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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ατά την πολυετή έρευνά μου στις ελληνοαλβανικές 
σχέσεις συνειδητοποίησα, με σχετική έκπληξη, ότι στην 

Αλβανία όχι μόνον απέμεινε υπολογίσιμος αριθμός Ελλήνων 
προσφύγων μετά την κατάληξη της κομμουνιστικής 
ανταρσίας1 (καλοκαίρι του 1949) -κάτι που αγνοεί σε μεγάλο 
βαθμό η ελληνική βιβλιογραφία- αλλά η υπόθεσή τους 
αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη, ίσως και πιο αινιγματική 
και μυστηριώδης, σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα των 
Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις 
οποίες, αναλογικά, διαπεραιώθηκαν εκπατρισθέντες 
Έλληνες. 

Συνεπώς, το ζήτημα των Ελλήνων προσφύγων στην 
Αλβανία χρήζει μίας άλλης, συγκριτικής συνεξέτασης σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
καθώς η Αλβανία αποτελεί τελείως διαφορετική περίπτωση. 
Αν εξαιρέσουμε την ιδεολογική και πολιτική διαφορά μεταξύ 
των δύο χωρών, Ελλάδας και Αλβανίας, οι άλλες χώρες του 
‘παραπετάσματος’ -εκτός των όμορων Βουλγαρίας και 
Γιουγκοσλαβίας- ήταν ουδέτερες ή και αδιάφορες σε σχέση 

                                                           
1 Θεωρούμε ορθότερο σημασιολογικά τον όρο αντάρτης (guerrilla) και 
τα παράγωγά του ανταρτικός, ανταρσία, ανταρτοπόλεμος, για τους 
μαχητές του ΔΣΕ, ως μέλη παράνομης στρατιωτικής οργάνωσης, η 
οποία αγωνίζεται για την πολιτική αλλαγή ή την εκδίωξη των 
κατοχικών δυνάμεων, εφαρμόζοντας ένοπλες τακτικές ενέδρας και 
αιφνιδιασμού. 

Κ 
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με την Ελλάδα. Στο αμιγώς προσφυγικό ζήτημα των Ελλήνων 
στην Αλβανία συμφύρονται, αναπόδραστα, και άλλοι 
εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους έπρεπε να σταθμίσει 
τόσο η Αλβανία, ως χώρα υποδοχής, όσο και το ΚΚΕ, ως 
βασικός παράγοντας διασποράς τους εκεί: ο νόμος περί 
εμπολέμου (1940), οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις, οι 
Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ως εθνοτική ομάδα με τα 
εθνικά τους δικαιώματα, οι διεθνείς και οι περιφερειακές 
επιβολές, κυρίως η γιουγκοσλαβική υπερίσχυση. Σε όλα 
αυτά έριχνε βαριά τη σκιά της και στις δύο πλευρές η μόνιμη 
συνωμοτική φοβία, που καλλιεργήθηκε μέσα στις 
ψυχροπολεμικές εντάσεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον και 
Μόσχας, τη στιγμή που ούτε η Ελλάδα ούτε η Αλβανία 
μπορούσαν να υπερβούν την εξάρτησή τους σε ό,τι 
αφορούσε τις επιλογές της εξωτερικής τους πολιτικής, 
αντίστοιχα, ώστε να αρθρώσουν αυτόνομο πολιτικό λόγο. 

Στις σχέσεις του με το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας 
(ΚΚΑ)2, το ΚΚΕ έπρεπε να σταθμίσει επίσης την επίσημη 
ελληνική πολιτική αλλά, κυρίως, την εξάρτησή του από την 
Αλβανία στο θέμα της βοήθειας προς την κομμουνιστική 
ανταρσία (1946-1949) ακροβατώντας με περίτεχνα 
διανοήματα και επίπλαστη ρητορική. Γενικά, καταδείκνυε 
δουλική υποταγή. 

Επομένως, από το βιβλίο τούτο δεν αναδύεται η 
«ειδυλλιακή εικόνα» των άλλων «λαϊκών δημοκρατιών», με 
τα «σπίτια του λαού» κ.λπ., γιατί απλώς δεν υπήρξε τέτοια. 

Τα πρόσωπα και τα γεγονότα, που προκάλεσαν την 
τραυματική υπερορία χιλιάδων Ελλήνων μετά το 1949, είναι 
ακόμα επιπόλαια και πλημμελώς γνωστά, οι πληροφορίες, 
προερχόμενες κυρίως από προφορικές μαρτυρίες, 
συνεπάγονται αναπόφευκτα αναλήθειες και διαστροφές, 

                                                           
2 Το ΚΚΑ μετονομάστηκε το 1948 σε Κόμμα Εργασίας Αλβανίας (ΚΕΑ), 
ύστερα από προτροπές της Μόσχας. 
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καθώς τα διαθέσιμα αρχεία των ανατολικών χωρών, όπου 
διαβίωσαν οι Έλληνες πρόσφυγες, μόλις 
αποχαρακτηρίστηκαν. Συνεπώς, η ελληνική προσφυγική 
περιπέτεια δεν κατέστη ακόμη αντικείμενο συστηματικής 
επιστημονικής και τεκμηριωμένης ιστορικής έρευνας. 

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα, όλο και περισσότερο 
τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η ανταρτική κίνηση (1946-
1949), η οποία καθιερώθηκε στην κατεστημένη 
βιβλιογραφία ως ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, δεν ήταν 
παρά μία συνεχής συνωμοσία του διεθνούς κομμουνισμού 
εναντίον της νόμιμης πολιτικής εκπροσώπησης της χώρας. 
Σε μία απλουστευμένη προσέγγιση, ένας λαός φιλόπατρις 
και εκ φύσεως φιλειρηνικός σύρθηκε σε μία εμπόλεμη 
σύρραξη, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εχθρότητας, 
κυρίως λόγω της ανίατης αμετροέπειας, της βδελυρής και 
νοσηρής φιλοδοξίας του Νίκου Ζαχαριάδη, ο οποίος 
διεκδικούσε με κάθε μέσο έναν ρόλο στην άσκηση της 
πολιτικής εξουσίας χωρίς δισταγμούς και ηθικές αναστολές, 
και, δευτερευόντως, λόγω της σκληρότητας της αστικής 
εξουσίας στην αντιμετώπιση των πολιτικών της αντιπάλων, 
η οποία είχε χρεώσει όλη την ενοχή στους κομμουνιστές. 

Τα δύο κράτη, Ελλάδα και Αλβανία, δεν τόλμησαν να 
ξορκίσουν την υποκαίουσα καχυποψία, που 
τροφοδοτούνταν από το βεβαρημένο παρελθόν τους και, η 
οποία λειτουργούσε ανατρεπτικά σε κάθε προσπάθεια 
συνεννόησης, να αποκηρύξουν τον παραλογισμό της 
πολεμικής και εχθρικής ατμόσφαιρας -χωρίς να υπάρχουν 
στην ουσία πόλεμος και εχθροί. Ουδείς φρόντισε να 
εδραιώσει το πλάσμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης προς 
άρση των συνεχών παρεξηγήσεων, οι οποίες καθίσταντο 
σοβαρό εμπόδιο στη διμερή συνεργασία, να αρθρώσει λόγο 
ειλικρινή και θαρραλέο, ώστε να διαλυθούν τα 
συναισθήματα στασιμότητας, μαρασμού και προσποιητής 
αποστροφής, με αποτέλεσμα για δεκαετίες οι Έλληνες 
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πρόσφυγες στην Αλβανία να καταστούν υποχείρια σε χέρια 
αδίστακτων παραγόντων της αλβανικής κρατικής 
ασφάλειας, η οποία, έως το 1960, διαχειρίστηκε αυθαίρετα 
και εγκληματικά τις τύχες τους. 

Το ενοχικό παρελθόν στις διακρατικές σχέσεις και οι 
συνεργατικές σχέσεις σε διακομματικό επίπεδο 
επενεργούσαν άλλοτε σαν βαρίδια και άλλοτε σαν ελατήρια 
στις επαφές των δύο κομμάτων. 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στους Έλληνες αντάρτες του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) -αποκαλούμενοι από 
την κατεστημένη αλβανική βιβλιογραφία ‘δημοκράτες’- που 
βρέθηκαν εκτοπισμένοι στην Αλβανία και στην προσωρινή 
διαμονή τους εκεί (καλοκαίρι του 1949 - αρχές του 1950), 
καθώς η Αλβανία αποτέλεσε τον κύριο ταμιευτήρα του 
προσφυγικού πληθυσμού, που διασπάρθηκε στη συνέχεια 
σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται εκτενής αναφορά στους 
Έλληνες αιχμαλώτους στρατιωτικούς -αποκαλούμενοι από 
την κατεστημένη αλβανική βιβλιογραφία 
‘μοναρχοφασίστες’- που απήχθησαν από τους αντάρτες και 
μεταφέρθηκαν βιαίως στην Αλβανία, στους κτηνοτρόφους 
των βόρειων παραμεθόριων περιοχών, που επίσης 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και, 
τέλος, στα ανήλικα παιδιά και τους λίγους Έλληνες 
πρόσφυγες σλαβομακεδονικής συνείδησης, που βρέθηκαν 
και αυτοί για διάφορους λόγους στην Αλβανία. Η πιο 
αποκρουστική από όλες τις όψεις της προσφυγοποίησης 
είναι οι απαχθέντες στρατιωτικοί και οι ανήλικοι που 
θανατώθηκαν ή εξανδραποδίστηκαν, εκποιήθηκαν δηλαδή 
με απροκάλυπτο κυνισμό. 

Εκτός της έρευνας έμειναν οι προσφυγικοί πληθυσμοί 
των μουσουλμάνων Τσάμηδων της Θεσπρωτίας (Έλληνες 
πολίτες και αυτοί), 15.000-20.000, οι οποίοι 
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εγκαταστάθηκαν στην Αλβανία, αφού εξαναγκάστηκαν να 
εκπατρισθούν (καλοκαίρι του 1944 - άνοιξη του 1945), 
καθώς η περίπτωσή τους, λόγω πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων, 
συνιστά αντικείμενο ιδιαίτερης ιστορικής προσέγγισης. 

Στις αρχές της επίπονης υπερορίας στην Αλβανία 
παρατηρήθηκε ένα οξύμωρο σχήμα υποδοχής: από τη μία η 
δύσπιστη, καχύποπτη πολιτική υποδοχής από τις αλβανικές 
αρχές, κυρίως από την κρατική ασφάλεια, και από την άλλη 
η αυθόρμητη στοργική φιλοξενία από την πλειοψηφία του 
απλού αλβανικού λαού. Αυτή η ευρύτερη αντιφατική 
συμπεριφορά μετουσίωνε τη διάχυτη αμφιθυμία στην 
αλβανική κοινωνία, η οποία διήρκησε πολλά χρόνια. Κατά 
καιρούς, για λόγους εσωτερικής συσπείρωσης η αλβανική 
κοινωνία καταλαμβανόταν από μία φαύλη εχθροπάθεια εις 
βάρος της Ελλάδας, η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο στην 
αντιμετώπιση των προσφύγων. 

Για τους ίδιους τους Έλληνες εκτοπισθέντες αιωρείτο 
εξ αρχής το βασανιστικό ερώτημα: ποιος ήταν υπεύθυνος 
για τις τύχες τους στην Αλβανία; Οι Έλληνες κομμουνιστές ή 
οι αλβανικές αρχές; Σε ποιους έπρεπε να αναφερθούν για 
τυχόν αδικίες, ελλείψεις ή αυθαιρεσίες για τις βασικές 
στεγαστικές και επισιτιστικές τους ανάγκες; Στη δυαρχική 
διακυβέρνησή τους (αλβανική κυβέρνηση και ΚΚΕ) και στην 
ενδιάμεση γκρίζα ζώνη αναδεικνύεται το ειδεχθές 
συντελούμενο έγκλημα: εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση. 

Οι σχέσεις των δύο κομμάτων, ΚΚΕ και ΚΕΑ, οι οποίες 
αποτέλεσαν βαρόμετρο μεταχείρισης των προσφύγων, ήταν 
πάντα ετεροβαρείς. Από τις αγαστές συνεργατικές 
συναλλαγές την περίοδο της Κατοχής εξελίχθηκαν σε 
συγκρουσιακές στη συνέχεια. Από το 1945, όταν το ΚΚΑ 
κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία -και το ΚΚΕ όχι- οι 
Αλβανοί κομμουνιστές επιδείκνυαν αλαζονεία, ενώ οι 
σχέσεις διαμορφώθηκαν ως σχέσεις ενός δουλοπάροικου 
ΚΚΕ προς ενός υπεροπτικού και εγκληματικού ΚΚΑ, δηλαδή 
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σχέσεις μικρού προς μεγάλο κόμμα. Η αναλογία αυτή 
προκαλούσε εκνευρισμό και βουβή ένταση στους Έλληνες 
κομμουνιστές. Το ΚΚΑ από την άλλη, σε σχέση με την 
Ελλάδα, εκδήλωνε αδικαιολόγητη, συμπλεγματική φοβία 
και σύνδρομο εθνικιστικού φανατισμού, πράγμα που 
προκαλούσε αμηχανία στην ηγεσία του ΚΚΕ. 

Αναμφίβολα, η δικομματική αταραξία, έστω και 
ετερομερής, δεν μπορούσε να παραμείνει αιώνια. Οι 
συνεχείς ρήξεις στο ανατολικό συγκρότημα, τα στρατόπεδα, 
οι μετακινήσεις μία στο ένα και μία στο άλλο, οδήγησαν 
τελικά σε εχθρικά μέτωπα το ΚΚΕ και το ΚΕΑ. Η μητρόπολη 
Μόσχα, από την άλλη, ως υπέρτατος κριτής, επεδίωκε την 
επιβολή της ιδεολογικής και πολιτικής ηγεμονίας της, ενώ οι 
δορυφόροι της, συμπεριλαμβανομένων και του ΚΚΕ και του 
ΚΕΑ, απλώς ακολουθούσαν άβολα τις επιταγές της. 

Συνεπώς, το 1960-1961 επήλθε η οριστική ρήξη του 
ΚΚΑ με τον ανατολικό ιστό, ενώ το ΚΚΕ προσδέθηκε στον 
Χρουστσόφ. Από τη στιγμή εκείνη η θέση των Ελλήνων στην 
Αλβανία κατέστη δυσχερέστατη και τραγική. 

Ο Αλβανός ηγέτης Ενβέρ Χότζα (Enver Hoxha) 
ανύψωσε τον σταλινικό δογματισμό κατά του 
χρουστσοφισμού ως το μόνο μέσο βιολογικής και πολιτικής 
επιβίωσης (ως παιδί του Στάλιν), ενώ ο Κολιγιάννης και η 
ηγεσία του ΚΚΕ τάχθηκαν απέναντι, συντασσόμενοι με τον 
Χρουστσόφ, για τους ίδιους λόγους: για την πολιτική και 
βιολογική τους επιβίωση, επίσης. Οι Αλβανοί κομμουνιστές, 
γνωστοί για την άτεγκτη και καθολική προσκόλλησή τους στη 
δικτατορία του προλεταριάτου, το πολιτικό ψεύδος και την 
εμμονική πρόσδεση στα μονολιθικά και απολυταρχικά 
ιδεώδη, προκαλούσαν πολύ συχνά τριβές, με αποτέλεσμα να 
αναφύονται αποκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ των δύο 
κομμάτων. Συνεπώς, οι Έλληνες πρόσφυγες βρέθηκαν σε ένα 
περιβάλλον, όπου η νομιμοφάνεια και η κατ’ επίφαση 
δημοκρατία ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας. 
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Στους κόλπους των Ελλήνων προσφύγων το ΚΚΕ, 
επιδεικνύοντας άλλοτε ακραιφνή κομματισμό και άλλοτε 
δηλωτική σκοπιμότητα και ωφελιμισμό, έχανε συνεχώς 
ερείσματα. Η συνεχής απώλεια της παντοδυναμίας του 
συνοδεύτηκε από παραγωγή ερεθιστικού πολιτικού λόγου 
και αυθαίρετη απομύζηση χρημάτων μέσω συνδρομών, 
μνησικακία, ρεβανσισμό και, στην τελική φάση, από 
καταναγκαστικές υποδείξεις, όταν οι πρόσφυγες τολμούσαν 
να ζητήσουν να επαναπατριστούν. 

Οι φήμες για αναίτιες θανατώσεις, κτηνώδη 
βασανιστήρια, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και σεξουαλικά 
σκάνδαλα επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από την 
έρευνα. Το ΚΚΕ δεν είχε το πολιτικό θάρρος να εξορκίσει το 
αποκρουστικό παρελθόν τέτοιων γεγονότων, 
αποκρύπτοντας την ιστορική αλήθεια, με αμφιλεγόμενες 
αποκαταστάσεις μορφών του ή με αποσιώπηση της τοξικής 
αλήθειας. 

Βασικός πρωταγωνιστής και υπόλογος της εξέλιξης-
τραγωδίας αυτής ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης. Αμετροεπής, 
επιτομή εκκόλαψης πότε επουσιωδών και πότε επικίνδυνων 
προβλημάτων, παγιδεύτηκε σε μάταιες φιλοδοξίες και σε 
εύπλαστα ήθη, για τα οποία γνώριζε ότι οδηγούσαν με 
ακρίβεια σε αδιέξοδο, αλλά αρεσκόταν, πεισματικά, να 
πιστεύει το αντίθετο, παρακινούμενος από την εκμαυλιστική 
δύναμη της εξουσίας. 

Ήταν μία περίοδος που στο ΚΚΕ διεξαγόταν 
αδυσώπητος πόλεμος αλληλοεξόντωσης, στον οποίο οι 
πρωταγωνιστές διάφορων φατριών εμφανίζονταν πότε ως 
πιστοί συναγωνιστές ενός κοινού ιδεώδους και πότε ως 
κοινοί αιμοσταγείς κακοποιοί. Ο ιδεολογικός εθισμός ήταν η 
πλάνη, το άλλοθι μίας σκληρής πραγματικότητας, η οποία 
δεν μπόρεσε τελικά να αποκρυφθεί και να χαθεί στη λήθη 
και την αμνησία του παρελθόντος. 
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Από την 7η Ολομέλεια του ΚΚΕ (1950) εκπέμπεται η 
επαχθής οσμή της κακοήθειας: όλοι εναντίον όλων. Και 
υπεράνω, στο απυρόβλητο ο πατριάρχης της ιδεολογικής 
καθαρότητας, Νίκος Ζαχαριάδης. 

Ο Ζαχαριάδης στη συνέχεια επικρίθηκε ως 
χαρακτηριστική περίπτωση σταλινικού ηγέτη, κατηγορήθηκε 
για περιστολή της εσωκομματικής δημοκρατικής 
λειτουργίας, για αποψίλωση του κύρους και της υπόληψης 
των συντρόφων του, για την αποκήρυξη και τις διαγραφές 
στελεχών του ΚΚΕ με τρόπο αυθαίρετο και με ανυπόστατες 
και κατασκευασμένες κατηγορίες. Ορεγόταν το διάλογο και 
τη διαφορετικότητα, αλλά στην ουσία τα απεχθανόταν. Η 
κομματική πειθαρχία βασιζόταν στον νόμο της τυφλής 
υπακοής: το κόμμα είναι αλάνθαστο και ο Ζαχαριάδης 
πρεσβεύει πάντα το ορθό! 

Προσθέτως, ο Νίκος Ζαχαριάδης βρέθηκε 
παγιδευμένος στα πλοκάμια της κομμουνιστικής σοβιετικής 
Χάρυβδης, η οποία, κάτω από τον μανδύα των ιδεοληψιών, 
προωθούσε πρακτικά και συνωμοτικά τα συμφέροντά της. 
Το ίδιο έκανε αναλογικά και η Αλβανία. Το ΚΚΕ του Νίκου 
Ζαχαριάδη εξακολουθούσε να υπολογίζει περισσότερο τα 
πολιτικά οφέλη και λιγότερο τα εθνικά δίκαια, κάτω από τον 
ασφυκτικό εναγκαλισμό της Μόσχας. Και ο Ζαχαριάδης 
μόνον αφελής δεν ήταν, για να μην αντιληφθεί την 
υστεροβουλία των (αν)επιθυμητών πατρόνων του, αλλά 
βίωνε την τραγική του αντίφαση ως άνθρωπος που 
συγκαταλέγεται στο κομμουνιστικό κατεστημένο της εποχής 
αλλά που δεν έχει καμία ουσιαστική εξουσία και περιθώριο 
αντίδρασης. 

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, παρατιθέμενες 
εδώ με κάθε επιφύλαξη, αφού έκαμψε το ατσαλένιο ήθος 
του, παρακάλεσε τους Σοβιετικούς να τον αποδεχθούν ως 
άσωτο υιό, κηρύσσοντας για πολλοστή φορά απεργία 
πείνας. Χαρακτηριστικό είναι το τέλος του Ζαχαριάδη. Η 
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διακηρυγμένη απειλή αυτοκτονίας δεν ήταν τίποτε άλλο 
πάρα γνωστό στοιχείο της προσωπικότητάς του, το ύστατο 
μέσο για να εκβιάσει· ο Ζαχαριάδης δεν μπόρεσε να 
συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι είχε αυτοκτονήσει πολύ πιο 
πριν. 

Τον Αύγουστο του 2011 ο Νίκος Ζαχαριάδης 
αποκαταστάθηκε από το κόμμα του, ύστερα από πολλά 
χρόνια δυσμένειας (1957), αλλά χωρίς τον ενθουσιασμό που 
θα άρμοζε σε έναν «θρυλικό ηγέτη». Όπως όλες οι 
αποκαταστάσεις έτσι κι αυτή δεν έλυσε τα μυστήρια και τις 
εικασίες πολλών δεκαετιών, απεναντίας τις πολλαπλασίασε. 
Η πλειοψηφία της νέας γενιάς των κομμουνιστών τον 
αντιμετώπισε με αδιαφορία. Ήταν η ίδια αποκατάσταση 
όπως του Άρη Βελουχιώτη και του Νίκου Βαβούδη, πράξεις 
νομοτέλειας και όχι ουσίας, επίπλαστες τελετές, όπως όλο το 
κομμουνιστικό οικοδόμημα, που ο ίδιος είχε οραματιστεί. 

Παρ’ όλες αυτές τις δυσχέρειες οι Έλληνες πρόσφυγες 
στην Αλβανία διατήρησαν ψηλά το εθνικό φρόνημα, το 
οποίο αναφυόταν μέσω αβυσσαλέων ιδεολογικών 
διαφορών στους κόλπους τους, τις οποίες άλλοτε 
υπερπήδησαν και άλλοτε όχι. 

Οι αλήθειες του βιβλίου τούτου είναι θεμελιωμένες 
αποκλειστικά σε τεκμήρια των ελληνικών και αλβανικών 
αρχείων και, ως δευτερεύουσες πηγές, στα βιβλία έγκριτων 
επιστημόνων του αντικείμενου, αλλά και σε ελάχιστες 
απομνημονευματογραφικές ή προφορικές μαρτυρίες 
επαναπατρισθέντων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με φειδώ 
και επιφυλάξεις. Τα απομνημονευματογραφικά βιβλία 
συνήθως, πέρα από τη χρονική διάσταση, πολλές φορές 
επιδιώκουν να υπερασπιστούν την «αλήθεια» του 
γράφοντος, να ικανοποιήσουν το εγκλωβισμένο πάθος ή να 
αποσείσουν τις ευθύνες και να αποκαταστήσουν την 
υστεροφημία του. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε 
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διεκδικούν τεκμήρια αυθεντικότητας, αφού κάνουν λόγο για 
απόψεις ανεπίδεκτων αμφιβολιών, με στόχο να επηρεάσουν 
την ιστορική μνήμη· εν τέλει, δεν συνιστούν τεκμηριωμένο 
διάλογο. Είναι η υποκειμενική -συνήθως επιλεκτική- 
αλήθεια των πρωταγωνιστών, η «βιβλιογραφία των 
πρωταγωνιστών», η οποία δεν μπορεί να παραλειφθεί αλλά 
ούτε και να υιοθετηθεί κατά απόλυτο τρόπο. Τέτοια 
βιβλιογραφία υπήρξε και από τα δύο μέρη. 

Στις «απαρέγκλιτες θέσεις» των δύο αντίπαλων 
μερών, του ΚΚΕ και της αστικής κοινωνίας, είναι διάχυτη η 
ιδεολογική στόχευση και η αμφιλεγόμενη συναισθηματική 
(αν)ισορροπία. Για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας, οι 
θέσεις αυτές καταγράφονται, αλλά δεν σημαίνει ότι 
υιοθετούνται κιόλας. 

Τέλος, επεδίωξα να καταγράψω τα γεγονότα και τους 
πρωταγωνιστές τους αμερόληπτα με όση ψυχική αποξένωση 
και συναισθηματική στέρηση μπορούσα, παρότι είναι 
αδύνατο να παραμείνει κανείς ασυγκίνητος ενώπιον του 
δράματος των ανθρώπων που ταπεινώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν από τις κομμουνιστικές ηγεσίες των 
λαϊκών δημοκρατιών και το ΚΚΕ για κομματικά οφέλη. 

Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η ιστορική γνώση, η 
οποία ωρίμασε πολύ σε σχέση με τον Εμφύλιο και τη 
μετεμφυλιακή εποχή, η σύγχρονη επιστημονική ηθική και το 
ιστορικό κεκτημένο, το οποίο μας καθιστά περισσότερο 
ακέραιους. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία στο τέλος του βιβλίου 
και οι συχνές χρονολογικές παραπομπές, έως ενός σημείου, 
το αποδεικνύουν αυτό. 
 
 
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2017 
 



 

 

 
 
 
 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

 

1. Εκπρόσωποι των δύο χωρών των επιτροπών επαναπατρισμού 



 

 

 
 
 
 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

 
Αρχειακός 

Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) 
Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του 

Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΙΑΥΕ) 
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme (AMPB) [Αρχείο 

του Υπουργείου Εσωτερικών] (Αλβανία) 
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme (AMPJ) [Αρχείο του 

Υπουργείου Εξωτερικών] (Αλβανία) 
Arkivi Qendror i Shtetit (AQSH) [Κεντρικά Αρχεία του 

Κράτους] (Αλβανία) 
United States National Archives (USNA), σειρές 875, 868, έτη 

1944-1970. 
 

Συμβουλευτική βιβλιογραφία 

Αγαπητίδη, Νικήτα Ι., Το χρονικό μιας αιχμαλωσίας, Αθήνα, 
1996. 

Αντωνίου, Γιώργος και Καλύβας, Στάθης, Οι πολιτικοί 
πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου, κοινωνικές και 
πολιτικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 2015. 

Αφινιάν, Β. Γ. κ.ά., (επιμ.), Οι σχέσεις Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ. 
Σοβιετικής Ένωσης στο διάστημα 1953-1977: Σύμφωνα 
με τα αρχεία της Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε. Κεντρικά Αρχεία της 



372 ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ 

 

Ρωσικής Ομοσπονδίας-Κέντρο Φύλαξης Εγγράφων, 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου: Παρατηρητής, 1999. 

Αποστολίδης, Παύλος, Μυστική δράση: Υπηρεσίες 
πληροφοριών στην Ελλάδα, Αθήνα, 2014. 

Βαλκάνου, Κώστα, Από τα χέρια των ελευθερωτών στα νύχια 
της αλβανικής αστυνομίας, Θεσσαλονίκη, 1961. 

Βλαντάς, Δημήτρης, Εμφύλιος πόλεμος, ημίτομος 2, τόμ. 2 
και 3, Αθήνα, 1979-1981. 

Βοντίτσιος-Γούσιας, Γιώργης, Οι αιτίες για τις ήττες, τη 
διάσπαση του ΚΚΕ και της ελληνικής αριστεράς, 
Αθήνα, 1977. 

Δημητριάδης, Γιάννης, Η σοβιετική διείσδυση στην Ελλάδα, 
Αθήνα: Εκδόσεις Ροές, 1983. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός από το 
1941 ως το τέλος του Αιώνα, Παραπολιτικά Εκδόσεις 
ΑΕ, 2015. 

Καλύβας, Στάθης Ν. και Μαραντζίδης, Νίκος, Εμφύλια πάθη, 
23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Εμφύλιο, Αθήνα: 
Μεταίχμιο, 2015. 

Κυργιάννη, Μιλτ. και Παπαδημητρίου, Παναγ. (Αγωνιστών 
Εθνικής Αντίστασης), Η αντιφασιστική οργάνωση της 
Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία (1943-1944): 
Πολιτική στρατιωτική, Αθήνα: Εκδόσεις Δωδώνη, 
1982. 

Κύρου, Αλέξη, Ελληνική εξωτερική πολιτική, Αθήνα: Εστία, 
1955. 

Κύρου, Αχ. Α., Η νέα επίθεσις κατά της Ελλάδος: Το ελληνικόν 
πρόβλημα ενώπιον του Ο.Η.Ε. Ιανουάριος 1946 - 
Δεκέμβριος 1948, Αθήνα: Αετός Α.Ε., 1949. 

Ματθαίου, Άννα και Πολέμη, Πόπη, Η εκδοτική περιπέτεια 
των Ελλήνων κομμουνιστών: Από το βουνό στην 
υπερορία 1947-1968, Αθήνα: Βιβλιόραμα - ΑΣΚΙ, 2003. 

Ντάγιος, Σταύρος Γ., Ελλάδα και Αλβανία, 50 χρόνια 



 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 373 

 

αμοιβαίας δυσπιστίας: Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις 
και η Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Βορείου 
Ηπείρου, 1945-1991, Θεσσαλονίκη: Literatus, 2015. 

Ντάγιος, Σταύρος Γ., Η διεθνής διάσταση της ρήξης E. Hoxha 
- J.B. Tito και η λήξη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2004. 

Ντάγιος, Σταύρος Γ., Ο Νίκος Ακριβογιάννης και η δίκη των 
αεροπόρων, Θεσσαλονίκη: Literatus, 2017. 

Ντασκαλόφ, Γκεόργκι, Η ελληνική πολιτική προσφυγιά στη 
Βουλγαρία, (επιμ.), Κατερίνα Τσέκου, Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο, 2015. 

Σουλτανιά, Κατερίνα Χρυσ., Η ελληνική πολιτική προσφυγιά, 
Λάρισα: Έλλα, 2001. 

Τομαή, Φωτεινή, Διπλωματία ιστορίαν εποίησεν…, Αθήνα: 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2011. 

Τσέκου, Κατερίνα, Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην 
Ανατολική Ευρώπη, 1945-1989, Αθήνα: Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, 2013. 

 
Dervishi, Kastriot, Burgjet dhe kampet e Shqipërisë 

komuniste, Tiranë, 2015. 
Dervishi, Kastriot, Sigurimi i shtetit 1944-1991, Historia e 

policisë politike të regjimit komunist, Tiranë, 2012. 
Hoxha, Enver, Me Stalinin: Kujtime, Tiranë: Shtëpia botuese 8 

Nëntori, 1979. 
Meta, Beqir, Shqipëria dhe Greqia 1949-1990: Paqja e 

vështirë, Tiranë: Shtëpia Botuese Koçi, 2004. 
Meta, Beqir, Tensioni greko-shqiptar 1939-1949, Tiranë, 

2002. 
Ristović, Milan, A long journey home, Greek Refugee Children 

in Yugoslavia, 1948-1960, Thessaloniki: Institute for 
Balkan Studies, 2004. 

 



374 ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ 

 

Εφημερίδες 

Βορειοηπειρωτικός Αγών, 1950 
Βόρειος Ήπειρος, 1945-1950 
Ελευθερία, 1945-1970 
Εμπρός, 1945-1950 
Ηπειρωτικό Μέλλον, 1945-1960 
Καθημερινή, 1945-1970 
Νέος Κόσμος, 1960-1970 
Ριζοσπάστης, 1945-1946 
Το Βήμα, 1945-1960 

Bashkimi, 1945-1960 
Zëri i Popullit, 1945-1960 


	ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
	ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΡΗΞΗ
	Το φθινόπωρο του 1950 η πολιτική ηγεσία του ΚΚΕ απέστειλε στα Τίρανα την εισήγηση του Ζαχαριάδη στην 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (Οκτώβριος 1950) Δέκα χρόνια αγώνων. Διδάγματα, συμπεράσματα, καθήκοντα. Στην εισήγησή αυτή, που περιείχε περισσή λεκτική βία, ...
	Είναι χαρακτηριστική η ψυχολογική βία προς τον Παρτσαλίδη:
	Στην Ολομέλεια ο Παρτσαλίδης αντιπαρατάχθηκε στον Ζαχαριάδη, «μιλώντας με ειλικρίνεια» και καταλογίζοντάς του τη συνολική ευθύνη της καταστροφής.
	Από το αρχειακό υλικό διαφαίνεται ο αμείλικτος αγώνας για βιολογική και πολιτική επιβίωση: διενέξεις, υπονομεύσεις και επιβουλή. Ο ίδιος ο Χότζα χαρακτήριζε τον Ζαχαριάδη οπορτουνιστή, ο οποίος, μόνον αφού διαπομπεύσει τους προσωπικούς του αντιπάλους,...

	ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 1939-1945
	ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ
	ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 1949-1956
	Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
	ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΚΑΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ
	ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
	ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ
	ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΧΟΙ
	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
	ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
	ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ
	ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
	ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



