


 

Ξάνθη 26 Ιουν.2015 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι του Παραρτήματος μας, 

Η επιθυμία μας  που πήγαζε από ιερό καθήκον να επισκεφθούμε, ως απότιση 
της οφειλόμενης ελάχιστης Τιμής στη Μνήμη των Ηρώων προγόνων μας, στα 
Ελληνόπουλα εκείνα, που πριν από 74-75 χρόνια πολέμησαν για την Ελευθερία της 
Πατρίδος μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος τους, «τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι», σήμερα γίνεται πραγματικότητα. 

Η προσκυνηματική μας αυτή εκδρομή περιλαμβάνει όλα τα Στρ. 
Νεκροταφεία της περιοχής, όπως και το  ιστορικό ύψωμα 731, τις σύγχρονες 
‘’Θερμοπύλες που δεν έπεσαν ποτέ’’, στη  περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Παράλληλα  
δεν παύει να αποτελεί και μια ευκαιρία αναψυχής, έστω και μικρής, ξεγνοιασιάς και 
φυγής από την καθημερινότητά μας. 

Αποτελεί συνέχεια στις ανάλογες προσκυνηματικές εκδρομές, που 
πραγματοποιήσαμε στα τρία προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του Παραρτήματος. 

Το ανά χείρας ενημερωτικό Φυλλάδιο, που συντάχθηκε από δύο (2)μέλη μας 
και συνταξιδιώτες μας, σας προσφέρεται από το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, ως 
ενθύμιο της παρουσίας σας . Περιέχει όλο το πρόγραμμα ,με οδικούς χάρτες και 
διαδρομές, όπως και ενδιαφέρουσες  Ιστορικές και άλλες πληροφορίες. 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ελπίζουμε να σας δούμε και σε 
επόμενες δραστηριότητές μας. 

Σας ευχόμαστε, καλό ταξίδι και να περάσετε υπέροχα! 

   

Για το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ξάνθης 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Γεωργιάδης Γεώργιος 
Υποστράτηγος ε.α. 

 

 

 



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ 

1η Ημέρα : 26 ΙΟΥΝ 2015 

ΞΑΝΘΗ - ΣΑΓΙΑΔΑ (σύνορα)- ΒΟΥΘΡΩΤΟ- ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 

  07:30 :Αναχώρηση από ΞΑΝΘΗ, μετά από 3 ώρες ταξιδιού, σταματάμε 
στο ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΛΑΖΑ πριν τη Βέροια, 20 λεπτά. Στην συνέχεια μέσω Κοζάνης 
και Ιωαννίνων  φθάνουμε στο τέρμα της Εγνατίας οδού, την Ηγουμενίτσα. Στάση 
για φαγητό στην παραλία Σαγιάδας , πριν μπούμε στην Αλβανία, από τον 
μεθοριακό σταθμό της Σαγιάδας. Διάρκεια διαδρομής  6 ώρες και 30 λεπτά. (με 2 
στάσεις) 

14:30-15:00. Σαγιάδα: Mετά τις μεθοριακές διατυπώσεις περνάμε τα 
σύνορα και μπαίνουμε στην Αλβανία. Μαζί μας εφεξής ,για να διευκολύνει τις 
κινήσεις μας και μας ενημέρωνε με παραδόσεις και στοιχεία για την περιοχή-  η 
ομογενής δημοσιογράφος και ξεναγός μας κυρία Έλενα Καλούδη. 

 

15:00-1600 . Αναχώρηση και άφιξη  (μετά από 51 χλμ) στο ΒΟΥΘΡΩΤΟ  

Βουθρωτό 

Το Βουθρωτό (Αλβανικά: Butrint ή Butrinti, Αρχαία Ελληνικά: Βουθρωτόν, 
Λατινικά: Buthrotum) είναι αρχαιολογικός χώρος και αρχαία ελληνική πόλη στην 
Αλβανία, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια από τους Αγίους Σαράντα σε ένα λόφο με 
θέα το κανάλι Βιβάρι.  

Κατοικημένο από τα προϊστορικά χρόνια, το Βουθρωτό υπήρξε έδρα 
Ελληνικής αποικίας, αργότερα Ρωμαϊκής, και επίσης χριστιανικής επισκοπής. 
Μετά από μια περίοδο υπό βυζαντινή διοίκηση και σύντομη κατοχή από τους 
Βενετούς, η πόλη εγκαταλείφθηκε στα τέλη του Μεσαίωνα λόγω χαμηλού και 
υγρού εδάφους.  

Ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. 

 



Ιστορία 

Η πόλη μνημονεύεται κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους όταν ενεπλάκη στους 
εμφυλίους πολέμους της Αυτοκρατορίας μεταξύ Καίσαρος και Πομπηίου. 
Αργότερα αναφέρεται το Βουθρωτό επί αυτοκράτορος Δεκίου, επί του οποίου 
μαρτύρησε εκεί ο Άγιος Θερίνος.  

Μνημονεύεται ως έδρα επισκόπου το 458 και το 535 μΧ. Ήταν μία από τις 
12 πόλεις που αποτελούσαν την επαρχία της παλαιάς Ηπείρου. Ως σημαντικό 
φρούριο μνημονεύεται συχνά στους μεσαίους χρόνους. Μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το Βουθρωτό υπόκειται στον Δεσπότη 
της Ηπείρου. Την εποχή εκείνη μεταβιβάζεται ή καταλαμβάνεται από διάφορες 
δυτικές δυνάμεις (Σικελία, Ναβάρρα, Βενετία κλπ). Τους διάφορους κατακτητές ή 
διεκδικητές ενδιέφερε κυρίως το φρούριο που προσέφερε ασφάλεια στην 
γειτονική Κέρκυρα, και τα πλούσια ιχθυοτροφεία που προσέφεραν εισόδημα.  

Κατά τον 15ο αι. η πόλη εγκαταλείφθηκε και διατηρήθηκε μόνο το φρούριο 
και τα ιχθυοτροφεία που συχνά προσβάλλονταν από τους Τούρκους.  

Από το 1925 ιταλική αρχαιολογική αποστολή άρχισε ανασκαφές που 
έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα προϊστορικών, ελληνικών, ρωμαϊκών και 
βυζαντινών χρόνων.  

Μυθολογία 

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Αινείας επισκέφτηκε το Βουθρωτό στην 
επιστροφή του από την Τροία. Στο μέρος αυτό συνάντησε την Ανδρομάχη και τον 
Έλενο, οι οποίοι επίσης είχαν επιστρέψει από την Τροία και τώρα βασίλευαν στην 
Χαονία. 

Σύγχρονη εποχή 

Το 1797 το Βουθρωτό τέθηκε υπό γαλλικό έλεγχο όταν παραχωρήθηκε 
στη Βενετία από τον Ναπολέοντα ως μέρος της συνθήκης του Κάμπο Φόρμιο. 

Το 1799 ο Οθωμανικός και τοπικός κυβερνήτης Αλή Πασάς του 
Τεπελενίου κατέκτησε την πόλη, η οποία έγινε μέρος της αυτοκρατορίας μέχρι 
την ανεξαρτησία της Αλβανίας το 1912. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η θέση της 
αρχικής πόλης είχε παραμείνει αχρησιμοποίητη για αιώνες και ήταν 
περιτριγυρισμένη από βάλτους. 

Ως τουριστικός προορισμός 

Η αρχαία πόλη γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός, 
προσελκύοντας εκδρομείς από την Ελλάδα μέσω Κέρκυρας και άλλα μέρη της 
Ευρώπης και της Αλβανίας. Τα ιπτάμενα δελφίνια (30 λεπτά) και τα μικρά πλοία 
(90 λεπτά) λειτουργούν καθημερινά από το Νέο Λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι 
των Αγίων Σαράντα. Το Βουθρωτό είναι προσβάσιμο από τους Αγίους Σαράντα 
μέσου του αναβαθμισμένου δρόμου είτε με λεωφορείο ή ταξί. 

Το Βουθρωτό Εθνικό Πάρκο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο από τις 8 το πρωί 
μέχρι το σούρουπο..  



 

Αναχώρηση  και μετά από 18 χλμ, Άφιξη  στους  ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ. 

Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο μας     « BLUE SKY  4*»  Βόλτα-Περιήγηση 
στην Πόλη.To βράδυ δείπνο ,στους  Αγίους Σαράντα στην ταβέρνα «DEMI» . 
Μενού ανοικτό ,παίρνει ο καθένας ότι θέλει η κλειστό ,με ορεκτικά, νερό και 
επιλογή από 3 πιάτα με ψάρι.  

Άγιοι Σαράντα 

Οι Άγιοι Σαράντα είναι δήμος του Νομού του Αυλώνα στη νότια Αλβανία. 
Βρίσκεται σε έναν ανοικτό κόλπο στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 14 χλμ. ανατολικά 
του βόρειου άκρου της Κέρκυρας.  

Η πόλη των Αγίων Σαράντα έχει πληθυσμό περίπου 41.173 (εκτίμηση 
2013). Οι Άγιοι Σαράντα έχουν Ελληνική μειονότητα και θεωρούνται ένα από τα 
δύο κέντρα της στην Αλβανία. 

Όνομα  

Το σημερινό όνομα των Αγίων Σαράντα προέρχεται από το όνομα του 
Βυζαντινού μοναστηριού των Αγίων Σαράντα προς τιμή των Σαράντα Μαρτύρων 
της Σεβάστειας. Τα ερείπια του μοναστηριού σώζονται στον λόφο πάνω από την 
πόλη. Ο κεντρικός ναός, πρωτοβυζαντινής εποχής, έχει δύο σειρές κολόνες στο 
εσωτερικό του και αψίδες σε όλο το μήκος των πλευρών του. Στον περίβολο του 
ναού λέγεται ότι υπήρχαν 40 εκκλησίες, μία για κάθε μάρτυρα της Σεβάστειας.  

Υπό την Τουρκική κυριαρχία το όνομα έγινε «Αγιά Σαράντι» και στη 
συνέχεια «Σαραντόζ».  



Λόγω της Βενετικής επιρροής στην περιοχή, συχνά εμφανιζόταν σε 
Δυτικούς χάρτες με το Ιταλικό όνομα «Santi Quaranta». Η χρήση αυτή 
συνεχίστηκε ακόμη και μετά την ίδρυση του Πριγκιπάτου της Αλβανίας, λόγω της 
πρώτης Ιταλικής κατοχής της περιοχής (1917-1920).  

Κατά τη δεύτερη κατοχή, στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μπενίτο Μουσολίνι 
άλλαξε το όνομα σε «Porto Edda», προς τιμή της μεγαλύτερης κόρης του.  

Μετά την αποκατάσταση της Αλβανικής ανεξαρτησίας η πόλη απέκτησε το 
Αλβανικό της όνομα «Saranda». 

Ιστορία  

Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης του 
Ογχησμού, που κατοικείτο από την Ελληνική φυλή των Χαόνων και ήκμασε ως το 
λιμάνι της πρωτεύουσάς τους Φοινίκης αλλά και στους Ρωμαϊκούς χρόνους, 
καθώς ήταν εμπορικός σταθμός για το εμπόριο μεταξύ Ηπείρου και Ιταλίας. 

Η πόλη δέχθηκε επιδρομή των Οστρογότθων το 551 μ.Χ., ενώ την ίδια 
εποχή έγινε επίσης στόχος πειρατικών επιδρομών Γοτθικών πλοίων. Σε 
μεσαιωνικό χρονικό του 1191 ο οικισμός φαίνεται ότι είχε εγκαταλειφθεί, ενώ η 
παλιά μεσαιωνική ονομασία του δεν μνημονευόταν πλέον. Από τότε το 
τοπωνύμιο προήλθε από το όνομα της γειτονικής Ορθόδοξης βασιλικής 
εκκλησίας των Αγίων Σαράντα, που χτίστηκε τον 6ο αιώνα, 1χλμ. νοτιοανατολικά 
του κέντρου της σημερινής πόλης. 

Το 1878 ξέσπασε μια Ελληνική εξέγερση και οι επαναστάτες ανέλαβαν τον 
έλεγχο των Αγίων Σαράντα και του Δέλβινου, αλλά κατεστάλη από τα Οθωμανικά 
στρατεύματα, που έκαψαν 20 χωριά στην περιοχή. 

20ός αιώνας  

Η περιοχή συμπεριελήφθη στο νεοϊδρυθέν Αλβανικό κράτος, σύμφωνα με 
το «Πρωτόκολλο της Κέρκυρας». 

Οι Άγιοι Σαράντα υπό Ιταλική κατοχή το 1917 

Καταλήφθηκε δύο φορές από την Ελλάδα, το 1913 και από το 1914 ως το 
1916, τη δεύτερη φορά από Έλληνες αντάρτες από την Αυτόνομη Δημοκρατία 
της Βορείου Ηπείρου. Το 1914 ξεκίνησαν στους Αγίους Σαράντα 
διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της προσωρινής κυβέρνησης της 
Βορείου Ηπείρου και εκείνης της Αλβανίας, που συνεχίστηκαν στη γειτονική 
Κέρκυρα και τερματίστηκαν με την αναγνώριση την αυτονομία της Βορείου 
Ηπείρου μέσα στο νεοϊδρυθέν Αλβανικό κράτος. 

Καταλήφθηκε στη συνέχεια από την Ιταλία μεταξύ 1916 και 1920, ως 
τμήμα του Ιταλικού Προτεκτοράτου της νότιας Αλβανίας.  

Οι Άγιοι Σαράντα καταλήφθηκαν από τις Ιταλικές δυνάμεις το 1939 και 
ήταν στρατηγικό λιμάνι κατά την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα.  

Κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο που ακολούθησε, η πόλη περιήλθε στον 
έλεγχο των προελαυνουσών Ελληνικών δυνάμεων στις 6 Δεκεμβρίου του 1940. 



Η κατάληψη αυτού του στρατηγικού λιμανιού επιτάχυνε περισσότερο την 
Ελληνική διείσδυση προς βορράν.  

Μετά τη Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, η πόλη 
επέστρεψε στον έλεγχο των Ιταλών. 

Στις 9 Οκτωβρίου 1944 η πόλη καταλήφθηκε από ομάδα Βρετανών 
καταδρομέων υπό τον Ταξίαρχο Τομ Τσόρτσιλ και ντόπιων παρτιζάνων του 
Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) υπό τον Ισλάμ Ραντοβίτσκα. Η 
εμπλοκή των Βρετανικών στρατευμάτων θεωρήθηκε προβληματική από το ΕΑΜ, 
που θεωρούσε ότι οι Βρετανοί θα χρησιμοποιούσαν την πόλη ως βάση τους και 
θα εγκαθιστούσαν στην περιοχή τους συμμάχους τους από την Ελλάδα, καθώς 
Βρετανικά έγγραφα δείχνουν ότι δυνάμεις του ΕΔΕΣ συμμετείχαν επίσης στην 
επιχείρηση. Πάντως τα Βρετανικά στρατεύματα αποχώρησαν γρήγορα από την 
περιοχή, αφήνοντάς τη στις Αλβανικές κομμουνιστικές δυνάμεις. 

Σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει Ελληνική κοινότητα στην πόλη, αν και 
μικρότερη. Βέβαια, συνεχίζουν να λειτουργούν τα Ελληνικά σχολεία, καθώς 
επίσης και οι εκκλησίες. 

Οικονομία  

Χάρη στην πρόσβασή τους στις ακτές και στο μεσογειακό κλίμα τους, οι 
Άγιοι Σαράντα έχουν γίνει σημαντικός τουριστικός προορισμός μετά την πτώση 
του κομμουνισμού στην Αλβανία, αν και οι επισκέπτες είναι σχεδόν αποκλειστικά 
Αλβανοί και Έλληνες. Οι Άγιοι Σαράντα, καθώς και το υπόλοιπο της Αλβανικής 
Ριβιέρας, σύμφωνα με το «Guardian», προορίζεται να γίνει το νέο «ανεξερεύνητο 
στολίδι» της υπερπλήρους Μεσογείου. Έτσι ο τουρισμός είναι η κύρια οικονομική 
δραστηριότητα, ενώ μεταξύ των άλλων είναι η αλιεία και οι κατασκευές. Θεωρείται 
ότι η οικογενειακή και εποχιακή εργασία στον τουρισμό κατά τη θερινή περίοδο 
συμβάλλει στο μετριασμό του πραγματικού ποσοστού ανεργίας.  

Πρόσφατα η πόλη έχει βιώσει μια έντονη ανεξέλεγκτη κατασκευαστική 
δραστηριότητα, που μπορεί να υπονομεύσει τις μελλοντικές τουριστικές 
προοπτικές της. Από το 2012 το Λιμάνι των Αγίων Σαράντα είναι υπό επέκταση 
για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων. Το 2014 οι Άγιοι Σαράντα φιλοξένησαν το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Dea. 

Δημογραφικά  

Το 1912, αμέσως μετά την Αλβανική Διακήρυξη Ανεξαρτησίας, ο οικισμός 
είχε μόνο 110 κατοίκους. Με την απογραφή του 1927 είχε 810 κατοίκους και δεν 
ήταν ακόμη πόλη. Τη δεκαετία του 1930 παρουσίασε δημογραφική αύξηση και 
τότε κατασκευάσθηκαν τα πρώτα δημόσια κτίρια και οι κεντρικοί δρόμοι. Το 1957 
η πόλη είχε 8.700 κατοίκους και έγινε κέντρο επαρχίας.  

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του Ελσίνκι για την Αλβανία το 1990 οι 
Άγιοι Σαράντα αριθμούσαν 17.000 κατοίκους, από τους οποίους 7.500 ανήκαν 
στην Ελληνική μειονότητα. Τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της πόλης, πριν 
από την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος (1991) , είχαν αποστερηθεί 
τα μειονοτικά τους δικαιώματα, καθώς οι Άγιοι Σαράντα δεν ανήκαν στις 
«μειονοτικές περιοχές».  



Σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση του 2013 ο πληθυσμός της πόλης είναι 
41.173. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του Ελσίνκι για την Αλβανία, το 2001 
ο Αλβανικός πληθυσμός αριθμούσε περίπου 26.500, ενώ οι υπόλοιποι ήταν 
Έλληνες περίπου 3.500 και μικρός αριθμός Βλάχων και Ρομά. Η πόλη, σύμφωνα 
με έκθεση της Επιτροπής του Ελσίνκι για την Αλβανία, έχει χάσει πάνω από τους 
μισούς Έλληνες της από το 1991 ως το 2001, λόγω της έντονης μετανάστευσης 
στην Ελλάδα.  

Οι Άγιοι Σαράντα θεωρούνται το ένα από τα δύο κέντρα της Ελληνικής 
μειονότητας της Αλβανίας, το άλλο είναι το Αργυρόκαστρο. Σύμφωνα με το 
Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων η Ελληνική κοινότητα είναι αρκούντως 
μεγάλη για να δικαιούται Ελληνικό σχολείο, σύμφωνα με την τοπική κρατική 
νομοθεσία για τις μειονότητες. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ελληνικής 
μειονότητας 42 % του πληθυσμού της πόλης ανήκει σ’ αυτή. 

2η Ημέρα ( ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝ.2015): 

ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ- Μοναστήρι Αγ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – Υψ.731 –
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ- 

07:15- 08:00. Πρωινό –‘’checkout’’- επιβίβαση . 

08:00 -0930: Αναχώρηση, με ενδιάμεση στάση το ολοκαίνουριο μοναστήρι 
του Αγίου Νικολάου Κλεισούρας, έργο και αυτό του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου 

Στον Αύλειο χώρο του το νέο στρατιωτικό νεκροταφείο που προορίζεται για τη 
συγκέντρωση των οστών των ηρώων μας και την ταφή τους στους ήδη έτοιμους 
350 τάφους (ανά 28άδες, με σταυρούς, χωρίς ακόμη ονόματα). Ένας τεράστιος 
σταυρός υψώνεται πάνω από τους τάφους.. 1η  Κατάθεση στεφάνου  

 

 



Μονή Αγίου Νικολάου, Κλεισούρα 

 Στο χωριό Κοσίνα, στα υποβλητικά στενά της Κλεισούρας, παράλληλα με 
τη ροή του ποταμού Αώου, βρίσκεται η Μονή του Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει 
το 2ο Νεκροταφείο (το 1ο βρίσκεται στο Βουλιαράτες Αργυροκάστρου), 
προορισμένο να φιλοξενήσει τα οστά των Ελλήνων Ηρώων μαχητών που 
έδωσαν την ζωή τους πολεμώντας κυρίως στην περιοχή της Κλεισούρας. 

Το όνομα Κλεισούρα, ή Κλεισώρεια, γενικά χαρακτηρίζει στενό πέρασμα, 
στενή δίοδος, που απαντάται συνηθέστερα στο σημείο συνάντησης πλαγιών δύο 
ή τριών βουνών και ειδικότερα όταν αυτές είναι βραχώδεις και απότομες, οπότε 
και πρόκειται για προσπελάσιμο φαράγγι. 

Κατάληψη της Κλεισούρας (Κατάληψη της στενωπού της Κλεισούρας) 

Η στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 με 11 Ιανουαρίου 
1941 στην Βόρεια Ήπειρο κοντά στην Κλεισούρα της Επαρχίας Πρεμετής της 
Αλβανίας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μάχες του Ελληνοϊταλικού 
Πολέμου κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Μετά από δύο εβδομάδες συγκρούσεων από την έναρξη του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, η Ελλάδα καταφέρνει να 
αποκρούσει την Ιταλική εισβολή μετά την θετική έκβαση για αυτήν των μαχών της 
Πίνδου και της Ελαίας-Καλαμά. Η μεγάλη αντεπίθεση των Ελληνικών δυνάμεων 
αρχίζει στις 9 Νοεμβρίου. Ο Ελληνικός Στρατός εισχωρεί βαθιά στο αλβανικό 
έδαφος και αναγκάζει τα Ιταλικά στρατεύματα να οπισθοχωρήσουν. Οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις κορυφώθηκαν με την κατάληψη του στρατηγικού περάσματος της 
Κλεισούρας τον Ιανουάριο του 1941.  

Η προέλαση του Ελληνικού Στρατού συνεχίζεται και μετά την επιτυχή 
αντεπίθεση του κατά τη μάχη του Μοράβα-Ιβάν. Η ήττα του Ιταλικού Στρατού 
αναγκάζει την Ιταλία να εγκαταλείψει σημαντικές θέσεις στο Αλβανικό έδαφος. Ο 
Ελληνικός Στρατός είχε τώρα υπό τον έλεγχό του σημαντικά αστικά κέντρα της 
Βορείου Ηπείρου τον Δεκέμβριο του 1940, όπως το Αργυρόκαστρο και την 
Κορυτσά. Στο πολεμικό συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου, ο διοικητής των 
επιχειρήσεων Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, εκφράζοντας την έντονη 
ανησυχία του για την πιθανότητα παρέμβασης την Γερμανίας με σκοπό την 
στήριξη των Ιταλών στο Αλβανικό μέτωπο, επέμενε στην εντατικοποίηση της 
προέλασης. Επιπλέον, ο διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου 
Αντιστράτηγος Ιωάννης Πιτσίκας και ο διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής 
Μακεδονίας Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου πρότειναν την άμεση 
κατάληψη του περάσματος της Κλεισούρας, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι 
Ελληνικές θέσεις.  

Κατά την περίοδο της Ελληνικής αντεπίθεσης, οι Ελληνικές δυνάμεις 
απείχαν πολύ από τις βάσεις ανεφοδιασμού και το οδικό δίκτυο ήταν σημαντικά 
ελλιπές σε σχέση με τις Ιταλικές δυνάμεις. Η στενωπός της Κλεισούρας ήταν μια 
ιδιαιτέρως σημαντική στρατηγική θέση για την κατάληψη της πόλης Μπεράτι και η 
τοπογραφία της περιοχής σε συνδυασμό με την κακοκαιρία που επικρατούσε, 
έκανε την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη.  

 



Η Μάχη 

Η επίθεση στο κεντρικό τομέα των επιχειρήσεων του ελληνοαλβανικού 
μετώπου έγινε από το Β' Σώμα Στρατού με τις 1η και η 11η Μεραρχίες Πεζικού. 

Κατά τη διάρκεια της μάχης, οι Ιταλοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά το 
νέο M13, ένα μεσαίας κατηγορίας τεθωρακισμένο όχημα, της 131ης 
Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Κένταυρος», για τη μετωπική επίθεση που 
ακολούθησε, αλλά το αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν καταστροφικό, καθώς τα 
τεθωρακισμένα αυτά αποδεκατίστηκαν από τις εύστοχες βολές του ελληνικού 
πυροβολικού.  

Στις 10 Ιανουαρίου, μετά από τέσσερις ημέρες σκληρών μαχών, οι 
Ελληνικές Μεραρχίες Πεζικού κατέλαβαν τελικά το πέρασμα. Η επίθεση της 5ης 
Μεραρχίας Πεζικού, που αποτελούνταν από Κρητικούς, με την κατάληψη 
στρατηγικών πλεονεκτικών θέσεων, υπήρξε καθοριστική για την έκβαση της 
μάχης για τον Ελληνικό Στρατό.  

Το Ιταλικό Επιτελείο ξεκίνησε αμέσως αντεπιθέσεις προκειμένου να 
καταλάβει εκ νέου το πέρασμα. Ο Ιταλός Αρχιστράτηγος Ούγκο Καβαλέρο (Ugo 
Cavallero) διέταξε την Ιταλική 7η Μεραρχία Πεζικού «Λύκοι της Τοσκάνης» (Lupi 
di Toscana) που ήρθε προς ενίσχυση να υποστηρίξει στην επιχειρούμενη 
επίθεση την επίλεκτη 3η Ταξιαρχία Αλπινιστών «Τζούλια», αλλά η επιχείρηση 
ήταν ελλιπέστατα προετοιμασμένη. Παρόλο που αντιμετώπισαν μόνο τέσσερα 
Ελληνικά Τάγματα, έχασαν πολύ σύντομα ένα Ιταλικό Τάγμα επειδή 
περικυκλώθηκε.  

Στις 11 Ιανουαρίου, οι Ιταλικές δυνάμεις είχαν απωθηθεί, η Μεραρχία των 
Λύκων αποδεκατίστηκε και το πέρασμα πέρασε τελικά στους Έλληνες. 

Συνέπειες 

Η κατάληψη της στρατηγικής στενωπού από τον Ελληνικό Στρατό, 
θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία από τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Ο Αρχιστράτηγος των 
βρετανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και Στρατάρχης Άρτσιμπαλντ Γουέιβελ 
(Archibald Wavell) έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Αλέξανδρο Παπάγο 
για την επιτυχία του Ελληνικού Στρατού.  

Το B' Σώμα Στρατού, μετά την κατάληψη του περάσματος της Κλεισούρας 
και της ομώνυμης πόλης προωθήθηκε με κατεύθυνση το Βεράτι και κατέλαβε 
έπειτα από μάχες τα υψώματα Τρεμπεσίνα, Μπουμπέσι και Μάλι Μανταρίτ. Η 
προέλαση διακόπτεται λόγω των καιρικών συνθηκών στις 25 Ιανουαρίου. Την 
επόμενη μέρα, οι Ιταλικές δυνάμεις προσπαθούν να επανακαταλάβουν το 
πέρασμα της Κλεισούρας, δείχνοντας ακόμα μια φορά την στρατηγική σημασία 
της περιοχής. Στην μάχη της Τρεμπεσίνας χρησιμοποιούν την Μεραρχία 
«Λελιάνο», το Τάγμα Αλπινιστών «Τζούλια», τμήματα της Τεθωρακισμένης 
Μεραρχίας «Κένταυρος» και σημαντική αεροπορική υποστήριξη. Ο Ιταλικός 
Στρατός μέχρι τις 30 Ιανουαρίου που σταματούν οι επιχειρήσεις, καταφέρνει πολύ 
μικρά αποτελέσματα.  

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η γραμμή του μετώπου σταθεροποιήθηκε, 
από την λίμνη Οχρίδα και το Πόγραδετς μέχρι την Χειμάρρα στο Ιόνιο Πέλαγος. 



09:30 -13:00. Προσκύνημα στο ύψωμα 731  

Περιγραφή  της Μάχης από Ομιλητή ( μέριμνα ΕΑΑΣ/ Παράρτημα Ξάνθης) 
– Τρισάγιο – 2η Κατάθεση Στεφανιού  και  Εθν. Ύμνος.  

 

Ο τιτάνιος αγώνας στο ύψωμα 731 μέσα από το ημερολόγιο του Ταξίαρχου 
Δημήτρη Κασλά 

Στο προσωπικό χειρόγραφο ημερολόγιο του Ταγματάρχη (τότε) 
Δημητρίου Κασλά, από το Πουρί Ζαγοράς, Διοικητή του ΙΙ (2ου) Τάγματος του 
5ου Συντάγματος Τρικάλων, που με τους στρατιώτες του υπερασπίστηκε το 
ύψωμα 731, αναφέρει:  

«(Ημέρα πρώτη: Κυριακή 9η Μαρτίου 1941, «έναρξις της επιθέσεως»)  

(Πρωινές ώρες): Την 06:30 ώραν ήρξατο τρομακτικόν και καταιγιστικόν 
πυρ του εχθρικού Πυροβολικού και όλμων. Η πρώτη ομοβροντία μιας βαρέως 
Πυροβολαρχίας ερρίφθη ακριβώς την 06:30 ώραν επί του υψώματος 731, όπου ο 
Σταθμός Διοικήσεώς μου ήτο το σύνθημα της ενάρξεως της βολής.  

Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται με αυξάνουσαν έντασιν. Σμήνη αεροπλάνων 
ρίπτουν συνεχώς τα φορτία των επί των υψωμάτων 731 και 717. Το ύψωμα 731, 
όπου το Τάγμα μου, σείεται συνεχώς, σκόνη, φωτιά και καπνός, η ατμόσφαιρα 
είναι βαρειά, δύσκολα αναπνέει κανείς από τα αέρια των εκρήξεων, κόλασις 
πυρός, μας περιβάλλαν καπνοί και αι φλόγες, δεν ημπορούμε να διακρίνουμε τι 
γίνεται εις απόστασιν 10 μέτρων. Το ύψωμα 731 ήτο δασωμένον με δέντρα 
ύψους 4-5 μέτρων, εντός διώρου έμεινε γυμνόν. Τα συρματοπλέγματά μας 
κατεστράφησαν, τα χαρακώματα ισοπεδώθηκαν, οι στρατιώται καλύπτονται εις 
τας οπάς των οβίδων και αγωνίζονται απεγνωσμένα να επανορθώσουν τας 
ζημίας, ιδίως να προστατεύσουν τα πολυβόλα και οπλοπολυβόλα από την 



καταστροφήν, από τις πέτρες και χώματα που εγείροντο από τας εκρήξεις. Τα 
υπάρχοντα επί του υψώματος 731 δύο πυροβόλα των 6,5 και αντιαρματικός 
ουλαμός των 37 κατεστράφησαν ολοτελώς.  

Περί την 07:30 ώραν κατόρθωσα να επικοινωνήσω τηλεγραφικώς δια λίγα 
λεπτά με τον Συνταγματάρχην Κετσέαν, επίσης μετά του Διοικητού του 
Συγκροτήματος Συνταγματάρχου Γεωργούλα Ν., οι οποίοι αγωνιούσαν να 
πληροφορηθούν την κατάστασίν μας. Με ερώτησαν εάν οι άνδρες του Τάγματος 
κρατούν τας θέσεις των, τους απάντησα ότι οι Λόχοι ευρίσκονται εις τας θέσεις 
των. Μου διεβίβασεν την εξής Διαταγήν γραπτήν: «Επί των θέσεών σας θ' 
αμυνθήτε μέχρις εσχάτων, Η Πατρίς, η Ανωτάτη Διοίκησις απαιτεί να 
κρατήσητε ψηλά την τιμήν των όπλων.».  

...Του απήντησα: οτιδήποτε και αν συμβή δεν θα εγκαταλείψωμεν το 731 και 
έχω πεποίθησιν ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί.  

Περί την 8ην ώραν το Πυροβολικόν του εχθρού ήρχισε να επιμηκύνη την 
βολήν του εις τα μετόπισθεν του Τάγματος και την 08:30 έπαυσεν την βολήν του 
επί των υψωμάτων 731 και 717. ΄Ητο φανερόν πλέον ότι θα ήρχιζεν η επίθεσις 
των Ιταλών. Διέταξα τους Λόχους να ετοιμάσουν τα αυτόματα και να μη βάλουν 
από μεγάλας αποστάσεις, παρά μόνον όταν οι Ιταλοί θα έφθαναν εις ωρισμένα 
σημεία του εδάφους που υπεδείχθησαν επί τόπου εις απόστασιν περίπου 200 
μέτρων.  

Περί την 09:30 ώραν οι Ιταλοί χρησιμοποιούντες τας δεξιά του 5ου Λόχου 
βαθείας γραμμάς πλησιάζουν επικινδύνως και προσεγγίζουν τα κατεστραμμένα 
συρματοπλέγματα. Αρχίζει πλέον ο αγών διά της χειροβομβίδος. Οι Ιταλοί 
δοκιμάζουν με τρόμον και φωνάς τα καταστρεπτικά αποτελέσματα των αμυντικών 
μας χειροβομβίδων.  

(Μεσημέρι): Την μεσημβρίαν προσπαθούν οι Ιταλοί να επαναλάβουν την 
επίθεσίν των, αλλά ευθύς ως αναπτύσσονται καθηλούνται και διασκορπίζονται 
από το Πυροβολικό και τα Πολυβόλα μας.  

(Απόγευμα): Το απόγευμα και ενώ μέχρι της στιγμής εκείνης τα εχθρικά 
πυρά είχον αραιωθή, εκσπά και νέα επίθεσις μετά σφοδρού βομβαρδισμού, εφ' 
ολοκλήρου του τομέως της Ι Μεραρχίας και ανασκάπτεται πάλιν το έδαφος από 
το πυροβολικόν και τας βόμβας αεροπλάνων. Οι στρατιώται περιμένουν να 
πλησιάσουν τα εχθρικά τμήματα πεζικού, τα παραλαμβάνουν με τα αυτόματα και 
τα αποδεκατίζουν με επιτυχείς ριπές και όταν ο εχθρός χρησιμοποιή τας βαθείας 
γραμμάς και προσεγγίζει τα χαρακώματα, επιτίθενται διά της χειροβομβίδος και 
της λόγχης.  

Οι Ιταλοί όμως δεν παραιτούνται. Δοκιμάζουν διά μία ακόμα φοράν, 
προτού νυκτώση, να διασπάσουν τας γραμμάς μας επί του υψώματος 731.Και η 
προσπάθεια αυτή αποκρούεται σε σοβαροτάτας απωλείας.  

(Βράδυ): Η νύκτα μας βρίσκει όλους εξηντλημένους σωματικώς. Είμεθα 
όλη την ημέραν νηστικοί. Εν τούτοις κανείς δεν θέλει να φάγη. Έχουμε άφθονο 
κονιάκ. Οι Λόχοι δεν ζητούν ψωμί αλλά χειροβομβίδας αμυντικάς και σκαπανικά 
εργαλεία. Καθ' όλην την νύκτα οι ημιονηγοί του Τάγματος, οι αφανείς αυτοί ήρωες 



επηγαινοερχόνταν εις τον σταθμόν εφοδιασμού διά να μας φέρουν εκατοντάδας 
φορτίων χειροβομβίδων, πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων.  

(Ημέρα δεύτερη: Δευτέρα 10 Μαρτίου 1941). 

(Πρωινές ώρες): «Την 7ην πρωινήν ήρχισε πάλιν το ιταλικόν πυροβολικόν. 
Εις τας 9 ώρα αρχίζει η Ιταλική επίθεσις. Αυτήν την ημέραν κατευθύνεται προς το 
αριστερόν μας διά να υπερφαλαγγίσουν το 731 εκ του αριστερού. Οι Ιταλοί 
κινούνται με μυρίας προφυλάξεις, τους καταλαμβάνει πρώτον το Πυροβολικόν 
μας και τους αποδεκατίζει. Το Πυροβολικόν των Ιταλών προσπαθεί να 
υποστηρίζει την κινουμένην φάλαγγα. Οι Ιταλοί προχωρούν κατά διαδοχικά 
κύματα με προφανή σκοπόν να καταλάβουν οπωσδήποτε το 731, χωρίς να 
λαμβάνουν υπ' όψιν τας απωλείας των. Οι Ιταλοί φθάνουν εις απόστασιν από 50-
100 μ. από την γραμμήν αντιστάσεως. Διά να εξαπατήσουν τους στρατιώτας μας 
υψώνουν λευκά μανδίλια, προς στιγμήν υπέθεσαν ότι επρόκειτο να παραδοθούν. 
Αντελήφθην εκ πρώτης στιγμής ότι επρόκειτο περί απάτης. Επενέβην αμέσως, 
διέταξα έντασιν των πυρών διά χεροβομβίδων και τοπικήν αντεπίθεσιν. Οι 
Στρατιώται κραυγάζοντες την περίφημον πολεμικήν ιαχήν «αέρα» διά της λόγχης 
και των χειροβομβίδων αιφνιδιάζουν τους Ιταλούς, οι οποίοι αρχίζουν να τρέχουν 
προς τα οπίσω, μεταβαλόντες την υποχώρησίν των εις πανικόβλητον φυγήν. Η 
επίθεσις των συνετρίβη.  

(Μεσημέρι): Ολίγον προ της μεσημβρίας διεξάγεται νέα προσπάθεια εις το 
ίδιο σημείον παρά Ιταλών κατόπιν πάλιν προπαρασκευής διά σφοδρού 
βομβαρδισμού και η επίθεσις αύτη συνετρίβη προ του ακαμάτου ηρωισμού των 
Λόχων, διά της λόγχης, μέχρι την 12:30 ώραν τρέπομεν εις νέαν άτακτον φυγήν 
τους Ιταλούς.  

(Απόγευμα): ... Εις τας 06:30 αρχίζει βομβαρδισμός επί των υψωμάτων 
731 και 717 και μετ' ολίγον νέα επίθεσις των Ιταλών και κατά των δύο πλευρών 
του υψώματος 731, δηλαδή εναντίον και των δύο Λόχων μου. Και η επίθεσις αυτή 
απεκρούσθη με βαρυτάτας απωλείας διά τον εχθρόν.  

(Βράδυ): Προς το εσπέρας νομίζουν ότι θα κλονίσουν το ηθικόν των 
στρατιωτών μας, ρίπτουν δι' αεροπλάνων χιλιάδας προκηρύξεις, καλούν τους 
στρατιώτας μας να ρίψουν τα όπλα και να σπεύσουν να παραδοθούν. Αι 
προκηρύξεις αυταί μόνον γέλωτας προσέφερον εις τους ηρωικούς οπλίτας.  

Και η δευτέρα ημέρα της επιθέσεως έκλεισε με την απόλυτον διατήρησιν 
των θέσεών μας επί του υψώματος 731, καθώς επίσης και το δεξιά μου ΙΙΙ Τάγμα 
επί του υψώματος 717.»  

Η «Εαρινή Επίθεση» των Ιταλών απέτυχε. Ο Μουσολίνι έφυγε 
ταπεινωμένος. Το ύψωμα 731 έγινε δόξα και το όνομά του γράφτηκε στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «731».  

 

 

 

 



13:00- 14:00.Κίνηση προς ΤΕΠΕΛΕΝΙ. 

 

Τεπελένι 

Το Τεπελένι ή Τεπελένιον είναι η βασική πόλη στην ομώνυμη επαρχία, του 
νομού Αργυροκάστρου στη νότια Αλβανία. Βρίσκεται στην αριστερή όχθη του 
ποταμού Αώου, περίπου 3 χιλιόμετρα κατάντι της συμβολής του με τον Δρίνο. Το 
όνομά της πόλης σημαίνει "Λόφος της Ελένης". 

Η τοποθεσία του είναι στρατηγικής σημασίας και 300 μέτρα πάνω από τον 
ποταμό βρίσκονται τα ερείπια αρχαίας ακρόπολης.  

Ο Αλή Πασάς γεννήθηκε στο γειτονικό χωριό Χόρμοβο ή Χορμόβα.  

Ιστορία 

Στα παρακείμενα Στενά του Αώου ο Μακεδονικός στρατός έφραξε το 
δρόμο προς την Ήπειρο και το 198 π.Χ. έγινε μια αποφασιστική μάχη, η Μάχη 
του ποταμού Αώου, μεταξύ ενός Ρωμαϊκού στρατού, υπό τη διοίκηση του 
Ύπατου Τίτου Κουίνκτιου Φλαμίνιου, και των Μακεδόνων υπό τη διοίκηση του 
Φιλίππου Ε'. Μετά από μια προσπάθεια για ανακωχή και μια μάχη χωρίς 
αποτέλεσμα, τελικά ο Ρωμαϊκός στρατός οδηγήθηκε από έναν βοσκό σε ένα 
σημείο από όπου μπορούσε να επιτεθεί στους Μακεδόνες και έτσι οι Ρωμαίοι 
νίκησαν. 



Οι Βυζαντινοί έκτισαν στην περιοχή αμυντικό πύργο ο οποίος 
επισκευάστηκε από τους Τούρκους τον 15ο αιώνα και αργότερα από τον Αλή 
Πασά στις αρχές του 19ου αιώνα.  

Το Φεβρουάριο του 1909 οι Νεότουρκοι επαναστάτες συναντήθηκαν στο 
Τεπελένι σε μια προσπάθεια να πάρουν με το μέρος τους, τους Αλβανούς 
εθνικιστές. 

Το 1920 ένας σεισμός κατέστρεψε την πόλη, που ανοικοδομήθηκε εξ 
ολοκλήρου στη συνέχεια. Τότε αναπτύχθηκε μια τοπική παράδοση (μάλλον 
προληπτική σε τυχόν επανάληψη) που λέει πως αν το Τεπελένι ξεπερνά κάθε 
φορά τα 100 κτήρια τότε θα καταστρέφεται. Την ίδια χρονιά 400 Ιταλοί στρατιώτες 
παραδόθηκαν στους Αλβανούς, κατά τον Πόλεμο του Αυλώνα. 

Στις 7 Απριλίου 1939 Ιταλικές δυνάμεις αποβιβάσθηκαν στην Αλβανία και 
ανέλαβαν τον έλεγχο της χώρας καθώς και του Τεπελενίου. Μετά την 
αποτυχημένη Ιταλική επίθεση στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1940, τα Αλβανικά 
στρατεύματα εγκατέλειψαν το μέτωπο με εντολή του διοικητή τους 
Συνταγματάρχη Πρενκ Περβίζι. Ο Συνταγματάρχης διαμαρτυρήθηκε και είπε στον 
Ιταλό διοικητή ότι οι Αλβανοί δεν θα γίνονταν κρέας για τα κανόνια. Ο 
Συνταγματάρχης Περβίζι με άλλους αξιωματικούς και Αλβανούς στρατιώτες 
μεταφέρθηκαν σε απομόνωση στα βουνά της βόρειας Αλβανίας. Οι Ιταλοί 
υπέστησαν βαρειά ήττα, γεγονός που δικαίωσε την "προδοσία" των Ιταλικών 
στρατευμάτων. Αυτό ήταν το πρώτο δείγμα εξέγερσης κατά της Ιταλικής κατοχής. 

Οι Ελληνικές δυνάμεις αντεπιτέθηκαν και προχώρησαν προς το Τεπελένι, 
σε μια γενική επίθεση στον Αυλώνα. Παρά τις αρκετές επιθέσεις και τη βοήθεια 
από τη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία οι Ιταλοί κατάφεραν να κρατήσουν την 
πόλη και τον Απρίλιο του 1941, μετά τη Γερμανική εισβολή στη Γιουγκοσλαβία , ο 
Ελληνικός στρατός υποχρεώθηκε να αποχωρήσει. 

Το τοπικό Ιταλικό στρατόπεδο μετατράπηκε από το μεταπολεμικό 
κομμουνιστικό καθεστώς σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Είχε κακή 
φήμη για βιαιότητες και αρρώστιες και αναφερόταν ως το "Αλβανικό Μπέλσεν", 
από το ομώνυμο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εδώ κρατούνταν 
οικογένειες, ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά των σημαντικότερων οικογενειών 
της Αλβανίας, που το καθεστώς ήθελε να καταστρέψει και να εξαλείψει. Πολλοί 
πέθαναν και οι τάφοι τους εξαφανίστηκαν. Η γη οργώθηκε και σπάρθηκε με 
σίκαλη. Ο ίδιος ο δικτάτορας Ενβέρ Χότζα έδωσε τη διαταγή να εξαφανιστούν οι 
τάφοι, όταν έμαθε ότι ανήκαν στους καταδικασμένους, τους έγκλειστους στο 
στρατόπεδο. Έκλεισε το 1954, μετά από μία επιδημία χολέρας που σκόρπισε το 
θάνατο σχεδόν σε όλους τους εγκλείστους. 

Το 1997 το Τεπελένι έγινε κεντρικό σημείο της λαϊκής εξέγερσης εναντίον 
της κυβέρνησης του Σαλί Μπερίσα. Μία λαϊκή επιτροπή ανέλαβε τον έλεγχο της 
πόλης το Μάρτιο του 1997 και απελευθέρωσε από την τοπική φυλακή τον 
αντιπολιτευόμενο πολιτικό Φάτος Νάνο. Το κίνημα εκείνο εξαπλώθηκε τον ίδιο 
μήνα στο Αργυρόκαστρο ενώ από το Τεπελένι κλάπηκε μεγάλος αριθμός όπλων, 
του αλβανικού στρατού, τα οποία διανεμήθηκαν στο λαό. 

Σήμερα στη πόλη σημαντική τοπική επιχείρηση είναι το τοπικό εργοστάσιο 
μεταλλικού νερού. Η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης είναι η ΣΚ Τεπελένι. 



ΤΕΠΕΛΕΝΙ- ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ . Απόσταση 30 χλμ.– Άφιξη  και 
Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο μας « CAJUPI 3***  ». Βόλτα/ξενάγηση στην Πόλη- 
Ομαδικό  Γεύμα, στο ξενοδοχείο μας. - Δείπνο .σε ταβέρνα στην Δερβιτσάνη με 
μουσική. Μενού ανοικτό ,παίρνει ο καθένας ότι θέλει η κλειστό ,με  ορεκτικά ,νερό 
και επιλογή από 3πιάτα .    

 

Αργυρόκαστρο 

Το Αργυρόκαστρο είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα της χώρας, με πληθυσμό 43.000 κατοίκων περίπου. Η παλιά της 
πόλη είναι εγγεγραμμένη (2005) στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, "ως σπάνιο παράδειγμα καλά διατηρημένης Οθωμανικής πόλης, 
χτισμένης από μεγαλογαιοκτήμονες".  

Βρίσκεται σε μια κοιλάδα ανάμεσα στα όρη Γκιέρε και τον Ποταμό Δρίνο, 
σε υψόμετρο 300 μ. Στην πόλη δεσπόζει το Φρούριο του Αργυροκάστρου, όπου 
κάθε πέντε χρόνια διεξάγεται το Εθνικό Φολκλορικό Φεστιβάλ του 
Αργυρόκαστρου.  

Η πόλη είναι η γενέτειρα του πρώην Αλβανού Κομμουνιστή ηγέτη Ενβέρ 
Χότζα και του σημαντικού συγγραφέα Ισμαήλ Κανταρέ. Φιλοξενεί το 
Πανεπιστήμιο Εκρέμ Τσαμπέι. 

Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει στο Αργυρόκαστρο κεραμικά αντικείμενα της 
πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που πρωτοεμφανίσθηκαν στην ύστερη Εποχή του 
Ορείχαλκου στο Πάζοκ της Επαρχίας του Ελμπασάν και βρίσκονται σε όλη την 
Αλβανία. Οι αρχαιότεροι καταγεγραμμένοι κάτοικοι της περιοχής γύρω από το 
Αργυρόκαστρο ήταν η Ελληνική φυλή των Χαόνων. 

Η πόλη εμφανίζεται καταγεγραμμένη στην ιστορία το 1336 με το Ελληνικό 
της όνομα Αργυρόκαστρο ή Αργυρούπολη, ως τμήμα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Η θεωρία ότι η πόλη πήρε το όνομά της από την Πριγκίπισσα 
Αργυρώ, μυθική μορφή για την οποία ο Ισμαήλ Κανταρέ έγραψε ένα ποίημα τη 
δεκαετία του 1960 είναι ψευδοετυμολογία, καθώς η πριγκίπισσα λέγεται ότι έζησε 
αργότερα, το 15ο αιώνα. 

Έγινε αργότερα κέντρο του τοπικού πριγκιπάτου, υπό τον Αλβανό 
άρχοντα Γκιον Ζενεμπίσι (1373-1417), πριν υποταχθεί στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία για τους πέντε επόμενους αιώνες.  

Αν και καταλήφθηκε από τον Ελληνικό Στρατό κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους λόγω του μεγάλου Ελληνικού πληθυσμού του, τελικά προσαρτήθηκε 
στο νεοϊδρυμένο κράτος της Αλβανίας το 1913. Αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά 
αντιδημοφιλές για τον τοπικό ελληνικό πληθυσμό, που εξεγέρθηκε και μετά από 
αρκετούς μήνες ανταρτοπόλεμου ίδρυσε τη βραχύβια Αυτόνομη Δημοκρατία της 
Βορείου Ηπείρου με πρωτεύουσα το Αργυρόκαστρο το 1914. Αποδόθηκε τελικά 
στην Αλβανία το 1921.  

Τα τελευταία χρόνια η πόλη έζησε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που 
οδήγησαν σε μείζονα πολιτική αστάθεια στην Αλβανία το 1997. 



Εκτός από τους Αλβανούς, στην πόλη ζει σημαντική Ελληνική μειονότητα. 
Το Αργυρόκαστρο, μαζί με τους Άγιους Σαράντα, θεωρείται ένα από τα κέντρα 
της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και στην πόλη υπάρχει Ελληνικό 
προξενείο. 

Ιστορία 

Τα τείχη της πόλης χρονολογούνται απο τον 3ο αιώνα μ.Χ. Τα ψηλά 
πέτρινα τείχη της Ακρόπολης χτίστηκαν μεταξύ του 6ου και του 12ου αιώνα. Την 
περίοδο αυτή το Αργυρόκαστρο αναπτύχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο, 
γνωστό και ως Αργυρόπολις. 

Σύμφωνα με τον Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή, που επισκέφτηκε 
την πόλη το 1670, εκείνη την εποχή υπήρχαν 200 σπίτια μέσα στο κάστρο, 200 
στη Χριστιανική ανατολική συνοικία του Κιουτσούκ Βαρός (που σημαίνει μικρή 
συνοικία έξω από το κάστρο), 150 σπίτια στο Μπουγιούκ Βαρός (που σημαίνει 
μεγάλη συνοικία έξω από το κάστρο) και έξι ακόμη συνοικίες : Παλόρτο, Βούτος, 
Ντούναβατ, Μάναλατ, Χατζή Μπέη και Μεμή ΜΠέη, που Palorto, Vutosh, 
Dunavat, Manalat, Haxhi Bey, and Memi Bey, που απλώνονταν σε οκτώ λόφους 
γύρω από το κάστρο. Σύμφωνα με τον περιηγητή η πόλη είχε εκείνη την εποχή 
περίπου 2.000 σπίτια, οκτώ τζαμιά, τρεις εκκλησίες, 280 καταστήματα, πέντε 
πηγές και πέντε πανδοχεία. 

Το 1811 το Αργυρόκαστρο αποτέλεσε τμήμα του Πασαλικίου των 
Ιωαννίνων, του οποίου τότε ηγείτο ο γεννημένος στην Αλβανία Αλή πασάς και 
μετατράπηκε σε ημιαυτόνομο φέουδο στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια μέχρι το θάνατό 
του το 1822. Μετά την κατάργηση του Πασαλικίου το 1868, η  πόλη ήταν 
πρωτεύουσα του Σαντζακίου του Εργκιρί (το Τουρκικό όνομα του 
Αργυρόκαστρου).  

Στις 23 Ιουλίου 1880 επιτροπές από τη νότια Αλβανία της Λίγκας του 
Πρίζρεν οργάνωσαν στην πόλη ένα συνέδριο, στο οποίο αποφασίστηκε ότι αν οι 
κατοικούμενες από Αλβανούς περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
προσαρτηθούν στις γειτονικές χώρες, αυτοί θα επαναστατούσαν.  

Κατά την Αλβανική Εθνική Αφύπνιση (1831–1912) η πόλη ήταν σημαντικό 
κέντρο του κινήματος και έχει αναφερθεί ότι ορισμένες ομάδες στην πόλη έφεραν 
πορτρέτα του Σκεντέρμπεη, του εθνικού ήρωα των Αλβανών εκείνη την περίοδο. 

Δεδομένου του μεγάλου Ελληνικού πληθυσμού της, η πόλη διεκδικήθηκε 
και καταλήφθηκε από την Ελλάδα κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο του 1912-1913, 
μετά την αποχώρηση των Οθωμανών από την περιοχή. Εντούτοις 
παραχωρήθηκε στην Αλβανία. σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκη του 
Λονδίνου του 1913 και του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας της 17 Δεκεμβρίου 
1913. 

Η τροπή αυτή των γεγονότων αποδείχθηκε εξαιρετικά αντιδημοφιλής για 
τον τοπικό ελληνικό πληθυσμό και οι αντιπρόσωποί τους, υπό τον Γεώργιο 
Χρηστάκη - Ζωγράφο, διαμαρτυρόμενοι σχημάτισαν στο Αργυρόκαστρο την 
Πανηπειρωτική Συνέλευση. Η Συνέλευση, αντί ενσωμάτωσης στην Ελλάδα 
ζήτησε τουλάχιστον είτε τοπική αυτονομία είτε κατοχή από δυνάμεις των 



Μεγάλων Δυνάμεων για τους νομούς Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και 
Κορυτσάς.  

Το Μάρτιο του 1914 ανακηρύχθηκε στο Αργυρόκαστρο η Αυτόνομη 
Δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου, που αναγνωρίσθηκε από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Η Δημοκρατία αυτή ήταν όμως 
βραχύβια, καθώς η Αλβανία διαλύθηκε με την έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου 
Πόλεμου. Ο Ελληνικός στρατός επέστρεψε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1914 και 
κατέλαβε πάλι το Αργυρόκαστρο, με τους Αγίους Σαράντα και την Κορυτσά.  

Τον Απρίλιο του 1916 η Βόρεια Ήπειρος, περιλαμβανομένου του 
Αργυρόκαστρου, προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Η Σύνοδος Ειρήνης του Παρισιού 
του 1919 επανέφερε το προπολεμικό καθεστώς, επικυρώνοντας ουσιαστικά τη 
συνοριακή γραμμή, που είχε αποφασιστεί με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας το 
1913 και η πόλη πέρασε πάλι υπό Αλβανικό έλεγχο. 

Τον Απρίλιο του 1939, η πόλη καταλήφθηκε από την Ιταλία, μετά την 
Ιταλική εισβολή στην Αλβανία. Στις 8 Δεκεμβρίου 1940, κατά τον Ελληνοϊταλικό 
Πόλεμο ο Ελληνικός Στρατός μπήκε στην πόλη, όπου και παρέμεινε για μια 
περίοδο πέντε μηνών, πριν συνθηκολογήσει με τους Γερμανούς τον Απρίλιο του 
1941 και την επιστροφή της πόλης στην Ιταλική διοίκηση.  

Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1943 η πόλη 
καταλήφθηκε από Γερμανικές δυνάμεις και τελικά επέστρεψε στον Αλβανικό 
έλεγχο το 1944. 

Το μεταπολεμικό Κομμουνιστικό καθεστώς ανέπτυξε την πόλη ως 
εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Αναβαθμίστηκε σε μουσειακή πόλη, καθώς 
ήταν η γενέτειρα του Κομμουνιστή ηγέτη της Αλβανίας Ενβέρ Χότζα, που 
γεννήθηκε εκεί το 1908. Το σπίτι του μετατράπηκε σε μουσείο. 

Το Αργυρόκαστρο υπέφερε από πολλά οικονομικά προβλήματα, μετά τον 
τερματισμό της κομμουνιστικής εξουσίας το 1991. Την άνοιξη του 1993 η πόλη 
έγινε κέντρο ανοιχτών συγκρούσεων μεταξύ της Ελληνικής μειονότητας και της 
Αλβανικής αστυνομίας. Η πόλη επλήγη ιδιαίτερα από την κατάρρευση το 1997 
μιας τεράστιας "οικονομικής πυραμίδας", που αποσταθεροποίησε το σύνολο της 
Αλβανικής οικονομίας. Η πόλη έγινε εστία μιας εξέγερσης κατά του Σαλί 
Μπερίσα. Έγιναν βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που τελικά τον 
ανάγκασαν να παραιτηθεί. Στις 16 Δεκεμβρίου 1997 το σπίτι του Χότζα έπαθε 
ζημιές από επίθεση αγνώστων αλλά στη συνέχεια αποκαταστάθηκε. 

Θρησκεία και πολιτισμός 

Το 1925 η Αλβανία έγινε η έδρα της Μουσουλμανικής σέκτας των 
Μπεκτασήδων δερβίσηδων. Η σέκτα είχε την έδρα της στα Τίρανα και το 
Αργυρόκαστρο ήταν μία από τις έξι περιφέρειές της στην Αλβανία, με κέντρο τον 
τεκέ του Ασίμ Μπαμπά. Η πόλη διατηρεί σημαντικό αριθμό Μπεκτασήδων και 
Σουνιτών Μουσουλμάνων. Στο παρελθόν υπήρχαν 15 τεκέδες και τζαμιά, από τα 
οποία το 1945 λειτουργούσαν 13. Έχει απομείνει μόνο ένα τζαμί. Τα υπόλοιπα 12 
καταστράφηκαν ή έκλεισαν κατά την Πολιτιστική Επανάσταση της κομμουνιστικής 
κυβέρνησης το 1967. 



Η πόλη είναι έδρα μιας Ορθόδοξης επισκοπής, που υπάγεται στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. 

Ο Οθωμανός περιηγητής του 17ου αιώνα Εβλιγιά Τσελεμπί, που 
επισκέφθηκε την πόλη το 1670, την περιέγραψε με λεπτομέρεια. Μια Κυριακή 
άκουσε ένα "βαϊτίμ", το παραδοσιακό Αλβανικό μοιρολόι για το νεκρό, από 
επαγγελματία θρηνωδό. Ο περιηγητής βρήκε την πόλη τόσο θορυβώδη, που τη 
βάφτισε "πόλη των θρήνων". 

Το μυθιστόρημα «Το χρονικό της πέτρινης πόλης» του Αλβανού 
συγγραφέα Ισμαήλ Κανταρέ αφηγείται την ιστορία της πόλης κατά την Ελληνική 
και Ιταλική κατοχή στον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και επεκτείνεται στα έθιμα 
των κατοίκων του Αργυρόκαστρου.  

Σε ηλικία είκοσι τεσσάρων ετών, το 1941 η Αλβανή συγγραφέας Μουσίνε 
Κοκαλάρι (1917-1983) έγραψε μια 80σέλιδη συλλογή νεανικών διηγημάτων στη 
μητρική της διάλεκτο του Αργυρόκαστρου « Όπως μου λέει η γιαγιά μου». Το 
βιβλίο αφηγείται τον καθημερινό αγώνα των γυναικών του Αργυρόκαστρου και 
περιγράφει τα επικρατούντα ήθη στην περιοχή. 

Στο Αργυρόκαστρο, κοιτίδα τόσο Αλβανικών όσο και Ελληνικών 
πολυφωνικών τραγουδιών, διεξάγεται επίσης το Εθνικό Φολκλορικό Φεστιβάλ, 
κάθε πέντε χρόνια. Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1968 και γίνεται στο χώρο του 
Κάστρου του Αργυρόκαστρου.  

Στην πόλη εκδίδεται επίσης η Ελληνόφωνη εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα». 
Πρωτοεκδοθείσα το 1945, ήταν το μόνο Ελληνόφωνο έντυπο μέσο που 
επιτρεπόταν στη Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας. 

Αξιοθέατα 

Η πόλη είναι κτισμένη στην πλαγιά που περιβάλλει την ακρόπολη, σε ένα 
οροπέδιο. Αν και τα τείχη της πόλης χτίστηκαν τον τρίτο αιώνα και η ίδια η πόλη 
μνημονεύεται για πρώτη φορά το 12ο αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος των 
υπαρχόντων κτιρίων χρονολογείται από το 17ο και το 18ο αιώνα.  

Πολλά σπίτια στο Αργυρόκαστρο έχουν ένα ξεχωριστό τοπικό στυλ, που 
έχει χαρίσει στην πόλη το προσωνύμιο "Πόλη της Πέτρας", γιατί τα περισσότερα 
παλιά σπίτια έχουν στέγες καλυμμένες με πέτρινες λαξευτές πλάκες. Ένα σχεδόν 
ταυτόσημο στυλ βλέπουμε στην περιοχή του Πηλίου και στα Ζαγοροχώρια.  

Ο χαρακτηριστικός τύπος κατοικίας είναι κατασκευή από ογκόλιθους, ψηλή 
μέχρι πέντε πατώματα. Υπάρχουν σκάλες εσωτερικές και εξωτερικές, που 
περιβάλλουν την κατοικία. Πιστεύεται ότι αυτός ο σχεδιασμός προέρχεται από 
οχυρωμένες αγροικίες, χαρακτηριστικές της νότιας Αλβανίας. Το χαμηλότερο 
πάτωμα του κτιρίου περιλαμβάνει δεξαμενή και στάβλο. Το επόμενο πάτωμα 
αποτελείται από ένα δωμάτιο υποδοχής και ένα δωμάτιο για την οικογένεια με 
τζάκι. Τα παραπάνω πατώματα είναι για πολυμελείς οικογένειες και συνδέονται 
με εσωτερικές σκάλες. Μετά την ένταξη του Αργυρόκαστρου στην UNESCO 
αρκετές κατοικίες έχουν αναστηλωθεί, όμως άλλες συνεχίζουν να ερειπώνονται. 

Υπάρχουν σήμερα στο Αργυρόκαστρο πάνω από 200 κατοικίες, 
διατηρούμενες ως "πολιτιστικά μνημεία". 



Η πόλη, μαζί με το Μπεράτ, ήταν από τις λίγες Αλβανικές πόλεις που 
διασώθηκαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 από εκσυγχρονιστικά 
προγράμματα ανοικοδόμησης. Και οι δύο πόλεις απέκτησαν το καθεστώς της 
"πόλης-μουσείου" και είναι Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Το Κάστρο του Αργυρόκαστρου δεσπόζει πάνω από την πόλη και ελέγχει 
το σημαντικό στρατηγικά δρόμο κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού. Είναι 
ανοιχτό για τους επισκέπτες και περιλαμβάνει ένα στρατιωτικό μουσείο και 
διαθέτει κατειλημμένα πυροβόλα και ενθύμια της Κομμουνιστικής αντίστασης 
κατά της Γερμανικής κατοχής, καθώς και κατειλημμένο αεροσκάφος της 
Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, για να θυμίζει τον αγώνα του 
Κομμουνιστικού καθεστώτος κατά των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Προσθήκες 
στο κάστρο έγιναν το 19ο και τον 20ό αιώνα από τον Αλή Πασά του Τεπελενίου 
και την Κυβέρνηση του Βασιλιά Ζόγου. Σήμερα έχει πέντε πύργους, ένα πύργο 
ρολογιού, μια εκκλησία, υδατοπηγές, σταύλους αλόγων και πολλά άλλα. Το 
βόρειο τμήμα του κάστρου μετατράπηκε σε φυλακή από την κυβέρνηση του 
Ζόγου, όπου ήταν έγκλειστοι πολιτικοί κρατούμενοι κατά το κομμουνιστικό 
καθεστώς. 

Το Αργυρόκαστρο διαθέτει μια παλιά Οθωμανική (κλειστή) αγορά, που 
κατασκευάσθηκε αρχικά το 17ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε το 19ο, μετά από 
πυρκαγιά.  

Το Τζαμί του Αργυρόκαστρου, χτισμένο το 1757, δεσπόζει στην αγορά. 

Οικονομία 

Το Αργυρόκαστρο είναι κυρίως εμπορικό κέντρο με μερικές βιομηχανίες 
παραγωγής κυρίως τροφίμων, δερμάτων και υφασμάτων. Πρόσφατα έχει 
ανεγερθεί στην πόλη μια περιφερειακή αγορά, που εμπορεύεται τοπικά 
παραγόμενα τρόφιμα. Δεδομένης της δυνατότητας της νότιας Αλβανίας να 
προμηθεύει βιολογικά προϊόντα και της σχέσης της με την αντίστοιχη γειτονική 
πόλης των Ιωαννίνων είναι πιθανόν η αγορά να επικεντρωθεί στο μέλλον σε 
βιολογικά τρόφιμα. Όμως, προς το παρόν η εμπορία τέτοιων προϊόντων απέχει 
πολύ από τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης, που ιδρύθηκε το 1988, προωθεί το 
εμπόριο με τις Ελληνικές μεθοριακές περιοχές. Στο πλαίσιο της βοήθειας της 
Ελλάδας προς την Αλβανία, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κατασκεύασαν στην 
πόλη ένα νοσοκομείο. 

Τα τελευταία χρόνια πολλές παραδοσιακές κατοικίες ανακατασκευάζονται 
και παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες τους να επιστρέψουν, αναζωογονώντας 
έτσι τον τουρισμό ως δυνητική πηγή εισοδήματος για την τοπική οικονομία. 
Εντούτοις πολλές κατοικίες συνεχίζουν να ερειπώνονται λόγω έλλειψης 
επενδύσεων, εγκατάλειψης ή ακατάλληλων ανακαινίσεων, καθώς οι ντόπιοι 
τεχνίτες δεν είναι ενταγμένοι σε αυτά τα προγράμματα.  

Το 2010, μετά την Ελληνική οικονομική κρίση, η πόλη ήταν μία από τις 
πρώτες περιοχές της Αλβανίας που επλήγη, καθώς πολλοί Αλβανοί μετανάστες 
στην Ελλάδα μένουν άνεργοι και έτσι επιστρέφουν στην πατρίδα τους. 

 



Εκπαίδευση 

Το πρώτο σχολείο της πόλης, Ελληνόγλωσσο, κατασκευάσθηκε το 1663. 
Χρηματοδοτήθηκε από ντόπιους εμπόρους και λειτούργησε υπό την επίβλεψη 
του τοπικού επισκόπου. Το 1821, όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, 
καταστράφηκε αλλά άνοιξε πάλι το 1830. Το 1727 άρχισε να λειτουργεί στην 
πόλη ένας μεντρεσές, που συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα επί 240 χρόνια, 
οπότε έκλεισε λόγω της Πολιτιστικής Επανάστασης που εφαρμόσθηκε στην 
κομμουνιστική Αλβανία. Το 1861-62 ιδρύθηκε ένα Ελληνόγλωσσο σχολείο 
θηλέων, υποστηριζόμενο οικονομικά από το ντόπιο Έλληνα ευεργέτη Χρηστάκη 
Ζωγράφο.  

Το πρώτο Αλβανόγλωσσο σχολείο στο Αργυρόκαστρο άνοιξε το 1886.  

Σήμερα το Αργυρόκαστρο έχει επτά γυμνάσια, δύο γενικά λύκεια και δύο 
επαγγελματικά. 

Στην πόλη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Εκερέμ Τσαμπέι, που άνοιξε το 
1968.  

Το 2006, μετά από συζητήσεις μεταξύ της Ελληνικής και της Αλβανικής 
κυβέρνησης, συμφωνήθηκε η ίδρυση ενός δεύτερου, Ελληνόγλωσσου, 
πανεπιστημίου στο Αργυρόκαστρο. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 35 φοιτητές 
το 2010, αλλά η λειτουργία ανεστάλη ξαφνικά, όταν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
αρνήθηκε να παρέχει καθηγητές για το επόμενο σχολικό έτος και η Ελληνική 
κυβέρνηση και το Ίδρυμα Λάτση απέσυραν τη χρηματοδότηση. 

Δημογραφικά 

Η πόλη έχει 43.000 κατοίκους. Το Αργυρόκαστρο έχει μια Ελληνική 
μειονότητα, που σύμφωνα με μια πηγή αριθμούσε 4.000 το 1989, επί συνολικού 
πληθυσμού 30.000, αν και Έλληνες εκπρόσωποι έχουν υποστηρίξει ότι 32% της 
πόλης είναι Έλληνες. Το Αργυρόκαστρο θεωρείται το κέντρο της Ελληνικής 
μειονότητας της Αλβανίας.  

  

3η Ημέρα  28 ΙΟΥΝ.2015 – 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΚΑΒΙΑ –ΔΟΛΟ(*) –ΚΑΛΠΑΚΙ (* )  --ΞΑΝΘΗ 

07:15- 08:00. Πρωινό –‘’checkout’’- επιβίβαση . 

08:30 – 09.45 . Αναχώρηση από Αργυρόκαστρο και μετά απο 28 χλμ 
φθάνουμε στο χωριό  Βουλιαράτες. Ένα από τα 24 χωριά της επαρχίας 
Δρόπολης, 6 χλμ από τα σύνορα, δίπλα στο δρόμο Κακαβιάς – Αργυροκάστρου. 
Στο χωριό λειτουργεί από το 2000  το οικοτροφείο Θηλέων« Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, 
ΑΝΘΟΣ το ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ», έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Δίπλα στο 
χωριό, ο ομογενής Μπάκος Ιωάννης, είχε χτίσει εκκλησάκι, στον προαύλιο χώρο 
του οποίου είχαν ταφεί έλληνες στρατιώτες, τους τάφους των οποίων και 
φρόντιζε, όπως και οι άλλοι κάτοικοι. Επί Χότζα, έκρυψε τους σταυρούς και 
τηρούσε με μεγάλη μυστικότητα τον κατάλογο με τα ονόματα των νεκρών 
στρατιωτών, όπως μας διηγήθηκε ο Γ. Μπάκος (ή Πάκος), που από ετών 



φροντίζει τους τάφους και το ηρώο. Μετά το 1991 ιδρύθηκε το σημερινό 
στρατιωτικό νεκροταφείο, επισκευάσθηκε το παλαιό μικρό εκκλησάκι, αφιερώθηκε 
στην Αγία Σκέπη και εγκαινιάσθηκε την 28η Οκτ 1999. Επίσκεψη στο Στρατιωτικό 
Νεκροταφείο . Τρισάγιο  και 3η  Κατάθεση Στεφανιού και  Εθνικός Ύμνος. 

   

  10:00 -13:15.  Κίνηση: Σύνορα της Κακκαβιάς- Δολό- Καλπάκι.  

Μετά  της διατυπώσεις και τους ελέγχους αναχωρούμε για το  Δολό. Άφιξη 
στο  Δολό  Πωγωνίου  Ιωαννίνων.  Περιήγηση στα αξιοθέατα  ,καφές. 

Δολό Ιωαννίνων 

Το Δολό Ιωαννίνων είναι ένα από τα 40 χωριά που ανήκουν στα 
Πωγωνοχώρια, χτισμένο σε υψόμετρο 800μ. στο όρος Κουτσόκρανο. Βρίσκεται 
δίπλα στο φαράγγι του Κουβαρά, μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
ιδανική για τους λάτρεις του περιπατητικού τουρισμού. Το Δολό αποτελεί σήμερα 
μέρος της Διευρυμένης Κοινότητας Πωγωνιανής, η οποία αποτελείται από τα 
χωριά Πωγωνιανή Ιωαννίνων, Δρυμάδες, Σταυροσκιάδι. 

Το Δολό - το πρώτο όνομά του ήταν Δελή (σλάβικα) που σημαίνει κάτι το 
χαμηλό και το κάτω σε σύγκριση με το υψηλό του ευρισκόμενο ορεινό 
συγκρότημα - βρίσκεται στα κράσπεδα του ορεινού συγκροτήματος που 
ονομάζεται Κουτσόκρανο και κάτω από το ύψωμα του Αγ. Χριστοφόρου. Ο 
παλιός συνοικισμός, ίσως να ήταν στη θέση που είναι σήμερα γνωστή ως 
"χαλάσματα" και η οποία πριν πάθει καθίζηση θα ήταν ισόπεδη με την πλαγιά 
"Παρακάτωνα".  

Η ανέγερση της κεντρικής εκκλησίας προς τιμή του Αγίου Νικολάου έγινε 
το 1814. Στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπάρχουν σημάδια παλιών 
μνημάτων. Χτίστηκε στη θέση παλιότερης εκκλησίας, την οποία το 1740 τη 
μεγάλωσαν. Η οικοδομή έγινε λίθινη, στερεή με μικρά παράθυρα. Εσωτερικά 
χωρίζεται στο Άγιο Βήμα, ανδρωνίτη και γυναικωνίτη. 



Γύρω στα 1760 μπορούμε να υπολογίσουμε την ύπαρξη δασκάλου στο 
Δολό, τον Παπά-Μπέλλο, ο οποίος γνώριζε γραφή και ανάγνωση και δίδασκε 
στον νάρθηκα της πρώτης εκκλησίας. Το 1824 χτίστηκε το πρώτο σχολικό κτίριο 
πάνω από την εκκλησία. Το 1848 χτίστηκε δίπλα μεγαλύτερο κτίριο. Το 1874 με 
1880 χτίστηκε παραπλεύρως νέο διώροφο κτίριο. Το 1886 φοιτούσαν στο 
σχολείο 70-80 αγόρια και κορίτσια. 

Αναχωρούμε από το Δολό με προορισμό το Καλπάκι. 

 

Στο  Πολεμικό Μουσείο Αγώνα 1940 . Οι στρατιώτες ξεναγοί λύνουν τις 
απορίες των επισκεπτών σχετικά με τα γεγονότα 
του πολέμου και υπάρχουν πλούσια εκθέματα, 
γραφική και ηχητική αναπαράσταση της μάχης 
του Καλπακίου.  

Επίσκεψη (με τα πόδια), της σπηλιάς  που 
χρησιμοποιήθηκε 
ως Στρατηγείο 
του Διοικητή της 
8ης Μεραρχίας, 
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την είσοδο της 
σπηλιάς κοσμεί η προτομή του  
Υποστρατήγου Χαράλαμπου Κατσιμήτρου, 
που με την πίστη του να υπερασπιστεί τη γραμμή 
άμυνας Ελαίας - 
Καλαμά καθήλωσε τις 

Ιταλικές δυνάμεις στο Καλπάκι. 

Μετάβαση (με το λεωφορείο) στον διπλανό 
λόφο ‘’Σειλητούρια’’, όπου  δεσπόζει το γιγάντιο 
μπρούτζινο άγαλμα του πολεμιστή στρατιώτη του 
'40. Στην πλαγιά του λόφου προφήτης Ηλίας, το 
καλοδιατηρημένο ΟΧΙ θυμίζει την εποχή και το έπος 
του '40. 



Καλπάκι Ιωαννίνων 

Το Καλπάκι πριν τον πόλεμο του 1940 ήταν σχεδόν ακατοίκητο. Υπήρχαν 
λίγες καλύβες και ένα-δυο καφενεία για τους περαστικούς στρατιώτες που είχαν 
έξοδο από το στρατόπεδο που βρίσκεται λίγο πριν το Καλπάκι. Σε αυτό 
στέλνονταν οι στρατιώτες προς αναμόρφωση. Είναι γνωστό για την ιστορία του 
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Μάχη του Καλπακίου) κατά την εισβολή 
των Ιταλών. 

Σήμερα το Καλπάκι είναι η έδρα του Δήμου Πωγωνίου. Αποτελεί σπουδαίο 
συγκοινωνιακό κόμβο όπου και οφείλει την συνεχόμενη ανάπτυξή του. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε το εργοστάσιο εμφιαλώσεως νερού και αναψυκτικών (στο τοπικό 
διαμέρισμα του χωριού Νεγράδες), τα σύγχρονα θερμοκήπια ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (φωτοβολταϊκά) 
κ.τ.λ., τα οποία προσδίδουν αναπτυξιακή δυναμική.  

Μάχη του Καλπακίου (πολύ περιληπτικά) 

Παραμονές του 1940 η 8η Μεραρχία Ηπείρου με επικεφαλής τον 
υποστράτηγο Κατσιμήτρο Χαράλαμπο οργάνωσε την άμυνα στα γύρω υψώματα 
της Γκραμπάλας, της Ασόνισσας, της Βελλάς και των Γρεμισιών. Στο ύψωμα της 
Βελλάς διασώζονται μέχρι σήμερα τα ίχνη των χαρακωμάτων.  

Ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος, παρά τις αντίθετες απόψεις του Γενικού 
Επιτελείου που προέβλεπε άμυνα στα Τζουμέρκα, διέταξε να κρατήσει την 
γραμμή άμυνας στο Καλπάκι μέχρι εσχάτων. Πέτυχε να αναχαιτίσει την Ιταλική 
εισβολή και στις 10 Νοεμβρίου 1940 η 8η Μεραρχία πέρασε από την άμυνα στην 
επίθεση. Ιδιαίτερα στα υψώματα της Γκραμπάλας, ανατολικά του Καλπακίου, 
έγιναν οι πιο αιματηρές συγκρούσεις.  

 

14:30-23:00.   Αναχώρηση από ΚΑΛΠΑΚΙ, στάση στο ΜΕΤΣΟΒΟ ή 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ για φαγητό και στην συνέχεια αναχωρούμε για Ξάνθη, με ενδιάμεσες 
στάσεις , ΣΕΑ  Βέροιας(ΟΛΥΜΠΟΣ) ΠΛΑΖΑ και ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ. 

 

 



Δημήτριος Γ. Κασλάς (1901- 1966) 

 

Ο Δημήτριος Γ. Κασλάς υπήρξε Έλληνας στρατιωτικός και 
αντιστασιακός. Πήρε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία, στον Ελληνοϊταλικο 
πόλεμο, στην Εθνική Αντίσταση και στα Δεκεμβριανά. Κυρίως έμεινε γνωστός 
μετά θάνατον για την συνεισφορά του ως διοικητής στο ΙΙ/5 τάγμα πεζικού στην 
απόκρουση της Ιταλικής επίθεσης στο 731 ύψωμα. Λόγω της συμμετοχής του 
στον ΕΛΑΣ αποστρατεύθηκε από το Ελληνικό στρατό και εξορίστηκε. 

Η στρατιωτική διαδρομή του Δημητρίου Καζήλα (Κασλά) ξεκινά στις 24 
Ιουνίου του 1920 όπου και κατετάγη κληρωτός στη Λάρισα με αριθμό μητρώου 
16251. Από την Ι Μεραρχία πεζικού στη Λάρισα μεταβαίνει την 1η Αυγούστου 
1920 στην Σμύρνη, και ειδικότερα στην ΙΙ Μεραρχία Σμύρνης. 

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανήκει στο Τάγμα Ασφαλείας Σμύρνης και 
την 1η Ιανουαρίου του 1922 φέρει τον βαθμό του δεκανέα. Τον Ιανουάριο του 
1922 συμμετέχει σε στρατιωτικές εξετάσεις καταφέρνοντας να εισαχθεί στον 
Ουλαμό Εφέδρων Αξιωματικών του Αφιόν Καραχισάρ. Σ’ αυτές τις εξετάσεις 
έδωσαν εξετάσεις 1200 άτομα, πέτυχαν 225 και ο Δημήτριος Κασλάς κατέλαβε 
την θέση 97. 

Την 1η Φεβρουαρίου του 1922 εγγράφεται στις δυνάμεις του Ουλαμού 
Εφέδρων Αξιωματικών του Αφιόν Καραχισάρ, ενώ στην συνέχεια προάγεται σε 
Έφεδρο Ανθυπασπιστή. 

Στις 10 Αυγούστου του 1922, μετά την κατάρρευση του Μετώπου, 
συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και κρατείται έως τον Απρίλιο του 1923. Αμέσως μετά 
την επιστροφή του από την αιχμαλωσία, στις 3 Ιουνίου 1923, σε ηλικία 22 ετών, 
ονομάζεται Έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Στις 18 Μαρτίου 1924 κατατάσσεται στις 
τάξεις των μόνιμων αξιωματικών του Στρατού ως μόνιμος Ανθυπασπιστής και 
στις 3 Ιουλίου του 1925 προάγεται σε Ανθυπολοχαγό. 

Τον Φεβρουάριο του 1926 ο Δημήτριος Κασλάς υπηρετεί στο 42ο 
Σύνταγμα Ευζώνων, ενώ τον Απρίλιο του 1928 στον ΧΙ Συνοριακό Τομέα. Τον 



Οκτώβριο του 1929 υπηρετεί στο 13ο Σύνταγμα Πεζικού και τον Αύγουστο του 
1930 υπηρετεί ξανά στο 42ο Σύνταγμα Ευζώνων. 

Η στρατιωτική εξέλιξη στην ανώτερη στρατιωτική βαθμίδα δεν θα αργήσει 
να έρθει για τον Δημήτριο Κασλά, και στις 24 Ιουνίου του 1931 προάγεται σε 
Υπολοχαγό. Ο βαθμός του Λοχαγού έρχεται τρία χρόνια αργότερα, στις 9 
Νοεμβρίου του 1934. Η 1η Απριλίου του 1936 βρίσκει τον Δημήτριο Κασλά στο 
2ο Σύνταγμα Πεζικού ενώ δύο χρόνια αργότερα, στις 11 Απριλίου του 1938 
υπηρετεί στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού στα Τρίκαλα. 

Κατά την έκρηξη του πολέμου το 1940 υπηρετούσε στο 5ο Σύνταγμα 
Πεζικού Τρικάλων. Ξεκίνησε ως λοχαγός, αναλαβών κατά την διάρκεια των 
μαχών τη Διοίκηση του ΙΙ/5 Tάγματος, προαχθείς επ’ ανδραγαθία στο πεδίο της 
μάχης σε ταγματάρχη. Το αποκορύφωμα της ένδοξης πορείας του Tάγματος είναι 
η απόκρουση της σχεδιαθείσης με την παρουσία του ίδιου του Μουσολίνι 
μεγάλης Ιταλικής Επιθέσεως από 9-25 Μαρτίου 1941. Η επίθεση εκδηλώθηκε 
κυρίως εναντίον του υψώματος 731 το οποίο υπεράσπιζε το ΙΙ/5 τάγμα. Εκεί 
συνετρίβησαν οι πάνοπλες Μεραρχίες των Ιταλών. Για το ύψωμα 731 και τις 
μάχες που έγιναν από 9-24 Μαρτίου έχουν γράψει πολλοί Έλληνες και ξένοι, 
στρατιωτικοί και μη, εχθροί και φίλοι, και εκφράζουν τον θαυμασμό τους. Η 
νεότερη ιστορία το ονομάζει «Νέες Θερμοπύλες», εγράφη δε και ειδικός Θούριος 
ως εμβατήριο του Στρατού. Έγινε θρυλικό και είναι γραμμένο στο Μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα. Οι στρατιώτες το ονόμασαν «Γολγοθά», γιατί, 
ενώ με την έναρξη των εχθροπραξιών ήταν δεντροσκεπασμένο, στο τέλος δεν 
έμεινε κανένα δέντρο και είχε τροποποιηθεί η γεωλογική μορφή του. Το ύψος του 
μειώθηκε κατά 5 μέτρα. 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1941 ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Γ. Μπάκος 
απονέμει στον Λοχαγό του 3ου Συντάγματος Ιππικού «Πoλεμικόν Σταυρόν Γ΄ 
Τάξεως» για την συμμετοχή του στις επιχειρήσεις του Αλβανικού Μετώπου, 
επιδεικνύοντας ηρωισμό και αυτοθυσία. Αντίστοιχα στις 12 Φεβρουαρίου του 
1942 επί υπουργίας Γ. Μπάκου απονέμεται στον Ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά το 
«Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας» για την ηρωική μέχρι αυτοθυσίας επί του πεδίου 
της μάχης ενάσκηση των καθηκόντων του. 



Μετά την κατάρρευση του μετώπου ο Δ. Κασλάς επέστρεψε στο Πουρί 
.Κατά την τριπλή κατοχή της Ελλάδας από την Γερμανία, Ιταλία και Βουλγαρία 
λαμβάνει μέρος στην Εθνική Αντίσταση με τον ΕΔΕΣ με την ομάδα του 
συνταγματάρχη Χατζηαναγνώστου αλλά θα συλληφθεί στη περιοχή των 
Φαρσάλων από τον ΕΛΑΣ στον οποίο και θα προσχωρήσει. Στον ΕΛΑΣ θα 
δράσει κυρίως ως Διοικητής του 52ου Συντάγματος Πεζικού ,με καπετάνιο τον 
Γιάννη Μπάρδα (Φωτεινός) .Το 52ο Σύνταγμα είχε δραστηριότητα στην περιοχή 
Λαμίας – Καρπενησίου –Καρδίτσας και είχε στρατιωτικές επιτυχίες. 

Στις 30 Νοεμβρίου 1944 το 52ο Σύνταγμα πήρε εντολή να κατευθυνθεί 
στην Αττική. Όταν ξέσπασαν οι μάχες των Δεκεμβριανών, το 52ο σύνταγμα 
βρισκόταν στη Χασιά Αττικής όπου λόγω της Βρετανικής υπεροπλίας σε οχήματα 
μάχης κινδύνεψε με διάλυση. Μετά την συμφωνία της Βάρκιζας ο ταγματάρχης 
Δημήτρης Κασλάς υπάχθηκε στο β' πίνακα των αξιωματικών και εξορίστηκε από 
το 1945 έως το 1948 στα νησιά Σέριφο – Ικαρία - Σαντορίνη όπου και 
αποστρατεύθηκε αυτεπαγγέλτως με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Οι 
αναφορές που υπάρχουν δηλώνουν ότι στην εξορία του παρέμεινε σταθερά 
συμπαθών στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 

Αφού αποστρατεύθηκε αναγκάστηκε να κάνει άλλες δουλειές, ενώ 
αρνιόταν πικραμένος την προγενέστερη ιδιότητα του σε άτομα που υπηρέτησαν 
κάτω από τις διαταγές του. Απεβίωσε στις 22-2-1966 από καρδιακό επεισόδιο 
ενώ είχε προηγηθεί και εγκεφαλικό. 

Με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1985 προήχθη, μετά 
θάνατον, σε ταξίαρχο. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημοκρατία της Αλβανίας 

Πληροφοριακά στοιχεία 

 

 
Σημαία  

Εθνόσημο 
Έκταση 28.748 τ.χιλ. 

Πληθυσμός 3.020.209 (• Εκτίμηση 1-2015) 

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία 

Πρόεδρος Δημοκρατίας 

 
Μπουγιάρ Νισάνι 

 
Πρωθυπουργός 

 

 
Έντι Ράμα 

Πρωτεύουσα Τίρανα 
Επίσημη Γλώσσα Αλβανική 

Νόμισμα Λεκ (ALL) 140 ALL = 1 € 
Τοπική ώρα - 1 

Κωδικός κλήσης (προς Αλβανία) + 355 
Κωδικός κλήσης (προς Ελλάδα) + 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 




