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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Κατά το σχολικό έτος 2004 – 05 µαζί µε τη σύµφωνη γνώµη των παιδιών επιχειρήσαµε να 

παρουσιάσουµε ορισµένα στοιχεία από τον αλβανικό πολιτισµό. 

Ουσιαστικά προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε την αλβανική πραγµατικότητα µέσα από 

µαρτυρίες των µαθητών µας. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων  - κυρίως των Νέων Ελληνικών – 

τα παιδιά, αυθόρµητα µας έδωσαν τα πρώτα εναύσµατα για να γραφεί αυτή η εργασία. 

Η αρχική επιφυλακτικότητά µας ξεπεράστηκε όταν ανακαλύψαµε ότι η Αλβανία, η γειτονική 

µας χώρα – παρεξηγηµένη για πολλούς – έχει να παρουσιάσει στον πολιτισµό της στοιχεία ικανά 

να γνωρίσουµε και να κατανοήσουµε το λαό της, την ταυτότητά του και την ιδιοσυγκρασία του. 

Για την απόπειρά µας αυτή, εκτός από τα παιδιά, µας βοήθησαν ιδιαίτερα και ουσιαστικά 

κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή µε τη χώρα µέσω των µαθητών  - µεταναστών, καθώς και 

κάποιοι άλλοι που κατάγονται απ’ αυτή και έζησαν εκεί . 

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στον κ. Γ. Τζήκα, σχολικό σύµβουλο Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης 

Ν. Λάρισας και στην κυρία Τεούτα Ρουσίτι καθηγήτρια της Αλβανικής γλώσσας. 

Βέβαια, αυτή η εργασία θα ήταν αδύνατο να παρουσιαστεί µε αυτό τον τρόπο χωρίς τη 

συµβολή του συναδέλφου µας µαθηµατικού κ. Γ. Φόβου, ο οποίος ανέλαβε την επεξεργασία του 

υλικού και την καταγραφή του σε DVD. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούµε το διευθυντή του σχολείου µας τον κ. Μιχόπουλο Άγγελο, ο οποίος 

στάθηκε δίπλα µας αρωγός σε κάθε προσπάθειά µας. 

Γενικότερα, ευχαριστούµε τον κ. Ευθύµιο Καλτσά, ∆/ντή του Ε.Κ.Κ.Ν. (Ειδικού 

Καταστήµατος Κράτησης Νέων) Βόλου που για τρίτη συνεχή χρονιά επέδειξε ιδιαίτερη 

ευαισθησία κι ανθρωπιά για την ευδοκίµηση της προσπάθειάς µας, τον κ Χαµπέρη Ευάγγελο, 

∆/ντή του 6
ου

 Γ/σίου Βόλου και την κοινωνική υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήµατος. 

Επίσης, θεωρούµε υποχρέωσή µας να τονίσουµε την ιδιαίτερη συµβολή στο έργο µας της κα; 

∆ανιηλίδου Κ. υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων  Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας καθώς και της 

κα; Παπαϊωάννου Μ. πολύτιµης συνεργάτιδας σε θέµατα πολιτιστικά. 

Επιπλέον θα θέλαµε να προσθέσουµε ότι αυτό το «οδοιπορικό» µας στη γείτονα χώρα δε 

σταµατά εδώ, πρόκειται να συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά και να ολοκληρωθεί µε την 

προσέγγιση νέων θεµάτων. 

 

        Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

        Χατζηπλή Αν. ΠΕ 02 

        Κοτζαγιώτου Απ. ΠΕ 02 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Ξεκινώντας το οδοιπορικό µας αυτό στη γειτονική χώρα της Αλβανίας ας σταθούµε λίγο στην 

ιστορία της καθώς και στην καταγωγή των ανθρώπων της προκειµένου να µπορέσουµε να 

εισβάλουµε στις ζωές τους και να κατανοήσουµε τη ψυχοσύνθεση, την ιδιοσυγκρασία και την 

ιδεολογία τους. 

Το 91% του πληθυσµού της γειτονικής Βαλκανικής µας χώρας είναι εθνικοί Αλβανοί, το 7% 

Έλληνες, το 2% Βλάχοι και Βούλγαροι ή Μαυροβούνιοι. 

Ο πληθυσµός της Αλβανίας έχει τριπλασιαστεί σχεδόν από το 1939 που υπήρχαν λίγο 

περισσότεροι από 1.000.000 κάτοικοι συγκριτικά µε σήµερα που είναι 3,3 εκατοµµύρια κάτοικοι. 

Λέγεται ότι η Αλβανία είναι η µόνη χώρα που τόσοι πολλοί ζουν έξω από τα σύνορα όσοι και 

µέσα στη χώρα. 

Για την καταγωγή των Αλβανών έχουν ειπωθεί πολλά χωρίς τίποτα να είναι ξεκάθαρο. Το 

όνοµα Αλβανία προέρχεται από το «Αλβανοί», ένα Ιλλυριανό φύλο που ζούσε στο κοµµάτι που 

σήµερα είναι η κεντρική Αλβανία τουλάχιστον το 2
ο
 αι. π.Χ. 

Σήµερα τα Αλβανικά εδάφη είναι το σταυροδρόµι εκείνο όπου συναντώνται κι 

αλληλεπιδρούν διαφορετικοί πολιτισµοί και προωθείται το εµπόριο. Από τον 7
ο
 αι. ως τον 5

ο
 αι. 

π.Χ. Έλληνες άποικοι – κυρίως από την Κέρκυρα και την Κόρινθο εγκαταστάθηκαν κατά µήκος 

των αυτόχθονων Ιλλυρικών πληθυσµών. Η Ρωµαϊκή κατάκτηση τον 2
ο
 αι. π.Χ κατέστησε την 

οικονοµία της Αλβανίας αγροτική. Η ρωµαϊκή εγνατία οδός χτισµένη τον 2
ο
 αι. π.Χ. πρόσφερε 

δρόµο εµπορίου µεταξύ Ευρώπης και Ασίας: ένωσε τις πόλεις Απολλωνία και ∆υρράχιο (το 

µεγαλύτερο αλβανικό λιµάνι), Ελµπασάν και Κων/πολη, καθώς και Μέση Ανατολή. 

Ο Edwin Jacques σχολιάζει τη δυσκολία που υπάρχει να βρεθούν για την Αλβανία ξεκάθαρα 

ιστορικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά τονίζει: «Η απουσία πρώιµων αλβανικών εγγράφων µας έχει 

αφήσει αχνά µόνο στοιχεία από την ιστορία τους. Είναι πιθανό ότι πάνω από 200 γενιές ανώνυµων 

Αλβανών έζησαν και µόχθησαν, αγαπήθηκαν και µισήθηκαν, παντρεύτηκαν και έκαναν απογόνους 

παλεύοντας συνεχώς για την επιβίωση. Οι επιθυµίες τους ήταν συχνά απελπισµένες. Ακόµη και 

σήµερα φωνάζουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους, διαιωνίζουν τη γλώσσα και το πολιτισµό 

τους και πεθαίνουν συνήθως έχοντας να επιδείξουν λίγα από τον αγώνα που έκαναν. Αυτοί οι 

υπέροχοι Αλβανοί έχουν συνεχίσει το δραµατικό αγώνα τους για 70 αιώνες, αλλά έχουν 

κληροδοτήσει στους µεταγενέστερους µόνο τους τρεις τελευταίους απ’ αυτούς. Αυτοί οι σιωπηλοί 

αιώνες που έχουν προηγηθεί λοιπόν µας επιτρέπουν µόνο περιστασιακές και φευγαλέες µατιές στο 

ηρωικό παρελθόν των άγνωστων αυτών ανθρώπων». 

Το 2
ο
 αι. π.Χ. ο ντόπιος πληθυσµός είναι γνωστός ως «Αρβανίτες» και όταν χωρίστηκε η 

Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία το 395 µ.Χ. , η Αλβανία έγινε µέρος της Ανατολικής ή Βυζαντινής 
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Αυτοκρατορίας. Έχει αµφισβητηθεί ότι κατά τον 11
ο
 αι. µια αµιγής Αλβανική κοινωνία είχε 

αποκρυσταλλωθεί. 

Το 14
ο
 αι. η κοινωνία αυτή, εξασθενηµένη από την εσωτερική κρίση και τις εξωτερικές 

επιθέσεις µεταβλήθηκε σε φεουδαρχική και κατά το τέλος του αιώνα διάφορες οικογένειες ευγενών 

κυριάρχησαν στην Αλβανία, ανάµεσα τους οι Dukagjini στο Βορρά. 

Η χώρα αργότερα απειλήθηκε από µια νέα και περισσότερο σοβαρή εισβολή από την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Ο Εθνικός ήρωας της Αλβανίας, ο Σκεντέρµπεη, του οποίου η διακυβέρνηση για 40 χρόνια 

έδωσε στην Αλβανία τη µοναδική ανεξαρτησία της σε µισή χιλιετία, σκοτώθηκε το 1468. 

Κάτω από την Οθωµανική κατοχή για τα επόµενα 450 χρόνια ακολουθούν περιοδικός µαζικός 

προσηλυτισµός από το Ισλάµ και συχνές Αλβανικές εξεγέρσεις και εκτεταµένες µεταναστεύσεις σε 

γειτονικές χώρες. Από τον 16
ο
 αι. οι Αλβανοί ονοµάζουν τη γλώσσα τους Shqip, τη χώρα τους 

Shquiperia (= Σκιπερία) και τους εαυτούς τους Shquiptare ( = Σκιπετάρ = οπλοφόροι). 

Η αποµόνωση της Αλβανίας εξαιτίας φυσικών και πολιτικών λόγων είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας στη διαµόρφωση της ιστορίας της, που µε τη σειρά της επηρέασε τη δική µας τοπική 

ιστορία. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι αναφερόµαστε στις «ορκισµένες παρθένες». 

Μέχρι το 1920 περίπου το 30% του αντρικού πληθυσµού πέθανε από βίαιο θάνατο σαν 

αποτέλεσµα της Οθωµανικής βεντέτας δίνοντας µια ειδικά υψηλή αξία στους άντρες απογόνους.  

Όχι σπάνια η έλλειψη των αγοριών αντιµετωπιζόταν µε το να αναγκάζουν τις κοπέλες στο 

εξής να λειτουργούν ως άντρες (ορκισµένες παρθένες). 

Από το 1920 αυτός που µόνος του ανακηρύχθηκε βασιλιάς πραξικοπηµατικά, ο Αχµέτ Ζώγου, 

γνωστός ως Ζογκ ο 1
ος

 βασίλεψε µε αυξανόµενη εξάρτηση από την Ιταλία µέχρι την εισβολή της 

Ιταλίας το 1939 όπου τότε ο Αχµέτ Ζώγου το’ σκασε από τη χώρα και δεν επέστρεψε ποτέ. 

Στη διάρκεια του 2
ου

 Παγκόσµιου πολέµου το 1941 ο Ενβέρ Χότζα βγήκε στην επιφάνεια ως 

ο πρώτος ηγέτης του Αλβανικού κοµµουνιστικού κόµµατος. Η δύναµη του αυξήθηκε µέσα στις 

πέντε δεκαετίες της κυριαρχίας του και επέβαλε όλο και πιο αυστηρά µέτρα για να µεταδώσει τις 

αρχές του επηρεασµένες από τον σταλινισµό. Έχοντας στο πλευρό του υποστηρικτές και 

αντιµετωπίζοντας αυστηρά κάθε κόντρα ή ανταγωνισµό ακόµη και διατάζοντας το θάνατο πρώην 

φίλων του. Όλο αυτό το διάστηµα ανάµεσα στο 1945 – 1991 οι Αλβανοί δεν επιτρεπόταν να 

ταξιδεύουν έξω από τη χώρα παρά µόνο για επίσηµες εργασίες της κυβέρνησης. Κάθε προσπάθεια 

να φύγουν από τη χώρα θεωρούνταν πράξη προδοσίας και είχε ως συνέπεια τη φυλάκιση, την 

εξορία ή ακόµη και το θάνατο. Απειλούνταν όχι µόνο ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρες 

οικογένειες. Ούτε επιτρεπόταν και οι Αλβανοί να φύγουν από την περιοχή που διέµεναν χωρίς 

άδεια. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στο να κρατήσουν τον πληθυσµό πολύ στατικό, ενώ το 

µέγεθος αυξήθηκε δραµατικά. 
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Οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών έγιναν όλο και πιο φτωχοί, καθώς τα κοµµάτια γης που 

µπορούσαν να έχουν στην κατοχή τους και να δουλέψουν για τους εαυτούς τους απέδιδαν ελάχιστα 

ή και καθόλου. 

Υπήρχε προσπάθεια για να παράσχουν υποτυπώδη ιατρική περίθαλψη στη χώρα παρόλο που 

η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην ποσότητα ούτε στην ποιότητα που η προπαγάνδα των 

ηµερών είχε κοινολογήσει. 

Η Αλβανία το 1967 ανακηρύχθηκε µια πολιτεία αθεϊστική που ζυµώθηκε από έντονους 

θρησκευτικούς διωγµούς. Η απαγόρευση αφορούσε τη θρησκεία στην προσπάθειά του να 

ενδυναµώσει την αθεΐα στη χώρα του ο Ενβέρ  Χότζα αναβίωσε τα λόγια του εκδότη και 

συγγραφέα Pashko Vasa: «θρηκεία στην Αλβανία είναι ο Αλβανισµός». 

Κατά την Τουρκοκρατία οι κάτοικοι της χώρας παρουσιάζονται εθνολογικά χωρισµένοι σε 

κύριους – πολύ διαφορετικούς µεταξύ τους – κλάδους: στους Γκέγκηδες, που ζουν βόρεια από τον 

ποταµό Σκούµπι (Γενούσο ποτ.). Γραµµή  και τους Τόσκηδες, που ζουν νότια του ποταµού. 

Οι Γκέγκηδες είναι λαός σκληροτράχηλων ποιµένων και πολεµιστών, οι οποίοι συνεχίζουν 

την παλιά Ιλλυρική ζωή µε επιδράσεις καθολικισµού και συνηθειών από τους Βόρειους γειτόνους 

τους. Είναι πολεµικοί, γενναίοι, ριψοκίνδυνοι και φανατικοί. 

Οι Τόσκηδες από την άλλη πλευρά που κατέχουν τη νότια περιοχή, είναι λαός πιο ήρεµος µε 

βαθιές επιδράσεις από την Ορθοδοξία και την ελληνικότητα.  

Είναι µάλλον αναπτυγµένοι, αλλά και φιλοχρήµατοι, απόλεµοι, θρασύδειλοι και διπρόσωποι, 

γι’ αυτό και περιφρονούνται από τους Βόρειους. 

∆ύο άλλοι φυλετικοί κλάδοι είναι οι Τσάµηδες και οι Λιάπηδες. Οι πρώτοι κατοικούν, στον 

σηµερινό Παρακάλαµο και οι δεύτεροι στα Ακροκεραύνια κοντά στη Χειµάρα. 

Ως προς το θρήσκευµα οι περισσότεροι κάτοικοι της Αλβανίας είναι µουσουλµάνοι, όπως 

άλλωστε έχει προειπωθεί. Οι Μωαµεθανοί πάλι υποδιαιρούνται σε δυο µεγάλες θρησκευτικές 

κατηγορίες. Τους Σοφιάδες ή ορθόδοξους µωαµεθανούς και τους Μπεκτασήδες δηλ. τους 

αιρετικούς ή οπαδούς του Αλή. 

Στην αίρεση αυτή συγκριτικά µε τα πιστεύω των Σοφιάδων υπάρχει τέτοια ελευθεροφροσύνη, 

όπως ακριβώς συµβαίνει ακριβώς συµβαίνει ανάµεσα στον προτεσταντισµό και την ορθοδοξία. 

Οι Μπεκτασήδες αντί για τζαµιά έχουν τους τεκέδες δηλ. µοναστήρια των οποίων οι 

ηγούµενοι ονοµάζονται Μπαµπάδες δηλ. πατέρες, οι µοναχοί ∆ερβίσες και οι οπαδοί Μενούσηδες. 

Μπεκτασήδες είναι τα 8/10 των Νοτίων Μωαµεθανών Αλβανών, 9/10 δε των Βορείων Αλβανών 

είναι Σοφιάδες. Ο µεγαλύτερος και σπουδαιότερος Μπαµπάς έχει την έδρα του στον τεκέ κοντά 

στο Αργυρόκαστρο. 
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Οι Μπεκτασήδες καθώς είναι περισσότερο ελευθερόφρονες απέκτησαν κατά το πλείστον 

εθνική συνείδηση. Αντίθετα, οι Σοφιάδες εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένοι µε τον παντουρκισµό. 

Οι χριστιανοί που στην  Αλβανία σήµερα είναι γύρω στις 200.000 εξαρτώνται από το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο. Οι καθολικοί πάλι που υπολογίζονται γύρω στις 80.000, διατελούν υπό 

την προστασία της Αυστρίας και την πνευµατική κυριαρχία του Πάπα. 

Καµία ενότητα δεν υφίσταται µεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών και φυλετικών 

αποχρώσεων  στην Αλβανία. Αντιζηλία και περιφρόνηση χαρακτηρίζει τις σχέσεις Σοφιάδων και 

Μπεκτασήδων. Μίσος άσπονδο χωρίζει τους µουσουλµάνους από τους χριστιανούς. Χάσµα επίσης 

βαθύ υπάρχει µεταξύ καθολικών και ορθοδόξων. Αλλά εκτός από τις θρησκευτικές αυτές 

διαιρέσεις έχθρα πατροπαράδοτη και αλληλοπεριφρόνηση διακρίνει  τις σχέσεις Γκέγκηδων και 

Τάσκηδων.  

Η διαφορά της γλώσσας µεταξύ των αντίζηλων φυλών είναι πολλές φορές τέτοια ώστε και η 

ίδια η συνεννόηση µεταξύ τους καθίσταται αδύνατη. Αλλά το σπουδαιότερο µεταξύ των Αλβανών 

χάσµα, το αποτελεί και το µεγαλύτερο δυστύχηµα του λαού αυτού είναι ο εξισλαµισµός του 

µεγαλύτερο µέρους του. Το Κοράνι επέδρασε κι εδώ κατά τέτοιο τρόπο ώστε τόσο στους Νότιους 

όσο και στους Βόρειους και ιδιαίτερα στους τελευταίους ο µουσουλµανισµός καταπίεζε κάθε άλλη 

ιδέα. Το Κοράνι δηµιούργησε τέτοια αθεράπευτη κοινωνική ανισότητα µεταξύ πιστών και απίστων, 

µεταξύ κρατούντων και ραγιάδων, µεταξύ φεουδαρχών και µουσουλµάνων και δουλοπάροικων 

χριστιανών, ανισότητα που αναιρεί κάθε ιδέα µεταβολής του πολιτικού καθεστώτος, µεταβολής 

που µπορεί να αποφέρει τη ζηµιά  των πρώτων και την αφέλεια των δεύτερων. 

 

ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ( Lek Dugagjini) 

 

Για να εξασφαλιστεί για όλους σε κάθε τοµέα της ζωή τους η δυνατότητα οµαλής συµβίωσης 

δηµιουργήθηκε ένα νοµικό πλαίσιο, άγραφο. Έγινε γρήγορα κατανοητό ότι αν δεν υπήρχε 

νοµοθεσία και στρεφόταν εναντίον του ιδίου τους του εαυτού θα έπαυαν να υπάρχουν. 

Ζούσαν αποµονωµένοι και η επικοινωνία ήταν επικίνδυνη και δύσκολη. Έτσι κάθε κοινότητα 

είχε τους δικούς της νόµους και δεν υποτάσσονταν σε νοµοθεσία κάποιας άλλης περιοχής. Ήταν 

αποδεκτό ένας άνθρωπος να εκπροσωπεί το σπίτι του σε µια γενική Συνέλευση και να ψηφίζει για 

νόµους που ισχύουν µόνο για την επικράτειά του. 

Μια µόνο εξαίρεση υπάρχει και αφορά τον Lek Dugagjini ένα αρχαίο νοµοθέτη τέτοιας 

φήµης που ό,τι είχε πει θεωρείται ακόµη ιερό όπως η βίβλος. Σύµφωνα µε την παράδοση ήταν 

αυτός που έθεσε το πλαίσιο των νόµων, σύµφωνα µε τους οποίους ακόµη ζουν οι άνθρωποι των 

βουνών. Είναι πιθανό να αναθεώρησε και να κωδικοποίησε τους νόµους χωρίς όµως να τους θέσει 
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σε γραπτή µορφή. Πολλά σηµεία του κώδικα του µοιάζουν µε αυτά που ήταν γνωστά στους 

Ρωµαίους και άλλους λαούς. 

Λίγα στοιχεία µας είναι γνωστά για την προσωπικότητα του Lek. Θα πρέπει να ήταν 

άνθρωπος κύρους, µεγάλης ευφυΐας και καλού χαρακτήρα καθώς κατόρθωσε να επιβάλει τη 

βούλησή του στους άξεστους  ορεσίβιους της εποχής του. Το όνοµά του το πήρε από το Dugagjini 

µια περιοχή που βρίσκεται µεταξύ των µεγάλων βουνών Malesi e Madhe και προερχόταν από 

πριγκηπική µεσαιωνική οικογένεια της Β. Αλβανίας. 

Η νοµοθεσία του Lek διατήρησε την ισχύ της µέσω της προφορικής παράδοσης για 

τουλάχιστον 5 αιώνες, γεγονός που επιβεβαιώνει την ποιότητα της αλλά και την άξια της 

προσωπικότητας του νοµοθέτη. Σε όλους τους ορεσίβιους ο κώδικας του Lek, του νοµοθέτη είναι 

γνωστός ως κανόνας, Kanum i Lek Dugagjini. 

 

ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Σχεδιάζοντας το σπίτι του, ο Αλβανός νοικοκύρης αναζητούσε κυρίως καταφύγιο από τα 

στοιχεία της φύσης και τους εχθρούς του και δεν σκεφτόταν την 

οµορφιά. Η γραφικότητα ενός χωριού οφειλόταν σε άσχετους 

λόγους, όπως η θέση τους, η γραµµή των στεγών στον ελαφρά 

συννεφιασµένο ουρανό και το 

πράσινο που τα περιέβαλλε, παρά η 

αρχιτεκτονική των σπιτιών του. 

Ένας πύργος, είναι αλήθεια, µπορεί 

να έχει πολεµίστρες πάνω στην 

πόρτα του ή κάτω από τα ψηλά 

παράθυρα και αυτό τον κάνει να 

ξεχωρίζει. Το ύφος και η συνήθης 

θέση του, πάνω σε λοφάκι, µπορούν επίσης να τραβούν την προσοχή. 

Ο νόµος επέτρεπε σε έναν άνδρα να οικοδοµήσει ένα νέο σπίτι 

οπουδήποτε στη γη του, υπό τον όρο ότι θα προνοούσε να µη βλάψει το 

σπίτι και τη γη των γειτόνων του. Σε σχέση µε αυτό, ο όρος «σπίτι», περιλάµβανε όχι µόνο το 

οίκηµα αλλά επίσης και τον τοίχο της αυλής, ή το φράχτη και ό,τι αυτός περιέκλειε. Ακολούθως 

όριζε ότι το νέο σπίτι έπρεπε να έχει απόσταση ίση τουλάχιστον µε το πλάτος του γείσου του από 

τα όρια των γειτόνων του, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα νερά της βροχής δεν θα προκαλούν ζηµιές 

στην ξένη περιουσία. Η πιο κοινή µέθοδος για να διασφαλιστεί αυτό ήταν να αφήνεται αρκετός 

 

Εικόνα 1: Αυλώνα, χωριό µε 

σπίτια πάρα πολύ κοντά το ένα µε 

το άλλο χτισµένα στην πλαγιά του 

βουνού. 

Εικόνα 2: Πεσκοπή, 

οχυρωµένη κατοικία  

τεσσάρων ορόφων. 
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χώρος µεταξύ του νέου σπιτιού και των ορίων του γείτονα, 

για να περνά ένας άνδρας πεζός. Αν ωστόσο, κάποιος 

επιθυµούσε µεγαλύτερη ευρυχωρία, έπρεπε να αφήσει χώρο 

όσο δυο οργιές από τα όρια. Καθώς οι επισκέπτες του είχαν 

ανάλογο δικαίωµα µε την οικογένεια του να χρησιµοποιούν 

τον ελεύθερο χώρο, γρήγορα δηµιουργούνταν ένας αρκετά 

µεγάλος δρόµος. Μερικές φορές, όταν η πρόσοψη του 

σπιτιού ήταν µπροστά σε άνοιγµα, άφηναν χώρο για τη 

δηµιουργία ενός δρόµου, που µια µέρα θα ήταν χρήσιµος 

στην κοινότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, το σπίτι του θα 

έπρεπε να γκρεµιστεί και να χτιστεί εκ νέου κάπου αλλού. 

Η ιδιοκτησία του σπιτιού και της γης ενός ανθρώπου 

ήταν τόσο απόλυτη, ώστε, ακόµη κι αν ο ίδιος και οι δικοί 

του µετανάστευαν για µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

δεν έχαναν τους τίτλους της ιδιοκτησίας ούτε του σπιτιού, 

ούτε της γης. Ακόµη και η οικογένεια απουσίαζε για 100 

χρόνια κανείς δεν µπορούσε να κάνει κατάληψη της 

περιουσίας της. 

Κάθε κατοικία που ανέδιδε καπνό έπρεπε να διαθέτει 

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αυλή, λαχανόκηπο, 

χωράφι, δρόµο, όρια και όπου ευδοκιµούσε αµπέλι. Από 

αυτά τα όρια και ο δρόµος ήταν απαραίτητα. Κάθε 

ιδιοκτήτης σπιτιού που ανέδιδε καπνό είχε δικαίωµα να 

εκτρέφει ζώα θεωρητικά, κάθε κατοικία που ανέδιδε καπνό 

θα έπρεπε να διαθέτει µερίδιο από το νερό άρδευσης, αλλά 

και το δικαίωµα της πώλησης. 

Προφανώς ο τραχύς και χωρίς ανέσεις χαρακτήρας 

του αλβανικού σπιτιού υποδεικνύει χαµηλό βιοτικό και τροµερή φτώχεια µε την κυριολεκτική 

σηµασία της λέξης. Αλλά ο Αλβανός είχε και κάποια πλεονεκτήµατα. Ήταν σίγουρος για τα 

υπάρχοντά του και είχε τα απαραίτητα. Καθώς τα δάση και τα κοινά αγαθά που ανήκαν στο χωριό 

ή τη φυλή και τα προϊόντα τους ήταν ελεύθερα και σ’ αυτόν και στους δικούς του, αναγκαζόταν να 

είχε έγνοια µόνο για τις δυσκολίες που παρουσίαζε η συλλογή των καυσόξυλων και η εκτροφή των 

ζώων. Αφού µοναδικός σκοπός του ήταν η επιβίωση δεν υπήρχε ανάγκη να εργάζεται καθηµερινά 

Εικόνα 3: Αργυρόκαστρο, γενική θέα του 

κεντρικού δρόµου της αγοράς. 

Εικόνα 4: Αργυρόκαστρο, παραλλαγή 

κατοικίας, αποτελούµενη από τρεις µονάδες. 
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και έτσι είχε αρκετό ελεύθερο χρόνο. Με λίγα λόγια αν οι ανέσεις και οι ευχαριστήσεις στη ζωή 

του ήταν λίγες, λίγες ήταν και οι ανησυχίες του. 

 

∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Η κοινωνία στα αλβανικά βουνά ήταν 

πατριαρχική και είχε σε τόσο χαµηλή εκτίµηση τις 

γυναίκες, ώστε τα ονόµατα των προγόνων από την 

πλευρά του άνδρα µπορεί ήταν γνωστά για 20 και 

πλέον γενεές. Σύµφωνα µε τον «Άγραφο νόµο ένας 

άνδρας έχει αίµα και µια γυναίκα σόι»  δηλ. ένας 

άνδρας έχει καταγωγή και µια γυναίκα έχει τους 

συγγενείς της και «µια γυναίκα είναι κόρη του 

οποιουδήποτε» και δεν έχει καταγωγή. 

Επιπλέον ο Άγραφος νόµος δηλώνει «η 

σύζυγος είναι σακί για να κουβαλάει 

πράγµατα και άλλα ότι ήταν στο σπίτι του 

συζύγου της για να µεγαλώνει τα παιδιά. 

Ωστόσο ήταν κατανοητό ότι έπρεπε να 

συµµετέχει ενεργά στις εργασίες στα χωράφια 

και στο σπίτι. Εποµένως η σύζυγος, σε µια 

ζωή συνεχούς σχεδόν ταλαιπωρίας, ενώ όλη η 

ξεκούραση και οι ανέσεις πήγαιναν στο σύζυγο. Καθώς ο Άγραφος νόµος της απαγόρευε να έχει 

οποιεσδήποτε δοσοληψίες µε τον έξω κόσµο, µέχρι 

να γεράσει, έµεινε στο σπίτι για δουλειά, ενώ ο 

σύζυγος πήγαινε στην αγορά για να πουλήσει και να 

αγοράσει επισκεπτόταν κυβερνητικά γραφεία για να 

συζητήσει την πληρωµή των φόρων και κανόνιζε 

τους µελλοντικούς γάµους των παιδιών του. Είτε 

τους αγόραζε µια µαντίλα είτε µια νύφη που, ποτέ 

δεν ρωτούσε τις επιθυµίες της. Η γυναίκα δεν έπρεπε 

να δυσανασχετεί ανοιχτά για την επιλογή του, ούτε 

µπορούσε να διαµαρτυρηθεί ανοιχτά για αυτή. ∆εν 

Εικόνα 6: « Μη κρίνεις µια γυναίκα από την όψη, αλλά από τη 

δουλειά της.» 

Εικόνα 5: Ο αρχηγός της οικογένειας µε µια 

τυπική πατριαρχική οικογένεια πολλών γενεών, 

που µοιράζονται ένα σπίτι. 

Εικόνα 7: Γυναίκες εργάζονται στη δηµόσια πηγή του 

χωριού, όπου πάντοτε υπάρχει δουλειά, αλλά ποτέ δεν 

έχει πολύ κόσµο. Όλη τη µέρα υπάρχει µια οµάδα 

γυναικών και παιδιών που συλλέγουν αγνό βουνίσιο 

νερό, κάνουν µπουγάδα και πλένουν τα ζώα . 
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της επιτρεπόταν να δυσανασχετεί µαζί του όταν καθόταν άπραγος στο σπίτι 
.
 όποια τέτοια κριτική 

θα τον έκανε να την χτυπήσει. Ο Άγραφος Νόµος έλεγε ότι ο σύζυγος είναι το κεφάλι της γυναίκας 

του, µπορούσε να την τιµωρήσει για απειθαρχία και για κακή διαγωγή. Βεβαίως υπήρχαν πολλές 

γκρίνιες. Έτσι, µια νεαρή γυναίκα στο Μάτι ακούστηκε να παραπονιέται ότι ο σύζυγός της ξοδεύει 

όλα τα χρήµατα, που µπορούσε να βρει, σε καφέ και τσιγάρα για τον ίδιο και την άφηνε µετά από 5 

χρόνια γάµου, χωρίς ένα κουρέλι στην πλάτη της και κατέληγε 

περισσότερο λυπηµένα, παρά πικρά, ότι «και τι είµαι γι’ αυτόν που 

µοχθώ ολόκληρη τη µέρα». 

Ευτυχώς για τις γυναίκες δεν υπήρχε σχεδόν κανένα σπίτι στο 

οποίο ο νέος άνδρας και η σύζυγός του να είναι οι µόνοι εργαζόµενοι. 

Το µεγαλύτερο παιδί αγόρι ή κορίτσι ξεκινούσε από την ηλικία των 

επτά – οκτώ χρονών να βόσκει τις κατσίκες, καθώς περιπλανιόταν 

για την εύρεση τροφής και φρόντιζε τα ζώα πρωί και βράδυ. Αυτό 

ανακούφιζε τη µητέρα και εξασφάλιζε στην οικογένεια περισσότερο 

φαγητό και µε την πώληση των ζώων περισσότερα χρήµατα. Σε 

πολύ µικρή ηλικία το κορίτσι όσο ήταν στη βοσκή έπρεπε να 

κεντάει ή να πλέκει. Στην εφηβεία της έπρεπε να ετοιµάζει τα 

προικιά της, από τα αγόρια όµως δεν ανέµεναν καµία επιπλέον εργασία. 

Ακόµη και στο πλουσιότερα από αυτά τα πολλαπλά νοικοκυριά οι γυναίκες ζούσαν σε µεγάλο 

βαθµό όπως και οι φτωχές γυναίκες. Μια νοικοκυρά η οποία ήταν συνήθως η γηραιότερη 

µαγείρευε και έψηνε για όλη την οικογένεια, σκούπιζε την κουζίνα, το καθιστικό των ανδρών και 

το δικό της υπνοδωµάτιο, αν διέθετε 

άλλο εκτός από την κουζίνα αλλά δεν 

έµπαινε σ’ ένα δωµάτιο που ανήκε σ’ 

έναν έγγαµο άνδρα, ακόµη κι αν ήταν ο 

γιος της. Οι νέες γυναίκες εργάζονταν 

έξω, όταν απαιτούνταν και πάντοτε 

φρόντιζαν τα παιδιά τους το σύζυγο και 

το δωµάτιό τους. ακόµη και σε αυτά τα 

σχετικά πιο πλούσια σπίτια οι γυναίκες 

εργάζονταν πολύ πιο σκληρά από τους 

άνδρες. Οι τελευταίοι δικαιολογούσαν 

τη σχετική τους τεµπελιά λέγοντας πως 

τα χρόνια της οθωµανικής αυτοκρατορίας, όταν µαίνονταν οι βεντέτες, ισοδυναµούσε µε θάνατο 

Εικόνα 9: Ένα πολυσυλλεκτικό νοικοκυριό µπορεί να περιλαµβάνει και 

20 άτοµα, ένας καλός αριθµός ατόµων, αλλά µια απλή αντανάκλαση της 

παλιάς δόξας.  

Εικόνα 8: Μια νύφη βγαίνει από το 

σπίτι του πατέρα της, κλαίγοντας 

γοερά, αφού φεύγει από το σπίτι που 

έχει γεννηθεί. 
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για τους περισσότερους άνδρες να φαίνεται το πρόσωπό τους έξω κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 

αν δεν ήθελαν να πεθάνει η οικογένεια από την πείνα έπρεπε οι γυναίκες να δουλεύουν για το ψωµί 

τους.  

Ένα πολλαπλό νοικοκυριό µπορούσε να περιλαµβάνει µέχρι και 20 πρόσωπα. Σε ολόκληρη 

τη Βόρεια Αλβανία ήταν έθιµο τ’ αδέλφια, τα πρώτα και ακόµη τα δεύτερα ξαδέλφια, να ζουν µε 

τις γυναίκες και τα παιδιά τους και ίσως µε αρκετούς ηλικιωµένους θείους και θείες και νεαρές 

αδελφές κάτω από την ίδια στέγη. Ορισµένες φορές δηµιουργούνταν το αδιαχώρητο. Για 

παράδειγµα περίπου στα 1900, υπήρχαν εξήντα τέσσερις άνθρωποι στο σπίτι του Gjon Macaj στο 

Zdrajshe, το 1923 και εβδοµήντα στο σπίτι του Lushan Sadrija στο Shale ακόµη πιο πρόσφατα. Τα 

σπίτια, παρόλο που προσαρµόζονταν στο τυπικό πρότυπο, µε καθιστικό ανδρών, κουζίνα, 

στάβλους, αποθήκες και ένα υπνοδωµάτιο για κάθε οικογενειακή µονάδα, ήταν χαρακτηριστικά 

µικρά για τα δικά µας δεδοµένα. Πραγµατικά  ένα µικρό υπνοδωµάτιο αρκούσε για επτά ή οκτώ 

άτοµα, αν αυτά κοιµούνταν στο πάτωµα, συχνά η κουζίνα και το καθιστικό χρησίµευαν ως 

κοιτώνες, το πρώτο για τους φιλοξενούµενους άνδρες και τους ανύπαντρους ή χήρους της 

οικογένειας και το δεύτερο για τις φιλοξενούµενες γυναίκες και τις χήρες. Η βασική αιτία για αυτόν 

τον τρόπο ζωής ήταν η έλλειψη δηµόσιας ασφάλειας τα παλαιότερα χρόνια. Εχθροί  και ληστές 

µπορούσαν να ικανοποιήσουν την επιθυµία τους αντιµετωπίζοντας έναν άνθρωπο, αλλά όφειλαν να 

σεβαστούν έναν άνθρωπο που περιβαλλόταν από καλά οπλισµένους φρουρούς. Αφού η Αλβανία 

απέκτησε την ανεξαρτησία της, η δηµόσια ασφάλεια βελτιώθηκε τόσο πολύ ώστε εξέλιπε η ανάγκη 

µια οικογένεια να φροντίζει για την ασφάλεια της και µαζί µε αυτή η ανάγκη να στριµώχνονται 

κάτω από µια στέγη. ως επακόλουθο, τεράστια νοικοκυριά όπως αυτό του Gjon Macaj 

εξαφανίστηκαν. 

Κάθε σπίτι περιλάµβανε δυο ή περισσότερους έγγαµους άνδρες καθώς και τον ανάλογο 

αριθµό νοικοκυριών. Καθένας από αυτούς 

φρόντιζε για τα µέλη της δικής του 

οικογένειας, ως όφειλε. Στους Έλληνες οι 

γεροντότεροι άνδρες µπορεί να είναι αδέλφια 

ή ξαδέλφια. Στους Αλβανούς ήταν όλοι 

αδέλφια ανεξάρτητα αν τους έφερε στον 

κόσµο ο ίδιος πατέρας ή όχι. Στην επόµενη 

γενιά αντί να ήταν πρώτα ξαδέλφια και στην 

τρίτη δεύτερα, οι Αλβανοί έβλεπαν µόνο 

«αδελφούς» και «αδελφές». Η µεσαία γενιά θεωρούσε όλους τους µεγαλύτερους «θείους» και 

«θείες» και όλους τους νεότερούς τους «ανιψιούς» και «ανιψιές». Μόνο όταν παρουσιαζόταν 

Εικόνα 10: Σκουρτάν και Χάκι µαζεύουν µε τους γείτονες τη 

σοδειά του καλαµποκιού. 
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ανάγκη να συγκεκριµενοποιήσουν την συγγένεια σύµφωνα µε το δεσµό αίµατος όριζαν τη σχέση 

ως «αδελφός του πατέρα» ή «γιος του αδελφού» κλπ.  

Ένας άνδρας, όχι µόνο έχανε το κύρος του, αν έκανε παρέα µε τη γυναίκα του αλλά σ’ ένα 

κοινό µε τους αδελφούς του σπιτικό, εκτός από επικρίσεις δεχόταν και απειλές ότι θα τον 

ανάγκαζαν να ζήσει σε ξεχωριστό σπίτι µε λιγότερες ανέσεις. Υπό την πίεση της µεγάλης 

αναγκαιότητας επιδοκιµαζόταν  η ενασχόληση του κοντά στη γυναίκα του στα κτήµατα αλλά µόνο 

υπό τον όρο ότι δεν θα παραδινόταν σε περιττές και ελαφρές συζητήσεις µαζί της. Η µόνη εξήγηση 

που έδιναν ήταν ότι ο σύζυγος και η σύζυγος ένιωθαν ντροπή ο ένας για την παρουσία του άλλου. 

Το ίδιο το συναίσθηµα κυριαρχούσε σε όλα τα Βαλκάνια µέχρις ότου δέχθηκαν την επιρροή της 

∆ύσης. 

Ο άγραφος νόµος της Αλβανίας όριζε ότι κάθε παντρεµένη γυναίκα είχε δικαίωµα να 

επισκέπτεται τους δικούς της συγγενείς τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, εφόσον εκείνοι ζούσαν σε 

διαφορετικό χωριό δεν µπορούσε να ταξιδέψει από και προς αυτούς χωρίς συνοδεία, όµως ούτε το 

έθιµο ούτε ο νόµος επέτρεπαν το πρόσωπο αυτό να είναι ο σύζυγος. Έτσι καθώς παντού 

επιτρεπόταν τα’ αδέλφια να µιλούν µε τις γυναικαδελφές τους, στα κοινά νοικοκυριά δεν 

προέκυπτε πρόβληµα, οποιοσδήποτε από τους άνδρες εκτός από το σύζυγο µπορούσε να 

συνοδεύσει τη γυναίκα από και προς τους γονείς τους. 

Κάθε  µέλος µιας οικογένειας έχει ένα προσωπικό όνοµα. Παρόλο που αυτό συνήθως 

καθοριζόταν από τη θρησκεία του καθενός τα µουσουλµανικά µικρά ονόµατα δεν ήταν ασυνήθιστα 

στους καθολικούς. Η συνήθης αιτία δεν ήταν τίποτε περισσότερο από προσωπική ιδιοτροπία. Έτσι 

ο νεαρός µπαϊρακτάρης «επίσηµος σηµαιοφόρος» του Shale, ένας καθολικός, ονοµαζόταν Avdi 

επειδή ο πατέρας του ήταν πολύ φίλος µ’ ένα µουσουλµάνο µε αυτό το όνοµα την περίοδο της 

γέννησής του. Μια άλλη ιδιοµορφία ενδιαφέρουσα παρουσιάζεται στα σαράντα τρία ορθόδοξα 

χωριά της Σπαθίας κοντά στο Ελµπασάν, όπου οι γεροντότεροι είχαν δύο ονόµατα ένα 

µουσουλµανικό για δηµόσια χρήση και ένα ορθόδοξο για ιδιωτική. Για κάποιες δεκαετίες πριν η 

Αλβανία απελευθερωθεί από το τον οθωµανικό ζυγό αυτά τα χωριά πιέζονταν από τους 

Μουσουλµάνους του παίρνοντας µουσουλµανικά ονόµατα τηρώντας το Ραµαζάνι, αλλά απέφευγαν 

την περιτοµή των µικρών αγοριών. Στα µεσοδιαστήµατα έφερναν έναν ορθόδοξο ιερέα από το 

Ελµπασάν έτσι ώστε κρυφά µέσα στη νύχτα µέσα σ’ ένα σκοτεινό στάβλο να τελέσει ένα νέο γάµο 

σύµφωνα µε τα χριστιανικά έθιµα και να βαφτίσει τα νεογέννητα. Μια ηλικιωµένη γυναίκα που 

παντρεύτηκε µετά την επιστροφή του Ισλάµ ήταν περήφανη που βαπτίστηκαν και οι τέσσερις γιοι 

της. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι συχνά χριστιανοί και µουσουλµάνοι του έλεγαν ότι µύριζε 

λιγότερο από τους άλλους µουσουλµάνους ένα ευχάριστο παράδοξο που ο ίδιος απέδιδε στη 

βάφτισή του. Οι Έλληνες, επίσης, που εισήγαγαν την Ορθοδοξία στην Αλβανία υποστήριζαν ότι το 

βάπτισµα αποµακρύνει τη µυρωδιά από την οποία υποφέρουν όλοι οι µουσουλµάνοι. 
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Οι γυναίκες είχαν και αυτές προσωπικό όνοµα αλλά µετά το γάµο τους οι σύζυγοί τους δεν 

επιθυµούσαν να το χρησιµοποιούν και οι υπόλοιποι τις γνώριζαν στη νεαρή τους ηλικία ως «νεαρή 

σύζυγος» του Μάρκου του Asllan κλπ. και στα γεράµατα ως η «σύζυγος» ή η «γριά» οπότε το 

όνοµα τους περνούσε σε αχρησία. Αυτό συνέβαλε στον αποκλεισµό τους από τον έξω κόσµο. 

Καθώς επίσης η καταγωγή της γυναίκας δεν έπαιζε ρόλο, τα ονόµατά τους θεωρούνταν ότι δεν 

άξιζαν µνείας. 

Τα επίθετα, µε την έννοια των οικογενειακών ονοµάτων, υπήρχαν κυρίως στους ορθόδοξους, 

σπανιότερα στους µουσουλµάνους και σχεδόν καθόλου στους καθολικούς. Τόσο οι µουσουλµάνοι 

όσο και οι καθολικοί ανέφεραν το όνοµα του πατέρα κάποιου µαζί µε το δικό του για να τον 

διακρίνουν από τους υπόλοιπους. Η οθωµανική επιρροή λοιπόν έκανε τους πρώτους ν’ αναφέρουν 

µόνο το όνοµα του πατέρα τους ενώ οι καθολικοί που φαίνεται να διατήρησαν την παλαιότερη 

αλβανική µέθοδο της ονοµατολογίας, συχνά πρόσθεταν και το όνοµα του παππού. 

 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ. 

 

Ο κανόνας (Kakun) αναγνώριζε τέσσερις τύπους σκύλους ανάµεσα στους οποίους ήταν και ο 

αλυσοδεµένος σκύλος – φύλακας. 

Ονοµαζόταν έτσι γιατί ήταν δεµένος κατά τη διάρκεια της ηµέρας και αφήνονταν ελεύθερος 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Τα σκυλιά – φύλακες ήταν οικόσιτα που φύλασσαν το σπίτι του αφέντη από κλέφτες κι 

εχθρούς. Ακόµη κι ο φτωχότερος άνθρωπος είχε ένα τέτοιο φύλακα που τον θεωρούσε πολύτιµο 

κοµµάτι της περιουσίας του. Αλλά και οι πλούσιοι είχαν όσα περισσότερα επιθυµούσαν ή 

χρειάζονταν. Ήταν περιορισµένα κατά τη διάρκεια της ηµέρας σ’ ένα µεγάλο λάκκο κατά µήκος 

όλου του σπιτιού και τη νύχτα ελευθερώνονταν από τον άνθρωπο που τα φρόντιζε. Αυτός τα τάιζε 

κι ήταν ο µόνος που µπορούσε να πλησιάζει µε ασφάλεια. Αν οι γιοι του τολµούσαν να τα 

πλησιάσουν  µετά το σούρουπο, θα γινόταν κοµµατάκια από τα άγρια αυτά ζώα. 

Η φυσική αγριότητα των ζώων αυτών εντεινόταν και από την εκπαίδευση τους. Όσο ήταν 

κουτάβια ποτέ δεν τους δινόταν στοργή από τον αφέντη και τα παιδιά του. Αντίθετα πολύ συχνά 

γίνονταν αντικείµενο πειραγµάτων και βασανιστηρίων προκειµένου ν’ αγριέψουν. ∆εν τους 

επιτρεπόταν ποτέ η είσοδος στην κουζίνα αλλά ήταν περιορισµένα στην αυλή όπου βρίσκονταν και 

τα καταφύγιά τους σε µια γωνία. Το καταφύγιο ήταν συνήθως µια πρόχειρη κατασκευή από 

καλάµια και σοβά που παρείχε προστασία και συνήθως βρισκόταν πολύ µακριά από την εξωτερική 

πύλη ώστε να υπάρχει µεγάλη απόσταση µεταξύ του σκύλου κι ενός εισερχοµένου επισκέπτη. 

Καθώς οι κλέφτες κι οι εχθροί επιτίθενται µόνο κατά τη νύχτα, ο σκύλος φύλακας έπρεπε να 

είναι ελεύθερος τη νύχτα προκειµένου να εκπληρώσει το έργο του. Αφού οι τίµιοι άνθρωποι και οι 
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φίλοι ταξιδεύουν την ηµέρα ο σκύλος φύλακας είναι δεµένος προκειµένου να µην τους προκαλέσει 

ζηµιά. Έπρεπε να δεθούν την ανατολή και µπορεί να µην αφήνονταν ελεύθεροι έως και µία ώρα 

µετά τη δύση. 

Όταν ένας σκύλος – φύλακας επιτίθετο σε ένα ξένο ο νόµος διέκρινε τρεις περιπτώσεις : α) 

όταν ο σκύλος απειλούσε µόνο να δαγκώσει β) όταν κατάφερνε να δαγκώσει γ) όταν σκότωνε. Και 

στις τρεις περιπτώσεις γινόταν διαχωρισµός µεταξύ της επίθεσης κατά τη διάρκεια της µέρας ή 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Αν κατά τη διάρκεια της µέρας ένας σκύλος φύλακας απειλούσε να δαγκώσει ένα ξένο αυτός 

µπορούσε να τον σκοτώσει χωρίς φόβο τιµωρίας. Η µέρα ανήκε σ’ αυτόν κι όχι στον σκύλο και 

βρισκόταν εν δικαίω ενώ ο σκύλος εν αδίκω.  

Αν ένας σκύλος φύλακας σκότωνε ένα ξένο κατά τη διάρκεια της ηµέρας θεωρούνταν στις 

περισσότερες περιοχές σαν να είχε κάνει το φόνο ο κύριος του και τότε ξεσπούσε βεντέτα µεταξύ 

των δυο οικογενειών. Στη ∆ίβρη, ωστόσο, η πληρωµή των χρηµάτων της βεντέτας ικανοποιούσε 

την πληγείσα οικογένεια. 

Κατά την διάρκεια της νύχτας ο νόµος στήριζε εξολοκλήρου το σκύλο και το αφεντικό του. 

Ανεξάρτητα από το πώς το ζώο απείλησε τον ξένο, αυτός δεν µπορούσε να το σκοτώσει. Αν το 

έκανε, όφειλε να πληρώσει τα χρήµατα της βεντέτας ή να ξεκινήσει βεντέτα µε τον αφέντη του 

σκύλου, σαν να ήταν ο κύριός του αυτός που είχε σκοτώσει. Ο κανόνας όριζε ξεκάθαρα «κατά τη 

νύχτα ένας σκύλος ισοδυναµεί µε άνθρωπο». 

Υπήρχε µόνο µια εξαίρεση στους κανόνες αυτούς. Αν ένα σπίτι βρισκόταν κοντά σε δηµόσιο 

δρόµο, ένα επιθετικό σκυλί µπορούσε να σκοτωθεί χωρίς τιµωρία. Ένας ανώτερος νόµος όριζε ότι 

«δεν είναι δίκαιο ν’ αποκόβεται ένας κύριος δρόµος από την παρουσία ενός σκύλου». Στο µακρινό 

βορρά οι µπαϊρακτάρηδες και οι πρεσβύτεροι διέταζαν οι άγριοι σκύλοι που ζούσαν κοντά σε 

κύριους δρόµους, να παραµένουν δεµένοι τόσο την ηµέρα, όσο και τη νύχτα. 

 

ΒΕΝΤΕΤΑ 

 

   Για να γίνει κατανοητή η ουσία της Αλβανικής βεντέτας είναι σηµαντικό να θυµηθούµε ότι µέχρι 

τον πόλεµο του 1914-18
 
οι επικοινωνίες ήταν τόσο κακές, τα κυβερνητικά κέντρα τόσο λίγα και η 

αστυνοµία τόσο άσχηµα οργανωµένη, ώστε οι κοινότητες ήταν ουσιαστικά αυτοδιοικούµενες. 

Βασίζονταν στη στενότερη έννοια της οικογένειας και στην ευρύτερη έννοια της φυλής. Αν ένα 

πρόσωπο τραυµατιζόταν, η οικογένεια στις περισσότερες περιπτώσεις και η φυλή καλυπτόταν 

σχεδόν ολοκληρωτικά από την οικογένειά του και µπορούσε να εκδικηθεί οποιοσδήποτε µέλος της. 

Όταν εµπλεκόταν η φυλετική κοινότητα,  οποιοδήποτε µέλος µπορούσε να εκδικηθεί για τη βλάβη.  
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    Να πάρεις εκδίκηση σήµαινε να πάρεις το αίµα πίσω (δηλαδή του ανθρώπου που είχε ήδη 

σκοτωθεί και όχι αυτού που επρόκειτο να σκοτωθεί για εξιλέωση). Ο εγκληµατίας λεγόταν 

κηλιδωµένος , ενώ εκδικητής και εγκληµατίας θεωρούσαν ο ένας τον άλλο εχθρό. 

    Το απλό αυτό πλαίσιο συµπληρωνόταν µε πλήθος περίπλοκων λεπτοµερειών. Όποιος έπαιρνε 

εκδίκηση δεν µπορούσε να το κάνει αδιακρίτως, αλλά όφειλε να ακολουθεί πολλούς κανόνες. Έτσι, 

ένας δολοφονηµένος άνδρας έβρισκε τον εκδικητή του στο πρόσωπο του αδελφού του αν δεν είχαν 

προχωρήσει στο χωρισµό . 

    Κάποιος µπορούσε να σκοτώσει τον εχθρό του όπου και όπως µπορούσε –σε µία τυχαία 

συνάντηση - ή σε µία προκαθορισµένη ή και σε µία προσεκτικά οργανωµένη ενέδρα. Αν ήταν 

ισχυρός και µε πολλές σφαίρες αυτός και η οικογένειά του πήγαιναν µόνοι τους για την επιχείρηση. 

Αν ήταν αδύναµος συνοδευόταν από φίλους, συγγενείς από γάµο, εξαρτώµενα µέλη, υπηρέτες. 

Αυτοί ακολουθούσαν όχι για την πληρωµή, αλλά ανταποκρινόµενοι στην πρόσκλησή του ή από 

δική τους βούληση. 

    Ο κανόνας όριζε ότι «οι γυναίκες δεν έχουν όπλα». Άρα, οι γυναίκες δεν εµπλέκονται σε 

βεντέτες. Ένα αποτέλεσµα των κανόνων αυτών ήταν ότι οι γυναίκες δεν µπορούσαν να εκδικηθούν 

για το θάνατο των συγγενών τους. Επίσης, επικρατούσε η άποψη ότι δεν είχαν το θάρρος να το 

κάνουν. Λίγες από αυτές, ωστόσο, µε δυνατό χαρακτήρα, κατόρθωναν να παραµερίσουν τους 

γυναικείους φόβους τους και να σκοτώσουν ένα εχθρό. Έτσι η παρθένος Emin του Orenjë στο 

Ăermenikë  εκδικήθηκε για το φόνο του πατέρα της. Όταν σκοτώθηκε, εκείνη ήταν ακόµη βρέφος 

και όταν µεγάλωσε κατάλαβε ότι οι τέσσερις ξάδελφοί της, οι µόνοι αρσενικοί στην οικογένεια, δεν 

έδειχναν ιδιαίτερο ζήλο για εκδίκηση. Έτσι δεκαπέντε χρονών αγόρασε κρυφά ένα όπλο και όταν 

µία µέρα είδε τον εχθρό της µέσα από το παράθυρο του σπιτιού της, τον πυροβόλησε και τον 

σκότωσε µε τρεις σφαίρες . Οι ξάδελφοί της ενοχλήθηκαν πολύ γιατί εκείνη µία γυναίκα  

αποδείχθηκε ανώτερή τους σε θάρρος και ενώ έλπιζαν να τελειώσει η βεντέτα χωρίς αιµατοχυσίες 

δυστυχώς έγινε πιο σφοδρή αφού ο εχθρός υπέστη ατίµωση και έχασε ένα συγγενή από γυναικείο 

χέρι.  

     Άλλη µια γυναίκα από το δυτικό Μάτι πήγε µία µέρα στο παζάρι και είδε αυτόν που σκότωνε το 

σύζυγό της. Παρά την πίεση των άλλων άρπαξε το περίστροφο και τον πυροβόλησε. Στα 1883 

περίπου η Fatima Almetaj που είχε γεννηθεί στο Kostejë και είχε παντρευτεί στο Përval έψηνε στο 

φούρνο της µία µέρα ενώ ο άνδρας της συζητούσε µε ένα γείτονα. Μόλις άκουσε ένα πυροβολισµό 

έτρεξε έξω και βρήκε τον  άνδρα της νεκρό και το γείτονα να φεύγει τρέχοντας. Πήγε µέσα στο 

σπίτι, άρπαξε το όπλο και ξαναβγήκε. Ο γείτονας είχε φτάσει ήδη στο κατώφλι του, όταν εκείνη 

τον πυροβόλησε. Μόλις τον είδε να πέφτει νεκρό ξαναµπήκε στο σπίτι και τελείωσε τη δουλειά 

της. Είχε εκδικηθεί για τον άνδρα της, έπρεπε να ταΐσει τα παιδιά της και η ζύµη κρύωνε….. 
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     Κάποιες φορές ο κανόνας του «αίµατος που έβραζε» εκτεινόταν σε µεγαλύτερες οµάδες 

ανθρώπων. Περίπου το 1880 ένας άνδρας που έχασε το αρνί του υποσχέθηκε να δώσει ένα φυσίγγι 

σε ένα βοσκό αν το έβρισκε. Όταν ο βοσκός κατόρθωσε να το βρει, ο άνδρας υπαναχώρησε. Ο 

βοσκός αρχικά δεν αντέδρασε αλλά όταν αργότερα τον συνάντησε  του ζήτησε την αµοιβή που του 

είχε υποσχεθεί. Και πάλι ο άνδρας αρνήθηκε όχι και πολύ ευγενικά, έτσι ο βοσκός τον σκότωσε 

αµέσως. ∆υστυχώς ήταν Κυριακή του Πάσχα και ο φόνος έλαβε χώρα σε ένα λιβάδι όπου όλοι οι 

άνδρες ήταν συγκεντρωµένοι σε ένα λιβάδι και γλεντούσαν .Αµέσως η αδελφότητα του νεκρού που 

περιλάµβανε όλους τους αρσενικούς που κατάγονταν από τους ίδιους προγόνους ζήτησαν εκδίκηση 

από την αδελφότητα του βοσκού. Αυτοί αµέσως απάντησαν και σε µία ώρα σκοτώθηκαν 

δεκατέσσερις άνδρες.  

    Από τη στιγµή που ριχνόταν ο µοιραίος πυροβολισµός, η ζωή του δολοφόνου ήταν σε τόσο 

άµεσο κίνδυνο από τους εκδικητές, ώστε έπρεπε να φύγει πετώντας. Συχνά «το αίµα τον κυρίευε», 

και έτσι «τα πόδια του υποχωρούσαν» και από το σοκ έµενε ριζωµένος στη θέση του. Για αυτό το 

έθιµο, στη Σκόνδρα, στο Godolesh, όριζε ότι έπρεπε στο σηµείο αυτό να ρίξει στο έδαφος ένα 

φυσίγγι ή ένα ρούχο, όπως ένα φέσι, µία ζώνη ή ένα µαντίλι .Στο Ελµπασάν, στη Σπαθία και στο 

Ăermenikë έπρεπε να γλείψει τη  µπούκα του πιστολιού ή του όπλου του. Εναλλακτικά, στο 

Ελµπασάν όριζε ότι έπρεπε να εισπνεύσει τον καπνό της µπαρουτόσκονης ή να αφήσει τους 

συντρόφους του να τον χτυπήσουν στο πρόσωπο. Στο Labinot, έπρεπε να κρατήσει στο στόµα του 

τη θήκη του φυσιγγίου, να δαγκώσει το µικρό του δάκτυλο και να γλείψει το αίµα και στο Μάτι  

έπρεπε να  φάει λίγη µπαρούτη. Αν έκανε αυτά µε επιτυχία «το αίµα ελευθερωνόταν η εµπλοκή 

περνούσε» και µπορούσε να διαφύγει.  

    Όταν ένα ρούχο αφηνόταν πίσω χρησίµευε για την ταυτοποίηση του δολοφόνου. Εάν δεν 

αφηνόταν τίποτε, έπρεπε να ενηµερωθεί η οικογένεια του θύµατος. Παντού ήταν «ατιµωτικό» να 

σκοτώνει κάποιος και να µην το λέει. Επίσης θεωρούνταν άδικο για λόγους που ποίκιλλαν ανάλογα 

µε την περιοχή  

    Πρόσφατα, όταν η κυβέρνηση προσπαθούσε να καταστείλει τους φόνους, ο δολοφόνος βέβαιος 

για τη σύλληψή του, δεν άφηνε πειστήρια και δεν ενηµέρωνε τους συγγενείς. Η κοινότητα ωστόσο, 

πρόσεχε πάντα κι από την παρατήρηση των µελών της κυρίως των µαρτύρων, και, ταυτόχρονα µε 

τις γνώσεις τους σχετικά µε τους εχθρούς του θύµατος, γινόταν γνωστή η ταυτότητα του 

δολοφόνου πάνω από όλα για την ικανοποίηση της κοινότητας. 

    Τις πρώτες µέρες µιας βεντέτας, ο πατέρας ή ο αδελφός του θύµατος µέσα στη λύσσα τους, 

µπορεί να σκότωναν το δολοφόνο και να πυροβολούσαν µια δεύτερη φορά στο άψυχο κορµί του 

πράγµα που δεν επιτρεπόταν. Ένας δολοφόνος σπάνια κοίταζε το νεκρό, γεγονός που έδινε τη 

δυνατότητα σε ένα ευφυή άνδρα την πιθανότητα να γλιτώσει παριστάνοντας το νεκρό. 
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    Ένας εγκληµατίας δεν έπρεπε να ληστεύει το θύµα. Τον είχε σκοτώσει µόνο για να υπερασπιστεί 

την τιµή του και όχι για να πλουτίσει. Όπως έλεγε ο λαός οι «χαµηλής τάξης άνθρωποι» έπαιρναν 

το όπλο, το ρολόι, τα χρήµατα και τα ρούχα του θύµατος, ενώ οι «άνθρωποι της καλής τάξης» 

έπαιρναν µόνο εκδίκηση. Επιτρεπόταν µερικές εξαιρέσεις στον κανόνα π.χ. στη Μιδριτία µπορούσε 

να πάρει το όπλο του θύµατος  για να αποδείξει ότι είχε πράγµατι πατήσει το αίµα του», αλλά µετά 

έπρεπε να επιστρέψει το όπλο του στην οικογένειά του. Κατά τον ίδιο τρόπο µπορούσε να πάρει 

και το ρολόι του. Όταν ο δολοφόνος ήταν πληρωµένος συχνά έπαιρνε ένα τεκµήριο από το θύµα 

του, συνήθως το κασκέτο του, για να αποδείξει στο αφεντικό του ότι είχε κερδίσει τα χρήµατα του. 

Η ληστεία ενός νεκρού από ένα τρίτο πρόσωπο δεν ήταν επίφοβη, καθώς όλοι από την περιοχή 

συµπεριλαµβανοµένων και των συγγενών στο άκουσµα του ήχου του όπλου έτρεχαν και έτσι 

υπήρχε αρκετή δηµοσιότητα, ώστε να αποφευχθεί µία τέτοια προσβολή. Όσο για τους 

υπερφυσικούς κινδύνους, που βασάνιζαν τα σώµατα των ανθρώπων, που είχαν πεθάνει κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, ήταν γνωστό σε όλους ότι ο Σατανάς φοβόταν πάρα πολύ το όπλο για να 

πλησιάσει το σώµα ενός δολοφονηµένου ανθρώπου. 

    Συνήθως το έγκληµα ανακοινωνόταν την οικογένεια του θύµατος µε ένα σκληρό µήνυµα για να 

το παραλάβουν και να το θάψουν. Έπρεπε πάντα να παραδίδει το σώµα, αλλά αν η βεντέτα ήταν 

εξαιρετικά σφοδρή ο δολοφόνος µπορούσε να απαγορεύσει να ταφεί το νεκρό σώµα στο 

κοιµητήριο µε κανονικό τρόπο. 

    Όσο αφορά την εκδίκηση έπρεπε να παρθεί το συντοµότερο δυνατό. Στο Kurbin οι 

συσσωρευµένες πέτρες χρησίµευαν για να κάνουν τους ανθρώπους της φυλής του νεκρού να 

σπεύσουν να πάρουν εκδίκηση, θυµίζοντας το θάνατό του και «κάνοντας το αίµα να βράζει». Με 

τον ίδιο στόχο οι καθολικοί ενταφιάζονταν µε τα µατωµένα τους ρούχα. Οι µουσουλµάνοι, ωστόσο, 

υπακούοντας στο απόφθεγµα ότι όλοι όσοι ασκούσαν την πίστη τους έπρεπε να ενταφιάζονται µε 

καθαρά ρούχα, τους τα έβγαζαν. Μία ακόµη παράξενη υπενθύµιση για την ανάγκη της εκδίκησης, 

ήταν ένα µπουκάλι γεµάτο αίµα του νεκρού άνδρα, κάτι που συνηθιζόταν σε όλη τη βόρεια 

Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο. Οι συγγενείς κοιτούσαν αυτό το µπουκάλι µέρα νύχτα. Μόλις το 

αίµα «έβραζε» δηλαδή υφίστατο ζύµωση, άρπαζαν τα όπλα τους, έβαζαν στραβά τον σκούφο τους 

για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους και έσπευδαν να σκοτώσουν τον δολοφόνο. Αν το αίµα 

δεν «έβραζε», µπορούσαν να δεχθούν αποζηµίωση σε χρήµατα αντί να πάρουν µία ζωή. Στο δυτικό 

Μάτι, βύθιζαν ένα κουρέλι στο αίµα του νεκρού, όταν αυτό βαφόταν και γινόταν καφέ, ήξεραν ότι 

είχε σηµάνει η ώρα να εκδικηθούν το θάνατό του. 

Εξαγνισµός 

    Στις περισσότερες περιπτώσεις φόνου, ο εκδικητής στερούσε µόνο µία ζωή. Ο κανόνας ήταν 

«ένας για έναν». Αυτό λειτουργούσε ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση ή το χαρακτήρα του 

θύµατος. Έτσι ο δολοφόνος ενός µπαϊρακτάρη, δεν ήταν ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από τον 
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δολοφόνο ενός κατώτερου µέλους µιας φυλής και αυτός ενός ιερέα δεν ήταν καλύτερος ούτε 

χειρότερος από αυτόν ενός κοινού θνητού. 

    Το πρόσωπο του εξαγνιστή υπέστη ιστορική εξέλιξη. Πριν πολλά χρόνια, οι βεντέτες είχαν 

προσωπικό χαρακτήρα, δηλαδή µόνο ο άνδρας του οποίου το χέρι είχε τραβήξει την σκανδάλη, 

όφειλε να εξιλεωθεί για το έγκληµά του.  

    Στους σύγχρονους καιρούς, η ταύτιση του ατόµου µε την οικογένειά του εντεινόταν, όπως στην 

περίπτωση της εκδίκησης, οπότε η εξιλέωση µπορούσε να γίνει από κάθε αρσενικό µέλος, που 

ζούσε στο ίδιο σπίτι µε το δολοφόνο και ήταν ο πατέρας, αδελφός ή ο γιος του. 

    Καθώς οι γυναίκες δεν έχουν όπλα ή βεντέτες, σύµφωνα µε τον Κανόνα, µία γυναίκα δεν 

µπορούσε να σκοτωθεί ως εκδίκηση για φόνο. Αυτό σήµαινε ότι, όταν µία γυναίκα εκδικούνταν για 

ένα συγγενή της, δεν µπορούσε να σκοτωθεί ως ανταπόδοση, και πράγµατι αυτό δεν συνέβαινε 

συχνά. Η δολοφονία µιας γυναίκας επιτρεπόταν µόνο στην περίπτωση µοιχείας, ή των κατά συρροή 

κλοπών. Κατά τα άλλα η πράξη αυτή ήταν η πιο ατιµωτική που θα µπορούσε να διαπράξει ένας 

Αλβανός. 

    Μία ακόµη οµάδα εξαγνιστών µένει να αναφερθεί. Κάποιες φορές ένας άνδρας προσλάµβανε 

κάποιον εκτός οικογενείας να σκοτώσει τον εχθρό. Στις περισσότερες περιοχές, αν δεν µπορούσε 

να ανακαλυφθεί ο υποκινητής της πράξης, ή αν περνούσε καιρός χωρίς να παίρνεται εκδίκηση, 

σκοτωνόταν ο πληρωµένος δολοφόνος. Οι πρακτικές αυτές ήταν ασυνήθεις και γενικά η βεντέτα 

αποδιδόταν στον πρωταίτιο παρά στον κατώτερο, που είχε ρίξει το µοιραίο πυροβολισµό.  

    Αν η εξιλέωση έπαιρνε τη µορφή χρηµάτων βεντέτας, δεν γινόταν διάκριση ανάλογα µε την 

ηλικία. Η πληρωµή για ένα γερασµένο άνθρωπο ή για ένα δυνατό άνδρα τριάντα ετών ήταν ίδια, 

όπως για ένα αγόρι των πέντε ή ένα βρέφος λίγων εβδοµάδων, όπως επίσης δεν γινόταν διάκριση 

σχετικά µε την κοινωνική τάξη. Ωστόσο το «αίµα» µιας γυναίκας κόστιζε το µισό από αυτό ενός 

άνδρα. Σε παλαιότερες εποχές, όταν οι πληρωµές αυτές ήταν προκαθορισµένες, το χρήµα ήταν έτσι 

κατανεµηµένο, ώστε οι πλούσιοι είχαν πάρα πολύ ενώ οι φτωχοί, που αποτελούσαν το µεγαλύτερο 

µέρος του πληθυσµού ήταν σχεδόν απένταροι. Ο φόβος ότι µπορεί να αναγκάζονταν να πληρώσουν 

µεγάλα ποσά ήταν ένα σηµαντικό εµπόδιο κατά των φόνων. 

    Ένας δολοφόνος µπορούσε να εξιλεωθεί για το έγκληµα του, εκουσίως ή ακουσίως, µε εξορισµό. 

Αν γινόταν εκούσια, έφευγε φοβούµενος για τη ζωή του, αλλά µόνο ένας αδύναµος και δειλός 

άνθρωπος, ή που είχε λίγα αρσενικά µέλη στην οικογένεια του για να κρατούν τον εχθρό µακριά, 

θα έδειχνε τέτοια δειλία. 

    Η ελπίδα ενός εξόριστου να τερµατιστεί η βεντέτα βασιζόταν σε κάποιες αιτίες. Η οικογένεια 

του θύµατος µπορεί να έχανε τη δύναµή της από άλλες βεντέτες, οπότε γνωρίζοντας τις αδυναµίες 

της να «κατάπινε» την ντροπή της και να δεχόταν τα χρήµατα. Επίσης µπορεί να δεχόταν ότι η 
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απουσία δέκα ή είκοσι χρόνων ήταν εν µέρει εξιλέωση, οπότε για το υπόλοιπο µπορούσε να δεχθεί 

τα χρήµατα της βεντέτας.  

    Αργότερα η δηµιουργία κεντρικής κυβέρνησης, που τιµωρούσε τους φόνους, αύξησε τον αριθµό 

των µονίµων εξόριστων, κάνοντας ισχυρούς και αδύναµους να προσπαθούν να αποδράσουν.  

    Αν ο δολοφόνος δεν επέλεγε οικειοθελώς να εξοριστεί, καταδικαζόταν από τον εκδικητή σε κατ’ 

οίκον περιορισµό. Κάποιες φορές επέλεγε ο ίδιος να κλειστεί στο σπίτι του. Συχνότερα, ιδιαίτερα 

στη βόρεια Αλβανία, διατασσόταν αυθαίρετα από τον εκδικητή να το πράξει. Για την περίοδο του 

περιορισµού του, ο φόβος ότι ο εκδικητής παραφύλαγε κάπου κοντά, τον εµπόδιζε να βγαίνει έξω 

κατά τη διάρκεια της µέρας και αναγκαζόταν να κινείται τις νυχτερινές ώρες. Αν έφευγε από το 

σπίτι του, έπρεπε ως την αυγή να έχει βρει καταφύγιο σε σπίτι φίλων και δεν µπορούσε να 

συνεχίσει τις µετακινήσεις του πριν την επόµενη νύχτα. 

    Όπως δεν επιτρεπόταν η καύση του σπιτιού του δολοφόνου σε περίπτωση που γυναίκες και 

παιδιά κινδύνευαν από την πυρκαγιά, έτσι και ο κατ’ οίκον περιορισµός του δεν έπρεπε να σταµατά 

την εργασία της οικογένειας, ώστε γυναίκες και παιδιά να µην πεθάνουν από ασιτία. Υπήρχαν 

διάφορες ρυθµίσεις για τη συνέχιση της δουλειάς. Η πρώτη ήταν ο νόµος που όριζε ότι οι γυναίκες, 

τα παιδιά, οι υπηρέτες και τα οικόσιτα ζώα δεν πρέπει να περιορίζονται. Προστατευµένες λοιπόν οι 

δυνατές γυναίκες, στις οποίες έπεφτε το µεγαλύτερο βάρος, καλλιεργούσαν τα χωράφια, πήγαιναν 

στη αγορά άλεθαν το αλεύρι στο µύλο και κουβαλούσαν νερό από 

την πηγή και ξύλα από το δάσος. Τα αγόρια και οι ηλικιωµένες 

γυναίκες έβοσκαν τις αγελάδες, τις κατσίκες και τα πρόβατα. Οι 

υπηρέτες συµµετείχαν σε όλες αυτές τις εργασίες, ωστόσο, λίγα 

νοικοκυριά µπορούσαν να συντηρήσουν υπηρετικό προσωπικό. 

    Ένα κοινωνικό φαινόµενο, που θεωρήθηκε υποπροϊόν της 

παραπάνω ρύθµισης σχετικά µε τις γυναίκες και τα παιδιά, 

παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Μέχρι σήµερα, ένα µεγάλο 

ποσοστό των αγροτικών εργασιών στην Αλβανία πραγµατοποιείται 

από τις γυναίκες, ενώ οι άνδρες είναι αργόσχολοι. Μία γενιά πριν 

γινόταν το ίδιο πράγµα.. Οι σηµερινοί άνδρες δικαιολογούν την 

τεµπελιά τους λέγοντας ότι είναι µία συνήθεια που αποκτήθηκε, 

όταν οι πατέρες τους κλείνονταν στα σπίτια για να αποφύγουν τις 

βεντέτες. 

    Μια άλλη προφύλαξη, που έπρεπε ένας κυνηγηµένος να παίρνει, 

ήταν να ζει σε σπίτι µε περισσότερους από ένα ορόφους. Το σπίτι 

αυτό είχε πολύ µικρά παράθυρα, σαν χαραµάδες στον πρώτο όροφο 

Εικόνα 11: Α. Κulla, ένας πέτρινος 

πύργος – σπίτι χρησιµοποιείται για 

άµυνα και τα παράθυρα είναι τόσο 

µεγάλα όσο να χωρά ένα τουφέκι 

να πυροβολά. Αυτό είναι το 

παραδοσιακό σπίτι των 

οικογενειών που βρίσκονται σε 

βεντέτα, των οποίων οι άνδρες δεν  

φεύγουν γιατί φοβούνται µήπως 

πυροβοληθούν. 
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και αυτά στο δεύτερο όροφο ήταν τετράγωνες τρύπες χωρίς γυαλιά, κατά µήκος των οποίων 

τοποθετούνταν πέτρινες αµπάρες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Germenikë, η εξωτερική σκάλα 

που οδηγούσε στους στάβλους ήταν πάντα προσεκτικά φραγµένη µε ξύλα. Για µεγαλύτερη 

ασφάλεια, οι γυναίκες ζούσαν στον κάτω όροφο προστατεύοντας τους άνδρες που ζούσαν στον 

επάνω όροφο. Αν ήταν αρκετά πλούσιοι έχτιζαν ένα ψηλό τοίχο γύρω από το σπίτι. Αυτό του έδινε 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ελεύθερα την αυλή του. Οι εξωτερικοί τοίχοι ήταν ιδανικοί για 

πολεµίστρες. Ένας ακόµη πλουσιότερος άνθρωπος, ή κάποιος µε πολλούς εχθρούς, είχε πολλές 

πόρτες στην αυλή του και παρατηρητήρια σε στρατηγικά σηµεία. 

    Αν δεν µπορούσε να έχει οπλισµένους ακόλουθους, ο κυνηγηµένος άνδρας δεν έµενε 

απροστάτευτος στα ταξίδια του. Στις περιοχές που οι γυναίκες δεν υφίσταντο τις συνέπειες της 

βεντέτας, η συντροφιά µιας γυναίκας σε ένα ταξίδι αρκούσε. Στο Μάτι, θεωρείται προστασία να 

έχει ο κυνηγηµένος έναν ξένο µπροστά του, αφού ο ξένος θεωρείτο τόσο ιερό πρόσωπο, όσο µία 

γυναίκα. Αυτό ίσχυε στις περισσότερες περιοχές της Αλβανίας.  

    Η αρχή της ιερότητας του φιλοξενούµενου επικαλούνταν συχνά. Αν ένας φιλοξενούµενος ενός 

σηµαντικού άνδρα της ∆ίβρης είχε έναν εχθρό και ταξίδευε µόνος του, ο οικοδεσπότης του παρείχε 

έναν ακόλουθο, όταν έφευγε. Ο ακόλουθος όφειλε να τον πάει ασφαλή στον επόµενο προορισµό 

του. Αν του συνέβαινε κάτι κακό στη διαδροµή ο ισχυρός οικοδεσπότης του θα εκδικούνταν για 

αυτόν. Η προστασία και µαζί µε αυτήν η υποχρέωση του οικοδεσπότη τελείωνε τη νύχτα., οπότε ο 

φιλοξενούµενος ή θα είχε φτάσει στο σπίτι του ή θα ήταν καλεσµένος κάποιου άλλου.  

 

Συµφιλίωση 

 

    Σπανίως γινόταν ειρήνη πριν σκοτωθεί ο ίδιος αριθµός ανδρών και από τις δύο πλευρές. Αν ο 

πρώτος άνδρας ήταν µόνο τραυµατισµένος και σε εκδίκηση σκότωνε τον εχθρό του, οι πρεσβύτεροι 

έκαναν τον πρώτο να πληρώσει χρήµατα για τον τραυµατισµό, έτσι ώστε να γίνει «ένα προς ένα». 

Με τον ίδιο τρόπο, αν τρεις ας πούµε, σκοτώθηκαν από τη µία πλευρά και από την άλλη 

σκοτώθηκαν δύο και τραυµατίστηκε ένας γινόταν ειρήνη µε τον όρο ότι η δεύτερη πλευρά θα 

έπρεπε να πληρώσει χρήµατα για ένα τραυµατισµό. Οι σκοτωµοί και οι τραυµατισµοί µπορούσαν 

να συµβούν είτε σε µία συµπλοκή είτε κατά την διάρκεια πολλών χρόνων, παλινδροµώντας µπρος 

πίσω στη βεντέτα. 

    Η ειρήνη γινόταν µε τη βοήθεια ενός µεσολαβητή. Η τελετή της επικύρωσης της υπόσχεσης της 

συγνώµης ποικίλε από περιοχή σε περιοχή. Ο δολοφόνος είχε το ναυτικό γιακά του σακακιού του 

σηκωµένο προς το κεφάλι του σε ένδειξη πένθους και µετάνοιας, καθώς και τα χέρια του δεµένα 

πίσω από την πλάτη του σε ένδειξη αδυναµίας, παρέµενε όρθιος δίπλα στην πόρτα, ενώ οι φίλοι 

του κάθονταν γύρω από την φωτιά. Ο οικοδεσπότης έδινε καφέ σε αυτούς, αλλά όχι στο δολοφόνο. 
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Η συγχώρεσή του δεν ήταν ακόµη βέβαιη και χωρίς αυτή τη βεβαιότητα δεν µπορούσε ακόµη να 

πιει καφέ. Οι φίλοι παρακαλούσαν θερµά τον οικοδεσπότη να του λύσει τα χέρια τον απειλούσαν 

µάλιστα ενώ τον παρακαλούσαν λέγοντας «αν θέλεις συγχώρεσε τον αλλιώς σκότωσέ µας µαζί 

του». Τελικά συνέβαιναν ένα δύο πράγµατα. Αν ο οικοδεσπότης συµφωνούσε να συγχωρέσει τον 

εγκληµατία, σηκωνόταν και του κατέβαζε το κολάρο, του έλυνε τα χέρια και του πρότεινε να 

καθίσει να πιει καφέ, λέγοντας «συγχωρείσαι φίλε µου». Πιο συχνά, έλεγε ότι δεν µπορούσε µεµιάς 

να συγχωρήσει τον άνδρα αλλά µπορούσε να του προσφέρει µία ανακωχή έξι µηνών, ενός χρόνου ή 

και περισσότερο. Σε ένδειξη του κατευνασµού του, του πρόσφερε καφέ, αν και τον έδιωχνε πάλι µε 

τα χέρια δεµένα πίσω από την πλάτη και το γιακά σηκωµένο. 

    Αν ο δολοφόνος συγχωρούνταν, προσφέρονταν ένα γεύµα µε κρέας σε όλους εκτός από τα 

φτωχικά σπίτια, όπου έπρεπε να ικανοποιηθούν µε τον καφέ. Κατά την αναχώρηση των ξένων µία 

άλλη τελετή λάµβανε χώρα. Ο οικοδεσπότης ξεπροβόδιζε τη συντροφιά, όπως θα έκανε σε κάθε 

άλλη περίπτωση. Ο δολοφόνος βγαίνοντας από το σπίτι έπαιρνε ένα µικρό σφυρί και πελεκούσε 

ένα µικρό σταυρό πάνω στην πόρτα. Καθένας από τους άλλους µε τη σειρά του έπαιρνε το σφυρί 

και σκάλιζε ένα µικρό κοµµατάκι, πρώτα η πλευρά του οικοδεσπότη και έπειτα των επισκεπτών. Ο 

οικοδεσπότης έλεγε «θεέ µου µη µας στέλνεις άλλη θλίψη, µπορεί να συγχωρεθεί».Καθένας από 

τους επισκέπτες έλεγε «τιµή σ’ εσένα που τον συγχώρεσες». Ο τελευταίος άνδρας από την παρέα 

του δολοφόνου πέταγε το σφυρί µακριά, επαναλαµβάνοντας «τιµή σ’ εσένα που τον συγχώρεσες». 

Ο σταυρός σήµαινε ότι η οικογένεια είχε έναν εχθρό και συµµετείχε σε µάχη. Όσοι περισσότεροι 

σταυροί υπήρχαν σε µία πόρτα τόσο πιο γενναία θεωρούνταν µία οικογένεια.  

    Οι ορεσίβιοι κάτοικοι είχαν ακόµη µία µέθοδο. Την ονόµαζαν «Άγιο Ιωάννη» ένα παιδί, πριν τη 

βάφτισή του, καθώς πίστευαν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο νονός του Χριστού. Όταν 

φαινόταν ότι έφτανε ο κατάλληλος καιρός για να γίνει ειρήνη, οι φίλοι ασκούσαν πίεση για να 

εξασφαλίσουν συγχώρεση. Όταν δινόταν υπόσχεση, κανόνιζαν να φέρουν το δολοφόνο µία 

συγκεκριµένη µέρα στο σπίτι του εχθρού του, µε τα χέρια δεµένα πίσω από την πλάτη και έχοντας 

µαζί τους έναν «άγιο Ιωάννη» στο λίκνο του. Πιθανώς δεν έφερναν φανερά το δολοφόνο, αλλά τον 

κρατούσαν πίσω. Ένας από τους επισκέπτες έστρεφε το λίκνο µε το παιδί, που ήταν όπως πάντα, 

καλά δεµένο πάνω κάτω, λέγοντας στον οικοδεσπότη «βάλτο ίσια, γύρνα το από τη σωστή 

πλευρά». Αν ήταν πρόθυµος - και λίγοι δεν ήταν, επειδή αν άφηνε το παιδί ανάποδα µπορούσε να 

σκοτωθεί και να λερώσει τα χέρια του µε αθώο παιδικό αίµα - έστρεφε το λίκνο στη σωστή θέση, 

λέγοντας «εντάξει, τον συγχωρώ για τον θεό και τον άγιο». Έπειτα, χωρίς άλλη λέξη πήγαινε και 

έλυνε τα χέρια του φονιά και έλεγε «µία συγνώµη για το φόνο µου, µία συγνώµη για το φόνο του 

πατέρα µου (ή του αδελφού µου), ας είναι συγχωρεµένοι» και αγκάλιαζε το δολοφόνο. Στη 

συνέχεια σερβιριζόταν καφές, τον οποίο έπιναν κουβεντιάζοντας. Αφού κανόνιζαν την ηµέρα, που 
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όλοι θα πήγαιναν στο σπίτι του φονιά, για γεύµα µε κρέας αποχαιρετούσαν τον οικοδεσπότη. Αυτό 

το γεύµα έβαζε τέλος στις διαδικασίες.  

    Και οι θρησκείες προσπαθούσαν να ασκήσουν επιρροή και στους δύο εχθρούς. Το 1932, τρεις 

ιερείς πήγαν στο Shkrel, σχεδόν για µία εβδοµάδα. Η έλευση τους είχε ανακοινωθεί και όλοι οι 

πιστοί ρωµαιοκαθολικοί είχαν κληθεί να πηγαίνουν στην εκκλησία καθηµερινά. Γύρω από την 

εκκλησία είχαν υψωθεί λάβαρα, που απεικόνιζαν τις φλόγες της κολάσεως και τα κηρύγµατα ήταν 

στο ίδιο ύφος. Τη δεύτερη µέρα οι ιερείς έδωσαν έµφαση στην πλεονεκτική θέση των 

ρωµαιοκαθολικών, σε αντάλλαγµα δε για αυτό το καλό έπρεπε να διευθετήσουν τις βεντέτες τους, 

αντί να διακινδυνεύσουν να χάσουν την ευχή της εκκλησίας για τους ίδιους και την οικογένεια 

τους, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και µετά την ταφή τους σε καθαγιασµένη γη. Την τρίτη 

µέρα οι ιερείς καταφέρονταν βιαίως εναντίων αυτών, που εξακολουθούσαν να δείχνουν 

µνησικακία. Αυτοί που διατηρούσαν τις βεντέτες τους διακινδύνευαν την κατάρα του θεού. ∆ηλαδή 

τίποτε δεν θα πήγαινε καλά στην ζωή τους. Όλοι θα τους απέφευγαν, µία αρραβωνιασµένη κοπέλα 

δεν θα µπορούσε να παντρευτεί µε την ευχή της εκκλησίας, αλλά µόνο µε πολιτικό γάµο, αν 

πράγµατι ο µνηστήρας της δεν προτιµούσε να την εγκαταλείψει, παρόλο που αυτό θα σήµαινε ότι 

θα έχανε τα χρήµατα που είχε δώσει για την νύφη. Σε αυτή την περίσταση στο Shkrel η 

σφοδρότητα των προτροπών των ιερέων και ο φόβος των συνεπειών της κατάρας είχε ως 

αποτέλεσµα τον τερµατισµό πολλών βεντετών. 

 

Προσωπικές µαρτυρίες 

  

Εισαγωγή 

Για τη βεντέτα στην Αλβανία έχουν γραφτεί πολλά. Μεγάλη αξία, όµως, για όλους µας έχουν 

και οι προφορικές µαρτυρίες προκειµένου να κατανοήσουµε ως αναγνώστες την κατάσταση που 

υπήρχε στη γειτονική µας χώρα και που ακόµη και µέχρι σήµερα δεν έχει αλλάξει. Παραθέτουµε 

λοιπόν εδώ τις ιστορίες που έζησαν ή άκουσαν κάποιοι µαθητές του σχολείου µας. 

 

1) Στο Μπεράτι της Αλβανίας το 1997 κάποιος που του σκότωσαν το πατέρα για αντίποινα 

σκότωσε 165 άτοµα – ανάµεσά τους και µια γυναίκα έγκυο. (Μαρκελιάν) 

2) Ένα νέο παιδί 18 χρονών στα Τίρανα της Αλβανίας περίπου το 1995 έζησε την εξής  

δραµατική ιστορία: Ο δήµαρχος της πόλης σκότωσε τα αδέλφιά  του. Τον τελευταίο αδελφό 

µάλιστα οι άνθρωποι του δηµάρχου τον έβγαλαν από τον τάφο και τον έκαψαν, ασέλγησαν 

δηλ. πάνω στο σώµα του αδικοχαµένου αγοριού. Ο πατέρας τότε κάλεσε το γιο του και του 

υπενθύµισε την υποχρέωση που είχε να πάρει πίσω το αίµα των αδελφών του. Το αγόρι όταν 

έγινε 20 χρονών σκότωσε όλο το σόι του δηµάρχου. (Αλούς). 
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3) Το 2003 στην Ελλάδα ένας Αλβανός µπήκε στο σπίτι ενός συµπατριώτη του και τον απείλησε 

µε µαχαίρι, για να τον ληστέψει. Ο αλβανός, όµως, που βρισκόταν σε άµυνα και που ήταν πιο 

γεροδεµένος από τον άλλον, τον σκότωσε. Αργότερα φεύγοντας για την Αλβανία τον 

συνέλαβε η Ελληνική Αστυνοµία και φυλακίστηκε. Έπειτα από ένα χρόνο έµαθαν τα αδέλφια 

του νεκρού την ταυτότητα του φονιά του αδελφού τους, πήγαν στα Τίρανα και σκότωσαν το 

µικρό αδελφό του. Αυτός που σκότωσε τον Αλβανό ληστή σήµερα βρίσκεται ακόµη στη 

φυλακή καταδικασµένος σε ισόβια κάθειρξη. Ελπίζει, όµως, ότι κάποτε θα καταφέρει να 

εκδικηθεί για το αίµα του αδελφού του που χύθηκε άδικα. (Μάριο). 

4) Το 1997 στη ∆έλβινα της Αλβανίας δυο νεαρά αγόρια παρενόχλησαν δυο κορίτσια. Ένας 

συντοπίτης τους τότε σκότωσε τα δυο αγόρια, το ένα κορίτσι και τραυµάτισε βαριά το άλλο. 

Μετά έφυγε και λήστεψε µια γυναίκα στο δρόµο. Ο αδελφός της νεαρής αυτής γυναίκας 

µόλις πληροφορήθηκε το τραγικό συµβάν σε βάρος της αδελφής του έστησε ενέδρα στον 

Αλβανό αυτό, τον πυροβόλησε στο πόδι, τον έβαλε στο πόρτ-παγκάζ του αυτοκινήτου του, 

τον πήγε στο σπίτι του και µ’ ένα  ξυράφι του άνοιξε όλο το πόδι, του’ βαλε αλάτι στην 

πληγή και του το έραψε. Μετά τον άφησε να φύγει. Εκείνος πληγωµένος κι ενώ η αστυνοµία 

τον καταζητούσε κρυβόταν στα βουνά. Μια µέρα γύρισε στο σπίτι του για λίγο. Εκεί όµως 

κατέφθασαν και 90 αστυνοµικοί για να τον συλλάβουν. Τότε αυτός ανέβηκε στην ταράτσα 

του σπιτιού του οπλισµένος µε χειροβοµβίδα και όπλο και απειλούσε ότι θα σκοτωθεί στην 

περίπτωση που εκείνοι τον πλησίαζαν. Τότε ένας αστυνοµικός πλησίασε τον πατέρα του 

δράστη και απείλησε να τον σκοτώσει στην περίπτωση που ο γιος του δεν παραδοθεί. Εκείνος 

όµως αδιαφόρησε το αν θα σκοτωθεί ο πατέρας του και µάλιστα χαρακτηριστικά είπε : «∆εν 

µε νοιάζει. Σκοτώστε τον. Άλλωστε µου τρώει το ψωµί τζάµπα». Οι αστυνοµικοί 

αποχώρησαν τότε. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ήρθε ο αδελφός του από την 

Ολλανδία, όπου βρισκόταν, και προκειµένου να βοηθήσει τον αδελφό του, τον βοήθησε 

οικονοµικά και έφυγαν µαζί για την Αµερική. Μαζί τους πήραν ως όµηρο ένα κοριτσάκι έξι 

χρονών, που ήταν συγγενής τους. Οι γονείς του κοριτσιού ζούσαν και εργαζόταν στην 

Ελλάδα. Απ’ αυτούς τα δύο αδέλφια ζητούσαν λύτρα προκειµένου να ελευθερώσουν το 

κορίτσι. Συνεργάστηκαν τότε η ελληνική και αλβανική αστυνοµία µετά από καταγγελία των 

γονιών και µε το πρόσχηµα ότι θα τους έδιναν τα χρήµατα που ζητούσαν τους συνέλαβαν. 

Αυτή τη στιγµή βρίσκονται στη φυλακή και εκτίουν ποινή φυλάκισης 23 χρόνων. 

5) Κάποιος Αλβανός µε βεβαρηµένο παρελθόν στη χώρα του κατάφερε να φύγει στην Ελβετία. 

Εκεί, όµως, µετά από κάποιες αξιόποινες πράξεις συνελήφθη και µπήκε στη φυλακή. Στη 

χώρα του, όµως, είχε αφήσει ανοιχτούς λογαριασµούς, καθώς είχε σκοτώσει αρκετούς 

ανθρώπους και τον αναζητούσαν κάποιοι να τον σκοτώσουν και αυτόν µε τη σειρά του. 

Μαθαίνει λοιπόν κάποια µέρα, στη φυλακή εκείνη της Ελβετίας όπου βρισκόταν ότι του 
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σκότωσαν τη µητέρα του. Μόλις το µαθαίνει καταφέρνει να αποδράσει και να γυρίσει πίσω 

στην πατρίδα του. Μέσα σε 24 ώρες σκότωσε 4 ανθρώπους. Άλλωστε είχε δηλώσει ότι θα 

σκότωνε τόσους όσο χρονών ήταν η µάνα του. Συνέβη στα Νότια της Αλβανίας. (Λοράντ). 

6) Στο Πόγραδετς της Αλβανίας ήταν δύο γειτόνισσες και φίλες. Κάποτε, όµως, λογοµάχησαν 

για ασήµαντη αφορµή και τότε η µια άρπαξε την καραµπίνα του άντρα της και σκότωσε την 

άλλη. Αµέσως µετά έφυγε από το σπίτι της φοβούµενη τις συνέπειες από το έγκληµα που είχε 

διαπράξει. Ο άντρας της νεκρής έψαξε να τη βρει, µα δεν τα κατάφερε. Βρήκε, όµως, την 

κουνιάδα της την οποία και σκότωσε, αφού πρώτα της απέσπασε την πληροφορία ότι η 

φόνισσα της γυναίκας του κρυβόταν στη Κορυτσά. Πήγε λοιπόν εκεί µε φίλους του. Βρήκαν 

τη γυναίκα αυτή, την βίασαν και µετά τη σκότωσαν. Αµέσως µετά από φόβο µήπως τον 

βρουν οι συγγενείς της νεκρής και τον σκοτώσουν και αυτόν µε τη σειρά του πέρασε τα 

σύνορα και ήρθε στην Ελλάδα. (Εριόν). 

7) Στην Αυλώνα της Αλβανίας συναντήθηκαν δυο άνθρωποι απ’ τη Σκόδρα, που τους συνέδεε 

παλιά βεντέτα. Αυτός που σκόπευε να σκοτώσει τον άλλο παρότρυνε για να µην τον χτυπήσει 

πισώπλατα, να στρέψει το κεφάλι του και να κοιτάξει το φονιά του στα µάτια. Εκείνος στην 

αρχή αρνήθηκε πεισµατικά να γυρίσει την πλάτη του. Ύστερα, όµως, από λίγο γύρισε και, 

όπως ήταν αναµενόµενο, βρήκε φρικτό θάνατο. Αµέσως µετά ο δράστης πληροφόρησε 

τηλεφωνικά την οικογένεια του θύµατος για το χαµό του δικού τους ανθρώπου. 

8) Ο Έλβις ήταν έντεκα χρονών, όταν η Αλβανική µαφία µε χειροβοµβίδα που έριξαν στο σπίτι 

του σκότωσαν τον πατέρα, τη µητέρα και αδέλφια του για χρηµατικές διαφορές. Ο ίδιος 

εκείνη την ηµέρα έλειπε στο σχολείο κι έτσι γλίτωσε. ∆υο χρόνια µετά θέλησε να πάρει το 

αίµα του πίσω και σκότωσε κάποιον στην Αλβανία. Μπήκε στη φυλακή για ένα χρόνο και 

όταν αποφυλακίστηκε έµαθε ότι ένας από τους ανθρώπους που ζητούσε βρισκόταν στην 

Αθήνα. Ταξίδεψε λοιπόν στην Ελλάδα, τον εντόπισε και τον σκότωσε. Αµέσως µετά 

επέστρεψε στην Αλβανία όπου και έκανε τους άλλους τέσσερις φόνους ανθρώπων που 

θεωρούνταν υπεύθυνοι για το χαµό των δικών του ανθρώπων. Από εκεί έφυγε κρυφά για την 

Ιταλία, όπου και έµεινε έναν χρόνο. Όταν, όµως, κάποια µέρα επέστρεψε στον τόπο του, η 

Αλβανική αστυνοµία - που όλο αυτό το χρονικό διάστηµα τον καταζητούσε – τον συνέλαβε. 

Αυτή τη στιγµή ο Έλβις βρίσκεται ακόµη στη φυλακή στα Τίρανα. 

9) ∆ύο οικογένειες στη Βόρεια Αλβανία είχαν συνδεθεί µεταξύ τους µε βεντέτα. Κάποιος 

συντοπίτης τους – που έτυχε να είναι γνωστός και των δυο αυτών οικογενειών – σκέφτηκε να 

τις προσεγγίσει προκειµένου να κερδίσει χρήµατα εκµεταλλευόµενος την έχθρα τους. Αρχικά 

λοιπόν πλησίασε αυτόν που σκόπευε να σκοτώσει τον άλλο και του δήλωσε ότι προσφερόταν 

να τον βοηθήσει να φέρει σε πέρας το σχέδιό του αρκεί να κέρδιζε κάποια χρήµατα ως 

αντάλλαγµα. Έτσι και συµφώνησαν. Έπειτα πλησίασε τον άλλο και απ’ αυτόν ζήτησε 
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χρήµατα προκειµένου να τον βοηθήσει να γλιτώσει από το µένος του πρώτου. Συµφώνησε 

και µ’ εκείνον. Το βράδυ λοιπόν εκείνης της µέρας ανέβηκε στη σκεπή του σπιτιού του 

δεύτερου και, χωρίς να γίνει αντιληπτός έβγαλε από τη θέση του ένα κεραµίδι ακριβώς πάνω 

από το κρεβάτι του και το ξανατοποθέτησε προσεκτικά, έτσι ώστε να µπορεί να το 

µετακινήσει εύκολα τη στιγµή που θα έκρινε πως ήταν η κατάλληλη. Συνεννοήθηκε και µε 

ιδιοκτήτη του σπιτιού, έτσι ώστε το βράδυ που επρόκειτο να γίνει ο φόνος να µην κοιµηθεί 

στο µέρος όπου συνήθιζε να κοιµάται, αλλά να τοποθετήσει παραγεµίσµατα κάτω από τα 

σκεπάσµατα προκειµένου να δίνει την εντύπωση ότι κοιµάται. Τελευταία κίνηση ήταν να 

προσεγγίσει πάλι τον άνθρωπο που είχε αποφασίσει να γίνει φονιάς για να πάρει πίσω το αίµα 

του συγγενή του και να του προτείνει τον τρόπο που είχε εφεύρει, έτσι ώστε να έχει επιτυχία 

ο επικείµενος φόνος. Το συµφωνηµένο βράδυ λοιπόν την ήδη καθορισµένη ώρα ανέβηκε στη 

σκεπή του σπιτιού του εχθρού του αυτός που έµελλε να βάψει τα χέρια του µε αίµα. 

Μετακίνησε το κεραµίδι και σκόπευε τον δήθεν ανυποψίαστο συγχωριανό του. Έφυγε µε την 

εντύπωση ότι τον σκότωσε ή στη χειρότερη περίπτωση ότι τον πλήγωσε. Κάτι τέτοιο όµως 

δεν έγινε. Αντίθετα, σκηνοθετήθηκε ένας κάποιος επιπόλαιος τραυµατισµός αυτού που 

«έπρεπε» να σκοτωθεί κι έτσι θεωρήθηκε ότι έληξε η βεντέτα ανάµεσά τους. 

 

ΕΠΙΚΟΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

ΜΠΑΛΑΝΤΑ 

Γενική θεώρηση της µυθολογικής µπαλάντας 

 

Στην αλβανική λαϊκή ποίηση συναντάµε δηµιουργήµατα στα οποία µπορεί να συνυπάρχουν 

λυρικά και επικά στοιχεία µε το επικό στοιχείο να υπερτερεί. Στα πιο παλιά, όµως, απ’ αυτά επικό 

και λυρικό στοιχείο είναι αρµονικά δεµένα, έχουν περίπου το ίδιο βάρος και την ίδια αξία. 

Αυτά τα ποιητικά δηµιουργήµατα ονοµάζονται επικολυρικά ή λυρικοεπικά. Στη φολκορική 

ποίηση τα χαρακτηριστικά δηµιουργήµατά της είναι οι µπαλάντες (επαρχιακά balada από το ρήµα 

balar = χορεύω). 

Γενικά χαρακτηριστικά της µπαλάντας 

 

Το θέµα στις µπαλάντες είναι συνήθως παρµένο από την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, τα 

ήθη και τους κανόνες των λαών. Έχουν ένα χαρακτήρα φιλικό και ανθρώπινο. Μιλούν για τη 

µπέσα, στην οποία τόσο µεγάλη σηµασία δίνει ο αλβανικός λαός, για την εκτέλεση του καθήκοντος 

τόσο σε φιλικό όσο και οικογενειακό επίπεδο κλπ. (π.χ. Το τραγούδι του Ymer). 
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Οι µπαλάντες εστιάζουν στα ανθρώπινα προβλήµατα µέσα από διαφορετικά γεγονότα. Το 

ρεφρέν  τους όµως αναφέρεται σε ένα σηµαντικό πρόσωπο. Μας µιλάει για την τύχη του και τις 

σχέσεις του µε άλλα πρόσωπα. 

Η διήγηση αναφέρεται σε πράξεις που εξελίσσονται γρήγορα και άµεσα µέχρι κάποιο σηµείο 

τερµατισµού τους. Ύστερα δίνονται οι λύσεις. Γι’ αυτό το λόγο και οι µπαλάντες είναι ποιήµατα 

µικρά σε έκταση µε χαρακτήρα επικό, καθοδηγητικό, αλλά δίνονται και µ’ ένα τρόπο µοναδικό που 

συγκινεί όλους. Καταφέρνουν ν’ αγγίζουν µε ειδικό τρόπο τον ψυχισµό του ανθρώπου, 

φανερώνουν τις αντιδράσεις του σε στιγµές τραγικές, δραµατικές, όπως: µοιραία γεγονότα, µεγάλες 

συµφορές, θάνατος, ανάµνηση αγαπηµένων προσώπων, η τελευταία επιθυµία λίγο πριν κάποιος 

πεθάνει. 

Γι’ αυτό το λόγο στις µπαλάντες βρίσκουµε συχνά νότες λυπηρές, ελεγειακές και τελευταία 

τραγικές µε µοναδική, όµως, φυσικότητα.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των αφηγηµατικών αυτών τραγουδιών είναι η αναφορά τους σε 

γεγονότα εξωπραγµατικά, όπως για παράδειγµα το να σηκωθεί ο νεκρός από τον τάφο του για να 

κρατήσει το λόγο του. ∆ηλ. µπαλάντα είναι το ποιητικό δείγµα, λυρικοεπικό µε υποκείµενο 

δραµατικό, που διανθίζεται κάποιες φορές µε στοιχεία εξωπραγµατικά.  

Ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και τον τρόπο έκφρασής τους διακρίνονται σε µυθολογικές 

και ρεαλιστικές µπαλάντες. 

 

Μυθολογική µπαλάντα 

 

Αυτές οι µπαλάντες αφηγούνται γεγονότα για πρόσωπα φανταστικά και µυθικά, αναφέρονται 

σε παλιά ήθη και αντιλήψεις, είναι από τα πιο παλιά δηµιουργήµατα των ανθρώπων γι’ αυτό και τις 

βρίσκουµε σε µεγάλη ποικιλία σε όλη την Αλβανία. Η µυθολογική µπαλάντα είναι η πιο 

διαδεδοµένη στην Αλβανία.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα µυθολογικής µπαλάντας είναι η µπαλάντα του κάστρου. Υπήρχε 

και στην Αλβανία η πανάρχαια δοξασία ότι για να στεριώσει ένα κτίσµα έπρεπε να εντοιχιστεί στα 

θεµέλια ένας άνθρωπος ζωντανός. 

 Πόσο πολύ µας θυµίζει η µπαλάντα αυτή τη δική µας παραλλαγή «Του γιοφυριού της Άρτας», 

όπου για να θεµελιωθεί το γεφύρι έλαχε στα θεµέλια του να χτιστεί ζωντανή η γυναίκα του 

πρωτοµάστορα ! Η µόνη διαφορά που πρέπει να επισηµανθεί εδώ είναι ότι από την αλβανική 

µπαλάντα απουσιάζει εντελώς το στοιχείο της κατάρας κάτι που αντίθετα παρατηρείται συχνά στις 

ελληνικές παραλλαγές.  
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Το κτίσµα ποικίλλει στις διάφορες αλβανικές µπαλάντες. Αλλού αναφέρεται κάστρο, αλλού 

γέφυρα ή µοναστήρι. Κοινό θέµα σε όλα αυτά τα τραγούδια είναι ότι το αντικείµενο της θυσίας 

είναι συνήθως γυναίκα. 

Εδώ οι λεπτοµέρειες προσδίδουν ρυθµό και δυναµική έναντι του ποιητικού χρόνου. Το 

τραγούδι για το τείχος του κάστρου ( e Rozafatit / Shkodër ) στη Σκόδρα είναι δηµιούργηµα µιας 

φολκορικής οµορφιάς και µε τον ξεχωριστό τρόπο που είναι δοµηµένη τραβάει την προσοχή και 

ξεπερνάει σε µαεστρία τις υπόλοιπες µπαλάντες µε το ίδιο θέµα. 

 

MURI  i GJALL : ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΕΙΧΟΣ 

Σε όλους µας είναι γνωστή η παραλλαγή «Του 

γιοφυριού της Άρτας» που στηρίζεται στην 

πανάρχαια δοξασία ότι για να στεριώσει ένα 

κτίσµα, πρέπει να εντοιχιστεί στα θεµέλιά του ένα 

ζωντανό πλάσµα. Το τραγούδι αυτό είχε πλατιά 

διάδοση και σε άλλες βαλκανικές ή 

κεντροευρωπαϊκές χώρες. Σας παραθέτουµε εδώ την υπόθεση του «ζωντανού τείχους» στην 

Αλβανία, που αποτελεί παραλλαγή του πολύστιχου αφηγηµατικού τραγουδιού που διασώζει η 

ελληνική παράδοση:  

Στη Σκόδρα της Αλβανίας τρία αδέλφια είχαν αναλάβει να θεµελιώσουν το τείχος ενός 

κάστρου. Για κακή τους τύχη όµως το κτίσµα δεν µπορούσε µα στεριώσει. Οληµερίς το έχτιζαν και 

το βράδυ γκρεµιζόταν. Μια νύχτα λοιπόν ο ένας 

από τους τρεις αδελφούς είδε στ’ όνειρό του ότι 

προκειµένου να στεριώσει το τείχος έπρεπε να 

εντοιχιστεί στα θεµέλιά του µια γυναίκα. 

Την άλλη µέρα τα τρία αδέλφια αποφάσισαν 

από κοινού ότι όποια από τις συζύγους τους 

ερχόταν για φέρει το φαγητό τους θα την έκτιζαν 

µέσα στο κτίσµα προκειµένου επιτέλους να 

θεµελιωθεί. Τα δυο µεγαλύτερα, όµως, αδέλφια πρόλαβαν και ειδοποίησαν τις γυναίκες τους να 

µην φέρουν εκείνες το φαγητό γι’ αυτούς και τους µαστόρους. Ο  µικρός δεν είπε τίποτε στη 

γυναίκα του κι όταν την είδε από µακριά να πλησιάζει µε το νεογέννητο µωρό τους στην αγκαλιά, 

έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Όταν η γυναίκα πλησίασε τα αδέλφια της φανέρωσαν αυτό 

που επρόκειτο να συµβεί. Εκείνη δεν έφερε αντίρρηση. Αξίωσε, όµως, τρία πράγµατα να γίνουν 

προκειµένου να µη λείψει από το παιδί της η µητρική στοργή και φροντίδα: να αφήσουν το ένα της 

Εικόνα 12 
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στήθος έξω για να ταΐζει το µωρό, ένα χέρι της για κουνάει την κούνια του κι ένα µάτι της για να το 

βλέπει. 

Έτσι κι έγινε τότε. Αυτό το κάστρο ακόµη και σήµερα υπάρχει στη Σκόδρα. Λένε πως στο 

σηµείο εκείνο το νερό είναι άσπρο σαν το γάλα της µάνας που έχασε τότε τη ζωή της για στεριώσει 

το κτίσµα.                

 

Το τείχος του κάστρου 

 

Έπεσε οµίχλη 

έµεινε τρεις µέρες και τρεις νύχτες 

µετά από τρεις µέρες µετά από τρεις νύχτες 

φύσηξε ένα απαλό φρέσκο αεράκι 

5 σταµάτησε την οµίχλη 

µέχρι την Βαλντανού] 

εκεί που δούλευαν τρία αδέρφια…. 

όλη τη µέρα δούλευαν στο κάστρο 

όλη τη νύχτα γκρεµιζόταν 

10 Πάει ένας γέρος εκεί κοντά κι εύχεται : 

Καλή δουλειά, ε τρία αδέρφια ! 

Καλή τύχη και σε σένα ζωντανέ γέροντα ! 

Πού είδες την καλή δουλειά µας; 

Εµείς όλη την ηµέρα δουλεύουµε 

15 κι όλη τη νύχτα γκρεµίζεται ! 

Πες µας την επιθυµία σου, ζωντανέ πατέρα, 

αν ξέρεις κάτι να µας πεις. 

Εγώ ξέρω, µα φοβάµαι µην αµαρτήσω 

είστε και οι τρεις παντρεµένοι, 

20 έχετε και οι τρεις σας γυναίκες; 

Ναι και οι τρεις παντρεµένοι είµαστε 

και οι τρεις µας έχουµε γυναίκες. 

Πες µας τι να κάνουµε. 

Πώς να σηκώσουµε αυτό το κάστρο; 

25 Αν θέλετε στ’ αλήθεια να δουλέψετε 

στο σπίτι µην το συζητήσετε  

κρατήστε το κρυφό απ’ τις γυναίκες. 



 

 29 

Αύριο το πρωί µόλις φέξει 

ποια γυναίκα απ’ τις τρεις θα φέρει το φαγητό 

30 αυτή που θα’ ρθει απ’ τις τρεις να τη χτίσετε 

       [ στο τείχος του κάστρου 

κι αυτή τη φορά θα δείτε τι έχετε κάνει 

γιατί το τείχος συνεχώς πέφτει. 

Ο µεγάλος αδερφός 

πήγε στο σπίτι και το συζήτησε 

35 είπε το µυστικό στη γυναίκα του ! 

Έτσι έκανε και ο δεύτερος αδερφός. 

Ξέχασε αυτά που του είπε. 

Αυτά που του είπε ο ζωντανός γέροντας. 

Πήγε στο σπίτι και το φανέρωσε 

40 Της γυναίκας του της το είπε. 

Αλλά ο µικρός και ο καλύτερος 

στο σπίτι δεν το συζήτησε 

της γυναίκας του δεν το φανέρωσε. 

Ξυπνούν πολύ πρωί 

45 οι πέτρες έσπαζαν 

οι καρδιές χτυπούσαν. 

Καλεί η µάνα τις τρεις νύφες 

Νύφη, µεγάλη νύφη  

οι µαστόροι θέλουν φαγητό 

50 θέλουν φαγητό και νερό ! 

Αλήθεια, µάνα, εκεί δεν πάω 

γιατί δε νιώθω καλά σήµερα. 

Νύφη, δεύτερη νύφη. 

οι µαστόροι θέλουν φαγητό 

55 θέλουν φαγητό και νερό !Αλήθεια µάνα, εκεί δεν πάω 

γιατί θα πάω στους δικούς µου. 

Νύφη, τρίτη νύφη! 

Ορίστε µάνα, κυρία µάνα ! 

60 Οι µαστόροι θέλουν φαγητό 

θέλουν φαγητό και νερό. 

Αλήθεια µάνα, εκεί θα πάω  
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αλλά έχω το γιο µου µικρό. 

Ξεκίνα, πήγαινε νύφη µου 

65 γιατί το γιο µας θα τον προσέχουµε εµείς 

και δεν θα τον αφήνουµε να κλαίει. 

Πήρε φαΐ πήρε νερό 

και  πήρε το δρόµο. 

Πλησίασε στο τείχος του κάστρου. 

70 Τα σφυριά σταµατάνε. 

Οι καρδιές δεν χτυπάνε 

και τα πρόσωπα χλωµιάζουν ! 

Όταν την είδε ο άντρας της της λέει: 

Ήταν κακή τύχη για σένα 

75 για να σε βάλουµε µέσα στο τείχος ! 

Καλά να’ στε σεις κουνιάδοι µου, 

µια επιθυµία µου µόνο σας αφήνω 

όταν στο τείχος θα µε χτίσετε 

το δεξί µου µάτι να µου το αφήσετε έξω 

80 το δεξί µου χέρι να µου το αφήστε έξω 

το δεξί µου πόδι να µου το αφήστε έξω 

το δεξί µου στήθος να µου το αφήστε έξω 

γιατί έχω αφήσει το γιο µου µικρό 

και όταν το παιδί αρχίζει να κλαίει 

85 µε το ένα µάτι να το βλέπω 

µε το ένα χέρι να το χαϊδεύω 

µε το ένα πόδι να κουνάω την κούνια του 

µε το ένα στήθος να το ταΐζω. 

Το στήθος µου ας  σκληραίνει 

και το κάστρο ας δυναµώνει ! 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια άλλη ελληνική παραλλογή  - γνωστή σε όλους µας- είναι αυτή «Του νεκρού αδερφού». 

Πρόκειται για την υπερφυσική ιστορία του νεκρού Κωνσταντίνου που τον σηκώνουν απ’ το 

µνήµα οι κατάρες της µάνας, για να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε. Παραλλαγή της 

παραλλογής συναντούµε στην Αλβανική λογοτεχνία. Πρόκειται για την µπαλάντα «Κωνσταντίνος 
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και Γαρεντίνα», την οποία και παραθέτουµε εδώ µαζί µε την απόδοσή της στα ελληνικά, από τους 

µαθητές του σχολείου µας.  
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Κωνσταντίνος και Γαρεντίνα 

 

 Ήταν µια µάνα πολύ καλή. 

 Είχε εννέα όµορφα παιδιά 

 και το δέκατο που ήταν κορίτσι 

 το έλεγαν Γαρεντίνα. 

5 Για να παντρευτεί 

έρχονταν σ’ αυτή και τη ζητούσαν 

γιοι κυρίων και καλών ανθρώπων, 

µέχρι που ήρθε ένα παλικάρι από µακριά. 

Η µάνα µε τ’ αδέλφια της 

10 δεν τον ήθελαν τι ήταν από πολύ µακριά, 

µόνο ήθελε και συγκατάνευε 

ο αδερφός της ο Κωνσταντίνος, 

-Κάνε µάνα αυτό το γάµο. 

-Κωνσταντίνε, παιδί µου, 

15 πως έχεις αυτή την επιθυµία, 

τόσο µακριά να µου την πας; 

Όταν τη θέλω για χαρά, 

για χαρά αυτή δεν θα την έχω, 

κι αν τη θέλω για φαρµάκι  

20 ούτε για φαρµάκι δεν θα την έχω. 

-Θα πάω εγώ, µάνα, να στη φέρω. 

Την πάντρεψαν την Γαρεντίνα. 

Ήρθε, όµως, χρόνος άσχηµος 

που πλήγωσε αυτή τη µάνα 

25 κι έχασε εννέα γιους σε µια µάχη. 

εκείνη φόρεσε τα µαύρα της 

το σπίτι της µαύρισε κι αυτό. 

Αργότερα όταν Σάββατο ξηµέρωσε 

βγήκε απ’ το σπίτι και τράβηξε για την εκκλησία 

30 εκεί που είχε τους τάφους των γιων της. 

Πάνω σε κάθε τάφο των γιων της 

άναψε το καντήλι 

κι έκλαιγε µε πόνο. 
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35 Πάνω στον τάφο του Κωνσταντίνου όµως 

δυο καντήλια, δυο κλάµατα. 

-Κωνσταντίνε, παιδί µου, 

που’ ναι ο λόγος σου που µου’ δωσες 

πως θα έφερνες την Γαρεντίνα, 

40 την Γαρεντίνα την αδερφή σου; 

Ο λόγος σου είναι κάτω στο χώµα! 

Καθώς σουρούπωνε έκλεισε η εκκλησία, 

µέσα απ’ τα φώτα των κεριών 

σηκώθηκε απ’ τον τάφο ο Κωνσταντίνος. 

45 Η πλάκα που σκέπαζε τον τάφο του 

έγινε άλογο φτερωτό 

σκεπασµένο µε µαύρο πανί 

κι ο κύκλος που κρατούσε την πλάκα 

έγινε χαλινάρι από χρυσό. 

50 Ανέβηκε στη ράχη του αλόγου κι έφυγε γρήγορα 

για το σπίτι της αδερφής του, 

έφτασε όταν βγήκε ο ήλιος. 

Στην αυλή µπροστά στο πλουσιόσπιτο, 

βρήκε τους γιους της αδερφής του, 

55 που παιχνίδιζαν µε τα χελιδόνια. 

-Που πήγε η κυρά µάνα σας; 

-Πήγε στο χορό στην πόλη. 

Έφυγε ο Κωνσταντίνος και πήγε στο πρώτο χορό 

µονολογώντας: 

60 -«Όµορφες αρχόντισσες είσαστε, 

αλλά για µένα δεν έχετε νέα» 

Πλησίασε τότε και ρώτησε κάποια: 

-Ευτυχισµένες να’ στε λαµπερές αρχόντισσες, 

είναι µαζί σας η Γαρεντίνα, 

65 η Γαρεντίνα η αδερφή µου; 

-Πήγαινε  µπροστά, θα τη βρείς, 

γιατί ήρθε στο δεύτερο χορό. 

Πλησίασε τότε και ρώτησε. 

-Κωνσταντίνε αδερφέ µου, 
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70 φώναξε τότε µόλις τον είδε η Γαρεντίνα 

-Γαρεντίνα, ξεκίνα να φύγουµε, 

θα’ ρθεις στο σπίτι µαζί µου. 

-Πες µου, αδερφέ µου, 

αν θα’ ρθω για φαρµάκι 

75 να πάω να µαυροφορέσω 

-Έλα όπως είσαι. 

Πίσω στη σέλα του αλόγου του την έβαλε 

και πήραν µαζί το µακρινό δρόµο 

ο αδερφός µαζί µε την αδερφή του. 

80 Έτσι µίλησε τότε η Γαρεντίνα: 

-Κωνσταντίνε, αδερφέ µου, 

βλέπω κακό σηµάδι, 

τα στιβαρά σου µπράτσα 

φαίνονται µουχλιασµένα. 

85 Γαρεντίνα, αδερφούλα µου, 

ο καπνός απ’ τα όπλα µας 

τα χέρια µου έχει µαυρίσει. 

-Κωνσταντίνε, αδερφέ µου, 

κι άλλο σηµάδι κακό εγώ βλέπω. 

90 Τα κατσαρά σου µαλλιά  

είναι γεµάτα σκόνη. 

-Γαρεντίνα, αδερφούλα µου, 

τα µάτια σου έχουν γεµίσει 

απ’ την σκόνη του δρόµου αυτού. 

95 -Κωνσταντίνε, αδερφέ µου,  

γιατί τα’ αδέρφια µας δεν µας φέγγουν; 

Τα παιδιά της Ουνγίνης µας 

δεν βγήκαν να µας προϋπαντήσουν; 

-Γαρεντίνα, αδερφή µου, 

100 µήπως είναι σ’ εκείνο το χορό, 

ήρθαµε απόψε και δεν µας περιµέναν. 

-Πάλι κακό σηµάδι βλέπω εγώ. 

Τα παράθυρα του σπιτιού µας 

είναι κλειστά και χορταριασµένα. 
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105 -Έχουν κλείσει απ’ τον αέρα της θάλασσας, 

γιατί εδώ κάνει βαρύ χειµώνα. 

Έφτασαν, πέρασαν απ’ την εκκλησιά. 

-Άσε µε να µπώ στην εκκλησιά, παρακαλώ. 

-Θ’ ανεβώ µόνη τα σκαλιά ως πάνω. 

110 Η Γαρεντίνα ανέβηκε στη µάνα της. 

-Άνοιξε µου την πόρτα, µητέρα µου, 

-Ποιος είσαι εσύ που χτυπάς την πόρτα; 

-Κυρία µάνα, εγώ είµαι η Γαρεντίνα. 

-Αλλά άνοιξε µου, κυρία µάνα. 

115 -Φύγε µακριά ξεδιάντροπη νεκρή, 

που µου πήρες τα εννιά αγόρια µου 

και µου µιλάς µε τη φωνή της κόρης µου. 

Τώρα θέλεις να πάρεις και µένα. 

-Άνοιξε µου εσύ, κυρία µάνα. 

120 Κυρία µάνα, τι θέλεις να πεις; 

Εγώ είµαι µόνο η Γαρεντίνα. 

Η µάνα της άνοιξε την πόρτα. 

-Ποιος σ’ έφερε, κόρη µου; 

-Εµένα µ’ έφερε ο Κωνσταντίνος, 

125 ο Κωνσταντίνος ο αδερφός µου. 

-Ο Κωνσταντίνος που είναι τώρα; 

-Εκεί µακριά είµαστε µαζί, µα χωρίσαµε, 

µπήκε στην εκκλησιά για να προσευχηθεί. 

-Ο Κωνσταντίνος µου έχει πεθάνει. 

130 Κρατήθηκε η µάνα απ’ την κόρη 

κρατήθηκε η κόρη απ’ τη µάνα, 

πέθαναν τότε και η µάνα και η κόρη. 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ας τελειώσουµε αυτό το µεγάλο ταξίδι µας στη γειτονική µας χώρα µε κάποιους 

χαρακτηριστικούς στίχους από το ποίηµα του Ντριτερό Αγκόλι «Μάνα Αλβανία» κι ας αφήσουµε 

να φανούν καθάρια αισθήµατα ενός λαού βασανισµένου, δοκιµασµένου µέσα στο χρόνο. 

Το ποίηµα «Μάνα Αλβανία» είναι µια ωραία συνέχεια των καλύτερων παραδόσεων της 

λαϊκής και πατριωτικής ποίησης. ∆εν  είναι άσκοπο και τυχαίο το γεγονός ότι ο ποιητής 

απευθύνεται µερικές φορές στους στίχους της δηµοτικής ποίησης, που όχι µόνο δεν είναι περιττή 

στο ποίηµα µα µπήκαν σ’ αυτό φυσιολογικά, γιατί το γενικό πνεύµα του έργου, η απλότητα και η 

σαφήνεια του, ο τρόπος αντίληψης και της απεικόνισης της πραγµατικότητας είναι πολύ συγγενικά 

µε τη δηµοτική ποιητική  δηµιουργία, είναι γέννηµα και συνέχεια της, έτσι όπως είναι και έκφραση 

των ζωντανών δεσµών µε την πραγµατικότητα του καιρού, µε τη ζωή του λαού και µε τους πόθους 

του λαού. 

Τούτο το ποίηµα είναι αγαπητό «γιατί – όπως λέει και ο σύντροφος Ενβέρ – εκφράζουν τα 

καθάρια αισθήµατα του λαού, συνδέονται µε την πραγµατικότητα, µε τους ανθρώπους της 

δουλειάς, µε το χώµα, µε τα προϊόντα και τα λουλούδια τούτης της γης, µε τις µεγάλες καµινάδες 

των εργοστασιακών συγκροτηµάτων και µε τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων στις 

οικογενειακές τους εστίες». 

Πάνω σε τούτη τη βάση, πάνω σε τούτη τη θεµελιώδη πλευρά του ζητήµατος µπορεί να 

εννοηθούν και να εκτιµηθούν σωστά τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής µορφής και του στυλ 

του ποιήµατος. Ο ποιητής, µιλώντας για την ποίηση λέει: «Σε θέλω καθάρια, σε θέλω ανοιχτή (δε 

σε θέλω οκνηρή, δε σε θέλω κλειστή». Τούτοι οι στίχοι δεν είναι µια συνηθισµένη δήλωση 

ποιητών. Είναι βαθιά πεποίθηση που βρήκε ενσάρκωση και συγκεκριµενοποίηση και στο ποίηµα 

«Μάνα Αλβανία» 

Στη θερµήν αγκαλιά σου άσε µε να πέσω, 

ώ πολυµέριµνη µάνα, πολυχρονεµένη! 

Τα χέρια σου, τα καλύτερα στο κόσµο, να φιλήσω, 

να σωπάσω όλο αναγάλλια ως το βρέφος σωπαίνει
. 

τα χέρια σου τα’ αργασµέν’ από την εργασία 

και τα δάχτυλα που απ’ τη σκαντάλη έχουν ροζιάσει, 

και τα πόδια που πλάτυναν απ’ τον κόπο, την πορεία, 

και τους ώµους που απ΄ την κάπα έχουν κυρτώσει, 

και τη µέση που απ’ τα φυσεκλίκια έχει λεπτύνει, 

και το µέτωπο όπου η σκέψη αλέτρισε αυλακιές – ρυτίδες, 

και την κόρη των µατιών που το κλισιοσκόπιο έχει οξύνει, 
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και τις καµένες απ’ το µπαρούτι βλεφαρίδες….. 

Εσύ τα µάτια πλένεις το πρωί µε το νερό κεφαλαριών, εσύ µε το 

µεγάλο προσόψι των λιβαδιών το πρόσωπο σφουγγίζεις, εσύ 

χαϊδεύεις τα µπράτσα το πρωί µε τους αφρούς των  

                 [θαλασσών, 

εσύ µε τα µύρα βουνίσιων ανθών τα µαλλιά αρωµατίζεις…..  

και κάθε πρωί πιο νέα γίνεσαι και διώχνεις ζάρες, ρυτίδες
.
 

εµείς στα γόνατά σου καθόµαστε και το χέρι περνάς στα 

[µαλλιά µας, 

τις άσπρες µας τρίχες τραβάς όταν τα πόδια µας πονούν 

         [απ’ τις πορείες, 

την κούραση µας παίρνεις όταν άγρυπνη λιώνεις κοντά µας …. 

Στέκω µπροστά σου, 

να που µ’ έχεις, 

στην αγκαλιά σου, 

εµέ, 

το γιο σου, τ’ οµοίωµά σου, 

εκείνον που είπε απ’ την κούνια 

ως άνοιξε τα µάτια: 

«Σ’ αγαπώ !» 

Και το βαρύ λόγο 

τον κράτησαν τα βαριά κορφοβούνια …. 

Στέκοµαι µπρος σου, 

να που µ’ έχεις 

εσέ προσκυνάω, 

παίρν’ όρκο για σε ! 

Όλες τις αγάπες, για τις µάνες που υπάρχουν και θα’ ρθουν 

τις έχω απιθώσει στη µεγάλη αγκαλιά σου. 

Όλες τις αγάπες για τις γυναίκες, φίλους, συντρόφους 

σου τις έφερα, µάνα, να τις ζεστάνεις µε τη φωτιά σου ! 

Ζει η αγάπη για σε τι το γιο σου δεν τον µαραίνει 

ο πολιτισµός, ο αιώνας του ατόµου και της καθόδου στο 

[φεγγάρι
.
 

στα σκασµένα χείλη το ψέλλισµα µένει, 

το µέλλισµα του µωρού που λαχταρά της µάνας τη χάρη. 
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