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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Με την εργασία αυτή που έχει την μορφή της έρευνας, επιχειρείται να καταγραφούν 

τα Δημόσεια μνημεία στην πόλη Ελμπασάν και να καταγραφούν απόψεις και 

προβληματισμοί για την ανέγερση αυτών των μνημείων τονίζοντας έτσι την αξία των 

προσώπων και γεγονότων που αντιπροσωπεύουν τα μνημεία. Η έρευνα της 

Πτυχιακής Εργασίας άρχισε την χρονική περίοδο Δεκέμβριο 2014 και ολοκληρώθηκε 

τον Μάιο 2015 στο Ελμπασάν της Αλβανίας. Οι πληροφορίες για την έρευνα 

πάρθηκαν από τη βιβλιοθήκη του Ελμπασάν ΄΄Qemal Baholli΄΄ και από τον Δήμο 

Ελμπασάν. Παρόλο που η χρηματοδότηση για τα περισσότερα μνημεία έγινε από το 

Δήμο Ελμπασάν, δεν μπόρεσα να λάβω τόσο χρήσιμες πληροφορίες αλλά οι 

υπεύθυνοι πρόσφερθηκαν με χαρά να με βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της έρευνας 

μου οδηγώντας με σε έναν από τους σημαντικούς γλύπτες αυτών των μνημείων, τον 

Vladimir Caridha. Η συνέντευξη με τον Vladimir Caridha πραγματοποιήθηκε στο 

χώρο εργασίας του, στο Ελμπασάν και με βοήθησε να έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα 

για τα μνημεία και ο ίδιος εξαρχής προσφέρθηκε να δώσει πληροφορίες σχετικά με το 

πως κατασκεύασε τα μνημεία, ποιοι βοήθησαν στην εκπλήρωσή τους και πόσα λεφτά 

χρειάστηκαν για την ανέργεση των μνημείων. Ακόμη, το να με ξενάγησει στο χώρο 

όπου πραγματοποιεί τα μνημεία ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και μεγάλη εντύπωση 

μου έκανε ο ενθουσιασμός που έδειξε για την Ελλάδα καθώς ο ίδιος έχει ζήσει πολλά 

χρόνια στη χώρα μας και ιδιαίτερα όταν πληροφορήθηκε πως είμαι φοιτήτρια του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εξηγώντας μου πως και ο γιος του είναι 

φοιτητής του Πανεπιστημίου της Φλώρινας. 

Οι δυσκολίες που συναντήθηκαν αφορούσαν πάνω στα μνημεία καθώς σε ορισμένα 

από αυτά δεν υπήρχε καμιά επιγραφή που να δηλώνει το πρόσωπο που 

αντιπροσωπεύει, την χρονολογία ανέργεσης και τον γλύπτη και έτσι χρειάστηκε 

μεγαλύτερη προσπάθεια αναζήτησης πληροφοριών για αυτά τα συγκεκριμένα 

μνημεία. Συγκεκριμένα για τον μνημείο του Aqif Pasha χρειάστηκε να ξαναταξιδέψω 

στην Αλβανία όταν με πληροφόρησε ο Δήμος Ελμπασάν για την αποκατάσταση του 

μνημείου και θέλησα να δω την επιγραφή πάνω στη πλάκα από κοντά και να το 

φωτογραφίσω. Συνολικά συγκέντρωσα 11 δημόσια μνημεία στην πόλη Ελμπασάν της 

Αλβανίας και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν τοποθετημένα στο κέντρο της 

πόλης έξω από το κάστρο του Ελμπασάν. Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου 

χρειάστηκε να μεταφράσω τις πληροφορίες που συγκέντρωσα από αλβανικά σε 

ελληνικά. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Το είδος της έρευνας που επιλέχθηκε να αναπτυχθεί είχε τα τυπικά χαραχτηριστικά 

της ποιοτικής (qualitative research) έρευνας. Η ποιοτική έρευνα έχει 

επεξηγηματικό χαραχτήρα. Αναφέροταν κυρίως στα <<πως>> και <<γιατί>>, 

προσπαθώντας να ανακαλύψει φαινόμενα και σχέσεις μεταξύ τους, αιτίες, 

παράγοντες που επηρεάζουν, αντιδράσεις των ανθρώπων και αποτελέσματα από τις 

δράσεις ανθρώπων (Ζαφειρείου,2003).  

Η ποιοτική έρευνα, ως λιγότερη δομημένη μέθοδος, ερευνά τα πράγματα στο φυσικό 

τους περιβάλλον (στα μνημεία). Έτσι η συλλογή και η ανάλυση του υλικού γίνονται 

ταυτόχρονα (Ζαφειρείου,2003).  

Η ποιοτική έρευνα έχει οριστεί ως εκείνη της οποίας <<το ουσιώδες χαραχτηριστικό 

είναι ότι ενδιαφέρεται για την συγκέντρωση ποιοτικών και όχι ποσοτικών στοιχείων 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην υποκειμενική προσέγγιση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Τα βασικά μέσα συλλογής στοιχείων είναι η παρατήρηση και η 

συνέντευξη >> (Πιέρρος, 2000: 97) 

Η έρευνα  της πτυχιακής εργασίας με θέμα: Δημόσια μνημεία στην πόλη Ελμπασάν 

ξεκίνησε με την επιτόπια παρατήρηση για την συλλογή των περισσότερων μνημείων 

στην πόλη της Αλβανίας. Πιο συγκερκιμένα, με την παρατήρηση ΄΄επί τόπου και από 

μέσα΄΄ πέτυχα μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού της 

κοινότητας και των δημιουργιών της κάθε κοινωνικής ομάδας. Διαδόθηκε σε κάποιο 

βαθμό ο πολιτισμός των κοινοτήτων και κοινωνικών ομάδων του Ελμπασάν, 

ιδιαίτερα αυτών που δεν είναι αρκετά γνωστές, συλλέχτηκαν πρωτογενείς 

πληροφορίες και υλικό και κάθε πεδίο επιτόπιας έρευνας ήταν μοναδικό. Η επιτόπια 

έρευνα έγινε με στόχο τον εντοπισμό των διάφορων μνημείων σε δημόσιους χώρους 

στην πόλη Ελμπασάν και και την συλλογή στοιχείων αυτών των μνημείων στην 

καρτέλα σύμφωνα με το μοντέλο της Βαμβακίδου (Ανδρέου &  Βαμβακίδου, 2006) 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναζητώντας 

δημοσιευμένες πηγές σχετικές  με το αντικείμενο της έρευνας μου και οι οποίες 

συνοδεύονταν από σχολιασμό, κριτική ανάλυση των περιεχομένων και παράθεση σε 

ορισμένες περιπτώσεις των βασικών συμπερασμάτων για το κάθε μνημείο. Πιο 

συγκερκιμένα,  η αναζήτηση μου δεν περιορίστηκε μόνο στον κατάλογο της 

Βιβλιοθήκης του Ελμπασάν δηλαδή σε βιβλία και άρθρα περιοδικών αλλά 

συγκεντρώθηκε και άλλο υλικό πληροφόρησης όπως ιστιοσελίδες από το Διαδίκτυο. 

Η παραπάνω μέθοδος με βοήθησε στην τεκμηρίωση της εργασίας, στο να 

προσδιορίσω κενά στην έρευνα και έδωσε ένα επιστημονικό χαραχτήρα στο 

περιεχόμενο της εργασίας. 

 



5 
 

Τέλος, ως τεχνική συλλλογή των στοιχείων επελέγη η μέθοδος της συνέντευξης. 

Λέγοντας <<συνέντευξη>> εννοούμε την προσωπική επαφή με το συμμετέχοντα-

ερωτώμενο-με σκοπό την διερέυνηση, κατανόηση και εις βάθος ανάλυση των 

απόψεών του. Είναι μια σκόπιμη συζήτηση μεταξύ δύν ή περισσότερων ατόμων. 

Μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί ως κύριο μέσο συλλογής δεδομένων που έχουν άμεση 

σχέση με τα αντικείμενα της έρευνας αλλά όπως αναφέρω και παραπάνω, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους μεθόδους. 

Η προσωπική συνέντευξη είναι ίσως η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται 

περισσότερο εξαιτίας της ευελιξίας που προσφέρει κατά τη διεξαγωγή της, της 

αμεσότητας και της εξοικείωσης που αισθάνεται το κοινό σε σχέση με αυτή και του 

χαμηλού της κόστος (King, 1999). 

Η συνέντευξη δεν επιδέχεται ποσοτική ανάλυση και σκοπός της είναι να διερευνηθεί 

ένα φαινόμενο λαμβάνοντας υπόψη την οπτική ερωτώμενου. Πρόκειται δηλαδή για 

μια καταγραφή της βιωματικής εμπειρίας του ερωτώμενου, καθώς και των απόψεων 

και αντιλήψεών του. Επιτρέπει τη σε βάθος εξερέυνηση των αιτίων και των λόγων 

κάποιων στάσεων και συμπεριφορών αφου εμπεριέχει τη δυναμική της συζήτησης 

(Ζαφειρόπουλος, 2005:169). 

Ο ερωτώμενος, στην προσωπική συνέντευξη, δεν παίζει τον ρόλο του υποκειμένου, 

το οποίο απαντάει ένα σύνολο ερωτήσεων όπως γίνεται στις ποσοτικές έρευνες. 

Αντίθετα, τα δεδομένα της έρευνας πηγάζουν από την συζήτηση αλλά και από τη 

σχέση του εωτώμενου και του ερευνητή. Για το λόγο αυτόν ο ερευνητής δεν είναι 

ανεξάρτητος και αμέτοχος το αποτέλεσμα της έρευνας. Η συνέντευξη με τον γλύπτη 

Vladimir Caridha ήταν ημιδομημένη, με ανοιχτές ερωτήσεις, στον τόπο εργασίας του 

στο Ελμπασάν. Δεν υπήρχε ένας προκαθορισμένος αριθμός ερωτήσεων αλλά μια 

λίστα θεμάτων που καλύφθηκαν στη διάρκεια της συνέντευξης. Ακόμη, ανάλογα με 

την ανάλυση των δεδομένων, πρόσθετα καινούργιες ερωτήσεις που δεν είχα 

προσχεδιάσει.. Έτσι, ανακάλυψα και κατηγοριοποιήσα αυτές τις καινούργιες 

ερωτήσεις και τις ανέλυσα και επεξεργάστηκα πιο εύκολα.  

Η συνέντευξη λοιπόν με βοήθησε να ανιχνέυσω ιδέες, να ερευνήσω κίνητρα και 

συναισθήματα, που δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα κάνει με τα ερωτηματολόγια. 

Επίσης, εξασφαλίσθηκε η άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε εμένα και στον γλύπτη σε 

αντίθεση με άλλη μορφή έρευνας ερωτηματολόγιο). 

Αναλυτικότερα, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με: 

1. Πόσα μνημεία έχει πραγματοποίησει στο Ελμπασάν και ποια είναι αυτά τα 

μνημεία. 

2. Ποιος είχε την ιδέα για την ανέργεση αυτών των μνημείων. 

3. Ποιά είναι η πηγή χρηματοδότησης και πόσα λεφτά χρειάστηκαν για τα 

μνημεία. 

4. Αν έκανε κάποιος δωρεά σε αυτά τα μνημεία. 

5. Απο τι υλικό είναι σχεδιασμένα τα μνημεία. 
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6. Τι διαστάσεις έχουν τα μνημεία που έχει πραγματοποιήσει και ποια είναι η 

οδός που έχουν τοποθετηθεί. 

7. Αν υπάρχουν κάποια μνημεία τα οποία στη συνέχεια για κάποιο λόγο δεν 

προχώρησαν στην ανέργεση τους. 

8. Τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα μνημεία και τι μήνυμα ήθελε ο γλύπτης να 

περάσει στους πολίτες και σε όποιον επισκέπτεται το Ελμπασάν με την 

κατασκευή αυτών των μνημείων. 

Η καταγραφή των δεδομένων που επιλέχθηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης 

ήταν με σημειώσεις καθώς η συνάντηση με τον γλύπτη πραγματοποιήθηκε τελευταία 

στιγμή με την σύσταση μια αρχιτέκτονα στην πόλη Ελμπασάν και δεν είχα στη 

διάθεση μου μαγνητόφωνο. Επίσης, η συνέντευξη έγινε στα αλβανικά και προτίμησα 

να κρατήσω σημειώσεις για να με διευκολύνει στη μετάφραση στα ελληνικά καθώς 

εκείνη την στιγμή έγραφα της σημειώσεις στην ελληνική γώσσα. Ίσως μια 

πιθανότητα τεχνικού λάθους με το μαγνητόφωνο, όπως ακούσια διαγραφή δεδομένων 

από λάθος χειρισμό της συσκευής, να αποτελούσε πρόβλημα και ο χρόνος που είχα 

στη διάθεσή μου ήταν περιορισμένος. Τέλος, θεώρησα πως η χρήση του 

μαγνητοφώνου θα μπορούσε να επηρέασει τη σχέση εμένα και του 

συνεντευξιαζόμενου γιατί πιθανόν ο ερωτώμενος στη θέα του μαγνητοφώνου να 

νιώσει άσχημα και δεν θα μπορούσε να εκφραστεί άνετα.  
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ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

Το Ελμπασάν ή Ελβασάν (αλβανικά: Elbasan ή Elbasani) είναι πόλη στην κεντρική 

Αλβανία. Το Ελμπασάν είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, με 128.150 

κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της 

πόλης έχει 296.082 κατοίκους. Η πόλη είναι κτισμένη στις βόρειες όχθες του ποταμού 

Σκούμπιν, 32 χιλιομέτρα νοτιοανατολικά των Τιράνων. Ονομαζόταν Νεόκαστρον στα 

Ελληνικά, Νόβιγκραντ (Νέα Πόλη) στα Σλαβικά και Terra Nuova στα Ιταλικά. Το 

σύγχρονο όνομα μπορεί να προέρχεται είτε από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα *alb (όπως 

Αλβανία) ή από το Τουρκικό ιλ-μπασάν ("το φρούριο")
1
.  

Τον Αύγουστο του 2010 αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο Ιλλυρικούς τάφους κοντά στα 

τείχη του κάστρου του Ελμπασάν.Κοντά στη θέση του σύγχρονου Ελμπασάν το 2ο 

αιώνα π.Χ. αναπτύχθηκε ένας εμπορικός σταθμός, κτισμένο ονόματι Μάνσιο 

Σκάμπα, κοντά σε ένα κόμβο δύο κλάδων ενός σημαντικού Ρωμαϊκού δρόμου, της 

Εγνατίας Οδού, που συνέδεε τις ακτές της Αδριατικής με το Βυζάντιο. Μέχρι τον 3ο 

και το 4ο αιώνα μ.Χ., η πόλη είχε αναπτυχθεί και προστατευόταν από ένα κάστρο με 

πύργους. Η πόλη εμφανίζεται στις διαδρομές της ύστερης αρχαιότητας όπως η Tabula 

Peutingeriana ή το Itinerarium Burdigalense ως Scampis ή Hiscampis
2
.  

Συμμετείχε στη διάδοση του Χριστιανισμού κατά μήκος της Εγνατίας και είχε 

επίσκοπο, καθεδρικό ναό και βασιλικές ήδη από τον πέμπτο αιώνα. Ως πόλη ήταν 

ευάλωτη σε επιθέσεις από τη στιγμή που αποχώρησαν οι λεγεώνες, αλλά ο 

Αυτοκράτορας Ιουστινιανός προσπάθησε να ενισχύσει τις οχυρώσεις. Η πόλη 

μνημονεύεται στο έργο του Προκόπιου και επιβίωσε από επιθέσεις Οστρογότθων και 

Πρωτοβουλγάρων
3
.  

  

                                                             
1
 www.shqiperia.tv/2009/07elbasani-dhe-shqiperia.html 

2
 ο.π  

3 ο.π 



8 
 

Οθωμανική περίοδος 

Το Κάστρο του Ελμπασάν 

Η θέση φαίνεται να είχε εγκαταλειφθεί μέχρι που ο Οθωμανικός στρατός έκανε εκεί 

ένα στρατόπεδο, που το ακολούθησε αστική ανοικοδόμηση επί Σουλτάνου Μωάμεθ 

Β΄ το 1466. Ο Μωάμεθ κατασκεύασε ένα ογκώδες τετράπλευρο κάστρο με βαθειά 

τάφρο και τρεις πύλες. Το ονόμασε Ελμπασάν που σημαίνει 'σφιγμένη γροθιά΄ στα 

Τούρκικα. Έχτισε το κάστρο για να πολεμήσει το Σκεντέρμπεη, λόγω της 

συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Οθωμανών και Αλβανών. Έγινε έδρα του 

ομώνυμου σαντζακίου, κέντρου του Οθωμανικού αστικού πολιτισμού για τα επόμενα 

445 χρόνια. Αν και ο Χαλίλ Ιναλτσίκ (Τούρκος ιστορικός γεν. 1916) αναφέρει ότι το 

Σαντζάκι του Ελμπασάν ιδρύθηκε συγχρόνως με την κατασκευή του φρουρίου το 

1466, με βάση καταγραφή του Τουρσούν Μπεγκ (Οθωμανού χρονικογράφου του 

15ου αιώνα) είναι πιθανόν το Ελμπασάν να ήταν αρχικά τμήμα του Σαντζακίου της 

Οχρίδας. Το 1467 εκτοπίστηκαν με τη βία στο Ελμπασάν πολλοί Χριστιανοί από τα 

Σκόπια, την Οχρίδα, τις Σέρρες και την Καστοριά.  Στο τέλος του 17ου αιώνα είχε 

2.000 κατοίκους. Το τείχος κατεδαφίστηκε από τον Κιουταχή το 1832. Το 1864 το 

Σαντζάκι του Ελμπασάν έγινε τμήμα του Βιλαετίου του Μοναστηρίου. Στην αρχή του 

20ού αιώνα εκτιμάται ότι ζούσαν στο Ελμπασάν 15.000 άνθρωποι (Terziu, 2015). 

Το 1909, μετά την επανάσταση των Νεότουρκων στην Κωνσταντινούπολη, συνήλθε 

στο Ελμπασάν ένα Αλβανικό Εθνικό Συνέδριο για να μελετήσει εκπαιδευτικά και 

πολιτιστικά θέματα. Οι αντιπρόσωποι, όλοι από την κεντρική και τη νότια Αλβανία, 

ενέκριναν την απόφαση του Συνεδρίου του Μοναστηρίου (1908), που είχε συνέλθει 

στο Μοναστήρι (σημερινό Μπίτολα, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας) να χρησιμοποιείται το Λατινικό αλφάβητο αντί της Αραβικής γραφής 

στα γραπτά Αλβανικά (Terziu, 2015). 
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Ανεξαρτησία της Αλβανίας 

Η πρώτη παιδαγωγική σχολή στην Αλβανία, η "Shkolla Normale e Elbasanit" 

ιδρύθηκε στο Ελμπασάν (1909). Πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Ελμπασάν ήταν 

μια πόλη με ένα μείγμα ανατολικών και μεσαιωνικών κτιρίων, καλντερίμια και ένα 

μεγάλο παζάρι. Υπήρχε ένας σαφώς καθορισμένος Χριστιανικός οικισμός μέσα στα 

τείχη του κάστρου, μια Βλάχικη συνοικία στις παρυφές της πόλης και αρκετά ωραία 

τζαμιά και Ισλαμικά κτίρια. Τότε ο πληθυσμός ήταν περίπου 15.000 κάτοικοι
4
.  

Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο καταλήφθηκε από Σερβικά στρατεύματα στις 29 

Νοεμβρίου 1912, που αποχώρησαν στις 25 Οκτωβρίθου 1913 μετά από τελεσίγραφο 

του Ηνωμένου Βασίλειου και της Αυστροουγγαρίας
5
.  

Η Μουσουλμανική πλειοψηφία του Ελμπασάν ήταν αντίθετη με την τοπθέτηση του 

Πρίγκιπα Βιντ το 1914. Το Ελμπασάν καταλήφθηκε διαδοχικά από Σέρβους, 

Βούλγαρους, Αυστριακούς και Ιταλούς μεταξύ 1915 και 1918. Ο Βουλγαρικός 

στρατός κατέλαβε το Ελμπασάν στις 29 Ιανουαρίου 1916, κατά τη Βουλγαρική 

κατοχή της Αλβανίας (1915-1917). Το Μάρτιο του 1916 ο στρατός της 

Αυστροουγγαρίας κατέλαβε το Ελμπασάν.  Από τον Ιούνιο του 1916 ως το Μάρτιο 

του 1917 ο Στάνισλαβ Κόστκα Νόιμαν πολέμησε εκεί με τον Αυστριακό στρατό και 

περιγράφει τα πολεμικά του απομνημονεύματα για την κατοχή στο έργο του 

«Ελμπασάν». Η βιομηχανική ανάπτυξη άρχισε την περίοδο του Ζόγου, οπότε 

ιδρύθηκαν εργοστάσια καπνού και οινοπνεύματος
6
.  

Η πόλη διέθετε επίσης ωραία δημόσια κτίρια, αναπτυγμένες εκπαιδευτικές υποδομές, 

δημόσιους κήπους και καταστήματα από ξύλο. Υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον 

πόλεμο, αλλά ακολούθησε ένα εντατικό πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης κατά την 

Κομμουνιστική περίοδο, που αύξησε τον πληθυσμό της πόλης σε περίπου 75.000 

κατοίκους. Αποκορύφωμα αυτής της ανάπτυξης ήταν η κατασκευή του τεράστιου 

μεταλλουργικού συγκροτήματος Ατσάλι του Κόμματος (στα Αλβανικά Çeliku i 

Partisë) με κινεζική βοήθεια το 1971-1974. Χαρακτηρίστηκε από τον Ενβέρ Χότζα 

"Δεύτερη Εθνική Απελευθέρωση της Αλβανίας". Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 

συγκροτήματος ήταν σοβαρές για την κοιλάδα του Σκούμπιν και εγκαταλείφθηκε 

μετά την πτώση του κομμουνισμού
7
.  
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Πολιτισμός και θρησκεία 

Το Ελμπασάν έχει καταληφθεί μεταξύ άλλων από Σέρβους, Βούλγαρους, 

Αυστριακούς και Ιταλούς. Η πόλη παρέμεινε κέντρο του Ισλάμ στην Αλβανία ακόμη 

και μετά την Οθωμανική κατάκτηση. Μετά την απόφαση του Συνέδριου του 

Μοναστηρίου (1908), (στο σημερινό Μπίτολα, στην πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας) να χρησιμοποιείται το Λατινικό αλφάβητο για τη 

γραπτή Αλβανική γλώσσα, Μουσουλμάνοι κληρικοί επηρεαζόμενοι από τους 

Νεότουρκους έκαναν αρκετές διαδηλώσεις υπέρ της Αραβικής γραφής στο 

Ελμπασάν
8
.  

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Μαρίας. Η 

εκκλησία χτίστηκε το 1830 στα θεμέλια μιας άλλης παλαιότερης εκκλησίας, που είχε 

εν μέρει καεί το 1819. Μπορεί κανείς ακόμη να δει ζωγραφική και τοιχογραφίες του 

Ονούφρι (16ος αιώνας), αποκαταστημένες από το Νταβίντ Σελενικάσι (1700) και τον 

Κοσταντίν Σελκάνι. Η εκκλησία υπήρξε σημαντικό κέντρο θρησκευτικό και 

πολιτιστικό για την Αλβανική γλώσσα. Σε αυτήν έχουν υπηρετήσει οι Θεόδωρος 

Χατζιφιλίππης, Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης (1826-1895, σπούδασε στη Ζωσιμαία 

Σχολή των Ιωαννίνων και μεταφράζοντας την Καινή Διαθήκη τόσο στα Γκεγκικά 

Αλβανικά όσο και στα Τοσκικά Αλβανικά πιστώνεται με τη θεμελίωση της βάσης για 

την ενοποίηση των δύο διαλέκτων σε μια εθνική γλώσσα) και ο Αλεξάντερ Τζουβάνι 

(1889-1961, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Πανεπιστήμιο του 

Ελμπασάν φέρει το όνομά του). Είναι οι συγγραφείς ή μεταφραστές πολλών ψαλμών 

στα Αλβανικά. Η εκκλησία λειτούργησε ως το πρώτο Αλβανικό σχολείο του 

Ελμπασάν στη νεότερη εποχή, που άνοιξε το 1908.
9
 

Αλλες Ορθόδοξες εκκλησίες στην Επαρχία του Ελμπασάν είναι η εκκλησία Μαμέλι 

(17ος αιώνας), η εκκλησία του Αγίου Νικολάου (Αλβανικά : Shen Kolli) στο Σελκάν 

(1554), η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Βάλες (1604), η εκκλησία των Αγίων 

Κοσμά και Δαμιανού στο Στερστάν (18ος αιώνας), η εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ 

(Αλβανικά : Shen Mehilli) στο Σαλές (17ος αιώνας), η εκκλησία της Αγίας Μαρίας 

στο Ντράγκοτ (18ος αιώνας), η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Ελμπασάν (17ος 

αιώνας) και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου του Ελμπασάν (1554). Περίπου 7 

χιλιόμετρα από το Ελμπασάν υπάρχει ένα παλιό μοναστήρι και ορθόδοξη εκκλησία, 

όπου ειδικότερα ήταν θαμμένος ως το 1995 ο Άγιος Ιωάννης Βλαδίμηρος, οπότε τα 

λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Ορθόδοξη Μητρόπολη στα Τίρανα και 

επιστρέφονται στο μοναστήρι μόνο κατά τις ημέρες που εορτάζει
10

. 
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Το Ελμπασάν είναι έδρα της Εθνικής Αυτοκέφαλης Αλβανικής Εκκλησίας (Αλβανικά 

: Kisha Autoqefale Kombetare), μια σχετικά νέα ορθόδοξη αυτοκέφαλη εκκλησία, 

που αποσχίσθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας το 1995. Ηγέτης της 

είναι ο Πατέρας Νικόλε Μάρκου. Το Ελμπασάν έχει ακόμη μια Καθολική 

εκκλησία
11

.  

Η πόλη έχει τέσσερα μουσεία : 

1. Εθνογραφικό Μουσείο (1982) σε κτίριο του 18ου αιώνα. 

2. Οικία "Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη" (άνοιξε ως μουσείο το 1978) 

3. Μουσείο Shkolla Normale 

4. Πολεμικό Μουσείο 

Η πόλη είναι γνωστή για τα ανατολίτικα κτίρια της. Από τα πολλά τζαμιά που 

βρίσκονταν στη πόλη σήμερα σώζεται λίγα, όπως το βασιλικό τζαμί, 

κατασκευασμένο το 1492. Εντός των τειχών της πόλης βρίσκεται και το γυναικείο 

χαμάμ, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε μπαρ. Ένα άλλο αξιοθέατο της πόλης 

είναι ο πύργος του ρολογιού που χρονολογείται από το 1899, ο τρίτος στη σειρά μετά 

την κατάρρευση των δύο προηγούμενων
12

.  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

1.Kostandin Kristoforidhi  

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το πρόσωπο 

Γεννήθηκε στο Ελμπασάν το 1827, αν και ορισμένες προγενέστερες καταστάσεις 

αποδίδουν την γέννηση του το 1830. Ήταν γιος του Anastas Nelkos, ένος έμπορου 

από το Ελμπασάν. Πήρε τα πρώτα μαθήματα στο σχολείο της πόλης και τα 

ολοκλήρωσε όταν ήταν 14 ετών. Αργότερα, ο πατέρας του τον  έστειλε στο διάσημο 

γυμνάσιο των Ιωαννίνων, όπου εκεί έχτισε φιλίες με πολλούς πατριώτες, με τους 

οποίους εργάστηκε όλη του τη ζωή για το αλβανικό ζήτημα, όπως στην 

Κωνσταντινούπολη, καθώς και όταν επέστρεψε στην Αλβανία. Μετά το θάνατο του, 

με μεγάλη τιμή, θάφτηκε στην αυλή του σχολείου, όπου είχε διδάξει για πολλά 

χρόνια κρυφά τα  Αλβανικά γράμματα, σε μικρούς και μεγάλους, παλιούς και νέους
13

.  

Στα Ιωάννινα συναντήθηκε με τον πρόξενο της Αυστρίας-Ουγγαρίας, Von Hahn ο 

οποίος ασχολείται με τη μελέτη της αλβανικής γλώσσας και για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα πήρε μαθήματα από τη γλώσσα του Kostandin Kristofridhi
14

.  

Τελειώνοντας το λύκειο στα Γιάννενα, πήγε και συμπλήρωσε τις γνώσεις του στη 

Μάλτα και επέστρεψε στην Αλβανία  ως δάσκαλος στο ελληνικό δημοτικό σχολείο 

στα Τίρανα. Την μελέτη της αλβανικής  γλώσσα που είχε ξεκινήσει όταν ήταν πρώην 

φοιτητής στα Ιωάννινα, την ενίσχυσε περαιταίρω στην πατρίδα του με επιμέλεια και 

εξυπνάδα
15

. 

Μετά από αρκετά χρόνια ως δάσκαλος, πήγε για ανώτερες σπουδές στο Λονδίνο το 

1856 και εκεί έκανε συναντήσεις και συμφωνία  με τη Βρετανική Κοινωνία της 

Ευαγγελικής να μεταφράζει στα Αλβανικά την  Παλαιά Διαθήκη και την Καινή. 

Πέρασε τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο και στην Τύνιδα, ως δάσκαλος της ελληνικής 

και την ιταλικής γλώσσας. Εκεί παντρεύτηκε και παρέμεινε μέχρι το 1864, όταν η 

Ευαγγελική Κοινωνία τον πήρε ως διερμηνέα των Αγίων Γραφών
16

.  
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Για δύο χρόνια σπούδασε ομαλά την  Αλβανική γλώσσα και ταξίδεψε γύρω από τη 

χώρα και ιδιαίτερα στις επαρχίες του Ελμπασάν, Μπεράτι και Σκόνδρα. Το 1866 

μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, και άρχισε την δουλειά των μεταφράσεων  

πάνω από 20 χρόνια, και το 1884 επέστρεψε στην Αλβανία στο Ελμπασάν, όπου 

εργάστηκε πάλι ως δάσκαλος σε σχολείο της πόλης στα ελληνικά και, αργότερα, ως 

μέλος Δικαστηρίου, έως ότου πέθανε
17

.  

Ο Kostandin Kristoforidhi υπήρξε ένας από τους βασικούς εργαζόμενος της 

Αλβανικής   Αναγέννησης, στην Κωνσταντινούπολη έχει συνεργαστεί με τα αδέλφια 

Frasheri, με τη Βάσω Πασά, Jani Vreto, Hoxha Tahsini και άλλους, σε όλες τις 

κινήσεις του τότε για την αφύπνιση του Γένους μας. Το έργο αυτών των ανθρώπων, 

να δημιουργούν για τον τόπο, ένα ασφαλές αύριο και ανεξάρτητο ήταν βαρύ και 

πολύπλευρο καθώς του Kristoforidhi του έπεσε, ανάλογα με την κλίση που είχε, το 

βάρος της υλοποίησης της γλώσσας. Αυτό το έργο αποτελόυσε το καθήκον του από 

την  παιδική ηλικία και δεν το άφησε ποτέ στην άκρη. Ο ίδιος έχει αφήσει δύο 

αριστουργήματα, ένα πιο σημαντικό από  το άλλο, την μετάφραση της Αγίας Γραφής 

και το Αγγλο-ελληνικό λεξικό
18

.  

 

Το λεξικό αποτέλεσε το έργο της ζωής του, αλλά δεν δημοσιεύθηκε όσο ήταν εν ζωή. 

Είχε δημοσιευθεί αργότερα στην Αθήνα, και όχι σε πλήρες μέγεθος γιατί  πιστεύεται 

ότι ήταν το χειρόγραφο. Ωστόσο, αποτελεί το μοναδικό καλό λεξικό της Αλβανική 

και ένας  πραγματικά θησαυρός για την γλώσσα του Kristoforidhi. Δύο άλλα 

σημαντικά έργα του συγγραφέα είναι, η ‘’Γραμματική της Αλβανικής Γλώσσας" και 

το ΄΄Αλφαβητάριο ABC΄΄
19

.  

Ο Kristoforidhi έγραφε πάντα πεζά και σπάνια κανένα ποίημα όπως 

Yll' i vogël nalt ndë qiel (Μικρό αστέρι πάνω στον ουρανό) 

Duket porsi zjarr në pyll (Μοιάζει σαν την πυρκαγιά στο δάσος) 

«Αστέρι» προσωποποιεί την πατρίδα και έλεγε σε αυτούς που δίδασκε ότι 

<<Αστέρι>> είναι η Αλβανία, η χώρα μας όπου έχουμε αφήσει
20

. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 www.ermenji.org/Konstandin+Kristoforidhi 
18

 ο.π 
19

 ο.π 
20 ο.π 



14 
 

Ο Kristoforidhi έχει γράψει και στις δύο διαλέκτους και διακρίνεται η επάρκεια του 

τόσο στη μία όσο και στην άλλη διάλεκτο. Η πεζογραφία του είναι όπως μιλάει ένας  

γέρος ο οποίος μετράει αυτό που θέλει να πεί. Η αλβανική γλώσσα του Kristoforidhi  

είναι αγνή και καθαρή, δανεισμένη από ξένες λέξεις. Για το λόγο αυτό, η γλώσσα του 

θα πρέπει πάντα να είναι το  παράδειγμα των σύγχρονων συγγραφέων. Ακόμη, ως 

ένδειξη τιμής στο προσωπό του βρίσκεται σε λειτουργία το Γενικό Λύκειο στο 

Ελμπασάν με το ονομά του
21

.  

 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: Στο πάρκο με το ίδιο όνομα, δίπλα στον κεντρικό δρόμο της 

πόλης, όπου δημιουργεί ένα μοναδικό συγκρότημα προς τα Ανατολικά στο Κάστρο 

και προς το κτίριο του θεάτρου στη διασταύρωση με το δρόμο προς το Πανεπιστήμιο.  

Οδός Aqif Pasha, δρόμος Rinia
22

.  

Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι η 24
η
 Νοεμβρίου του 1962.

23
  

 

 

Περιγραφή του έργου 

Το σχήμα είναι σχεδιασμένο κάθετα και είναι τοποθετημένο σε ένα κύβο, φορώντας 

                                                             
21 www.ermenji.org/Konstandin+Kristoforidhi 
22 Πληροφορία από προσωπική μαρτυρία 
23http://teca.consiglio.puglia.it/pem/bibliodocinn/doc/bollettini/elbasan-set-dic06-

shq.pdf 
 



15 
 

λευκό μάρμαρο φόντο που περιβάλλεται από πεύκα. Το μνημείο έχει αφιερωθεί στον 

πατέρα της αλβανικής γλώσσας που έθεσε προτεραιότητα τις απαιτήσεις του 

αλβανικού λαού για τη γνώση, την ελευθερία και την εθνική αυτονομία. Ο 

Konstandin Kristoforidhi κάθεται στα γονατά του, κρατώντας μπροστά του ένα 

βιβλίο του αλφάβητου
24

.  

Το μνημείο έχει πραγματοποιηθεί  με ρεαλιστικό-διακοσμητικό στιλ στις επιφάνεις, 

μοντελοποιμένη εικόνα με λείο πλαστικό. Το γλυπτό παρουσιάζει επίσης τη 

δραστηριότητα της Αναγέννησης του Ελμπασάν στην υπηρεσία της εθνικής 

ανεξαρτησίαςκαι αποτελεί υφολογικό πνεύμα της εποχής, όταν σηκώθηκε αυτό το 

γλυπτικό έργο
25

.  

Εικονοκείμενο: σε κεφαλαιογράμματη γραφή αναγράφεται << KOSTADIN 

KRISTORIDHI, 1826-1895>> . (Αναγραφή πάνω στο μνημείο) 

Ο καλλιτέχνης  

Σημαντικό έργο μνημειακής γλυπτικής της Αλβανίας μετά το 1960, έργο από τους 

γλύπτες Kristaq Rama και Mumtaz Dhrami
26

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24http://teca.consiglio.puglia.it/pem/bibliodocinn/doc/bollettini/elbasan-set-dic06-

shq.pdf 

25
 ο.π 

26 ο.π 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
27

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ  

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα X KOSTANDIN 

KRISTOFROIDHI 

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  24-11-1962 

Πηγή χρηματοδότησης  ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Καλλιτέχνης Kristaq Rama και Mumtaz Dhrami. 

 

Υλικό Χαλκός 

Διαστάσεις  

Τοποθεσία ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΟΥ AQIF PASHA 

KAI ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκινος ανδριάντας τοποθετημένος πάνω σε μαρμάρινο βάθρο στην Οδό Aqip 

Pasha ,διαστάυρωση με το δρόμο προς Πανεπιστήμια 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

                                                             
27 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία του Δήμου Ελμπασάν και από την 

Βιβλιοθήκη του Ελμπασάν ΄΄Qemal Bahollo΄΄ 
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2.Aqif Pashe Bicakciu 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το πρόσωπο 

Ο Aqif Pashe Elbasani, ή όπως είναι γνωστό με άλλο όνομα Biçakçiu, ήταν υπουργός 

Εσωτερικών από 28.03.1914 εώς 2.09.1914. Ο Aqif γεννήθηκε στην πόλη του 

Ελμπασάν, τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πόλη καταγωγής του, τις 

Πανεπιστημιακές σπουδές τις ολοκλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

συνδέθηκε στένα με κύκλους Αλβανών πατριωτών. Μετά τη νίκη της Επανάστασης 

των Νεοτούρκων, έγινε πρόεδρος του συλλόγου «Ένωση». Αυτό σηματοδοτεί όχι 

μόνο την κορυφαία στιγμή της κοινωνικής και πατριωτικής δραστηριότητας κατά τη 

διάρκεια των σπουδών, αλλά καθιερώνει επίσης έναν επακόλουθο πατριωτισμό. 

Αυτός από σημέρα και στη συνέχεια θα είναι σε όλες τις συνεδριάσεις, στα συνέδρια, 

όπου  παιζόταν η μοίρα της χώρας. Έχει συμμετάσχει στο συνέδριο της Ντίπρας, στο 

Ελμπασάν, 1909, καθώς και συνέσφερε ενεργά στην έναρξη του Κανονικού σχολείου  

το 1909. Η πολιτική δραστηριότητα Aqif είχε αρχίσει από όταν η Αλβανία ήταν 

τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλ. πριν από τις 28 Νοεμβρίου του 1912. 

Τότε ήταν ένας από τους ακτιβιστές του εθνικού κινήματος που αναπτύχθηκε στο 

Ελμπασάν και μετά την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας διορίστηκε στη διοίκηση του 

ανεξάρτητου αλβανικού κράτους. Στην αρχή, το 1913 ο Aqif Pashe Bicakciu(όπως 

αποκαλούνταν και αλλιώς), κατετάγη νομάρχης του Ελμπασάν. Κατά την άσκηση 

αυτή, αυτός προσπάθησε να ενισχύσει τη θέση του στην πρώτη εθνική κυβέρνηση, 

κάνοντας το Ελμπασάν ως το κύριο στήριγμα της κεντρικής κυβέρνησης, με άξονα 

την Βλόρα η οποία διευθύνεται από τον Ισμαήλ Κεμάλ, στη συνέχεια, στο Δυρράχιο. 

Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Wilhelm Wied που ακολούθησε για έξι μήνες 

σχεδόν την διακυβέρνηση του ενός έτους του Ισμαήλ Καμάλ, ο Aqif Pasha 

διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών,η λειτουργία του διήρκησε για 3-4 μήνες, από τον 

Μάιο έως τις αρχές Σεπτέμβρη 1914. Μετά ο υπουργός Εσωτερικών  αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει τη χώρα για να περάσει σε πολιτική μετανάστευση, όπως και όλα τα 

άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μαζί με τον αρχηγό του κράτους, με τον 

πρίγκιπα Β Vidin (Dedej, 1985:94). 

Η φυγή από τη γενέτειρα συνέβη στις 3 του Σεπτέμβρη το 1914 όταν είχε περάσει 

ένας  μήνας από την έναρξη της παγκόσμιας σύγκρουσης, η οποία αναγνωρίστηκε 

στις 4 Αυγούστου του  1914. Κατά την διάρκεια εγκατάλειψης της χώρας από τον 

Aqif, τα πράγματα οδηγήθηκαν προς το χεορότερο, στο ξέσπασμα του Α 

'Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ευρωπαϊκές ξένες δυνάμεις, είτε αυτές που συμμετείχαν 

ως εμπόλεμη όπως η Αυστρία-Ουγγαρία ή άλλες που κήρυξαν προσωρινή διαμονή 

"ουδέτερη" στον πόλεμο, όπως η Ιταλία, δεν ενδιαφερόντουσαν περισσότερο για την 

ύπαρξη του αλβανικού κράτους, και ως εκ τούτου, δεν υποστήριξαν την χώρα για 

σταθεροποίηση. Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα ήταν αρνητικά  για την κοινωνία, 

δεν αποτέλεσε εξωτερικός παράγοντας αυτό που καθόρισε την απόφαση του Aqif να 
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εγκαταλείψει τη χώρα του. Ήταν ένα ένοπλο κίνημα που ξέσπασε στην κεντρική 

Αλβανία, η οποία είναι γνωστή ως το «Κίνημα του  Haxhi Qamili», και ήταν κυρίως 

η επέκταση αυτού του κινήματος, στην οποία ο Aqif αναγκάστηκε να φύγει από την 

Αλβανία μαζί με πολλούς συναδέλφους και πολλοί πατριώτες άλλης γενιάς.Ο Aqif 

Pashe είχε αντικαταστήσει τον Μάιο του  1914 τον Esat Pashe Toptani, o οποίος από 

την αρχή της εξέγερσης αντιβιδιστών κατηγορήθηκε για την υποστήριξη, κάτω από 

το χαλί, των ανταρτών, των οποίων οι εργασίες ξεκίνησαν στις 17 Μαΐου. Παρά τις 

προσπάθειες ως υπουργός των εσωτερικών υποθέσεων ο  Biçaku Aqif  με δικές του 

δυνάμεις και με την  υποστήριξη του προέδρου του κράτους , δεν κατάφερε να 

εξουδετερώσει τους αντιπάλους. Μετά από τέσσερις μήνες, τον Σεπτέμβριο του 914, 

οι Αλβανοί αντιβιδιστές διέθεταν όλη την κεντρική Αλβανία ξεκινώντας από την 

πρωτεύουσα, από το Δυρράχιο (Dedej, 1985:94). 

Ο ίδιος δεν παρέμεινε πολύ στην Ιταλία όπου είχε εγκατασταθεί αρχικά, επέστρεψε 

στην Αλβανία μετά από έξι μήνες, στις αρχές του έτους 1915. Δεν μπόρεσε να 

παραμείνει στην Ιταλία αλλά ούτε μπόρεσε να γυρίσει στο Ελμπασάν όπου την 

εξουσία εκεί την είχαν ακόμα οι αντίπαλοι. Συνέχισε προς Σκόδρα όπου σύνεχισε την 

πολιτική του δράση για λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι τον Ιούλιο του 1915 (Dedej, 

1985:94). 

Το 1918 στέλνει πατριωτικό θάρρος και με υψηλή ωριμότητα απέστειλε επιστολή 

προς τον Πρόεδρο του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Δυρράχιο το 1918 

ζητώντας την ψήφο των ιδεών και σκέψεων και στη συνέχεια η ψήφος να δίκαζε 

αυτόν. Η πλατφόρμα που ήταν διάθεσιμη, ήταν μια ιερή πλατφόρμα 

προνοητικότητας, μια πλατφόρμα για περαιτέρω δράση για τα εθνικά θέματα, για τον 

τρόπο και τα κατάλληλα μέσα για να διασχίσει σοβινιστικούς στόχους των γειτόνων 

και πέρα
28

.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αξίζει να σημειωθεί η στενή του σχέση με τον 

Kadrinë Hoxha και με την Εθνική Επιτροπή  Άμυνας του Κοσσυφοπεδίου. Αυτή η 

ένθερμη δραστηριότητα με εντελώς πατριωτικό όραμα, όλη αυτή η αξιοσημείωτη 

δέσμευση για την οργάνωση, τη διατήρηση, την ενίσχυση του κράτους τον στέλνει 

στο συνέδριο του Lushnje
29

.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Aqif Pasha και οι συμπατριωτές του Ελμπασάν 

αποτέλεσαν την μεγαλύτερη συνεισφορά σε εθνικό επίπεδο στη μάχη που έδωσαν 

στην Βορά. Ο ίδιος μαζί με συμπατριώτες του σήκωσε την σημαία στο Ελμπασαν 

στις 25 Νοεμβρίου του 1912 για να δηλώσει την Ανεξαρτησία του Ελμπασάν
30

.  

 

 
                                                             
28https://orientalizmi.wordpress.com/2012/08/05/aqif-pashe-elbasani-figure-e-shquar-

e-historise 
29

 ο.π 
30 ο.π 
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Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: Στη μέση του κέντρου, έξω από το κάστρο του Ελμπασάν, 

στην οδό Sheshi Gensher
31

.  

Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι το έτος, 1990. 
32

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία 

32http://teca.consiglio.puglia.it/pem/bibliodocinn/doc/bollettini/elbasan-set-dic06-

shq.pdf 
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Περιγραφή του έργου 

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά δημιουργήματα μνημείων της γλυπτικής  στο 

Ελμπασάν, πραγματοποιήθηκε σε μπρούντζο με ύψος 2,9 μέτρα και βρίσκεται σε μια 

πλατφόρμα και το βάθρο 2,7 μέτρα ύψος. Το έργο αυτό επικοινωνεί με το περιβάλλον 

μέσα από μια απλή γλώσσα, η οποία προέρχεται από τη μοναδική αντίληψη της 

γλυπτικής, υπόγειο και πλατεία. Το υπόγειο είναι μια πλατφόρμα με δύο κλιμακωτούς 

εισόδους στο πίσω μέρος, που ανοίγει σε ένα μεγάλο δρόμο στο μπροστινό μέρος του 

μνημείου, στη μέση της οποίας υψώνεται ένα τεράστιο χώρο μπλοκ που μοιάζει με 

τις κινήσεις της σημαίας. Σε αυτό το θεμέλιο υψώθηκε το χάλκινο ειδώλιο του 

πατριώτη με φόντο το δημόσιο μχώρο στο οποίο πραγματοποιύνται ανασκαφές και τα 

τείχη του κάστρου. Ο πατριώτης φαίνεται να έχει το αριστερό του χέρι στο στήθος 

του με τρούλο, όπου χτυπά η καρδιά και το δάχτυλο που δείχνει την διεύθυνση της 

εθνικής σημαίας, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αγάλματος υψωμένο με 

ένα φυσικό τρόπο.Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι η μορφή αυτή βασίζεται στη σημασία 

της σημαίας
33

.  

Εικονοκείμενο: σε κεφαλαιογράμματη γραφή αναγράφεται <<Aqip Pashe Elbasani, 

1860-1926>>. Κάτω ακριβώς απο την κεφαλαιογράμματη γραφή, βρσίκεται 

τοποθετημένο ένα κείμενο του Ismail Qemali  

΄΄Se cvend do te kem une ne histori kete nuk e di. Sa per ju, emri juaj si patriot do te 

mbetet I shkruar ne faqet e ndertuar te historis sone. Ismail Qemali΄΄ 

΄΄Τι θέση θα έχω εγώ στην ιστορία αυτό δεν το γνωρίζω. Όσο για εσάς, το ονομά σας 

ως πατριώτης θα παραμείνει γραμμένο στις σελίδες της ιστορίας μας που χτίστηκε΄΄ 

Ακόμη μπροστά από το μνημείο σε μια μεγάλη πλάκα αναγράφεται ΄΄Οι 

υπογράφοντες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Αλβανίας στις 25 Νοεμβρίου το 

1912 και οι Εκπρόσωποι του Ελμπασάν στην Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912΄΄ 

και ένα χειρόγραφο δικό τους ΄΄Ζήτω η ελεύθερη Αλβανία΄΄
34

.  

                                                             
33http://teca.consiglio.puglia.it/pem/bibliodocinn/doc/bollettini/elbasan-set-dic06-

shq.pdf 
34 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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Ο καλλιτέχνης  

Σημαντικό έργο μνημειακής γλυπτικής της Αλβανίας μετά το 1990, έργο από τον 

γλύπτη, Bujar Kapllani
35

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35http://teca.consiglio.puglia.it/pem/bibliodocinn/doc/bollettini/elbasan-set-dic06-

shq.pdf 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
36

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα X AQIF PASHA 

ELBASANI 

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  1994 

Πηγή χρηματοδότησης  ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Καλλιτέχνης BUJAR KAPLLANI 

Υλικό Χαλκός 

Διαστάσεις 2,9 μ. 

Τοποθεσία Sheshi Gensher, έξω από το Κάστρο του 

Ελμπασάν στο κέντρο της πόλης 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκονος ανδριάντας τοποθετημένος πάνω σε μαρμάρινο βάθρο στην Οδό 

Sheshi Gensher, ακριβώς στη μέση του κέντρου έξω από το Κάστρο του Ελμπασάν. 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΝΑΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

 

ΟΧΙ 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

 

 

 

 

                                                             
36 Πληροφορία από προσωπική μαρτυρία του Δήμου Ελμπασάν και από την 

Βιβλιοθήκη Του Ελμπασάν ΄΄Qemal Baholli΄΄ 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 
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3.ISUF MYZYRI 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το πρόσωπο 

Γεννήθηκε στο Ελμπασάν το 1881, σε μια φτωχή οικογένεια και εργάστηκε ως 

κηπουρός και κουρέας για να επιβιώσει, έως την ηλικία των 25. Τις βραδιές του τις  

πέρασε με τους φίλους του, τραγουδώντας λαϊκή μουσική, όπου ξεχώρισε με γλυκιά 

φωνή και έντονο μουσικό αυτί. Ένας γεννημένος αυτοδίδακτος , ο Isuf Myzyri έμαθε 

βιολί και με το μαγικό εργαλείο άρχισε να συνθέτει τα πρώτα του τραγούδια , στίχοι 

γραμμένοι από τον ίδιο παρόλου που δεν είχε ολοκληρώσει καμία τάξη σε σχολείο
37

.  

Το 1905 δημιούργησε την δικιά του παραδοσιακή ορχήστρα στο Ελμπασάν, η οποία 

αποτελείται από τον Thoma Prifti στο κλαρίνο, τον Mehmet  Balashi στο λαούτο, τον 

Arif Topalli στα ντέφια και τον Musa Bebeti,ενώ στα μέρη του σχηματισμού του 

ήταν επίσης και άλλα μέσα, όπως cyrl bishtgjatë. Η ορχήστρα με σκηνοθεσία από τον 

καλλιτέχνη Myzyri ερμηνεύε στους δρόμους, γάμους, πανηγύρια και τουριστικά 

σημεία της πόλης και σύντομα καθιέρωσε ρεπερτόριο με τραγούδια ερωτικά, 

ιστορικά και πατριωτικά
38

.  

Σε δήλωσή του ο Thanas Meksi,  αναφέρεται για την την εθνική ενδυμασία ως 

χαρακτηριστικό της ορχήστρας. "Τον  Isuf Myzyri τον χαραχτήριζε το φέσι 

(παραδοσιακό καπέλο qeleshe) το οποίο το πληροφορήθηκε στα Τίρανα από τον φίλο 

του Rexhep Murthi και εκείνο (φέσι) ήταν ένα χαρακτηριστικό όλων των 

οργανοπαικτών της ορχήστρας του," λέει ο εθνολόγος Meksi
39

.  

Ως ακούραστος δημιουργός, κατά τη διάρκεια 10 ετών (1929-1939) o Isuf Myzyri  

έγραψε 16 τραγούδια, μεταξύ των οποίων είναι " Kur hyna n’port t’kalasë΄΄, ΄΄Në  

zabel të gjeta΄΄, ΄΄Nji lulisht me trandafila΄΄ και αλλά πολλά. Στο βιβλίο 

"Εγκυκλοπαίδεια του Ελμπασάν" ισχυρίζεται πως ο Isuf Myzyri ήταν ο συγγραφέας 

των 90 ποιητικών και μουσικών δημιουργιών, αλλά ότι μόνο 21 από τις δημιουργίες 

του είναι γνωστές σήμερα
40

.  

 

 

 

 

 

                                                             
37 http://www.ata.gov.al/pofilisuf-myzyri-ikona-e-muzikes-popullore-42525.html 
38

 ο.π 
39

 ο.π 
40 ο.π 
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Πολύ σύντομα η δημιουργικότητα του ξεπέρασε τα «όρια» του Ελμπασάν και τα 

τραγούδια του ήταν μέρος σε γάμους και σεμινάρια σε όλη τη χώρα. «Αυτός 

τραγούδησε την αγάπη για την πατρίδα του, το Ελμπασάν, για την φύση, για το 

κορίτσι του Ελμπασάν, για την παράδοση της πόλης, για την γενναιοδωρία κ.λπ. Τα 

τραγούδια του τραγουδήθηκαν με περισσότερο πάθος στην κεντρική Αλβανία και 

κρατήθηκαν ζωντανά από  τους τραγουδιστές Met Balashi, Arif Topalli, Maria 

Dhama, από τα αδέλφια Zena, Mustafa Mehja, Zina  Zdrava, Suela Sadiq κλπ », 

προσθέτει ο Meksi. Ο Isuf Myzyri απεβίωσε στις 22 Οκτώβρη του 1956, αλλά 

πλούσιες δημιουργίες του, με στίχους και μελωδίες, εξακολουθούν να αποτελούν 

μέρος της καθημερινής ζωής
41

.  

 

Το 1956, με την ημέρα των 76 χρόνων από τη γέννηση του, το Προεδρείο της 

Εθνοσυνέλευσης του απονέμει ως "Τάξη της εργασίας Κατηγορία ΙΙ". 22 χρόνια 

μετά, στις 7 Ιουνίου 1978, τιμήθηκε με τον τίτλο "Καλλιτέχνης του Λαού", ενώ το 

Ελμπασάν, η γενέτειρά του, τον ανακοίνωσε ως «Επίτιμος Δημότης». Σήμερα τα 

παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί στο Ελμπασάν παίρνουν το όνομα  "Isuf 

Myzyri" επειδή τα τραγούδια και η μουσική του Isuf Myzyri, αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό μέρος της αλβανικής παράδοση λαϊκού τραγουδιού
42

.  

 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: Γλυπτική εικόνα σε ένα πάρκο κοντά στην πλατεία 1 

"Μαΐου".
43

  

 Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι η 14 Μαρτίου 2002 με την 

ευκαιρία της 121 ης επετείου του Isuf Myzyri
44

. 

                                                             
41 http://www.ata.gov.al/pofilisuf-myzyri-ikona-e-muzikes-popullore-42525.html 
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Περιγραφή του έργου 

Το σχήμα βρίσκεται πάνω σε ένα απλό κύβο φορεμένο με  γκρι μάρμαρο εντός του 

αγροτεμαχίου των λουλουδιών, ανάμεσα στο πεζοδρόμιο απέναντι από τη 

διασταύρωση των δρόμων. Γλυπτό αφιερωμένο στον δημοφιλή τραγουδοποιό του 

αξιότιμου πολίτη της πόλης, ο οποίος δημιούργησε ένα τεράστιο όγκο τραγουδιών σε 

πολίτες του Ελμπασάν με στίχους και μελωδίες που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο και 

βασιζμένα στην καθημερινή ζωή της εποχής που έζησε. Η χάλκινη εικόνα 

παρουσιάζεται με βιολί στο χέρι υποκλινόμενος  στο κοινό που τον χειροκροτεί. Αυτό 

το γλυπτό έχει πραγματοποιηθεί στο μέγεθος ενός κανονικού ανθρώπου
45

.  

Εικονοκείμενο: Δεν αναγράφεται τίποτα πάνω στο γλυπτό του Isuf Myzyri. 

Ο καλλιτέχνης  

Έργο του γλύπτη από τα Τίρανα,Artan Peqini
46

.  

 

 

 

                                                             
45 http://www.ata.gov.al/pofilisuf-myzyri-ikona-e-muzikes-popullore-42525.html 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
47

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα X ISUF MYZYRI 

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  14-02-2002 

Πηγή χρηματοδότησης  ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Καλλιτέχνης ARTAN PEQINI 

Υλικό Χαλκός 

Διαστάσεις  

Τοποθεσία Σε ένα πάρκο κοντά στην πλατεία "1 

Μαΐου" 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκινος ανδριάντας  τοποθετημένος πάνω σε μαρμάρινο κύβο στην πλατεία "1 

Μαΐου",ανάμεσα στο πεζοδρόμια απέναντι από την διαστάυρωση των δρόμων 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΝΑΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

 

                                                             
47Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία και από την ιστιοσελίδα 

http://www.ata.gov.al/pofilisuf-myzyri-ikona-e-muzikes-popullore-42525.html 
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4.LEF NOSI 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το πρόσωπο 

 Ο Lef Nosi γεννήθηκε στο Ελμπασάν, στις 9 Απριλίου του 1877. Τα πρώτα του 

μαθήματα τα πήρε στον τόπο γέννησης  ενώ το Λύκειο σε ένα ελληνικό  γυμνάσιο 

στην Αθήνα  όπου σύνεχισε τις Πανεπιστημιακές σπουδές  στον κλάδο της 

φαρμακευτικής, αλλά σταμάτησε μετά από δύο χρόνια αφότου έπρεπε να επιστρέψει 

στο Ελμπασάν. Εργάστηκε ως αυτοδίδακτος για  να αποκτήσει ευρύτερη κουλτούρα. 

Το  1909 εξελέγη αντιπρόεδρος τις οργάνωσης "Vllaznia" και την ίδια χρονιά 

θεσπίζει και διαχειρίζει την εταιρεία "Αφροδίτη". Ήταν ο άνθρωπος που 

κυκλοφόρησε την  πρώτη εφημερίδα με το όνομα "Tomorri". Στην εφημερίδα  

δημοσίευσε άρθρα μεταφραζόμενα από τον ευρωπαϊκό Τύπο, όπου αναφέρονταν 

προβλήματα της εποχής και τα εθνικά συμφέροντα της Αλβανίας. Δύο άρθρα που 

μεταφράστηκαν από τον Τύπο του Παρισιού προκάλεσε τους  Νεότουρκους να 

συλλάβουν και να ορίσουν θανατική ποινή για τον Lef Nosi ως διευθυντή της 

εφημερίδας. Οι παρεμβάσεις των Αλβανών πατριωτών και διάφορων 

προσωπικοτήτων αρχικά έθεσαν ως ποινή την εξορία του στην Τουρκία και αργότερα 

να αφεθεί ελεύθερος
48

. 

Ο ίδιος εκλέγεται υπουργός του τηλεγραφήματος στην κυβέρνηση της Αυλώνας, ενώ 

παρέχει βοήθεια και να γίνει ένας από τους ηγέτες του Ελμπασάν της εποχής εκείνης 

της  λογοτεχνίας. Ήταν μέλος στην Διάσκεψη της  Ειρήνης  στο Παρίσι το 1919-1920 

και είχε επαφές με πολλές προσωπικότητες και ειδικά με τον Norbert Joklin
49

.  

Στις 21 Φεβρουαρίου του 1914 ο Lef Nosi ήταν εκπρόσωπος στην ομάδα με 

επικεφαλή τον Esat Toptani και θα παρέδειναν το θρόνο και το στέμμα της Αλβανίας, 

στον βασιλιά Vid
50

.  

Μετά την επιτυχία της εξέγερσης τον Ιουνίου το 1924, κατά τη διάρκεια της 

κυβέρνησης του Fan Noli, ο Nosi ήταν δήμαρχος του Ελμπασάν. Αποσύρεται από την 

πολιτική το Δεκέμβριο του 1924, μετά το θρίαμβο της νομιμότητας και αφοσιώνεται  

στον εντοπισμό των ιστορικών εγγράφων, υλικά λαογραφίας, εθνογραφίας, κλπ. 

Επιστρέφει ξανά, αλλά η καριέρα του θα περάσει στην κορυφή μιας δύσκολης 

στιγμής τις χρονιές 1943-1944. Αυτός θα υπέγραφε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 

στις  14 Σεπτέμβρη 1943.
51

  

Μετά από αυτό, εξελέγη βουλευτής του Ελμπασάν από τις εκλογές της 1η Οκτωβρίου 

του 1943 και η Εθνική Συνέλευση τον εξέλεξε ως πρόεδρό της. Στις 25 Οκτωβρίου 

                                                             
48 http://www.standard.al/lef-nosi-kujtesa-e-kombit/ 
49
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εκλέγεται μέλος του Συμβουλίου της κατάδειξης. Ακριβώς εκείνη την περίοδο, στην 

κρίση της γέννησης μεταξύ των κυβερνήσεων, θα ζητούσε την παραίτηση του 

κοινοβουλίου και της αντιβασιλείας, αλλά ωστόσο δεν θα γίνει δεκτή. Από τα 

έγγραφα αποδεικνύεται ότι επέστρεψε στην εργασία και παρέμεινε μέχρι να κλείσει 

το καθήκον του θεσμού αυτού. Η είσοδος των Κομμουνιστών στα Τίρανα το 1944 

οδήγησε την αποχώρηση των μη-κομμουνιστών στην Σκόνδρα. Σε μια συνάντηση 

των Φραγκισκανών όπου πήραν μέρος  πολλά εξέχοντα ονόματα των πολιτικών 

αποφασήσθηκε η άμεση απομάκρυνση στο εξωτερικό. Αλλά μια ομάδα δεν 

συμφώνησε με αυτήν την απόφαση αυτή και έτσι αποφάσισαν να παραμείνουν στην 

Αλβανία, μεταξύ αυτών και ο Lef Nosi
52

.  

Ο ανιψιός του, Steliano Nosi συνέχισε την συνεισφορά του στην υπηρεσία των 

ανθρώπων  αυτή τη φορά όμως στον τομέα της ιατρικής. Η οικογένεια Nosi 

φυλοξένησε και προστάτεψε και έναν Εβραίο, του οποίου η ζωή είναι στενά 

συνδεδεμένη με τις εξελίξεις και τις διώξεις από την οικογένεια. Η Adelina, ανιψιά 

του Lef Nosi σε μεγάλη ηλικία, ζει στην πρωτεύουσα. Αυτή απαριθμεί τις αναμνήσεις 

της, ιδίως στα χρόνια όταν η οικογένεια είχε διωχθεί και ο θείος της καταδικάστηκε 

σε θάνατο. Είχε κακή τύχη ως  ένας από τους  τρεις αντιβασιλείς της Αλβανίας, μαζί 

με τις εξέχουσες προσωπικότητες του Πατέρα Anton Arapi και Maliq Bushati  οι 

οποίοι πυροβολήθηκαν στον γυρισμό  μετά από ένα δικαστήριο ειδικού 

κομμουνισμού. Ο Lef Nosi εισήλθε στην ιστορία από την πρώτη ημέρα του νέου 

αλβανικού κράτους στις 28 Νοεμβρίου 1912, έχοντας δίπλα του τον Ισμαήλ Κεμάλ
53

.  

Ενώ  στα ανίψια του Lef Nosi παιρνάνε διάφορες βαθιές μνήμες  και ιδιαίτερα οι 

διωγμοί, μάλιστα η ανηψιά του, η Andriana, η μόνη που έχει βιώσει την περίοδο του 

διωγμού, τη σύλληψη και την εκτέλεση του Lef Nosi,μίλησε για αυτές τις αναμνήσεις 

της πριν πεθάνει, για την σύλληψη δηλαδή και τη προδοσία που προηγήθηκε της 

σύλληψής του
54

.  

 «Ένας απλός άνθρωπος τον βοήθησε και του έδωσε καταφύγιο στο σπίτι του, μόλις 

είδε και αναγνώρισε τον Lefi και έτσι σύνεχισε μέχρι που μια μέρα ήρθε στο σπίτι 

μας ένας άνθρωπος που δεν τον γνώριζα, χτύπησε την πόρτα και βγήκα έξω. Μου 

είπε ότι μετά από μερικές ώρες  θα έρθει στο σπίτι ο Lefi. Εγώ ξέρω ότι έχει φύγει, 

του είπα. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος είχε παραμείνει με τον  Πάτερ Antoni. Ήρθε, 

αλλά εγώ δεν τον ρώτησε τον Lefi που ήταν αυτές τις μέρες. Ο Xhemal Farka, ένας 

φίλος του Nosi στο Κολέγιο, προετοίμασε την φυγή του Lefi στη βρετανική εκπομπή. 

Για το λόγο αυτό αγοράσαμε κάποια ξυλουργικά, όπως σωλήνες, ξύλινα κύπελλα και 

ντυμένος σαν αγρότης, έχοντας αγοράσει ένα κόκκινο μαντήλι, φόρεσε και ένα φέσι 

στο κεφάλι του και με αυτά πήγε στη βρετανική εκπομπή. Χαρήκαμε γιατί οι  Άγγλοι 

τον δέχτηκαν. Εκεί παρέμεινε 5-6 ώρες και τη νύχτα ήρθε και πάλι. Πέρασε τα 

κάγκελα γύρω από την αυλή και χτύπησε την πόρτα από το εσωτερικό του σπιτιού. 

                                                             
52 http://www.standard.al/lef-nosi-kujtesa-e-kombit/ 
53 http://www.gazetadita.al/lef-nosi-kur-dashuria-per-shqiperine-paguhet-me-jete/ 
54 ο.π 



29 
 

Εκείνη την εποχή ζούσαμε στο σπίτι του αρχιτέκτονα Butkës  που βρίσκεται σήμερα 

στο δρόμο «Σουλεϊμάν Πασά", στη σημερινή βίλα του αρχιτέκτον Emin Riz. Εκείνα 

τα κάγκελα υπάρχουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Έμεινα έκπληκτη πως είχε 

περάσει τα κάγκελα γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία. Τον παρατήρησα στην εμφάνιση 

του ήταν πολύ αναστατωμένος και μου είπε ότι είχε κάνει πολλές κουβέντες με τους 

Άγγλους. Ο Lefi μου είπε πως του είχαν πει ότι δεν θα μπορούσαν  να χαλαστούν με 

την αλβανική κυβέρνηση. Εκείνη την εποχή είχαμε μια υπηρέτρια που έμενε μαζί 

μας
55

.  

Για το λόγο αυτό, έκρυψα τον θείο σε ένα μικρό δωμάτιο όπου κρατούσαμε τα 

παπλώματα, το οποίο επικοινωνεί με το υπνοδωμάτιο μας. Υπό αυτές τις συνθήκες 

ενημέρωσα  τον αδελφό μου Vasil Nosi να έρθει από το Ελμπασάν. O Vasil ήρθε, 

συναντήθηκε με τον Lefi και την επόμενη μέρα επέστρεψε στο Ελμπασάν με έναν 

πιστό φίλο της οικογένειάς μας, Adem Samurri από το Mengli του Ελμπασάν. Μαζί 

με τον Adem ταξίδεψε με τα πόδια από τα Τίρανα στο Ελμπασάν. Μεταξύ άλλων, απ 

'όσο γνωρίζω, κοιμήθηκε ένα βράδυ στο σπίτι του Ahmed Dakli, μια νύχτα στην 

οικογένεια Santos τους οποίους τους είχε ανήψια
56

.  

Έχει κοιμηθεί στο σπίτι του Thanas Floqi και Labinot στο Samurrët. Όπως μου είπε ο 

αδελφός μου Steliano Nosi, είχε στεγασθεί  και σε μια άλλη οικογένεια που δεν ξέρω 

στο Godolesh. Σε αυτό το χρόνο για τη φροντίδα του Lefin, φρόντιζαν τα δύο 

αδέρφια μου και άλλοι οικογενειακοί φίλοι, μερικοί από τους οποίους έχουν 

παραμείνει ανώνυμοι. Τον Lefi τον στέγασαν και στο εργοστάσιο του αλκοόλ. Ακόμα 

και ο αδελφός μου ο γιατρός, έδειξε πώς ένα πρωί από εκείνες τις ημέρες, καθώς 

εξέταζε, πηγαίνει σε αυτόν  ένα άτομο γνωστό από αυτούς τους ασφαλιστές και λέει 

στον dr. Nosi, πως πρέπει να τον εξετάσει γρήγορα γιατί είχαν μια σημαντική δουλειά 

γιατί θα πηγαίνανε σε μια δράση για να πιάσουν έναν άνθρωπο από το  Godolesh
57

.  

Ο dr.Nosi τον εξέτασε και αμέσως παίρνει το ποδήλατο και πηγαίνει στην οικογένεια 

όπου βρισκόταν ο θείος  και τον προειδοποιεί να φύγει. Ο Lefi και οι άλλοι ανέβηκαν 

σε ένα υψηλό μέρος και μετά από μια ώρα είδαν πως ήρθαν και περικύκλωσαν το 

σπίτι και δεν βρήκανε κανέναν. Έτσι διέφυγε, ενώ παρέμεινε ανώνυμος άνθρωπος ο 

οποίος ανακοίνωσε".
58
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Οι μνήμες της Andelina ακόμα και μετά από 60 χρόνια οδηγούνται σε λεπτομέρειες. 

Έντονα συγκινημένη θυμάται τις δύσκολες στιγμές, ακόμη και το θάνατο του πιστού 

σκύλου του Lef Nosi την ημέρα που πυροβολήθηκε. "Ο Lefi κρατούσε σε ένα σπίτι 

ένα σκυλί ονόματι CAPI, που ήταν το σκυλί που είχε αφήσει σε αυτόν ο Fan Noli, 

όταν δραπέτευσε από την Αλβανία. Την ημέρα του πυροβολισμού το σκυλί είχε όλη 

την ημέρα που γαύγιζε και δεν ήταν φρόνιμος. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν πως  ο 

σκύλος έσκαψε μια τρύπα στην αυλή και εκείνη την μέρα τον βρήκαμε νεκρό ". 
59

 

 Μετά το 1990, τιμήθηκε ως εξαιρετικός πατριώτης, σε τελετή που 

πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, με ιδιαίτερη συμμετοχή την οικογένεια Nosi, 

την ανιψιά του, Andelina  Nosi και τον γιος της,Skender Kosturi . Το 2004 του 

απονέμουν τον τίτλο «Επίτιμος Δημότης» του Ελμπασάν. Ένας δρόμος στο 

Ελμπασάν ονομάζεται Lef  Nosi. Ένα γυμνάσιο στο Πρίζρεν φέρει το όνομά του. Το 

2007, τον διακοσμούν με το όνομα "Gjergj Kastrioti Skenderbeu". Έχει 

χαραχτηρισθεί από τους φίλους και τους συγγενείς του «ακαδημαϊκό» και του 

«εθνικού χαρακτήρα», περισσότερο ένας "γλωσσολόγος" παρά  ένας "πολιτικός".
60

 

 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: Πλάγια στους τείχους του Κάστρου του Ελμπασάν,κοντά 

στην είσοδο του Κάστρου , στην οδό Sheshi Gensher, κοντά στο μνημείο του Aqip 

Pasha
61

.  

 Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι η 26 Νοεμβρίου 2012.
62

  

Πηγή χρηματοδότησης: Δωρεά από το εργοστάσιο τσιμέντου του Ελμπασάν με 

αφορμή τα 100 χρόνια Ανεξαρτησίας της Αλβανίας
63

.  
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60 ο.π 
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62 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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Περιγραφή του έργου 

Το σχήμα είναι σχεδιασμένο κάθετα και είναι τοποθετημένο σε ένα κύβο από 

τσιμέντο, το πάνω μέρος είναι χάλκινο υλικό, κρατώντας στο χέρι του ένα βιβλίο.Το 

μνημείο έχει πραγματοποιηθεί με ρεαλιστικό-διακοσμητικό στιλ στις επιφάνεις, 

μοντελοποιμένη εικόνα με λείο πλαστικό
64

.  

Εικονοκείμενο: σε κεφαλαιογράμματη γραφή αναγράφεται << LEF NOSI, 1877-

1946>>
65

  

Ο καλλιτέχνης  

Σημαντικό έργο μνημειακής γλυπτικής της Αλβανίας το 2012, έργο από τον γλύπτη 

Charlie Bouri
66

.  

 

 

 

                                                             
64Πληροφορία  από προσωπική μαρτυρία 
65Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
66
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
67

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα X LEF NOSI 

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  26-11-2012 

Πηγή χρηματοδότησης  Δωρεά απο το εργοστάσιο τσιμέντου του 

Ελμπασάν 

Καλλιτέχνης CHARLIE BOURI 

Υλικό Χαλκός 

Διαστάσεις  

Τοποθεσία Στην είσοδο της πόρτας του Κάστρου του 

Ελμπασάν, στην οδό Sheshi Gensher 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκονος ανδριάντας τοποθετημένος πάνω σε τσιμεντένιο βάθρο στην οδό 

Sheshi Gensher,κοντά στην είσοδο της πόρτας του Κάστρου του Ελμπασάν 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

 

                                                             
67 Πληροφορίες γραμμένες πάνω στο μνημείο, από προσωπική μαρτυρία και από την 

ιστιοσελίδα http://www.revistadrini.com 
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5.ALEKSANDER XHUVANI 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το πρόσωπο 

Ο Aleksander Xhuvani  γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1880 στο Ελμπασάν και ήταν 

ένας δάσκαλος, γλωσσολόγος, καθηγητής και ένας εξέχων λόγιος της αλβανικής 

γλώσσας. Τα πρώτα του μαθήματα τα πήρε στον τόπο γέννησης του και στο 

Μοναστήρι Βιλαέτι. Τις σπουδές του τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Φιλολογίας στην 

Αθήνα, το 1903-06. Τον Αύγουστο του 1906 πήγε στη Νάπολη όπου γνωρίστηκε με 

τον L.Gurakuqi και άρχισε να διδάσκει την αλβανική γλώσσα. Με την ανακήρυξη του 

Συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γύρισε πίσω στην πατρίδα του, το 

1908 (Asllani, 2006). 

Συμμετείχε στο Συνέδριο του Ελμπασάν(1909) και με το άνοιγμα του Κανονικού 

Ελμπασάν ήταν δάσκαλος και αργότερα διευθυντής του σχολείου αυτού. Αυτή την 

περίοδο εργάστηκε σκληρά για την κατάρτιση της αλβανικής γραμματικής. Στις 25 

Μαρτίου ήταν συνεργάτης του Lef Nosi στο άνοιγμα του περιοδικού ‘’Tomorri’’. Το 

λεγάμενο τότε κανονικό σχολείο έκλεισε μετά την εκστρατεία τιμωρίας του Shefqet 

Turgu Pashe το καλοκαίρι του 1910. Σε αυτό το διάστημα, o Xhuvani φεύγει για το 

Κάιρο όπου σχηματίζεται η ένωση με τον dr.Mihal Turtullin, τον Shirok F και ton 

Cajupi. Ο ίδιος θα είναι ο εκδότης της εφημερίδας ‘’Shkreptima’’ αλλά η εφημερίδα 

θα κλείσει το 1911 και ο Xhuvani πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια όπου διορίζεται ως 

γραμματέας της κοινωνίας ‘’Αδελφότητα’’ (Asllani, 2006).  

Επιστρέφει αργότερα στην πατρίδα του και πάλι διορίζεται ως διευθυντής στο 

Κανονικό. Το 1918 ήταν εμπνευστής της δημιουργίας της πολιτιστικής και 

λογοτεχνικής κοινωνίας ΄΄Λογοτεχνική Ενορία του Ελμπασάν΄΄. Το καλοκαίρι ήταν 

πρόεδρος της Βουλής της Παιδείας στη πόλη Lushnje, στην οποία έλαβε μια σειρά 

από μέτρα για την οργάνωση των εθνικών εκπαιδευτικών και των αποφάσεων για τον 

καθορισμό της ορολογίας του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των ετών 1920-1922 

εργάστηκε στην Άνω Συμβουλίου της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

Ξαναγυρίζει ως διευθυντής στο Κανονικό σχολείο τις χρονιές 1922-1929.  Το 1929-

1933 πηγαίνει πίσω στο Υπουργείο Παιδείας, μετά από το 1933 μέχρι το 1938 

οδηγείται πάλι  στο Κανονικό σχολείο του Ελμπασάν. Από το 1938-1940 τον 

βρίσκουμε και πάλι στο Υπουργείο Παιδείας. Από τον Ιανουάριο 1947  μέχρι τον 

Σεπτέμβριο 1953 εργάζεται ως επικεφαλής του Τομέα Γλωσσολογίας και Φιλολογίας 

του Ινστιτούτου Επιστημών. Εδώ διοργανώνει την επιστημονική ζωή και έδωσε 

μεγάλη βοήθεια στην προετοιμασία των στελεχών, ιδίως στον τομέα των 

φιλολογικών επιστημών. Μέχρι το 1957 ήταν μέλος του Προεδρείου του Ινστιτούτου. 

Το 1953 αναπτύχθηκε η Διάσκεψη της ορθογραφίας, η οποία κωδικοποίησε την 

αλβανική ορθογραφία. Το 1945 εκλέγεται αντιπρόσωπος του λαού στη Συντακτική 

Συνέλευση και αργότερα αναπληρωτής σε όλα τα νομοθετικά σώματα της 

Εθνοσυνέλευσης. Πέθανε στις 23 Νοέμβρη 1961 (Asllani, 2006). 
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Υπήρξε μια μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της καθαρότητας του εμπλουτισμού 

της αλβανικής γλώσσας και δημοσίευσε το έργο « Για την καθαρότητα της αλβανικής 

γλώσσας» (1956). Συνεργάστηκε με τον καθηγητή Eqerem Cabej, για το σχέδιο των 

πράξεων "προθέματα" (1956) και «επεκτάσεις της  αλβανικής γλώσσα» (1962), οι 

βασικές πραγματείες για την σύνθεση του λόγου στην αλβανική γλώσσα. Δημοσίευσε 

και μια σειρά από μονογραφίες και έργα για τη μετοχή, απαρέμφατο και προθέσεις 

της αλβανικής γλώσσας. Ήταν ένας γνώστης του καλού και μανιώδης συλλέκτης του 

λεξιλογίου της γλώσσας του κοινού λαού. Οι λέξεις και φράσεις που σύλλεξε, 

δημοσιεύθηκαν μεταθανάτια εν μέρει, με τη μορφή ενός λεξικού. Ετοίμασε μια 

δεύτερη έκδοση του "Λεξικό της αλβανικής γλώσσας" Kristoforidhi (1961). Το 

σύνολο των έργων του, που αποσκοπούν σε πολλούς τόμους, δεν έχει ακόμη 

δημοσιευθεί. Δεκαεννέα χρόνια μετά το θάνατό του, το 1980, δημοσιεύθηκε ο πρώτος 

τόμος των «Πράξεωνς» του Aleksander Xhuvani με 6 τόμους, υπό την αιγίδα της 

Ακαδημίας των Επιστημών. Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα 

βιβλιογραφία για όποιον ασχολείται με τη μελέτη της αλβανικής γλώσσας (Lleshi, 

2007). 

Το 1971 χτίστηκε το Ινσιτούτο Παιδαγωγικής Σχολής με το ονομά του ‘’Aleksander 

Xhuvani’’ το οποίο λειτουργεί ακόμα και σήμερα ως Πανεπιστήμιο με την επέκταση 

πολλών Τμημάτων όπως Οικονομικά, Φυσικές Επιστήμες, Πολυτεχνείο, 

Μαθηματικά, Βιολογία, Χημεία, Ιστορία και Γεωγραφία (Lleshi, 2007). 
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Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: Μπροστά ακριβώς στην είσοδο του Πανεπιστημίου με το 

ίδιο όνομα, στον δρόμο Rinia
68

.  

 Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι η 1 Δεκεμβρίου 2009. 
69

 

 

                                                             
68 Πληροφορία από προσωπική μαρτυρία 
69 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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Περιγραφή του έργου 

Το σχήμα είναι σχεδιασμένο κάθετα και είναι τοποθετημένο σε ένα κύβο από 

τσιμέντο, το πάνω μέρος είναι χάλκινο υλικό με χρυσή απόχρωση, κρατώντας στο 

χέρι του ένα καπέλο και έχοντας το άλλο χέρι στη τσέπι του σακακιού.Το μνημείο 

έχει πραγματοποιηθεί με ρεαλιστικό-διακοσμητικό στιλ στις επιφάνεις με αφορμή την 

100ής επετείου από την ίδρυση του Κανονικού σχολείου, ιδρυτής εκ των οποίων ήταν 

ο Aleksander Xhuvani
70

.  

Εικονοκείμενο: σε κεφαλαιογράμματη γραφή αναγράφεται << ALEKSANDER 

XHUVANI, 1880-1961>> 
71

 

Ο καλλιτέχνης  

Σημαντικό έργο μνημειακής γλυπτικής της Αλβανίας το 2009, έργο από τον γλύπτη 

Bujar Kapllani
72

.  

 

 

                                                             
70 Πληροφορία από προσωπική μαρτυρία και γραμμένη πάνω στο μνημείο 
71 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
72

 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
73

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori  

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα X ALEKSANDER 

XHUVANI 

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  01-01-2009 

Πηγή χρηματοδότησης  ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Καλλιτέχνης BUJAR KAPLLANI 

Υλικό Χαλκός 

Διαστάσεις  

Τοποθεσία Στην είσοδο της πόρτας  του 

Πανεπιστημίου, στον δρόμο Rinia 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκονος ανδριάντας τοποθετημένος πάνω σε τσιμεντένιο βάθρο στον δρόμο 

Rinia,μπροστά στην είσοδο της πόρτας του Πανεπιστημίου 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

 

 

                                                             
73  Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία και γραμμένες πάνω στο μνημείο 
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6.Kozma Naska 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το πρόσωπο 

Γεννημένος το 1921 στην πόλη Ελμπασάν, ο Kozma Naska έδωσε ο ίδιος το 

παράδειγμα. Για την πατρίδα έδωσε την ζωή του στο άνθος της νιότης. Στα πιο 

όμορφα χρόνια της ζωής του. Χρόνια τα οποία ο άνθρωπος τα χαίρεται μόνο μια 

φόρα στη ζωή του. Να δώσεις την ζωή στην όμορφη άνοιξη της, στα χρόνια της 

εφηβείας, για την ελευθερία της Αλβανίας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, θεωρείται 

ένας αληθινός πατριώτης, έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες και λάμπει πάνω στην γη, 

όπως τα αστέρια στον ουρανό, ένα αστέρι που δεν σβήνει ποτέ, αστέρι του αίματος. 

Έτσι σκέφτονταν και ενεργούσε ο Kozma Naska ο οποίος δικαίως άξιζε τον τίτλο 

΄΄Ήρωας του Λαού΄΄. Ο ίδιος πάντα έλεγε ΄΄Πιο όμορφα από την πατρίδα δεν υπάρχει 

πουθενά΄΄ (Πληροφορία από το 20 σέλιδο βιβλίο Kozma Todi Naska, Hero I 

Popullit). 

Στον κήπο ΄΄Naska΄΄ με λουλούδια, υπάρχει ένας ήρωας, ένας αετός, η τιμή και το 

καμάρι της οικογένειας, ο μόνος ΄΄Ήρωας του Λαού΄΄ που έχει ο Νομός του 

Ελμπασάν.Ο ηρωισμός αυτού του ήρωα οφείλεται και στους γονείς του, οι οποίοι 

εφόδιασαν τον γιό τους με υψηλές ανθρώπινες αρετές. Αποκαλείται το αγόρι του 

΄΄βουνού΄΄, ισχυρός σαν πέτρα. Η ζωή του ήταν απλή γύρω από τις θυσίες των 

γονέων του, του Κανονικού σχολείου που ποτέ δεν μπόρεσε να τελείωσει γιατί πέταξε 

στα βουνά, στην <<φωλιά>> των κομματικών, γύρω από τις πατριωτικές κοινωνικές 

συνοικίες. Ήταν πατριώτης, εργαζόμενος, σοφός και τολμηρός σαν τον πατέρα του. 

Με πυκνά σγουρά μαλλιά, τα οποία σηκωνόντουσαν προς τα πάνω, με εκείνα τα 

φωτεινά μάτια, με βλέφαρα λίγο πρισμένα, ίσως από την αϋπνία  που σκεφτόταν για 

την ελευθερία της πατρίδας του, με εκείνο το μακρύ λαιμό και ευέλικτο, δυναμικός, 

αλλά πάνω απ ’όλα ένας αποφασισμένος πατριώτης, τίμιος, ειλικρινής, τρυφερός, 

δίκαιος, με καλοσύνη στην καρδιά του, ασυμβίβαστος με τους εχθρούς και και 

προδότες. Ήταν σαν ένα ιπτάμενο αετό, ο οποίος δεν πήγαινε στις συνεδριάσεις με 

την νεολαία. Την πατριωτική του δραστηριότητα την ξεκίνησε το 1936, σε μια 

διαδήλωση κατά την μεταφορά του Κανονικού σχολείου του Ελμπασάν στην 

Σκόδρα(Shkodra). Γενναίος στις δράσεις μάχης, από το 1941 συμμετείχε σε μονάδες 

ανταρτών. Εξελέγη επίτροπος τους και ο ίδιος περνούσε από δράση σε δράση. 

Συμμετείχε στην απαγωγή των όπλων, των τροφίμων και ειδών ένδυσης του 

Αρχηγείου της Αστυνομίας. Ήταν μέλος μιας ειδικής μονάδας για την αποφυλάκιση 

του πολιτικού γραμματέα της περιφερειακής επιτροπής του Κόμματος, Tomor Sinani 

και  δραστηριοποιούνταν ως διοργανωτής στις αντιφασιστικές διαδηλώσεις και τη 

διανομή φυλλαδίων του κόμματος επικοινωνιών. Αργότρα έγινε αρχηγός της 

νεολαίας και εργάστηκε με τον Tomor Sinani. Οι εχθροί έπεσαν στα ίχνη του. Όταν ο 

φασισμός περικύκλωσε το κράτος, ο Kozma βρισκόταν στο σπίτι. Βρέθηκε σε άμεσο 

κίνδυνο, τον ακολούθησαν και πήδηξε από το παράθυρο του μπάνιου στην αυλή του 
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γείτονα, ο οποίος παρόλου που δεν ήταν με τον πόλεμο, από τον φόβο του δεν 

μαρτύρησε την πράξη του αυτή και τον φιλοξένησε στο σπίτι του. Ο εχθρός 

παρατηρούσε κάθε κίνηση και δράση της οικογένειας του Naska. Οι συνθήκες έγιναν 

πιο επικύνδυνες και το αστυνομικό τμήμα τον είχε στον κατάλογο των πολιτικών που 

διώκονται. Στη συνέχεια ο ίδις διώχθηκε από την πόλη του Ελμπασάν και στάλθηκε 

στο χωριό Shenavlash. Η οικογένεια που τον φιλοξένησε ήταν καλή ακόμα και στην 

προστασία της οικογένειας του, που τράπηκε σε φυγή. Απο κει και πέρα συναντήθηκε 

μαζί με τους φίλους του με τον Ενβέρ Χότζα και το κόμμα τον όρισε αρχηγό 

(Πληροφορία από το 20 σέλιδο βιβλίο Kozma Todi Naska, Hero I Popullit). 

Πέθανε σε μάχη με τους Γερμανούς το 1944, πολεμώντας πάντα ηρωικά και 

πατριωτικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες τα τελευταία του λόγια πρίν αφήσει την 

τελευταία του πνόη ήταν ΄΄Φίλε μου, οι πολεμιστές δεν πρέπει να κλαίγονται. Εδώ 

είναι ο θάνατος, εδώ η ελευθερία.΄΄ και εμβλημά του είναι ΄΄ η Πατρίδα πάνω απ 

΄όλα΄΄ (Πληροφορία από το 20 σέλιδο βιβλίο Kozma Todi Naska, Hero I Popullit). 

 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: Μπροστά ακριβώς στο τετράγωνο Kozma Naska, με 

διαστάυρωση τον δρόμο Kozma Naska και λεωφόρος Qemal Stafa
74

.  

Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι η 1Δεκεμβρίου 2009. 
75

 

                                                             
74 Πληροφορία από προσωπική μαρτυρία 
75 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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Περιγραφή του έργου 

Τρισδιάστατο, ρεαλιστικό έργο που αναπαραστά το πρόσωπο και το άνω μέρος του 

σώματος, κατασκευασμένο με χάλκινο υλικό ενώ το κάτω μέρος όπου είναι 

στηριζμένο το μνημείο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο. Δεν κυριαρχεί το 

ενδυματολογικό σημείο στο μνημείο αλλά περισσότερο κυριαρχεί το βλέμμα του 

εικονιζόμενου. Η κεφαλή είναι τοποθετημένη μπροστά και όχι σε πλάγια κίνηση. 

Στο έργο δεν εντοπίζονται αυστηρά, τραγικά, μεταφυσικά και προγονολατρικά 

στοιχεία. Χωρίς άνω άκρα, στοιχείο ακαδημαϊκό για τις δημόσιες προτομές με 

έμφαση στο αγωνιστικό, νεανικό ύφος του προσώπου
76

.  

Εικονοκείμενο: σε κεφαλαιογράμματη γραφή αναγράφεται << KOZMA 

NASKA,HERO I POPULLIT (ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ) 1921-1944>>
77

  

Ο καλλιτέχνης  

Σημαντικό έργο μνημειακής γλυπτικής της Αλβανίας το 2009, έργο από τον γλύπτη 

Bujar Kapllτani
78

.  

 

                                                             
76 Πληροφορία από προσωπική μαρτυρία 
77 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
78

 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
79

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα   

Προτομή X KOZMA NASKA 

Ηρώο   

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  01-01-2009 

Πηγή χρηματοδότησης  ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Καλλιτέχνης BUJAR KAPLLANI 

Υλικό Χαλκός και Μάρμαρο 

Διαστάσεις  

Τοποθεσία Διαστάυρωση δρόμων Kozma Naska και 

λεωφόρος Qemal Stafa, ακριβώς 

τοποθετημένο στο τετράγωνο με το 

όνομα Kozma Naska 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκινη προτομή στο πάνω μέρος τοποθετημένος πάνω σε μαρμάρινο βάθρο στο 

τετράγωνο Kozma Naska, στην διαστάυρωση οδών Kozma Naska και λεωφόρος 

Qemal Stafa 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

                                                             
79 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία και γραμμένες πάνω στο μνημείο 
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7.ARSIMTAREVE ELBASANAS (ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΜΠΑΣΑΝ) 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, η ιστορική ιδέα 

Την ημέρα των εκπαιδευτικών,ο επικεφαλής του Δήμου Ελμπασάν κ Qazim Sejdini, 

μετέφερε τους χαιρετισμούς του σε όλο το στράτευμα των καθηγητών και των 

δασκάλων στην πιο σημαντική τους ημέρα , την 7η Μαρτίου. "Εύχομαι από καρδιάς» 

και για πολλά χρόνια Ευτυχισμένο η 7η Μαρτίου, σε όλους τους εκπαιδευτικούς  που 

εκτελούν το καθήκον τους σωστά και υπεύθυνα, σε όλους τους συνταξιούχους 

εκπαιδευτικούς, σε όλους τους συνταξιούχους τους βετεράνους. Αυτή η ημέρα είναι 

τόσο όμορφη , η σημαδεμένη ημέρα για αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς τους οποίους 

η ζωή δεν θα είχε νόημα, χωρίς τα μαθήματά τους δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε 

σήμερα και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε τη σημερινή εκπαιδευτική πορεία " 

Υπενθυμίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή που έχει δώσει το Elbasan στην αλβανική 

εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο εδώ και αιώνες, ο Δήμαρχος Sejdini εκτιμά ότι το 

λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η τοπική κυβέρνηση είνα να δημιουργήσει ένα 

μνημείο αφιερωμένο στην εκπαίδευση, η οποία πήρε όλη την προσοχή του στο 

θεσμικό να γίνει πραγματικότητα. Τον Μάρτιο του 2013 στα εγκαίνια του μνημείου 

που ο Δήμο Ελμπασάν αφιέρωσε το σχήμα στους δασκάλους του Elbasan, για τον 

Δήμαρχο είναι ασυγχώρητη η αμέλεια και η έλλειψη προσοχής προς το μνημείο από 

τους καθηγητές και τους μαθητές των σχολείων της πόλης. "Στις 7 Μαρτίου κανένα 

σχολείο ή ομάδα καθηγητών δεν πήγε μπροστά σε αυτό το μνημείο για να τιμήσουν 

τους εαυτούς τους. Δεν έχει υπάρξει κανενός είδους οργάνως από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς ή σχολείων για να οδηγήσουν τους μαθητές κοντά στο μνημείο για να 

δείξει ποια είναι η συμβολή της εκπαίδευσης του Ελμπασάν. Αυτό το ξεχωριστό 

μνημείο, είναι η μνήμη της πόλης του Ελμπασάν. Αν θέλουμε να μιλήσουμε  για την 

εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς  του Elbasan έχουμε αυτό το μνημείο της πόλης. 

"- είπε ο Πρόεδρος Sejdini
80

.   

 

 

 

 

 

                                                             
80 http://www.elbasani.gov.al/web/pub/gazeta_marsi_2013 
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Δευτέρη αφήγηση, το τεχνούργημα, ηρώον 

Τοπικός προσδιορισμός: Το μνημείο βρίσκεται στην οδό 1 Maj
81

.  

Χρονικός προσδιορισμός: Το μνημείο εγκαινιάστηκε στις στις 7 Μαρτίου του 2010, 

στην 100η επέτειο του Κανονικού σχολείου του Ελμπασάν
82

.  

Υλικό: χάλκινο και μάρμαρο
83

.  

Διαστάσεις: 6 μέτρα
84

.  

Πηγή χρηματοδότησης:  Δήμος Ελμπασάν, 100.000 σε αλβανικά λεφτά
85

. 

 Εικονοκείμενο: ARSIMTAREVE ELBASANAS, BASHKIA ELBASAN 2009 
86
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86 Πληροφορία γραμμένη πάνω στο μνημείο 
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Περιγραφή του έργου 

Ρεαλιστικό έργο, κατασκευασμένο με χάλκινο υλικό τοποθετημένο πάνω σε 

μαρμάρινο υλικό και έχει σχεδιαστεί ως ένα ανοικτό βιβλίο του οποίο στα φύλλα 

πάνω είναι χαραγμένα τα ονόματα εκίνων που έθεσαν τα θεμέλια του εκπαιδευτικού 

τομέα όπως Kostandin Kristoforidhi, Dhaskal Todri, Aleksander Xhuvani και άλλοι 

σημαντικοί του περασμένου αιώνα κ.λπ. Στα φύλλα του βιβλίου πάνω βρίσκεται το 

σώμα μιας γυναίκας που μοιάζει με την μορφή ενός αγγέλου
87

.  

Ο καλλιτέχνης 

Το μνημείο της παιδείας διεξήχθη αριστοτεχνικά από τον διάσημο γλύπτη Vladimir 

Caridha, ο οποίος αποφοίτησε το 1983 στη κεραμική γλυπτική, είναι καθηγητής στο 

Λύκειο ΄΄Onufri΄΄, Ελμπασάν και έχει συνεργασία σε ορισμένες τοπικές και εθνικές 

εκθέσεις
88

.  
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
89

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα   

Προτομή   

Ηρώο X ARSIMTAREVE 

ELBASANAS 

Μνημείο   

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  07-03-2010 

Πηγή χρηματοδότησης  Δήμος Ελμπασάν, 100.000 σε αλβανικά 

λεφτά 

Καλλιτέχνης VLADIMIR CARIDHA 

Υλικό Χαλκός και Μάρμαρο 

Διαστάσεις 6 μ. 

Τοποθεσία Οδός 1 Maj 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκινο μνημείο στο πάνω μέρος τοποθετημένο σε μαρμάρινη βάση  

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

 

                                                             
89 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία του γλύπτη, Vladimir Caridha 
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8.Genocidi Grek ndaj Cameve ( <<Γενοκτονία>> των Ελλήνων εις 

βάρος των Τσάμηδων) 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, η γενοκτονία των <<Τσάμηδων>> 

Το 1821, όταν άρχισε η εξέγερση για την ανεξαρτησία, ο αλβανικός πληθυσμός 

προετοίμαζε το σύνολο της ενώ οι λεγόμενοι Έλληνες ήταν μειονότητες στην 

Ελλάδα. Θεωρείται ΄΄ λεγόμενοι Έλληνες΄΄ γιατί ο ελληνο-αμερικανός ιστορικός 

Λ.Σταυριανός ισχυρίζεται ότι στην εποχή που η σημερινή Ελλάδα ήταν υπό την 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όσοι κατοικούσαν εκεί δεν γνώριζαν την αρχαία ελληνική 

ιστορία και προτιμούσαν να αυτοαποκαλούνταν ΄΄Ρωμαίοι΄΄, δηλαδή απόγονοι της 

Ρώμης, και όχι Χέλνε ή Greker. Και οι ορθόδοξοι Τσάμηδες αυτοαποκαλούνταν 

Ρωμαίοι και όχι Έλληνες. Επιπλέον, η γλώσσα που μιλούν και σήμερα οι ορθόδοξοι 

Τσάμηδες είναι η αποκαλούμενη ΄΄Γκλούχα του Θεού΄΄, όπως έλεγε ο Naim Frasheri, 

είναι και η ίδια ομιλία με την οποία έχει γραφτεί και το πρώτο αλβανικό βιβλίο από 

τον Gjon Buzuku
90

.  

Στα χρόνια της  εξέγερσης 1821-1830, σχεδόν όλοι οι ηγέτες της ήταν Αλβανοί 

χριστιανοί (Αρβανίτες και Τσάμηδες). Ο κύριος ήρωας ή πιο σωστά το είδωλο της 

ανεξαρτησίας των Ελλήνων ήταν Τσάμης Σουλίωτης, ο Μάρκος Μπότσαρης.Αυτός  

ήταν και στην πραγματικότητα ο συγγραφέας του πρώτου Αλβανού-ελληνικού 

λεξικού. Ο δισέγγονος του Κολέ Μπότσαρης γράφει απο το Griffith University στο 

Queensland της Αυστραλιας ότι: ΄΄......οι γονείς μου δεν μου έχουν μιλήσει ποτέ 

ελληνικά, επειδή ήταν πολύ περήφανοι για την κληρονομία της Αλβανίας και της 

φυλής Μπότσαρη. Στην εφημερίδα «The New York Times" της 8ης Φεβρουαρίου 

1880, μεταξύ άλλων, γράφεται ότι: «... αξιοσημείωτη η γενναιότητα των Αλβανών 

γυναικών έχει αποκαλυφθείη σύνεχεια στην ιστορία της χώρας αλλά το παράδειγμα 

της ακρόασης έχει καταχωρηθεί από την επαρχία των Αλβανών Σούλι όταν 

περικυκλώθηκαν από τους Τούρκους το 1792 ». Ένας άλλος ισχυρισμός προέρχεται 

από το δωμάτιο νούμερο 70 (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) στο Βρετανικό Μουσείο στο 

Λονδίνο, όπου σε μια μεγάλη βιτρίνα βρέθηκαν 19 χάλκινα αγάλματα που 

εμφανίζονται του αιώνα π.Χ. συνοδευόμενα με μια λεζάντα: "Στις 1791, αρκετοί 

Αλβανοί χωρικοί κοντά στη Παραμυθιά βρήκαν αυτά τα αγάλματα της Αφροδίτης, η 

ρωμαϊκή θεά του έρωτα, που ανήκε σε μια πλούσια ρωμαϊκή οικία».
91
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Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Spiro Sofo, στο κανάλι TV Sky της 

Αθήνας δήλωσε ότι: «... οι Βαυαροί αποσταλλμένοι με τον βασιλιά Όθωνα, του 

οποίου οι εξουσίες της τότε εποχής τον διόρισαν ως βασιλιάς ελληνικού κράτους, το 

1831 παρατήρησαν ότι στους δρόμους της Αθήνας μιλιούνταν τα αλβανικά  

(αρβανίτικα) και ότι οι σημερινοί  Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους 

Έλληνες. Έτσι οι Αλβανοί (αρβανίτες) προκύπτουν ως αληθινοί πυλώνες του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ένα από το παράδειγμα είναι οι σκωτσέζικες φούστες 

που φοριούνται σήμερα ως χαρακτηριστικές στολές της Προεδρικής Φρουράς και 

στην πραγματικότητα είναι ένα ένδυμα που συνήθως φοριέται από Αλβανούς σε όλα 

τα Βαλκάνια. Έτσι, ένα γνήσιο αλβανικό ρούχο, αν θέλουμε να πούμε σε ποιο έθνος 

ανήκει.» Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας Αντώνιος Μπελούσι, ως επικεφαλής της 

αντιπροσωπείας της ΕΕ για τις μειονότητες στην Ελλάδα βρίσκει πάνω από 3.000.000 

αρβανίτες-αλβανών
92

.  

Στις 26 Ιουνίου του 1821, ένας από τους ηγέτες της ελληνικής εξέγερσης, Δημήτριος 

Υψηλάντης απευθύνονταν στις δύο πιο εξέχουσες προσωπικότητες και με βαρύτητα 

προς τους Τσάμηδες: "Με πολύ θάρρος, πρόεδρε Pronjo και όλοι οι Τσάμηδες, σας 

χαιρετώ! ... Εγώ και η πατρίδα σας ευχαριστούμε.Ήγέτης και πιστοί σύμμαχοι, τώρα 

ενωμένοι μαζί μας για την ελευθερία, θεωρείστε ότι είστε αδέλφια μας ». Δεν πέρασε 

πολύς καιρός, και η ελληνική κύβέρνησε άρχισε την προδοσία. Πριν ξεκινήσει η 

εξέργεση του 1821, στη Ρωσία είχε δημιουργηθεί η ΄΄Φιλική Εταιρεία΄΄(Σύνδεσμος 

Φιλίας), προκειμένου να δημιουργηθεί γύρω από την Τουρκία μια αλυσίδα 

δορυφόρου Ορθόδοξων της  χώρας της. Η "Φιλική Εταιρεία" δεν θέλησε την 

απελευθέρωση των καταπιεσμένων λαών των Βαλκανίων από τους Τούρκους, 

ανεξάρτητα από την φυλή και τη θρησκεία, αλλά απαίτησε την απελευθέρωση των 

χριστιανών Σέρβων, Ρουμάνων, Βούλγαρων, και πάνω απ ΄όλα των Ελλήνων
93

.  

Ο Αρβανίτης Αριστείδης Κόλα γράφει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο στην 

Ελλάδα δεν ήταν μόνο ένας αγώνας εναντίον της εισβολής οθωμανικών αιώνων, 

αλλά ορισμένοι κύκλοι Ελλήνων είχαν περάσει σε ένα θρησκευτικό πόλεμο. Η 

πραγματική αιτία της βαρβαρότητας της ελληνικής πολιτικής με το ξέσπασμα της 

εξέγερσης του 1821 ήταν η εξάλειψη των ανεπιθύμητων εθνοτικών ομάδων ως 

Αρβανίτες, Βλάχοι, Σλάβοι και Εβραίοι, για να δημιουργηθεί τεχνητά μια κατάσταση 

«ομοιογενής» Έλληνες. Ελληνικές μπάντες κατά τη διάρκεια πορείας προς τις 

επαρχίες με τους κατοίκους των μη ελληνικής καταγωγής  για την θρησκεία και 

εθνικότητα φώναξαν το σύνθημα «Μπροστά με το σταυρό στο ένα χέρι και στο άλλο 

ένα μαχαίρι".
94
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Όταν η Ελλάδα άρχισε να οργανώνεται ως κράτος μετά το έτος 1832, είχε δύο 

δυνατότητες: την δημιουργία κρατικών θεσμών και την ίδια στιγμή να ένωνε μαζί και 

εκέινα που κληρονόμησε από την Ανατολική Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν η 

"επικρατούσα" πίστη των "νέών" ανθρώπων, έτσι ώστε να προστατεύονται. Έτσι, δεν 

είναι τυχαίο ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Στρασβούργο της 

Γαλλίας έχει αντιδράσει  πολλές φορές με τον τρόπο πως η ελληνική πολιτεία 

αντιμετωπίζει τους πολίτες του με το να στερεί από αυτούς  την ελευθερία της 

θρησκείας. Ο πρώην Έλληνας  πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου δήλωσε ότι «στη χώρα 

μας λειτουργεί ένας ρατσισμός... αλλά ο ρατσισμός δεν είναι ως μια εκδήλωση της 

ανωτερότητας και μερικές φορές εμφανίζεται με ένα αίσθημα κατωτερότητας ή 

φόβου». Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην 

Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 2012, τονίστηκε και καταδίκαστηκε η αρνητική στάση 

των Ελλήνων σε βάρος των μειονοτήτων  της Μακεδονίας, Αλβανών, Τούρκων και 

Εβραίων  που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η λέξη «ξενοφοβία» εξηγείται από την 

ελληνική λέξη «ξένος» και «φόβου". Άρα ο φόβος απέναντι στους ξένους. Ο 

ερευνητής Νίκο Stylo  από τα χωριά της Πρέβεζας γράφει πως  στα περίχωρα της 

Πρέβεζας έχουν ζήσει 70 Καθολικές οικογένειες αλβανών Τσάμηδων, αλλά πως οι 

ελληνικές αρχές απέλασαν και εκείνους στην Ιταλία
95

.  

Η επραχία αλβανών Τσάμηδων δεν προσχώρησε στην Ελλάδα ώστε να συμβάλλει 

στη δημιουργία μετά το έτος 1832. Ωστόσο η "Μεγάλη Ιδέα '' απαιτούσε η Ελλάδα  

να ήταν η θρησκευτική διάδοχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και για να τεθεί σε 

εφαρμογή άρχισε το 1854 η αποστολή στις κύριες συμμορίες που προσλήφθηκαν 

στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Γρίβα. Αυτούς δεν τους 

σταματούσε κανείς από κάθε έγκλημα για να αναγκάσει χριστιανούς κατοίκους να 

ενωθούν μαζί τους. Οι απόπειρες αυτές επαναλαμβάνονται ακόμα και το 1866, αλλά 

χωρίς επιτυχία. Σημαντικό εξίσου είναι ότι στην περίπτωση των Αγίων Σαράντα το 

1878 των χριστιανών της Ηπείρου, ήταν οι πρώτοι που ώθησαν τους Έλληνες να 

επιτεθούν με τα όπλα στο χέρι
96

.  

Τότε οι Έλληνες άλλαξαν τακτική ιδρύοντας θρησκευτικά ελληνικά σχολεία (που 

εγκρίθηκαν από την Υψηλή Πύλη) σε όλα τα χωριά των Τσάμηδων και στο υπόλοιπο 

μέρος της Νότιας Αλβανίας, παρόλο που οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν ήξεραν 

ελληνικά και ήταν αλβανοί. Το 1877, ο Επίσκοπος των Τσάμηδων, αναγκάστηκε να 

μεταφράσει την την Καινή Διαθήκη στα αλβανικά γιατί οι πιστοί Χριστιανοί δεν 

καταλάβαιναν την ελληνική γλώσσα
97

.  

 

 

 

                                                             
95 http://illyriapress.com/genocidi-grek-ndaj-shqiptareve-te-camerise) 
96

 ο.π 
97 ο.π 



49 
 

Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, το Σύμφωνο του Αγίου Στεφάνου και αργότερα με 

εκείνη του Κογκρέσου του Βερολίνου το 1878, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις 

αποφάσισαν στην Ελλάδα να ενταχθούν τα Γιάννινα με την επαρχία των Τσάμηδων. 

Αλλά το τμήμα της Νότιας της Κοινωνίας Πρίζρεν, με επικεφαλής τον Abdyl Frasheri 

και Abedin Pashe Dino από την Τσαμουριά έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

πείσει τις μεγάλες δυνάμεις πως η Τσαμουριά είναι καθαρά αλβανική επαρχία και δεν 

υπάρχει κανένας τρόπος  να διαχωριστεί από τα άλλα αλβανικά εδάφη. Εκτός από την 

διπλωματική πλευρά οργανώθηκαν πολλές αλβανικές ένοπλες δυνάμεις για την 

προστασία των Τσάμηδων
98

.  

Σε μία από τις πολυάριθμες αναφορές που αποστάλθηκαν από την Πρέβεζα στις 20 

Ιουνίου 1880 το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι "η 

αλβανική Νότια συλλογή, εμπνευσμένη από τα πατριωτικά αισθήματα και της  

ιθαγένειας, διαμαρτύρεται μπροστά στην Ευρώπη για τις άδικες υποσχέσεις και τις 

ελληνικές καταστροφικές, ενάντια στην αποσύνθεση της χώρας μας και ενάντια στην 

προσάρτηση των επαρχιών μας , προσάρτηση που θα μας κάνει να πολεμήσουμε ως 

την τελευταία σταγόνα του αίματός μας. Είμαστε έτοιμοι να μείνουμε μέχρι το τέλος, 

για να σώσουμε τη γη μας, την ύπαρξή μας και την εθνικότητα μας  που απειλείται 

από τους εχθρούς,τους γείτονές μας ». Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες και την 

αποφασιστικότητά της Αλβανία, το Κογκρέσο του Βερολίνου αποσύρθηκε από την 

προηγούμενη απόφαση και η Τσαμουριά παρέμειναν αδιαχώριστη από τα άλλα 

αλβανικά εδάφη
99

.  

Ακόμα και αργότερα η ελληνική σοβινιστική δεν σταμάτησε τις ενέργειές της για  να 

θέσει σε εφαρμογή το σκοπό του Βυζαντινού.Ο Μητροπολίτης των Τσάμηδων το 

1910 εκδίδει διάταγμα ότι οι κοπέλες των Τσάμηδων πρέπει να πηγαίνουν σε 

ελληνικά σχολεία, έτσι ώστε αύριο όταν θα γίνουν μητέρες να μην μιλάνε στα παδιά 

τους αλβανικά , αλλά μόνο ελληνικά . Οι Τσάμηδες είχαν υπογράψει στην αλβανική 

ανεξαρτησία και καταλήφθηκαν από τους Έλληνες τον Μάρτιο του 1913, δηλαδή 

τρεις μήνες μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Μήνες αργότερα, με 

όλη την μάχη των πατριωτών Τσάμηδων (μεταξύ των οποίων και ο νεαρός άνδρας, 

Ibrahim Bollati) άλλοι και άλλοι Αλβανοί, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις άδικα 

διαχώρισαν την αλβανική επαρχία των Τσάμηδων μαζί με τους κατοίκους  των 

Ιωαννίνων και παραχωρήθηκε στην Ελλάδα
100

.  
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Αμέσως μετά την εισβολή, άρχισε αμέσως να τίθεται σε εφαρμογή η "Μεγάλη Ιδέα" 

εξαλείφοντας τους Αλβανούς. Οι  Έλληνες συγκέντρωσαν 73 αρχηγοί των Τσάμηδων 

και χωρίς καμία δίκη τους πυροβόλησαν σε ένα ρεύμα του Selani κοντά στην 

Παραμυθιά. Μετά από αυτές τις δολοφονίες και την άρνηση όλων των πολιτικών 

δικαιωμάτων, από του αλβανούς Τσάμηδες  πήραν όλα τα περιουσιακά εδάφη και τα 

μοίρασαν στους άλλους μεταξύ των οποίων στου Ορθόδοξους μετανάστες που  

προέρχονταν από την Μικρά Ασία. Ο αλβανικός πληθυσμός των Τσάμηδων 

χρησιμοποιήθηκε ως ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των Ισλαμικών Τούρκων και 

Ορθόδοξων Ελλήνων της  Μικράς Ασίας
101

.  

Με νομοθετικά διατάγματα της εγκυκλίου όπως του Υπουργείου Γεωργίας της  1 

Οκτωβρίου 1922 διέταξε τη Γενική Διοίκηση της Ηπείρου πως ΄΄οι οικογένειες 

προσφύγων να σταθεροποιηθούν στις ιδιότητες των Αλβανών μουσουλμάνων΄΄. Στις 

μεγάλες πόλεις των Τσάμηδων, στην Παραμυθιά, στο Φιλά και στην Ηγουμενίτσα 

άνοιξαν ειδικά γραφεία για την εθνικοποίηση της περιουσίας Αλβανοί Μουσουλμάνοι 

για την μικρή αστείου ανταμοιβή που στην πραγματικότητα ποτέ δεν δόθηκε στους 

νόμιμους ιδιοκτήτες. Ακόμη και σε εκείνα τα λίγα ακίνητα που δεν είχαν 

εθνικοποιηθεί, στους πραγματικούς ιδιοκτήτες απογορεύθηκε η πώληση τους από το 

νόμο και δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στη «Βαλκανική 

Εθνογραφία» το 2003, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Γεωργία 

Κρέτσι φάνηκε έδωσε στους Τσάμηδες τίτλο: «Νόμιμοι ιδιοκτήτες χωρίς 

ιδιοκτησία."
102

 

Ωστόσο το 1926, ο πρωθυπουργός  της Ελλάδα εκείνης της εποχής, ο Αρβανίτης 

Θεόδωρος Πάγκαλος έκανε μια επίσημη δήλωση σχετικά με την Κοινωνία των 

Εθνών στη Γενεύη, με την οποία η Ελλάδα αναγνώρισε την αλβανική μειονότητα που 

ζει στη δική του επικράτεια και  δεν  τους αποκαλούσε αλβανούς μουσουλμάνους σαν 

τους Τούρκους για να γίνει η ανταλλαγή με τους Έλληνες που απελάθηκαν από την 

Τουρκία. Ο Πάγκαλος δήλωσε: "... η άποψη που διατηρείται μέχρι σήμερα ότι οι 

Αλβανοί Ορθόδοξοι είναι Έλληνες είναι λάθος, γι 'αυτό πήρε τα κατάλληλα μέτρα 

και διασκόρπισα όλους τους βορειοηπειρώτες που εκπροσωπούν αυτήν την ακραία 

άσχημη και άρρωστη άποψη".
103

  

Η Ελλάδα , με τις πολλές αντιθέσεις της αλβανικής κυβέρνησης για την ελληνική 

μειονότητα στην Αλβανία, δεν επίτρεπε να ανοίξουν σχολεία στην αλβανική γλώσσα 

και δεν είχαν επιλέξει κανέναν υπεύθυνο από τους Τσάμηδες στην ελληνική 

διοίκηση. Το 1936 με νόμο άρχισε η αλλαγή των ονομάτων των αλβανικών χωριών 

σε ελληνικά ονόματα, ακόμα και της επαρχίας της έβγαλαν το όνομα Τσάμηδες και 

της το αντικατέστησαν με το όνομα Θεσπρωτία
104

.  
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Πριν ακόμα ξεκινήσει ο ιταλο-ελληνικός πόλεμος όλοι οι άνδρες Τσάμηδες ηλικίας 

13 έως 70 ετών οδηγήθηκαν στα νησιά του Αιγαίου και στην Κόρινθο, αφήνοντας 

μόνες τις νεαρές μητέρες και ηλικιωμένους  χωρίς καμιά υποστήριξη. Όταν η Ιταλία 

εισέβαλε προσωρινά στους Τσάμηδες και αργότεραόταν η Γερμανία κατέλαβε όλη 

την Ελλάδα, σε αντίθεση με τις αλβανικές περιοχές του Μαυροβουνίου, το 

Κοσσυφοπέδιο και της  ΠΓΔΜ που προσχώρησαν στην κυβέρνηση των Τιράνων, η 

επαρχία της Αλβανίας των Τσάμηδων παρέμεινε υπό τη διοίκηση κουίσλιγκ της 

ελληνικής  κυβέρνησης του Λάουριτς  στην Αθήνα
105

.  

Μέσα σε δύο μόνες μέρες λελαητήθηκαν και σκοτώθηκαν 600 αθώοι αλβανοί από 

τους φασίστες Έλληνες και οι λίγοι αλβανοί Τσάμηδες που σώθηκαν ζούσαν σε 

άθλιες συνθήκες ζωής σε φυλακές όπου και εκεί πέθαναν άνθρωποι από την πείνα και 

την ταλαιπωρία. Τον Νοέμβριο του 1944, βρετανοί στρατιώτες που παρεβρίσκονταν 

εκεί ρώτησαν τους επιζώντες Τσάμηδες που θα επιθυμούσαν να τους μεταφέρουν , 

Αίγυπτο, Τουρκία ή Αγγλία. Ωστόσο οι λίγες γυναίκες που είχαν μείνει επέμεναν να 

μεταφερθούν μόνο στην Αλβανία, γιατί η  Αλβανία έλεγαν είναι η δικιά μας μητέρα. 

Έτσι μεταφέρθηκαν με διάφορα οχήματα στη Χιμάρα, στους Αγίους Σαράντα και 

στην Αυλώνα. Η κοιτότητα των Τσάμηδων είναι αλβανική, όπου ακόμα και σήμερα 

ζει  πληθυσμός των Τσάμηδων και οι πιστοί της Χριστιανοσύνης όπου μιλάνε 

αλβανικά, αλλά ακόμα δυστυχώς  δεν έχουν αισθανθεί το χέρι της Μητέρας 

Αλβανίας
106

.  

 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: το μνημείο έχει τοποθετηθεί στη είσοδο της λεωφόρου 

΄΄Qemal Stafa΄΄ στη πόλη του Ελμπασάν, σε συνεργασία με το Δήμο Ελμπασάν
107

.  

Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέργεσης είναι η 27 Ιουνίου 2008, με 

αφορμή για τον εορτασμό της 64ης επετείου της Ελληνικής γενοκτονίας που 

διαπράχθηκε εις βάρος του Αλβανικού πληθυσμού των Τσάμηδων
108

.  

Η παραγγελία έγινε από τον σύνδεσμο ΄΄Τσαμουριά΄΄, η οποία χρηματοδότησε την 

ολοκλήρωση του έργου σε συνεργασία με το Δήμο Ελμπασάν
109

.  

Υλικό κατασκευής: αναπαράσταση δύων μορφών από χάλκινο υλικό τοποθετημένα 

πάνω σε μαρμάρινη βάση. Η επιγραφή στην μπροστινή πλεύρα του βάθρου είναι από 

μάρμαρο ενώ η από κάτω επιγραφή είναι από χαλκό
110

.  
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Εικονοκείμενο: προσδιορίζεται η ιστορική εποχή με το όνομα ΄΄KLITHMA , 27 

QERSHOR 1944΄΄ (ΚΡΑΥΓΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1944). Στο μαρμάρινο βάθρο έχει 

χαραχθεί ένα πεντάστιχο το οποίο δεν είναι ορατό ώστε να το διαβάσουμε καθώς τα 

περισσότερα γράμματα έχουν εξαφανισθεί
111

.  

 

 

Περιγραφή του τεχνουργήματος  

Το μνημείο είναι υπερμέγεθες σύμπλεγμα μορφών, τρισδιάστατο. Παριστάνει και 

συνδυάζει την εικόνα ενός αγοριού και ένός κοριτσιού όπου στέκονται σε μια όχθη, 

σαν να θέλουν να πούν πως η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον αυτού του έθνους θα 

είναι μια πραγματικότητα, δεν εμφανίζεται μόνο στον ορίζοντα, αλλά ότι θα αγγίξει 

όλους  πάρα πολύ γρήγορα. Έχει τίτλο ΄΄ΚΡΑΥΓΗ’’, καθώς για τους Αλβανούς όπου 

και να βρίσκονται οι κραυγές του πόνου δεν έχουν πάρει ακόμα τέλος. Στο μπροστινή 

πλεύρα του βάθρου υπάρχει μια επιγραφή από χάλκινα γράμματα και πιο πάνω 

εντοπίζεται ο τίτλος του μνημείου και η ιστορική εποχή πάνω σε μαρμάρινη 

επιγραφή. Στα δεξιά στο πλάι, επάνω στο βράχο είναι χαραγμένο το όνομα του 

καλλιτέχνη και η χρονολόγηση <<VLADIMIR CARIDHA 2008>>. Το τεχνούργημα 
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δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο ιστορικό επώνυμο πρόσωπο, αλλά όπως αναφέρθηκε 

και πιο πάνω αναπαραστά δύο μορφές, στις οποίες εκπροσωπούνται συνεκδοχικά οι 

Έλληνες των Τσάμηδων. Μετωνομικά αναπαρίσταται η εννοιολογική κατεύθυνση 

του εικονομηνύματος, η <<Γενοκτονία>> και η προσφυγιά
112

.  

Το μνημείο τιμήθηκε με εκδηλώσεις με την παρουσία του Δήμου Ελμπασάν και του 

σύνδεσμου ΄΄Τσάμηδων΄΄. Η διοργάνωση έγινε στη πόλη του Ελμπασάν και 

ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και ομιλία. Την τελετή παρακολούθησαν 

εκατοντάδες εκπρόσωποι της κοινότητας ΄΄Τσάμηδων΄΄ που ζουν στο Ελμπασάν, ο 

Νομάρχης της περιοχής, Shefqet Deliallisi, αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και των εκπροσώπων των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων και διανοουμένων από 

διάφορους τομείς
113

.  

Ο καλλιτέχνης 

Ο γλύπτης που φιλοτέχνησε το μνημείο είναι ο Vladimir Caridha, ο οποίος 

αποφοίτησε το 1983 στη κεραμική γλυπτική, είναι καθηγητής στο Λύκειο ΄΄Onufri΄΄, 

Ελμπασάν και έχει συνεργασία σε ορισμένες τοπικές και εθνικές εκθέσεις
114

.  
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
115

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα   

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο Χ KLITHMA  

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  27-06-2008 

Πηγή χρηματοδότησης  Σύνδεσμος ‘’Τσαμουριά’’ σε συνεργασία 

με το Δήμο Ελμπασάν  

Καλλιτέχνης VLADIMIR CARIDHA 

Υλικό Χαλκός και Μάρμαρο 

Διαστάσεις 2,50μ. σε ύψος 

Τοποθεσία Στην είσοδο της λεωφόρου ‘’Qemal 

Stafa΄΄ 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Ορειχάλκινο μνημείο που αναπαραστά δύο μορφές τοποθετημένες σε μαρμάρινο 

βάθρο 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΝΑΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ‘’ΤΣΑΜΗΔΩΝ’’ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 
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9.Μνημείο αφιερωμένο στους φυλακισμένους του Κομμουνισμού της 

Αλβανίας 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, το γεγονός 

Το μνημείο πραγματοποιήθηκε για την υπεράσπιση του κομμουνιστικού 

σουρεαλισμού και του συμβολισμού της ελευθερίας σε εκατοντάδες χιλιάδες 

ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια και 

δολοφονίες κατά την διάρκεια σκοτεινών χρόνων του Κομμουνισμού. Το γλυπτό 

αντιπροσωπεύει ένα ον που φέρει το βάρος μιας ολόκληρης ιστορίας, παλιές πληγές 

του παρελθόντος σε ένα καταπιεστικό σύστημα της καταστολής, όπως ήταν ο 

κομμουνισμός, νέα πόνους και τις αλλαγές που τάραξαν και  ανέτρεψαν τα θεμέλια 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και σε μια τρίτη διάσταση ήταν και ο 

σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει τη ζωή. Το Elbansan είναι η πρώτη πόλη 

στην Αλβανία που ζει την πράξη αυτών των μαρτύρων που διώχθηκαν από το 

Κομμουνιστικό καθεστώς. Αυτό δείχνει τις αξίες του πολίτη αυτής της πόλης, την 

παράδοση της ως το στοιχείο της εθνικής παιδείας
116

.  

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιοριμός: το μνημείο των μαρτύρων βρίσκεται στο κέντρο του 

Ελμπασάν, στην ανατολική πλευρά κατά μήκους του τείχους του Κάστρου στην οδό 

Sheshi Gensher εκεί που έχουν τοποθετηθεί όλα τα μνημεία που αναδικνύουν το 

εθνικό στοιχείο αυτής της πόλης
117

.  

Χρονικός προσδιορισμός: η χρονολογία ανέγερσης είναι η 18
η
 Αυγούστου του 

2013.
118

  

Υλικό κατασκευής: τσιμέντο βαμμένο με άσπρο χρώμα
119

.  

Διαστάσεις: 3,5 Χ 2,80.
120

 

Παραγγελία: Πηγή χρηματοδότησης σε 3000 ευρώ και παραγγελίας ο Δήμος 

Ελμπασάν
121

.  
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Εικονοκείμενο: Σε κάθετη διάταξη στην πλευρά του μνημείου και κεφαλαιογράμματη 

χάραξη το όνομα του γλύπτη και η ημερομηνία ανέγερσης ΄΄VLADIMIR CARIDHA 

18-08-2013΄΄. Επίσης μπροστά στο μνημείο βρίσκεται μια πέτρα χαραγμένη με 

κεφαλαιογράμματα ΄΄MARTIREVE΄΄ δηλαδή ΄΄ΜΑΡΤΥΡΕΣ΄΄.
122
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Περιγραφή τεχνουργήματος 

Το μνημείο αντιπροσωπεύει την ΄΄τομή της κεφαλής΄΄, ενά κεφάλη δηλαδή κάτω από 

τα σίδερα για να πυροδοτήσει τη σκέψη. Στο μνημείο παρατηρούνται δύο στοιχεία, το 

άτομο και το κράτος.Το άτομο παρουσιάζεται με ένα κεφάλι σε προφίλ με δυσκολία 

στην αναπνοή και περασμένο με ένα αρχιτεκτονικό τρόπο με μια μορφή κατά το  

άλλο στοιχείο της πύλης, το κίνητρο των οποίων έχουν ληφθεί από τα παράθυρα της 

εκκλησίας της Αγίας Παναγίας στο Κάστρο, μια πράξη πολύ ωραία και τεχνικά πολύ 

δύσκολή να υλοποιηθεί. Μετά τα κάγκελα μπορεί να κανείς να παρατηρήσει πως όσο 

πιο πολύ συμπιέζεται να βγει από αυτά τόσο πιο πολύ μπαίνουν αυτά στο εσωτερικό 

της κεφαλής σαν την βία και το διδακτορικό καθεστώς  που παραβιάζουν και 

σκοτώνουν. Το δεύτερο μέρος της μνημειακής πράξης είναι το κενό που 

δημιουργείται μεταξύ του πορτρέτου. Μόνο στο εσωτερικό του πορτρέτο υπάρχει 

έκρηξη και σπάσιμο των κάγκελων. Την ψυχή του δεν μπορείς να την φυλακίσεις, 

αυτός είναι ελεύθερος σε κάθε είδους συνθήκες, ο άνθρωπος ζει με το ιδανικό του και 

την ελπίδα όπως το μόνο όπλο που πεθαίνει τελευταίο. Για αυτό η φυσική θυσία σε 

ένα ιδανικό είναι το καλύτερο παράδειγμα της ανθρώπινης μαρτυρίας. Το έργο είναι 

αφιερωμένο στου μάρτυρες ή οποιδήποτε πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προστατεύσει μια ιδέα, η οποία έχει σωματικές επιπτώσεις  ακόμα και στο 

διακύβευμα: ΄΄παρόλο αυτά ο κόσμος περιστρέφεται’’. Το έργο είναι καλυμμένο με 

μπετό, το οποίο έχει χαραχθεί με τα στοιχεία του μνημείου
123

.  

 

                                                             
123 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία του γλύπτη, Vladimir Caridha 
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Ο καλλιτέχνης 

Ο γλύπτης που φιλοτέχνησε το μνημείο είναι ο Vladimir Caridha, ο οποίος 

αποφοίτησε το 1983 στη κεραμική γλυπτική, είναι καθηγητής στο Λύκειο ΄΄Onufri΄΄, 

Ελμπασάν και έχει συνεργασία σε ορισμένες τοπικές και εθνικές εκθέσεις
124

.  

Ιστορικά συμφραζόμενα δράσης του Κομμουνισμού στην Αλβανία 

Η Αλβανία είναι μία από τις λίγες χώρες όπου έριξε τις ρίζες της αυξήθηκε ο πιο 

άγριος κομμουνισμός  και χωρίς έλεος, ο οποίος απομόνωσε τη χώρα για 50 χρόνια 

από τον υπόλοιπο κόσμο, έναν κόσμο που πήγαινε με γρήγορα βήματα με καλά 

μελετημένα σχέδια για να αναβιώσει από την καταστροφή που έφερε ο πόλεμος. Τα 

άλλα μέλη ενώθηκαν για να προχωρήσουν μπροστά και αναβιώσουν τις οικονομίες 

τους, ενώ η Αλβανία ακολούθησε το δρόμο της αυτο-απομόνωσης, έχοντας επαφή 

μόνο με μερικά μέρη του κόσμου, αλλά δεν άργησε και χάλασε τις σχέσεις της με 

αυτά τα λίγα κράτη και απέμεινε μόνη της παρόλο που αποτελεί ένα σταυροδρόμι 

Βαλκανικό εδώ και πολλά χρόνια. Η Αλβανία τέθηκε υπό την εξουσία του 

κομμουνιστικού καθεστώτος ενώ εκτός των συνόρων της θεσπιζόταν μια οργάνωση 

που σήμερα εμφανίζονται ως ισχυρό έθνος Ευρωπαϊκής Ένωσης (Albania and the 

European Union: The Tumultuous Journey Towords Integration, page.22). 

Ο Ενβέρ Χότζα, ο πλέον πανίσχυρος αλβανός πολιτικός του 20ού αιώνα κυβέρνησε 

με σθένος και πυγμή τη μικρή και φτωχή χώρα ως γενικός γραμματέας του 

Κομμουνιστικού Κόμματος.  

Ο «Κόκκινος» ηγέτης ήδη από την ίδρυση του ΚΚ Αλβανίας το 1941, ηγήθηκε της 

εθνικής πολεμικής προσπάθειας κατά της ναζισμού και κυβέρνησε αργότερα το 

κράτος για τις επόμενες 4 δεκαετίες, παραμένοντας ο μακροβιότερος ευρωπαίος 

ηγέτης της μεταπολεμικής εποχής (Albania and the European Union: The Tumultuous 

Journey Towords Integration, page.22). 

 

Από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 1912 μέχρι και την οριστική της 

απελευθέρωση από τον γερμανικό ζυγό το 1944, η Αλβανία μαστιζόταν πάντα από 

οικονομικές δυσχέρειες και πολιτικές περιπέτειες, τόσο λόγω εσωτερικών 

περιπλοκών όσο και της πανταχού παρούσας ξένης παρέμβασης στα πράγματα του 

έθνους (Albania and the European Union: The Tumultuous Journey Towords 

Integration, Pg.22). 

 

 

 

 

                                                             
124 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία του γλύπτη, Vladimir Caridha)\ 
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Μέσα στις ζοφερές αυτές συνθήκες θα γεννηθεί και θα μεγαλώσει ο Ενβέρ Χότζα, 

συνθήκες που θα χαρακτηρίσουν τόσο την προσωπικότητά του όσο και τη μαχόμενη 

πολιτική του. Το καθεστώς του οποίου ηγήθηκε για τόσο πολύ είδε τον λαό να 

υποφέρει από την τυραννική διακυβέρνησή του και τον διπλωματικό απομονωτισμό, 

με τη συνεχή κρατική καταστολή να μην αφήνει χαραμάδες ελευθερίας στον 

καθημερινό άνθρωπο.  

Σταλινιστής απερίφραστος στην πολιτική αλλά και τις μεθόδους του, του πιστώνεται 

ωστόσο η βιομηχανική εκτίναξη της αλβανικής οικονομίας αλλά και το 

παραγωγικότατο εθνικό σύστημα υγείας και παιδείας που δημιούργησε. (Albania and 

the European Union: The Tumultuous Journey Towords Integration, Pg.22) 

Ο αλβανός ηγέτης έφυγε από τον κόσμο στις 11 Απριλίου 1985 έχοντας 

μεταμορφώσει τη χώρα σε κάτι δραστικά διαφορετικό από τα εδάφη που γεννήθηκε. 

Ήταν παντρεμένος εδώ και πολλές δεκαετίες με την αμετανόητη σύζυγό του, 

Νεζμιγιέ, η οποία αρνήθηκε επανειλημμένως να ζητήσει συγγνώμη για τα εγκλήματα 

που κατηγορήθηκε ότι διέπραξε το καθεστώς που εγκαθίδρυσε ο Ενβέρ Χότζα και 

υπηρέτησε τόσο πιστά και η ίδια (ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ΚΚΑ). Στο τιμόνι 

της Αλβανίας τον διαδέχτηκε ο Ραμίζ Αλία, φανατικός μαρξιστής. (Albania and the 

European Union: The Tumultuous Journey Towords Integration, Pg.22) 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
125

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα   

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο Χ MARTIREVE 

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  18-08-2013 

Πηγή χρηματοδότησης   Δήμος Ελμπασάν, 3000 ευρώ  

Καλλιτέχνης VLADIMIR CARIDHA 

Υλικό Μπετό 

Διαστάσεις 3,5 Χ 2,80 

Τοποθεσία Στο κέντρο του Ελμπασάν, στην 

ανατολική πλευρά κατά μήκους του 

τείχους του Κάστρου στην οδό Sheshi 

Gensher 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Μνημείο από μπετό που αναπαραστά ενά κεφάλη κάτω από τα σίδερα για να 

πυροδοτήσει τη σκέψη, το οποίο έχει χαραχθεί με τα στοιχεία του μνημείου για την 

αναγνώριση του 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΝΑΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

                                                             
125 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία του γλύπτη, Vladimir Caridha 
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10.Kulla e Sahatit ( Πύργος του Ρολογιού) 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση, η ιστορική ιδέα 

Ο Πύργος του Ρολογιού τοποθετημένος στο κέντρο της πόλης του Ελμπασάν, μέσα 

στους τοίχους του κάστρου, αποτελεί ένα αντικείμενο περισσότερο από έναν αιώνα, 

το οποίο σε προσκαλεί να γνωριστείς με την μέτρηση του χρόνου. Αυτό το 

αντικείμενο συχνά έχει γίνει το σημείο αναφοράς για τις διάφορες συναντήσεις 

μεταξύ των νέων, τους τουρίστες και τους ίδιους τους πολίτες του Ελμπασάν. Με το 

πέρασμα των χρόνων, τα πάντα έχουν αλλάξει στην πόλη, οι υποδομές, πολλές 

εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν όπως το τζαμί Ballije, το οποίο τοποθετούνταν πριν από 

το Ρολόι, ή τα παζάρια που εξαπλώνονταν στη σκιά του, όμως ο πύργος του ρολογιού 

ως μνημείο βρίσκεται ακόμη
126

.  

Η μορφή του Πύργου αποδείχθηκε ότι έχει ανυψωθεί άλλες τρεις φορές, κατά τη 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα στη μέση του δέκατου έκτου αιώνα, όπως και 

σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας, ακόμα και στο Ελμπασάν υψώθηκε και ένα 

ειδικό πύργο πουβρισκόταν στο κέντρο της πόλης. Παρόμοιοι πύργοι βρίσκονται σε 

πολλές πόλεις, όπως το Πρίζρεν, Σκόδρα, Μπεράτ, Πρίστινα, Πετς, Kruje, Peqin κ.λπ. 

Την ιδέα για την κατασκευή τέτοιων πύργων, την έφεραν τοπικοί έμποροι που είχαν 

συχνές επαφές με τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές πόλεις και ο πύργος έγινε το 

κυρίαρχο στοιχείο της σιλουέτας της πόλης. Ο πρώτος  πύργος καταστράφηκε πριν 

από το έτος 1854,ο δεύτερος πύργος ήταν από ξύλινη κατασκευή, χτίστηκε στα 

χρόνια 1856-1869 και μετά την συντριβή αντικαταστάθηκε με το σημερινό πύργο που 

βλέπουμε, ο οποίος ξαναχτίστηκε με την ευγένεια των κατοίκων στη πόλη το 1899, 

όπως αναφέρεται στην επιγραφή
127

.  

 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: ο Πύργος του Ρολογιού βρίσκεται στο κέντρο του Ελμπασάν, 

μέσα στους τοίχους του κάστρου στην οδό Sheshi Gensher
128

.  

Χρονικός προσδιορισμός: το μνημείο χτίστηκε την άνοιξη του 1899. Τον Μάρτιο του 

1999 τοποθετήθηκε η μαρμάρινη επιγραφή στο μπροστινό τοίχο του Ρολογιού όπου 

αναφέρονται κάποια στοιχεία του Πύργου
129

.  

Υλικό κατασκευής: αρχιτεκτονικό μοντέλο από μπετό και η επιγραφή από μάρμαρο
130

.  

                                                             
126http://www.shqiptariiitalise.com/nga-lexuesit/48-lifestyle/2521-sahati-i-elbasanit-

profili-i-qytetit-te-lashte.html 
127

 ο.π 
128

 ο.π 
129 ο.π 
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Διαστάσεις: ύψος 30μ. και πλάτος 4 07Χ4 07μ.
131

 

Παραγγελία: συνεισφορά στην πηγή χρηματοδότησης και παραγγελίας ήταν η 

Κοινότητα του Ελμπασάν
132

.  

Εικονοκείμενο: Στη μαρμάρινη επιγραφή σε κεφαλαιογράμματη χάραξη  

΄΄ΜE PRANVERE TE VITIT 1899 ME KONTRIBUTIN E KOMUNITETIT 

Elbasanas U NDERTUA KULLA E SAHATIT TE QYTETIT ME PERMASA , 

LARTESI 30m DHE GJEREZI TE BAZES 4 07X4 07m, MARS 1999΄΄ 

΄΄ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1899 ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ελμπασάν ΧΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΥΨΟΣ 30μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 07Χ4 07μ, ΜΑΡΤΙΟΣ 

1999΄΄
133

 

                                                                                                                                                                              
130http://www.shqiptariiitalise.com/nga-lexuesit/48-lifestyle/2521-sahati-i-elbasanit-

profili-i-qytetit-te-lashte.html 
131 ο.π 
132 ο.π 
133 Πληροφορίες γραμμένες πάνω στο Πύργο του Ρολογιού 
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Περιγραφή τεχνουργήματος 

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο μιλαέι για μια φάση κατασκευής που συνέλαβε ακριβώς 

στο μηχανισμό, που λειτουργεί για τη μέτρηση του χρόνου με ήχο και την προβολή 

της ώρας . Οι ενδείξεις λένε ότι όταν κουδουνίζει, με το τραγούδι του ανακοινώνει 

όλο γοητεία την σωστή ώρα από τις τέσσερις πλευρές και με απόλυτη ακρίβεια 

δείχνει τα λεπτά. Ο πύργος υψώνεται σε ύψος τριών ορόφων, τετράγωνη κάτοψη (4,7 

x 4,7μέτρα). Στο μέτωπο της πόλης βρίσκεται η είσοδος της πύλης, στην κορυφή της 

οποίας είναι γραμμένη η ιστορία της κατασκευής του: ΄΄ Mbreti i botës (sulltani), 

Abdyl Hamiti, bujar, nën hijen e hirit të tij u ngrit ora e hijshme. Burrat me sedër të 

Elbasanit patën mirësinë dhe ngjallën këtë kohë tregues të bukur e zemërledhatues. 

Shumë u përpoq, u kujdes dhe u interesua Aqif Beu, Zoti i dhëntë si shpërblim gjithë 

të mirat e kësaj bote, kur tingëllon me tingullin e tij njofton për bukuri kohën e saktë, 

në mënyrë të përsosur nga të katër anët tregon minutat meqë zotëron intuitën e 

vjershëtorit tuaj, refit vitin e ndërtimit të tij. E ndërtuan në fillim të vitit 1315 (1899)΄΄  

΄΄Ο βασιλιάς του κόσμου(ο σουλτάνος), Abdyl Hamiti, ο γενναιόδωρος, κάτω από 

την σκιά της χάριτος του σηκώθηκε ο Πύργος του Ρολογιού. Οι τίμιοι άντρες του 

Ελμπασάν έδειξαν ευαισθησία και ξαναζωντάνεψαν αυτήν την όμορφη στιγμή. Πολύ 

προσπάθησε, φρόντισε και ενδιαφέρθηκε ο Aqif Beu, ο θεός ας του δώσει την 

καλύτερη αναμοιβή αυτού του κόσμου, όταν τραγουδά με την φωνή του ανακοινώνει 

με ομορφιά την σωστή ώρα, τόσο τέλεια από όλες τις  τέσσερις πλευρές δείχνει τα 

λεπτά με την διαίσθηση του,  ανακοινώνει το έτος κατασκευής του. Το 

ενσωματώσανε στις αρχές του 1315(1899)΄΄.
134

  

 

                                                             
134

 http://www.shqiptariiitalise.com/nga-lexuesit/48-lifestyle/2521-sahati-i-elbasanit-

profili-i-qytetit-te-lashte.html 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
135

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα   

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο Χ KULLA E ORES 

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης  1899 

Πηγή χρηματοδότησης  Κοινότητα του Ελμπασάν 

Καλλιτέχνης  

Υλικό Μπετό και μάρμαρο 

Διαστάσεις ύψος 30μ. και πλάτος 4 07Χ4 07μ. 

 

Τοποθεσία Στο κέντρο του Ελμπασάν, μέσα στους 

τοίχους του κάστρου, στην οδό Sheshi 

Gensher 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Μνημείο από μπετό που αναπαραστά τον Πύργο του Ρολογιού μέσα στους τοίχους 

του κάστρου όπου στην κεφαλή της εισόδου βρίσκεται γραμμένη η ιστορία της 

κατασκευής και στο τοίχο του κάστρου ακριβώς μπροστά από το Πύργο βρίσκεται 

μια επιγραφή με τα στοιχεία του Πύργου. 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

 

 

 

                                                             
135Πληροφορίες από την ιστιοσελίδα http://www.shqiptariiitalise.com/nga-lexuesit/48-

lifestyle/2521-sahati-i-elbasanit-profili-i-qytetit-te-lashte.html 
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11.Οι Ήρωες του Κομμουνισμού 

 

Μια <<πρώτη>> αφήγηση- τα πρόσωπα, το γεγονός 

Η ημέρα 5 Μαϊου, Ημέρα των Μαρτύρων, είναι μια ξερχωριστή και ένδοξη ημέρα για 

τον πληθυμσό όχι μόνο του Ελμπασάν αλλά όλης της Αλβανίας, οι οποίοι 

θριάμβευσαν με αίμα για τον κομμουνισμό. Οι Adem Krasniqi, Janaq Kilica, Sul 

Misiri, Thoma Kalefi έπεσαν ηρωικά ως μάρτυρες κομμουνισμού την περίοδο 1944-

1945 στην περιοχή Sheshi e Tabakeve στο Ελμπασάν. Αυτοί οι ήρωες έδωσαν το πιο 

ακριβό πράγμα, την ίδια τους την ζωή, οι περισσότεροι στο άνθος της νιότης τους, για 

να ζήσουν οι άνθρωποι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, χωρίς ξένο ειβολέα και χωρίς 

προδότες που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές του φασισμού
136

.  

Δεν υπάρχει ένθος που να μην τιμά αυτούς τους μάρτυρες, έτσι και η Αλβανία, μικρή 

σε πληθυσμό, αλλά ο αριθμός των μαρτύρων και ηρώων είναι μεγάλος, τιμά αυτήν 

την ξεχωριστή ημέρα γιατί εξίσου μεγάλης σημασίας ήταν και ο θρυλικός πόλεμος 

αντιφασισμού ο οποίος απομάκρυνε τους εισβολείς από την πατρίδα και 

υπερασπίστηκε τα σύνορά της. Γι’ αυτό το έθνος, τους ήρωες τους έχει τιμήσει και 

αξιώσει ιδρύοντας μνημεία και αγάλματα σε χώρους όπου έριξαν το αίμα τους και 

τους έχει ονομάσει ΄΄Yje te pashuar΄΄, δηλαδή ΄΄Αστέρια που δεν σταματούν να 

φωτίζουν΄΄. Τα ονόματά τους έχουν χαραχθεί στους δρόμους, στις πλατείες, στους 

σχολικούς θεσμούς και έχουν εγκατασταθεί σε αξιοπρεπή ταφή και μουσεία
137

. 

Στο Eλμπασάν, στην περιοχή Sheshi e Tabakeve, έχουν χαραχθεί οι τέσσερις ήρωες 

και μάρτυρες του κομμουνισμού ως ένδειξη τιμής και σεβασμού, Adem Krasniqi, 

Janaq Kilica, Sul Misiri, Thoma Kalefi
138

. 

Δεύτερη αφήγηση, το τεχνούργημα 

Τοπικός προσδιορισμός: το μνημείο των τεσσάρων ηρώων βρίσκεται στη 

διαστάυρωση οδών Rinia και Sheshi Gensher, στην περιοχή Sheshi e Tabakeve
139

.  

Υλικό κατασκευής: μάρμαρο, πέτρες, μπετό
140

.  

Παραγγελία: συνεισφορά στην πηγή χρηματοδότησης και παραγγελίας ήταν ο Δήμος 

Ελμπασάν
141

.  

 

 

                                                             
136 Πληροφορίες από προσωπική μαρτυρία 
137

 ο.π 
138

 ο.π 
139

 ο.π 
140

 ο.π 
141 ο.π 



67 
 

 

 

Εικονοκείμενο: Στη μαρμάρινη επιγραφή σε κεφαλαιογράμματη χάραξη  

΄΄KETU NE SHESHIN E TABAKAVE RAN HEROIKISHT DESHMORET 

KOMUNIST  

ADEM KRASNIQI 12 DHJETOR 1943 

JANAQ KILICA 5 MARS 1944 

SUL MISIRI 5 MARS 1944 

THOMA KALEFI 9 MAJ 1944΄΄
142

 

 

                                                             
142 Πληροφορία γραμμένη πάνω στην επιγραφή 
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Περιγραφή τεχνουργήματος 

Μαρμάρινη περιγράφη όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων του 

κομμουνισμού και η ημερομηνία που θυσιάστηκαν για την χώρα. Η επιγραφή 

στηρίζεται κάθετα σε ένα στήλο τοποθετημένο στην επιφάνεια του εδάφους. Το 

μέρος όπου θυσίασαν την ζωή τους οι τέσσερις ήρωες ονομάζεται Sheshi e Tabakave. 

Στο τέλος του 12 ου αιώνα η πόλη του Ελμπασάν είχε 35 εργοστάσια του δέρματος.  

Στο Ελμπασάν είναι γνωστά μερικά όπως Cesma(Βρύση) e Tabakeve, Sheshi e 

Tabakeve, Teqja e Tabakeve, Mulliri I Tabakeve, Xhamia e Tabakeve, Tyrbja e 

Tabakeve, Sallatashi i Tabakëve, Rrapi i Tabakëve. Σε περιπτώσεις πολέμων αυτές οι 

συντεχνίες κρατούσε μια ομάδα ελεύθερων έτοιμων μαχητών οι οποόι ζούσαν στο 

λεγόμενο μέρος των Ελεύθερων. Tabak προέρχεται από την αραβική λέξη "debbag" 

που σημαίνει το δέρμα και οι εργασίες με τα δέρματα γίνονταν σε περιοχές κοντά με 

νερό. Το Ελμπασάν διακρίθηκε για τα χρωματιστά δέρματα και ο τελευταίος ειδικός 

που έζησε στις αρχές του ΧΧ αιώνα και ζώγράφισε το Kajzer (επεξεργαζμένο 

κατσικίσιο δέρμα με κόκκινο χρώμα ) ήταν ο Sula του Bajram Tabaku
143

.  
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
144

 

Δήμος ΕΛΜΠΑΣΑΝ 

Διέυθυνση 11 Nentori 

 

Τηλέφωνο  0545 33 88 

 

Πρόκειται για  

Ανδριάντα   

Προτομή   

Ηρώο   

Μνημείο Χ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΡΩΕΣ 

 

Στοιχεία μνημείου 

Χρονολογεία ανέργεσης   

Πηγή χρηματοδότησης  Δήμος Ελμπασάν 

Καλλιτέχνης  

Υλικό μάρμαρο, πέτρες, μπετό 

Διαστάσεις  

 

Τοποθεσία στη διαστάυρωση οδών Rinia και Sheshi 

Gensher, στην περιοχή Sheshi e 

Tabakeve. 

 

 

Σύντομη περιγραφή Μνημείου και περιβάλλοντα χώρου 

Μνημείο από μαρμάρινη επιγραφή που αναπαραστά τους τέσσερις ήρωες του 

κομμουνισμού που θυσίασαν την ζωή του για την ελευθερία της πατρίδας στο μέρος 

Sheshi e Tabakeve, ένας πύργος χτιζμένος με πέτρες και μπετό. 

 

Χρειάζεται το Μνημείο Αποκατάσταση; 

ΟΧΙ 

 

Χρειάζεται ο περιβάλλον χώρος ανάπλαση; 

ΟΧΙ 

 

Ποιος φορέας είναι υπέυθυνος για την φροντίδα του; 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο δείγμα που παρουσιάζω, στα δημόσιαα γλυπτά στην πόλη του Ελμπασάν 

παρατηρείται ότι οι περισσότερες μετωπικές προτομές συγκροτούν μια απαίτηση 

προς αναγνώριση, ενώ λίγες συνθέσεις σε πλάγια θέση όσον αφορά στο βλέμμα των 

εικονιζόμενων προς το θεατή καταγράφονται ως προσφορά προς το θεατή. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός των ανδριάντων και προτομών έχει κατασκευαστεί με 

ορείχαλκο, ενώ στα συμπλέγματα προτιμάται το μάρμαρο. 

Επίσης τα περισσότερα μνημεία αφορούν ολόσωμα τεχνουργήματα εκτός από το 

μνημείο του Kozma Naska το οποίο αποτελεί προτομή και οι καλλιτέχνες γλύπτες 

είναι άνδρες πτυχιούχοι της σχολής καλών Τεχνών. Τα μνημεία αναπαραστούν μόνο 

άνδρες για να τονίσουν την προσφορά τους στην αλβανική κοινωνία και ορισμένα 

εστιάζουν στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την χώρα (Η γενεκτονία των 

Τσάμηδων, οι Μάρτυρες και Ήρωες του Κομμουνισμού και μνημείο αφιερωμένο 

στου εκπαιδευτικούς του Ελμπασάν). 

Ο συντακτικός άξονας στα έργα του δείγματος είναι στερεότυπος όσον αφορά στο 

υλικό, στο σχήμα, στη φωτεινότητα, στη θέση και ανάλογα ο σημαντικός άξονας 

παρέχει πληροφορίες για εθνικού τύπου τακτικού αγώνα, ομόθρησκων και κυρίως 

ομόγλωσσων πολεμιστών. Διαμορφώνονται έτσι τα πρότυπα των εθνικών μορφών, 

του εθνικού ήρωα, του εθνικού άλλου στο πλαίσιο μιας αυτοθυσίας. Τα 

τεχνουργήματαατα αυτά δεν προκύπτουν τυχαία, αλλά συνιστούν σημεία με στόχο τη 

μετάδοση πληροφοριών, τη διαμόρφωση άποψης και τη μεταβολή συναισθημάτων.  

Για τους λόγους αυτούς ο βαθμός εικονικότητας είναι υψηλός και καθιστά την εικόνα 

υποκατάστατο της πραγματικότητας, ως σύμβολο που αντιστοιχεί σε σιγματικό 

επίπεδο στον ιστορισμό. Η αναγνώριση γίνεται εύκολα από τα χωροχρονικά στοιχεία 

και από το εικονομήνυμα του κάθε μνημείου. 

Άρα, τα δημόσια τεχνουργήματα είναι φορείς προταγμάτων και αναπαραγωγή 

πεποιηθήσεων ή ιδεολογιών καθώς τόσο στη διαχρονία όσο και στη συγχρονία 

διαφοροποιούνται οι απόψεις για το νόημα του γεγονότος, του προσώπου, της δράσης 

που εικονίζεται και τιμάται. Η ιδιότυπη, στερεότυπη παραγγελία και η ανέγερση 

μνημείων φαίνεται να είναι η μόνη σταθερά στο χρόνο, ενώ θα μπορούσαν τα έργα 

αυτά να ΄΄ζωντανεύουν΄΄ τους νεκρούς, να μας μεταφέρουν στο παρελθόν για να 

γνωρίσουμε καλύτερα το παρόν και να εμβαθύνουμε στη συλλογική αυτογνωσία. 
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