηνπλίνπ 1953. 
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 Γηα ην Βαιθαληθφ χκθσλν βι. Υξηζηηάλα Αξηζηείδνπ, «Σν Σξηκεξέο Βαιθαληθφ χκθσλν 

Διιάδαο- Σνπξθίαο-Γηνπγθνζιαβίαο (1953-1954) ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ειιελν-

γηνπγθνζιαβηθψλ θαη ειιελν-ηνπξθηθψλ ζρέζεσλ 1949-1955», αλέθδνηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Σνκέαο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε 

2009. 
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  Γηα ηελ αιβαληθή πιεπξά απηή ε ζπκθσλία ήηαλ κία «θαζηζηηθή ζπκθσλία» πνπ ππνγξάθηεθε 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηξηψλ «πξνδνηηθψλ θιηθψλ», ηνλ Πφπνβηηο γηα ηε «ζπκκνξία» ηνπ Σίην, 

ηνλ ηεθαλφπνπιν γηα ηε «ζηξαηνθξαηηθή θιίθα ηνπ δηθηάηνξα Παπάγνπ» θαη ηνλ Κηνπξνπινχ γηα ηελ 

«πξνδνηηθή θιίθα» ηεο Άγθπξαο, βι. AMPJ, V.1952, D. 148, fl.18: «Politika armiqësore e qeverive 

monarkofashiste kundër Republikës Popullore të Shqipërisë (Ζ ερζξηθή πνιηηηθή ησλ 

κνλαξρνθαζηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ελαληίνλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο)».  
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 AMPJ, V.1953, D. 202, fl. 1: Σειεγξάθεκα ηνπ Skenderi πξνο ην Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ, Ρψκε, 2 

Οθησβξίνπ 1953. 
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Ήπεηξν ήηαλ εκπφδην γηα ηελ αιβαληθή αληηθνκκνπληζηηθή αληίζηαζε θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ρσξψλ δνξπθφξσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο γεληθά. Έηζη ζα ήηαλ 

ππέξ ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ ειεχζεξσλ εζλψλ, αλ γηλφηαλ ζεβαζηή φρη κφλν ε 

αλεμαξηεζία ηεο Αιβαλίαο, αιιά θαη ε εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα ζην αλψηεξν δπλαηφ 

ζεκείν. Ο Γξαγνχκεο πξφηεηλε λα πεξηνξίζεη ε Διιάδα ηε δηεθδίθεζή ηεο, κε κία 

κηθξή δηφξζσζε ησλ ζπλφξσλ ηεο κε ηελ Αιβαλία, κε ηξφπν πνπ ζα αληηκεηψπηδε ή 

δηφξζσλε ηελ ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή αδπλακία ησλ ακπληηθψλ ηεο ζέζεσλ.
675

 

ηηο 28 Μαΐνπ 1958 έιαβε ρψξα ζχζθεςε ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ,
676

 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξεζβεπηή Α. 

Μάηζα. θνπφο ηεο ζχζθεςεο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο νκνγελείο 

πνπ δνχζαλ ζηηο παξακεζφξηεο κε ηελ Διιάδα πεξηνρέο ηεο Αιβαλίαο. χκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο, απφ ηηο γεηηνληθέο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο δηεμαγφηαλ πξνπαγάλδα γηα 

ηελ πξνβνιή ηερληθψλ επηηεπγκάησλ  ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, πξνθαλψο γηα 

ιφγνπο εληππσζηαζκνχ ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχζθεςεο  δεηήζεθε λα ειεγρζεί, κε ηα κέζα πνπ δηέζεηαλ νη εθπξνζσπνχκελεο 

ππεξεζίεο, ε αθξίβεηα ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. ε πεξίπησζε επηβεβαίσζήο ηεο, 

έπξεπε λα κειεηεζνχλ ηξφπνη αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Οη παξηζηάκελνη 

ζπκθψλεζαλ λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο.
677

 

Μεηά ηε ζχζθεςε, ν ηαγκαηάξρεο Γ. Κνιηάηζνο έιαβε εληνιή λα κεηαβεί 

ζηελ Ήπεηξν γηα λα εμαθξηβψζεη ηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ 

ζηε Β. Ήπεηξν θαη ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζή ηνπ απφ άπνςε εζληθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θξνλεκάησλ. ηελ έθζεζε πνπ ππέβαιιε ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, παξείρε 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. Δπηπξφζζεηα, αλέθεξε κέηξα, ηα νπνία κπνξνχζαλ λα 

ζεξαπεχζνπλ ηφζν ηελ πιεγείζα εζληθή ζπλείδεζε ησλ ειιήλσλ βνξεηνεπεηξσηψλ 

ζηελ Αιβαλία, φζν θαη ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ 

Διιάδα κεηαμχ 1940-1941 θαη δηέκελαλ ζηελ Ήπεηξν, ζηα Ησάλληλα θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έθζεζή ηνπ, ην εζληθφ θξφλεκα ησλ ειιήλσλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Αιβαλία είρε θαηαπέζεη, θαζψο απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

                                                           
675

 Meta,  ό. π., ζζ. 71-76. 
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 ηε ζχζθεςε απηή ζπκκεηείραλ νη πληαγκαηάξρεο Νηθνιάνπ εθ κέξνπο ηνπ ΓΔΔΘΑ, ηαγκαηάξρεο 

Οξθαλφπνπινο εθ κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ, επίιαξρνο Μίραο, ηαγκαηάξρεο Μαθξήο εθ 

κέξνπο ηεο ΚΤΠ, ν αληηγξακκαηέαο πξεζβείαο θαη ν Π. Μνιπβηάηεο, αθφινπζνο πξεζβείαο. 
677

 ΗΑΤΔ, 1958, θάθ. 3, ππνθάθ. 7:  «εκείσκα», 28 Μαΐνπ 1958. 
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θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ην ειιεληθφ θξάηνο δελ έδεημε θαλέλα ελδηαθέξνλ πξνο 

ηνπο δεηλνπαζνχληεο Έιιελεο. 

Μέρξη ηα έηε 1940-1941, νη Έιιελεο βνξεηνεπεηξψηεο αξηζκνχζαλ 

180.000.
678

 Απφ απηνχο νη 16.000 βξίζθνληαλ θξαηνχκελνη ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο θαη ζηηο θπιαθέο σο πνιηηηθνί αληίπαινη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο. Πεξίπνπ 5.000, πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα ηε δηεηία 1941-1942, 

βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζηε ρψξα σο πξφζθπγεο. ηα Ησάλληλα βξίζθνληαλ 

πεξίπνπ 1.000, ζηελ Κφληηζα 108, ζηε Θεζπξσηία 184, ζηνλ Αγ. Γεψξγην (Ρίδαλε) 

220, ζηελ Πέξδηθα 375, ζηελ Αζήλα 1.600, ζηε Θεζζαινλίθε 117, ζηε ινηπή 

Μαθεδνλία 125, ζηελ Κέξθπξα 300 θαη ζηελ Πάηξα 89 βνξεηνεπεηξψηεο.
679

 

Ο Γ. Κνιηάηζνο αλέθεξε πσο ν βνξεηνεπεηξσηηθφο πιεζπζκφο πνπ δνχζε 

ζηελ Αιβαλία θαηαλεκφηαλ ζε 530 ειιεληθά ρσξηά απφ ηελ Κνξπηζά κέρξη ηνπο Αγ. 

αξάληα, κε κηθξή κεηνλφηεηα Αιβαλψλ. Ζ ζίηηζε, ε ππφδεζε θαη ε ελδπκαζία ηνπο 

ήηαλ άζιηα θαη ην θνηλσληθφ ηνπο θξφλεκα ήηαλ ζε θαηάπησζε, ελψ πιήξεο 

απνγνήηεπζε θαηείρε ηνπο πάληεο. Καη ηνχην δηφηη νη Έιιελεο απηνί είραλ 

εγθαηαιεηθζεί ηειείσο εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη δελ ππήξρε θακία 

αληίδξαζε ππέξ ηεο απειεπζέξσζήο ηνπο απφ ηνλ αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ δπγφ. 

Σνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ θαη ησλ πφιεσλ επηζθέπηνληαλ δχν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, αλά δχν, πνιηηηθνί θαζνδεγεηέο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 

Αιβαλίαο. πγθέληξσλαλ ηνπο θαηνίθνπο ζηηο πιαηείεο γηα λα ηνπο θάλνπλ 

θνκκνπληζηηθή θαζνδήγεζε, θέξλνληάο ηνπο, σο παξάδεηγκα, ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο 

πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, θαη ιέγνληάο ηνπο φηη δηαβίσλαλ ζε άζιηα ζπλζήθεο αλά 

δέθα νηθνγέλεηεο ζε θάζε ιπφκελν παξάπεγκα. 

Αθφκα, ν Κνιηάηζνο εμαθξίβσζε φηη έιιελεο βνξεηνεπεηξψηεο πνπ αλήθαλ 

ζην αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα, ζπκκεηείραλ ζε νξγαλσκέλν θαηαζθνπεπηηθφ 

δίθηπν θαη ζπλεξγάδνληαλ κε έιιελεο νκντδεάηεο ηνπο, δηελεξγψληαο θαηαζθνπεία 

εηο βάξνο ηεο Διιάδαο.
680
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 χκθσλα κε ηελ ειιεληθή ζηαηηζηηθή ηνπ 1913 ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Β. Ήπεηξν ήηαλ 

120.209 Έιιελεο θαη 110.677 Αιβαλνί, βι. ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, ππνθάθ. 5: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

πξνο ΚΤΠΔ, 21 Ηαλνπαξίνπ 1953.  
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 Οη αξηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη κε κηθξέο απνθιίζεηο θαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΚΔΒΑ, 

Θ. Βελαθίδε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζηελ Ήπεηξν δνχζαλ 1.807 βνξεηνεπεηξψηεο, ζηελ Αζήλα 1.600, 

ζηε Μαθεδνλία 242, ζηελ Κέξθπξα 316, ζηελ Πάηξα 89 θαη 100 αιινχ, βι. ΗΑΤΔ 1957, θάθ. 43, 

ππνθάθ. 1: Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηνπ Γ. Μαλσιάηνπ, Αζήλα, 12 επηεκβξίνπ 1957. 
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 Γηα ηελ νξγάλσζε θαηαζθνπείαο ζηελ Διιάδα πνπ εμππεξεηνχζε ηηο αιβαληθέο αξρέο, γηα ηηο 

ελέξγεηεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, φζν θαη ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ έθαλε ιφγν θαη ν Α. Γθνγθψλεο, βι. 

ΗΑΤΔ, 1961, θάθ.51, ππνθάθ. 9:  Αζ. Γθφγθψλεο πξνο   Αβέξσθ-Σνζίηζα, Αζήλα, 9 Φεβξνπαξίνπ 
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 Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξείρε ν ηαγκαηάξρεο ζην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, πξφηεηλε θαη θάπνηα κέηξα γηα ηελ εμχςσζε ηνπ εζληθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θξνλήκαηνο, ηφζν ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Αιβαλία φζν θαη ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. Πξφηεηλε λα βειηησζεί ε δηαβίσζε ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ ζηα Ησάλληλα, ηνπο νπνίνπο νη θαζνδεγεηέο ζηελ Αιβαλία έθεξλαλ 

σο παξάδεηγκα, ιέγνληαο επί ιέμεη φηη: «Οη αδειθνί ζαο πνπ έθπγαλ απφ ηε Βφξεηνλ 

Ήπεηξνλ δηαβηνχλ εηο Ησάλληλα αλά δέθα νηθνγέλεηαη εηο θάζε ιπφκελνλ παξάπεγκα 

θαη φηη πέλνληαη θαη εηο ην ηέινο φηη ιφγσ ηνπ ζπλσζηηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ εηο 

ηφζνλ κηθξφλ ρψξνλ ε αλεζηθφηηο είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ». Γπζηπρψο, ηα φζα 

ιέγνληαλ ζηνπο Έιιελεο ζηελ Αιβαλία απφ ηνπο θαζνδεγεηέο, απερνχζαλ ελ κέξεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ν ίδηνο, κεηαβαίλνληαο ζηνλ ζπλνηθηζκφ έμσ απφ ηα 

Γηάλλελα, δηαπίζησζε ηελ νηθηξή θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ.
681

 

Δπηπιένλ, αλέθεξε πσο ζηελ Διιάδα ππήξραλ δχν θαηεγνξίεο 

βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ. Ζ πξψηε βξηζθφηαλ ζηε ρψξα πξηλ ηνλ πφιεκν ηνπ 

1940 θαη ήηαλ ζρεηηθά θαιά απνθαηεζηεκέλε. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ήηαλ εθείλε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, γηα ηελ νπνία θαη πξφηεηλε λα εγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιεια 

νηθήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο λα δήζνπλ αμηνπξεπψο, ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Απηφ ζα 

είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ νη βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο πνπ δηέκελαλ ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ απνηεινχζαλ ηε «βηηξίλα» ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

απφ άπνςε παξνρήο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηνπο δεηλνπαζνχληεο βνξεηνεπεηξψηεο. 

Γελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη φηη πνιινί απφ ηνπο παξαπάλσ πξφζθπγεο εθηφο ηνπ φηη 

ήηαλ κνξθσκέλνη θαη πξψελ δεκνδηδάζθαινη ζηε Β. Ήπεηξν, ζην παξειζφλ 

πξνζέθεξαλ εζληθέο ππεξεζίεο θαη ηψξα πέλνληαλ ζηα Ησάλληλα θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ζηελ Ήπεηξν. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηαζθνπεπηηθφ δίθηπν ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα 

θαη λα εμπςσζεί ην εζληθφ θαη θνηλσληθφ θξφλεκα ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ 

Αιβαλία θαη ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, ν ηαγκαηάξρεο Γ. Κνιηάηζνο είρε ήδε 

έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε παιαηά ζηειέρε εζληθνθξφλσλ βνξεηνεπεηξσηψλ θαη 

                                                                                                                                                                      
1961.Σα πεξί χπαξμεο αιβαληθήο θαηαζθνπείαο ζηελ Διιάδα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ αιβαλφ 

ηζηνξηθφ Kastriot Dervishi, ν νπνίνο γξάθεη πσο ην 1955 ζην επίθεληξν παξαθνινχζεζεο ζηελ Διιάδα 

βξίζθνληαλ νη βνξεηνεπεηξψηεο. Κχξηεο θαηεπζχλζεηο ησλ πξαθηφξσλ ήηαλ ν έιεγρνο ησλ ζπιιφγσλ 

θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ Αιβαλία, βι. Dervishi, Sigurimi 

i Shteti, ζ. 170.  
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 ΗΑΤΔ, 1958, θάθ. 3, ππνθάθ. 7: Σαγκαηάξρεο Γ. Κνιηάηζνο πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

«Έθζεζηο», Αζήλα, 28 Απγνχζηνπ 1957. 
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έκπηζηνπο αλζξψπνπο πνπ γλψξηδαλ άπηαηζηα ηελ αιβαληθή γιψζζα, είραλ γλψζε 

φινπ ηνπ αιβαληθνχ θαη βνξεηνεπεηξσηηθνχ δηθηχνπ θαη θαηείραλ αιβαληθέο 

ζηξαηησηηθέο ζηνιέο θάζε βαζκνχ γηα ηελ θπθινθνξία εληφο ηνπ αιβαληθνχ εδάθνπο. 

ε απηνχο πξφηεηλε λα δνζνχλ πάζεο θχζεσο εληνιέο, θπξίσο γηα λα έξζνπλ ζ‟ επαθή 

κε ηνπο πξνεζηνχο ησλ ρσξηψλ ζηε Β. Ήπεηξν θαη λα κεηαδψζνπλ ηελ πίζηε θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο ζηελ Αιβαλία. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή πιεπξά 

δεηνχζε πιήξε ελεκέξσζε γηα πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά δεηήκαηα πνπ ηελ ελδηέθεξαλ. 

Ζ απνζηνιή ζα απαξηηδφηαλ απφ ηξεηο νκάδεο, αλά ηξία άηνκα ε θάζε κία, νη νπνίεο 

ζα εηζέξρνληαλ ζην αιβαληθφ έδαθνο θάζε κήλα ή αλαιφγσο, θαη ζα θαηεπζχλνληαλ 

πξνο φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Β. Ζπείξνπ. Ο Γ. Κνιηάηζνο πξφηεηλε λα δηεπζχλεη ν ίδηνο 

εθ ηνπ αθαλνχο ηηο νκάδεο απηέο, αλ ην ελέθξηλε ην ππνπξγείν.
682

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο κε έγθξηζή ηνπ ελίζρπε 

νηθνλνκηθά ηηο νξγαλψζεηο θαη ηα έληππα πνπ αζρνινχληαλ κε ην ζέκα απηφ. Γηα ηελ 

εθεκεξίδα Ηπεηξσηηθόλ Μέιινλ, ε νπνία ήηαλ ην εκηεπίζεκν φξγαλν ηεο ΚΔΒΑ, είρε 

θαζνξηζηεί επηρνξήγεζε 800.000 δξαρκψλ απφ ην Μάην ηνπ 1947.
683

 Ζ εθεκεξίδα 

απηή, απέζηειιε δσξεάλ αξθεηά θχιια ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο, πνπ είραλ 

θαηαθχγεη ζηα Ησάλληλα, ζηελ Κφληηζα, ζηνπο Φηιηάηεο, ζηελ Κέξθπξα, ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζηε Φιψξηλα θαη αιινχ, γηα λα δηαηεξνχλ αθιφλεηε ηελ πίζηε ηνπο 

πξνο ηνλ αγψλα γηα ηελ απειεπζέξσζε. Δπίζεο, απέζηειιε αξθεηά θχιια ζηηο 

νξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε νξηζκέλεο ειιεληθέο πξεζβείεο 

θαη πξνμελεία, ζηηο μέλεο πξεζβείεο θαη απνζηνιέο ζηελ Διιάδα, γηα λα 

ελεκεξψλνληαλ γηα ηελ πνξεία ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ε εθεκεξίδα δεηνχζε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
684

 Καη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ε εθεκεξίδα Βνξεηνεπεηξσηηθόο Αγώλ, ε νπνία εθδηδφηαλ ζηελ Αζήλα 

απφ ηνλ Μάην ηνπ 1957 απφ ηνλ πξφζθπγα Γεψξγην Πνιχδν, δεηνχζε απφ ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ  νηθνλνκηθή ελίζρπζε.
685

 

Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ γλσζηνπνίεζε ζηελ ΚΔΒΑ φηη ζα ηθαλνπνηνχζε  ην 

αίηεκα ηεο παξαπάλσ εθεκεξίδαο γηα ελίζρπζε, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, 
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πξνζζέηνληαο φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθδηδνκέλσλ εθεκεξίδσλ ζα ζπλέηεηλε 

ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ εζληθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

επί ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο.
686

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ην ειιεληθφ θξάηνο παξείρε ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο, πνπ 

δνχζαλ ζηελ Διιάδα, ηελ επρέξεηα απνζηνιήο κηθξνεκβαζκάησλ ζηε Βφξεην Ήπεηξν 

γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ νηθείσλ θαη ζπγγελψλ ηνπο. Ζ ηηκή ησλ 30 δξαρκψλ, ζηελ 

νπνία αλεξρφηαλ ην δνιάξην ην 1957, επέηξεπε ζε ειάρηζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο ηελ 

απνζηνιή εκβαζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη δε δηέζεηαλ ηα νηθνλνκηθά 

κέζα. Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ 

εθείλσλ, πνπ είραλ ζπγγελείο ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο 

Αιβαλίαο, θξίζεθε εζληθψο ζθφπηκν, λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα αγνξά ηνπ 

δνιαξίνπ πξνο 10 δξαρκέο, κε ηε δηαθνξά ησλ 20 δξαρκψλ λα θαιχπηεηαη απφ ην 

θξάηνο. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ην ππνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ελέθξηλε εθάζηνηε 

ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
687

 Ζ πίζησζε απηή ην 1960 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 60.000 

δξαρκψλ, ελψ ε ΚΔΒΑ δεηνχζε λα απμεζεί ζηηο 120.000 δξαρκέο.
688

 Σν 1962, ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζπλεγνξνχζε ζηε ρνξήγεζε λέαο πίζησζεο πξνο ηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ 

νηθνλνκηθά ηνπο έγθιεηζηνπο ζπγγελείο ηνπο ζηηο θπιαθέο θαη ηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο Αιβαλίαο.
689

 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ζπλέρηδε λα ζέηεη ην ζέκα ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

έλαληη ηεο Αιβαλίαο. ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 1959, ν βαζηιηάο Παχινο ζε νκηιία ηνπ 

ζηα Ησάλληλα, θαηά ηε δηάξθεηα δείπλνπ πξνο ηηκήλ ηνπ, ππνγξάκκηζε πσο γηα ηελ 

Διιάδα κεηά ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, ππήξρε έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ εζληθφ δήηεκα, 

απηφ ηεο Β. Ζπείξνπ, πνπ ππέθεξε ππφ ην δπγφ. Αιιά ην ελ ιφγσ δήηεκα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πεξίπινθν απφ ην Κππξηαθφ, δηφηη ε επίιπζή ηνπ δελ εμαξηηφηαλ απφ 

θάπνηα ζχκκαρν ρψξα, αιιά απφ ηνπο «νπαδνχο ηνπ ζθφηνπο», κε ηνπο νπνίνπο δελ 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θακία ζπκθσλία.
690
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Σν 1959, ε άπνςε ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ηνπ Καξακαλιή ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο Β. Ζπείξνπ απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζε δήισζε ηνπ έιιελα πξέζβε ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, φπνπ ζε νκηιία ηνπ ζε  γεχκα ηνπ Παλεπεηξσηηθνχ πλεδξίνπ ζηελ 

πφιε Κιίβειαλη κεηαμχ άιισλ είπε : «ηηο ζεκεξηλέο δηεζλείο ζπλζήθεο, ε πνιηηηθή 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζθνπεχεη λα θξαηήζεη αλνηρηφ απηφ ην δήηεκα ελ αλακνλή 

ελφο θαηαιιειφηεξνπ ρξφλνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπ, πάλησο φπσο θη αλ είλαη ε Διιάδα 

πξνβιέπεη λα ην ιχζεη κε εηξεληθά κέζα θαη εληφο ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ».
691

 

 χκθσλα κε ην αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ε ζηάζε ησλ ειιήλσλ 

θπβεξλψλησλ ζρεηηθά κε ηε Β. Ήπεηξν δελ παξνπζίαζε θακία αηζζεηή αιιαγή, 

αλεμαξηήησο ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο πνπ είρε θπβεξλήζεη ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο. Ζ 

εθεκεξίδα Έζλνο έγξαθε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1959: «[…] ιεο νη ειιεληθέο  

θπβεξλήζεηο, απφ εθείλε κεηά ηε πλδηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ ην 1946, έρνπλ 

ππνγξακκίζεη φηη ζεσξνχλ αλνηρηφ ην δήηεκα ηεο Β. Ζπείξνπ ελ αλακνλή 

θαηαιιειφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπ, ηελ νπνία ε Διιάδα ζθνπεχεη 

λα θάλεη κε εηξεληθά κέζα θαη εληφο ησλ δηεζλψλ λφκσλ».
692

 

ζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (ΚΚΔ) 

απέλαληη ζην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, ν Πέηξνο Ρνχζνο (κέινο ηνπ πνιηηηθνχ 

γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ) αλέθεξε ζηνλ αιβαλφ πξέζβε ζηε Ρνπκαλία φηη ην ΚΚΔ δήισζε 

ζηελ εθεκεξίδα Έζλνο πσο εάλ ππήξραλ δηάθνξα δεηήκαηα κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ 

ρσξψλ, απηά κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ ζε κία βαιθαληθή δηάζθεςε ησλ πξνέδξσλ 

ησλ θπβεξλήζεσλ, πξφηαζε πνπ απέξξηπηε ε θπβέξλεζε Καξακαλιή. ζν γηα ηελ 

ζηάζε ηνπ ΚΚΔ, είπε πσο ήηαλ γλσζηφ φηη αγσληδφηαλ ελάληηα ζε απηή ηελ θίβδειε 

δηεθδίθεζε, θαη πσο απηή ε ζηάζε ήηαλ γλσζηή θαη απφ ην ηειεγξάθεκα πνπ 

απέζηεηιε ζην ΚΔΑ.
693

 

Ο αιβαλφο πξεζβεπηήο είπε ζην Ρνχζν φηη αθφκα θαη αλ νη θχθινη ηεο 

Αζήλαο επηζπκνχζαλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ιεγφκελνπ δεηήκαηνο ηεο Β. Ζπείξνπ ή ηεο 

                                                                                                                                                                      
masa që mund të merren nga ana jonë (Δλεκέξσζε γηα κεξηθέο δειψζεηο ειιεληθψλ πξνζσπηθνηήησλ 

ζρεηηθά κε  ηε Β. Ήπεηξν θαη κεξηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηελ πιεπξά καο)», 11 

Απξηιίνπ 1964. 
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 ην ίδην. 
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 ην ίδην, fl. 12. 
693

 Σν ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΚΔ κε ηελ επθαηξία ηεο 15
εο

 επεηείνπ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο Αιβαλίαο κεηαμχ άιισλ αλέθεξε: «Απνξξίπηνκελ κεηά βδειπγκίαο ηνπο 

πξνβαιιφκελνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ππάξμεσο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη 

δηαβεβαηνχκελ πκάο θαη ηνλ αδειθφλ αιβαληθφλ ιαφλ, φηη ζχκπαο ν ειιεληθφο ιαφο αληηηάζζεηαη 

ζθνδξψο θαηά πάζεο ελεξγείαο ησλ εμηξεκηζηψλ απνζθνπνχζεο εηο ηελ κείσζηλ ηεο αθεξαηφηεηνο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο ζαο», βι. Υξηζηφθνξνο Λαδάθεο, Αιβαλία: ε δηαηώληζε ηνπ εζληθηζκνύ θαη ε 

ζέζε ηεο ειιεληθήο εζλόηεηαο, Αζήλα 2002, ζ. 164. 
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εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, ζην πιαίζην κηαο δηάζθεςεο, απηφ δε ζα γηλφηαλ απνδεθηφ 

απ‟ ηελ αιβαληθή πιεπξά.
694

 

Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, αγνξεχνληαο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζηηο 31 

Μαΐνπ 1960, αλαθέξζεθε ζην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα: 

 «Δθείλν πάλησο ην νπνίν νθείινπλ φιαη αη Διιεληθαί Κπβεξλήζεηο λα 

γλσξίδνπλ, είλαη φηη ην ζέκα  πθίζηαηαη. Καη εθείλν ην νπνίν απαγνξεχεηαη 

εηο ηνλ αηψλα είλαη δη‟ νηνλδήπνηε ιφγνλ ε απάξλεζηο ηνπ ηεξνχ αηηήκαηνο. 

Δθείλν, ην νπνίν νπδέπνηε ζα επεηξέπεην λα επαλαιεθζεί δηα ηελ Βφξεην 

Ήπεηξν, είλαη εθείλν ην νπνίνλ –δπζηπρψο– ζπλέβε κε ηελ Κχπξνλ, δηα ην 

νπνίν ππεγξάθε ε απάξλεζηο ηεο ελψζεσο. Καζ‟ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηε 

Βφξεην Ήπεηξν, δηα ην πξψην ζέκα, ε δηεθδίθεζηο είλαη ηεξά θαη 

απαξάγξαπηνο».
695

 

Σνλ επφκελν κήλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε Βεληδέινπ-Υξνπζηζψθ 

ζηε Μφζρα. πσο έγξαςε ν Βεληδέινο ζε άξζξν ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα δίσξεο 

πεξίπνπ ζπλνκηιίαο ηνπο, φηαλ έθηαζαλ ζην ζέκα ηεο Βαιθαληθήο θαη εμάληιεζαλ ηα 

αθνξνχληα κε ηελ άξλεζε ηεο Βνπιγαξίαο λα θαηαβάιεη ζηελ Διιάδα ηηο πνιεκηθέο 

επαλνξζψζεηο, ν Βεληδέινο  έζημε ηηο αθφξεηεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δηαβηνχζε ν ειιεληζκφο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Υσξίο λα δεηήζεη κεηαβνιή ηνπ 

εδαθηθνχ θαζεζηψηνο, ηφληζε ηελ αλάγθε λα παξαρσξήζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε 

απηνδηνίθεζε ζην ειιεληθφ ζηνηρείν κέζα ζην πιαίζην ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Ζ 

απηνδηνίθεζε ζα είρε ηε κνξθή απηνλφκεζεο ηεο πεξηνρήο, κέρξηο φηνπ ην δήηεκα 

ιπζεί απφ ηνπο ππνπξγνχο ησλ Δμσηεξηθψλ ησλ Σεζζάξσλ Γπλάκεσλ, ελψπηνλ ησλ 

νπνίσλ εθθξεκνχζε αθφκε. Ο Βεληδέινο είπε ζηνλ Υξνπζηζψθ:  

« Γελ δεηψ απφ εζάο ηελ πξνζάξηεζηλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ εηο ηελ 

Διιάδα. Αιιά επεηδή γλσξίδσ φηη ε νβηεηηθή Έλσζηο είλαη θεθεξπγκέλε 

ππέξ απηνδηαζέζεσο ησλ ιαψλ δηθαηνχκαη λα επηθαιεζζψ ηελ πξνζνρήλ 

ζαο επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη λα δεηήζσ 

φπσο παξαζρεζή θαη εηο απηφλ θάπνηα απηνλνκία εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
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Αιβαλίαο. εηο εηο ηελ νβηεηηθήλ Έλσζηλ θαζψο θαη άιινη ζχκκαρνί ζαο 

ηνπ Αλαηνιηθνχ κπινθ παξέρεηε εηο κέγαλ αξηζκφλ δεκνθξαηηψλ θαη 

απηφλνκσλ πεξηνρψλ πιήξε δηνηθεηηθήλ απνθέληξσζηλ θαη απηνλνκίαλ. Σν 

ίδηνλ αθξηβψο δεηψ θαη εγψ δηα ηελ Βφξεηνλ Ήπεηξνλ, ψζηε ν ειιεληθφο 

πιεζπζκφο ηεο λα εμαζθαιίζε πεξηζζφηεξνλ αλεθηνχο φξνπο δηαβηψζεσο 

θαη λα δπλεζή λα δηαηεξήζε ηελ θπιεηηθήλ, πνιηηηζηηθήλ θαη πλεπκαηηθήλ 

ελφηεηα θαη παξάδνζίλ ηνπ».
696

 

χκθσλα κε ηα επίζεκα πξαθηηθά  ησλ ζπλνκηιηψλ ν Υξνπζηζψθ απάληεζε 

επί ιέμεη:  

«Χο πξνο ηαο ζρέζεηο ζαο κε ηελ Αιβαλίαλ ζαο ιέγσ ηα ίδηα φπσο θαη δηα 

ηαο ζρέζεηο ζαο κε ηελ Βνπιγαξίαλ. Έρσ επηζθεθζή ηελ Κνξπηζάλ. Οη 

αγξφηαη κε εδέρζεζαλ πνιχ θαιά. Καη νη Αιβαλνί θαη νη Έιιελεο εθεί είλαη 

πνιχ θαινί άλζξσπνη. ηαλ ζπλαληεζψ εηο ην Βνπθνπξέζηη κε ηνλ Δκβέξ 

Υφηδα ζα ηνπ είπσ απηά ηα νπνία κνπ είπαηε. Σα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα 

ραηξεηίδνπλ ηελ ηδέαλ φπσο θάζε κεηνλφηεο είλαη απηφλνκνο δηα λα 

αλαπηχμε φπσο ζέιεη θαη εκπνξεί ηελ γιψζζαλ ηεο θαη ηνλ πνιηηηζκφλ ηεο. 

Παξαδείγκαηα έρνκελ εηο ηνλ Καχθαζνλ φπνπ ππάξρνπλ πνιιαί 

κεηνλφηεηεο θαη έρεη γίλεη πνιχ θαιή εξγαζία. Γελ γλσξίδσ ηα πνζνζηά ηεο 

ζπλζέζεσο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο πεξί ηεο νπνίαο κνπ νκηιείηε. 

Απηφ ζα ην εμεηάζε ε αιβαληθή θπβέξλεζηο. Ζκπνξψ λα ζαο βεβαηψζσ 

κφλνλ φηη απηά ζα ηα κεηαδψζσ εηο ηνλ ζχληξνθνλ Δκβέξ Υφηδα φηαλ ζα 

ηνλ ζπλαληήζσ εηο ην Βνπθνπξέζηη».
697

 

ηε ζχζθεςε απηή ζην Βνπθνπξέζηη, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο 

«ζπλνκσζία» απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά, δελ ζπκκεηείρε ν Hoxha, ζηάιζεθε φκσο 

κία αληηπξνζσπεία κε επηθεθαιήο ηνλ Hysni Kapo.
698

 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο ΚΤΠ, απφ θχθινπο ηεο Δπηηξνπήο «Διεχζεξε 

Αιβαλία» ζηε Νέα Τφξθε επηβεβαησλφηαλ παιαηφηεξε πιεξνθνξία πνπ είρε 

κεηαδνζεί απφ γηνπγθνζιάβν δεκνζηνγξάθν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ιφγνη ηεο 
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ςπρξφηεηαο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Αιβαλίαο νθείινληαλ θπξίσο ζηελ πξφζεζε ηεο 

Ρσζίαο λα απνθαηαζηήζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ, ε Ρσζία άζθεζε πηέζεηο ζηελ Αιβαλία γηα ηελ άκεζε εμνκάιπλζε ησλ 

δηαθνξψλ ηεο κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Διιάδα. 

Χο δεχηεξνο ιφγνο, αλαθεξφηαλ ε ξσζηθή ζχζηαζε πξνο ηελ Αιβαλία λα 

ππνρσξήζεη ζην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Ζ πιεξνθνξία απηή ζρεηηδφηαλ κε ηηο 

ζπδεηήζεηο ηνπ Βεληδέινπ κε ηνλ Υξνπζηζψθ ζηε Μφζρα θαη ηηο εηζεγήζεηο πεξί 

απηνλνκίαο γηα κηα ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ.
699

 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θαηά ηα ηέιε ηνπ 1960, ε Ρσζία κεηεθάιεζε ηξεηο 

δηαθεθξηκέλνπο αιβαλνχο θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη κεηά απφ ζχζθεςε κε κέιε ηνπ 

Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ ζηε Μφζρα, θαηέιεμαλ φηη ε ξχζκηζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζέκαηνο γηα ηα αθξαηθλψο ειιεληθά ρσξηά ηεο Β. Ζπείξνπ, ζα 

ελίζρπε ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζα θέξδηδε ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ, πξνβάιινληαο ηε Ρσζία σο θίιε ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο 

Διιάδαο.
700

 

ε αιβαληθή εθπνκπή ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ Μφζραο, ζε ζρφιην γηα ηε 

ζέζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, αλαθέξζεθε πσο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1961, φηαλ ν Enver 

Hoxha εθθψλεζε ηνλ ιφγν ηνπ, θαηεγφξεζε ηνλ πξφεδξν ηεο ζνβηεηηθήο θπβέξλεζεο 

πσο άθελε ειπίδεο ζην Βεληδέιν γηα ηελ απηνλνκία ηεο λφηηαο Αιβαλίαο. κσο ν  

Υξνπζηζψθ, ζην ιφγν πνπ είρε εθθσλήζεη ζηηο 30 Μαΐνπ 1959 ζηα Σίξαλα, είρε 

δειψζεη θξνπξφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο 

εηξεληθήο εξγαζίαο ηνπ αιβαληθνχ ιανχ θαη καδί κε απηφλ ζπκπαξαζηέθνληαλ φιεο 

νη ρψξεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ. Δθείλνο ν νπνίνο ζα ήζειε λα απνπεηξαζεί 

λα ζίμεη ηα ζχλνξα ηεο Αιβαλίαο θαηέιεγε, είηε άιιεο ζνζηαιηζηηθήο ρψξαο, ζα είρε 

λα θάλεη κε φιε ηε δχλακε ηνπ κεγάινπ ζνζηαιηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ.
701

 

Ζ αιβαληθή εγεζία θαηήγγεηιε ηε δήισζε ηνπ Βεληδέινπ γηα  απηνλνκία ηεο 

Β. Ζπείξνπ, ηνλίδνληαο φηη ε δήισζε απηή είρε ιεθζεί απφ ην «αληηδξαζηηθφ 

νπινζηάζην» ηνπ παηέξα ηνπ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο ην 1914 είρε 

ππνθηλήζεη ηνπο  «θαθνπνηνχο» ηνπ Εσγξάθνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ «απιεζηία 

ησλ ειιήλσλ ζνβηληζηψλ». Δπηπιένλ, γηα λα επηδείμεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 
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Αιβαλίαο, ζηελ αιβαληθή δήισζε αλαθεξφηαλ φηη απφ ην 1914 ν αιβαληθφο ιαφο 

ππεξαζπίζηεθε κε ην αίκα ηνπ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Αιβαλίαο. κσο ζε 

απηή ηε δήισζε δελ αλαθεξφηαλ θαζφινπ ν Υξνπζηζψθ θαη ε ρεηξνλνκία ηνπ. Ζ 

εγεζία ηνπ ΚΔΑ ζηψπεζε κπξνζηά ζηε ζηάζε απηή ηνπ Υξνπζηζψθ. Μφλν κεηά απφ 

ελάκηζη ρξφλν, ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1962, ηνλ θαηήγγεηιε δεκνζίσο, δειψλνληαο ζηελ 

εθεκεξίδα Zëri i Popullit φηη ε Αιβαλία δε ζα έθαλε παξαρσξήζεηο ζηηο εδαθηθέο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζνβηληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε λφηηα Αιβαλία, έηζη φπσο 

έθαλε ν Υξνπζηζψθ ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Βεληδέιν.
702

 

Οη ζπλνκηιίεο ηνπ Υξνπζηζψθ κε ηνλ Βεληδέιν έδσζαλ ηελ εληχπσζε φηη νη 

ζνβηεηηθνί δελ ήηαλ εληειψο αληίζεηνη ζηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο.
703

 Αξγφηεξα ν 

Hoxha έγξαςε πσο «ν Υξνπζηζψθ αλερφηαλ θαη ππνζηήξηδε ηηο νξέμεηο ησλ ειιήλσλ 

κνλαξρνθαζηζηψλ, φπσο ηνπ Βεληδέινπ, πνπ έβγαδαλ ην θακέλν ραξηί γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ιεγφκελεο Βνξείνπ Ζπείξνπ».
704

 

χκθσλα κε ηνλ Θενθάλε Μαιθίδε, ε άξλεζε ηνπ Hoxha λα ζπδεηήζεη ην 

αίηεκα ηνπ Υξνπζηζψθ, γηα ην ζέκα ηεο απηνλνκίαο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, ζεσξείηαη 

φηη ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε ξήμε κε ηε νβηεηηθή Έλσζε. 

κσο απηή ε παξάκεηξνο ησλ αιβαλνζνβηεηηθψλ ζρέζεσλ δελ έρεη εμαθξηβσζεί θαη 

δελ ζπληζηά, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηε δηαθνπή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν έσο ηφηε ζηελψλ ζπκκάρσλ.
705

 

Δθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα εμεηαζηεί ήηαλ ε ζηάζε ηεο Διιάδαο  

απέλαληη ζηε  ξήμε Hoxha-Υξνπζηζψθ. Απέλαληη ζηηο ακθηβνιίεο πνπ πξνθάιεζε ε 

ξήμε απηή γηα ην θαηά πφζν κπνξνχζε ην αιβαληθφ θξάηνο λα επηβηψζεη, ε Διιάδα 

κε αθνινπζψληαο επεθηαηηθή πνιηηηθή, ζεψξεζε ηελ απνκφλσζε ηεο Αιβαλίαο σο 

θίλδπλν γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ηζνξξνπία θαη φρη σο επθαηξία. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1961 ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλεζπρνχζε κήπσο επέθεηην 

πξνζέγγηζε κεηαμχ Γηνπγθνζιαβίαο θαη νβηεηηθήο Έλσζεο θαη πσο ζην πιαίζην 

απηήο ζα κπνξνχζε λα δνζεί ην «πξάζηλν θσο» ζηνπο Γηνπγθνζιάβνπο λα 

αλαηξέςνπλ ηνλ Hoxha. Σν ζελάξην απηφ δεκηνπξγνχζε ζνβαξέο αλεζπρίεο ζηελ 

Αζήλα θαζψο θηλδχλεπε λα δηαξξήμεη ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ην Βειηγξάδη θαη λα ζέζεη 

ηελ Αιβαλία ππφ γηνπγθνζιαβηθή εμνπζία, πξάγκα πνπ ζα ηζρπξνπνηνχζε πέξαλ ηνπ 

απνδεθηνχ νξίνπ ηνλ Σίην ζηα Βαιθάληα. Γηα ηελ Διιάδα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα 

                                                           
702

 Meta, ό. π., ζ. 136. 
703

 William Griffith, Albania and the Sino-Sovjet Rift, Cambridge, Massachusetts, 1963, ζ. 95. 
704

 Hoxha, Hrushovianët, ζ. 389. 
705

 Μαιθίδεο, ό.π., ζζ. 137-138. 



 

202 
 

κε γίλνπλ ε Γηνπγθνζιαβία θαη ε Αιβαλία κία εληαία πνιηηηθή νληφηεηα θαη γη‟ απηφ 

ην ιφγν πξνηηκνχζε ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο παξά ηελ αλάδεημε 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζε πεξηθεξεηαθφ ξπζκηζηή.
706

 

Ζ άπνςε ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ήηαλ φηη ε δηαηήξεζε ηεο 

αιβαληθήο απηνηέιεηαο, ελδηέθεξε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αζθάιεηα ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ ΝΑΣΟ. Ήηαλ πξνθαλέο φηη ε αληαξζία ηνπ Hoxha θαηά ηνπ Υξνπζηζψθ θιφληδε 

ηνλ κνλνιηζηθφηεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, φμπλε ηε δηέλεμε Μφζραο-

Πεθίλνπ θαη δεκηνπξγνχζε επηθίλδπλν παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνλ 

θνκκνπληζηηθφ θφζκν. Καηά ζπλέπεηα, ε παξάηαζε ηεο δηακάρεο Σηξάλσλ-

Κξεκιίλνπ επεθχιαζζε ιίαλ ζπκθέξνπζεο δπλαηφηεηεο ειηγκψλ γηα ηε Γχζε. 

Γηα ην ζέκα απηφ, ε Διιάδα, σο έρνπζα θνηλά ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία θαη 

δερφκελε ηελ πίεζε ηνπ ζιαβνθνκκνπληζηηθνχ φγθνπ ζηα Βαιθάληα, ήηαλ θπζηθφ λα 

ήηαλ ηδηαηηέξσο επαίζζεηε. Παξά ηελ ερζξφηεηα, πνπ επαλεηιεκκέλσο είρε επηδείμεη 

ην θαζεζηψο Hoxha έλαληη ηεο Διιάδαο θαη ην γεγνλφο φηη πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα 

φπσο ην βνξεηνεπεηξσηηθφ εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ εθθξεκή, θξνλνχζε φηη 

ην ζπκθέξνλ ηεο Γχζεο επέβαιιε λα απνθεπρζεί ε πηψζε ηνπ Hoxha, ελ αλάγθε 

κέζσ ηεο παξνρήο ζε απηφλ ινγηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηεο Γχζεο γηα 

ηελ ππεξπήδεζε ησλ δπζρεξεηψλ ηηο νπνίεο ζπλαληνχζε ιφγσ ηεο αληίδξαζεο ησλ 

ρσξψλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ ππφ ηελ αηγίδα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.
707

 

Μεηά ηε ζπλάληεζε Βεληδέινπ-Υξνπζηζψθ, ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα 

αλαθηλήζεθε ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, φζεο θνξέο εθθξάδνληαλ παξάπνλα εθ κέξνπο ησλ νκνγελψλ ή 

νξγαλψζεσλ γηα εγθαηάιεηςε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ ηχρε ηνπο απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ 

επηρεηξήκαηα: 1) Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο θαη κεηά, φιεο νη ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο ζπκθσλνχζαλ σο πξνο ηελ αλάγθε λα επηδησρζεί ιχζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο κε εηξεληθά κέζα θαη φρη δηα ηεο βίαο. Ζ αλαθίλεζή 

ηνπ δε ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη ειπίδεο επηηπρίαο, παξά κφλν ζην πιαίζην 

επλντθψλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, 2) Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε –αθφκα θαη ζε άιια 

γεληθφηεξα ζέκαηα ησλ ειιελναιβαληθψλ ζρέζεσλ– είρε δηαπηζηψζεη, κέζσ ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο, ηελ απνπζία επλντθψλ ζπλζεθψλ. πλεπψο, ήηαλ ππνρξεσκέλε 
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λα βξίζθεηαη ή λα παξακέλεη ζε ζέζε αλακνλήο, εηδάιισο, αληί λα πξνσζήζεη ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ, ζα κείσλε εμαηηίαο ελδερφκελσλ άθαηξσλ ελεξγεηψλ ηηο φπνηεο 

ειπίδεο ζεηηθήο πξνψζεζεο θαη επίιπζήο ηνπ ζην κέιινλ.
708

 

Δθεθηηθή ζηάζε επηβαιιφηαλ θαη ζην δήηεκα ηεο επίζεζεο ηνπ Mehmet 

Shehu ελαληίνλ ηεο Διιάδαο ην θζηλφπσξν ηνπ 1960 ζηνλ ΟΖΔ. πλεπψο –ζχκθσλα 

κε ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ– ήηαλ εληειψο αβάζηκε θαη άδηθε ε 

θαηεγνξία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο Παληειή ηέπε ελαληίνλ 

ηνπ αξρεγνχ ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, φηη δελ επσθειήζεθε ε Διιάδα απφ ην 

ιφγν ηνπ Shehu γηα λα αληηθξνχζεη ηελ αζεκειίσηε δηεθδίθεζε επί ηεο Σζακνπξηάο 

θαη λα ζέζεη θαη απηή ην, απφ δηπισκαηηθήο άπνςεο άξηζηα εδξαησκέλν, 

βνξεηνεπεηξσηηθφ. 

Αληίζεηα, εάλ αθνινπζνχζε ε Διιάδα ηελ παξαπάλσ δηαγξαθείζα πνξεία, ζα 

είρε δηαπξάμεη ηεξάζηην ζθάικα, δηφηη ζα είρε πέζεη αθξηβψο ζηε ζηεκέλε παγίδα ηνπ 

Shehu, λα εκπιαθεί ζε κηα δηεζλή ζπδήηεζε γηα έλα αλχπαξθην ζέκα. Θα είρε δψζεη 

ζηνπο Αιβαλνχο κε άιια ιφγηα ηελ επθαηξία αληαπάληεζεο θαη πξνζθφκηζεο 

ζηνηρείσλ γηα ηελ πξν ηνπ πνιέκνπ αιβαληθή κεηνλφηεηα ηεο Σζακνπξηάο θαη γηα ηε 

βίαηε έμσζή ηεο απφ εθεί, ζηνηρεία ζηεξηγκέλα ζε ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα, 

ζηαηηζηηθέο θαη ζπγγξάκκαηα. Θα είρε αλνίμεη έηζη ζέκα Σζακνπξηάο ζηνλ ΟΖΔ, ελψ, 

κέζσ ηεο ζησπήο ηεο Διιάδαο, αθέζεθαλ ηα πεξί «ακνηβαίσλ δηεθδηθήζεσλ» ηνπ 

Shehu λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηα θαη λα «παξαζπξζνχλ» απφ ην ρείκαξξν ησλ 

εθθσλνχκελσλ ιφγσλ ηνπ ζηνλ ΟΖΔ.
709

 

Καη ελψ ε Διιάδα θξαηνχζε εθεθηηθή ζηάζε, ε αιβαληθή πιεπξά είδε κε 

θαρππνςία ηελ ειιελν-γηνπγθνζιαβηθή πξνζέγγηζε. Ζ αιβαληθή εθεκεξίδα Zëri i 

Popullit, φξγαλν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο Αιβαλίαο, ραξαθηήξηζε ηηο 

ειιελνγηνπγθνζιαβηθέο ζπλνκηιίεο ζηελ Αζήλα σο «λέαλ ζπλσκνζίαλ δηα ηνλ 

δηακειεζκφλ ηεο Αιβαλίαο» θαη θαηέθξηλε απζηεξά ηε Γηνπγθνζιαβία γηα ην ηαμίδη 

ηνπ αληηπξνέδξνπ Aleksandar Rankovic ζηελ Διιάδα. Τπελζχκηδε φηη ζην πξφζθαην 

παξειζφλ ζπλπθάλζεθε ήδε κία ζπλσκνζία κεηαμχ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ 6
νπ

 ακεξηθαληθνχ ζηφινπ θαη θαηήγγεηιε ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ 

δχν ρσξψλ εληφο ηεο Βαιθαληθήο πλελλφεζεο, ε νπνία επεθηεηλφηαλ κέζσ ηεο 
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Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ, ππνγξακκίδνληαο «ηνλ θίλδπλν ησλ ζπλνκηιηψλ Αζελψλ δηα 

[ηελ] Αιβαλίαλ».
710

 

Καηά  ηελ άπνςε ηεο  αιβαληθήο πιεπξάο, ε επίζθεςε ηνπ Rankovic ζηηο 

αξρέο Μαΐνπ 1961 ζηελ Διιάδα, ήηαλ κέξνο ησλ ερζξηθψλ ζρεδίσλ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο  Διιάδαο  ελαληίνλ ηεο  Αιβαλίαο. Παξφιν 

πνπ ζηε δήισζε Rankovic- Καξακαλιή δελ αλαθέξνληαλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, 

ήηαλ θαλεξφ φηη κεηαμχ ηνπο έγηλαλ ζπδεηήζεηο πνπ ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ζηελ 

Αιβαλία. Ζ εθεκεξίδα Ηπεηξσηηθόλ Μέιινλ ηεο 10
εο

 Μαΐνπ 1961 έγξαθε πσο, 

ζχκθσλα κε έγθπξεο πεγέο, κεηαμχ Rankovic θαη Καξακαλιή ζπδεηήζεθε θαη ην 

δήηεκα ηεο Αιβαλίαο. 

χκθσλα κε ην αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, απνθαιχθζεθε φηη ζηελ 

Πξέβεδα θαη ζηε Φιψξηλα ε ειιεληθή ζηξαηησηηθή θαηαζθνπεία δηαηεξνχζε 

κπζηηθέο βάζεηο, φπνπ πξνεηνίκαδε αιβαλνχο θπγάδεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Κνξπηζάο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. 

Δπνκέλσο, κε θφλην ηηο εμειίμεηο ζηηο αιβαλνζνβηεηηθέο ζρέζεηο, δφζεθε ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα κία λέα ψζεζε. ηνπο θχθινπο ησλ κεηνλνηηθψλ θπγάδσλ 

ησλ Ησαλλίλσλ ζπδεηηφηαλ αλνηρηά ε άπνςε, φηη ε Διιάδα ζα είρε ηε βνήζεηα ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Β. Ζπείξνπ. Οη βνξεηνεπεηξψηεο ζηηο 

ΖΠΑ ζπδεηνχζαλ εάλ ζα έπξεπε λα δνζεί απηνλνκία ζηε Β. Ήπεηξν ή λα 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε κία πξνζσπηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζηε 

Γαιιία, πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ ε κε ρνξήγεζε ηεο ειιεληθήο 

ππεθνφηεηαο ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο έλσζεο ηεο Β. Ζπείξνπ κε ηελ 

Διιάδα.
711

 

ηηο 10 Οθησβξίνπ 1961, ε θπβέξλεζε ηεο ΔΡΔ δήισζε φηη «νπδέπνηε ε 

Διιάο ζα παξαζησπήζε ηελ χπαξμηλ ζέκαηνο Βνξείνπ Ζπείξνπ».
712

 Πεξίπνπ έλα 

ρξφλν αξγφηεξα, ην Γεθέκβξην ηνπ 1962, απνθαζίζηεθε, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ε 

δηαθνπή ηεο κεηάδνζεο μελφγισζζσλ ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε αιβαληθή. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε ε 

ρξεζηκφηεηα πνπ είραλ γηα ηελ Διιάδα, ε ζπλέρηζή ηνπο θαη ε κε θάζε ηξφπν 
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βειηίσζε ηνπο, γηα ην ιφγν φηη απηέο νη εθπνκπέο απνηεινχζαλ ην κφλν κέζν ην 

νπνίν δηέζεηε ε αιβαληθή θνηλή γλψκε, πνπ βξηζθφηαλ ππφ ζηπγλή δηθηαηνξία, γηα λα 

πιεξνθνξεζεί γηα ηνλ ειεχζεξν θφζκν θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε γεηηνληθή Διιάδα. 

Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά νη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο απνηεινχζαλ 

άξηζην κέζν δηάβξσζεο, δηαθψηηζεο θαη εμνπδεηέξσζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο 

πξνπαγάλδαο.
713

 

ηηο 11 επηεκβξίνπ 1963 ν Π. Πηπηλέιεο, σο πξφεδξνο ηεο  θπβέξλεζεο, 

έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε: 

«Ζ παξνχζα βειηίσζηο ηνπ δηεζλνχο θιίκαηνο, δηα ηεο πξννδεπηηθήο 

αληηκεησπίζεσο θαη επηιχζεσο ησλ πθηζηακέλσλ δηαθνξψλ, κνηξαίσο ζα 

ζέζε επί ηάπεηνο θαη ην εθθξεκέο βνξεηνεπεηξσηηθφλ ζέκα. Σν δήηεκα δελ 

δχλαηαη λα παξαγξαθή δηα ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ. Λφγνη δηπισκαηηθνί, 

ζηξαηεγηθνί, εζληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζπλζέηνπλ ηελ χπαξμηλ ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ θαη επηβάιινπλ ηελ εμεχξεζηλ θαηαιιήινπ ιχζεσο. Σν πφηε ηνχην 

ζα ιπζή είλαη αδχλαηνλ λα πξνζδηνξίζε θαλείο απφ ηνχδε».
714

 

Μεηά ηε δήισζε απηή ηνπ Πηπηλέιε, δηάθνξεο νξγαλψζεηο, φπσο ε «Δζληθή 

Νενιαία Βνξείνπ Ζπείξνπ», ε «Έλσζε Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ Δληαίαο Ζπείξνπ», 

θαζψο θαη ν Ζιίαο Σζηφπνο, πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Ζπεηξσηηθνχ πιιφγνπ «Ο 

Γηγελήο», απέζηεηιαλ ηειεγξαθήκαηα πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

εθθξάδνληαο ηηο επραξηζηίεο, ηελ επγλσκνζχλε θαη ηα ζπγραξεηήξηά ηνπο επεηδή κε 

ηε δήισζε απηή αλαθίλεζε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα.
715

 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζηηο πξνγξακκαηηθέο 

δειψζεηο ηνπ αλέθεξε φηη «ε Διιάδα είλαη ηερληθά ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηελ 

Αιβαλία. Ο ειιεληθφο ιαφο αγσληά ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ αδειθψλ ηνπ ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξνζπαζήζεη κε εηξεληθά κέζα λα 

εμαζθαιίζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηνπο αδειθνχο καο».
716
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί κία ελέξγεηα ηνπ Παπαλδξένπ, ν νπνίνο γηα λα βάιιεη 

θαηά ησλ αληηπάισλ ηνπ, ηεο ΔΡΔ θαη πξνζσπηθά θαηά ηνπ Καξακαλιή, 

δεκνζηνπνίεζε ηα κπζηηθά θνλδχιηα ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο 

θπβέξλεζεο Καξακαλιή γηα ελέξγεηεο δνιηνθζνξάο ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο θαη 

θαηήγγεηιε ηελ θαηάρξεζε πνπ είρε ιάβεη ρψξα γχξσ απφ απηά. ηελ απάληεζή ηεο ε 

αληηπνιίηεπζε θαηεγφξεζε ηνλ Παπαλδξένπ θαη ηελ θπβέξλεζή ηνπ φηη νη ίδηνη δελ 

πξνζηάηεπαλ φπσο έπξεπε ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο.
717

 

Παξά ηηο, ζρεδφλ φκνηεο, απφςεηο πνπ είραλ ηα δχν θπξηφηεξα ειιεληθά 

θφκκαηα ζρεηηθά κε ηε Β. Ήπεηξν, ε ζηάζε ηνπ θφκκαηνο ηνπ Παπαλδξένπ πνπ 

βξηζθφηαλ πιένλ ζηελ εμνπζία, εθιήθζεθε απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά σο κία ζηάζε 

πνπ πεξηείρε ζεκάδηα επηφηεηαο θαη ειαζηηθφηεηαο, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηα 

παξαθάησ επηρεηξήκαηα: Πξψηνλ, ν Παπαλδξένπ αλαθέξνληαο ηελ εηξεληθή νδφ ηεο 

ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, παξέπεκπε ζηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ ησλ Σεζζάξσλ Γπλάκεσλ, πνπ σο γλσζηφ είρε κεηαηξαπεί ζε έλα λεθξφ 

δηεζλέο φξγαλν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είρε λα πξνζθέξεη θάηη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Γεχηεξνλ, κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Παπαλδξένπ ζηελ εμνπζία, ε δνζείζα 

θαηεχζπλζε ήηαλ πξνο ηελ εμνκάιπλζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Χο επηβεβαίσζε απηήο 

ηεο ζηάζεο ζεσξήζεθε θαη ε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο νξγάλσζεο βνξεηνεπεηξσηψλ 

ζην Παξίζη, κε ηελ νπνία είρε ηνλίζεη φηη ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο δελ είλαη 

δπλαηή ε επίηεπμε ηεο έλσζεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, 

εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα νηθνδνκήζεη ζηελέο 

επαθέο κε ηηο γεηηνληθέο θπβεξλήζεηο ηνπ βνξξά θαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο  

δηπισκαηηθέο ηεο ζρέζεηο. Σνχην ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ βνξεηνεπεηξσηηθφ 

πιεζπζκφ λα ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη λα επσθειεζεί νηθνλνκηθά κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δπηπξνζζέησο, επηζήκαλε 

φηη ε λέα ειιεληθή θπβέξλεζε έδσζε εληνιή ζηηο βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο 

ζηελ Διιάδα λα κελ νξγαλψζνπλ εθζηξαηείεο ζρεηηθά κε ηε Βφξεην Ήπεηξν γηα λα 

κελ επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε.  

Δθηφο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, 

ζηε ζπλέιεπζε ηνπ πξψηνπ ζπλεδξίνπ ηεο  «Δζληθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Διιάδνο», 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 130 αληηπξφζσπνη απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κεηαμχ 

άιισλ,  εγθξίζεθε κία πξφηαζε γηα ηε Β. Ήπεηξν πνπ πξνεηνηκάζηεθε απφ πξφζσπα 
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ηεο Γεμηάο κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο πελήληα ρξφλσλ απφ ηελ επαλάζηαζε 

ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ. Ζ πξφηαζε δεηνχζε ηελ απηνδηάζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

έλσζε ηεο Β. Ζπείξνπ κε ηε κεηέξα-παηξίδα. Καηά ηελ ςεθνθνξία 60 αληηπξφζσπνη 

ςήθηζαλ ππέξ, 35 θαηά θαη 35 ήζαλ απφληεο. Μάιηζηα, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζεκεηψζεθαλ θαη ζπκπινθέο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ εξκελεχηεθε 

απφ ηελ Αιβαλία σο έλδεημε φηη εληφο ηεο Διιάδαο δελ ππήξρε πιένλ ε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα κεηαμχ ησλ «ζνβηληζηψλ ηεο Μεγάιεο Ηδέαο».
718

 

Ζ ειιεληθή θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα επί ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ πεξηνξηδφηαλ 

ζηελ πεληρξή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο ΚΔΒΑ. Ζ αλεπάξθεηα ησλ δηαηηζεκέλσλ 

κέζσλ απφ ηελ ΚΔΒΑ πεξηφξηδε ή αθξηβέζηεξα εθκεδέληδε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Χο 

εθ ηνχηνπ ε πεξηνξηζκέλε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηελ ΚΔΒΑ, ηελ 

«Έλσζε Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ» θαη ην «πληνληζηηθφ Οξγαληζκφ Δληαίαο Ζπείξνπ» 

είραλ αζήκαληα απνηειέζκαηα.
719

 

Αθφκα, ππήξρε έιιεηςε ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ εληχπσλ θαη 

ζπγγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα. Δπίζεο, εμέιεηπε ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο 

ζπιινγήο αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαη ηε 

Β. Ήπεηξν, νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή επηηπρνχο πξνπαγάλδαο ή 

αληηπξνπαγάλδαο. 

Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην ΓΔΔΘΑ έθξηλε πσο ήηαλ αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ 

γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ. Πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ 

παξαθνινχζεζεο θαη ράξαμεο ζηξαηεγηθήο γηα ην ζέκα απηφ, απφ θάζε άπνςε, γηα ην 

εζσηεξηθφ θαη γηα ην εμσηεξηθφ. Γηα  ην φξγαλν απηφ ζα έπξεπε λα εμαζθαιηζζνχλ 

θάπνηεο δπλαηφηεηεο φπσο: άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο εηο βάξνο ησλ ειιήλσλ βνξεηνεπεηξσηψλ, ππνβνιή δηακαξηπξηψλ γηα 

ερζξηθέο πξάμεηο ή σκφηεηεο ησλ Αιβαλψλ ή δφιηεο ελέξγεηεο ησλ ζπκκάρσλ, ιήςε 

απνθάζεσλ θαη εθηέιεζε ηεο δηαθψηηζεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ησλ μέλσλ. Θα 

έπξεπε επίζεο λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ππνβνήζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληίδξαζεο ζηελ επηρεηξνχκελε ερζξηθή πξνπαγάλδα ζηε Β. Ακεξηθή. Σέινο, 

πξφηεηλε κέρξη ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ νξγάλνπ ή ζηελ πεξίπησζε κε δεκηνπξγίαο 

ηνπ, λα ηχρνπλ γελλαηφηεξεο ελίζρπζεο νη γλσζηέο ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 
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 AMPJ, V. 1964, D. 740, fl. 12-13:  «Δλεκέξσζε γηα κεξηθέο δειψζεηο ειιεληθψλ πξνζσπηθνηήησλ 

ζρεηηθά κε  ηε Β. Ήπεηξν θαη κεξηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηελ πιεπξά καο, 11 Ηνπιίνπ 

1964». 
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 ΗΑΤΔ, 1963, θάθ. 70, ππνθάθ. 7: Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«πλνπηηθήλ κειέηελ πεξί ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ, ζπληαρζείζαλ ππφ ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο ηνπ 

ΓΔΔΘΑ», επηέκβξηνο 1963. 
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νξγαλψζεηο θαη έληππα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ θξίλνληαλ φηη 

ππεξεηνχζαλ απνηειεζκαηηθά ηελ αλάγθε αληίθξνπζεο ηεο αιβαληθήο πξνπαγάλδαο 

αιιά θαη ηεο δηεζλνχο ελεκέξσζεο γηα ηα ειιεληθά δίθαηα ζηε Β. Ήπεηξν.
720

 

Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο εηζήιζαλ ζε κία λέα πεξίνδν κεηά ην 

ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ζηελ Διιάδα. Παξφιν πνπ ην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο –φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ- επηζπκνχζε κία πξνζέγγηζε ζε 

επίπεδν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Αιβαλία, σζηφζν ζηε γεηηνληθή ρψξα 

έθηαλαλ πιεξνθνξίεο πνπ ήζειαλ ηελ Διιάδα λα πξνεηνηκάδεη επίζεζε ελαληίνλ ηεο. 

ηε ζπλάληεζε ηεο εγεζίαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Ρνπκαλίαο κε ηελ εγεζία 

ηνπ ΚΚΔ, ε ηειεπηαία ηελ ελεκέξσζε φηη ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ είρε, νη 

ειιεληθέο αξρέο εηνίκαδαλ έλα ηάγκα γηα λα εηζέιζεη ζην αιβαληθφ έδαθνο, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1967, κε ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ αληαξηψλ.
721

 

Σνλ επφκελν κήλα ε πιεξνθνξία απηή επαλαιήθζεθε. Ζ αιβαληθή 

θπβέξλεζε ελεκεξψζεθε –απφ ην Κάηξν απηή ηε θνξά– πσο ζηξαηησηηθνί θχθινη ηνπ 

ειιεληθνχ θαζεζηψηνο ζεσξνχζαλ επλντθέο ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Β. Ζπείξνπ θαη είθαδαλ φηη ε αιβαληθή αληίζηαζε δε ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ κήλα. Ο ΟΖΔ ήηαλ αλίζρπξνο λα θαηαδηθάζεη ηελ επίζεζε, 

ελψ ηελ Αιβαλία δε ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη νχηε ε Κίλα, δηφηη ήηαλ 

απαζρνιεκέλε κε ην Βηεηλάκ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, αιιά νχηε νη 

αλαηνιηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, ηζρπξίδνληαλ πσο ζπλέθεξε ηνπο Ακεξηθαλνχο ε 

ειιεληθή εηζβνιή ζηελ Αιβαλία κε ζθνπφ λα απνζπαζηεί ε δηεζλήο πξνζνρή απφ ηα 

γεγνλφηα ζην Βηεηλάκ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ ζα ήηαλ έηνηκε γηα πφιεκν αθνχ έιπλε ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα 

ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ-πέληε κελψλ. Οη ίδηνη θχθινη ππνζηήξηδαλ πσο νη ειιεληθέο 

δπλάκεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα ηελ επίζεζε, ελψ ηελ πξνζηαζία ηεο 

Διιάδαο ζα αλαιάκβαλαλ νη Ακεξηθαλνί, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηζξαήι. 

Παξάιιεια, ζεσξνχζαλ πσο ζηελ Διιάδα πξνεηνηκαδφηαλ ην έδαθνο γηα εηζβνιή 

ζηε γεηηνληθή ρψξα κε ηελ θαιιηέξγεηα ελφο δπζκελνχο θιίκαηνο ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ απέλαληη ζηελ Αιβαλία, κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο γηα ην θιείζηκν ησλ 

εθθιεζηψλ θαη ηεο δίσμεο ηεξέσλ απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε. Αθφκα, ην 

Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ηνλ Αχγνπζην, ζα απνηεινχζε 
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 ην ίδην. 
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 AMPJ, V.1967, D. 278, fl. 2: Σειεγξάθεκα ηνπ Josifi πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Βνπθνπξέζηη, 7 Ηνπλίνπ 1967. 
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ην κέζν γηα λα θαιιηεξγεζεί ην κίζνο πξνο ηελ Αιβαλία θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ Διιήλσλ.
722

 

ηηο 4 Ηνπιίνπ 1967, ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Διεύζεξνο Κόζκνο, 

Κσλζηαληφπνπινο –ζε απάληεζε ηεο γαιιίδαο δεκνζηνγξάθνπ Gjeneviev Tabun γηα 

ηελ πξφζεζε ηεο Αζήλαο λα θαηαιάβεη ηε Β. Ήπεηξν– αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά ηελ 

πιεξνθνξία ηεο θαη δήισζε φηη ε είδεζε απηή θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

θνκκνπληζηέο. Αξγφηεξα, ν εθδφηεο επαλήιζε δειψλνληαο φηη νη εηδήζεηο γηα ηε 

βίαηε απφζπαζε ηεο Β. Ζπείξνπ ήηαλ αβάζηκεο θαη ηαπηφρξνλα ηφληδε φηη ε Διιάδα 

ζπλέρηδε λα ππνζηεξίδεη ην αίηεκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ απφ 

ηνλ αιβαληθφ δπγφ. Δπίζεο, επηζήκαλε πσο ε Β. Ήπεηξνο ήηαλ ειιεληθφ έδαθνο θαη 

φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε ηνλίζεη ηελ πξνζήισζε ηεο ζηελ εηξήλε, θαζψο ήηαλ 

ηεο άπνςεο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ έπξεπε λα επηιχνληαη απφ ηηο δηεζλείο 

νξγαλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
723

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην Α΄ Παγθφζκην Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ζηα Ησάλληλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1967, ζεσξήζεθε απφ ηελ 

αιβαληθή πιεπξά σο κέζν γηα ηελ εμάπισζε ηνπ κίζνπο θαη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ Διιήλσλ γηα ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. Γη‟ απηφ ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο δήηεζε απφ ηηο αιβαληθέο πξεζβείεο ζε πνιιέο 

ρψξεο λα ιάβνπλ φια ηα δπλαηά κέηξα, λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θαη λα θξαηνχληαη ζπλερψο ελήκεξεο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ ηχπνπ -θπξίσο ηεο Ζπείξνπ- απνζηέιινληαο παξάιιεια ζπλερψο 

ελεκεξψζεηο ζηα Σίξαλα.
724

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έθηαλαλ ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, 

ν Γ. Παπαδφπνπινο, απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ ζην ζπλέδξην ησλ Ησαλλίλσλ, δήισζε 

φηη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα απνηεινχζε εζληθή ππφζεζε θαη πσο απηφ 

απαζρνινχζε ηελ εζληθή θπβέξλεζε, ε νπνία επηζπκνχζε κία εηξεληθή ιχζε 

ελαξκνληζκέλε κε ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη  ηεο εζληθήο αμηνπξέπεηαο.
725

 ηηο 10 

Απγνχζηνπ 1967, ζην δείπλν πνπ παξαηέζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ, έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ζηέιερνο ηεο ρνχληαο, ν ηπιηαλφο Παηηαθφο, είπε πξνο ηνπο νξγαλσηέο ηνπ 
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 AMPJ, V. 1967, D. 278, fl. 36-38: Σειεγξάθεκα ηνπ Ulvi Lulo πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Κάηξν, 23 Ηνπιίνπ 1967. 
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 AMPJ, V. 1967, D. 280, fl. 2: Αιβαληθή πξεζβεία ζηε φθηα πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 
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 AMPJ, V. 1967, D. 416, fl. 1: Reis Malile πξνο αληηπξνζσπείεο Ρψκεο, Παξηζηνχ, Καΐξνπ, 

Άγθπξαο, φθηαο, Βηέλλεο, Βνπθνπξεζηίνπ, Βνπδαπέζηεο, Βαξζνβίαο, Πξάγαο, 5 Απγνχζηνπ 1967. 
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 AMPJ, V. 1967, D. 416, fl. 32: «Kongresi i Parë Panepirot/Janinë-Gusht 1967 (Σν Πξψην 

“Παλεπεηξσηηθφ” πλέδξην/ Ησάλληλα-Αχγνπζηνο 1967)»,  Ηνχιηνο 1968. 



 

210 
 

ζπλεδξίνπ πσο «εάλ δελ ηελ πξαγκαηνπνηήζνπκε [ηελ απειεπζέξσζε] εληφο απηψλ 

ησλ 10-15 εηψλ ηεο δσήο ηεο γεληάο καο, νη αδειθνί ηνπ βνξξά δε ζα 

απειεπζεξσζνχλ πνηέ».
726

 

Σφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ έιεπζε ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ζηελ εμνπζία, ζε 

φιν ηνλ  ηχπν ηεο ρψξαο, απφ ηηο 20 Μαξηίνπ σο ηα ηέιε Οθησβξίνπ 1967, 

γξάθηεθαλ 150 άξζξα, κειέηεο, πεξηγξαθέο γεγνλφησλ, ζρφιηα θιπ. γηα ηε Β. 

Ήπεηξν, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηά ηα άξζξα, ηα ζρφιηα θαη νη εηδήζεηο 

ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. Οξγαλψζεθαλ δεθάδεο νκηιίεο, ζπζθέςεηο θαη εθδξνκέο 

κλήκεο, φπσο ζην Γξάκκν θαη ζην Βίηζη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1967, πνπ ζεσξήζεθαλ 

φηη εμππεξεηνχζαλ έλα ζθνπφ, ηελ αληηαιβαληθή πξνπαγάλδα, ηνλ αληηαιβαληζκφ θαη 

ηνλ αληηθνκκνπληζκφ.
727

 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή εθεκεξίδα Shqiptari i Lirë ( Διεύζεξνο Αιβαλόο), 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1967,  178 ειιεληθέο πξνζσπηθφηεηεο είραλ ππνγξάςεη θαη 

δηαλείκεη έλα ππφκλεκα πεξί Β. Ζπείξνπ. ‟ απηφ γηλφηαλ κλεία ζηε δνπιεία πνπ 

πθίζηαλην νη πιεζπζκνί ησλ ειιήλσλ ρξηζηηαλψλ. Σν ελ ιφγσ ππφκλεκα ππέγξαςαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ν ηεξηψηεο, ηέσο ππνπξγφο, ν ηεθαλφπνπινο, ηέσο ππνπξγφο 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ν Παπαλδξένπ, πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Κέληξνπ, ν ηέσο 

πξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΔΡΔ Καλειιφπνπινο, ν αξρεγφο ησλ πξννδεπηηθψλ 

Μαξθεδίλεο, ν αξρεγφο ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο, Σζηξηκψθνο, ν πξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο, θαζψο επίζεο θαη εθπξφζσπνη ηεο εθθιεζίαο, βνπιεπηέο θαη πξφεδξνη 

ιατθψλ νξγαλψζεσλ. Αμηνπξφζεθην ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην ππφκλεκα είρε ππνγξαθεί 

θαη απφ αξηζηεξνχο -θνκκνπληζηέο ηεο Διιάδαο. 

Σν ππφκλεκα δηαβηβάζηεθε ζηνλ ΟΖΔ, ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, 

ζε αξρεγνχο θξαηψλ θαη ζην παγθφζκην πκβνχιην Δθθιεζηψλ. Απφ ηελ έξεπλα πνπ 

έγηλε απφ ηελ «Δπηηξνπή Διεχζεξεο Αιβαλίαο», ην ππφκλεκα δελ πξνμέλεζε θαλέλα 

ελδηαθέξνλ ζηνπο ηζχλνληεο θχθινπο, πξνο ηνπο νπνίνπο δηαβηβάζηεθε. Δπίζεο, ζηνλ 

ΟΖΔ ην ειιεληθφ έγγξαθν πέξαζε απαξαηήξεην ρσξίο λα δνζεί ζ‟ απηφ θακία 

πξνζνρή. χκθσλα κε ην άξζξν ηεο παξαπάλσ εθεκεξίδαο,  ζην θαηψθιη ησλ 

γεληθψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ εθινγψλ, νη 178 πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ππέγξαςαλ ην 

ππφκλεκα γηα εζσηεξηθνχο πξνπαγαλδηζηηθνχο ζθνπνχο.
728
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 ην ίδην, fl. 29.  
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 ην ίδην, fl. 23.  
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 ΗΑΤΔ, 1967, θάθ. 27, ππνθάθ. 2: Γηεχζπλζε Δμσηεξηθνχ Σχπνπ, «Γειηίνλ Αλαζθνπήζεσο 
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Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο είδεζεο φηη δηαλννχκελνη θαη πξνζσπηθφηεηεο ηεο 

Διιάδαο απνηάζεθαλ ζηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο θαη 

δεηνχζαλ ηε Β. Ήπεηξν, έλα αθφκα άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα 

Flamuri (ζηελ Ηηαιία), ζχκθσλα κε ην νπνίν απφ πνιιψλ εηψλ νη «αζεξάπεπηνη» 

νπαδνί ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Β. Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα επσθεινχληαλ θάζε επθαηξία 

θαη νπνηαδήπνηε επίζθεςε πξνζσπηθνηήησλ ζηελ ρψξα ηνπο γηα λα ππελζπκίζνπλ 

θαη λα αλαθηλήζνπλ ην δήηεκα ησλ 20.000 ειιελφθσλσλ πνπ δνχζαλ ζηελ Αιβαλία 

ζε κεξηθά απνκαθξπζκέλα ρσξηά. ηη νη ιίγεο απηέο ρηιηάδεο, πάληνηε απνιάκβαλαλ 

θαη ζπλέρηδαλ λα απνιακβάλνπλ θαη ππφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο δηθαηψκαηα πνπ 

ηνπο επέηξεπαλ λα δηαηεξνχλ ζρνιεία θαη εθεκεξίδεο, ελψ αληίζεηα ε Σζακνπξηά πνπ 

θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Έιιελεο ην 1913 θαη θαηνηθείην απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

Αιβαλνχο ππφθεηην ζε πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο απφ ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη 

δελ επέηξεπαλ ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, νχηε θαη ηελ ειεχζεξε-δεκφζηα ρξήζε ηεο 

αιβαληθήο γιψζζα .
729

  

Σν βνξεηνεπεηξσηηθφ παξέκελε φια απηά ηα ρξφληα εθθξεκέο, ιφγσ αηπρψλ 

ζπκπηψζεσλ θαη αληίζεζεο δηάθνξσλ θξαηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε Βφξεηνο 

Ήπεηξνο είρε επαλεηιεκκέλσο, κέζσ δηεζλψλ πξάμεσλ, επηδηθαζζεί ζηελ Διιάδα. Ζ 

ειιεληθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αληηπξνπαγάλδαο ήηαλ αλεπαξθήο. 

Απ‟ ηελ άιιε κεξηά, νη Αιβαλνί κέζσ κηαο ζεηξάο εμνλησηηθψλ κέηξσλ θαηά 

ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαη δξαζηήξηαο πξνπαγάλδαο, επεδίσθαλ λα θαηαζηήζνπλ 

ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα άλεπ πεξηερνκέλνπ, φηαλ επηδησθφηαλ ε ηειηθή ξχζκηζή 

ηνπ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
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Η ανηιμεηώπιζη  ηων  βοπειοηπειπωηών πποζθύγωνζηην Ελλάδα 

Ζ πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο αλαθνξηθά κε ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, ζρεηίδεηαη θαη ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πνπ 

επεθχιαμε ην ειιεληθφ θξάηνο ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο, νη νπνίνη έθηαζαλ 

ζηελ Διιάδα ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα, φζν θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

χκθσλα κε ην δειηίν ηεο ΚΔΒΑ, ηεο 14
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1950, ην θχκα 

πξνζθχγσλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζπλέρηζε λα θαηαθιχδεη ηελ Διιάδα. Ζ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία ήηαλ δπζρεξήο. Τπήξρε έιιεηςε ζε είδε πξψηεο αλάγθεο 

θαη δελ ππήξραλ θάξκαθα. Σα φξγαλα ηεο Sigurimi επηδίδνληαλ ζηαζεξά ζε 

λπρηεξηλέο «επηζθέςεηο» θαη ζε εμαληιεηηθέο αλαθξίζεηο. Πνιινί βξίζθνληαλ ζηηο 

θπιαθέο, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, ζηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, 

επηζηξαηεχνληαλ ρσξίο λα ηνπο δίλνπλ φπια, ή δηθάδνληαλ ζε ζθελνζεηεκέλεο δίθεο 

θαη εθηεινχληαλ. Σν δειηίν αλέθεξε: 

«Φεχγνπλ, δηφηη αλ δε θχγνπλ, ζα πεζάλνπλ. Φεχγνπλ δηφηη αλ δε ζπξζνχλ 

πξν ηνπ εθηειεζηηθνχ απνζπάζκαηνο, αλ δελ ηνπο αλεβάζνπλ εηο ην 

ηθξίσκα ηεο αγρφλεο, αλ δελ ηνπο πεηάμνπλ εηο ηαο θπιαθάο θαη ηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσο, αλ δελ πεζάλνπλ απφ ηα ιαθηίζκαηα ησλ 

θνκηζζαξίσλ εηο ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, ζα πεζάλνπλ νπσζδήπνηε απφ 

ηηο αξξψζηηεο θαη ηελ πείλα».
731

 

χκθσλα κε έγγξαθν ηεο ΚΔΒΑ, πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ νη ειιεληθέο 

αξρέο δηεπθφιπλαλ ηελ είζνδν ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα ε 

ΚΔΒΑ δεηνχζε λα παξακείλεη ελ ηζρχ ην κέηξν απηφ ηεο δηεπθφιπλζεο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη νη νηθνγέλεηεο βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ είραλ εμνξηζηεί επί ζεηξά εηψλ, 

ιφγσ ηεο ειιελνπξεπνχο δξάζεο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή είρε δχν άιιεο 

ελδηαθέξνπζεο δηαζηάζεηο: κε ηελ είζνδν ζηελ Διιάδα ζα έπαπε ε εηζαγσγή μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Αιβαλία, ελψ, φηαλ ζα πήγαηλαλ ζηελ Ακεξηθή, ζα γίλνληαλ 

θήξπθεο ησλ αζθνχκελσλ απελψλ δησγκψλ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σηξάλσλ εηο βάξνο 

ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ.
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Πξνβιήκαηα, εθηφο απφ εθείλα ηεο δηαβίσζεο, απνηεινχζαλ νη δηψμεηο πνπ 

πθίζηαλην νη βνξεηνεπεηξψηεο ζηελ Αιβαλία, αθνχ ε Sigurimi παξαθνινπζνχζε 

ζπζηεκαηηθά ηνπο εζληθφθξνλεο νκνγελείο ζηε Βφξεην Ήπεηξν, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ πξνζρήκαηα γηα ηε ζχιιεςή ηνπο, κε ην αηηηνινγηθφ ηνπ αληηδξαζηηθνχ. Οη 

νκνγελείο απηνί, φζνη δελ αληηιακβάλνληαλ εγθαίξσο ηνλ θίλδπλν, ζπιιακβάλνληαλ 

θαη εθηνπίδνληαλ, φζνη φκσο είραλ ηε δπλαηφηεηα, θαηέθεπγαλ ζηελ Διιάδα. 

Τπήξραλ εληνχηνηο θαη πξφζσπα, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαθχγνπλ κφλα 

ηνπο ζηελ Διιάδα θαη είραλ αλάγθε ζπλδξνκήο θαη βνήζεηαο. Σν Κέληξν Αιινδαπψλ 

Ζπείξνπ είρε δηαπηζηψζεη πνιιέο θνξέο απηή ηελ αλάγθε ζπλδξνκήο 

βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ θηλδχλεπαλ. Μάιηζηα, ππνβιήζεθαλ ζ‟ απηφ πνιιέο αηηήζεηο 

δηεπθφιπλζεο θαηαθπγήο ησλ νκνγελψλ ζηελ Διιάδα. κσο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο, ην ζπγθεθξηκέλν Κέληξν δερφηαλ θαη ηαθηνπνηνχζε κφλν νκνγελείο πνπ 

θαηέθεπγαλ ζε ειιεληθφ έδαθνο, ρσξίο λα έρεη ηελ επρέξεηα ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο 

θαηαθπγήο ζηελ Διιάδα, ηελ νπνία είρε ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ (ΓΔ) κέζσ 

ησλ πξνθερσξεκέλσλ κνλάδσλ ηνπ.
733

 

χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο ζχζθεςεο, πνπ έιαβε ρψξα κεηαμχ 

αληηπξνζψπνπ ηεο Γ.Τ.Πι. θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ, γηα 

ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ κεηαθνξά νηθνγελεηψλ βνξεηνεπεηξσηψλ απφ 

ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα, πξνθχπηεη φηη ε πξψηε δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ 

επζχλε ηέηνηαο κεηαθνξάο, νχηε είρε ηε δπλαηφηεηα λα ην πξάμεη. Δπηπιένλ, 

θξνλνχζε φηη ζα δεκηνπξγνχληαλ πνιιά δεηήκαηα ζε βάξνο ησλ γεληθφηεξσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο, αθφκα θαη κεηαμχ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, νη νπνίνη ζα 

άξρηδαλ λα ππνβάιινπλ νκαδηθέο αηηήζεηο πνπ δε ζα κπνξνχζαλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ.
734

 

Οη βνξεηνεπεηξψηεο, σζηφζν, ζπλέρηδαλ λα δξαπεηεχνπλ απφ ηελ Αιβαλία θαη 

λα έξρνληαη ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία φκσο αληηκεηψπηδαλ πνιιά πξνβιήκαηα. Ζ 

θαηάζηαζή ηνπο ηφζν απφ άπνςεο ζηέγαζεο, φζν θαη απφ άπνςεο δηαηξνθήο, ήηαλ 

ηξαγηθή. Σαπηφρξνλα δελ ππήξρε θακία δπλαηφηεηα απφ πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο γηα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο ή γηα ηε ζπληήξεζε απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο· πφζν κάιινλ απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε παξεκπνδηζηεί γηα ιφγνπο εζληθήο 
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ζθνπηκφηεηαο ε κέζσ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Πξνζθχγσλ κεηαλάζηεπζε 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία.
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 ηαλ, σο εληνινδφρνο ηνπ ΟΖΔ, ήξζε ζηελ Διιάδα θιηκάθην ηεο I.R.O. 

(International Refugee Organisation), έιαβε σο πξψην κέηξν πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαθπγφλησλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ ηδεξνχ Παξαπεηάζκαηνο, ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο 

ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ην κέηξν απηφ ζέιεζε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο. Σελ επνρή εθείλε, ην 1948, ην ελ ιφγσ θιηκάθην δελ θαζφξηδε νχηε 

ηνλ ηφπν, γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαλ νη βνξεηνεπεηξψηεο, αιιά νχηε παξείρε 

εγγχεζε εμαζθάιηζεο εξγαζίαο. πλέπεηα απηψλ, αιιά θαη γηα ιφγνπο εζληθήο 

ζθνπηκφηεηαο, ε ΚΔΒΑ αληηηάρζεθε ζηελ παξαζθεπαζκέλε κεηαλάζηεπζε θαη ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ έθξηλε ηε κεηαλάζηεπζε απηή σο κε εζληθψο ζθφπηκε.
736

 

ηε ζπλέρεηα, ηελ νξγάλσζε I.R.O. ππνθαηέζηεζε ε Αξκνζηεία γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ησλ ρσξψλ ηνπ ηδεξνχ Παξαπεηάζκαηνο. ην 

πξφγξακκα απηφ δελ πεξηιήθζεζαλ νη βνξεηνεπεηξψηεο, σο απνηέιεζκα ηεο δήισζεο 

ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο φηη ζα αλαιάκβαλε απηή ηελ πξνζηαζία ηνπο. Φαίλεηαη, 

φκσο, πσο ζηα επφκελα ρξφληα ηα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα δελ επηιχζεθαλ, γη‟ απηφ ε ΚΔΒΑ, ην 1957, δεηνχζε είηε λα 

εληαρζνχλ θαη νη βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο 

Αξκνζηείαο είηε λα ιεθζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο.
737

 

ηηο αξρέο ηνπ 1950, ην ππνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ελεκέξσζε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, φηη ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο παξερφηαλ θάζε δπλαηή δηεπθφιπλζε θαη δελ 

παξεκβαιιφηαλ θαλέλα εκπφδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ θίλεζε θαη ηελ εξγαζία 

απηψλ. Παξερφηαλ ε επρέξεηα εγθαηάζηαζεο ζε ηφπνπο ηεο επηινγήο ηνπο θαη 

δηεπθνιπλφηαλ ε αλάιεςε εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο, κε εμαίξεζε ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχληαλ επηθίλδπλα ή χπνπηα. Οη άδεηεο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ρνξεγνχληαλ 

αηειψο θαη είραλ ηππηθφ ραξαθηήξα, ελψ επηηξεπφηαλ ε πξφζιεςή ηνπο ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο νδεγνχ απηνθηλήηνπ.
738

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε θαηάζηαζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ απφ άπνςεο 

ζηέγαζεο θαη δηαηξνθήο ήηαλ ζνβαξά πξνβιεκαηηθή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 
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νκνγελψλ θαηαθεπγφλησλ εθ ησλ ρσξψλ ηνπ ηδεξνχ Παξαπεηάζκαηνο. Σν θξάηνο, 

γηα λα αλαθνπθίζεη ηε ζέζε ηνπο, ηνχο παξείρε ζηέγαζε ζε θνηλνχο επηηεηαγκέλνπο 

ρψξνπο θαη αξηνηξνθνδνζία. 

Σν ππνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο δηέηαμε εκπηζηεπηηθά ηνπο Γηεπζπληέο 

ησλ θέληξσλ πεξίζαιςεο πξνζθχγσλ λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

πεξίζαιςε ζηνπο νκνγελείο απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, έρνληαο ππφςε αθελφο ηνπο 

εηδηθνχο εζληθνχο ιφγνπο, αθεηέξνπ ηνλ κηθξφ αξηζκφ απηψλ. ηελ πξάμε θαη ηνχην 

δελ κπνξνχζε λα γίλεη, ιφγσ ηνπ φηη ε Τπεξεζία ηνπο δεζκεπφηαλ απφ ηηο θνηλέο 

δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ νκνγελψλ εθ ησλ ρσξψλ ηνπ ηδεξνχ 

Παξαπεηάζκαηνο. Γη‟ απηφ ην ιφγν κειεηνχηαλ πξφγξακκα απνζπκθφξεζεο, κε ηελ  

απνζηνιή ηνπο ζε δηάθνξεο επαξρίεο, φπνπ ε ελ γέλεη θαηάζηαζε εγγπνχηαλ ηελ 

θαιχηεξε δηαβίσζή ηνπο.
739

 

Οη νκνγελείο, νη νπνίνη έθεπγαλ απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν γηα λα γιπηψζνπλ απφ 

ηελ ηξνκνθξαηία ηνπ θαζεζηψηνο Hoxha θαη έθηαλαλ ζηελ Διιάδα, ήηαλ ζε ηξαγηθή 

θαηάζηαζε, εμαηηίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αιβαλία. 

ηεξνχληαλ ηα πάληα, ήηαλ αζζεληθνί θαη κε ρακειφ εζηθφ θαη ρξεηάδνληαλ άκεζε 

πεξίζαιςε. Γη‟ απηφ ε Γεληθή Γηνίθεζε Ζπείξνπ δεηνχζε ηε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ 

απφ ηα θνλδχιηα ησλ εζληθψλ δαπαλψλ.
740

 χκθσλα κε ηε Γεληθή Γηνίθεζε Ζπείξνπ, 

απφ ηηο πηζηψζεηο εζληθψλ δαπαλψλ δηλφηαλ επηρνξήγεζε θάζε κήλα ζηηο Δπηηξνπέο 

Αγψλα Βνξείνπ Ζπείξνπ, ζηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Ήπεηξνο, ζε φζνπο εθηεινχζαλ 

απφξξεηεο εκπηζηεπηηθέο ππεξεζίεο, ζηνπο λεναθηθλνχκελνπο πξφζθπγεο απφ ηε Β. 

Ήπεηξν θαη ζε φζνπο ιάκβαλαλ κεληαία επηδφκαηα κε εληνιή ηνπ ππνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ.
741

 

Απφ ηελ άιιε, ην θξάηνο ρνξεγνχζε ζηνπο άπνξνπο βνξεηνεπεηξψηεο έλα 

επίδνκα, ην νπνίν φκσο δελ θαηαβιήζεθε γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ηνπ 

1950. Σν γεγνλφο απηφ είρε δπζκελή απήρεζε ζηνπο θχθινπο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ 

θαη πξνθάιεζε ηελ εληχπσζε φηη ην θξάηνο έπαςε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηχρε ηνπο, 

αθνχ θπθινθφξεζαλ θήκεο φηη ην επίδνκα θαηαξγήζεθε νξηζηηθά απφ ην ππνπξγείν 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Σν πνζφ ησλ 45.000 δξαρκψλ κεληαίσο δελ έιπλε ην 

νηθνλνκηθφ ηνπο πξφβιεκα, φκσο ήηαλ ζπκβνιηθφ θαη ζεσξνχηαλ σο κία ρεηξνλνκία 
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 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

Αζήλα, 11 Μαξηίνπ 1950. 
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εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο φηη ελδηαθεξφηαλ θαη ηνπο ελίζρπε αλάινγα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.
742

  

Δθφζνλ νη βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα δηαβίσζεο, πνιινί απ‟ απηνχο επηζπκνχζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην 

εμσηεξηθφ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ αξλνχηαλ ηελ 

έθδνζε δηαβαηεξίσλ ζε φινπο ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο, γη‟ απηφ ε ΚΔΒΑ δεηνχζε λα 

δηαζαθεληζηεί ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε δηαβαηεξίσλ ππεξεζίεο, φηη ε 

απαγφξεπζε απνδεκίαο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ δελ πεξηιάκβαλε ηελ θαηεγνξία 

εθείλσλ, νη νπνίνη απνδεκνχζαλ θαηφπηλ πξνζθιήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε πεξίπησζε 

απηή δε ζπλδπαδφηαλ νχηε είρε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζή ηεο.
743

 

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ ελεκέξσζε ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ φηη δελ είρε αληίξξεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηαμηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο βνξεηνεπεηξσηψλ, νη νπνίνη πξνζθαινχληαλ 

απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο ζηελ Ακεξηθή ή άιιεο ρψξεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

πξάγκαηη ζα επξφθεηην πεξί κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη φηη ππφ ην πξφζρεκα 

πξνζθιήζεσλ δε ζα άξρηδε κία επξχηεξεο έθηαζεο  απνδεκία βνξεηνεπεηξσηψλ.
744

 

ηελ πξάμε, νη βνξεηνεπεηξψηεο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ήηαλ 

εθνδηαζκέλνη κε ειιεληθά δηαβαηήξηα, ζπλαληνχζαλ αλππέξβιεηεο δπζρέξεηεο γηα ηα 

ηαμίδηα, ηελ παξακνλή θαη ην δηθαίσκα εξγαζίαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Χο γλσζηφλ, 

απνθεπγφηαλ γηα επλφεηνπο ιφγνπο ε πνιηηνγξάθεζε βνξεηνεπεηξσηψλ γηα λα κε 

κεησζεί αθξηβψο ν αξηζκφο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Β. Ζπείξνπ θαη 

αδπλαηήζνπλ νη ειιεληθέο ζέζεηο.
745

 Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε, ζηηο 10 Ηνπιίνπ 1952, απνθάζηζε λα εθνδηαζηνχλ νη βνξεηνεπεηξψηεο κε 

ειιεληθά δηαβαηήξηα, ε απφθηεζε φκσο ησλ νπνίσλ δελ πξνζέδηδε ζ‟ απηνχο ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα.
746

 

ηηο 13 Μαΐνπ 1952 ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε  

κε ζέκα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πνπ δνχζαλ ζηελ Διιάδα 

                                                           
742

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 62, ππνθάθ. 1: Κέληξν Αιινδαπψλ Κέξθπξαο πξνο Γεληθή Γηεχζπλζε 

Τπεξεζίαο Αιινδαπψλ, Κέξθπξα, 6 επηεκβξίνπ 1950. 
743

 ΗΑΤΔ, 1951, θάθ. 81, ππνθάθ. 6:  Μεηξνπνιίηεο Αξγπξνθάζηξνπ Παληειεήκσλ πξνο  Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ, Αζήλα, 24 Απγνχζηνπ 1951. 
744

 ηνλ ίδην θάθειν, Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ πξνο  Γεληθή Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ, 12 επηεκβξίνπ 

1951. 
745

 ΗΑΤΔ, 1952, θάθ. 194, ππνθάθ. 4:  Γ.Α. νχξιαο, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πξνο ηελ Α΄ Πνιηηηθή Γηεχζπλζε, Αζήλα 22 Μαΐνπ 1952. 
746

 ην ίδην,  Γηεχζπλζε Γηνηθ. θαη Γηθαζη. Τπνζέζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πξνο ηελ Α΄ 

Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ, «Πεξί δηαβαηεξίσλ αιπηξψησλ», ζπλεκκέλε πξάμηο 765 ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, Αζήλα 9 Ηαλνπαξίνπ 1953. 



 

217 
 

πξνο βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζήο ηνπο. ηε ζχζθεςε απηή, ζηελ νπνία  ζπκκεηείρε 

θαη ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΒΑ, Μεηξνπνιίηεο Αξγπξνθάζηξνπ Παληειεήκσλ, 

απνθαζίζηεθε λα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ε απαγφξεπζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

βνξεηνεπεηξσηψλ απφ ηελ Διιάδα. Μία απφθαζε, πνπ είρε ιεθζεί γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε εθαηφ πεξίπνπ βνξεηνεπεηξσηψλ,
747

 απνηεινχζε εμαίξεζε ζηε γεληθή 

αξρή ηεο απαγφξεπζεο, ε νπνία παξέκελε πάληνηε ηζρπξή. Γηα λα δηαηεξεζεί ε αξρή 

ηεο κε κεηαλάζηεπζεο βνξεηνεπεηξσηψλ, πνπ επηβαιιφηαλ γηα εζληθνχο ιφγνπο, 

έπξεπε λα ιεθζνχλ νξηζκέλα κέηξα πξνο βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο.
748

 

Έλα άιιν κέηξν, πνπ ιήθζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, ήηαλ λα επηηξέπεηαη, θαηά 

παξέθθιηζε, ν δηνξηζκφο βνξεηνεπεηξσηψλ ζε ζέζεηο νξγαληζκψλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

άλεπ πξνζαγσγήο πηζηνπνηεηηθνχ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. Σν ελ ιφγσ κέηξν ιήθζεθε 

ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1951, κεηά απφ αηηήζεηο ηεο ΚΔΒΑ.
749

 

 Σν 1953 ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έιαβε ρψξα κία ζχζθεςε, ζηελ νπνία  

ειήθζε ε απφθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηα 

εγθαηαιειεηκκέλα θηήκαηα ησλ Σζάκεδσλ. Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δηαηεξνχζε 

επηθπιάμεηο, νη νπνίεο είραλ ζρέζε κε ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο εζλνινγηθήο 

ζχλζεζεο ηεο Β. Ζπείξνπ θαη ζπλεπψο ηεο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο ζα  

παξνπζηαδφηαλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, 

ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δεηνχζε απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην ππνπξγείν 

Πξφλνηαο θάζε ζρεηηθή ελέξγεηά ηνπο λα ήηαλ πεξηβεβιεκέλε δηα ηνπ ηχπνπ ηεο 

πξνζσξηλφηεηαο θαη δηθαηνινγεκέλε απφ ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ησλ ζηνηρεησδψλ 

πφξσλ δσήο ζηνπο επεξγεηνχκελνπο, απνθεχγνληαο ηελ ρνξήγεζε ζ‟ απηνχο ηίηισλ 

ηδηνθηεζίαο.
750

 

Δπίζεο, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ  δηαζαθήληζε κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ 

ηχπν, φηη ε ιεθζείζα απφθαζε δελ αθνξνχζε νξηζηηθή εγθαηάζηαζε, αιιά 

πξνζσξηλή. Έηζη, ζθνπφο ήηαλ πξνθαλψο λα δηαςεπζηεί ε ππάξρνπζα εληχπσζε φηη 

ε ειιεληθή θπβέξλεζε δηέζεηε γαίεο, ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχζε, 
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φπσο ήηαλ θπζηθφ, λα δηεπζεηεζεί νξηζηηθά πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηελ γεηηνληθή Αιβαλία. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, εάλ ην πξνζσξηλφ κέηξν ηεο 

εγθαηαζηάζεσο ιακβαλφηαλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνζθχγσλ –αλ φλησο ππήξρε  

αδπλακία ην θξάηνο λα ηνπο βνεζήζεη– ηφηε θάησ  απφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, 

ζπλαγφηαλ ην ζπκπέξαζκα, φηη εμαηηίαο αζήκαλησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

πεξίζαιςε ηεζζάξσλ πεξίπνπ ρηιηάδσλ ςπρψλ, ε Διιάδα δηέηξερε  ηξεηο θηλδχλνπο:  

1) Αιινίσζε ηεο εζλνινγηθήο ζχζηαζεο ηεο Β. Ζπείξνπ ιφγσ ελδερφκελεο 

κνληκφηεξεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ησλ πξνζσξηλά απνθαζηζηακέλσλ, αθνχ 

νπδείο εγγπφηαλ φηη νη βνξεηνεπεηξψηεο απηνί ζα επέζηξεθαλ ζε δεδνκέλε ζηηγκή ζηε 

Β. Ήπεηξν, ελψ εθφζνλ ηνλίζηεθε ζηνπο πξφζθπγεο ε πξνζσξηλφηεηα ηνπ κέηξνπ, 

δελ απνθιεηφηαλ ε αλαγθαζηηθή ηνπο εθηφπηζε, 2) Γελ απνθιεηφηαλ ε ιήςε 

αληίπνηλσλ απφ ηελ θπβέξλεζε Hoxha κε ηελ εγθαηάζηαζε Σζάκεδσλ ζηε γε ησλ 

νκνγελψλ ηεο Β. Ζπείξνπ, δεκεχνληαο ή ηδηνπνηψληαο ηελ πεξηνπζία ηνπο, κε 

επαθφινπζν ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε Β. Ήπεηξν θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ξεχκαηνο πξνζθχγσλ πξνο ηελ Διιάδα, 3) Γε ζα έπξεπε λα απνθιεηφηαλ θαη ην 

ελδερφκελν ηεο αχμεζεο ηνπ ξεχκαηνο ησλ πξνζθχγσλ θαη ιφγσ ηεο αλαπφθεπθηεο 

δειεαζηηθήο επίδξαζεο ηνπ κέηξνπ ζηνπο νκνγελείο ηεο Β. Ζπείξνπ.
751

 

Δμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ αξρψλ λα αλαιάβνπλ επ‟ άπεηξνλ ηελ πεξίζαιςε 

ησλ νκνγελψλ, νη νπνίνη δηακαξηχξνληαλ εληφλσο γηα ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο, ε 

Γεληθή Γηνίθεζε Ζπείξνπ θαη ηα αξκφδηα ππνπξγεία επέκελαλ φηη ήηαλ αλάγθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ζηα εγθαηαιεηθζέληα  θηήκαηα ησλ 

Σζάκεδσλ. Οη αλσηέξσ αξρέο εμεγνχζαλ ζην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ φηη νη θφβνη 

απηνί ήηαλ ππεξβνιηθνί, δηφηη κεηά ηα κέηξα ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαζίζηαην 

αδχλαηε ε καδηθή δηαθπγή ησλ νκνγελψλ θαη φηη νη Σζάκεδεο, πνπ θαηέθπγαλ ζηελ 

Αιβαλία, είραλ ήδε εγθαηαζηαζεί ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, εθηφο ηεο Β. 

Ζπείξνπ. πλεπψο, δελ ππήξρε θίλδπλνο αληηπνίλσλ, εθφζνλ κάιηζηα δελ επξφθεηην 

λα δνζνχλ ζηνπο πξφζθπγεο ηίηινη ηδηνθηεζίαο γηα ηηο πεξηνπζίεο ησλ Σζάκεδσλ. 

ην πνιχπινθν απηφ πξφβιεκα ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνζπαζνχζε λα 

ππνδείμεη ιχζεηο ζχκθσλεο κε ηα γεληθφηεξα εζληθά ζπκθέξνληα. ην κεηαμχ 

δηαηχπσζε ηελ πξφηαζε, λα εγθαηαζηαζνχλ πξνζσξηλά νη βνξεηνεπεηξψηεο ζηε 
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 ΗΑΤΔ, 1957, θάθ. 43, ππνθάθ. 1: «εκείσκα πεξί γαηψλ εγθαηαιεηθζεηζψλ ππφ Σζάκεδσλ 

(Θεζπξσηίαο)», Αζήλα 27 Ηνπιίνπ 1953. Βι. επίζεο ζην ίδην: ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη ππνπξγείν Πξφλνηαο, Αζήλα, 18 Απγνχζηνπ 1953. 
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Γπηηθή Μαθεδνλία, ζηα εγθαηαιεηθζέληα θηήκαηα ησλ ιαβφθσλσλ, πνπ θαηέθπγαλ 

ζην εμσηεξηθφ, θαη ηα νπνία πεξηέρνληαλ ζην ειιεληθφ δεκφζην.
752

 Σειηθά, θθαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή Ζπείξνπ, ζπκθσλήζεθε λα εγθαηαζηαζνχλ 

πξνζσξηλά πξφζθπγεο απφ ηε Β. Ήπεηξν ζηελ Πέξδηθα Θεζπξσηίαο, δεδνκέλνπ φηη 

είρε ήδε ζπληειεζηεί ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.
753

 

Μεηά ηελ πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο λα απνθαζίζεη ηελ πξνζσξηλή 

ζηέγαζε ελφο αξηζκνχ βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

εγθαηαιείθηεθε απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θεζπξσηίαο, ν Υξήζηνο 

Παπαζηαχξνπ, βνπιεπηήο Θεζπξσηίαο πνπ αλήθε ζηνλ Διιεληθφ πλαγεξκφ, κε 

δηάθνξεο ελέξγεηεο πξνζπάζεζε λα ηνξπηιίζεη απηφ ην κέηξν. ηηο 23 επηεκβξίνπ 

1953, απέζηεηιε ηειεγξάθεκα πξνο ηνπο δεκάξρνπο Θεζπξσηίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επηδίσμε ηε δεκηνπξγία ζνξχβνπ γηα λα καηαησζεί ε θπβεξλεηηθή απφθαζε. πλέπεηα 

απηνχ ηνπ ηειεγξαθήκαηνο ππήξμε ε απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο ηνπ δεκάξρνπ 

Φηιηαηψλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, 

Γεσξγίαο, Δζσηεξηθψλ θαη ζε βνπιεπηέο Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο, κε ην νπνίν 

δεηνχζαλ ηε καηαίσζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ κέηξνπ, απνθαιψληαο ηνπο πξνζσξηλά 

ζηεγαζκέλνπο βνξεηνεπεηξψηεο «μέλνπο επηδξνκείο απεηινχλησλ αιινηψζηλ 

ζπλζέζεσο πιεζπζκνχ εζληθψλ ζπλφξσλ».
754

 

Δλ ηέιεη, ζηε Θεζπξσηία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζπλνηθηζκνχο Ρηδηάλεο θαη 

Πέξδηθαο έγηλε ε γεσξγηθή απνθαηάζηαζε βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ. ηε 

Ρηδηάλε απνθαηαζηάζεθαλ 38 αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη 16 νηθνγέλεηεο 

γεσξγνθηελνηξφθσλ θαη ζηελ Πέξδηθα 95 αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο. ‟ απηέο ηηο 

νηθνγέλεηεο παξαρσξήζεθαλ θαη νηθήκαηα γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. Αθφκε, 

ρνξεγήζεθαλ θαηά θαηξνχο απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθέο πηζηψζεηο θαη 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηα πξψηα έμνδα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη γηα ηελ απφθηεζε 

γεσξγηθψλ εθνδίσλ (ζπφξσλ, γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, δψσλ θιπ). Ζ απφθαζε γηα ηελ 
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 ην ίδην: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο Μφληκε Αληηπξνζσπεία ζηε Νέα Τφξθε, Αζήλα, 15 

επηεκβξίνπ 1953. 
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 ην ίδην: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ππνπξγείν Πξφλνηαο, 6 

Οθησβξίνπ 1953. 
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  ην ίδην: Σειεγξάθεκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΔΒΑ πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο Α. Παπάγν, 

ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ, πληνληζκνχ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο, Δζσηεξηθψλ.  Ζ απφθαζε απηή 

ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε βνξεηνεπεηξσηψλ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα θηήκαηα ησλ 

Σζάκεδσλ πξνθάιεζε αλεζπρία θαη ζηνπο αιβαληθνχο θχθινπο ζηελ Ακεξηθή. Ο πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Διεχζεξσλ Αιβαλψλ, Υαζάλ Νηφζηη, επηζθέθηεθε ηνλ κφληκν αληηπξφζσπν ζηνλ ΟΖΔ, 

Αιέμε Κχξνπ, ζέινληαο λα πιεξνθνξεζεί πεξηζζφηεξα θαη έιαβε ηελ απάληεζε ηνπ Κχξνπ φηη δε 

δερφηαλ λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ δεηήκαηα πνπ ππάγνληαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, βι. 

ζην ίδην:  Κχξνπ πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Κηήκαηα Σζάκεδσλ ελ Θεζπξσηία», Νέα Τφξθε, 5 

Απγνχζηνπ 1953. 
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απνθαηάζηαζε νηθνγελεηψλ ζε γεσξγηθφ θιήξν θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπο γηα 

γεσξγηθά εθφδηα, αθνξνχζε κφλν εθείλεο ηηο νηθνγέλεηεο βνξεηνεπεηξσηψλ, νη νπνίεο 

ηχγραλαλ γεσξγηθέο.
755

 

Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε, πξνεγήζεθε επξεία αλαθνίλσζε γηα λα ιάβνπλ 

γλψζε νη ελδηαθεξφκελεο νηθνγέλεηεο. κσο απνθιείζηεθαλ απφ ην επλντθφ απηφ 

κέηξν, φζεο νηθνγέλεηεο ηχγραλαλ αζηηθέο θαη δελ είραλ αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε 

ηε γεσξγία, νχηε φηαλ αλαθνηλψζεθε ε απνθαηάζηαζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ αθνχ, 

φπσο πξνέθππηε απφ ηηο αηηήζεηο ηνπο, δηέκελαλ ζε αζηηθά θέληξα (Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Κέξθπξα, έξξεο). Δπεηδή επξφθεηην γηα αζηνχο πξφζθπγεο, ην 

ππνπξγείν Γεσξγίαο δελ είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα ηνπο ηαθηνπνηήζεη θαη εμέθξαζε ηε 

γλψκε, πσο ζα έπξεπε ην ππνπξγείν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε θαη ελίζρπζή ηνπο, αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ηνπ 

θαζελφο.
756

 

Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ αηηήζεθε πξνο ην ππνπξγείν Γεσξγίαο λα εμεηάζεη, 

αλ ήηαλ δπλαηφο ν επνηθηζκφο ελφο αξηζκνχ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ πεξηνρή 

Λαςίζηεο, εγγχο ζηα Ησάλληλα, αθνχ ην πξφβιεκα ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ παξνπζίαδε 

ηδηάδνπζα εζληθή θαη εζηθή ζεκαζία.
757

 

κσο, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν Γεσξγίαο, ε ρνξήγεζε θιήξνπ απφ ηηο 

απνζηξαγγηδνκέλεο εθηάζεηο ηεο Λαςίζηεο Ησαλλίλσλ απνθιεηφηαλ, φρη κφλν ιφγσ 

ηεο ζηελφηεηαο ηεο γεο, αιιά θπξίσο δηφηη ε απνθαηάζηαζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ ππφ πξνζσξηλή κνξθή, ελψ ε αμία απηήο ηεο γεο ήηαλ ζεκαληηθή 

θαη ζα έπξεπε επνκέλσο λα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα φξηδε ν λφκνο ζε 

νξηζηηθά απνθαζηζηακέλνπο αθηήκνλεο, θάηη πνπ δελ κπνξνχζε λα ηζρχζεη γηα ηνπο 

πξνζσξηλά απνθαζηζηακέλνπο βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο. Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξηθέξεηα Λαςίζηεο δελ ππήξραλ νηθήκαηα γηα ηε ζηέγαζή ηνπο, ελψ ε νηθνδφκεζε 

λέσλ ζα απαηηνχζε κεγάιεο δαπάλεο.
758

 

χκθσλα κε επηζηνιή ηεο ΚΤΠ πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, νη ιφγνη, νη 

νπνίνη ππαγφξεπζαλ ηε κε ππαγσγή ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζην πξφγξακκα γηα 

κεηαλάζηεπζή ηνπο εθηφο Διιάδαο, απνηεινχζαλ ηελ νξζή εζληθή γξακκή θαη ε 
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 ην ίδην: . Θενηφθεο, Τπνπξγφο Γεσξγίαο πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Δπνηθηζκφο 

Βνξεηνεπεηξσηψλ Πξνζθχγσλ», Αζήλα, 16 Απγνχζηνπ 1957. 
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 ην ίδην. 
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 ΗΑΤΔ, 1957, θάθ. 43, ππνθάθ. 1: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ππνπξγείν Γεσξγίαο, «Πεξί παξνρήο 

θιήξνπ εηο βνξεηνεπεηξψηαο πξφζθπγαο», Αζήλα 29 Ηνπιίνπ 1957. 
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 ην ίδην: . Θενηφθεο, ππνπξγφο Γεσξγίαο, πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Αγξνηηθή 

απνθαηάζηαζηο Βνξεηνεπεηξσηψλ Πξνζθχγσλ», Αζήλα, 16 Απγνχζηνπ 1957. 
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ΚΤΠ ζπκθσλνχζε φηη απηή ε πνιηηηθή επηβαιιφηαλ θαη ζηε ζπλέρεηα. κσο, θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ βηνηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, παξαηεξήζεθε  

νιηγσξία, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ πεξηέιζεη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε. Λφγσ ησλ 

δηαζεζίκσλ εθηάζεσλ θαη νηθηψλ ζε πνιιέο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ην πξφβιεκα δελ 

θαζίζηαην άιπην ιφγσ αλππέξβιεησλ δπζθνιηψλ, αιιά πεξηζζφηεξν ιφγσ έιιεηςεο 

ππεχζπλνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κε εθηειεζηηθή αξκνδηφηεηα γηα φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γη‟ απηφ ε ΚΤΠ έθξηλε ζθφπηκν, φηη ζα έπξεπε 

ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

αλάινγεο πνιηηηθήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
759

 

Σν 1958 ε θαηάζηαζε ησλ θπγάδσλ απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα 

παξνπζηαδφηαλ ηδηαίηεξα δπζρεξήο απφ θάζε άπνςε. Βξίζθνληαλ ζε ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο, φπνπ δνχζαλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη ε ειεπζεξία κεηαθίλεζεο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Μεξηθνί θπγάδεο δηακαξηχξνληαλ θαη δεηνχζαλ λα 

επαλαπαηξηζζνχλ, αιιά ηα αηηήκαηά ηνπο δελ ειήθζεζαλ ππφςε. Μάιηζηα 

απεπζχλζεθαλ θαη πξνο ηνλ Γηεζλή Δξπζξφ ηαπξφ, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. ηε 

ζπλέρεηα, απεπζχλζεθαλ ζηε ζνβηεηηθή πξεζβεία, δεηψληαο ηε βνήζεηά ηεο, αιιά θαη 

απηή ηνπο δηεκήλπζε φηη δελ ήηαλ αξκφδηα γηα θάηη ηέηνην. ηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο ππήξραλ θαη θπγάδεο, νη νπνίνη είραλ θχγεη απφ ηελ Αιβαλία πξηλ ην 

1940, φπσο ν Θεφδσξνο Μάιηνο απφ ηε Γεξβηηζηάλε, ν Βαγγέιεο Κξνκκχδαο απφ ην 

Καιηζάηη, ν Πέηξνο Μπάξαο απφ ηε Λεζηλίηζα  θαη είραλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπο 

λα επαλαπαηξηζζνχλ.
760

 

Μέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1961 ζηελ Διιάδα ππήξραλ δχν ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο κε αιβαλνχο θπγάδεο: ην ζηξαηφπεδν ηνπ Λαπξίνπ κε 1.000 άηνκα 

θαη ην ζηξαηφπεδν ηεο χξνπ. Οη Αιβαλνί πνιηηηθνί θπγάδεο, πνπ δελ επηζπκνχζαλ 

λα αλαπηχμνπλ δξάζε ελαληίνλ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, έθεπγαλ γηα ηελ Ακεξηθή, 

ελψ ζε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνλφηεηα ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ 

Διιάδα.
761

 

Ζ απνηξνπή ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ 

εμππεξεηνχζε χςηζηε εζληθή ζθνπηκφηεηα, θαη ε ΚΤΠ επέκελε επηκέλνληαο πσο 

πξνυπφζεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο ζα έπξεπε λα ήηαλ ε απνθαηάζηαζή ηνπο εληφο ηεο 
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 ην ίδην: Αι. Νάηζηλαο, Σαμίαξρνο-Γηεπζπληήο ηεο ΚΤΠ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Απνθαηάζηαζηο Βνξεηνεπεηξσηψλ», 27 Απξηιίνπ 1957. 
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 AMPJ, V. 1958, D. 493, fl.1-2: Ulvi Lulo πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ «Μεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θαηάζηαζε ησλ αιβαλψλ θπγάδσλ ζηελ Διιάδα», Κάηξν, 16 Ηαλνπαξίνπ 1958. 
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 Meta, ό. π., ζ. 300. 
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ρψξαο θαηά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ζπληεξεζεί ην εζηθφ θεθάιαην πάλσ ζην 

νπνίν ήζειαλ λα νηθνδνκήζνπλ κία εζληθή επηδίσμε.
762
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 ΗΑΤΔ, 1957, θάθ. 43, ππνθάθ. 1: Αι. Νάηζηλαο, Σαμίαξρνο-Γηεπζπληήο ηεο ΚΤΠ  πξνο  ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, «Απνθαηάζηαζηο Β. Ζ. Πξνζθχγσλ», 25 Ηνπιίνπ 1957. 
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β) Ζ πνιηηηθή ηωλ νξγαλώζεωλ ζηελ Διιάδα γηα ην 

βνξεηνεπεηξωηηθό δήηεκα 

ηελ Διιάδα ηδξχζεθαλ βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη, νη νπνίνη κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη εληζρχζεθαλ. Ο πην ζεκαληηθφο 

ζχιινγνο ήηαλ ε ΚΔΒΑ, ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1943, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, 

σο κπζηηθή νξγάλσζε. θνπφο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζέκαηνο ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, φζν θαη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε. Ζ ΚΔΒΑ απνηεινχζε ηελ ζπληζηακέλε ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα θαη δηαηεξνχζε επηηξνπέο ζηα Ησάλληλα, ζηελ Κέξθπξα, 

ζηελ Πάηξα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ ήηαλ εληαγκέλα φια ηα βνξεηνεπεηξσηηθά 

ζσκαηεία θαη αδειθφηεηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα.
763

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ε ζχλζεζε ηεο ΚΔΒΑ ήηαλ ε αθφινπζε: 

πξφεδξνο ν πξψελ κεηξνπνιίηεο Αξγπξνθάζηξνπ Παληειεήκσλ Κνηφθνο, 

αληηπξφεδξνο ν Παζρφπνπινο, γξακκαηέαο ν Θ. Βελαθίδεο, γξακκαηέαο ελεκέξσζεο 

θαη πξψελ πξφεδξνο ηεο ΚΔΒΑ Αζελψλ ν γηαηξφο Ν. Πάγθνο, κέιε ηεο ήηαλ ν 

Λάκπξνο πχξνπ, ν Υαξάιακπνο Παππάο, ν Βαζίιεο Γθίλεο, ν Βαζίιεο Μνχηζηνο, ν 

Μηράιεο Λέδνο, ν Αζαλάζηνο Μαληέινο, ν Γηψξγνο ηακνχιεο. 

ηελ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζπιιφγνπ ησλ Ησαλλίλσλ 

πξφεδξνο ήηαλ ν Υαξάιακπνο Βάξθεο, γξακκαηέαο ν Υξήζηνο Μπξάθαο θαη ν 

Λεπηέξεο Γθνπβέιεο, γξακκαηέαο ελεκέξσζεο ν Νίθνο Σζάηζεο, κέιε νη ηέθνο 

Γέθηνο,  Παχινο Πνπηέηζεο, Β. Σζηάπνο, σηήξεο Μαξηίλεο, Υαξάιακπνο Γνλάηνο, 

Βαγγέιεο Εήζεο, Μηράιεο Μάλνο, Λαδ Πνπιηάλη, Βαγγέιεο Παπαδφπνπινο, πχξνο 

Παληειήο, Γεκήηξεο Κάηζεο. 

ηελ επηηξνπή ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζπιιφγνπ ζηε Θεζζαινλίθε πξφεδξνο 

ήηαλ ν Νίθνο ηάζα, αληηπξφεδξνο ν σηήξεο Μπίκπιεο, γξακκαηέαο ν Πέηξνο 

Γηαλθνχιαο θαη ν Γηψξγνο Παιανχξεο, κέιε ήηαλ ν Μίζηνο Κάιθαο, ν Αιή 

Παπαγηάλλεο θαη αλαπιεξσηέο νη Υξήζηνο Μπίκπιεο θαη Γεκήηξεο θελδέξεο. ηελ 

επηηξνπή ηνπ ζπιιφγνπ ζηελ Κέξθπξα πξφεδξνο ήηαλ ν Γθάβν Κάθαιεο, κέινο ήηαλ 

ν Γθφιε Πξίθηεο. ηελ επηηξνπή ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζπιιφγνπ Αζελψλ 

πξφεδξνο ν Βαζίιεο Μνχηζηαο θαη γξακκαηέαο ν Υξήζηνο Εαξκπαιάο.
764
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Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε ΚΔΒΑ αλέπηπμε έληνλε δξάζε ππέξ ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, ήξζε ζε επηθνηλσλία 

ηφζν κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζην Κάηξν, φζν θαη κε ηνλ ΔΓΔ ηνπ ζηξαηεγνχ 

Εέξβα.
765

 

ηαλ ην ζέκα ηεο Β. Ζπείξνπ ηέζεθε ελψπηνλ ηεο Γηάζθεςεο ηεο Δηξήλεο, ε 

ΚΔΒΑ παξείρε φια ηα ζηνηρεία ζηνπο ππεχζπλνπο πνπ δηαρεηξίδνληαλ ηελ ππφζεζε 

γηα ηελ ππεξάζπηζή ηεο ελψπηνλ ησλ Μεγάισλ.
766

 Καη φηαλ ην ζέκα απηφ 

απνζχξζεθε απφ ηε Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο θαη εθθξεκνχζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ησλ Σεζζάξσλ Τπνπξγψλ, κηα δηαδηθαζία πνπ είρε πξνζιάβεη κάιινλ ζεσξεηηθφ 

ραξαθηήξα, ε ζθέςε ηεο ΚΔΒΑ ήηαλ ε δηάλνημε άιιεο νδνχ επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο, ε 

νπνία ζα δηεπθφιπλε θαη ηε δηεζλή ιχζε ηνπ.
767

 

 χκθσλα κε ηελ ΚΔΒΑ, ηελ επθαηξία απηή έδηλε ε επηρεηξεζείζα εμσηεξηθή 

επηβνπιή θαηά ηεο Διιάδαο κέζσ ησλ «θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ». Ζ νδφο απηή ζα 

ήηαλ θαη‟ αλάγθε ε νδφο ηεο δπλακηθήο ιχζεο θαη ζα πξνζιάκβαλε δχν δηαζηάζεηο: 

κία θαζαξά αιβαληθή, ε νπνία ζα  μεθηλνχζε απφ Αιβαλνχο, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ε άιιε βνξεηνεπεηξσηηθή, ε 

νπνία ζα μεθηλνχζε κε θχξην αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ 

δεηήκαηνο ζηε Βφξεην Ήπεηξν, θαζαξά ειιεληθήο ππνθίλεζεο θαη κε εκθαλή ζθνπφ 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, ψζηε λα ζπκπέζεη ζε απηφ ην 

ζεκείν κε ηηο επηδηψμεηο ησλ Αιβαλνχο αληηθαζεζησηηθψλ.
768

 

Σν ζέκα ηεο δπλακηθήο ιχζεο είρε ηεζεί ππ‟ φςηλ ηεο ηφηε θπβέξλεζεο (1949-

1951), αιιά θχξηνο γλψζηεο αθφκα θαη ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ  θαηέζηε ν ζηξαηάξρεο 

Παπάγνο, ηφηε αξρηζηξάηεγνο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ν νπνίνο θαη ακέζσο ην 

πηνζέηεζε. Σφηε δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη δχν ππξήλεο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Ο έλαο 

ειιεληθφο, βνξεηνεπεηξσηηθνχ ραξαθηήξα θαη ν άιινο αιβαληθφο. ζνλ αθνξά ηνλ 

αιβαληθφ ππξήλα, ηνλ απνηεινχζαλ φρη νη πξψελ «δπλάζηεο» ηνπ αιβαληθνχ ιανχ, νη 

δηάθνξνη θπγάδεο κπέεδεο, αιιά λέα αληηθνκκνπληζηηθά ζηειέρε, ηα νπνία είραλ 

δήζεη ζην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο Αιβαλίαο θαη είραλ δνθηκάζεη ηε 

«ζθιεξφηεηά» ηνπ, αιιά παξάιιεια δελ δέρνληαλ λα επαλέιζεη ζηελ Αιβαλία ην 
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θαζεζηψο ησλ ηζηθιηθηψλ. Σα ζηειέρε απηά βξίζθνληαλ ηφηε ππφ ηελ επηξξνή ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ παξάγνληα θαη ηδηαίηεξα ηεο ΚΔΒΑ.
769

 

Οη παξαπάλσ ζθέςεηο γηα δπλακηθή ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο 

είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ζνβαξήο κειέηεο εθ κέξνπο ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ 

θαη ηδίσο ηεο Γ.Τ.Πι. Ζ ηειεπηαία εμαξηηφηαλ απεπζείαο απφ ηνλ Αξρηζηξάηεγν θαη 

είρε θαηαζηξσζεί  θαη ιεπηνκεξέο επηηειηθφ ζρέδην, γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία 

«ΠΗΣΗ». Βάζεη ηνπ ζρεδίνπ απηνχ εθπαηδεχηεθαλ αζπξκαηηζηέο, δηελεξγήζεθαλ 

απνζηνιέο ζηελ Αιβαλία, ελψ παξάιιεια κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο πξνζήιζαλ 

βνξεηνεπεηξψηεο ζην ζηξαηφ θαη έιαβαλ εηδηθή εθπαίδεπζε. 

κσο ην ζρέδην απηφ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή 

πιεπξά, δελ είρε ζπλέρεηα, ελψ δηαθφπεθε ηφζν ε εθπαίδεπζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, 

παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο αηηήζεηο ηεο ΚΔΒΑ, φζν θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

εηξεκέλνπ αιβαληθνχ παξάγνληα, ν νπνίνο κέρξη ηφηε βξηζθφηαλ ππφ ηελ ειιεληθή 

επηξξνή.
770

 

ηηο 7 Μαΐνπ 1957 ε ΚΔΒΑ κε έγγξαθφ ηεο πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

επαλέθεξε ην δήηεκα ηεο δπλακηθήο ιχζεο, θαζψο ζχκθσλα κε απηή, φρη κφλν δελ 

απνθιεηφηαλ ε κειέηε  ζρεδίνπ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, 

αιιά ελδεηθλπφηαλ θαη επηβαιιφηαλ, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ζα ζπλέδξακε θαη ε 

Διιάδα. Σν έδαθφο ηεο ζα απνηεινχζε νξκεηήξην ρσξίο λα απνθιεηφηαλ θαη ην 

γηνπγθνζιαβηθφ έδαθνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είρε πξνπαξαζθεπαζηεί θαηάιιεια ε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Σίην. Σν γεγνλφο απηφ φθεηιε λα εθκεηαιιεπηεί ζνβαξά ε 

Διιάδα, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνπαξαζθεχαδε εγγπεκέλε ιχζε, απηή ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ρξεζηκνπνηνχζε φζνπο Αιβαλνχο αληηηίζνληαλ 

πξνο ηνπο κπέεδεο. Βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζα απνηεινχζε ην ζρέδην 

«ΠΗΣΗ». Ζ ΚΔΒΑ ζεσξνχζε εθηθηή ηελ αλαβίσζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ, αξθεί λα 

ην ήζειε ε θπβέξλεζε θαη λα ην νξγάλσλε ζπλεξγαδφκελε κε ηελ ΚΔΒΑ κε θάζε 

κπζηηθφηεηα θαη πξνπαληφο εξήκελ ησλ μέλσλ πξνπαγάλδσλ. Σφληδε επίζεο, φηη ε 

αληίιεςε πνπ είρε ήδε αξρίζεη λα βξίζθεη απήρεζε, φηη δειαδή ν ειιεληθφο 

πιεζπζκφο είρε απνβάιιεη ην ζάξξνο θαη ηελ πίζηε ηνπ θαη δελ ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ 

έλσζε κε ηελ Διιάδα, δελ απερνχζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καη πσο κία κειέηε 

θηλήζεσο ζα αλαθνχθηδε θαη ζα έβξηζθε ηελ ελεξγφ βνήζεηα ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ 
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ηεο Β. Ζπείξνπ θαη άξα ζα ρξεηαδφηαλ έλα ζρέδην δξάζεο θαη πξφγξακκα θαζαξά 

ειιεληθήο κνξθήο.
771

 

ζνλ αθνξά ηνπο Αιβαλνχο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο θαηέθπγαλ 

ζε απηήλ. Ζ ΚΔΒΑ είρε εηζεγεζεί ηφηε ηνλ εγθισβηζκφ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

απαγφξεπζε κεηαθίλεζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ σο επηθίλδπλσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα βξίζθνληαλ απνθιεηζηηθά ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ειιεληθψλ αξρψλ. Έηζη αθελφο ζα 

εκπνδηδφηαλ ε δξάζε ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη αθεηέξνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ππφ ηελ ειιεληθή επηξξνή θαη ηηο θαηεπζχλζεηο.
772

   

κσο, νη Αιβαλνί πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ επέκβαζε ησλ 

Άγγισλ θαη ησλ Ακεξηθαλψλ, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή επηξξνή θαη 

πεξηήιζαλ  -κέζσ απηψλ- ζηελ επηξξνή ησλ αιβαλψλ πνιηηηθψλ θπγάδσλ θαζψο 

εληάρζεθαλ ζηηο δηάθνξεο παξαηάμεηο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Απηή ε επέκβαζε ησλ 

μέλσλ αθαίξεζε ηνλ ειιεληθφ έιεγρν ζηνπο Αιβαλνχο θαη ηνπο ζθφξπηζε ζην 

εμσηεξηθφ, δεκηψλνληαο έηζη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Γηαηεξήζεθαλ ηφηε ζηελ 

Διιάδα αιβαληθέο παξαθπάδεο κε θέληξν ην γξαθείν ηνπ Δπαγγέινπ Κχξθνπ. κσο 

απηέο πνιεκήζεθαλ θαλεξά ηφζν απφ ηελ ΚΔΒΑ θαη φζν θαη απφ ηνλ ηχπν θαη δελ 

κπφξεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζην έξγν ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα. Δμάπισζαλ 

σζηφζν ηε δξάζε ηνπο ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηελ Ακεξηθή, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Αίγππην, ηελ Σνπξθία, ηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. Πνιινί απ‟ ηνπο Αιβαλνχο 

εμνπδεηεξψζεθαλ απφ ην θαζεζηψο ησλ Σηξάλσλ θαηά ηηο απνζηνιέο Άγγισλ θαη 

Ακεξηθαλψλ ζηελ Αιβαλία.
773

 

Γεληθφηεξνη ιφγνη, ζπλδεφκελνη κε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ, επέβαιιαλ ζηελ 

ΚΔΒΑ, κεηά απφ ζπζηάζεηο θαη ησλ αξκνδίσλ, ζηάζε αλαγθαζηηθήο εθεθηηθφηεηαο. 

Ζ ΚΔΒΑ, φκσο, πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη αθκαίν ην εζηθφ θαη αξξαγή ηελ 

ελφηεηα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηεο, απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επφδσζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ππέδεημε κέηξα δηαηήξεζεο ηνπ εζληθνχ ελζνπζηαζκνχ ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξνείρε ην ζέκα ηεο εμεχξεζεο ξηδηθψλ ιχζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ δηαβίσζήο ηνπο.  

Δλψ ε ΚΔΒΑ θξαηνχζε ζηάζε εθεθηηθφηεηαο θαη ην ειιεληθφ θξάηνο δελ 

πξνρσξνχζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πξνζθχγσλ, νη 
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αιβαλνί θπγάδεο επηρείξεζαλ αθφκα θαη κέζα ζηελ Αζήλα λα επεξεάζνπλ ηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο. Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50,  νη Αιβαλνί, ππφ ηελ αηγίδα 

ησλ μέλσλ θαη ηελ αλνρή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, αλέπηπμαλ πξνθιεηηθή δξάζε ζηελ 

Διιάδα. 

ηελ Αζήλα βξίζθνληαλ θιηκάθην ηεο «Δπηηξνπήο Διεχζεξεο Αιβαλίαο» κε 

θχξηνπο ππξήλεο ηνπο Fuat Myftija, Adem Hodo θαη Faik Bukemiri. Απηνί 

δηαηεξνχζαλ ζηελ πξσηεχνπζα πέληε θέληξα επαθήο θαη ζπγθεληξψζεσο. Ζ ΚΔΒΑ 

ζεσξνχζε φηη ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε δεκηνπξγία «αληηβνξεηνεπεηξσηηθνχ πλεχκαηνο», ν 

θινληζκφο ηνπ εζηθνχ θαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο εηηνπάζεηαο ζηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο,  κε ηξφπν πνπ λα γηλφηαλ πεπνίζεζε φηη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ 

δήηεκα ράζεθε.
774

 

Οη Αιβαλνί εκθαλίδνληαλ σο έρνληεο θαζαξά αληηθνκκνπληζηηθή απνζηνιή 

θαη επηδίδνληαλ ζε αλζειιεληθέο ελέξγεηεο, αζθψληαο δξαζηήξηα πνιεκηθή ελάληηα 

ζην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα. Κπθινθνξνχζαλ έληππα απφ ηηο νξγαλψζεηο ηνπο ζηελ 

Ακεξηθή θαη είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ξαδηνθσληθφ πνκπφ ζην ιεθαλνπέδην ηεο 

Αηηηθήο, απ‟ φπνπ εθπέκπνληαλ ηα ζπληαζζφκελα απφ απηνχο δειηία «Zëri i 

Shqipërisë së Lirë (Ζ Φσλή ηεο Διεχζεξεο Αιβαλίαο)» θαη  «Zëri i Shqipërisë 

Socialiste (Ζ Φσλή ηεο νζηαιηζηηθήο Αιβαλίαο)», ηα νπνία ήηαλ θπξίσο 

αλζειιεληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Απ‟ ηελ άιιε κεξηά νη βνξεηνεπεηξψηεο, νη νπνίνη έξρνληαλ ζηελ Διιάδα απφ 

ηελ Αιβαλία, παξνπζηάδνληαλ ζηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο. Αθνχ γηλφηαλ ε εμέηαζή ηνπο 

απφ ηα αξκφδηα γξαθεία ζηηο πεξηνρέο εηζφδνπ, ζηέιλνληαλ ζπλήζσο ζηελ Αζήλα. Ο 

ηξφπνο κεηαθνξάο ηνπο ζηελ Αζήλα ήηαλ απνθαξδησηηθφο, ιφγσ ηεο παξακνλήο ηνπο 

ζηα θξαηεηήξηα κεηαγσγψλ απφ Σκήκα ζε Σκήκα. ηελ Αζήλα, αθνχ εμεηάδνληαλ εθ 

λένπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, έξρνληαλ ζε επαθή κε ηνπο παξαπάλσ Αιβαλνχο, 

αγλνψληαο παληειψο ηελ ΚΔΒΑ. 

Οη Αιβαλνί ηνπο ζπληζηνχζαλ λα κε πξνζέιζνπλ ζηηο βνξεηνεπεηξσηηθέο 

νξγαλψζεηο, αιιά λα εγθαηαζηαζνχλ ζην ζηξαηφπεδν φπνπ βξίζθνληαλ νη αιβαλνί 

θπγάδεο, δηφηη εθεί ζα είραλ εμαζθαιηζκέλε ηε ζηέγαζε θαη ηελ πεξίζαιςή ηνπο θαη 

επηπιένλ ζα δηεπθνιχλνληαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Ακεξηθή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νη βνξεηνεπεηξψηεο έξρνληαλ ζε επαθή κε ηελ ΚΔΒΑ θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε 

Αξγπξνθάζηξνπ Παληειεήκνλα, ηνχ εμέθξαδαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην γεγνλφο 
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φηη δηέκελαλ ζην αιβαληθφ ζηξαηφπεδν, ελψ ζα επηζπκνχζαλ λα απνρσξήζνπλ απφ 

εθεί. κσο ε απνρψξεζή ηνπο ζα είρε σο απνηέιεζκα λα παξακείλνπλ ρσξίο ζηέγε 

θαη πεξίζαιςε. Γη‟ απηφ ην ιφγν μαλαπήγαηλαλ ζην αιβαληθφ ζηξαηφπεδν θαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ Αιβαλψλ, κεηαλάζηεπαλ ζην εμσηεξηθφ. 

χκθσλα κε ηελ ΚΔΒΑ, νη Αιβαλνί πξνέβαηλαλ ζε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα. 

Σεξνχζαλ εηδηθνχο θαθέινπο θαη‟ άηνκν, πνπ αθνξνχζαλ ηε δξάζε θαζελφο απφ 

ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πνπ πξνζέθεπγαλ ζηελ Διιάδα, πξνο κειινληηθή ρξήζε.
775

 

Δπίζεο, νη Αιβαλνί αλέπηπμαλ έληνλε πξνπαγάλδα κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη 

ησλ ζπκκαρηθψλ ππεξεζηψλ, δηαδίδνληαο φηη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηεξηδφηαλ 

θπξίσο ζηνπο έιιελεο βνξεηνεπεηξψηεο, νη νπνίνη έγηλαλ θνκκνπληζηέο. χκθσλα κε 

ηελ ΚΔΒΑ, ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα κεηψζνπλ ηε ζεκαζία ηεο απειεπζεξσηηθήο θίλεζεο 

ησλ εθηφο ηεο Αιβαλίαο βνξεηνεπεηξσηψλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ θνηλή γλψκε 

γηα ηηο εθθαζαξίζεηο βνξεηνεπεηξσηψλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο, Γη‟ απηφ, ε ΚΔΒΑ έθξηλε πσο ζα έπξεπε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζηνηρείν 

λα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κφλν κε ηηο βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο. Αθφκε, ζα 

έπξεπε λα παξέρνληαλ ζ‟ απηνχο ηα κέζα δηαβίσζήο ηνπο θαη λα παηαζζφηαλ θάζε 

απφπεηξα δηείζδπζεο ηεο αιβαληθήο πξνπαγάλδαο ζηηο ηάμεηο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ. 

Δπηπιένλ, ε ΚΔΒΑ ππνζηήξηδε πσο ήηαλ αλάγθε νη παξαπάλσ αιβαληθνί 

ππξήλεο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ Διιάδα θαη νη ππφινηπνη λα πεξηνξίδνληαλ ζε 

ζηξαηφπεδν, φπνπ ζα απαγνξεπφηαλ θαη ζα ειεγρφηαλ θάζε επηθνηλσλία. Θεσξνχζε 

κάιηζηα ζθφπηκν, νη κνπζνπικάλνη θπγάδεο απφ ηελ Αιβαλία, νη νπνίνη εηζέξρνληαλ 

ζηελ Διιάδα -παξάιιεια κε ηηο αξρέο- λα έξρνληαλ ζε επαθή κε βνξεηνεπεηξσηηθά 

ζηειέρε, εληεηαικέλα απφ ηελ ΚΔΒΑ. Έηζη ζα απνθεπγφηαλ ε επαθή κε ηνπο 

παξαπάλσ αιβαληθνχο θχθινπο θαη ζπλεπψο ε «δειεηεξίαζε ησλ ζπλεηδήζεσλ», 

θπξίσο ησλ Αιβαλψλ απφ ηε βφξεηα Αιβαλία, νη νπνίνη έξρνληαλ ζηελ Διιάδα κε 

αγαζέο δηαζέζεηο.
776

 

Γεληθά, ε ΚΔΒΑ, ήηαλ κία νξγάλσζε ε νπνία αλέπηπμε έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ππέξ ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο. Μία πηπρή απηήο ηεο δξάζεο 

απνηειεί θαη ε ζπγθξφηεζε νξγαλψζεσλ βνξεηνεπεηξσηψλ, φπσο ηεο Δζληθήο 

Νενιαίαο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ζ ΚΔΒΑ ζπληφληδε ηε λενιαία ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, 
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ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο έζεηε ε ίδηα. Ζ ΔΝΒΖ είρε ηκήκαηα, 

φπνπ είρε θαη ε ΚΔΒΑ.
777

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα θαη 

θπξίσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο, ε ΚΔΒΑ πξνζπάζεζε λα 

δεκηνπξγήζεη ηκήκα ηεο θαη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία, αιιά νη 

πξνζπάζεηέο ηεο απέηπραλ, αθνχ απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ αιβαληθή πιεπξά. 

χκθσλα κάιηζηα κε ην θαζεζηψο, νη βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο, επαλαδξαζηεξηνπνηήζεθαλ ελάληηα ζηελ Αιβαλία, 

βνεζψληαο αλνηρηά ηελ ειιεληθή θαηαζθνπεία.
778

 

Απφ ην 1945 ηα ηκήκαηα απηήο ηεο νξγάλσζεο, πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πφιεηο 

θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ειιεληθά φξγαλα 

θαηαζθνπείαο, νξγάλσζαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, φπσο 

θαη ζηνπο λνκνχο Πξεκεηήο, Λεζθνβηθίνπ θαη Κνξπηζάο, κηθξέο νκάδεο σο  

παξαθιάδηα ηεο νξγάλσζεο.
779

 

Σν 1953 ε ΚΔΒΑ νξγάλσζε ζηελ Διιάδα «ηνπηθέο ελψζεηο» ζηνπο θφιπνπο 

ηεο, κε ζθνπφ λα ζπζπεηξψζεη ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο. Σέηνηεο ήηαλ ε Έλσζε 

Γξνπνιηηψλ, κε επηθεθαιήο ηνλ νθνθιή Διεπζεξίνπ, ε Έλσζε Ληνπληδνπξησηψλ κε 

επηθεθαιήο ηνλ Γηάλλε Γηακάληε, ε Έλσζε Πειηνπξησηψλ κε ηνλ Κψζηα Μεξθνχξε 

θαη ε Έλσζε Υεηκαξησηψλ κε ηνλ Αίαληα ππξνκήιην. Ζ αιβαληθή πιεπξά 

εθηηκνχζε φηη νη ελψζεηο απηέο είραλ ζπγθξνηεζεί φρη κφλν γηα λα θξαηήζνπλ ςειά 

ην εζηθφ ηνπο θαη λα έρνπλ αζθήζνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή, αιιά θαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ειιεληθνχο ζθνπνχο ελάληηα ζηελ Αιβαλία.
780

 

Οη δηάθνξεο πνιηηηθέο νκάδεο, φπσο νη Balli Kombëtar θαη Legaliteti, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο αιβαλνχο θπγάδεο, επηδίσθαλ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ζπλφξσλ, σο είραλ.  Ζ ΚΔΒΑ ήζειε ηελ ελζσκάησζε ηεο λφηηαο Αιβαλίαο. Δλίνηε 

θπθινθνξνχζαλ θήκεο φηη ζα γίλεη αληαιιαγή ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κε ηελ 

Σζακνπξηά. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, νη 

δηαθσλίεο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ηνπο, γεθπξψζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

Ακεξηθαλνχο, ιέγνληάο ηνπο πσο απηά ηα ζέκαηα ζα ηαθηνπνηνχληαλ εχθνια κεηά 

ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ αιβαληθή πιεπξά ζεσξνχζε πψο νη 
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φπνηεο δηαθσλίεο ππήξραλ κεηαμχ ησλ αιβαληθψλ θαη ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ππνβαζκίζηεθαλ ιφγσ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο 

Hoxha. Οη βνξεηνεπεηξψηεο πίζηεπαλ φηη νη Έιιελεο δε ζα επέηξεπαλ λα γίλεη  

αληαιιαγή ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ Σζακνπξηά θαη νχηε ζα αξλνχηαλ ζηελ Διιάδα ην 

δηθαίσκα επί ηεο Β. Ζπείξνπ. Απφ ηελ άιιε, νη Αιβαλνί πίζηεπαλ φηη απηφ ζα 

ιπλφηαλ ππέξ ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθαλψλ.
781

 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, εθηφο ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ε 

Διιάδα ππήξμε κία γέθπξα κέζσ ηεο νπνίαο πεξλνχζαλ ζηελ Αιβαλία νη πξάθηνξεο 

ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Ζ Διιάδα είρε 

γίλεη ε βάζε γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξαθηφξσλ νη νπνίνη, κέζσ 

ησλ αλζξψπσλ ηεο ΚΔΒΑ, πεξλνχζαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αιβαλία.
782

 

Σν 1951 ν ζνβηεηηθφο ηχπνο έγξαθε, αλαθνξηθά κε ηελ ΚΔΒΑ, φηη ήηαλ κία 

θαλαηηθή θαη ζνβηληζηηθή νξγάλσζε πνπ απνζθνπνχζε ζηελ πξνζάξηεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ηεο Κνξπηζάο ζηελ Διιάδα, φηη ήηαλ φξγαλν ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη πξνκήζεπε θαηαζθφπνπο γηα ην Γξαθείν Α/2 ηεο 8
εο

 

Μεξαξρίαο.
783

 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά ν ζχιινγνο δξνχζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

ακεξηθαλν-αγγιηθήο θαηαζθνπείαο. Δπηπιένλ, φηη ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο θαη κε ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ θαη φηη απφ 

εθεί ιάκβαλε ηηο νδεγίεο, ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη πιεξσλφηαλ.
784

 

ηηο 4 Ηνπιίνπ 1964, ν Zoi Themeli έζηεηιε έλα άξζξν πξνο δεκνζίεπζε ζηελ 

εθεκεξίδα Shqipëria e Re (Νέα Αιβαλία) κε ηίηιν «Οη ιεγφκελνη „Βνξεηνεπεηξσηηθνί 

χιινγνη‟. Δζηία θαηαδνηψλ θαη ζπκκνξηηψλ». θνπφο ηνπ άξζξνπ ήηαλ λα 

θαηαγγειζεί ζηνπο απφδεκνπο Αιβαλνχο ε δξάζε ησλ «βνξεηνεπεηξσηηθψλ 

ζπιιφγσλ» θαη ηεο εγεζίαο ηνπο, νη νπνίνη πάληα ρξεζίκεπζαλ σο εξγαιεία ηεο 

«Μεγάιεο Ηδέαο» θαη ελεξγνχζαλ ζηαζεξά ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο θαη ησλ Αιβαλψλ 

ηεο δηαζπνξάο.  

χκθσλα κε ην άξζξν, ν ζχιινγνο –θαη αξγφηεξα ηα δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ–   

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή κπζηηθή ππεξεζία ηελ ΚΤΠ. 

Δπηπιένλ, ε ΚΤΠ, ε Inteligenc Service θαη ε CIA ρξεζηκνπνίεζαλ ζπζηεκαηηθά ηνπο 
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«ζπιιφγνπο» ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο γηα ηε δηελέξγεηα θαηαζθνπείαο, δνιηνθζνξψλ, 

ηελ εμχθαλζε ζπλνκσζηψλ θαη γηα ηελ εμάπισζε ηνπ ζνβηληζκνχ ηεο  «Μεγάιεο 

Ηδέαο».
785

 Δπηπξφζζεηα, θαηεγνξνχζε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απνηεινχζαλ ηελ εγεζία 

ηνπ «ζπιιφγνπ» ηεο Διιάδαο, φπσο ηνλ Κνηφθν, Βελαθίδε, Εαξκπαιά, Πάγθν, 

Γθνπβέιε θαη ηνπ «ζπιιφγνπ» ζηηο ΖΠΑ  Κ. Γήκα, Β. Φψην, ηεο Γαιιίαο Π. Λάπα, 

ηεο Αηγχπηνπ Α. Εψην θαη άιινπο, φηη ζπλδένληαλ κε ηα φξγαλα ηεο ειιεληθήο 

αζθάιεηαο, ηεο ΚΤΠ θαη ηεο CIA, πσο εθεί έδηλαλ αλαθνξέο θαη πσο απφ εθεί 

ιάκβαλαλ νδεγίεο θαη ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Σνπο θαηεγνξνχζε επίζεο φηη, 

ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε έιιελεο θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο, 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα θάλνπλ νηθνλνκηθέο θαηαρξήζεηο.
786

 

Καηεγνξνχζε ηνλ Παληειεήκσλ Κνηφθν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ φηη είραλ, 

σο άδειεο πεγέο εζφδσλ, ηα ρξήκαηα, πνπ νη κεηαλάζηεο ππνρξεψλνληαλ λα 

θαηαβάιινπλ γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο, φπσο γηα δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά, 

βεβαηψζεηο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη δηακεζνιαβήζεηο γηα εχξεζε εξγαζίαο, 

θαηνηθίαο, κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη  λνζειεία ζηα λνζνθνκεία. 

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ηα πινχζηα έζνδα ήηαλ πάληνηε αληηθείκελν 

ζπλερφκελσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ ζπιιφγνπ. Σελ άλνημε ηνπ 1962, 

ηέζεθε απηφ ην δήηεκα θαη ηφηε ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα θαηαρξήζεηο ζε επξεία 

θιίκαθα, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαλ θαη αμησκαηνχρνη ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή, 

πνπ, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο ηνπο ζέζεο, ηα νλφκαηά ηνπο έκεηλαλ απφξξεηα. Δπεηδή 

ζα απαμηψλνληαλ ηφζν ν ζχιινγνο, φζν θαη ε ειιεληθή  θπβέξλεζε, απηή ε ππφζεζε 

έθιεηζε γξήγνξα.
787

 Καηεγνξνχζε επίζεο γηα θαηαρξήζεηο θαη ηελ εγεζία ησλ 

ζπιιφγσλ ηεο Ακεξηθήο, ηνλ Κψζηα Γήκα, ην Βαζίιε Φψην.
788

 

ζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, πεξί ζπλεξγαζίαο ηεο 

ΚΔΒΑ κε ηηο ειιεληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο επίζεο θαη  κε ηηο ακεξηθαληθέο θαη 

πεξί εκπινθήο ηεο ΚΔΒΑ ζην δίθηπν θαηαζθνπείαο, θαίλεηαη πσο δελ ήηαλ εληειψο 

αβάζηκεο. Ο Auron Tare, ζηεξηδφκελνο ζε απνραξαθηεξηζκέλα ακεξηθαληθά αξρεία, 

αλαθέξεη πσο ζε επηρείξεζε ηεο CIA ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο ην 1949, 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη κέιε ηεο νξγάλσζεο ΚΔΒΑ. Αλαθέξεη ηνλ Θ. Βελαθίδε θαη 

ηνλ Ν. Πάγθν. Γξάθεη πσο νη δχν εκπιέθνληαλ ζηελ απνζηνιή πξαθηφξσλ ζηε λφηηα 
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Αιβαλία. Αλαθέξεη φηη είραλ 18 ελεξγνχο πξάθηνξεο ζηηο πεξηνρέο Αξγπξνθάζηξνπ, 

Απιψλαο, Πξεκεηήο, Λεζθνβηθίνπ, Υεηκάξαο θαη Κνξπηζάο θαη παξάιιεια 15 

ηαρπδξφκνη ήηαλ δηαζέζηκνη γηα ηε δηάβαζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ απνζηνιή 

πιεξνθνξηψλ.
789

  

Φαίλεηαη πσο ε ΚΔΒΑ ήηαλ κία ελεξγή νξγάλσζε πνπ ππεξαζπηδφηαλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Β. Ζπείξνπ θαη δηεμήγε θαηαζθνπεία ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο κε έλαλ 

αξηζκφ ελεξγψλ πξαθηφξσλ, ζηξαηνινγεκέλσλ απφ ηνπο θφιπνπο ησλ πξνζθχγσλ 

απφ ηε λφηηα Αιβαλία.
790

 

κσο, πξνθχπηεη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΚΔΒΑ θαη ησλ ειιεληθψλ 

κπζηηθψλ ππεξεζηψλ δηαθφπεθε. χκθσλα κε έγγξαθν πνπ εηθάδεηαη φηη είλαη ηεο 

ΚΤΠ,  ηα θπξηφηεξα αίηηα δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ 

ζηνηρείν ήηαλ ε απξνθάιππηε επέκβαζε ηεο ΚΔΒΑ ζηηο εξγαζίεο ηεο Τπεξεζίαο, ε 

νξγάλσζε δηαθπγψλ απφ ηελ Αιβαλία, ελ αγλνία ηεο Τπεξεζίαο θαη πνιιέο θνξέο ε 

εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο απηήο απφ αλεχζπλα άηνκα κε ζθνπφ ηνλ ρξεκαηηζκφ 

Δπηπιένλ, αηηία απνηέιεζε ε εθ δηακέηξνπ αληίζεζε, ζε φ, ηη αθνξνχζε ηελ ηεξεηέα 

γξακκή γηα ηελ Αιβαλία, κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο ΚΔΒΑ. Ζ ηειεπηαία 

επηζπκνχζε ε Τπεξεζία λα αδξαλήζεη πιήξσο, ψζηε λα κε πξνθαιέζεη αληίπνηλα ζε 

βάξνο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζηνηρείνπ.
791

 

Ζ Γ.Τ.Πι. παξαηεξνχζε ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα γηα 

ην ζέκα ηεο Β. Ζπείξνπ φηη νη βνξεηνεπεηξψηεο εμαξηνχζαλ ηελ επηηπρία ηνπ αγψλα 

απφ ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, απνδέρνληαλ κία ηζρπξή επέκβαζε 

βνξεηνεπεηξσηηθψλ νκάδσλ ζηε Β. Ήπεηξν, ζε κία θαηάιιειε ζηηγκή, θαη 

επηζπκνχζαλ νη ηζρπξέο απηέο νκάδεο λα νξγαλσζνχλ κε ηε κέξηκλα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Σαπηφρξνλα, φκσο, δελ παξείραλ νπδεκία ζπλδξνκή γηα κπζηηθή νξγάλσζε 

εληφο ηεο Β. Ζπείξνπ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο, ιφγσ αδέμηνπ 

ρεηξηζκνχ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζπκθνξψλ ζε κεξηθέο πεξηνρέο θαη 

ηελ εμφλησζε πνιιψλ ηθαλψλ αηφκσλ. Σα πεξηζηαηηθά απηά αχμεζαλ ηε δπζπηζηία 

ζην εζσηεξηθφ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ζπλέπεηα πιένλ λα απνδέρνληαη κεηά 

δπζθνιίαο ηε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Τ.Πι. ζνβαξά θαη ηθαλά άηνκα. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, νη βνξεηνεπεηξψηεο δελ θαηέβαιιαλ θακία 

ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νξγάλσζεο ηνπ αγψλα, ελψ 
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δηαθαίλνληαλ επηθίλδπλεο δηαζπαζηηθέο ηάζεηο. Μεηαμχ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

αγψλα ππήξρε κεγάιε θαρππνςία θαη πνιιέο θνξέο εθδήισζαλ ηνλ θφβν φηη ηνλ 

αγψλα ηνπο δελ ελζηεξλίδνληαλ νη ειιεληθέο ππεξεζίεο θαη ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ζπδεηνχληαλ επξέσο 

νξηζκέλα κπζηηθά πξνο κεγάιε βιάβε ηεο πξνζπάζεηαο.
792

 

Αξρή ηεο Γ.Τ.Πι. ήηαλ φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο δελ 

αθνξνχζε κφλν ην δήηεκα ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αιβαλία, αιιά 

επεθηεηλφηαλ ζηε δηεμαγσγή αληηθνκκνπληζηηθνχ αγψλα, ζε ζπζρέηηζε κε ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ. Σν ηειεπηαίν απνηέιεζε ην θχξην ζεκείν, γηα ην νπνίν νη 

βνξεηνεπεηξψηεο δήηεζαλ ζπλεξγαζία κε ηελ 1501 Μνλάδα. κσο, δηαπηζηψζεθε φηη 

ν βνξεηνεπεηξσηηθφο θφζκνο ήηαλ αλνξγάλσηνο θαη επεηδή επξφθεηην πεξί εζληθνχ 

ζέκαηνο, ε Γ.Τ.Πι. έθξηλε ζθφπηκν λα ζίμεη ηα δηάθνξα ηξσηά ζεκεία, ψζηε λα 

ηεζνχλ ππ‟ φςηλ ησλ αξκνδίσλ θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ Γ.Τ.Πι. θαηάιεμε ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: ηη ε εγεζία ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ έραλε φζν πεξλνχζε ν ρξφλνο ηελ επηξξνή ηεο ζηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο θαη απηφ, δηφηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο ζηνηρεηψδεηο 

αλάγθεο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εθθξάδνληαη ζνβαξά παξάπνλα ζε βάξνο ηεο, θαζψο 

νη πξφζθπγεο απφ ηελ Αιβαλία ζηελ νπζία εγθαηαιείπνληαλ. Ο βνξεηνεπεηξσηηθφο 

αγψλαο πεξηνξηδφηαλ ζηελ ππφζεζε πεξίζαιςεο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ κε πνιχ 

πεξηνξηζκέλα κέζα θαη νη νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο ήηαλ πνιιέο. 

χκθσλα κε ηε Γ.Τ.Πι., ε βνξεηνεπεηξσηηθή εγεζία επέδεημε αλεπάξθεηα ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ αγψλα, αζρνινχκελε κφλν κε ηελ θξηηηθή ησλ 

θξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Γηαξθψο εθθξάδνληαλ παξάπνλα εθ κέξνπο ηεο ελαληίνλ ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Τ.Πι., ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ θαη 

ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Σα παξάπνλα ζπλνςίδνληαλ ζην φηη δελ πξνσζνχζαλ ηε 

βνξεηνεπεηξσηηθή ππφζεζε θαη φηη εγθαηέιεηςαλ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. 

Καηά ηελ άπνςε ηεο Γ.Τ.Πι., ε δηάβξσζε εληφο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

θφζκνπ πξνρσξνχζε επηθίλδπλα, θαζψο ζε πνιινχο αθνχγνληαλ εχερα ηα ζπλζήκαηα 

ησλ αιβαληθψλ θχθισλ γηα κία ζπλεξγαζία Αιβαλψλ θαη Διιήλσλ. Θεσξνχζε 

κάιηζηα ηε δηάβξσζε σο παξάδεηγκα έιιεηςεο θαζνδήγεζεο εθ κέξνπο ηεο «πγηνχο 

ζθεπηφκελεο βνξεηνεπεηξσηηθήο εγεζίαο». Έηζη, νη βνξεηνεπεηξψηεο βξίζθνληαλ ζε 
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ζχγρπζε πνπ νθεηιφηαλ ζηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο ηεο εγεζίαο. Καη ελψ ε εγεζία 

ππνζηήξηδε φηη κφλν έλσζε ζα έπξεπε λα ήηαλ ην ζχλζεκα θαη ν ζθνπφο, απηφ δελ 

κπνξνχζε λα πεξάζεη ζηνπο ππφινηπνπο βνξεηνεπεηξψηεο ιφγσ έιιεηςεο 

νξγαλσκέλεο θαζνδήγεζεο θαη πξνπαγάλδαο. 

Ο αληηζπληαγκαηάξρεο αξάληεο πξφηεηλε ζηελ βνξεηνεπεηξσηηθή εγεζία ησλ 

Ησαλλίλσλ νξηζκέλε κνξθή νξγάλσζεο θαη απηή ε πξνζπάζεηά ηνπ έγηλε επκελψο 

δεθηή απφ πνιινχο, αιιά πξνζέθξνπζε ζηελ αληίδξαζε ηεο ΚΔΒΑ. 

Απηή ε θαηάζηαζε είρε αληίθηππν γηα ηε Γ.Τ.Πι., αθνχ θαζεκεξηλά 

ππνρξεσλφηαλ λα βαζίζεη ηελ πιεξνθνξηαθή ηεο βάζε ζηελ Αιβαλία ζε άηνκα 

πεξηνξηζκέλεο κφξθσζεο, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηα 

θαζήθνληά ηνπο, σο νξγαλσηέο ελφο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ 

Αιβαλία. Φαίλεηαη πσο παξφιν πνπ ζηελ Διιάδα ππήξραλ ρηιηάδεο βνξεηνεπεηξψηεο 

πξφζθπγεο θαη εθαηνληάδεο κνξθσκέλνη, απηνί εκθαλίδνληαλ απξφζπκνη λα 

πξνζθέξνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Έηζη, ππήξμαλ αξθεηέο δπζρέξεηεο ζηελ νξγάλσζε 

ελφο ζηαζεξνχ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ ζην Αξγπξφθαζηξν θαη ζηελ Κνξπηζά.  

Ζ Γ.Τ.Πι. ζεσξνχζε αλαγθαία ηελ νξγάλσζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

θφζκνπ, θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη αιβαληθνί θχθινη ζε νπνηαδήπνηε 

παξάηαμε θαη αλ αλήθαλ, είηε ήηαλ θνκκνπληζηέο, είηε εζληθηζηέο, ηεξνχζαλ ηελ ίδηα 

ηαθηηθή απέλαληη ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο. Πξφηεηλε ε αξρηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ λα πξνέιζεη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. 

Αθφκα, έθξηλε πσο εάλ δελ πξαγκαηνπνηείην ε νξγάλσζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ γηα 

κειινληηθή δξάζε πνηθίιεο κνξθήο, φπσο πιεξνθνξηαθή, ηξνκνθξαηηθή, 

επαλαζηαηηθή σο πξνο ην ζχλνιν, ηφηε ελψ ην ειιεληθφ θξάηνο ζα εμαθνινπζνχζε λα 

δηαθεξχζζεη φηη δελ παξαηηείηαη απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο Β. Ζπείξνπ, ζα έθηαλε ζηε 

δηαπίζησζε φηη δε ζα ππήξρε βνξεηνεπεηξσηηθφ ζηνηρείν. Καη απηφ ζα ζπλέβαηλε 

δηφηη νη κελ βνξεηνεπεηξψηεο θπγάδεο ζηελ Διιάδα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 

είραλ «θζαξεί», νη δε βνξεηνεπεηξψηεο ζηελ Αιβαλία ζα αζπάδνληαλ ηελ 

θνκκνπληζηηθή ηδενινγία ή αλ πνηέ αλαηξεπφηαλ ν Hoxha ζα εθθαζαξίδνληαλ απφ ην 

λέν θαζεζηψο.
793

 

Αλ δελ ππήξραλ πιήξεηο πιεξνθνξίεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ 

θαη κία εθηεηακέλε νξγάλσζε, απζηεξά ζπλσκνηηθή θαη κε πεξηνξηζκέλν αιιά ηθαλφ 

πξνζσπηθφ, δε ζα ήηαλ δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ηεο επηδησθφκελεο επλντθήο 
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Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ, «Οξγάλσζηο Β.Ζπεηξσηψλ»,7 Ηνπιίνπ 1950. 
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ζπγθπξίαο. Ο ηαμίαξρνο Π. Νηθνιφπνπινο πξφηεηλε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ λα 

ζπδεηεζεί κε βάζε ηνπο παξαθάησ άμνλεο, έρνληαο σο ζηφρν: 1) ηε δηαηήξεζε ηεο 

ελφηεηαο ηνπ αγψλα θαη ηελ εμχςσζε ηνπ αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο, 2) ηελ 

πξνεηνηκαζία πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ζεκαληηθέο 

απνζηνιέο, φηαλ ζα δεκηνπξγνχληαλ επλντθέο ζπλζήθεο, θαη ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο ζηελ Διιάδα γηα 

ηελ πιαηζίσζε ησλ αλαγθαίσλ νκάδσλ δξάζεο, 3) ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλαγθαίαο 

πιεξνθνξηαθήο βάζεο γηα ην εζσηεξηθφ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα ζπλεξγαζία ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζηνηρείνπ κε ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Διεχζεξεο Αιβαλίαο.
794

 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ε  ΚΔΒΑ είρε ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο φιεο ηηο νξγαλψζεηο βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ 

Διιάδα, κε εμαίξεζε ηελ νξγάλσζε «ειαζθφξνο».
795

 Μεηαμχ ηεο ΚΔΒΑ θαη ηνπ 

ζπιιφγνπ «ειαζθφξνο» αξρηθά ππήξμε ζηελή ζπλεξγαζία, αιιά αξγφηεξα 

εκθαλίζηεθαλ δηαθσλίεο, νη νπνίεο δελ έγηλαλ γλσζηέο. Ζ κφλε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 

ήηαλ φηη ν «ειαζθφξνο» ζπγθέληξσλε ζηνπο θφιπνπο ηνπ άηνκα απφ ηελ Κνξπηζά, 

ηελ Κνιηφληα θαη ηελ Πξεκεηή. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε  ΚΔΒΑ ζπγθέληξσλε άηνκα 

απφ ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, ηε Υεηκάξα θαη κία κεηνςεθία απφ ηηο πεξηνρέο ηεο 

Κνξπηζάο. Καηά βάζε ν θνηλφο ζθνπφο ησλ δχν απηψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ ε 

δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ππέξ ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο.
796

 

ηελ Αζήλα, ζην ζχιινγν «ειαζθφξνο» πξφεδξνο ήηαλ ν η. Υαξηζηάδεο 

απφ ηελ Κνξπηζά, επίηηκνο πξφεδξνο ήηαλ ν πξψελ κεηξνπνιίηεο Κνξπηζάο, 

Δπιφγηνο Κνπξίιαο, γεληθφο γξακκαηέαο ήηαλ ν Βηδνπηθίδεο, αληηπξφεδξνο ν Κψζηαο 

θελδέξεο, κέιε ήηαλ ν Βαζίιεο Πεηξίδεο, ν Νίζεο Μεγθνιέηζη, ν Γεκήηξεο 

Πσιέλαο, ν Βαζίιεο Σεξέδεο, ν Μηράιεο Κνβάηζεο.
797

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1950 ε εγεζία ηνπ ζπιιφγνπ «ειαζθφξνο» παξνπζίαζε ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ζηνπο μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη πξνζθφκηζε επηζηνιή 

βνξεηνεπεηξσηψλ κε ηελ νπνία ηνχο δεηνχζαλ λα πξνβάιινπλ κε θάζε επθαηξία ηελ 
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 ΗΑΤΔ, 1950, θάθ. 26, ππνθάθ. 1: Σαμίαξρνο Π. Νηθνιφπνπινο πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Οξγάλσζηο Β/Ζπεηξσηψλ», 29 Ηνπιίνπ 1950. 
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 AMPJ, V. 1955, D. 400, fl. 54, 
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 AMPJ, V. 1955, D. 400, fl. 56, 
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AMPJ, V. 1955, D. 400, fl. 62-63: Έθζεζε ηνπ Zoi Themeli πξνο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Behar 

Shtylla, Σίξαλα, 12 Ηνπιίνπ 1955. 
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αδηθία πνπ δηέπξαμε ε δηεζλήο δηπισκαηία, ηηκσξψληαο ηνπο λα βαζαλίδνληαη ππφ ηνλ 

θνκκνπληζηηθφ δπγφ.
798

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ζπδεηνχληαλ ην ελδερφκελν ιχζεο ηνπ 

δεηήκαηνο κέζσ ηεο ίδξπζεο νκφζπνλδνπ δπαδηθνχ θξάηνπο Διιάδαο-Αιβαλίαο. Ζ 

ζηάζε ηεο ΚΔΒΑ, κπξνζηά ζ‟ απηφ ην ελδερφκελν θαίλεηαη θαζαξά ζε αλαθνηλσζέλ 

πνπ έζηεηιε, κε ην νπνίν απαληνχζε ζε ηξία άξζξα, ηα νπνία δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηελ 

εθεκεξίδα Δζληθόο Κήξπμ απφ ηνλ Αλδξέα Γθφηζη. Ο ηειεπηαίνο αζρνινχηαλ κε ηε 

δπλαηφηεηα έλσζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ Αιβαλία. 

χκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ, ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έλσζεο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο απνηεινχζε ην λέν ςεχηηθν ζχλζεκα ησλ πνιηηηθψλ 

θπγάδσλ, πνπ βξίζθνληαλ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, νη νπνίνη ηφηε ήηαλ «εγέηεο 

ρσξίο ιαφ». Σνχην ην ζχλζεκα είρε ζθνπφ λα θάλεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ λα απσιέζεη 

ηελ θξίζε ηνπ θαη λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, κε ηειηθφ 

ζθνπφ νη θπγάδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Διιάδα, ψζηε εηο βάξνο ηεο θαη 

ζπζηάδνληαο ηε Βφξεην Ήπεηξν λα επηβιεζνχλ ζηνλ βνξεηνεπεηξσηηθφ θαη αιβαληθφ 

ιαφ θαη λα εγθαζηδξχζνπλ κία θενπδαξρηθή θαη ηπξαλληθή εμνπζία. Ζ ΚΔΒΑ 

ππνζηήξηδε φηη απηνί πνπ εηνίκαδαλ ηέηνηα ζπλζήκαηα ήηαλ εθείλνη, νη νπνίνη 

θπβέξλεζαλ ηελ Αιβαλία θπξίσο απφ ην 1921 θαη κεηά. Απηνί πνπ δε ζεβάζηεθαλ ην 

Πξσηφθνιιν ηεο Κέξθπξαο ηνπ 1914, νχηε ηε δήισζε πνπ έγηλε ζηνλ ΟΖΔ ην 1921 

θαη ε νπνία εμαζθάιηδε ηα δηθαηψκαηα ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, 

απηνί νη αιβαλνί «εγέηεο», φηαλ βξέζεθαλ ζηελ εμνπζία θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθπξψζνπλ ζπκθσλίεο, νπδέπνηε έθαλαλ θάπνηνπ είδνπο πξφηαζε ζηελ Διιάδα γηα 

πξνζέγγηζε ή έλσζε.
799

 

Ζ ζηάζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ θφζκνπ έλαληη ηνπ ζπλζήκαηνο γηα δπαδηθή 

έλσζε ήηαλ μεθάζαξα αξλεηηθή ζε πεξίπησζε πνπ, ζην πιαίζην ζπδεηήζεσλ θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο αξκφδηνπο αιβαληθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ 

εμεηαζηεί ε εθδνρή ηεο δπαδηθήο έλσζεο, δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε Βφξεηνο 

Ήπεηξνο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο κεηέξαο-παηξίδαο. Ζ επίιπζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο κε ηελ έλσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα, ζα 
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AMPJ, V. 1950, D. 248/2, fl. 2: Άξζξν ηεο εθεκ. Έζλνο, «Vorio-Epirotët perfaqësonjësve të shtypit 

ndërkombëtar (Οη βνξεηνεπεηξψηεο πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ)», 22 Μαξηίνπ 1950. 
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 AMPJ, V. 1950, D. 248/2, fl. 12-15: Απνζπάζκαηα απφ  εθεκ. Δζληθόο Κήξπμ, 16 Μαΐνπ 1950. 
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δεκηνπξγνχζε κία λέα πξννπηηθή θαη ζα δηάλνηγε ηελ νδφ γηα κία ειιελναιβαληθή 

έλσζε.
800

 

Παξάιιεια, κε άιιν αλαθνηλσζέλ, γλσζηνπνηνχληαλ φηη ηα πεξί ίδξπζεο κίαο 

ειιελναιβαληθήο ζπλνκνζπνλδίαο δελ έβξηζθαλ απήρεζε ζηε ζπλείδεζε 

ηνπιάρηζηνλ ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, πνπ εθπξνζσπνχζε ν ζχιινγνο «ειαζθφξνο».  

Έβιεπαλ κε δπζπηζηία απηή ηελ ηδέα, θαζψο απνηεινχζε κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο 

δηαθφξσλ θχθισλ πνπ δελ ελζηεξλίδνληαλ ηηο αγσλίεο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ. Γηα 

ηνπο ηειεπηαίνπο θάζε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ δελ ζα νδεγνχζε ζηελ ελζσκάησζε 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζηε κεηέξα-παηξίδα, ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη κε κεγάιε 

πξνζνρή. Ζ αδηάιιαθηε ζέζε ηνπο ήηαλ: «Να απειεπζεξσζεί ε Βφξεηνο Ήπεηξνο θαη 

λα ελσζεί κε ηελ Διιάδα».
801

 

ηηο 21 Ηνπιίνπ 1950, ε  ΚΔΒΑ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο, 

νξγάλσζε ζε αζελατθφ ζηάδην ζπγθέληξσζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ρηιηάδεο  

άηνκα. Δθηφο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο, έιαβαλ κέξνο θαη  ζηειέρε ηεο 

θπβέξλεζεο. θνπφο ηεο ζπγθέληξσζεο ήηαλ λα δεηήζνπλ απφ ην Θεφ θαη ηηο 

«Μεγάιεο Κπβεξλήζεηο» ηελ έλσζε ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Β. Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα. 

Ο αξρηεπίζθνπνο εθθψλεζε ζεξκνχο ιφγνπο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο Κχπξνπ θαη ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ, ζεσξψληαο πσο επξφθεηην γηα ειιεληθά εδάθε. Μεηά απ‟ απηφ ην 

ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη άιια ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ζηηο 

παξνηθίεο εθηφο απηήο.
802

 

Σν 1950 ζηελ Αιβαλία έθηαλαλ αλεζπρεηηθέο πιεξνθνξίαο γηα πξνεηνηκαζία 

εηζβνιήο ζηε ρψξα, αθνχ ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ Διεύζεξε 

Διιάδα ππήξραλ πιεξνθνξίεο γηα θαηάζηξσζε ζρεηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ Διιήλσλ, ησλ Γηνπγθνζιάβσλ θαη ησλ Ακεξηθαλψλ. χκθσλα κε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950 νη αξκφδηνη ππνπξγνί ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο, ησλ ηξηψλ ζηξαηησηηθψλ ππνπξγείσλ, ζπζθέθηεθαλ κε ηνπο 

αμησκαηηθνχο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, παξνπζία ηνπ ακεξηθαλνχ πξέζβε 

Purefoy θαη άιισλ ακεξηθαλψλ αμησκαηηθψλ θαη ζπδήηεζαλ ην ζέκα «εηζβνιή ζηελ 

Αιβαλία». 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, ν ειιεληθφο ηχπνο είρε αξρίζεη λα 

πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ, δεκνζηεχνληαο 
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 ην ίδην. 
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 AMPJ, V. 1950, D. 248/2, fl. 46-47: Άξζξν ηεο εθεκ. Ηπεηξσηηθόλ Μέιινλ, «„Σν αιβαληθφ θξάηνο‟ 

θαη  „Οη βνξεηνεπεηξψηεο‟», 24 Απγνχζηνπ 1950. 
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 AMPJ, V. 1950, D. 200, fl. 5: Skenderi  πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 12 Απγνχζηνπ 1950. 
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εηδήζεηο πεξί δηψμεσλ  ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. ε απηά ηα ζρέδηα  

εκπιεθφηαλ θαη ε Σνπξθία. Ζ αιβαληθή πιεπξά ζπλέδεε απηέο ηηο εηδήζεηο κε ηελ 

έιεπζε ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπείαο ηεο Δπηηξνπήο «Διεχζεξε Αιβαλία» κε 

επηθεθαιήο ηνλ Zef Pali γηα ζπλνκηιίεο κε αμησκαηνχρνπο ησλ ππνπξγείσλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, κε ηε δήισζε ηνπ Hasan Dosti ζρεηηθά κε ηνλ 

ενξηαζκφ ηεο 28
εο

  Ννεκβξίνπ πσο «απηή ε ρξνληά, ην ‟51, ζα καο βξεη ζηελ 

Αιβαλία», αιιά θαη κε ηηο παξαβηάζεηο ηνπ αιβαληθνχ εδάθνπο απφ ηνπο Ηηαινχο.
803

 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιάκβαλε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, νη δχν 

πιεπξέο είραλ θαηαιήμεη ζε κία ζπκθσλία ελαληίνλ ηεο. Ζ CIA ελεκεξψζεθε γη‟ 

απηέο ηηο ζπλαληήζεηο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Δπηηξνπήο «Διεχζεξε Αιβαλία» κε 

ηνπο επηζήκνπο ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη κε ηνλ πξψελ 

αλαπιεξσηή ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Π. Πηπηλέιε. Οη εθπξφζσπνη ηεο παξαπάλσ 

επηηξνπήο είραλ δεηήζεη ηελ άδεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζηξαηνπέδνπ αιβαλψλ πνιηηηθψλ θπγάδσλ ζηε βφξεηα Διιάδα, ζην νπνίν ζα 

ζπγθεληξψλνληαλ πξάθηνξεο απφ ην εμσηεξηθφ. Δθπξφζσπνη ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ 

ησλ πνιηηηθψλ θπγάδσλ ζα εγθαζίζηαλην ζηελ Αζήλα θαη ζα είραλ επαθέο κε ην ελ 

ιφγσ ην ζηξαηφπεδν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ σο βάζε θαηαζθνπείαο θαη 

δνιηνθζνξάο ζηελ Αιβαλία. Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο ελέθξηλε απηή 

ηελ πξφηαζε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950. 

Ο V. Andoni, κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο, αλέθεξε πσο νη φξνη ηεο ειιεληθήο 

πιεπξάο, νη νπνίνη έγηλαλ απνδεθηνί απφ ηελ αληηπξνζσπεία, ήηαλ ε ππνρξέσζε ηεο 

Δπηηξνπήο «Διεχζεξε Αιβαλία» λα κελ πεξηιάκβαλε ηελ Διιάδα ζηελ πξνπαγάλδα 

ηεο θαη λα ηε βνεζνχζε, ψζηε λα απνθηήζεη ηε ιατθή ζπκπάζεηα ζηνπο θφιπνπο ησλ 

απνδήκσλ. Πξφζζεζε αθφκε, φηη νη αιβαλνί κεηαλάζηεο δε ζα έπξεπε λα 

εληππσζηάδνληαλ απφ ηηο ζπλερείο δηεθδηθήζεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηε Βφξεην Ήπεηξν 

θαη φηη εάλ νη Έιιελεο δεηνχζαλ ηε Βφξεην Ήπεηξν, ην έθαλαλ κφλν θαη κφλν επεηδή 

ζηελ Αιβαλία ήηαλ ζηελ εμνπζία ε θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε.
804

 Σα γεγνλφηα πνπ 

αθνινχζεζαλ αξγφηεξα απέδεημαλ φηη δελ ππήξμε θακία ζεκαληηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ αιβαλψλ πνιηηηθψλ θπγάδσλ κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
805

 

Δπίζεο, ν Κ. Κφηηα, αληηπξφζσπνο ηνπ κνλαξρηθνχ θφκκαηνο ζηελ 

«Δπηηξνπή Διεχζεξεο Αιβαλίαο», πξνζέγγηζε ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηε Ρψκε θαη 
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 AMPJ,V. 1950, D. 200, fl. 6: Σειεγξάθεκα ηνπ Skenderi  πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Ρψκε, 7 

Γεθεκβξίνπ 1950. 
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 Meta,  ό. π., ζ. 301. 
805

 ην ίδην, ζ. 302. 
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ππνζηήξημε πσο νη Αιβαλνί εμφξηζηνη ζεσξνχζαλ φηη απφ ηνπο ηξεηο γείηνλεο ηεο 

Αιβαλίαο, εθείλνο κε ηνλ νπνίν επηβαιιφηαλ ε ζπλεξγαζία ήηαλ ε Διιάδα. Ο Κφηηα 

ηφληζε φηη ε ειιελναιβαληθή πξνζέγγηζε ζπλέθεξε γηα γεληθφηεξνπο ιφγνπο.
806

 

Ζ ηφηε ππεξεζηαθή θπβέξλεζε απάληεζε ζηελ πξεζβεία πσο κπνξνχζαλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ έδαθνο πξνζέγγηζεο ππνγξακκίδνληαο φηη ε ειιεληθή πιεπξά απφ ηε 

πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο έκεηλε πξνζεισκέλε ζηε γξακκή ηεο απνρήο απφ θάζε 

ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη ηνπο Έιιελεο φηη επηδίσθαλ κε βίαηα ή 

παξάλνκα κέζα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη φηη ε δηάζσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο απνηεινχζε πξσηαξρηθή επηζπκία.
807

 κσο νη  αιβαλνί απφδεκνη 

αλεζπρνχζαλ γηα ηηο ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο ζηε Βφξεην Ήπεηξν. Μάιηζηα 

ζεσξνχζαλ πσο ήηαλ εκπφδην ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο απφ ηνλ 

θνκκνπληζηηθφ δπγφ. 

Με αθνξκή άξζξα ηνπ ακεξηθαληθνχ ηχπνπ ζηα πεξηνδηθά Freeman, The New 

Leader θαη  Philadelphie Inquirer, ε αιβαληθή εθεκεξίδα Besa ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν 

«Πφηε ζα ειεπζεξσζεί ε Αιβαλία» αλέθεξε:  

«Δλψ ληψζνπκε ππνρξεσκέλνη έλαληη ησλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ γλσζηνχ θαη 

θίινπ ηεο Αιβαλίαο θ. Mowrer [Edgar Ansel Mowrer] γηα ηελ θαινζχλε 

ηνπο γηα ην έζλνο καο, αο καο επηηξαπεί λα ηνπο ζπκίζνπκε φηη ε 

απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο ζα δηεπθνιπλφηαλ, κάιηζηα ζα επηζπεπδφηαλ, 

φηαλ ε Ακεξηθή ζα δήισλε φηη αλαγλψξηδε ηα εδαθηθά ζχλνξα θαη απηή ηε 

δήισζε ζα  πξνζππέγξαθαλ θαη νη ζχκκαρνί ηεο,  πξνπαληφο ηα κέιε ηνπ 

βαιθαληθνχ ζπκθψλνπ. Σφηε δε ζα έκελε ρψξνο γηα ηα παηρλίδηα ησλ 

βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ […]. Μφλν ηφηε νη αιβαλνί παηξηψηεο εληφο 

θη εθηφο Αιβαλίαο ζα αλαζθνπκπσζνχλ ζηε δνπιεηά ηεο απειεπζέξσζεο 

ηεο Παηξίδαο, ρσξίο λα ππάξρνπλ θφβνη φηη θάπνηνο ζα ηνπο θαξθψζεη ην  

καραίξη πηζψπιαηα».
808

 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιάκβαλε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, φηαλ 

ηέζεθε ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζηελ 9
ε
 χλνδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηελ Διιάδα «δφζεθε ην ζχλζεκα» φηη κεηά ηελ έλσζε ηεο 

Κχπξνπ ζα αθνινπζνχζε ε έλσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα. 
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Γχξσ απ‟ απηφ ην ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεκφζηεο νκηιίεο θαη 

ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. πλάκα ην ζέκα απαζρφιεζε ηνλ ηχπν. Μία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαιέμεηο, πνπ νξγαλψζεθαλ, ήηαλ απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Ννέκβξην ηνπ 1954 ζηελ Αζήλα, φπνπ ζπκκεηείραλ φιεο νη αξρέο ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ θαη εθπξφζσπνη φισλ ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 

Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. ηε δηάιεμε ν αξρηεπίζθνπνο ππξίδσλαο έθαλε έθθιεζε 

ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο λα ελσζνχλ, λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα αγσληζηνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ εζληθή ηνπο ππφζεζε. Γηα ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο δηάιεμεο 

κίιεζε θαη ν Παληειεήκσλ Κνηφθνο, ελψ ν Βαζίιεο Μνχηζηνο έδσζε έκθαζε ζηελ 

εζηθή θαη πιηθή βνήζεηα πνπ ρξεηαδφηαλ λα δνζεί ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο γηα λα 

ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο. ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο απνθαζίζηεθε φιεο νη 

βαζηθέο νξγαλψζεηο λα νξγαλψζνπλ παξφκνηεο δηαιέμεηο, ζηηο νπνίεο ζα θαινχληαλ 

λα παξάζρεη ηε βνήζεηά ηνπ ν αξρηεπίζθνπνο ππξίδσλ. Μεηά απ‟ απηή 

νξγαλψζεθαλ κεξηθέο άιιεο ηνπηθέο δηαιέμεηο, θπξίσο ζε πεξηνρέο φπσο ζηελ 

Κέξθπξα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη αιινχ.
809

 Μία άιιε δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1954 ζηελ Αζήλα, ζηελ νπνία κίιεζε ν Λάκπξνο πχξνπ απφ ηε 

Υεηκάξα. Θέκα ηεο νκηιίαο ηνπ ήηαλ  «ε ειιεληθή θαηαγσγή ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ».
810

 

χκθσλα κε ζηνηρεία, πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε, 

πξνέθππηε πσο ε ειιεληθή θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ πξνπαγάλδα 

ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ελάληηα ζηελ Αιβαλία, επ‟ επθαηξίαο ηνπ λένπ έηνπο 1955, 

ηίκεζε κεξηθνχο βνξεηνεπεηξψηεο κε επαίλνπο θαη επηρνξεγήζεηο, γηα ηε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζηελ πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. Αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ηηκήζεθαλ θαη επηρνξεγήζεθαλ ήηαλ ν Μηράιεο Μάλνο απφ ηε 

Γεξβηηζηάλε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ, δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ Ηπεηξσηηθή Δζηία θαη ν 

Ζιίαο Κνλφκεο απφ ηε σπηθή Πσγσλίνπ.
811

 

Ο πξψελ ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηεθαλφπνπινο, 

ζην ηέινο ηνπ 1954 δήισζε ζηνλ Κψζηα Γήκα, πξφεδξν ηεο Παλεπεηξσηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο, φηη «ην πξφβιεκα ηεο Ζπείξνπ γηα ηελ Διιάδα απνηειεί έλα 

δηθαίσκα, αιιά θαη έλα θαζήθνλ». Δπίζεο, ν εθπξφζσπνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

ζηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,  Κχξνπ, καδί κε ηνλ πξφεδξν ηεο 
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Παλεπεηξσηηθήο Οξγάλσζεο ζηελ Ακεξηθή απνθάζηζαλ λα απνδπζνχλ 

πξνπαγαλδηζηηθή εθζηξαηεία, θαηά ην έηνο 1955, γηα λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ ζηε πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

ην κεηαμχ πνιινί εθ ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ αξρψλ, φπσο ν η. Υαξηζηάδεο, 

ν ηέθαλνο Βελέηεο, ε Δπξηδίθε ππξνκήιηνπ θαη ν Θενθάλεο Βελαθίδεο, έζεζαλ 

ππνςεθηφηεηα ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 

1954 θαη εθιέρζεθαλ κέιε δηάθνξσλ δεκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ. χκθσλα κε ηελ 

αιβαληθή πιεπξά, απηφ έγηλε κε ζθνπφ λα ιάβνπλ ελεξγφ κέξνο ζηε 

«κνλαξρνθαζηζηηθή εμνπζία», πνπ ζα αχμαλε ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα έρνπλ 

ηελ επθαηξία γηα λα πξνπαγαλδίζνπλ απφ θαηαθαλψο θαιχηεξε ζέζε γχξσ απφ ην 

δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ.
812

 

Οη βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα έθαλαλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ελίζρπζήο ηνπο. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ, 

ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο 

βνξεηνεπεηξσηηθέο ελψζεηο πνπ νλνκάδνληαλ «αδειθφηεηεο» θαη «ζχλδεζκνη». ε 

θάζε έλσζε είραλ ζπγθεληξσζεί θαη ζπκκεηείραλ βνξεηνεπεηξψηεο κίαο επαξρίαο 

φπσο ήηαλ: Υεηκαξηψηεο, Ληνπληδνπξηψηεο, Γξνπνιίηεο, Γειβηληψηεο, Γηβξηψηεο θαη 

Πειηνπξηψηεο. Δθηφο απηψλ, είραλ νξγαλσζεί θαη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν χλδεζκνο Οδεγψλ ή ζχλδεζκνη βεηεξάλσλ, φπσο ν χλδεζκνο 

γεξαηψλ Βνξεηνεπεηξσηψλ Αγσληζηψλ.  ε θαζέλαλ απ‟ απηνχο ηνπο ζπλδέζκνπο 

ζπκκεηείραλ βνξεηνεπεηξψηεο ελφο ρσξηνχ ή κηαο πεξηνρήο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιηδφηαλ ε νξγάλσζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ κε βάζε ηελ πεξηνρή, ην ρσξηφ θαη 

ην επάγγεικα.
813

 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 1954 θαη θαηά ην έηνο 1955, ζηελ Διιάδα ηέζεθε ην 

ζέκα ηεο κεγαιχηεξεο ελεξγνπνίεζεο ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε φιεο 

ηηο πεξηνρέο, φπνπ πθίζηαλην ηέηνηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κεηά απφ κία επξεία 

εθζηξαηεία, δεκηνπξγήζεθε ε νξγάλσζε κε ηελ νλνκαζία «Βνξεηνεπεηξσηηθφ 

Διιελνακεξηθαληθφ πκβνχιην», ζην νπνίν ζπκκεηείραλ νη εθπξφζσπνη πνιιψλ 

νξγαλψζεσλ ειιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Σνπξθία, ζηε Γαιιία, ζηελ 

Αίγππην θαη αιινχ. χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, απηφ ην ζπκβνχιην ήηαλ 

εξγαιείν ηεο ΚΔΒΑ, κε επηθεθαιήο ηνλ Παληειεήκνλα Κνηφθν, θαη ζθνπφο ηνπ ήηαλ 
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 ην ίδην. 
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 ην ίδην,  fl. 44. 
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ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο φισλ ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ εληφο ηεο Διιάδαο, ζηελ 

Ακεξηθή θαη ζε άιια κέξε.
814

 

Σαπηφρξνλα, θαηά ην 1955, ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε θαη κία άιιε 

νξγάλσζε, ε «Έλσζε Δζεινληψλ θαη Δθέδξσλ Ζπεηξσηψλ». Απηή ε νξγάλσζε 

απνηεινχηαλ απφ ηνπο εθέδξνπο, πνπ ππεξέηεζαλ εζεινληηθά ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 

Δπίζεο, ζπγθξνηήζεθε θαη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζπκβνχιην ηεο Κέξθπξαο, κε 

επηθεθαιήο ηνπο Γξεγφξε Κέληξν,  Αλαζηάζην Γεκναιέμε απφ ηε Υεηκάξα,  Ζιία 

Κνλφκε απφ ηελ Παιάζζα ηεο Υεηκάξαο.
815

 

Οη παξαπάλσ νξγαλψζεηο έζεζαλ ζε ζπλαγεξκφ ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή «Διεχζεξε Αιβαλία». Οη νκάδεο ησλ αιβαλψλ απνδήκσλ 

ζρεδίαδαλ λα  πνιεκήζνπλ ηηο βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο ζηε γέλεζή ηνπο, δηφηη 

ζηξέθνληαλ θαη ελαληίνλ ηνπο.
816

 Ζ πνιηηηθή ηεο επηηξνπήο «Διεχζεξε Αιβαλία» 

ζηεξηδφηαλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ 

θνκκνπληζηηθή θπξηαξρία θαη ζηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 

ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Αιβαλίαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε επηηξνπή απηή ήηαλ  

αληίπαινο ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ.
817

 

χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, ε αγγιηθή θαηαζθνπεία, ππνζηεξηδφκελε 

απφ ηελ ειιεληθή, νξγάλσζε κεγάιε εθζηξαηεία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. θνπφο ηεο αγγιηθήο θαηαζθνπείαο ήηαλ λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο Κχπξνπ θαη λα ηελ θαηεπζχλεη πξνο ηε λφηηα 

Αιβαλία, δηφηη ε Κχπξνο εμέζεζε ηνπο Άγγινπο ζηνπο Έιιελεο θαη ζηελ παγθφζκηα 

θνηλή γλψκε. ην πιαίζην απηφ, θηλεηνπνηήζεθαλ νη Παληειεήκσλ Κνηφθνο θαη 

Κψζηαο Γήκαο, πξφεδξνο ηεο Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο, ν νπνίνο κε 

κία νκάδα πεξίπνπ 50-60 αηφκσλ θαηέθζαζε ζηελ Διιάδα. Οξγαλψζεθαλ 

ζπγθεληξψζεηο ζηα Γηάλλελα θαη αιινχ. Έγηλαλ ζπζθέςεηο θαη ζπγθεληξψζεηο θαη ζε 

ρσξηά θνληά ζηα ζχλνξα, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαιέμεηο απφ θπβεξλεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, φπσο βνπιεπηέο, πεξηθεξεηάξρεο θαη δεκάξρνπο, ψζπνπ ηειηθά 

ζπγθιήζεθε ην Α΄ Γηεζλέο Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην ζηελ Αζήλα. χκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, ηα «αληηδξαζηηθά» ζηνηρεία κε 
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επηθεθαιήο ηνλ Κνηφθν, έθαλαλ έθθιεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Β. Ζπείξνπ, 

έζησ θαη κε ηε ρξήζε βίαο.  

κσο νη πιεξνθνξίεο, πνπ είρε ε αιβαληθή πιεπξά, φηη γίλνληαλ 

πξνεηνηκαζίεο γηα νξγάλσζε επαλάζηαζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ  

Ζπείξνπ θαη πσο γη‟ απηφ ην ιφγν ζπγθεληξψλνληαλ δπλάκεηο, ηδηαίηεξα δε ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Λαπξίνπ είραλ νπιηζηεί πεξίπνπ 3.000 Αιβαλνί, δελ 

επηβεβαηψζεθαλ.
818

 

χκθσλα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Παλεπεηξσηηθνχ πλεδξίνπ ζηελ Αζήλα, 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 1956 ηέζεθε σο ζηφρνο ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν έλσζε ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ηε κεηέξα-Διιάδα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ έθθιεζε ζηνπο 

ειεχζεξνπο θαη κε ειεχζεξνπο επεηξψηεο λα νξγαλψζνπλ ην εζληθφ κέησπν, κε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ Διιήλσλ. Σν ζπλέδξην εμέιεμε σο πξφεδξν ηνπ αγψλα ηνλ 

κεηξνπνιίηε Αξγπξνθάζηξνπ, Παληειεήκνλα. Απνθάζηζε ην ςήθηζκα, πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην πξνεδξείν ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηεο ΚΔΒΑ, λα επηδνζεί 

ζηελ θπβέξλεζε, ζηε βνπιή, ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη λα ζηαιεί 

ζηνλ ΟΖΔ.
819

 

Φαίλεηαη πσο ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ήηαλ ην βαζηθφ ζέκα γηα  ην Α΄ 

Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην πνπ ζπγθιήζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1956 θαη 

απαζρφιεζε ηνλ ηχπν. ην ζπλέδξην απηφ, αληηπξφζσπνη φισλ ησλ επεηξσηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ηεο Διιάδαο, ηεο Ακεξηθήο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ζπλήιζαλ γηα λα 

ζπδεηεζεί γηα κα αθφκε θνξά ην ζέκα θαη λα αλαδεηεζνχλ ηαρείεο ιχζεηο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα.
820

 

Ζ εθεκεξίδα Φσο έγξαθε πσο ζην ζπλέδξην ζπδεηήζεθε κεηαμχ άιισλ ε 

πξνψζεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ θαη πσο ε θπβέξλεζε παξαθνινπζνχζε κελ κε 

ζπκπάζεηα απηή ηελ εζληθή ζπδήηεζε, αιιά θξαηψληαο ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο. 

Αθφκα, επηζήκαλε φηη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ έρεη εγθαηαιεηθζεί πξν πνιινχ θαη ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ ζπλέδξην ζα έδηλε ηνπιάρηζηνλ κία ψζεζε θαη ζα άξρηδε ην έξγν 

ηεο πξνπαγάλδαο.
821
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Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Αιβαλία ν ξαδηνζηαζκφο ησλ Σηξάλσλ κεηέδσζε 

φηη ν Hoxha επηζθέθηεθε ην λνκφ Αξγπξνθάζηξνπ θαη, αλαθεξφκελνο ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα, ηφληζε φηη ε ηειεπηαία απνιάκβαλε ίζε κεηαρείξηζε θαη δηθαηψκαηα θαη 

δηαβίσλε ρσξίο δηαθξίζεηο. Πξφζζεζε φηη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα δηαηεξνχζε ζρνιεία, 

ζηα νπνία δηδαζθφηαλ ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. ηε ζπλέρεηα, επηηέζεθε θαηά ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη θαηά ηνπ Μεηξνπνιίηε Αξγπξνθάζηξνπ 

Παληειεήκσλ. Πξφζζεζε επίζεο, φηη θαηά ηνπο Αιβαλνχο, δελ ππήξρε Βφξεηνο 

Ήπεηξνο παξά κφλν λφηηα Αιβαλία θαη φηη επηπιένλ δελ ππήξρε θακία δχλακε, ε 

νπνία ζα έθαλε απφπεηξα λα απνζπάζεη απφ ηε ρψξα ηα ηεξά απηά εδάθε.
822

 

Ζ Καζεκεξηλή, κε άξζξν ηεο, απάληεζε πσο ν Hoxha κπνξνχζε λα 

ηζρπξίδεηαη πσο ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ήηαλ έλα αλχπαξθην δήηεκα, αιιά ε 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πσο ην ζέκα εθθξεκνχζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Σεζζάξσλ Τπνπξγψλ ησλ Δμσηεξηθψλ θαη ζα εξρφηαλ νπσζδήπνηε κία κέξα ζην 

πξνζθήλην ηνπ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο.
823

 

Μία άιιε εθεκεξίδα ζην Παξίζη, απηή ηε θνξά απερψληαο ηελ «Δπηηξνπή 

Διεχζεξεο Αιβαλίαο», ζηηο 26 Απγνχζηνπ 1956, ελεκέξσλε γηα ην παλεπεηξσηηθφ 

ζπλέδξην, πνπ ζπγθιήζεθε ζηηο 8-9 Ηνπιίνπ ζηελ Αζήλα, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Παληειεήκσλ Κνηφθνπ θαη έγξαθε πσο θαη άιιεο παξφκνηεο εθδειψζεηο 

εηνηκάδνληαλ ζηελ Αζήλα, ζεκεηψλνληαο πσο ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν απηφ ηεο 

δηνξγάλσζήο ηνπο, ελψ ε νβηεηηθή Ρσζία «έθιεηλε ην κάηη» ζηελ Διιάδα θαη ν Σίην 

εκθαλίδνληαλ πξφζπκνο κεζάδσλ ζε απηφ ην παηρλίδη. Αλέθεξε αθφκα πσο νη 

ειιελφθσλνη πνπ δνχζαλ ζηελ Αιβαλία δελ «ελνρινχληαλ» απφ ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο αθνχ πνιινί απ‟ απηνχο ήηαλ ηζρπξνί θνκκνπληζηέο πνπ θαηείραλ 

ζεκαληηθέο ζέζεηο.
824

 

Μεηά ηε ζπλάληεζε Βεληδέινπ-Υξνπζηζψθ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1960, ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα αλαδσππξψζεθε. χκθσλα κε ηελ αιβαληθή πιεπξά, ε 

ελζάξξπλζε πνπ  έδσζε ν Υξνπζηζψθ ζηνπο αληηδξαζηηθνχο θχθινπο ηεο Διιάδαο 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη θπξίσο κεηά ηελ αλνηρηή επίζεζή ηνπ 

ελάληηα ζην αιβαληθφ θφκκα θαη ζηελ Αιβαλία απφ ην βήκα ηνπ ΥΥΗΗ πλεδξίνπ ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, δεκηνχξγεζαλ επλντθέο 
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 ην ίδην:  Δθεκ. Δζληθόο Κήξπμ, 1 Απγνχζηνπ 1956. 
823

 ην ίδην:  Δθεκ. Καζεκεξηλή, 2 Απγνχζηνπ 1956. 
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ζπλζήθεο γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο έιιελεο ζνβηληζηέο γηα λα ζέζνπλ 

πεξηζζφηεξν δπλακηθά ην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο λφηηαο Αιβαλίαο.  

Οη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ έδσζαλ κία λέα ψζεζε ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο Διιάδαο. Καηά ην έηνο 1961 νη 

βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ δηάθνξεο ζπλειεχζεηο, ζηηο νπνίεο 

ε θαηάζηαζε παξνπζηάζηεθε σο πνιχ επλντθή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ θαη έγηλαλ εθθιήζεηο γηα ηελ εγγξαθή εζεινληψλ. χκθσλα κε θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ειήθζεζαλ θαη πξαθηηθά κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Έηζη ζηε 

ζπλέιεπζε, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε νξγάλσζε ηεο βνξεηνεπεηξσηηθήο λενιαίαο 

Καζηνξηάο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1961, κεηαμχ άιισλ, απνθαζίζηεθε λα ζηαινχλ 

θιηκάθηα ζηα παξακεζφξηα ρσξηά γηα ηελ εγγξαθή εζεινληψλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζπγθεληξσζνχλ ππνγξαθέο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηαινχλ ζηνλ ΟΖΔ. 

Ζ βνξεηνεπεηξσηηθή νξγάλσζε ησλ Ησαλλίλσλ –κε αθνξκή ηε γηνξηή ηεο 25
εο

 

Μαξηίνπ– κνίξαζε πξνθεξχμεηο, ζηηο νπνίεο ηνλίδνληαλ νη «εμαίξεηεο» ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη γηλφηαλ έθθιεζε 

γηα ηελ εγγξαθή εζεινληψλ, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο 

επαλάζηαζεο ζηε λφηηα Αιβαλία. 

ηε ζπλέιεπζε ηνπ θεληξηθνχ νξγάλνπ ηεο νξγάλσζεο ΚΔΒΑ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ  Μάην ηνπ 1961, ζπδεηήζεθε ε ιήςε πξαθηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ εχξεζε θαη ζηξαηνιφγεζε κεηνλνηηθψλ θπγάδσλ κε επηξξνή θαη κε θαιέο ζρέζεηο 

ζηελ Αιβαλία, νη νπνίνη, αθνχ ζα ζηέιλνληαλ παξάλνκα ζηελ Αιβαλία, ζα 

δεκηνπξγνχζαλ ππνζηεξηθηηθέο βάζεηο γηα ηηο νκάδεο δνιηνθζνξέσλ φηαλ ζα γηλφηαλ 

ε «επαλάζηαζε».
825

 

Σν επηέκβξην ήξζε απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Διιάδα, ν πξφεδξνο ηεο 

Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο Βαζ. Φψηνο. Δπ‟ επθαηξία ηεο αθίμεψο ηνπ, 

νξγαλψζεθε, ζηηο 4 επηεκβξίνπ, ζχζθεςε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

«ππφδνπιεο» θαη ηεο «ειεχζεξεο» Ζπείξνπ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θαηά ηελ νπνία ππήξμε νκφθσλε απφθαζε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζέκαηνο. Σα πνξίζκαηα ηεο ζχζθεςεο 

δηαηππψλνληαλ ζην ςήθηζκα, ην νπνίν ππέβαιαλ ζηνλ  Αβέξσθ. χκθσλα κε απηφ, 

νη εθπξφζσπνη ησλ νξγαλψζεσλ έζηειλαλ πξνο ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο  ζηε Βφξεην 
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 AMPJ, 1962, D. 724, fl. 2: Δλεκέξσζε ηνπ ζπληαγκαηάξρε Rasim Dedja, Σίξαλα, 12 Μαξηίνπ 
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Ήπεηξν ην κήλπκα φηη εθ κέξνπο ηνπο ζπλερηδφηαλ ε έληνλε, δηαξθήο θαη αγσληζηηθή 

πξνζπάζεηα κέρξη ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηα δεηλά. Δπηπιένλ, επαλαιάκβαλαλ ηελ 

επηζπκία ηεο ζπλέρηζεο ησλ εληαηηθψλ πξνζπαζεηψλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζηελ κεηέξα-παηξίδα. Με ηε ζπζπείξσζε ησλ 

νξγαλψζεσλ, ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο εληφο κίαο εληαίαο γξακκήο, θαζψο θαη 

κε ηελ επξχηαηε δηαθψηηζε ζην εμσηεξηθφ γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, 

πξνπαξαζθεπαδφηαλ ε νδφο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ.
826

 

Μεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επξεία ζπλέιεπζε ηεο ΚΔΒΑ, ν Φψηνο κεηέβε 

ζηα Ησάλληλα, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαπελζήκεξεο παξακνλήο ηνπ, εμέηαζε 

ηηο ιίζηεο ησλ εζεινληψλ, έδσζε νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη ππνζρέζεθε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε. ε κία άιιε ζπλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΚΔΒΑ, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1962, κεηαμχ άιισλ απνθάζηζε ηελ επηζηξάηεπζε 500-600 

κεηνλνηηθψλ θπγάδσλ. Παξάιιεια απνθαζίζηεθε λα ηδξπζνχλ επηηξνπέο, γηα ηελ 

εγγξαθή εζεινληψλ ζηηο ειιεληθέο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, κε ηελ πξφβιεςε φηη ε 

«επαλάζηαζε» ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο 

Μεξηθέο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1962, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Νέα Τφξθε ε ζπλέιεπζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, φπνπ απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε 

έλαξμε ηνπ ελεξγνχ αγψλα «κε φια ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ». Απεζηάιεζαλ ηειεγξαθήκαηα, δεηψληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ε ηειεγξάθεκα πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

γηλφηαλ έθθιεζε λα πξνσζήζεη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα θαη λα κελ 

απνθαηαζηήζεη ηηο δηπισκαηηθέο ηεο ζρέζεηο κε ηελ Αιβαλία. 

Παξάιιεια κε ηηο ζπλειεχζεηο, έγηλαλ θαη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εγγεγξακκέλσλ εζεινληψλ.  Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1961, έλα κέινο 

ηεο εγεζίαο ηεο ΚΔΒΑ, κεηέβε ζηα Ησάλληλα γηα λα εθπαηδεχζεη 20 λένπο 

βνξεηνεπεηξψηεο ζε ζπλζήθεο αληαξηνπφιεκνπ. Σνλ ίδην κήλα, 46 άιινη κεηνλνηηθνί 

θπγάδεο, ζηάιζεθαλ γηα εθπαίδεπζε ζηηο κνλάδεο ηεο ζηξαηησηηθήο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ελψ, φπσο πξνθχπηεη απφ θάπνηα δεδνκέλα, ζηηο  

17 Φεβξνπαξίνπ 1962, 300 βνξεηνεπεηξψηεο ζηάιζεθαλ γηα πξνεηνηκαζία 50 εκεξψλ 

ζηηο ειιεληθέο κνλάδεο Λ.Ο.Κ. ηεο Διαζζφλαο. 
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 ΗΑΤΔ, 1961, θάθ. 45, ππνθάθ. 8:  Μεηξνπνιίηεο Αξγπξνθάζηξνπ Παληειεήκσλ, Βαζ. Φψηνο πξνο 

ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ  Αβέξσθ, «Φήθηζκα», 11 επηεκβξίνπ 1961. 
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Σνλίδεηαη φηη απφ ην 1956 κέρξη ην 1960, νη Αιβαλνί δηέζεηαλ παξφκνηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία εζεινληψλ. Γη‟ απηφ πίζηεπαλ πσο ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε, κε ηελ παξφηξπλζε ησλ Ακεξηθαλψλ, ρξεζηκνπνηνχζε ηελ θαηαζθνπεία 

θαη ηε βνξεηνεπεηξσηηθή νξγάλσζε, επηδηψθνληαο λα επαλαθέξεη ππφ επλντθφηεξεο 

ζπλζήθεο ην παιηφ ζρέδην γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο Hoxha, κέζσ ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο αλαηξεπηηθήο δξάζεο.
827

 

Δθηφο απ‟ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, νη Αιβαλνί είραλ επηβεβαησκέλεο 

πιεξνθνξίεο φηη ηελ άλνημε ηνπ 1962 ν πξφεδξνο ηεο Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Ακεξηθήο, Βαζ. Φψηνο, κεηέβε ζηελ Διιάδα φπνπ ζπκκεηείρε ζε κπζηηθή ζχζθεςε 

ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζπιιφγνπ ηεο Αζήλαο θαη ησλ Ησαλλίλσλ. ε απηήλ, εθηφο 

απφ ην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο ηεο εμέγεξζεο ζηελ Αιβαλία, αλαιχζεθε θαη ην ζέκα 

ησλ θνλδπιίσλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηελ Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία Ακεξηθήο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο αλαηξεπηηθήο δξάζεο ελάληηα ζηελ Αιβαλία. 

Απφ ηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέθπςε φηη είραλ γίλεη 

νηθνλνκηθέο θαηαρξήζεηο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ ηνπ ζπιιφγνπ, γεγνλφο ην νπνίν 

πξνθάιεζε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλειεχζεσλ. κσο, παξά ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ, ε ππφζεζε απηή ζπγθαιχθζεθε ψζηε λα κελ εθηεζεί ν 

ζχιινγνο. Χζηφζν, ην ζέκα απηφ πξνθάιεζε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ζηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο πνπ δνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ακεξηθή..
828

 

Απ‟ ηελ άιιε κεξηά, νη αιβαλνί πνιηηηθνί κεηαλάζηεο, κεηά ηε ξήμε Ρσζίαο- 

Αιβαλίαο, δεηνχζαλ αθφκε κία θνξά απφ ηηο Γπηηθέο Γπλάκεηο λα πξνβνχλ ζε 

δήισζε ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Αιβαλίαο. Σν 

Ννέκβξην ηνπ 1961, ν Abas Ermenji δήισζε φηη γηα λα πξνζειθχζνπλ  κε ην κέξνο 

ηνπο ηελ Αιβαλία, νη Γπηηθέο Γπλάκεηο εθείλε ηε ζηηγκή ζα έπξεπε λα δεζκεπηνχλ 

δεκνζίσο πσο ζην εμήο ε Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ε Γηνπγθνζιαβία ζα παξαηηνχληαλ γηα 

πάληα απφ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο έλαληη ηεο Αιβαλίαο.
829

 

Ο ίδηνο ζε άξζξν ηνπ, αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα, ζπληζηνχζε ζηνπο Έιιελεο 

λα παχζνπλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ «κχζν πεξί Βνξείνπ Ζπείξνπ», ηνλ νπνίν 

ραξαθηήξηζε «μεπεξαζκέλν», θαη ζηηο δπηηθέο δπλάκεηο λα εγγπεζνχλ ηελ 
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αθεξαηφηεηα ησλ αιβαληθψλ ζπλφξσλ. Καηφπηλ απηνχ «ν αιβαληθφο ιαφο ζα 

θαλφληδε κφλνο ηνπ ην θαζεζηψο».
830

 

Απ‟ ηελ άιιε κεξηά, νη Έιιελεο πξνζπαζνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Ηπεηξσηηθόλ Μέιινλ ηεο 5
εο

 

επηεκβξίνπ 1962, θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ακεξηθαλνχ αληηπξνέδξνπ Lindon 

Xhonson ζηελ Διιάδα, ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, ε ΚΔΒΑ ηνχ παξνπζίαζε ππφκλεκα 

ζην νπνίν, αθνχ ηνλίδνληαλ ηα βαζαληζηήξηα πνπ πθίζηαλην νη βνξεηνεπεηξψηεο ππφ 

ην αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, ηνλ παξαθαινχζαλ ε Ακεξηθή λα επηδείμεη ηε 

δένπζα πξνζνρή ζε απηή ηελ ππφζεζε θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ έλσζε ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα.
831

 

κσο, θαίλεηαη πσο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

δεηήκαηνο δελ ήηαλ αξξαγήο. Ο Αζαλάζηνο Γθνγθψλεο, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Δπάγγειν Αβέξσθ, αλέθεξε πσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1962 εζηάιε πξνο φινπο ηνπο 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο εγθχθιηνο, ζηελ νπνία ζπλίζηαην ζηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπο εθθσλεηέο ησλ μελφγισζζσλ εθπνκπψλ  λα 

απνθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά νπνηαδήπνηε είδεζε πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηηο ειιεληθέο 

εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο ζε βάξνο ηεο Αιβαλίαο θαη κε ηελ αλαθίλεζε 

ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ. Πξάγκαηη, νη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί ηεο 

ρψξαο δηέθνςαλ ηε κεηάδνζε θάζε ζρεηηθήο είδεζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε 

πνιιέο παξεμεγήζεηο θαη ζρφιηα εηο βάξνο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Ο 

Γθνγθψλεο ραξαθηήξηδε ηε δηαηαγή απηή άζηνρε, επεηδή απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 

αιβαληθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί επηηίζνληαλ ζπλερψο θαηά ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο, θαηεγνξψληαο ηελ σο θαζηζηηθή θαη φξγαλν ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ηκπεξηαιηζκνχ.
832

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1965 ζπλήιζε ζην Νηηηξφηη ην 14
ν
 πλέδξην ηεο 

Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο θαη απνθαζίζηεθε ην επφκελν ζπλέδξην λα 

ζπλέιζεη ζηα Ησάλληλα, ην δηάζηεκα απφ 6 έσο 11 Απγνχζηνπ 1967.
833

 ην ζπλέδξην 

ζπκκεηείραλ 300 άηνκα απφ ηνπο θφιπνπο ησλ επεηξσηψλ θαη βνξεηνεπεηξσηψλ 

απνδήκσλ. Ζ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ πξφεδξνη, αληηπξφεδξνη, κέιε ή 
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 ΗΑΤΔ, 1962, θάθ. 95, ππνθάθ. 6: Γηεχζπλζε Δμσηεξηθνχ Σχπνπ πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Πεξί Βνξείνπ Ζπείξνπ», Αζήλα, 21 Ηνπλίνπ 1962. 
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 AMPJ, V. 1962, D. 724, fl. 13: Δλεκέξσζε ηνπ ππνδηεπζπληή ηεο πνιηηηθήο θαηαζθνπείαο, 

ζηξαηεγνχ Rasim Dedja, Σίξαλα, 13 Οθησβξίνπ 1962. 
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απινί εθπξφζσπνη ησλ επεηξσηηθψλ θαη βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ. Οη ππφινηπνη 

ήηαλ κεηαλάζηεο εθηφο ζπιιφγσλ. ρεδφλ 200 άηνκα ήηαλ εθπξφζσπνη ησλ 

επεηξσηηθψλ θαη βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ εληφο ηεο Διιάδαο ή αμησκαηνχρνη  

ζξεζθεπηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηδξπκάησλ. 

ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη απφ ηνπο επεηξσηηθνχο θαη 

βνξεηνεπεηξσηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ ΖΠΑ, Καλαδά, Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 

Απζηξαιίαο, Αθξηθήο θαη Δπξψπεο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ θαη αληηπξφζσπνη απφ ηνπο 

επεηξσηηθνχο θαη βνξεηνεπεηξσηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά, ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα.
834

 

 Δληνχηνηο, ην θαζεζηψο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ έζπεπζε λα επηβάιιεη 

πεξηνξηζκνχο θαη λα ζέζεη ην ζπλέδξην ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ. Μάιηζηα, ν ηχπνο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αθξόπνιηο θαη ην Σν Βήκα,  αζρνιήζεθε ειάρηζηα –ζρεδφλ 

θαζφινπ– κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. ε θιίκα ινγνθξηζίαο δελ επηηξάπεθε ζηνλ 

θαζεκεξηλφ ηχπν λα δεκνζηεχζεη ηηο νκηιίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Αθφκα θαη ε εθεκεξίδα 

Ηπεηξσηηθόλ Μέιινλ, δεκνζίεπζε πεξηιεπηηθά ηηο εηζεγήζεηο, έλαλ κήλα 

αξγφηεξα.
835

 Παξά ην παξαπάλσ πεξηνξηζηηθφ πιαίζην ινγνθξηζίαο θαη πνιηηηθνχ 

ειέγρνπ, ην ζπλέδξην αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο κε ην ζέκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη 

ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηε κεηέξα-παηξίδα, θαζψο θαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

εθεί βνξεηνεπεηξσηψλ. Γηα κηα αθφκε θνξά επηβεβαίσζε ηελ απφθαζή ηνπ λα 

ζπλερίζεη ηνλ αλέλδνην, κέρξη ηελ ηειηθή λίθε, αγψλα, θαη γη‟ απηφ αλέζεζε ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ζηελ ΚΔΒΑ, κε επηθεθαιήο ηνλ Μεηξνπνιίηε Αξγπξνθάζηξνπ 

Παληειεήκνλα, έρνληαο ζπκπαξαζηάηε ηνλ Μεηξνπνιίηε Ησαλλίλσλ εξαθείκ. 

Ζ επηηπρήο έθβαζε ηνπ «εζληθνχ αγψλα» απαηηνχζε θαη επέβαιιε ηελ 

ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ Διιήλσλ θαη θπξίσο εθείλσλ, νη νπνίνη ιφγσ ζέζεο, 

κφξθσζεο θαη θνηλσληθήο πξνβνιήο κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

ζεσξψληαο θαη ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ σο έλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο 

γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ.
836
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γ) Ζ πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ην βνξεηνεπεηξωηηθό δήηεκα ζηηο 

ΖΠΑ 

 

Δθηφο απφ ηελ Διιάδα, βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο ηδξχζεθαλ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ζηηο ρψξεο φπνπ δηέκελαλ Έιιελεο κε θαηαγσγή θπξίσο απφ ηηο πεξηνρέο 

Ησαλλίλσλ, Κνξπηζάο, Αξγπξνθάζηξνπ. Σέηνηνη ζχιινγνη ηδξχζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ 

Καλαδά, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηελ Απζηξαιία, ζηελ Αθξηθή θαη αξγφηεξα ζηελ 

Δπξψπε. χκθσλα κε ην αιβαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ε Αζήλα ππνθίλεζε θαη 

ελζάξξπλε ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ επεηξσηηθψλ θαη 

παλεπεηξσηηθψλ νκνζπνλδηψλ. Ζ Αιβαλία ζεσξνχζε πσο ε ίδξπζε απηψλ ησλ 

ζπιιφγσλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ Διιάδα γηα λα πξνθαιεί «ζφξπβν» ζηε δηεζλή 

ζθελή θαη θπξίσο λα δηαηεξεί δσληαλέο ζηνλ βνξεηνεπεηξσηηθφ πιεζπζκφ ηηο 

βιέςεηο ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο» θαη λα απμάλεη ηνλ αληηαιβαληζκφ.
837

 

 Πάλησο είλαη γεγνλφο πσο ε πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ 

δήηεκα είρε επεθηαζεί θαη ζηελ Ακεξηθή. Μία πηπρή απηήο ηεο πνιηηηθήο απνηειεί 

θαη ε πξνζπάζεηά ηεο λα ζέζεη  ππφ ηελ επηξξνή ηεο ηελ αιβαληθή νξζφδνμε 

εθθιεζία ζηηο ΖΠΑ. πλδεηηθφο θξίθνο ήηαλ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Φαίλεηαη πσο ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο βξηζθφηαλ ππφ ηελ επηξξνή ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. Μάιηζηα ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1962, δήηεζε 

απφ ηνλ Έιιελα γεληθφ πξφμελν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα δηαβηβαζηεί ζηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ε πξνζπκία ηνπ λα αλαγλσξίζεη ηελ αιβαληθή Δθθιεζία, εάλ 

απηφ εμππεξεηνχζε ηα γεληθφηεξα εζληθά ζπκθέξνληα.
838

 

Ο Αβέξσθ απάληεζε πσο εθηηκνχζε ηελ πξνζπκία ηνπ Παηξηάξρε λα 

ζπκβάιεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, αιιά ζεσξνχηαλ πξφσξε ε 

αλαγλψξηζε ηεο αιβαληθήο εθθιεζίαο.
839

 Δθηφο απηνχ θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην 

Παηξηαξρείν έπαημε θαη ζπλέρηζε λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ειιεληθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. θνπφο ήηαλ λα ζέζεη ππφ ηελ επηξξνή ηνπ θαη 

ηνπο νξζφδνμνπο Αιβαλνχο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Ακεξηθή. 
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 Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε είρε ιάβεη εμνλησηηθά κέηξα γηα λα θαηαζηήζεη άλεπ 

πεξηερνκέλνπ ην δηαηεξνχκελν αλνηθηφ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, θαη επηπιένλ θαηαβαιιφηαλ θαη έληνλε πξνπαγαλδηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθ κέξνπο ησλ αιβαληθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνκκάησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ. ηελ Ακεξηθή ηα αιβαληθά ζπκθέξνληα πξνπαγαλδίδνληαλ απφ ηελ 

νξγάλσζε «Vatra», κε επηθεθαιήο ηνλ Φαλ Νφιη, νξζφδνμν επίζθνπν, ν νπνίνο είρε 

πξνεγεζεί ηνπ Αρκέη Εψγθνπ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο, ηελ νξγάλσζε 

«Shqipëria e Lirë», κε επηθεθαιήο ηνλ Σδσλ Νάζζε, αδειθφ ζεκαίλνληνο 

θνκκνπληζηή, αιβαλνχ δηπισκάηε θαη ηελ νξγάλσζε «Balli Kombëtar» κε πξφεδξν 

ηνλ Ali Këlcyra.
840

 Οη δχν θπξηφηεξεο νξγαλψζεηο ησλ αιβαλψλ απνδήκσλ ήηαλ ε 

νξγάλσζε «Vatra» θαη «Shqipëria e Lirë», νη νπνίεο είραλ δηαθσλίεο θαη βξίζθνληαλ 

ζε δηρφλνηα κεηαμχ ηνπο.
841

 

Σελ νξγάλσζε «Vatra» ίδξπζαλ θπξίσο νη πξνεξρφκελνη απφ ηελ Κνξπηζά 

θαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ακεξηθή. Ο Φαλ Νφιη αζθνχζε κεγάιε επηξξνή ζηνπο 

Αιβαλνχο ηεο Ακεξηθήο, νη νπνίνη ηνλ ζεσξνχζαλ ηδξπηή ηεο Αιβαλίαο. Οη Αιβαλνί 

ζηελ Ακεξηθή αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζηηο 20.000. Απ‟ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη πξνέξρνληαλ απφ ηηο πεξηθέξεηεο Κνξπηζάο, Πξεκεηήο, 

Λεζθνβηθίνπ, Μπεξαηίνπ, Απιψλα θαη ιίγνη απφ ηηο πεξηνρέο Αξγπξνθάζηξνπ. Οη 

κνπζνπικάλνη ήηαλ ιίγνη. 

Σν 1950, ν Οηθνπκεληθφο παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Αζελαγφξαο, πξνο 

αληηπεξηζπαζκφ ηνπ Φαλ Νφιη, έζηεηιε σο επίζθνπν ηνλ Μάξθν Λίππα, ν νπνίνο 

θαηαγφηαλ απφ ηελ Κνξπηζά θαη δηέκελε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν ειιεληθφ 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ρνξεγνχζε ζην Μάξθν Λίππα έλα επίδνκα 100 δνιαξίσλ ην 

κήλα, ρξήκαηα πνπ ηνπ δίλνληαλ απφ ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηελ Οπάζηγθηνλ. 

κσο, ην επίδνκα απηφ δηαθφπεθε θαη ν Γθνγθψλεο δήηεζε απφ ην ππνπξγείν ηε 

ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηνπ επηδφκαηνο ζην Λίππα. Καηά ην δηάζηεκα πνπ είρε 

πεξάζεη ν Λίππαο ή Δπίζθνπνο Λεχθεο είρε θαηνξζψζεη λα απνζπάζεη 3 εθθιεζίεο 

απφ ηηο 12 πεξίπνπ, 2 εθθιεζίεο ζηε Βνζηψλε θαη κία ζην ηθάγν. Καηά αξαηά 

δηαζηήκαηα εμέδηδε θαη εθεκεξίδα.
842
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ηαλ ν Λίππαο πήγε ζηελ Ακεξηθή σο επίζθνπνο, ν Φαλ Νφιη εληαηηθνπνίεζε 

ηελ εθζηξαηεία ελάληηα ζηνλ απεζηαικέλν επίζθνπν ηνπ Παηξηαξρείνπ. ε απηφ είρε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγαλψζεσλ «Vatra» θαη «Shqipëria e Lirë», φπσο επίζεο θαη 

ησλ εθεκεξίδσλ Dielli ( Ήιηνο) θαη  Liria (Διεπζεξία). ε κία ζπλέληεπμε πνπ έδσζε 

ζηνλ ηχπν ηεο Βνζηψλεο, ελαληηψζεθε ζηελ απνζηνιή ηνπ Λίππα ζηελ Ακεξηθή θαη 

δήισζε φηη ε αιβαληθή εθθιεζία ήηαλ κία ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε πνπ δελ 

αζρνινχηαλ κε ηελ πνιηηηθή· δελ είρε ζρέζεηο κε ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο ή κε μέλεο 

κεηνλφηεηεο θαη δελ ήηαλ ππφ ηελ θνκκνπληζηηθή επηξξνή.
843

 

 χκθσλα κε θάπνηεο αιβαληθέο πεγέο, ζηε δηακάρε ηνπ Φαλ Νφιη κε ηνλ 

Παηξηάξρε Αζελαγφξα, ήηαλ αλακεκεηγκέλν θαη ην State Department, ην νπνίν 

επεδίσθε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Φαλ Νφιη κε άιινλ αιβαλφ επίζθνπν. ηελ 

εθεκεξίδα ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ είρε δεκνζηεπηεί κία αλαθνξά πνπ 

θαηεγνξνχζε ηνλ Φαλ Νφιη φηη ρξεζηκνπνηνχζε ηελ αιβαληθή εθθιεζία γηα λα 

θαηαγγείιεη ηελ Ακεξηθή, ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο, ηνπο επηζήκνπο θαη ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο. ε απηή ηελ αλαθνξά, θαηεγνξνχηαλ πεξηζζφηεξν ε αίηεζε 

ηνπ Φαλ Νφιη λα ηεζεί ε εθθιεζία ηεο Ακεξηθήο ππφ ηελ εμάξηεζε ηεο εθθιεζίαο ηεο 

Αιβαλίαο, ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ησλ Σηξάλσλ είρε αλαδηνξγαλψζεη κε ηξφπν πνπ 

λα ηαπηηδφηαλ κε ην πξφγξακκα θαη ην δφγκα ηνπ θνκκνπληζκνχ.
844

 

Ο Behar Shtylla, ηνλ Μάξηην ηνπ 1951, έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Νφιη, ζηελ 

νπνία ηφληδε φηη πίζσ απφ ηνλ Λίππα δελ ήηαλ κφλν ην Παηξηαξρείν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο αιιά θαη ην State Department, γη‟ απηφ «θαη ν πφιεκνο πνπ 

πξέπεη λα γίλεη ζην Μάξθν Λίππα, είλαη αδηαίξεηνο απφ ηνλ αγψλα ελάληηα ζηε 

«Μεγάιε Ηδέα» θαη ελάληηα ζηνλ ακεξηθαληθφ ηκπεξηαιηζκφ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην 

ζθνπφ: λα αλαηξέςνπλ ηε ιατθή εμνπζία θαη λα δηακειίζνπλ ηε ρψξα καο».
845

 

Ο Λίππαο ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο λα θέξεη ζε αληηπαξάζεζε ην Φαλ Νφιη 

κε ην State Department. Σν 1958 έζηεηιε ζηελ ακεξηθαληθή δηνίθεζε αλαθνξά γηα 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Οξζφδνμε Αιβαληθή Δθθιεζία, ζηελ νπνία ραξαθηήξηδε ην Φαλ 

Νφιη σο έλαλ άλζξσπν πνπ είρε αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ πνιηηηθή παξά κε ηε 

ζξεζθεία θαη φηη απφ ην 1920 θαη χζηεξα ππήξμε θηινθνκκνπληζηήο.
846

 

κσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ζπγθεθξηκέλα ην 1959, απνθαιχθζεθε 

φηη ν Μάξθνο Λίππαο είρε ζρέζεηο κε ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηελ Οπάζηγθηνλ. 
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Μάιηζηα ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηαηεξνχζε ππφ ηελ επηξξνή ηνπ ηελ Δθθιεζία ηνπ 

ηθάγνπ ήηαλ επεηδή έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαζπνξάο εθεί είρε θαηαγσγή απφ ην 

ρσξηφ ηνπ, απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο.
847

 

ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν Μάξθνο Λίππαο πξνο ηνλ Οηθνπκεληθφ 

Παηξηάξρε Αζελαγφξα πεξηγξάθεη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδε ζηελ απνζηνιή 

ηνπ ζηελ Ακεξηθή. Γξάθεη: 

«Γλσξίδεη ε Τκεηέξα Παλαγηφηεο ην πφζνλ ζθιεξά εγσλίζζελ δηα ηελ 

ππφζεζηλ θαη δηα ηελ εμφλησζηλ ηνπ Φαλφιη. Με ηαο κηθξάο κνπ δπλάκεηο, 

κε ηελ βνήζεηαλ ηνπ Θενχ θαη ηελ ηδηθήλ αο έκπλεπζηλ κπφξεζα λα ιάβσ 

θάπνηαλ ζέζηλ εηο ηελ Αιβαληθήλ ππφζεζηλ. Δθθιεζίεο πνιιέο δελ έρσ. 

Γηφηη, νη ησλ Δθθιεζηψλ ηνπ Φαλφιη, επεξεαζκέλνη απφ απηφλ θαη ηελ 

κνιπζκέλελ πνιηηηθήλ ηνπ πξνπαγάλδαλ θαηά ηνπ Παηξηαξρείνπ, ηεο 

Διιεληθήο Αξρηεπηζθνπήο θαη Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, εδέρζεζαλ ην 

θαηαζηαηηθφλ ηνπ Φαλφιη, ηεο επηζθνπήο ηνπ, θαηά ηηνχηνλ ηξφπνλ, ψζηε 

λα κελ δχλαληαη απηνί λα πξάμνπλ δηαθνξεηηθά. Ηεξείο πνιινχο δελ έρσ. 

Καη ην ζπνπδαηφηεξνλ απφ φια ε ππφζεζηο ππέθεξε θαη ππνθέξεη ηα 

κέγηζηα νηθνλνκηθά. 

Ζ παξνπζία ηνπ Φαλφιη κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ ελ Ακεξηθή επί πεληήθνληα 

θαη πιένλ έηε, θαηέζηεζαλ ην έξγνλ κνπ δπζθνιψηεξνλ θαη πνιιέο θνξέο 

αδχλαηνλ. Ο Φαλφιη έζξεςε ηνπο εληαχζα Αιβαλνχο κε ην κίζνο θαηά ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ινηπά… Ο Φαλφιη έπεηζε ηνπο Αιβαλνχο 

πσο θάζε ηη ην Διιεληθφλ είλαη επηθίλδπλνλ πνιχ δηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαη δηα ηελ παηξίδα ησλ Αιβαλία, πηζηεχνληεο φηη ε Διιάο δεηεί λα πάξε 

ηελ Βφξεηνλ Ήπεηξνλ…».
848

 

Ο Νφιη θαη νη νπαδνί ηνπ δελ ήζειαλ ηνλ Λίππα, δηφηη ηνλ ζεσξνχζαλ πνιχ 

επηθίλδπλν θαη ηνλ απνθαινχζαλ «δεχηεξν Κνηφθν». Ο Λίππαο, θαηά ην δηάζηεκα 

ηεο δηακνλήο ηνπ ζηελ Ακεξηθή, πξνζπάζεζε κε θάζε ηξφπν λα δηαιχζεη θάζε 

ακθηβνιία κέζσ ηνπ ηχπνπ, ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ. 

Πξνζπάζεζε πνιιέο θνξέο λα θαηαγγείιεη ηνλ Νφιη ζηηο αξρέο, σο επηθίλδπλν 

αξηζηεξφ, θαη λα κεηψζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην θχξνο ηνπ έλαληη ησλ Αιβαλψλ, θάηη 
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πνπ κφλν ελ κέξεη πέηπρε. Αιιά φια απηά, είηε δελ ήηαλ αξθεηά, είηε δελ έπεηζαλ 

φζνπο πίζηεπαλ ζην Φαλ Νφιη. Σν έξγν ηνπ επηζθφπνπ Λεχθεο θαζίζηαην 

δπζθνιφηεξν, θαζφζνλ ζηελ Αιβαλία ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ήιεγρε πιήξσο 

ηελ θαηάζηαζε. Δπνκέλσο ε θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία δελ βνεζνχζε ηελ ππφζεζε 

ηνπ Μ. Λίππα, αιιά επλννχζε θαη βνεζνχζε ην Φαλ Νφιη. Ο ηειεπηαίνο, καδί κε ηνπο 

άιινπο αθαλείο αξρεγνχο ησλ ιατθψλ νξγάλσλ ηεο θνκκνπληζηηθήο θπβέξλεζεο ηεο 

Αιβαλίαο, απεηινχζαλ εκκέζσο ηνπο Αιβαλνχο, πσο εάλ απηνί αθνινπζνχζαλ 

ηνλΛίππα, νη ζπγγελείο ηνπο ζηελ Αιβαλία ζα ππέθεξαλ, θαη απηφ αθξηβψο ζπλέβε. 

Ο Λίππαο ηφηε απνηάζεθε ζε δηθεγφξνπο, γηα λα πξνζάγεη ηνλ Νφιη ζην 

δηθαζηήξην σο αληηθαλνληθφ, αιιά ηειηθά αλεπηηπρψο, δηφηη ν λφκνο ηνπ θξάηνπο δελ 

ηνλ επλννχζε. κσο θαηά ηε γλψκε ηνπ ν ιαφο εθεί ζα ήζειε λα αλαγλσξηδφηαλ ν 

Φαλ Νφιη απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ν ίδηνο σο επίζθνπνο λα 

ζπλεξγαδφηαλ καδί ηνπ θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ απηφο λα ήηαλ ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ. 

Αιιά ν Νφιη πνηέ δε ζα δερφηαλ κία ηέηνηα ιχζε.
849

 

 Δθηφο απηνχ, ν Νφιη δηαθήξπηηε δεκνζίσο πσο ζε πέληε ή δέθα ρξφληα δε ζα 

πθίζηαην εθθιεζία. Πνιινί λένη είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ αιβαληθή εθθιεζία 

εμαηηίαο ησλ κηθηψλ γάκσλ. Καηά ηε γλψκε ηνπ Λίππα, ε Αιβαληθή Δθθιεζία ζα 

δηαιπφηαλ ζην κέιινλ, αθνχ νη Αιβαλνί είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ εθθιεζία θαη 

δηφηη ν Φαλ Νφιη γηα πάλσ απφ πελήληα ρξφληα θήξπηηε ηνλ αζετζκφ. 

Τπήξραλ θαη θάπνηνη πνπ ζπκβνχιεπαλ ην Λίππα λα πεξηκέλεη έσο ηνλ 

ζάλαην ηνπ Νφιη. Γη‟ απηφ ν επίζθνπνο Λεχθεο, απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ Παηξηάξρε 

Αζελαγφξα, έγξαθε:  

«Δάλ, Παλαγηψηαηε, λνκίδεηε πσο πξέπεη λα πεξηκέλσ ην ζάλαην ηνπ Φαλ 

Νφιη […] ηφηε ζα κείλσ εηο ηελ Αιβαληθήλ ππφζεζηλ. Θα θάκσ απηφ πνπ 

ζα κε δηαηάμεηε. Αιιά, πξέπεη λα ζαο ππελζπκίζσ βαζπζεβάζησο, 

Παλαγηψηαηε, πσο εάλ κείλσ εηο ηελ Αιβαληθήλ ππφζεζηλ, ζα πξέπεη απφ 

ηνχδε θαη εηο ην εμήο, λα ηχρσ πνιχ πην κεγαιπηέξαο νηθνλνκηθήο βνεζείαο. 

Γηφηη νη δηθνί κνπ πηζηνί κε βιέπνληεο θαη απηνί θαλέλα ελζαξξπληηθφλ 

ζεκείνλ δηα ην κέιινλ ηεο Δθθιεζίαο, εθθνπξάζζεζαλ λα κε βνεζνχλ θαη 

κάιηζηα πάληνηε νη ίδηνη».
850
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Σν ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζεσξνχζε ηελ παξνπζία ηνπ Δπηζθφπνπ 

Λεχθεο, Μάξθνπ Λίππα, αλαγθαία γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ Οξζνδφμσλ Αιβαλψλ 

ζηελ Ακεξηθή θαη γηα αληηπεξηζπαζκφ ζηηο επηδηψμεηο ηνπ Φαλ Νφιη. Μάιηζηα γη‟ 

απηφ ην ιφγν θαηαβαιιφηαλ ζ‟ απηφλ, γηα ηελ ελίζρπζή ηνπ,  επίδνκα 1.200 δνιαξίσλ 

εηεζίσο.
851

 

Δίλαη ινηπφλ θάλεξν πσο ην ειιεληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ απέδηδε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην έξγν ηνπ Δπηζθφπνπ Λεχθεο θαη ππήξρε απνθαζηζηηθφηεηα 

γηα ηελ θαηαβνιή θάζε πξνζπάζεηαο, κεηά ην ζάλαην ηνπ Φαλ Νφιη, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε ππαγσγή ζε απηφλ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ αιβαληθψλ θνηλνηήησλ ζηηο 

ΖΠΑ. 

κσο, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ν Μάξθνο Λίππαο «δελ είλαη 

πξφζσπνλ πεπξνηθηζκέλνλ κε ηδηαίηεξα πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά πξνζφληα, δηα ηνχην 

δε αληηκεησπίδεη ζνβαξάο δπζρεξείαο εηο ηελ επηηπρίαλ ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη εηο ηελ 

θαιιηέξγεηαλ ζπκπαζεηψλ κεηαμχ ησλ ελ Ακεξηθή Αιβαλψλ». Χο έλα βαζκφ απηφ 

ήηαλ ζρεηηθφ, αθνχ ν Δπίζθνπνο Λεχθεο έπξεπε λα αληηπαιαίζεη θαηά ηνπ Φαλ Νφιη, 

ν νπνίνο δηέζεηε κεγαιχηεξε επηηεδεηφηεηα θαη πείξα. 

ηαλ φκσο ν ηειεπηαίνο ζα πέζαηλε, νη νξζφδνμνη Αιβαλνί ζα έκελαλ 

πλεπκαηηθψο αθέθαινη· επνκέλσο -ιφγσ αλάγθεο- ζα απνδέρνληαλ ηελ πλεπκαηηθή 

εγεζία ηνπ Μάξθνπ Λίππα, ηνλ νπνίν ε ειιεληθή πιεπξά είρε θάζε ζπκθέξνλ λα 

θνιαθέςεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Παηξηαξρείν 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κε ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη λα κελ δειεαζηεί απφ 

ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ πνπ ζα πξνηηκνχζαλ -θαζψο δελ ππήξρε άιινο- 

λα έρνπλ απηφλ σο εγέηε ηεο αλεμάξηεηεο Αιβαληθήο Δθθιεζίαο. 

Αιιά ήηαλ γλσζηφ, φηη ν Αξρηεπίζθνπνο Ηάθσβνο δελ πεξηέβαιιε νχηε κε ηε 

ζπκπάζεηά ηνπ, νχηε κε ηελ ππφιεςή ηνπ ηνλ επίζθνπν Λεχθεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ην 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ δήηεζε απφ ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηελ Οπάζηγθηνλ λα 

κεζνιαβήζεη, εμεγψληαο ζηνλ Αξρηεπίζθνπν ηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη επέβαιιαλ ηε 

κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο ηνλ ελ ιφγσ επίζθνπν, έηζη ψζηε λα 

απνθαζίζηαην απφ ηνλ ηειεπηαίν ε πεπνίζεζε, φηη πξάγκαηη αλαγλσξηδφηαλ ε 

δπζρεξήο απνζηνιή ηνπ. Έκπξαθηε εθδήισζε γη‟ απηφ ζα ήηαλ ε ρνξήγεζε απφ ηελ 

Αξρηεπηζθνπή Ακεξηθήο κεληαίνπ επηδφκαηνο πξνο ηνλ επίζθνπν Μ. Λίππα, ν νπνίνο 
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ηφηε εηζέπξαηηε ην αλεπαξθέζηαην πνζφ γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ησλ 100 

δνιαξίσλ απφ ηελ επηδφηεζε ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
852

 

Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο πξνο 

ηελ αιβαληθή δηαζπνξά ηεο Ακεξηθήο, απηή άιιαμε ξηδηθά ην 1961. Σφηε ε νξγάλσζε 

«Vatra» ρηππήζεθε σο κία «πξνδνηηθή» θαη «αληηαιβαληθή» νξγάλσζε θαη ηα Σίξαλα 

έδσζαλ εληνιή λα δηαιπζεί. Ο ιφγνο απηήο ηεο αθξαίαο επηδείλσζεο ήηαλ ε απφθαζε 

ηεο ζπλέιεπζεο ηεο «Vatra» λα θάλεη δεθηνχο ζηελ νξγάλσζε φινπο ηνπο κεηαλάζηεο 

κε αιβαληθή ππεθνφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. Ζ 

ζθιήξελζε απηή ηεο ζηάζεο πξνο ηελ αιβαληθή δηαζπνξά, έγηλε πην έληνλε θαη 

ζχληνκα νη απφδεκνη απνκνλψζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ Αιβαλία. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηθή θαη ηελ εθθιεζία γηα λα 

εληαηηθνπνηήζνπλ ηε δξάζε ηνπο πξνο ηνπο νξζφδνμνπο Αιβαλνχο. 

Δλψ βξηζθφηαλ πάληα ππφ ηελ πίεζε ηνπ ειιεληθνχ θηλδχλνπ, ν Φαλ Νφιη, 

ηνλ Μάην ηνπ 1958, δήηεζε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

εθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, λα απνζηείιεη ζηελ Ακεξηθή -πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ- έλαλ 

επίζθνπν θαη 2-3 ηεξείο, πηζηνχο ζηελ απζηνιή ηεο ρψξαο. Χο θχξην ιφγν γη‟ απηφ ην 

αίηεκα πξνέβαιε ηνλ θίλδπλν, πνπ ζα πξνέθππηε γηα ηα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα κεηά 

ην ζάλαηφ ηνπ, φηαλ νη  Έιιελεο ζα επηρεηξνχζαλ ηφηε λα ηα ρεηξαγσγήζνπλ. Σέιηθα, 

ν ίδηνο έρξηζε σο δηάδνρφ ηνπ ηνλ αιβαλφ ηεξέα ηέθαλν Λάζθν.
853

 

Ο Φαλ Νφιη πέζαλε ζηηο 13 Μαξηίνπ 1965 θαη ε θεδεία ηνπ ηειέζηεθε απφ 6 

αιβαλνχο ηεξείο. Καηά ηνλ επηθήδεην ιφγν αλαθέξζεθε φηη, κεηαμχ ησλ επηηεπγκάησλ 

ηνπ εθιεπφληνο ήηαλ θαη ε απαγθίζηξσζε ηεο Αιβαληθήο Δθθιεζίαο απφ ηα λχρηα 

ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ.
854

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν η. Λάζθα κεηέβε ζηελ 

Αιβαλία, φπνπ ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αιβαλίαο Παΐζην. 

ηε ζπλέρεηα, επέζηξεςε ζηε Βνζηψλε σο δηάδνρνο ηνπ Φαλ Νφιη θαη απφ ηηο 28 

Μαξηίνπ ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ηεξφ λαφ Αγ. Γεσξγίνπ ησλ Αιβαλψλ ζηε Βνζηψλε. 

κσο κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ αξρφλησλ ησλ αιβαληθψλ θνηλνηήησλ ζηε 

Βνζηψλε ππήξρε δπζαξέζθεηα σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ λένπ επηζθφπνπ, δηφηη 

ζηεξνχηαλ κφξθσζεο, πξνεξρφηαλ απφ ηνλ έγγακν θιήξν, εκθνξνχηαλ απφ 

θνκκνπληζηηθέο αληηιήςεηο θαη ρεηξνηνλήζεθε απφ ηελ Αιβαληθή Δθθιεζία, ε νπνία 
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 ΗΑΤΔ, 1967, θάθ. 43, ππνθάθ. 2: Γηεχζπλζε Δθθιεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πξνο ηελ 

ειιεληθή πξεζβεία ζηελ Οπάζηγθηνλ, Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 1965. 
853

 Meta, ό. π., ζζ. 275-276. 
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 ΗΑΤΔ, 1967, θάθ. 43, ππνθάθ. 2:  Γ. Γθάβαο, γεληθφο πξφμελνο, πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

«Αιβαληθή ελ Ακεξηθή Παξνηθία», 31 Μαξηίνπ 1965. 
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θαηεπζπλφηαλ απφ ηελ θνκκνπληζηηθή θπβέξλεζε ηνπ Hoxha. Ζ ρεηξνηνλία ηνπ 

Λάζθα, σο επηζθφπνπ, πξνθάιεζε κεγάιε αλαηαξαρή ζηνπο Αιβαλνχο ηεο 

Ακεξηθήο.
855

 

Ο Δπίζθνπνο Λεχθεο πίζηεπε φηη ζα κπνξνχζε έκκεζα λα ελζαξξχλεη ηε 

δπζαξέζθεηα απηή κέρξη θαη ηε δηάζπαζε ησλ δεθαηξηψλ ζπλνιηθά αιβαληθψλ 

θνηλνηήησλ, εάλ θαη εθφζνλ εληζρπφηαλ πιηθά θαη εζηθά απφ ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν θαη ηελ Ηεξά Αξρηεπηζθνπή κε ην πνζφ ησλ 5.000 δνιαξίσλ
856

 εηεζίσο 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο γηα ην 1965 θαη γηα ην επφκελν έηνο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Αξρηεπίζθνπνο Ηάθσβνο θξνλνχζε φηη ελδεηθλπφηαλ ε 

πξαγκαηηθή ελίζρπζε ηνπ Δπηζθφπνπ Λεχθεο, εάλ θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχζε λα 

ππάξρεη ε αληίιεςε φηη απηφο είρε ηηο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαλ γηα λα 

πεηχρεη ην ξήγκα θαη λα ηεζεί ζε έλα πξψην ζηάδην επηθεθαιήο κηαο κεξίδαο 

δπζαξεζηεκέλσλ θαη φιεο ηεο Αιβαληθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο αξγφηεξα.
857

 

χκθσλα κε ηνλ Beqir Meta, ηελ εθζηξαηεία πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππφ ηελ 

επηξξνή ηνπο ηηο αιβαληθέο εθθιεζίεο, δηεχζπλε ε Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία 

Ακεξηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Ηάθσβν θαη ηηο ειιεληθέο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο.
858

 

Σν 1966 ν Αξρηεπίζθνπνο Ακεξηθήο ελεκέξσζε ζηνλ έιιελα πξφμελν Γ. 

Γθαβά φηη δελ ππήξρε πιένλ θακία ειπίδα επλντθήο εμέιημεο γηα ην Παηξηαξρείν 

ζρεηηθά κε ην ζέκα πξνζέιθπζεο ησλ αιβαλψλ πξνζθχγσλ απφ ηνλ Άγην Λεχθεο. Ο 

Αξρηεπίζθνπνο δελ ζθφπεπε λα πξνβεί ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αγίνπ Λεχθεο, 

ν νπνίνο εθείλε ηε ζηηγκή εθπξνζσπνχζε ειάρηζηνπο κφλν νξζφδνμνπο Αιβαλνχο θαη 

ζεσξνχζε ηελ φιε ππφζεζε ήδε ρακέλε.
859
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δ) Οη νξγαλώζεηο ηωλ απνδήκωλ βνξεηνεπεηξωηώλ ζηηο ΖΠΑ 

 

Δθηφο απφ ηηο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα, ε δξάζε ησλ νπνίσλ ζρεηηδφηαλ κε 

ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, ηέηνηεο νξγαλψζεηο ιεηηνπξγνχζαλ, φπνπ ππήξραλ 

βνξεηνεπεηξψηεο. ηηο ΖΠΑ, ε πην ζεκαληηθή νξγάλσζε ήηαλ ε Παλεπεηξσηηθή 

Οκνζπνλδία Ακεξηθήο (ΠΟΑ). Δπξφθεηην γηα κία νκνζπνλδία, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 35 ηνπηθέο νξγαλψζεηο, εθπξνζσπψληαο κεηαλάζηεο απφ ηηο κεηνλνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο λφηηαο Αιβαλίαο, θαζψο θαη νξγαλψζεηο επεηξσηψλ απφ ηελ Διιάδα. 

χκθσλα κε ηελ Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ, ε ζπγθεθξηκέλε 

νκνζπνλδία ήηαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ειιεληθήο θαηαζθνπείαο θαη 

επηθνπξνχηαλ δπλακηθά ζηελ πξνπαγάλδα ελάληηα ζηελ Αιβαλία απφ ηελ ειιεληθή 

νξζφδνμε εθθιεζία ηεο Ακεξηθήο, φπσο θαη απφ δηάθνξα φξγαλα ζηηο ΖΠΑ. 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ζθνπφο ηεο ήηαλ «λα δεηήζεη, κέζσ θάζε λφκηκνπ 

κέζνπ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ζπείξνπ», δειαδή ηελ ελζσκάησζε ηεο λφηηαο 

Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα.
860

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο νξγάλσζεο αλαπηπζζφηαλ κε ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο: 1) κέζσ ηεο πξνθνξηθήο πξνπαγάλδαο ζηα θέληξα ησλ απνδήκσλ, 2) ησλ 

ειιεληθψλ εθθιεζηψλ ζηηο δηάθνξεο πφιεηο, 3) ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, πνπ 

εθδίδνληαλ ζηηο δηάθνξεο πφιεηο ησλ ΖΠΑ, θπξίσο ησλ εθεκεξίδσλ Αηιαληίο θαη 

Δζληθόο Κήξπμ, 4) κέζσ ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ εθεκεξίδσλ, πνπ εθδίδνληαλ ζηελ 

Διιάδα θαη δηαλέκνληαλ ζηηο ΖΠΑ, 5) ησλ δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο ζπρλά 

έθαλαλ ζπλειεχζεηο, 6) ηνπ δηεηνχο ζπλεδξίνπ ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο, γηα ην νπνίν 

επηζηξαηεπφηαλ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αλζξψπσλ θαη γηλφηαλ επξεία πξνπαγάλδα 

ηφζν πξνθνξηθά, φζν θαη κέζσ ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ. Ζ δξάζε ηεο νξγάλσζεο δελ 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ πξνπαγάλδα. Ζ ακεξηθαληθή θαη ειιεληθή θαηαζθνπεία είρε 

ζηξαηνινγήζεη κέιε ηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δξάζεσλ ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. Έλα 

απφ ηα ηδηαίηεξα αληηθείκελα ελαζρφιεζήο ηνπο ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ δξαπεηεχζεσλ 

ησλ νηθνγελεηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ κεηαλαζηψλ θαη άιισλ απφ ηελ Αιβαλία.
861

 

πλεπψο, ε ΠΟΑ απνηεινχζε ηε ζπληζηακέλε ησλ επεηξσηηθψλ θαη 

βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζσκαηείσλ. Ζ νξγάλσζε απηή βξηζθφηαλ ζε ζηελή επαθή γηα ην 
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 AMPJ, V. 1959,  D. 515, fl.22: Reis Malile, Μφληκνο Αληηπξφζσπνο ζηνλ ΟΖΔ  πξνο ην ππνπξγείν 
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βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα κε ηελ ΚΔΒΑ θαη κε ηνλ καθαξηφηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελψλ 

ππξίδσλ, ν νπνίνο απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο 1953 είρε αλαιάβεη ηελ εγεζία ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ αγψλα.
862

 

Ζ ΠΟΑ είρε ζρέζεηο κε αλάινγεο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα, κε ειιεληθνχο 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, κε ηηο ειιεληθέο πξεζβείεο θαη πξνμελεία ζηηο ΖΠΑ. 

Αληίζεηα, δελ είρε θακία πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο ησλ απφδεκσλ 

Αιβαλψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε αληηπαιφηεηα καδί ηεο.
863

 

Ζ ΠΟΑ ην 1965 αξηζκνχζε 5.000 κέιε θαη απνηεινχηαλ απφ Έιιελεο κε 

θαηαγσγή απφ ηηο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Ζπείξνπ, πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηηο ΖΠΑ, 

απφ έιιελεο κεηνλνηηθνχο ηεο Αιβαλίαο θαη απφ κεξηθνχο νξζνδφμνπο Αιβαλνχο απφ 

ηελ Αιβαλία. Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Αιβαλίαο ζηε Νέα Τφξθε δηαπίζησζε φηη νη 

κεηαλάζηεο απφ ηελ Αιβαλία ήηαλ ηα πην ελεξγά πξφζσπα θαη θαηείραλ ζεκαληηθέο 

ζέζεηο. Απηή ε νξγάλσζε είρε ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο 

θαη ηεο ειιεληθήο νξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηηο ΖΠΑ. ρεδφλ φια ηα κέιε ηεο 

νκνζπνλδίαο ήηαλ κέιε ή  αμησκαηνχρνη ησλ ειιεληθψλ εθθιεζηψλ, νη νπνίεο 

δηεμήγαλ πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο. Οη αιβαλνί δηπισκάηεο ζηε Νέα 

Τφξθε ππνιφγηδαλ φηη ζηελ Ακεξηθή ππήξραλ 5.000 έιιελεο κεηνλνηηθνί απφ ηελ 

Αιβαλία θαη ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ έπξεπε λα πξνζηεζνχλ θαη κεξηθνί Αιβαλνί πνπ 

ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο Έιιελεο.
864

 

Σν 1950 ε εθεκεξίδα Αιβαλία, φξγαλν ηεο «Δπηηξνπήο Διεχζεξεο Αιβαλίαο», 

έγξαθε φηη νη βνξεηνεπεηξψηεο ήηαλ ερζξνί ηεο Αιβαλίαο θαη ήηαλ αληίζεηνη ζε κία 

εηιηθξηλή θηιία κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο, φηη δελ αγσλίδνληαλ θαηά ηνπ 

θνκκνπληζκνχ αιιά θαηά ηεο Δπηηξνπήο «Διεχζεξε Αιβαλία», ηελ νπνία ζεσξνχζαλ 

ερζξφ, αθνχ ε ηειεπηαία είρε ζθνπφ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

ηεο Αιβαλίαο. Αλαθεξφηαλ φηη νη βνξεηνεπεηξψηεο δηέθεηλην θηιηθά πξνο ηνπο 

θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη αθαίξεζαλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αιβαλίαο 

θαη ηε κεηέηξεςαλ ζε ζηξαηεγηθή βάζε ηεο Ρσζίαο. Έλαο άιινο ιφγνο ήηαλ πσο, 

φπσο απηνί, ήηαλ ερζξνί ηεο Αιβαλίαο.
865
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Ζ εθεκεξίδα Liria, ζηηο 16 Μαΐνπ 1952, έγξαθε φηη ε Έλσζε 

Βνξεηνεπεηξσηψλ πξαγκαηνπνίεζε ζπλέιεπζε ζηηο 11 Μαΐνπ ζην μελνδνρείν Astor 

ηεο Ν. Τφξθεο θαη πσο ζ‟ απηή, ζηελ νπνία δεηήζεθε επίκνλα λα ελσζεί ε λφηηα 

Αιβαλία κε ηελ Διιάδα, ζπκκεηείραλ πςεινί  πξνζθεθιεκέλνη, φπσο γεξνπζηαζηέο 

θαη θπβεξλήηεο.
866

 

Μία απφ ηηο νξγαλψζεηο βνξεηνεπεηξσηψλ ζηελ Ακεξηθή ήηαλ θαη ε «Phyrrus 

Benevolent Society». ε έγγξαθφ ηεο πξνο ην State Departmennt, ηελ παξακνλή 

Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1950, αλέθεξε πσο νη άλζξσπνί ηνπο πεξλνχζαλ ηηο γηνξηέο ζηηο 

θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ «αιβαλψλ ηπξάλλσλ» θαη πσο ην 

κφλν ηνπο θηαίμηκν ήηαλ πσο δε δέρνληαλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ρξηζηηαληθή ηνπο 

πίζηε θαη ηελ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζή ηνπο.
867

 

Άιιε κία νξγάλσζε ήηαλ ε νξγάλσζε «Σα Αθξνθεξαχληα». ηηο 27 

Οθησβξίνπ 1952, ζε έθζεζή ηεο πξνο ην State Department έθαλε ιφγν γηα ηηο δηψμεηο, 

πνπ πθίζηαλην νη βνξεηνεπεηξψηεο, πσο ην κφλν αδίθεκά ηνπο ήηαλ φηη γελλήζεθαλ 

Έιιελεο θαη ήζειαλ λα παξακείλνπλ Έιιελεο. Δπηπιένλ, δεηνχζαλ ηελ έλσζε ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα.
868

 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1953, ν ζχιινγνο «Σα 

Αθξνθεξαχληα» έζηεηιε έθζεζε ζηνλ πξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο Αι. Παπάγν επί ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επηδησθφκελε ιχζε ηνπ αιβαληθνχ 

πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο δπλακηθήο νδνχ. Εεηνχζε επνκέλσο απφ ηνλ Παπάγν λα 

εμεηάζεη ζνβαξά ην ελ ιφγσ ζέκα θαη λα ιάβεη ηελ ηζηνξηθή απφθαζε γηα ηελ εζληθή 

ηχρε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ, δηαβηβάδνληαο ζην ζχιινγν θαηάιιειεο νδεγίεο. 

χκθσλα κε ηελ νξγάλσζε, δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη άιιε ιχζε γηα ηε  

Βφξεην Ήπεηξν παξά ε απειεπζέξσζε θαη ε έλσζή ηεο κε ηε κεηέξα Διιάδα. 

εκεησλφηαλ επίζεο πσο ε δηεζλήο θαηάζηαζε δελ επλννχζε ηελ επίιπζε ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ. Σν εξψηεκα ήηαλ, ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, ρσξίο ηνλ άκεζν θίλδπλν δηεζλνχο εθζέζεσο 

ηεο Διιάδαο θαη ηελ πξφθιεζε κηαο γεληθφηεξεο αλαζηάησζεο ζηε βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν.  
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Θεσξνχζαλ πσο γηα ηελ ππεξπήδεζε ησλ ππαξρφλησλ εκπνδίσλ απφ ηελ 

επίζεκε ειιεληθή πιεπξά παξερφηαλ ε επθαηξία εθ κέξνπο ηεο Ακεξηθήο απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Ατδελράνπεξ. Ο ηειεπηαίνο είρε δειψζεη -θαη 

ζρεκαηίδνληαλ νη πξψηνη ππξήλεο αληηπξνζσπεηψλ ζην εμσηεξηθφ ησλ θξαηψλ ηνπ 

ζηδεξνχ παξαπεηάζκαηνο- φηη ζα ελζαξξχλνληαλ εθείλνη νη ιανί ησλ δνξπθφξσλ 

θξαηψλ ηεο Μφζραο, νη νπνίνη ζα αγσλίδνληαλ λα απνηηλάμνπλ ηνλ εξπζξφ δπγφ θαη 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζα εληζρχνληαλ θαηαιιήισο. Ο Κψζηαο Γήκαο, πξφεδξνο ηεο 

νξγάλσζεο, πίζηεπε πσο ήηαλ δπλαηφλ, εάλ θηλνχληαλ γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά νη 

βνξεηνεπεηξψηεο ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ππνζηήξηδε ηελ θίλεζε κε θάζε δπλακηθή, λα  δηαδξακαηίζνπλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλαηξνπή ηνπ Hoxha θαη ηελ εγθαζίδξπζε ζηελ Αιβαλία 

δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο θηιηθήο πξνο ηνπο ζπκκάρνπο.  

Δλλννχζε φηη πξσηεχνληα ξφιν ζα κπνξνχζε λα έρεη ε βνξεηνεπεηξσηηθή 

πιεπξά ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 1) ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα 

επηδνθηκάζεη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ θίλεκα θαη ησλ γεληθψλ θαηαξράο ζθνπψλ ηνπ, 2) 

ηαπηφρξνλα κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνέδξνπ θαη άιισλ ηζρπξψλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ 

παξαγφλησλ, απαηηνχηαλ λα πεηζηεί ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε φηη ε επηδίσμή ηεο 

ζηελ Αιβαλία κπνξνχζε λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα κφλν εθφζνλ αλαηίζεην ε 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο εμ‟ νινθιήξνπ ζην βνξεηνεπεηξσηηθφ ιαφ, θαη πσο έπξεπε λα 

θηλεζεί αζηξαπηαία θαη ε ειιεληθή δηπισκαηία απφ ηελ πιεπξά ηεο θαη πξνζσπηθά ν 

ζηξαηάξρεο θπβεξλήηεο  Παπάγνο, απνζηέιινληαο επηζηνιή αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ 

ζηνλ πξφεδξν Ατδελράνπεξ, 3) αληί ηεο Αιβαληθήο Δπηηξνπήο Απειεπζέξσζεο λα 

ζρεκαηηδφηαλ θαη λα αλαγλσξηδφηαλ ε Δζληθή Δπηηξνπή Απειεπζέξσζεο ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ, ε νπνία θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ζα δερφηαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη 

Αιβαλνχο ππφ ηνλ φξν φηη απηνί ζα αλαγλψξηδαλ σο αλψηαηε εγεζία ηνπο, ηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο, 4) ζα είρε πξνζπκθσλεζεί επηζήκσο φηη ζε αληάιιαγκα ηεο 

βνξεηνεπεηξσηηθήο απηήο ζπζίαο ζα δηλφηαλ πιήξεο εζληθή ειεπζεξία θαη ζα 

απνθαζίζηαην ε ππφδνπιε Ήπεηξνο ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ησλ γεσγξαθηθψλ ηεο 

νξίσλ, βαζηζκέλα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε. 

 Δπί ηε βάζεη ησλ αλσηέξσ απφςεσλ θηλνχηαλ ε δξάζε ησλ Υεηκαξησηψλ 

Ακεξηθήο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηελ Δζληθή Έλσζε «Σα Αθξνθεξαχληα». Γη‟ απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξφ ηεο, κία απνιχησο εκπηζηεπηηθή δήισζε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο επί ηνπ πξνθεηκέλνπ δεηήκαηνο ζα εγθαξδίσλε ηνπο πξσηνζηαηνχληεο 

ηεο θίλεζεο απηήο θαη ζα ζπληεινχζε ζηελ ηειεζθφξεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε 
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ζπληφκεπζε ηεο νδνχ πνπ ζα νδεγνχζε πξνο ηελ πιήξε θαη νξηζηηθή απειεπζέξσζε 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Θεσξνχζε φηη εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε δελ πηνζεηνχζε ηελ πξσηνβνπιία απηή, ήηαλ βέβαηνο ν θίλδπλνο νη 

Αιβαλνί, αθεκέλνη λα δξάζνπλ ειεχζεξα, λα εληζρπζνχλ απφ ηελ ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε κε ηελ εληνιή νξγάλσζεο ηνπ επηδησθνκέλνπ θηλήκαηνο ζηελ Αιβαλία, 

θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ζα είραλ εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Οπάζηλθηνλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζχλνξα ηεο Αιβαλίαο δελ επξφθεηην λα αιιάμνπλ.
869

 

Σν 1953, ν Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ ππξίδσλ θαινχζε φινπο ηνπο απνδήκνπο 

Ζπεηξψηεο, πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηελ Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία Ακεξηθήο  θαη 

γεληθά ηνπο Έιιελεο εθηφο ηνπ ηδεξνχλ Παξαπεηάζκαηνο, λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα ζπληνλίζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο κε φια ηα κέζα πνπ είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο:  κε ηελ πέλα ηνπο θαη κε ηνλ ηδξψηα ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 

επηξξνήο θαη κέζσ ησλ ρξεκάησλ ηνπο.
870

 

ηηο 18-22 Ηνπιίνπ 1957, φηαλ ζπλήιζε ην ζπλέδξην ηεο Παλεπεηξσηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο, ςεθίζηεθε απφθαζε πεξί ππνβνιήο ζηνλ ΟΖΔ ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη αηηήζεσο γηα λα ελεξγήζεη ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ιανχ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ο πξφεδξνο ηεο 

Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο δηαβίβαζε ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζηνλ 

Πξέζβε Γ. Μειά, κε ηελ παξάθιεζε λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο, δειαδή λα 

ππνβάιιεη ηελ απφθαζε απηή ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ. κσο ν Γ. 

Μειάο δελ έδσζε θακία ζπλέρεηα ζην αίηεκα απηφ.
871

 

Σν 1958, ε Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία Ακεξηθήο δήηεζε απφ ηελ 

ακεξηθαληθή αληηπξνζσπεία ζηνλ ΟΖΔ λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηε λφηηα Αιβαλία. Δπαλαιακβάλνληαο ηηο θαηεγνξίεο φηη ε αιβαληθή 

θπβέξλεζε εμεδίσθε ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ κε ζθνπφ λα ηνλ «εμαθαλίζεη», 

                                                           
869

 ΗΑΤΔ, θάθ. 10, ππνθάθ. 5: Κ.. Γήκαο, πξφεδξνο ηεο Οξγάλσζεο «Σα Αθξνθεξαχληα», πξνο ηνλ 

πξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο Αιέμαλδξν Παπάγν, 13 Φεβξνπαξίνπ 1953. 
870

 ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, ππνθάθ. 1: Ο Αζελψλ ππξίδσλ πξνο «Άπαληαο ηνπο ελ Ακεξηθή απνδήκνπο 

Ζπεηξψηαο ηνπο ζπγθξνηνχληαο ηελ Παλεπεηξσηηθήλ Οκνζπνλδίαλ». 
871

 ΗΑΤΔ, 1957, θάθ. 1, ππνθάθ 3: Γ. Μειάο πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Οπάζηγθηνλ, 23 

Απγνχζηνπ 1957. Σξία ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ν Γ. Μειάο ξσηήζεθε γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο 

γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα εθθξάζηεθε σο εμήο: «Ζ „εκπφιεκνο θαηάζηαζηο‟ κέζσ ηεο Αιβαλίαο 

πνπ καο παξνπζηάδεη εηο ηνπο ζέινληαο λα καο δπζθεκίζνπλ, σο ηξέθνληαο θαθάο δηαζέζεηο έλαληη ηεο 

γείηνλνο, απφ πνιινχ έπαπζελ έρνπζα ζρέζηλ ηηλά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πεξί ζέζεσο εδαθηθνχ 

δεηήκαηνο Βνξείνπ Ζπείξνπ, κφλνλ κε ζνβαξνί άλζξσπνη ζα εδχλαλην λα νκηινχλ ζήκεξνλ. 

Απνβάιινληεο αληηζηξφθσο ηελ κέρξη ηνχδε αλεδαθηθήλ γξακκήλ, ζα εδπλάκεζα, ελ ζπλελλνήζεη κε 

φιαο ηαο Μεγάιαο Γπλάκεηο, λα επηηχρσκελ θαζεζηψο εγγπψκελνλ ηελ δηάζσζηλ ησλ δπζκνίξσλ 

αδειθψλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, απφ ηεο πεξαηηέξσ νινθιεξσηηθήο εμνληψζεσο», βι. Λαδάθεο, ό. π., 

ζ.164. 



 

263 
 

εμνξίδνληάο ηνλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Αιβαλίαο θαη θαηαδηθάδνληαο ηε κεηνλφηεηα 

ζηε θηψρεηα θαη ζηε κηδέξηα, δεηνχζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ λα εμεηάζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη λα παξεκπνδίζεη ηελ πνιηηηθή απηή ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο.
872

 

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ Ακεξηθή, κε ηελ 

επθαηξία ηεο επεηείνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδαο, νη Έιιελεο απφδεκνη ηεο Νέαο 

Τφξθεο, ζηηο 5 Απξηιίνπ 1959, νξγάλσζαλ ηελ παξαδνζηαθή παξέιαζε ζε έλαλ απφ 

ηνπο θεληξηθφηεξνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. χκθσλα κε ηελ Μφληκε Αληηπξνζσπεία 

ηεο Αιβαλίαο ζηνλ ΟΖΔ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέιαζεο δηαθαηλφηαλ ε επηξξνή 

θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηδεδε ε ειιεληθή εθθιεζία ζηνπο απφδεκνπο, 

αθνχ ε παξέιαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο εθθιεζίαο. 

ε απηή ηελ παξέιαζε, σο ζπλήζσο, παξέιαζε θαη κία νκάδα 

βνξεηνεπεηξσηψλ. Σεο νκάδαο πξνεγνχληαλ άηνκα ληπκέλα κε ιατθέο θνξεζηέο, ελψ 

πίζσ ηνπο αθνινπζνχζε έλα απηνθίλεην πνπ έζεξλε ξπκνχιθα, ζηελ νπνία 

παξνπζηαδφηαλ ε «Βφξεηνο Ήπεηξνο». Ζ ζθελή πάλσ ζην ξπκνπιθφ ήηαλ: δχν ιφθνη, 

ζηνλ έλα ιφθν (ζηελ Αιβαλία) έλαο αιβαλφο ζπλνξνθχιαθαο έζηεθε κε ην φπιν 

αθνπκπηζκέλν ζην θεθάιη κίαο καπξνθνξεκέλεο γπλαίθαο, ε νπνία ήηαλ κε ηα ρέξηα 

δεκέλα θαη ηα άπισλε πξνο ηελ άιιε κεξηά ηνπ ζπλφξνπ, φπνπ ήηαλ κία ειιελίδα 

θνπέια θαη ζην ιφθν ε Αθξφπνιε ζε κηληαηνχξα. ηελ άθξε ηνπ ιφθνπ ηεο 

αιβαληθήο πιεπξάο ηνπ ζπλφξνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζθπξηά θαη δξεπάληα.
873

 

ηελ παξέιαζε ηνπ 1958, ε Βφξεηνο Ήπεηξνο παξνπζηαδφηαλ επίζεο ζε έλα 

ξπκνπιθφ φπνπ ζηε κέζε ππήξρε ην ζχλνξν. Σελ ειιεληθή πιεπξά παξνπζίαδαλ σο 

έλαλ θάκπν κε ινπινχδηα, ελψ ηελ αιβαληθή σο θάκπν κε αγθάζηα θαη κία γπλαίθα 

ηελ ηζηκπνχζε έλα θίδη.
874

 

χκθσλα κε ηνλ Reis Malile, ε ερζξηθή πξνπαγάλδα ηεο βνξεηνεπεηξσηηθήο 

νξγάλσζεο ελάληηα ζηελ Αιβαλία, είρε παξνπζηάζεη άικαηα θαη είρε αθνινπζήζεη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Αζήλαο. Χο απνηέιεζκα θαη ησλ δειψζεσλ ηνπ βαζηιηά ηεο 

Διιάδαο θαη γεληθφηεξα ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

θαηαγξαθφηαλ κία επξχηεξε δξαζηεξηφηεηα.
875

 

Σξεηο κήλεο αξγφηεξα, ν ίδηνο κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ηεο Αιβαλίαο δεηνχζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα ιεθζνχλ κέηξα ελάληηα ζηε δξάζε ηεο 
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Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

είραλ θαηαηεζεί θαη ζην παξειζφλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) Να ελεξγνπνηνχληαλ 

πεξηζζφηεξν  άηνκα κε «θαιή ζηάζε» θαη κέιε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο πνπ 

δνχζαλ ζηελ Αιβαλία θαη –κέζσ ηεο απνζηνιήο γξακκάησλ- λα επεξέαδαλ ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο ηηο νξγαλψζεηο,  2) Να επηιέγνληαλ θαη λα 

ζηηγκαηίδνληαλ κεξηθά  απφ ηα πην ελεξγά άηνκα απηήο ηεο νξγάλσζεο. Θα  

κπνξνχζαλ λα ζηηγκαηηζηνχλ δεκνζίσο –κεηαμχ άιισλ– άηνκα φπσο, ν Παληειήο 

ηέπεο, πξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο, ν Βαζίιεηνο Φψηνο, γεληθφο γξακκαηέαο, ν 

Βαγγέιεο Κνιηφο, ηακίαο, ν Κψζηαο Γήκαο, πξψελ πξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο θαη 

αξθεηά ελεξγφ ζηέιερνο, ν Κσλζηαληίλνο Μπνχηζηνο, κέινο ηεο δηνηθεηηθήο 

επηηξνπήο, ν Λεσλίδαο Καιπβάο, κέινο ηεο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο θαη πξφζσπν πνπ 

είρε πξνηείλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αληηδξαζηηθψλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ, ν Υξήζηνο 

Μάζηνξαο, πνιχ δξαζηήξην θαη ελεξγφ πξφζσπν. 

Ο δεκφζηνο ζηηγκαηηζκφο ηνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ ηνπ αιβαληθνχ 

ηχπνπ ή κε θάπνηα κηθξή έθδνζε ζηα ειιεληθά θαη λα δηαλέκνληαλ ζηελ Ακεξηθή, 

φπσο θαη κέζσ ηεο εθεκεξίδαο Liria. Γη‟ απηφ δεηνχζε λα ζηαιεί έηνηκν πιηθφ 

ελαληίνλ απηψλ ησλ πξνζψπσλ,
876

 3) Να αζθνχληαλ πίεζε –κέζσ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

είραλ ζηελ Αιβαλία– ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ νξγάλσζε αιιά είραλ ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο ζηελ Αιβαλία κε «θαιή ζηάζε». Έλα απ‟ απηά ηα άηνκα ήηαλ ν 

Θσκάο Μέιηνο απφ ηε Λεζηλίηζα ησλ Αγ. αξάληα, 4) Να ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

ηνπξίζηεο πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ηελ Αιβαλία. Μεξηθά άηνκα πνπ είραλ επηζθεθηεί 

ηελ Αιβαλία είραλ θάλεη «θαιή δνπιεηά» αλάκεζα ζηνπο κεηνλνηηθνχο ζηελ Ακεξηθή. 

φκσο, ζα έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ παξνρή βίδαο ζηνπο έιιελεο 

κεηνλνηηθνχο θαη, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο δξάζεο ησλ 

βνξεηνεπεηξσηψλ, ζα ήηαλ θαιφ ε αιβαληθή πιεπξά λα κελ παξνπζηαζηεί θεηδσιή 

ζηελ ζεψξεζε βίδαο γηα ηα άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Να δίλνληαλ δειαδή βίδεο 

ζηα άηνκα πνπ είραλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο κε «θαιή ζηάζε» ζηελ Αιβαλία, παξφιν 

πνπ απηνί ζηελ Ακεξηθή κπνξεί λα ππήξμαλ ή λα ήηαλ αθφκα κέιε ησλ επεηξσηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Φπζηθά δε ζα εμαζθαιίδνληαλ βίδεο γηα ηα άηνκα πνπ θξαηνχζαλ πνιχ 

«θαθή ζηάζε» θαη πνπ θαηείραλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ νξγάλσζε.
877
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 ην ίδην, fl. 34. 
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Απ‟ ηελ άιιε κεξηά, νη βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη ζηε Νέα Τφξθε, αλάκεζά 

ηνπο θαη ν βνξεηνεπεηξσηηθφο ζχιινγνο «Ο Πχξξνο», πνιιέο θνξέο εμέζεηαλ ζην 

εθεί ειιεληθφ πξνμελείν ηα παξάπνλά ηνπο φηη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα δελ 

αλαθηλνχηαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, κε απνηέιεζκα ηα κέιε ησλ ζπιιφγσλ λα 

απειπίδνληαη θαη λα δηαξξένπλ, πνιιέο θνξέο κάιηζηα πξνζέγγηδαλ ηνπο Αιβαλνχο 

θηινθνκκνπληζηηθνχο θχθινπο ησλ ΖΠΑ κε ηελ ειπίδα φηη νη ζπγγελείο ηνπο ζηε 

Βφξεην Ήπεηξν ζα ηχγραλαλ θαιχηεξεο κεηαρείξηζεο.
878

 

Δπίζεο, ν Βαζίιεηνο Φψηνο, ν νπνίνο είρε αλαδεηρζεί πξφεδξνο ηεο 

Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο θαη θαηαγφηαλ απφ ην Γέιβηλν, ήηαλ έλαο 

απφ εθείλνπο πνπ έςεγαλ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα αδξάλεηα ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Ζ ΠΟΑ ζθφπεπε λα ηδξχζεη γξαθείν δηαθψηηζεο επί ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζηε Νέα Τφξθε, ηνπ νπνίνπ ηελ νξγάλσζε επξφθεηην λα 

αλαιάβνπλ νη Κ. Γήκαο θαη Ν. Καζζαβέηεο. 

Ο Α. Πειαβάθεο έγξαθε πσο θνβφηαλ φηη νη ελζαξξπκέλνη απφ ηε δηέλεμε 

Hoxha-Κξεκιίλνπ θαη ησλ αφξηζησλ ππνζρέζεσλ ηνπ Υξνπζηζψθ πξνο ηνλ Βεληδέιν 

ήηαλ παξάγνληεο, πνπ ζεψξεζαλ ηε ζηηγκή θαηάιιειε γηα λα δηεμάγνπλ εληαηηθφηεξε  

πξνπαγάλδα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαθίλεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ.  

Αθξηβψο ιφγσ ηεο αζάθεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αιβαλία, ηφληδε πσο 

ρξεηαδφηαλ πξνζνρή θαη απνθπγή αζπληφληζησλ ελεξγεηψλ απφ αλεχζπλα πξφζσπα 

πνπ κπνξνχζαλ λα δεκηψζνπλ ηελ ππφζεζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ηνπο εθεί 

ελαπνκείλαληεο βνξεηνεπεηξψηεο. Δπηπιένλ, πσο ήηαλ αλάγθε ε θίλεζε πνπ είρε 

αξρίζεη ζρεηηθά κε ηελ αλαθίλεζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο λα κελ ιάβεη 

κεγάιεο δηαζηαζεηο, γηα λα κε βξεζεί ε θπβέξλεζε ζε δπζρεξή ζέζε κπξνζηά ζηελ 

θνηλή γλψκε. Γη‟ απηφ ν Πειαβάθεο ππέβαιιε ηε γλψκε λα δηλφηαλ νδεγίεο ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, ηνπ ΓΔΔΘΑ θαη ηεο ΚΤΠ γηα λα 

κελ ελζαξξχλνπλ απηή ηελ θίλεζε.
879

 

ηα κέζα ηνπ 1961, κία ζεηξά απφ δεκνζηεχκαηα απνηχπσλε ην θιίκα, πνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί κεηαμχ αιβαλψλ θαη βνξεηνεπεηξσηψλ απνδήκσλ. Ο αιβαλφο 

Theodore Robis κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ ακεξηθαληθή εθεκεξίδα Cristian Science 

Monitor, ε νπνία θαη δεκνζηεχηεθε, παξνπζίαδε ηε γλσζηή αιβαληθή ζέζε φηη ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Hoxha δηαηεξνχηαλ ιφγσ ησλ εδαθηθψλ βιέςεσλ ηεο 
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Διιάδαο επί ηεο λφηηαο Αιβαλίαο, αλαγθάδνληαο έηζη ηνλ αιβαληθφ ιαφ λα αλέρεηαη 

«ηελ θιίθα Hoxha». ηε Βνζηψλε, νη Αιβαλνί δηέζεηαλ ηζρπξνχο πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο θαη φιεο νη παξαηάμεηο ζπκθσλνχζαλ απνιχησο επί ηεο πνιηηηθήο: 

«αληίδξαζηο θαηά ηνπ ειιεληθνχ αηηήκαηνο επί ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ».
880

 

χκθσλα κε ηνλ Robis, ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ζέκα δηεπζεηήζεθε ην 1913 θαη  

ε κηθξή ειιεληθή κεηνλφηεηα έθηνηε απνιάκβαλε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πξνλφκηα 

ηα νπνία ζπκθσλήζεθαλ απφ ηελ αιβαληθή θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Αθφκα, φηη 

ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ππφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο απνηεινχζε έλα εθ ησλ 

πιένλ πξνλνκηνχρσλ ζηνηρείσλ. Μεηά απ‟ απηφ ην δεκνζίεπκα, ε ΚΤΠ θξνλνχζε φηη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελ γέλεη αιβαληθήο πξνπαγάλδαο έπξεπε λα ζπγθιεζεί 

ζχζθεςε ησλ αξκνδίσλ γηα ηε κειέηε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

ελεξγεηψλ.
881

 

Λίγεο εβδνκάδεο αξγφηεξα, ε εθεκεξίδα Cristian Science Monitor 

δεκνζίεπζε ζε απάληεζε ηνπ Robis, επηζηνιή ηνπ Μηράιε Νίθα φπνπ, κεηαμχ άιισλ, 

αλέθεξε ζρεηηθά κε ηελ άπνςε φηη νη βνξεηνεπεηξψηεο ήηαλ νη πην πξνλνκηνχρνη, φηη 

νη πιεξνθνξίεο πνπ έθηαλαλ ζηελ Διιάδα ζθηαγξαθνχζαλ κία ηξαγηθή εηθφλα 

εθηειέζεσλ, θπιαθίζεσλ, ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο θαη εμνξηψλ ρηιηάδσλ 

Διιήλσλ (αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ) απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο.
882

 

Ο εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Dielli, G. M. Panarity, ζε άξζξν ηνπ ζηελ 

παξαπάλσ εθεκεξίδα αλέθεξε πσο ήηαλ αιεζέο φηη δηψθνληαλ απφ ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο, αιιά φρη πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ν αιβαληθφο πιεζπζκφο. Πξνζέζεηε φηη ζε 

απηνχο επηηξεπφηαλ λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο ζρνιεία θαη εθεκεξίδεο ζηε γιψζζα ηνπο, 

θάηη πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ επέηξεςε πνηέ ζηελ αιβαληθή κεηνλφηεηα ζηελ 

Διιάδα.
883

 

Δπίζεο, ε εθεκεξίδα Διεπζεξία δεκνζίεπζε αληαπφθξηζε απφ ηε Ν. Τφξθε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πλέιεπζε ησλ Τπφδνπισλ Δπξσπατθψλ Δζλψλ 

ραξαθηήξηδε  ην ζέκα ηεο Β. Ζπείξνπ «άδηθνλ εδαθηθήλ απαίηεζηλ εθ κέξνπο ησλ 
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Διιήλσλ». ε άιιν ζεκείν ππνγξακκηδφηαλ φηη νη ηφηε εγέηεο ηεο Αιβαλίαο 

θαηάγνληαλ απφ ην λφηην ηκήκα ηεο.
884

 

Σν 1961 θαίλεηαη πσο ην θιίκα γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ήηαλ πην ζεξκφ. Ο 

Β. Φψηνο, ζε ηδησηηθέο ηνπ ζπλνκηιίεο, ηφληζε ηελ άξηζηε ππνδνρή, ηεο νπνίαο έηπρε 

ν ίδηνο ζηελ Διιάδα εθ κέξνπο ησλ επηζήκσλ θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ βξήθε γηα 

πξψηε θνξά ζηνπο έιιελεο ηζχλνληεο γηα ην επείγνλ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο.
885

 Δίλαη κάιηζηα ελδεηθηηθφ πσο ζε άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο Αηιαληίδα, ζηηο 22 επηεκβξίνπ 1961, αλαθεξφηαλ πσο ν Β. Φψηνο, φηαλ 

κεηέβε ζηελ Διιάδα ην 1959, είρε βξεη ηνπο επηζήκνπο ησλ Αζελψλ 

«απεζρνιεκέλνπο» κε ην θππξηαθφ θαη άιια ζέκαηα «πςειήο πνιηηηθήο», πνπ δελ 

άθελαλ θαηξφ γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ. Σν 1960, φηαλ κεηέβε θαη πάιη, βξήθε ηα 

πλεχκαηα ιηγφηεξν «κνπδηαζκέλα» κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ θπβεξλεηηθψλ 

θχθισλ.Αληίζεηα, ηα πξάγκαηα θαίλνληαλ ην 1961 πνιχ δηαθνξεηηθά θαη έδηλαλ ηελ 

εληχπσζε φηη ν θάθεινο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ απαζρνινχζε ζνβαξά ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ. Υσξίο λα βαζίδνληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο, νη παλεπεηξψηεο 

ήιπηδαλ ζην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ επίζεο επεηξψηνπ Δπάγγεινπ Αβέξσθ, 

ππνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ.
886

 

ηαλ ν Β. Φψηνο ζπλαληήζεθε κε ηνλ έιιελα πξφμελν Βηηζαμή, επ‟ επθαηξία 

ηνπ ενξηαζκνχ ησλ επεηξσηηθψλ ζσκαηείσλ, ηνπ εκπηζηεχηεθε φηη πξνηίζεην λα 

ζηείιεη επηζηνιή πξνο ηνλ Υξνπζηζψθ θαη λα δεηήζεη αθξφαζε γηα κηα 

αληηπξνζσπεία γηα ηελ Βφξεηα Ήπεηξν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε δεκνζηνπνηήζεη, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί δεκνζηνγξαθηθφο ζφξπβνο γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. 

ηε ζπγθέληξσζε απηή, ζην ιφγν πνπ εθθψλεζε ελψπηνλ 1.000 πεξίπνπ 

πξνζσπηθνηήησλ ν Φψηνο εμήξε «ην δσεξφλ ελδηαθέξνλ ηεο θπβεξλήζεσο  

Καξακαλιή θαη πξνζσπηθψο ηνπ επεηξψηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ δηα εζσηεξηθά 

θαη εζληθά επεηξσηηθά πξνβιήκαηα». Αλέθεξε αθφκα πσο ε θπβέξλεζε δελ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ «απνθαξδησηηθή ελ πξνθεηκέλσ θαηά ην παξειζφλ ριηαξάλ 

ζηάζηλ». Ο Βηηζαμήο ζεκείσλε πσο ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ζε ζπγθέληξσζε 

επεηξσηψλ δελ αθνχζηεθαλ παξάπνλα θαηά ηεο θπβέξλεζεο.
887
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Αθνχ ν πξφμελνο Β. Βηηζαμήο ελεκέξσζε ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ν 

Αβέξσθ δήηεζε αξρηθά απφ ην πξνμελείν Νέαο Τφξθεο, λα αλαθνηλσζεί ζηνλ Φψην 

φηη, ιφγσ ηεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Αιβαλία, ζεσξνχζε φηη ηε ζηηγκή απηή ζα έπξεπε 

λα απνθεπρζεί ε κειεηψκελε ζπλάληεζε αιιά θαη νπνηνζδήπνηε ζφξπβνο γχξσ απ‟ 

απηή.
888

 κσο, ηελ επφκελε κέξα δήηεζε λα κελ αλαθνηλσζεί ζηνλ Φψην ην 

πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ηειεγξαθήκαηνο, ελ‟ αλακνλή λεσηέξσλ νδεγηψλ.
889

 

Σν 1961, ε ΑΥΔΠΑ (American Hellenic Educational Progressive Association) 

ππέβαιιε ςήθηζκα πξνο φια ηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ ΖΠΑ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δεηνχηαλ ε αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηεο Ακεξηθήο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ απφ ηνπο θνκκνπληζηέο.
890

 

 Σν 1962, ζε επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν Φψηνο ζηνλ Θ. Καξβνχλε, κεηαμχ 

άιισλ, ηνπ έγξαθε φηη ην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ εμέηαδε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, αιιά ε παξέκβαζή ηνπο 

απέηξεςε ηε δπζκελή απηή εμέιημε. Πεξαηηέξσ, ν Φψηνο έγξαθε φηη ε 

Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία ζθφπεπε λα ζέζεη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ζηνλ 

ΟΖΔ, εμαηηίαο ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχζε ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζηελ ειιεληθή 

κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία.
891

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1962, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο ηεο βνξεηνεπεηξσηηθήο 

νξγάλσζεο ζηηο ΖΠΑ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Ακεξηθή, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, 

κεηψζεθε ε έληαζε ηεο πξνπαγάλδαο ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ. Έηζη απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί κε εληνλφηεξν ηξφπν ε πξνπαγάλδα θαη 

λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο ψζηε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα λα εηίζεην ζηνλ ΟΖΔ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζα έπξεπε λα απνζηαιεί πξνο φιεο ηηο αληηπξνζσπείεο-κέιε ηνπ ΟΖΔ 

επηζηνιή, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα ηνλίδνληαλ ηα βάζαλα ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ 

ππφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Μάιηζηα εθθξάζηεθαλ παξάπνλα ελαληίνλ ηνπ 

έιιελα ππνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ, ν νπνίνο δελ επηζπκνχζε λα ηεζεί ζηνλ ΟΖΔ ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα.
892

 

                                                           
888

 ην ίδην: Σειεγξάθεκα ηνπ Αβέξσθ πξνο ην Γεληθφ Πξνμελείν Ν. Τφξθεο, Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ 

1961. 
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 ην ίδην: Σειεγξάθεκα ηνπ Αβέξσθ πξνο ην Γεληθφ Πξνμελείν Ν. Τφξθεο,  Αζήλα, 1 Γεθεκβξίνπ 

1961. 
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 ην ίδην: Τπνπξγείν Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, Γεληθή Γηεχζπλζε Σχπνπ, «Γηαβίβαζηο Γειηίνπ 

Σχπνπ», Αζήλα, 3 Ννεκβξίνπ 1961. 
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 AMPJ, V. 1962, D. 724, fl. 11: Δλεκέξσζε ηνπ ηξαηεγνχ-Σαγκαηάξρε Zoi Themeli, Σίξαλα, 10 

επηεκβξίνπ 1962. 
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 AMPJ, V. 1962, D. 724, fl. 12: Δλεκέξσζε ηνπ ζηξαηεγνχ Rasim Dedja, Σίξαλα, 29 επηεκβξίνπ 

1962. 
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χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δηέζεηε ε αιβαληθή πιεπξά, νη εγέηεο ησλ 

βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ  αζθνχζαλ πίεζε ζηνλ Αβέξσθ θαη δεηνχζαλ λα 

ζέζεη ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζηνλ ΟΖΔ. κσο, ν Αβέξσθ αληηηάρζεθε, 

ιέγνληάο ηνπο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε παξέκελε ακεηαθίλεηε ζηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ Αιβαλία θαη φηη απηή ήηαλ ζσζηή. Οη 

βνξεηνεπεηξψηεο δπζαξεζηήζεθαλ θαη θαηεγφξεζαλ ηνλ Αβέξσθ γη‟ απηή ηε ζηάζε 

ηνπ, δεηψληαο απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο λα αζθήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζε απηφ ην 

δήηεκα. Καηά ην δείπλν πξνο ηηκή ηνπ Αβέξσθ ζηε Νέα Τφξθε, απηφο εκθαλίζηεθε 

ςπρξφο ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ.
893

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Ζπεηξσηηθνχ πιιφγνπ «Ο 

Γηγελήο», Ζιίαο Σζηφπνο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πξεζβεπηή ηεο Διιάδαο ζηελ 

Οπάζηγθηνλ, Αι. Μάηζα, δεηνχζε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνσζήζνπλ δηαθσηηζηηθφ πιηθφ ζηηο αληηπξνζσπείεο ηνπ ΟΖΔ θαη πνηεο ελέξγεηεο 

ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ.
894

 Ο Μάηζαο απεπζχλζεθε πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

θαη ζε έγγξαθφ ηνπ αλέθεξε φηη δε ζεσξνχζε ζθφπηκε ηελ απζαίξεηε θαη θαηά ην 

δνθνχλ αλάκημε ησλ ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ ή παξαγφλησλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη θπξίσο γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, ην νπνίν απαηηνχζε 

ιεπηφηαηνπο θαη ππεχζπλνπο ρεηξηζκνχο. Ζ γλψκε ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ήηαλ φηη 

ε νκνγέλεηα ζα έπξεπε θαη‟ αξρήλ λα απνζαξξχλεηαη απφ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο. Ζ 

θπβέξλεζε, πνπ ππεχζπλα θαζφξηδε ηε γξακκή γηα ηα εμσηεξηθά ζέκαηα, ζε 

δεδνκέλε ζηηγκή θαη εθφζνλ ζα ην έθξηλε ζθφπηκν, ζα ζπκπαξίζηαην ζηηο 

νξγαλψζεηο ηεο νκνγέλεηαο.
895

 

Ο πξφεδξνο ηνπ «Γηγελή» επαλήιζε κε κία αθφκα επηζηνιή, ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1962, κε ηελ νπνία δεηνχζε νδεγίεο θαη έληππν πιηθφ γηα ηελ θαηαδησθφκελε 

ειιεληθή γιψζζα θαη εθθιεζία ζηε Β. Ήπεηξν, κε ζθνπφ ην πιηθφ απηφ λα επηδνζεί 

ζην Παγθφζκην πκβνχιην ησλ Δθθιεζηψλ θαη ζηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ. Δπίζεο, 

δεηνχζε έλα δηαθσηηζηηθφ έληππν κε ζέκα ηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο, ψζηε ηα 

παξαπάλσ λα ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ απαξρή κηαο γεληθφηεξεο εθζηξαηείαο γηα ηε 

δηαθψηηζε ηεο ειιεληθήο θαη ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο.
896
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 AMPJ, V. 1962. D. 634, fl. 16: Σειεγξάθεκα ηνπ Halim Budo πξνο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Ν. 

Τφξθε, 12 Οθησβξίνπ 1962. 
894

 ΗΑΤΔ, 1962, θάθ. 95,ππνθάθ. 6: Δπηζηνιή ηνπ Ζ. Σζηφπνπ, πξνέδξνπ ηνπ «Γηγελή», πξνο ηνλ 

πξεζβεπηή ηεο Διιάδαο Αι. Μάηζα, 15 Οθησβξίνπ 1962. 
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 ην ίδην: Αι. Μάηζαο πξνο ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ, «Τπφκλεκα ππφ Ζπεηξσηηθψλ Οξγαλψζεσλ 
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 ην ίδην: Δπηζηνιή ηνπ Ζιία Σζηφπνπ πξνο ηνλ Αι. Μάηζα, 8 Γεθεκβξίνπ 1962. 
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Ο Μάηζαο απάληεζε ζηνλ Ζ. Σζηφπν φηη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ, ιφγσ ηεο 

επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή, ήηαλ έλα δπζρεξέο σο πξνο ηε δηαρείξεζή 

ηνπ δήηεκα, ιεπηφηαην θαη ρξεηαδφηαλ πξνζεθηηθφ θαη ππεχζπλν ρεηξηζκφ εθ κέξνπο 

ηεο θπβέξλεζεο δηφηη ε άθαηξε αλαθίλεζή ηνπ θαη ε πεξί απηνχ δεκηνπξγία ζνξχβνπ 

θηλδχλεπε λα εθζέζεη ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζε θηλδχλνπο θαη 

ηαιαηπσξίεο.
897

 Ο Μάηζαο κε ηελ επηζηνιή απηή είρε επηρεηξήζεη κε άιια ιφγηα λα 

πεξηνξίζεη ην δήιν ηνπ Σζηφπνπ πξνο απνθπγή απξφβιεπησλ, ελδερνκέλσο θαη 

δπζάξεζησλ, επαθφινπζσλ.
898

 

Ζ απνζάξξπλζε ηνπ Μάηζα πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ «Ο Γηγελήο» δε 

ζήκαηλε πσο ν ηειεπηαίνο δε ζα ζπλέρηδε λα δξαζηεξηνπνηείηαη  ζρεηηθά κε ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ θαη θαηά ηα επφκελα έηε. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1967, κεηά ην Α΄ 

Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην, ζηελ εθεκεξίδα Δζληθόλ Βήκα δεκνζηεχηεθε επηζηνιή ηνπ 

Σζηφπνπ κε ηίηιν «Οη δχν δξφκνη», φπνπ είλαη εκθαλέο φηη ν ζχιινγνο «Ο Γηγελήο» 

δελ ζπλεξγαδφηαλ κε ηελ ΠΟΑ. χκθσλα κε ηελ επηζηνιή απηή, σο πξνο ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ππήξραλ δχν δξφκνη: ν δξφκνο ηεο αλακνλήο, ηνπ νπνίνπ 

θχξηνη εθπξφζσπνη εκθαλίδνληαλ ν Μεηξνπνιίηεο Αξγπξνθάζηξνπ θαη «πέληε 

ειιελνακεξηθαλνί», δξφκνο πνπ έβξηζθε ζχκθσλε θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Σνλ 

άιιν δξφκν ραξαθηήξηδε σο δξφκν εζληθήο πνξείαο θαη αμηνπξέπεηαο, ν νπνίνο 

εθπξνζσπείην απφ ηνλ ηεξάξρε Ησαλλίλσλ εξαθείκ θαη ηζρπξή κεξίδα επεηξσηηζκνχ 

θαη ειιεληζκνχ αλά ηνλ θφζκν.
899

 

χκθσλα κε ηελ επηζηνιή, ν Μεηξνπνιίηεο Αξγπξνθάζηξνπ δελ ζα έπξεπε 

λα εγείην ηνπ εζληθνχ αγψλα, δηφηη ε ηηκή ηνπ ήηαλ λα πεζάλεη κε ην πνίκληφ ηνπ. 

Δπεζήκαλε φηη ήηαλ ειηθησκέλνο θαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νπδέπνηε δήηεζε ηελ 

ειεπζεξία ηεο ζθιαβσκέλεο παηξίδαο, αιιά δηαθξηλφηαλ θαη απφ κηα δηάζεζε 

ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο Αιβαλνχο. Γηα ηνλ  δεχηεξν δξφκν, απηφλ ηεο ηηκήο θαη 

εζληθήο αμηνπξέπεηαο, ν εξαθείκ ζεκείσλε: «Γελ έξρεηαη ε Ήπεηξνο, αιιά 

παίξλεηαη».
900
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 ην ίδην: Αι. Μάηζαο πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ «Ο Γηγελήο», Ζιία Σζηφπν, Οπάζηγθηνλ, 12 

Γεθεκβξίνπ 1962. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηε κειέηε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία 

δηαπηζηψλεηαη εμαξρήο ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ‟50-60. Παξφιν 

πνπ νη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο επί ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ δελ απνξξίθζεθαλ απφ ηε 

πλδηάζθεςε ηεο Δηξήλεο ζην Παξίζη ην 1946, παξαπέκθζεθαλ ζην πκβνχιην ησλ 

Τπνπξγψλ ησλ ηεζζάξσλ ληθεηξηψλ δπλάκεσλ ηνπ πνιέκνπ θαη έθηνηε ην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα –ζεσξεηηθά– εθθξεκεί. 

Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40 ππήξμαλ 

ηεηακέλεο, αθνχ ε Αιβαλία παξείρε βνήζεηα ζην Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ Διιάδαο, ελψ 

κεηά ην ηέινο ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ θαη κέρξη ην 1953 νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ ήηαλ αλχπαξθηεο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ θαη ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο 

απφ ηνλ Νηθήηα Υξνπζηζψθ, ζην πιαίζην ηεο κεηαβνιήο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα Βαιθάληα, ε ζνβηεηηθή εγεζία ζπλέζηεζε ζηελ Αιβαλία 

λα νκαινπνηήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα. Σν 1955 ε Αιβαλία, κέζσ ηνπ ΟΖΔ, 

πξφηεηλε ηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ γείηνλα ρψξα, αίηεκα ην νπνίν 

απνξξίθζεθε απφ ηελ Διιάδα.  

Οη πξνζπάζεηεο ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 

ζπλερίζηεθαλ θαη ηα επφκελα ρξφληα. Αθφκα θαη κεηά ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ 

Αιβαλίαο-νβηεηηθήο Έλσζεο, νη πξνζπάζεηεο ηεο πξψηεο γηα νκαινπνίεζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ δελ ζηακάηεζαλ, ιφγσ ηεο απνκφλσζεο ηεο 

Αιβαλίαο απφ ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο Καξακαλιή απνξξίθζεθαλ 

φιεο νη πξνηάζεηο ηεο Αιβαλίαο γηα απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Οη 

ιφγνη πνπ πξνβάιινληαλ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ήηαλ αθελφο φηη νη δχν ρψξεο 

βξίζθνληαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

δεηήκαηνο. 

Σν θιίκα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ βειηηψζεθε επί θπβεξλήζεσο Παπαλδξένπ, 

ρσξίο φκσο λα ζεκεησζεί ξηδηθή πξφνδνο πνπ ζα νδεγνχζε ζηε ζχλαςε 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία αλαδείρηεθε σο ν 

νπζηαζηηθφηεξνο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηβαξπκέλνπ θιίκαηνο κεηαμχ 

ησλ δχν ρσξψλ θαη επέδξαζε σο θαηαιχηεο  ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο.  
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Μεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη Έιιελεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ 

βίσζαλ ηελ πεξίνδν ηεο θνκκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θαζεζηψηνο Hoxha  θαη, 

σο αιβαλνί πνιίηεο πιένλ καδί κε ηνπο αιβαλνχο ζπκπνιίηεο ηνπο, έγηλαλ απνδέθηεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. 

Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Αιβαλίαο θαη ν ίδηνο ν Hoxha δηαηεξήζεθε 

ζηελ εμνπζία, αθνινπζψληαο κία ζηξαηεγηθή θαζαηξέζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ. ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο εθκεηαιιεχηεθε ηελ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ηνπ παξείρε αξρηθά ε Γηνπγθνζιαβία, ζηε ζπλέρεηα ε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ηειεπηαία ε Κίλα γηα λα γίλνπλ ζεκαληηθά έξγα θαη λα 

αλαπηπρζεί ε ρψξα. Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο απαιινηξίσζε θαη θνιεθηηβνπνίεζε 

φιε ηε γε θαη ηελ πεξηνπζία πνπ αλήθε ζηνπο πνιίηεο  ηεο ρψξαο. Δίλαη γεγνλφο πσο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αιβαλίαο, ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε φιε ηε ρψξα, φπσο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο. Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή  πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε θαη ε 

θαηαζθεπή ζεκαληηθψλ έξγσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε  ηελ «εζεινληηθή» εξγαζία 

ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο θαη ηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, δειαδή κε απιήξσηε εξγαζία. 

ηελ θνηλσλία, ε επηξξνή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ππήξμε θαζνξηζηηθή 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Σν θφκκα πεξηφξηζε ηελ ειεπζεξία 

ηνπ ηχπνπ θαη επέβαιιε ηε δεκηνπξγία ηνπ «λένπ αλζξψπνπ», κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο «θνκκνπληζηηθήο εζηθήο». Μεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαιιηέξγεζε ηελ θαρππνςία 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα ηνπο επηηεξεί.  Καιιηέξγεζε επίζεο ην θφβν θαη 

ηελ αληίιεςε φηη ε Αιβαλία θηλδχλεπε απφ ηηο γείηνλεο ρψξεο, ελψ ε Διιάδα 

παξνπζηαδφηαλ σο ερζξφο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο πνπ δνχζε 

εθεί. 

θνπφο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ ε έληαμε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ αιβαληθή θνηλσλία θαη ζην αιβαληθφ θξάηνο, πξάγκα ην νπνίν  

θαηάθεξε, αθνχ νη Έιιελεο δελ δνχζαλ ζην πεξηζψξην, αιιά ζπκκεηείραλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη βξίζθνληαλ εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ πιαηζίσλ. Ζ 

αλέιημή ηνπο ζε πςειέο ζέζεηο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ δελ παξεκπνδηδφηαλ, εάλ 

ελζηεξλίδνληαλ ηελ ηδενινγία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. φκσο, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη γηα ηνπο Έιιελεο πνπ δνχζαλ εθηφο ηεο «κεηνλνηηθήο δψλεο» 

ζθνπφο ήηαλ ε  αθνκνίσζή ηνπο. 
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Παξάιιεια, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο εθάξκνζε κεραληζκνχο 

νκνγελνπνίεζεο θαη πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ηνπ αιβαληθνχ ιανχ. Με ηα κέηξα πνπ έιαβε ελαληίνλ ηεο 

ζξεζθείαο, αιιά θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ην θαζεζηψο επεδίσθε λα αιιάμεη ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο. θνπφο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ήηαλ λα θαηαζθεπάζεη κία εληαία αιβαληθή ηαπηφηεηα, φπνπ θνηλφ 

ζηνηρείν ζα ήηαλ ν «αιβαληζκφο».  

Απφ ηελ άιιε, ην θαζεζηψο επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο επηζήκσο αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, φπνπ δνχζαλ 

ζπκπαγείο ειιεληθνί πιεζπζκνί. Μάιηζηα ζηαδηαθά ν αξηζκφο ησλ κεηνλνηηθψλ 

ζρνιείσλ απμήζεθε. κσο ηα ζρνιεία αληηκεηψπηδαλ πνιιά πξνβιήκαηα αθνχ 

ππήξρε έιιεηςε επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πνιιέο 

ειιείςεηο ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπο απνζθνπνχζε ζηελ 

ηδενπνιηηηθή  θνκκνπληζηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. 

Παξφιν πνπ ζηα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο δηδαζθφηαλ ε ειιεληθή 

γιψζζα, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηαδηαθά απέθνςε φινπο ηνπο πλεπκαηηθνχο 

δεζκνχο κε ηελ Διιάδα. Έλαο ηέηνηνο δεζκφο ήηαλ θαη ε νξζφδνμε ζξεζθεία, ε νπνία 

ηέζεθε ζην ζηφραζηξν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα 

ηεο θνκκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. Παξφιν πνπ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα 

αξρηθά επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηψλ, κε κεζνδηθφηεηα θαη πξνπαγάλδα 

ζηαδηαθά θαηάθεξε λα νδεγήζεη ηελ εθθιεζία ζην καξαζκφ. ηφρνο ηνπ θαζεζηψηνο 

δελ ήηαλ κφλν ε εμάιεηςε φισλ ησλ ζπκβφισλ ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ε εμάιεηςή 

ηεο απφ ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Σα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα αθέζεθαλ ζηε 

θζνξά ηνπ ρξφλνπ, πεξηζσξηνπνηήζεθαλ, απέθηεζαλ λέεο ρξήζεη,ο φπσο θέληξα 

πνιηηηζκνχ, απνζήθεο ή θαηεδαθίζηεθαλ κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο. 

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ρηιηάδεο άλζξσπνη εθηειέζηεθαλ, 

θπιαθίζηεθαλ, εμνξίζηεθαλ ή ππέζηεζαλ άιινπ είδνπο δηψμεηο. Αλάκεζά ηνπο 

βξίζθνληαλ θαη πνιινί Έιιελεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Σν θαζεζηψο Hoxha ζηελ 

Αιβαλία έβιεπε κε δπζπηζηία θαη θαρππνςία ηνπο Έιιελεο πνπ δνχζαλ εληφο ηνπ 

αιβαληθνχ εδάθνπο. Δπεηδή ηα ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο βξίζθνληαη θνληά 

ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα, πνιινί βνξεηνεπεηξψηεο εμνξίζηεθαλ. Άιινη 

θαηεγνξήζεθαλ θαη θπιαθίζηεθαλ σο θαηάζθνπνη ηεο Διιάδαο, σο εκθνξνχκελνη 

απφ ειιεληθά «ζνβηληζηηθά» αηζζήκαηα ή γηα απφπεηξα δξαπέηεπζεο ζηελ Διιάδα. 

Παξφιν πνπ δελ είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ ππέζηεζαλ 
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δηψμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, είλαη βέβαην πσο 

θαηαπαηήζεθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη «είραλ» ην δηθφ ηνπο πνζνζηφ 

ζηηο εθηειέζεηο, ζηηο θπιαθέο, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, ζηηο εμνξίεο. Οη 

Έιιελεο ηεο Αιβαλίαο, φπσο θαη νη Αιβαλνί ζπκπνιίηεο ηνπο, ππήξμαλ ζχκαηα ηεο 

«δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ». 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ ζπλφξνπ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50,  ε 

Διιάδα επηζήκσο δήισλε φηη δελ είρε επηζεηηθέο βιέςεηο ελαληίνλ ηεο Αιβαλίαο θαη 

φηη δε ζα έιπλε πξαμηθνπεκαηηθά ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, αιιά ζα ζεβφηαλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ. κσο παξαζθεληαθά γίλνληαλ ζπδεηήζεηο –κάιηζηα είρε 

θαηαξηηζηεί θαη ζρέδην ελέξγεηαο απφ ην ΓΔΔΘΑ– γηα ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ 

δεηήκαηνο κε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ Αιβαλία, ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ ή ζε 

ζπλελλφεζε κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Ηηαιία. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζπληεινχηαλ ε 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ πνπ δνχζαλ ζηελ Διιάδα, ψζηε λα 

ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην ελδερφκελν ιχζεο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο 

κέζσ κε εηξεληθψλ κέζσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνέθππηαλ ηπραία γεγνλφηα, 

φπσο πφιεκνο. 

Παξφι‟ απηά, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ην ειιεληθφ ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ δε ζεσξνχζε εθηθηή νχηε ηε ιχζε ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα, νχηε εθείλε ηεο δπαδηθήο κνλαξρίαο. Σν 1952 ην ειιεληθφ 

ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζεσξνχζε φηη ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ σο εδαθηθή 

δηεθδίθεζε, ήηαλ αδχλαηε ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηεζλνχο θιίκαηνο θαη ηεο 

εμαζζέλεζεο ηεο εζλνινγηθήο βάζεο, ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ ε φιε ππφζεζε. Γη‟ 

απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα απνβιέπεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε κηαο «ειεχζεξεο Αιβαλίαο», εληφο ηεο νπνίαο ζα επεδίσθε 

καθξνπξφζεζκα ηε ιχζε ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ. Έηζη, ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα 

ηέζεθε ζε ζηάζε εθεθηηθφηεηαο, ψζηε λα κελ παξεκπνδηζηεί ε δξάζε ησλ αιβαλψλ 

απνδήκσλ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ  θαζεζηψηνο ηνπ Hoxha. 

Σν ειιεληθφ θξάηνο απ‟ ηελ πιεπξά ηνπ, ελίζρπε νηθνλνκηθά ηηο νξγαλψζεηο 

θαη ηνλ έληππν ηχπν πνπ αζρνινχληαλ κε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Δπηπιένλ, 

ρνξεγνχζε πηζηψζεηο πξνο ηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα, ψζηε 

λα απνζηέιινπλ κηθξνεκβάζκαηα ζηνπο ζπγγελείο ηνπο πνπ δνχζαλ ζηελ Αιβαλία. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1952 ν Παπάγνο έζεζε ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, 

απνθιείνληαο ηε ρξήζε βίαο θαη απνβιέπνληαο ζηε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο κέζσ ησλ 

λφκηκσλ δηεζλψλ κέζσλ.  Οη θπβεξλήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ δελ παξαηηήζεθαλ απφ 
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ην δηθαίσκα ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ έλαληη ηεο Αιβαλίαο. Σν 1960 ν νθνθιήο 

Βεληδέινο ζε ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ Νηθήηα Υξνπζηψθ έζεζε ην δήηεκα ηεο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ ζηε βάζε παξαρψξεζεο απηνλνκίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Αιβαλίαο. Ζ 

επηδείλσζε ησλ αιβαλνζνβηεηηθψλ ζρέζεσλ έδσζε κία λέα ψζεζε ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. κσο ε αλαθίλεζε απηή ηνπ ζέκαηνο ππήξμε αιπζηηειήο.  

Μεηά ηε ξήμε Αιβαλίαο-νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Διιάδα ηάρζεθε ππέξ ηεο δηαηήξεζεο 

ζηελ εμνπζία ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Hoxha, ελ αλάγθε θαη κέζσ παξνρήο βνήζεηαο εθ 

κέξνπο ηεο Γχζεο πξνο ηελ Αιβαλία. 

Μεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 1967 ζηελ Διιάδα, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ έθηαλαλ ζηα Σίξαλα ήζειαλ ηελ Διιάδα λα πξνεηνηκάδεη επίζεζε ελαληίνλ ηεο. 

Ζ αιβαληθή πιεπξά ζεσξνχζε πσο πίζσ απ‟ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαλ ε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ε Γηνπγθνζιαβία.  

Ζ πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα ζπλδέεηαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε πνπ επεθχιαμε ζηνπο βνξεηνεπεηξψηεο πξφζθπγεο, νη νπνίνη είραλ 

θαηαθχγεη ζηε ρψξα. Δλψ δνχζαλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, δελ ηνπο 

επηηξάπεθε λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην εμσηεξηθφ, επεηδή ε απνηξνπή απηή 

εμππεξεηνχζε «χςηζηε εζληθή ζθνπηκφηεηα» θαη νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη 

απνηεινχζαλ ην θεθάιαην πάλσ ζην νπνίν επηζπκνχζε λα νηθνδνκεζεί κία «εζληθή 

επηδίσμε». 

Παξάιιεια κε ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ην βνξεηνεπεηξσηηθφ 

δήηεκα, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ θαη νη βνξεηνεπεηξσηηθέο νξγαλψζεηο νη 

νπνίεο ηδξχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεο. 

ηελ Διιάδα ηδξχζεθαλ δηάθνξνη ζχιινγνη νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ έληνλα 

γχξσ απφ ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. Οη θπξηφηεξνη ήηαλ ε ΚΔΒΑ θαη ν ζχιινγνο 

«ειαζθφξνο». Οη δχν απηνί βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη ήηαλ αληίζεηνη ζην 

ελδερφκελν ιχζεο ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο κέζσ ηεο ίδξπζεο 

ζπλνκνζπνλδίαο ειιελναιβαληθνχ θξάηνπο θαη ππνζηήξημαλ ηε ιχζε ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζηελ Διιάδα. Ζ ΚΔΒΑ, ε νπνία απνηεινχζε ηε 

ζπληζηακέλε ησλ βνξεηνεπεηξσηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα, αλέπηπμε έληνλε 

δξάζε θαη ππεξαζπηδφηαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ήηαλ ππέξ ηεο 

«δπλακηθήο ιχζεο» ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο θαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δξάζεο ηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηηο ειιεληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο, ζπλεξγαζία ε νπνία 

–φπσο πξνθχπηεη– δηαθφπεθε ην 1950.  θνπφο ηεο ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηεο 

Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη ε έλσζή ηεο κε ηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, φκσο, ιφγνη, πνπ 
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ζπλδένληαλ κε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ, επέβαιιαλ ζηελ ΚΔΒΑ ζηάζε εθεθηηθφηεηαο σο 

πξνο ην βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα. 

Δθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, ζηελ Ακεξηθή, ζηφρνο ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο ήηαλ λα ζέζεη ππφ ηελ επηξξνή ηεο ηελ αιβαληθή νξζφδνμε εθθιεζία. Σν 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην νπνίν βξηζθφηαλ ππφ ηελ 

επηξξνή ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ήηαλ ν ζπλδεηηθφο θξίθνο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ, ην 1950 ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Αζελαγφξαο απέζηεηιε ηνλ 

επίζθνπν Μάξθν Λίππα ζηελ Ακεξηθή. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ επηζθφπνπ λα δηαζπάζεη 

ηνπο αιβαλνχο απφδεκνπο θαη λα ηνπο ζέζεη ππφ ηελ ειιεληθή επηξξνή είρε ηελ 

έγθξηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

ηελ Ακεξηθή ηδξχζεθε ε Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία Ακεξηθήο, ε νπνία 

απνηεινχηαλ απφ ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο ησλ απφδεκσλ ειιήλσλ κε θαηαγσγή απφ 

ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο θαη απφ ηηο νξγαλψζεηο επεηξσηψλ απφ ηελ 

Διιάδα. Ζ Παλεπεηξσηηθή Οκνζπνλδία Ακεξηθήο αλέπηπμε έληνλε δξάζε ππέξ ηνπ 

βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο. 

Οη βνξεηνεπεηξσηηθνί ζχιινγνη ζηελ Ακεξηθή, νη νπνίνη είραλ σο ζθνπφ θαη 

απψηεξν ζηφρν ηελ έλσζε ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κε ηελ Διιάδα, βξίζθνληαλ ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ αιβαλψλ απνδήκσλ, νη νπνίεο ζεσξνχζαλ φηη 

απεηινχηαλ ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Αιβαλίαο θαη απνδπλακσλφηαλ ν αγψλαο γηα 

ηελ αλαηξνπή ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Αιβαλία. 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ην 1967, ε πνιηηηθή θαη ε δξάζε ησλ 

παξαπάλσ νξγαλψζεσλ θηλήζεθαλ ζην ίδην πιαίζην. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

βνξεηνεπεηξσηηθψλ ζπιιφγσλ ππήξμαλ δηακαξηπξίεο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Αιβαλία. Ο κεηξνπνιίηεο Γξπτλνππφιεσο, 

Πσγσληαλήο θαη Κνλίηζεο εβαζηηαλφο αλαδείρζεθε ζε εγεηηθή κνξθή ηνπ αγψλα 

ππέξ ηνπ βνξεηνεπεηξσηηθνχ δεηήκαηνο. 

 Ζ Διιάδα απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζηαδηαθά εγθαηέιεηςε ηελ πνιηηηθή ησλ 

εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ππνζηήξηδε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο Έιιελεο πνπ δνχζαλ ζηελ Αιβαλία. ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 

ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο θαη ε ηφηε 

θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε άξζε ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο πνπ ππήξρε κε ηελ 

Αιβαλία.  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, νη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζηελ Αιβαλία νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ 
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θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Μεηά ην «άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ», ρηιηάδεο 

βνξεηνεπεηξψηεο κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Διιάδα θαη αξρηθά ππήξμε ζεξκή ππνδνρή 

ησλ  «αιχηξσησλ αδειθψλ» απφ ηνπο Διιαδίηεο. ηε ζπλέρεηα φκσο πξνθιήζεθε 

ακεραλία θαη δπζθνξία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ ηειηθά νδήγεζαλ ζηελ 

απφξξηςε ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ. 

Παξάιιεια, ην ειιεληθφ θξάηνο γηα πεξίπνπ είθνζη ρξφληα ζεσξνχζε ηνπο 

βνξεηνεπεηξψηεο «πξνζσξηλά θηινμελνχκελνπο» θαη αθνινχζεζε κία πνιηηηθή 

απφξξηςεο ησλ αηηήζεσλ πνιηηνγξάθεζήο ηνπο, παξακέλνληαο έηζη πηζηφ ζηελ ίδηα 

πνιηηηθή ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60. Ζ Διιάδα ζεσξνχζε ζεκαληηθή ηελ 

παξακνλή ησλ βνξεηνεπεηξσηψλ ζηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο, δηφηη απηφ 

εμππεξεηνχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα πνπ δεη ζηελ Αιβαλία –παξά ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα αλαδεηθλχνληαη θαηά θαηξνχο- ην αιβαληθφ θξάηνο έρεη θαηνρπξψζεη 

κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο ζηφρνο ηεο ρψξαο είλαη ε έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  
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ΠΗΝΑΚΑ 

 

Δπαξρία                      Έιιελεο                           Αιβαλνί 

Αξγπξνθάζηξνπ                    20.016                                           21.424 

Υεηκάξαο                                6.188                                            4.460 

Γειβίλνπ                               17.295                                            4.645 

Λεζθνβηθίνπ                           6.455                                            3.993 

Σεπειελίνπ                              6.093                                            7.707 

Πξεκεηήο                               10.825                                          12.251 

Πσγσλίνπ                                5.185                                             - 

Κνξπηζάο                               35.738                                          36.010 

Κνισλίαο                               12.089                                          11.925 

ηαξφβνπ                                    325                                           8.262 

ύλνιν                                 120.209                                        110.677        

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Βφξεην Ήπεηξν ην 1913. Πεγή: ΗΑΤΔ, 1953, θάθ. 10, 

ππνθάθ. 5: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνο ΚΤΠΔ, 21 Ηαλνπαξίνπ 1953. 
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