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Πληροφορίες για την Αλβανία

■Η σημερινή επικράτεια της Αλβανίας ήταν σε πολλές φάσεις της ιστορίας μέρος των 

ρωμαϊκών επαρχιών της Δαλματίας , της Μακεδονίας και της Μοισίας. Το σημερινό 

κράτος έγινε ανεξάρτητο μετά τη κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην 

Ευρώπη, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Η Αλβανία ανακήρυξε ανεξαρτησία στις 28 

Νοεμβρίου 1912 και πρώτος κυβερνήτης της ήταν ο Ισμαήλ Κεμάλι . Πέρασε μέσα από 

πολιτικά καθεστώτα Πριγκιπάτου, Δημοκρατίας και Βασιλείου μέχρι την εισβολή των 

Ιταλών το 1939, όποτε έγινε και προτεκτοράτο. Το 1944 έγινε Λαϊκή Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία υπό τον Ενβέρ Χότζα και το Εργατικό Κόμμα.



Τα έθιμα της Αλβανίας

■Ένα έθιμο από την Αλβανία Ο γάμος στην Αλβανία κρατάει 4 ημέρες. Την πρώτη ημέρα 

οι καλεσμένοι πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού για να του ευχηθούν. Τη δεύτερη οι 

καλεσμένοι πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης για να της ευχηθούν. Την Τρίτη μέρα ο 

γαμπρός παίρνει τη νύφη από το σπίτι της και την οδηγεί στο δικό του σπίτι. Η νύφη 

μπαίνοντας στο καινούριο της σπίτι, βουτά τα δυο δάχτυλά της σε μέλι και αλείφει την 

πόρτα με μέλι για την καλή τύχη. Τέλος, την τέταρτη μέρα γίνεται το μεγάλο γλέντι του 

γάμου

■ Το καλοκαίρι στην Αλβανία είναι μια γιορτή αρχαίας προέλευσης που γιορτάζεται 
κυρίως από τους πολίτες Ελμπασάν η οποία γιορτάζεται στις 14 Μαρτίου. Η γιορτή 
γίνεται προς τιμήν των Αλβανών. Τα παιδιά γυρνάνε όπως εδώ στα κάλαντα αλλά δεν 
παίρνουν λεφτά. Ούτε τραγουδάνε αλλά μονό λένε (χαρούμενη Άνοιξη). Βάζουν κι αυτοί 
Μάρτη όπως εμείς εδώ. Οι δρόμοι εκείνη την μέρα γεμίζουν με κόσμο και παντού 
μοιράζονται μπισκότα.
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■Ένα έθιμο που έχουν στην Αλβανία για την Πρωτοχρονιά είναι να φτιάχνουν μπακλαβά 
και να τον τρώνε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς για να είναι γλυκιά η χρονιά που 
"έρχεται". Εκτός από τον μπακλαβά ψήνουν όλοι μαζί κρέας στη σχάρα και διάφορες 
πάστες. Ένα άλλο έθιμο που έχουν στην Αλβανία για την Πρωτοχρονιά είναι να 
ανταλλάσσουν τα δώρα τους πριν έρθει η καινούρια χρονιά γιατί υπάρχει μια παλιά 
ιστορία που λέει ότι αν δεν δώσουμε το δώρο μας σε κάποιον με τον ερχομό της 
καινούριας χρονιάς, η καινούρια χρονιά θα μας στερήσει πολύτιμα αγαθά από τη ζωή 
μας



Διάφορα μέρη της Αλβανίας

■Η κεντρική πλατεία των Τιράνων .Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, θα είναι το 

σημείο εκκίνησης για πολλούς που θα εξερευνήσουν τα καλύτερα μέρη στην Αλβανία. Η 

πόλη φιλοξενεί λίγες τουριστικές τοποθεσίες, αλλά το τζαμί Et’hem Bey του 18ου αιώνα 

αξίζει μια επίσκεψη. Οι άνθρωποι της Τίρανα, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των 

Αλβανών ντόπιων, είναι εξαιρετικά φιλικοί και η πόλη είναι εξαιρετικά προσιτή, με 

εκπληκτικά εξαιρετικό φαγητό και ποτά τόσο πολύ φθηνά. Η πλατεία Skanderbeg είναι 

ένα από τα σημαντικότερα μέρη των Τιράνων και εδώ βρίσκεται το Εθνικό Ιστορικό 

Μμουσείο . Στην καρδιά της πλατείας Skanderbeg – και ως εκ τούτου της καρδιάς των 

Τιράνων – είναι ένα άγαλμα του ιστορικού Αλβανικού εθνικού ήρωα Skanderbeg.



Διάφορα μέρη της Αλβανίας

■Ο Μπεράτ βρίσκεται στη μέση της Αλβανίας και πιστεύεται ότι είναι μια από τις 

παλαιότερες πόλεις της χώρας. Το Berat είναι συχνά γνωστό με το ψευδώνυμό του – η 

πόλη των χιλιάδων Windows – λόγω του συνδυασμού της οθωμανικής και αλβανικής 

αρχιτεκτονικής. Ο κύριος τουριστικός προορισμός του Berat είναι το κάστρο του 140ου 

αιώνα Kalaja, το οποίο φιλοξενεί ακόμα εκατοντάδες ανθρώπους. Πρώην μεταξύ των 

σημαντικότερων Αλβανικών πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Berat προστέθηκε 

στον κατάλογο των χώρων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco το 2008. Η 

εκκλησία της Αγίας Μαρίας των Βλαχερνών είναι ένα θέαμα που πρέπει να δούμε για 

όσους επισκέπτονται το Berat, όπως και η συνοικία Mangalem.



Διάφορα μέρη της Αλβανίας

■Η Σαράντα είναι μια από τις πιο καυτές περιοχές τουρισμού στην Αλβανία, καθώς η πόλη 

έχει υποστεί τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια. Η Saranda φιλοξενεί μερικές 

από τις πιο αξέχαστες παραλίες στην Αλβανία, ενώ η περιοχή της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της Unesco στο Butrint βρίσκεται λίγο έξω από τη Σαράντα και αξίζει επίσης 

να την επισκεφθείτε. Το κάστρο Lekursi είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για να πάτε στη 

Saranda, με τους ανθρώπους να συρρέουν εδώ για να απολαύσουν εκπληκτικά 

ηλιοβασιλέματα. Το Saranda βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Ιόνιο Πέλαγος από το 

δημοφιλές ελληνικό νησί της Κέρκυρας.



■Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση της εργασίας με θέμα πληροφορίες για την 

Αλβανία.
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