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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

KESH Η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
στην Αλβανία 
 

P.D. (Δ.Κ.) Δημοκρατικό κόμμα της Αλβανίας. 
Το κυβερνόν κόμμα.  
 

P.S (Σ.Κ.) Σοσιαλιστικό κόμμα της Αλβανίας 
 

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Σ.τ.Ε. Συμβούλιο της Ευρώπης  
 

ΚΕΑΔ Κόμμα «Ένωση για Ανθρώπινα Δι-
καιώματα» 
 

LSI Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης.  
 

Κίνημα Αντίθετης 
Γνώμης  

Αποτελείτε από βουλυτές του Σ.Κ. 
που είναι αντίθετοι με την αποχή 
από τη Βουλή και ζητούν την επι-
στροφή του Σ.Κ. στα έδρανα της αλ-
βανικής Βουλής. 
 

INSTAT Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας  
 

Ε.Ε.Μ. Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην 
Αλβανία 
 

ΔΕΕΕΜ «Ομόνοια» Οργάνωση της Ελληνικής Εθνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία 
 

Δημοκρατική Ένωση 
Ολοκλήρωσης  

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στην 
Π.Γ.Δ.Μ. το οποίο μετέχει στον κυ-
βερνητικό συνασπισμό του Γκρουέφ-
σκι.  
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Π.Γ.Δ.Μ. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας 
 

ΟΑΣΕ Οργανισμός για την Ασφάλεια και 
Συνεργασία στην Ευρώπη 
 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
 

Δ.Π.Δ. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
 

SECO Ελβετική Γραμματεία Επικρατείας 
για Οικονομικά Θέματα 
 

Ε.Κ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

ΑΤΑ Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
 

 
Republika 

Δημοσιογραφικό όργανο του Ρεπου-
μπλικάνικου κόμματος στην Αλβα-
νία.  
 

Χέλμουτ Λόχαν Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αλβα-
νία 
 

PDU Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ενότητα. 
Είναι  νεοθδρυθέν κόμμα των Τσά-
μηδων. κόμμα των Τσάμηδων 
  

PDI Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ολοκλή-
ρωση, κόμμα των Τσάμηδων, ιδρυθέν 
το 2008 
  

AKOB Ο Εθνικός Φορέας Πυρηνικής Ενέρ-
γειας στην Αλβανία 
 

SHISH Μυστικές Υπηρεσίες της Αλβανίας 
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UHFRA United Nations Population Fund 
 

 
TAP 

Κοινοπραξία της ελβετικής εταιρείας 
EGL και τις νορβηγικής STATOIL. Η 
κοινοπραξία θα κατασκευάσει τον 
υποθαλάσσιο αγωγό αερίου Trans-
Adriatica από την Αλβανία στην Ιτα-
λία. 
 

Σ.Δ. Συνταγματικό Δικαστήριο 
 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 
 

 
REPOBA 

Κεντρική Επιτροπή Απογραφής του 
Πληθυσμού και Κατοικιών στην Αλ-
βανία 
 

OSSH  Κρατική Εταιρεία Διανομής  Ρεύμα-
τος, στην Αλβανία.  Η εταιρεία έχει 
πωληθεί σε τσέχικη εταιρεία 
 

Tirana Bank Θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς 
στην Αλβανία 

TIKA Τούρκικος Φορέας Ανάπτυξης και 
Συνεργασίας 
 

ΚΟΝΦΙΝΤΟΥΣΤΡΙΑ Σύνδεσμος των Αλβανών 
Βιομηχάνων 

  
CEED Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματιών 

και Διαχειριστών Σκοπίων. 
 

 
Κίνημα «Αυτοδιάθεση» 

Εθνικιστικό κίνημα Κοσοβάρων για 
αυτοδιάθεση όλων των Αλβανών στα 
Βαλκάνια. Πρόεδρος ο Albin Kurti 
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IENE Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Πρόεδρος του Ινστι-
τούτου είναι ο Κωνσταντίνος 
Μανιατόπουλος 
 

ΚΑΔΕ Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ελευθεριών, κόμμα που διατείνε-
ται ότι προστατεύει τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων στην Αλβανία 
 

«VATRA» Ο μεγαλύτερη οργάνωση των Αλβα-
νών στις ΗΠΑ.  Διακρίνεται για τις 
εθνικιστικές της θέσεις.  

 . 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010  
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Συνέχεια αντιδράσεων για την απογραφή του πληθυσμού 
 

1 Φεβρουαρίου 2010: Οι σημερινές 
αντιπολιτευόμενες εφημερίδες 
«Shekulli», «Gazeta Shqiptare» και «Ko-
rieri», καθώς και η εφημερίδα «Pano-
rama» φιλοξενούν άρθρα και δηλώ-
σεις των γνωστών για τις ανθελλη-
νικές τους θέσεις πολιτικών Sabri 
Godo, Pellumb Xhufi, καθώς και 
άλλων, οι οποίοι τάσσονται εναντί-
ον της απογραφής του πληθυσμού 
στην Αλβανία βάσει και του εθνι-
κού και θρησκευτικού κριτηρίου.  
Συγκεκριμένα, ο επίτιμος πρόεδρος 
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος 
Sabri Godo, με δηλώσεις του στην 
εφημερίδα «Shekulli», αντιτίθεται 
για μία ακόμα φορά στην απογρα-
φή του πληθυσμού που ετοιμάζεται 
να κάνει η κυβέρνηση το 2011, όπου 
οι πολίτες θα μπορούν να δηλώ-
σουν την εθνική και τη θρησκευτι-
κή τους ταυτότητα.  
Σύμφωνα με τον Godo, πολλοί πο-
λίτες δεν μπορούν να δηλώσουν τη 
θρησκευτική τους ταυτότητα διότι 
είναι τέκνα μικτών γάμων.  
Επιπλέον ο Godo αντιτίθεται και 
στις δηλώσεις Berisha, σύμφωνα με 
τις οποίες οι Αλβανοί δήλωναν την 
εθνική τους ταυτότητα και την ε-
ποχή του βασιλιά Zogu. Την εποχή 
εκείνη, σύμφωνα με τον Godo, δεν 
υπήρχε η βίζα, οι Αλβανοί κυκλο-
φορούσαν ελεύθεροι, όχι όπως σή-
μερα, που για να πάρουν μια θεώ-
ρηση έχουν αλλάξει ονόματα και 
ταυτότητα.  
Μια άλλη εφημερίδα, η αντιπολι-
τευόμενη «Korieri», αναφέρεται σε 

δηλώσεις του Godo για το ίδιο θέ-
μα, στις οποίες επισημαίνει ότι σε 
περίπτωση που στο ερωτηματολό-
γιο παραμείνει η ερώτηση για την 
εθνική ταυτότητα, αυτή θα πρέπει 
να συνοδεύεται με ορισμένους ό-
ρους, που να υποχρεώνουν τον πο-
λίτη όχι μόνο να δηλώνει την εθνι-
κή του ταυτότητα (σε περίπτωση 
που δεν είναι αλβανική), αλλά και 
να την αποδεικνύει, δηλώνοντας 
και τα ονόματα των γονέων και 
των παππούδων του αλλά και τον 
τόπο καταγωγής.   
Η εφημερίδα «Shekulli» δημοσιεύει 
άρθρο και του ιστορικού Ajet Shahu, 
ο οποίος υποστηρίζει ότι η Αλβανία 
δε θα πρέπει να κάνει απογραφή 
βάσει και της θρησκευτικής ταυτό-
τητας, διότι με τον τρόπο αυτό θα 
δημιουργούνταν προβλήματα με-
ταξύ των θρησκευτικών κοινοτή-
των στη χώρα. Μια τέτοια απογρα-
φή, ισχυρίζεται ο Shahu, θα μπο-
ρούσε να γίνει αντικείμενο παρερ-
μηνείας και κατάχρησης. Για παρά-
δειγμα η Ελλάδα, ισχυρίζεται ο 
Shahu, ταυτίζει την εθνική με τη 
θρησκευτική ταυτότητα. Η τραγω-
δία των Τσάμηδων, σύμφωνα με 
τον Shahu, έχει στο θεμέλιό της τη 
θρησκευτική ταυτότητα, διότι οι 
Τσάμηδες ήταν στην πλειοψηφία 
τους μουσουλμάνοι. Καταλήγο-
ντας, ο Shahu υποστηρίζει ότι η α-
πογραφή με δήλωση της εθνικής 
ταυτότητας θα φέρει την «εθνική 
συρρίκνωση των Αλβανών», διότι 
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πολλοί Αλβανοί έχουν αλλάξει ο-
νόματα και ταυτότητα.  
Η εφημερίδα «Panorama» φιλοξενεί 
άρθρο του δημοσιογράφου συνερ-
γάτη της Ylber Lili στο οποίο προ-
τείνει να γίνει απογραφή μόνο για 
τον αριθμό των πολιτών, των κα-
τοικιών και των περιουσιών τους, 
αφαιρώντας από το ερωτηματολό-
γιο τις ερωτήσεις για την εθνική και 
θρησκευτική ταυτότητα. Με τις ε-
ρωτήσεις αυτές, ισχυρίζεται ο Lili, η 
Αλβανία πάει να δημιουργήσει 
προβλήματα σε μια χώρα όπου τέ-
τοια προβλήματα δεν υπάρχουν. 
Σύμφωνα με τον Lili, η απογραφή 
με τα δύο αυτά κριτήρια δεν είναι 
ένας όρος, μόνο μια σύσταση του 
Σ.τ.Ε., άρα δεν είναι υποχρεωτική, 
πιο πολύ τα δύο αυτά κριτήρια εί-
ναι αιτήματα που έχει θέσει η Ελ-
λάδα. Καταλήγοντας ο Lili διερω-
τάται τι θα γίνει με τους μετανά-
στες, προσθέτοντας ότι κατά την 
απογραφή που έγινε το 2002 στην 
ΠΓΔΜ οι Αλβανοί μετανάστες έ-
μειναν εκτός απογραφής.  
Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα 
«Korieri» φιλοξενεί στο σημερινό 
της φύλλο συνέντευξη του πρώην 
βουλευτή και πρώην αντιπροέδρου 
του Σοσιαλιστικού Κινήματος Ολο-
κλήρωσης Pellumb Xhufi, στην ο-
ποία όχι μόνο τάσσεται εναντίον 
της απογραφής με δήλωση της ε-
θνικής και θρησκευτικής ταυτότη-
τας, αλλά κατηγορεί και τον Αρ-
χιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο 
για ανάμειξη στην πολιτική και για 
παραβίαση των κανόνων της Εκ-
κλησίας. Συγκεκριμένα, ο Xhufi 

θεωρεί παράνομη και αντισυνταγ-
ματική την απογραφή του πληθυ-
σμού βάσει και του θρησκευτικού 
κριτηρίου, διότι το Σύνταγμα ορίζει 
ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να υ-
ποχρεώσει τους Αλβανούς πολίτες 
να δηλώσουν τη θρησκευτική τους 
πίστη. Θεωρεί «ανέντιμη αρχή» την 
απογραφή του πληθυσμού όπου οι 
πολίτες να έχουν το δικαίωμα να 
δηλώσουν και την εθνική τους ταυ-
τότητα, κάτι, που σύμφωνα με τον 
Xhufi, το είχε ζητήσει από την Αλ-
βανία και ο Βενιζέλος το 1919, αλλά 
οι τότε μεγάλες δυνάμεις δεν το δέ-
χθηκαν.  
Σκοπός της απογραφής αυτής, 
σύμφωνα με τον Xhufi, είναι να 
δώσει παραμορφωμένη εικόνα ως 
προς την εθνική και θρησκευτική 
σύνθεση του πληθυσμού στην Αλ-
βανία. Αναφορικά με τον Αρχιεπί-
σκοπο Αναστάσιο, ο Xhufi δήλωσε: 
«Η τοποθέτηση του κ. Αναστασίου 
επικεφαλής της Αυτοκέφαλης Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας 
ήταν ιστορική ανοησία. Η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία της Αλβανίας έγινε 
Αυτοκέφαλη, ακριβώς για να α-
παλλαγεί από την Ελληνική Εκ-
κλησία και τους Έλληνες ιερείς. Η 
τοποθέτηση του κ. Αναστασίου ε-
πικεφαλής της Εκκλησίας ήταν η 
πρώτη παραχώρηση που ο Berisha 
έκανε στην Ελλάδα. Κατά την άπο-
ψή μου ο Αρχιεπίσκοπος έχει ενερ-
γήσει συχνά σε αντίθεση με το ρό-
λο που θα έπρεπε να είχε ο επικε-
φαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
έχει παρέμβει μάλιστα σε πολιτικές 
υποθέσεις και στις λεπτές σχέσεις 
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με άλλες χώρες, παραβιάζοντας 
τους ίδιους τους κανόνες της Ιεράς 
Εκκλησίας».  
Η σημερινή εφημερίδα «Ballkan» φι-
λοξενεί δισέλιδη συνέντευξη του 
γνωστού Αλβανού συγγραφέα, 
πρώην βουλευτή και πρώην μέλους 
της ηγεσίας του ΣΚ, Dritero Agolli, 
στον οποίο ο δημοσιογράφος, μετα-
ξύ άλλων, έκανε και δύο ερωτήσεις, 
τη μία για την «Τσαμουριά» και την 
άλλη για την απογραφή του πλη-
θυσμού.  
Για την «Τσαμουριά» ο Agolli δή-
λωσε: «Υπάρχει ριζική διαφορά με-
ταξύ Κοσόβου και Τσαμουριάς. Ε-
κείνο που οι Σέρβοι δεν κατάφεραν 
να κάνουν στο Κόσοβο, δυστυχώς οι 
Έλληνες το πέτυχαν στην Τσαμου-
ριά. Το Κόσοβο κατοικείται από 
Αλβανούς, η Τσαμουριά έχει αδειά-
σει από τους Αλβανούς, με τρόπους 
που όλοι γνωρίζουμε».  
Στην ερώτηση για την απογραφή 
βάσει και του θρησκευτικού κριτη-
ρίου, ο Agolli απάντησε: «Μέχρι το 

1948 ή 1950 υπήρχε τέτοιος νόμος 
(για δήλωση της θρησκευτικής ταυ-
τότητας), μετά καταργήθηκε. Θυ-
μάμαι ότι δύο φορές συμπλήρωσα 
το σχετικό ερωτηματολόγιο και δή-
λωσα αθεϊστής, μολονότι οι δύο γο-
νείς μου ήταν μπεκτασήδες».  
Στην ερώτηση εάν με τον τρόπο 
αυτό θα αυξηθεί ο αριθμός των ορ-
θόδοξων χριστιανών στην Αλβανία, 
ο Agolli απάντησε: «Είναι περίπου 
ένα εκατομμύριο Αλβανοί μαζί με 
τις οικογένειές τους που πήγαν 
στην Ελλάδα μετά το 1990. Η 
πλειοψηφία τους, εφόσον άλλαξε 
τα ονόματα, μπορεί να αλλάξει και 
τη θρησκευτική τους ταυτότητα.  
Να μην ξεχνάμε, η πατρίδα του α-
νέργου είναι η εργασία. Η Αλβανία 
δεν έχει τη δύναμη να τους πει: Ε-
πιστρέψτε, θα σας κάνω πιο πλού-
σιους απ΄ ότι είστε. Εγώ όμως πι-
στεύω ότι οι Αλβανοί ορθόδοξοι θα 
ξέρουν να διατηρήσουν και να 
προωθήσουν τις αξίες των προγό-
νων τους». 

 
 

Σχέδια πώλησης της KESH από την κυβέρνηση 
 

1 Φεβρουαρίου 2010: Στις προθέ-
σεις και τα σχέδια της κυβέρνησης, 
σημειώνει η κυριακάτικη εφημερίδα 
«Shqip», είναι και η πώληση της Αλ-
βανικής Κρατικής Εταιρείας Ηλε-
κτρισμού (KESH).  
Μετά από το διαχωρισμό της KESH 
(εταιρεία παραγωγής ρεύματος) 
από την εταιρεία διανομής του ρεύ-
ματος OSSH (έχει πωληθεί σε τσε-
χική εταιρεία), η KESH έχει μετα-

τραπεί σε κερδοφόρα εταιρεία λόγω 
της πώλησης ρεύματος.  
Τα κέρδη της εταιρείας πέρυσι από 
την εξαγωγή ρεύματος ήταν 25 ε-
κατ. Ευρώ, ενώ φέτος αναμένεται 
να διπλασιαστούν.  
Η κυβέρνηση στα οικονομικά της 
σχέδια για την περίοδο 2010-2012, 
γράφει η εφημερίδα, έχει αποφασί-
σει να ιδιωτικοποιήσει και τον το-
μέα παραγωγής ρεύματος (δηλαδή 
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να πωλήσει την KESH), εγείροντας 
με τον τρόπο αυτό υπόνοιες για την 
ιδιωτικοποίηση αυτή.  
Μια επιχείρηση, σχολιάζει η εφη-
μερίδα, πωλείται όταν βρίσκεται σε 
δύσκολη οικονομική κατάσταση ή 
όταν υπάρχει δυσκολία διαχείρισής 
της, στις σημερινές συνθήκες όμως, 
όταν η KESH είναι κερδοφόρα, δε 

χρειάζεται να την αγοράσει ξένος 
ιδιοκτήτης.  
Επιπλέον, η ιδιωτικοποίηση των 
υδροηλεκτρικών σταθμών που θα 
συνοδεύσουν την πώληση της 
KESH, καθώς αυτή τους διαχειρίζε-
ται, καταλήγει η εφημερίδα, δε θε-
ωρείται έξυπνη απόφαση. 

 
 

Δηλώσεις του ΥΠ.ΕΞ. Ilir Meta 
 

1 Φεβρουαρίου 2010: Ο αντιπρόε-
δρος της αλβανικής κυβέρνησης και 
υπουργός Εξωτερικών Ilir Meta, 
σύμφωνα με τις κυριότερες εφημε-
ρίδες, είχε χθες συνάντηση με δη-
μοσιογράφους, στους οποίους μί-
λησε τόσο για την πολιτική κατά-
σταση στη χώρα, όσο και για το 
ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης που συνιστά στα δύο μεγά-
λα κόμματα να ξεκινήσουν διάλο-
γο.  
Ο Meta στη συνάντηση δέχθηκε και 
ερωτήσεις για την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου να 
απορρίψει την Ελληνοαλβανική 
Συμφωνία για την οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών.  
Ειδικότερα, ο Meta δήλωσε: «Το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο έχει δικαί-
ωμα και εντολή να λαμβάνει απο-
φάσεις για κάθε υπόθεση, συμπε-
ριλαμβανομένης και της αναφερό-
μενης. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι 
να σεβαστούμε και θα σεβαστούμε 
την απόφασή του. Δε γνωρίζουμε 
ακόμα τους λόγους για τους οποί-
ους το Δικαστήριο απέρριψε τη 

Συμφωνία, η απόφαση δεν έχει δο-
θεί ακόμα στη δημοσιότητα. Τη 
στιγμή που η απόφαση του Συ-
νταγματικού θα δοθεί στη δημοσιό-
τητα, εμείς αναμφίβολα θα δώσου-
με διευκρινίσεις εξ ονόματος της 
ομάδας διαπραγμάτευσης για όλα 
τα επιχειρήματα στα οποία στηρί-
χθηκε το Συνταγματικό Δικαστήριο 
για την έκδοση της απόφασής του. 
Εγώ όμως ως υπουργός Εξωτερικών 
της Αλβανίας δεν μπορώ να κλείσω 
τα μάτια και δεν μπορώ να σιωπή-
σω όταν ακραία στοιχεία στην αλ-
βανική πολιτική, που ευτυχώς είναι 
μειοψηφία και απομονωμένοι από 
την κοινωνία μας, προσπαθούν 
διαρκώς να δηλητηριάσουν τις σχέ-
σεις μεταξύ των δύο χωρών και των 
δύο λαών, με διάφορες τοποθετή-
σεις που δεν εξυπηρετούν κανέναν 
εκτός από τις ομάδες εκείνες που 
επιδιώκουν να φέρουν τις σχέσεις 
πίσω στο παρελθόν, τη στιγμή που 
η βασική δέσμευση της Αλβανίας 
είναι η ένταξή της στην Ε.Ε. Η Ελ-
λάδα είναι ένας από τους κυριότε-
ρους υποστηρικτές της Αλβανίας 
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και της Δυτικής Βαλκανικής για έ-
νταξη στην Ε.Ε. και για τη φιλελευ-
θεροποίηση των θεωρήσεων στο 
χώρο Σένγκεν. Εγώ δεν μπορώ να 
σιωπήσω σε αυτή την κατεύθυνση. 
Εμείς όμως ως κυβέρνηση θα σεβό-
μαστε πάντα τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων, και όταν μας αρέ-
σουν, και όταν δεν μας αρέσουν».   
Στην ερώτηση εάν θα υπάρξει νέα 
Συμφωνία με την Ελλάδα, ο Meta 
απάντησε: «Η οριοθέτηση των θα-
λασσίων συνόρων, τόσο με την Ελ-
λάδα όσο και με το Μαυροβούνιο, 
αποτελεί προτεραιότητα για την 
κυβέρνησή μας, διότι, πρώτον, απο-
τελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία 
ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε., 
και, δεύτερον, διότι εντάσσεται στα 
θέματα με τους γείτονες που δεν 
έχουν βρει ακόμα λύση και που η 
λύση του παρέχει τη δυνατότητα 
στη χώρα να αξιοποιήσει το θα-
λάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο».  
Στην ερώτηση ότι διατυπώθηκαν 
ιδέες στη νέα διαπραγμάτευση να 
ζητηθεί παρουσία του ΝΑΤΟ, για 
να έχει η Συμφωνία μεγαλύτερη 
αξιοπιστία, ο Meta απάντησε: «Δεν 
πιστεύω ότι είναι η στιγμή για να 
μιλήσουμε για θέματα τεχνικής 
φύσεως και, όπως τόνισα, θα περι-
μένουμε την απόφαση του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου, θα μελετή-
σουμε με προσοχή τα επιχειρήματά 
του και βάσει αυτών θα κάνουμε 
και τις διευκρινίσεις. Αναμφίβολα 
θα εξετάσουμε όλους τους συνταγ-
ματικούς και νόμιμους τρόπους για 
να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. 
Το θέμα των θαλασσίων συνόρων 

με την Ιταλία έχει κλείσει και για 
εμάς αποτελεί προτεραιότητα να 
κλείσουμε αυτό το θέμα και με την 
Ελλάδα και με το Μαυροβούνιο. 
Αυτές είναι προτεραιότητες τις ο-
ποίες θα προωθήσουμε με πλήρη 
διαφάνεια».  
Στην ερώτηση: «όταν μιλάτε για 
εξτρεμιστικές ομάδες, αναφέρεστε 
σε πολιτικές ομάδες ή σε πρόσωπα 
που βρίσκονται εκτός πολιτικής;», ο 
Meta απάντησε: «Νομίζω ότι ήμουν 
πολύ ξεκάθαρος. Δείτε εκείνους 
που όλη την ημέρα ασχολούνται με 
τη δημιουργία κλίματος καχυποψί-
ας και μίσους μεταξύ των δύο λα-
ών, τη στιγμή που εμείς έχουμε 
στην Ελλάδα περίπου ένα εκατ. 
Αλβανούς και όταν είναι γνωστό 
πως η Ελλάδα είναι από τους βασι-
κούς υποστηρικτές της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης της Αλβανίας, της 
φιλελευθεροποίησης των θεωρή-
σεων για όλους τους αλβανούς, έτσι 
όπως ήταν ένας σθεναρός υποστη-
ρικτής της ένταξής μας στο ΝΑΤΟ. 
Δε γνωρίζω, ποιον εξυπηρετούν τέ-
τοιες θέσεις και τέτοιες πολιτικές 
τοποθετήσεις; Σε περίπτωση που 
έχουν κάποιο πρόβλημα με την αλ-
βανική κυβέρνηση, αυτό είναι ένα 
άλλο θέμα και ο καθένας έχει άλ-
λους τρόπους και δρόμους για να 
εκφράσει την αντίθεσή του με τον 
τρόπο με τον οποίο ενεργεί η αλβα-
νική κυβέρνηση. Κανένας όμως δεν 
έχει δικαίωμα να δηλητηριάσει τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και 
των δύο λαών, διότι οι σχέσεις αυ-
τές δεν είναι σχέσεις μεταξύ δύο 
κυβερνήσεων».  
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Τέλος, στην ερώτηση εάν η Ελλάδα 
εξέφρασε κάποια επιφύλαξη σχετι-
κά με την απόφαση του Δικαστηρί-
ου, ο Meta απάντησε: «Η στάση της 
Ελλάδας ήταν πολύ άψογη, σέβο-
νται τους αλβανικούς θεσμούς, 
πράγμα που το επιβεβαίωσε και ο 
Έλληνας αναπληρωτής υπουργός 
εξωτερικών κ. Δρούτσας εδώ στα 
Τίρανα, απαντώντας σε ερωτήσεις 
σας».  
Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα 
«Shekulli», η οποία ήταν από τους 
επικριτές της Συμφωνίας, δημοσι-
εύοντας σήμερα τις δηλώσεις Meta, 
σχολιάζει ότι «ο Meta, όπως και η 
πρώην ΥΠΕΞ της Ελλάδος κ. Μπα-
κογιάννη, κατηγόρησε χθες αλβα-
νικούς ακραίους κύκλους για την 
ακύρωση της Συμφωνίας».  
Η ίδια εφημερίδα φιλοξενεί και συ-
νέντευξη του Pajtim Bello, πρώην 
μέλους του Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος, πρώην υφυπουργού Ε-
θνικής Οικονομίας επί κυβέρνησης 
του ΣΚ, ο οποίος χαρακτηρίζει τη 
Συμφωνία «τυχοδιωκτισμό και πο-
λιτική μυωπία της κυβέρνησης», 
προσθέτοντας ότι «η απόφαση του 

Δικαστηρίου έκανε να χαρούν όλοι 
οι Αλβανοί, διότι επανέφερε την 
αξιοπρέπεια της χώρας και της ε-
πέστρεψε ένα δικαίωμα που της 
ανήκει».   
Οι σημερινές εφημερίδες «Gazeta 
Shqiptare» και «Ballkan» αναφέρο-
νται στις δηλώσεις που έκανε πριν 
από λίγες μέρες στο ραδιόφωνο της 
ΝΕΤ ο Έλληνας αναπληρωτής 
ΥΠΕΞ κ. Δρούτσας σχετικά με τη 
σύντομη συνάντηση που είχε στο 
Λονδίνο με τον Αλβανό ΥΠΕΞ Ilir 
Meta.  
Η «Gazeta Shqiptare» δημοσιεύει επί-
σης δηλώσεις του επίτιμου προέ-
δρου του Ρεπουμπλικανικού κόμ-
ματος Sabri Godo, ο οποίος κατηγο-
ρεί την ελληνική πλευρά για «επι-
θετικότητα» στις αντιδράσεις της 
για την απόφαση του Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου, την κατηγορεί ότι 
«θέλησε να επωφεληθεί σε βάρος 
της αλβανικής πλευράς με τη Συμ-
φωνία» και προτείνει ως λύση νέα 
διαπραγμάτευση της Συμφωνίας με 
διεθνή εποπτεία εμπειρογνωμό-
νων, για παράδειγμα του ΝΑΤΟ. 

 
 

Σχετικά με τα δύο «κόμματα των Τσάμηδων» 
 

1 Φεβρουαρίου 2010: Δύο εφημερί-
δες και συγκεκριμένα η σημερινή 
«Gazeta Shqiptare» και η χθεσινή 
«Shqip» αναφέρονται σε συνάντηση 
που είχε στην Αυλώνα με οπαδούς 
του κόμματός του ο Tahir Muhedini, 
πρόεδρος του ενός από τα δύο κόμ-
ματα των Τσάμηδων, του Κόμματος 

για Δικαιοσύνη και Ολοκλήρωση 
(PDI).  
Σύμφωνα με την «Gazeta Shqiptare», 
ο Muhedini κατηγόρησε τον 
Shpetim Idrizi, πρόεδρο του άλλου 
κόμματος των Τσάμηδων, του Κόμ-
ματος για Δικαιοσύνη και Ενότητα 
(PDU) και τον βουλευτή του ίδιου 
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κόμματος Dashamir Tahiri ότι υπο-
νομεύουν το «τσάμικο ζήτημα» και 
τους κάλεσε να εγκαταλείψουν αυ-
τό το δρόμο και να ενωθούν όλοι 
μαζί για την «κοινή υπόθεση».  
Το «τσάμικο», δήλωσε ο Muhedini, 
μπορεί να λυθεί μόνο πολιτικά και, 
για το σκοπό αυτό, το κόμμα του, 
συνέχισε, έχει υπογράψει πολιτική 
συμφωνία με τον Berisha.  
«Θεωρούμε ότι η συνεργασία με το 
ΔΚ θα είναι μακροπρόθεσμη. Τη 
συμφωνία που εμείς έχουμε με το 
ΔΚ την υπονομεύει το PDU. H 
‘’Τσαμουριά’’ δεν είναι μονοπώλιο 
κανενός, ούτε δικό μου, ούτε του 
Ιντρίζι» - δήλωσε ο Muhedini.  
Η «Shqip», αναφερόμενη στη συνά-
ντηση του Muhedini στην Αυλώνα, 
γράφει ότι σκοπός της ήταν να 
προβάλει τη δραστηριότητα αυτού 
του κόμματος για την επίλυση του 
«τσάμικου».  

Σημαντικό κομμάτι της ομιλίας 
του, γράφει η εφημερίδα, ο Mu-
hedini το αφιέρωσε στις σχέσεις του 
κόμματός του με το έτερο «κόμμα 
των Τσάμηδων», ζητώντας για μία 
ακόμα φορά τη συνεργασία των 
δύο κομμάτων.  
Ο Muhedini δήλωσε ότι είναι πρό-
θυμος τα δύο κόμματα να ενωθούν, 
να παραμείνει όμως το όνομα του 
κόμματος (PDI), έδωσε δε και προ-
θεσμία για την ένωση, μέχρι την 
20ή Φεβρουαρίου.  
Τα δύο κόμματα, σύμφωνα με τον 
Muhedini, θα πρέπει να ενωθούν 
πριν από αυτήν την ημερομηνία, οι 
πρόεδροι των δύο κομμάτων να πα-
ραιτηθούν και το κοινό συνέδριο 
των κομμάτων να αποφασίσει 
ποιος θα είναι ο μελλοντικός αρχη-
γός του νέου κόμματος. 

 
 

Άρθρο για την απογραφή του πληθυσμού με αναφορά  
σε παλαιότερο βιβλίο 

 
1 Φεβρουαρίου 2010: Η κυριακάτι-
κη εφημερίδα «Tirana Observer» δη-
μοσιεύει άρθρο του συνεργάτη της 
Valter Gjoni, με τίτλο: «Πότε, ποιος 
και πώς έκανε την πρώτη απογρα-
φή στην Αλβανία», το οποίο ανα-
φέρεται στο βιβλίο του Teqi Selenica 
με τίτλο: «H Αλβανία το 1927», που 
κυκλοφόρησε το 1928 και που ανα-
φέρεται και στην απογραφή του 
πληθυσμού που έγινε στην Αλβα-
νία το 1927.  

Ο Teqi Selenica διετέλεσε Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργικού Συμ-
βουλίου της Αλβανίας.  
Η πρώτη απογραφή στην Αλβανία, 
σύμφωνα με τον Selenica, έγινε το 
1923 και έδειξε ότι ο αριθμός των 
κατοίκων της χώρας εκείνη την πε-
ρίοδο ήταν 814.000 άτομα.  
Η δεύτερη και πιο σοβαρή απογρα-
φή έγινε το 1927. Από την απογρα-
φή αυτή προέκυψε ότι το σύνολο 
του πληθυσμού της χώρας ήταν 
833.618 κάτοικοι.  
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Ο Selenica γράφει σχετικά στο βι-
βλίο του: «Από το σύνολο των 
833.618 ατόμων που ζουν στην Αλ-
βανία, 20.000 είναι ελληνόφωνοι 
της επαρχίας Δελβίνου και μια μι-
κρή μειονότητα βουλγάρων ζει στα 
σύνορα, στην περιοχή της λίμνης 
Πρέσπας. Εκτός από αυτούς, στην 
Αλβανία δεν υπάρχουν άλλοι πολί-
τες ξένης εθνικότητας. Οι ελληνό-

φωνοι και οι βούλγαροι, σε γενικές 
γραμμές, δεν έχουν δικά τους σπί-
τια και γη, αλλά είναι γεωργοί στα 
εδάφη των Αλβανών, οι οποίοι τους 
έφεραν από μακριά, για να δουλέ-
ψουν τα χωράφια τους, την εποχή 
που οι Αλβανοί δεν μπορούσαν να 
αφήσουν το όπλο από το χέρι και 
να πιάσουν τον κασμά». 

  
 

Η ατζέντα του Στρασβούργου για την κρίση 
 

1 Φεβρουαρίου 2010:  Όπως σχο-
λιάζει σε αναλυτικό σημερινό ρε-
πορτάζ η εφημερίδα «Shqip», η α-
ντιπροσωπεία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που αναμένεται στην Αλ-
βανία για να συμβάλει στην αντι-
μετώπιση της πολιτικής κρίσης, δεν 
πρόκειται να φύγει από τη χώρα αν 
δεν πραγματοποιηθεί πολιτική σύ-
σκεψη υπό την προεδρία του πρόε-
δρου της Δημοκρατίας Bamir Topi, 
ανεξάρτητα αν κάποιο μέρος ενδέ-
χεται να απουσιάσει από αυτήν.  
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, 
συνεχίζει η εφημερίδα, η μορφή 
των διαπραγματεύσεων της απο-
στολής του Στρασβούργου θα είναι 
πολύ «επιθετική», καθώς έχει ετοι-
μαστεί ένα πολύ εντατικό σχέδιο 
επαφών και συζητήσεων.  
Σήμερα στο Στρασβούργο συνα-
ντάται η ομάδα που θα ταξιδέψει 
στην Αλβανία και αποτελείται από 
τους: Mevlut Avusoglu, πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, Luc Van 
Den Brande, επικεφαλής της κοινο-

βουλευτικής ομάδας των Λαϊκών 
Κομμάτων, Andreas Gross, πρόεδρο 
της ομάδας των σοσιαλιστών, 
Konstantin Kosachev, αντιπρόεδρο 
της ομάδας των ευρωπαίων δημο-
κρατών, Anne Brasseur, επικεφαλής 
της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων, 
και Tiny Cox, επικεφαλής της ομά-
δας της ευρωπαϊκής αριστεράς.  
Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέ-
χουν έχοντας ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο και οι δύο εισηγητές για την 
Αλβανία, David Wilshire και Jaakko 
Lakkso. Στη σημερινή συνάντηση 
αναμένεται να καθοριστεί η ημε-
ρομηνία αναχώρησης της αποστο-
λής για τα Τίρανα.  
Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της, η αντιπροσωπεία της Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης του Σ.τ.Ε. 
αναμένεται να συναντηθεί με τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας Bamir 
Topi, με την πρόεδρο του Κοινο-
βουλίου Topalli, με τον πρωθυ-
πουργό Sali Berisha, τον πρόεδρο 
του ΣΚ Edi Rama και τον αντιπρόε-
δρο της κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ilir 
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Meta. Επίσης θα έχουν συναντήσεις 
με τους διπλωματικούς εκπροσώ-
πους της Ε.Ε., του ΟΑΣΕ και των 
ΗΠΑ στα Τίρανα.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, αν και 
η γκάμα της ατζέντας της αποστο-
λής του Συμβουλίου της Ευρώπης 
είναι ευρεία, τα δυο σημαντικότερα 
πρόσωπα που βρίσκονται στο στό-
χο αυτής της αποστολής είναι οι 
δύο κύριοι πολιτικοί ηγέτες Sali Ber-
isha και Edi Rama.  
Από διπλωματικές πηγές γνωστο-
ποιείται ότι η στρατηγική των συ-
ζητήσεων θα είναι «επιθετική» και 
ότι η αποστολή δε θα αποχωρήσει 
από τις συναντήσεις αν δεν εξα-
σφαλίσει τη δέσμευση των δύο αρ-
χηγών για πολιτικό διάλογο.  
Από τον πρωθυπουργό Berisha θα 
ζητηθεί να επιβεβαιώσει την συμ-
μετοχή του σε κοινό τραπέζι συζή-
τησης με τον πρόεδρο της Δημο-

κρατίας Topi και την απόφασή του 
για την δημιουργία εξεταστικής ε-
πιτροπής για τις εκλογές της 28ης 
Ιουνίου, ενώ από τον πρόεδρο του 
ΣΚ Rama, εκτός από την επιβεβαί-
ωση της συμμετοχής του στη συνά-
ντηση υπό τον πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Topi, θα ζητηθεί να επιβε-
βαιώσει ότι η αντιπολίτευση θα ε-
πιστρέψει στο Κοινοβούλιο μετά 
την απόφαση σύστασης της εξετα-
στικής επιτροπής.  
Σε ό,τι αφορά το θέμα των καλπών 
της 28ης Ιουνίου, που θεωρείται 
κλειδί για την εξεύρεση λύσης, ελ-
πίζεται ότι θα λυθεί κατά την πο-
ρεία των διαπραγματεύσεων, με 
πιθανή την πραγματοποίηση για 
αυτό το σκοπό συνάντησης κορυ-
φής Berisha-Rama, παρουσία του 
πρόεδρου της Δημοκρατίας Topi και 
εκπροσώπου της Ε.Ε. 

 
 

Άρθρο για την απογραφή 
 

 2 Φεβρουαρίου 2010: Η μικρής κυ-
κλοφορίας αλβανική εφημερίδα 
«Sot» φιλοξενεί στο σημερινό της 
φύλλο άρθρο με τον τίτλο «Γιατί 
πρέπει να γίνει η απογραφή του 
πληθυσμού με το εθνικό και θρη-
σκευτικό κριτήριο», γραμμένο από 
τον συνεργάτη της Olsi Jazexi.  
Ο αρθρογράφος στο σημερινό δη-
μοσίευμα τάσσεται εναντίον όλων 
εκείνων που ζητούν να αφαιρεθούν 
από το ερωτηματολόγιο της απο-
γραφής οι ερωτήσεις για την εθνική 
και τη θρησκευτική ταυτότητα και 

ζητά ανοικτά η απογραφή να πε-
ριέχει αυτά τα στοιχεία.  
Ο Jazexi, ωστόσο, διατυπώνει αυτό 
το αίτημα, ξεκινώντας από ακραίες 
μουσουλμανικές και ισλαμικές πε-
ποιθήσεις.  
Στο άρθρο του ο Jazexi σχεδόν ταυ-
τίζει το Ισλάμ με τον αλβανισμό 
γράφοντας: «Λόγω του ότι το Ισλάμ 
είναι στενά συνδεδεμένο με τον 
αλβανισμό, οι αλβανοί έχουν δι-
καίωμα να μάθουν τι έχει συμβεί 
με αυτούς τα τελευταία 70 χρόνια, 
μετά από τα πειράματα του κομ-
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μουνισμού και των προσπαθειών 
να τους κάνουν ευρωπαίους που 
αυτοί έχουν υποστεί στη ράχη 
τους».  
Σε αντίθεση με άρθρα διαφόρων 
αναλυτών που ισχυρίζονται ότι 
στην Αλβανία δεν υπάρχει εθνικό 
πρόβλημα, ο Jazexi γράφει: «Από 
τότε που ιδρύθηκε το εθνικό αλβα-
νικό κράτος, το project εκσυγχρονι-
σμού και εξευρωπαϊσμού που ε-
φαρμόστηκε στόχευε και πέτυχε 
δύο πράγματα: τη διάλυση των ε-
θνοτήτων που ζούσαν στη χώρα 
από την εποχή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και την αποδυνά-
μωση και καταστροφή του Ισλάμ 
και της Ορθοδοξίας. Η πολιτική 
που το κράτος ακολούθησε από τό-

τε που ιδρύθηκαν η Μουσουλμανι-
κή Κοινότητα και η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία Αλβανίας τη δεκαετία του 
1920, όχι μόνο απαγόρευσε στις δύο 
αυτές κοινότητες να έχουν δεσμούς 
με τα πνευματικά τους κέντρα, το 
Χαλιφάτο και το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης αντίστοιχα, 
αλλά ταυτόχρονα κατέστρεψε τα 
θρησκευτικά τους ιδρύματα και μα-
ζί με αυτά και εθνικές ταυτότητες 
όπως Βλάχους, Έλληνες, Τούρκους, 
Ρομ, Αιγύπτιους, Γκοράνιους, Γκο-
λομπόρντας (οι δύο τελευταίες κοι-
νότητες ζουν στην ΒΑ Αλβανία, εί-
ναι μουσουλμάνοι και μιλούν σλά-
βικη διάλεκτο, που υπήρχαν εντός 
αυτών των δύο ιστορικών μιλέτ».

 
 

Κατατίθεται το νομοσχέδιο σχετικά με την αγορά  
πέντε ελικοπτέρων 

 
2 Φεβρουαρίου 2010: Κατατέθηκε 
στη Βουλή το νομοσχέδιο μαζί με το 
επεξηγηματικό υλικό για την αγο-
ρά πέντε ελικοπτέρων από το γαλ-
λογερμανικό όμιλο Eurocopter, 
γράφει η σημερινή «Shqip».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ο-
ποία επικαλείται το νομοσχέδιο, η 
αγορά αυτή θα κοστίσει στην Αλ-
βανία 15-20% του συνόλου των α-
μυντικών δαπανών για τα τέσσερα 
επόμενα χρόνια.  
Για την αγορά των πέντε ελικοπτέ-
ρων, οι δαπάνες της περιόδου 2010-
2013 θα ανέλθουν στο ποσό των 
13,2 δισεκ. Αλβανικών λεκ. Μόνο 
για φέτος οι πληρωμές για τα ελι-

κόπτερα ανέρχονται σε 3 δισεκ. 
Λεκ, ήτοι 15% του συνολικού κον-
δυλίου 18 δισεκ. Λεκ που έχει στη 
διάθεσή του το υπουργείο Άμυνας.  
Η αύξηση του προϋπολογισμού του 
υπουργείου Άμυνας έγινε το 2007, 
όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να 
εκπληρώσει τους όρους που απαιτεί 
η ένταξη μιας χώρας στο ΝΑΤΟ, 
δηλαδή αμυντικό προϋπολογισμό 
σε ύψος 2% του ΑΕΠ της. Η Αλβα-
νία κατέχει σήμερα 12 μεταφορικά 
ελικόπτερα,  γερμανική δωρεά του 
2004, που χρησιμοποιούνται για 
στρατιωτικούς, αλλά και για πολι-
τικούς σκοπούς.  
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Τα τελευταία χρόνια, σχολιάζει η 
εφημερίδα, η αλβανική κυβέρνηση 
εφαρμόζει, καθώς φαίνεται, τη «δι-
πλωματία των όπλων», δηλαδή α-
γορά ακριβών εξοπλισμών με α-
ντάλλαγμα τα πολιτικά οφέλη. 
Στην προκειμένη περίπτωση, στό-
χος είναι η υποστήριξη της Γαλλίας 

προς την ένταξη της Αλβανίας 
στην Ε.Ε, με αντάλλαγμα την αγο-
ρά γαλλικών ελικοπτέρων. Πριν 
από δύο χρόνια, επίσης, η Αλβανία 
υπέγραψε με την Ολλανδία συμ-
φωνία για την αγορά 4 σύγχρονων 
περιπολικών αξίας 16 εκατ. Ευρώ 
για την αλβανική ακτοφυλακή.

 
 

Το «κόμμα των Τσάμηδων» PDU οργανώνει  
τις κομματικές του δομές 

 
2 Φεβρουαρίου 2010: Ο βουλευτής 
Shpetim Idrizi, πρόεδρος του ενός 
από τα δύο «κόμματα των Τσάμη-
δων», του κόμματος για Δικαιοσύνη 
και Ενότητα (PDU), σημειώνει στο 
σημερινό της φύλλο η εφημερίδα 
«Panorama», σε συνάντηση που είχε 
με οπαδούς του στην πόλη της Αυ-
λώνας, δήλωσε ότι το PDU στοχεύει 
να πραγματοποιήσει το Συνέδριό 
του μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, 
ενώ μέχρι τον Ιούνιο το κόμμα προ-
βλέπει να ολοκληρώσει τη συγκρό-
τηση των κομματικών δομών σε 
όλα τα παραρτήματά του.  

«Εμείς προσδοκούμε να είμαστε οι 
αληθινοί Αλβανοί του 21ου αιώνα 
για να εργαστούμε για μια υπόθε-
ση που μας τιμά όλους, την εθνική 
υπόθεση, και για το ‘’τσάμικο’’ που 
είναι το πιο σημαντικό συστατικό 
της, το οποίο παραμένει ακόμα χω-
ρίς λύση» - δήλωσε ο Idrizi στην 
Αυλώνα.  
Το PDU, συνέχισε ο Idrizi, θα είναι 
ένα κόμμα οργανωμένο σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο και οι κομματι-
κές δομές θα είναι προσαρμοσμέ-
νες όσο πιο καλά γίνεται στο εκλο-
γικό σύστημα της χώρας. 

 
 

Άρθρο για το ζήτημα του νόμου του εμπολέμου 
 

2 Φεβρουαρίου 2010: Η φιλοκυβερ-
νητική εφημερίδα «Standart» φιλο-
ξενεί στο χθεσινό της φύλλο άρθρο 
με τον τίτλο «Να γιατί δεν υφίστα-
ται πια ο νόμος του εμπολέμου με 
την Ελλάδα», γραμμένο από τον 
Πασχάλη Χατζή (Νομικός στο ε-
πάγγελμα, με καταγωγή από το 
Πωγώνι Αργυροκάστρου). 

Ο Χατζής στο άρθρο του κάνει με-
ταξύ άλλων και τις ακόλουθες δια-
τυπώσεις: «Το 1939 η Αλβανία κα-
τακτήθηκε από την Ιταλία. Ο πό-
λεμος του 1940 ήταν μεταξύ του ι-
ταλογερμανικού άξονα από τη μία 
και της Ελλάδος από την άλλη, όχι 
όμως με την κατεχόμενη Αλβανία, 
στην οποία η κυβέρνηση των κου-
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ίσλινγκ δεν είχε καμία νόμιμη ε-
ντολή να λάμβανε κυρίαρχες απο-
φάσεις κήρυξης πολέμου. Η νόμιμη 
κυβέρνηση της Αλβανίας έφυγε το 
1939 από την Αλβανία και εγκατα-
στάθηκε σε συμμαχικές χώρες που 
ήταν σε πόλεμο με τον Άξονα. Ως 
εκ τούτου, προκύπτει ότι η κατά-
σταση του εμπολέμου με την Ελλά-
δα ήταν ένα ιστορικό παράδοξο, 
που το εκμεταλλεύτηκε ο ελληνι-
κός σοβινισμός για άλλους πολιτι-
κούς σκοπούς».  
Ο Χατζής θεωρεί επίσης άδικο το 
γεγονός ότι η Αλβανία συμπεριλή-
φθηκε στο βασιλικό διάταγμα του 
Νοεμβρίου 1940, το οποίο θεωρούσε 
την Αλβανία εχθρική χώρα, διότι η 
Αλβανία, σύμφωνα με τον Χατζή, 
ήταν χώρα υπό ιταλική κατοχή.  
Στη συνέχεια ο Χατζής θεωρεί σω-
στή την ενέργεια της κυβέρνησης 
του Α. Παπανδρέου η οποία το 1987, 
με απόφασή της, ακύρωσε το νόμο 
του εμπολέμου με την Αλβανία.  
Σύμφωνα με τον Χατζή, από νομι-
κής άποψης, η κυβέρνηση Παπαν-
δρέου είχε δικαίωμα να προβεί σε 
άρση του εμπολέμου. Την ύπαρξη 
του εμπολέμου μέχρι το 1987, ο Χα-
τζής τη θεωρεί αντιϊστορική, αντι-
πολιτική και αναχρονιστική.  
Το εμπόλεμο, γράφει ο Χατζής, το 
διατήρησαν ελληνικοί σοβινιστικοί 
κύκλοι. Ως αποτέλεσμα των προα-
ναφερόμενων, δηλαδή της ανυπαρ-
ξίας του εμπολέμου, γράφει ο Χα-
τζής, καθήκον της αλβανικής κυ-

βέρνησης και των Αλβανών πολιτι-
κών, δεν είναι να συζητήσουν για 
μια κατάσταση η οποία δεν υπάρ-
χει, αλλά να ζητήσει δια της θεσμι-
κής οδού από την ελληνική κυβέρ-
νηση να λύση νομικά και στην 
πράξη τα καθήκοντα που απορρέ-
ουν από την άρση του εμπολέμου. 
Η de jure άρση του εμπολέμου φέρ-
νει και την ακύρωση του καθεστώ-
τος της συντηρητικής κατάσχεσης 
(μεσεγγύησης) που επιβλήθηκε επί 
των περιουσιών των Αλβανών πο-
λιτών που κατοικούσαν στην Ελλά-
δα.  
«Υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές και 
άλλοι», γράφει ο Χατζής, «που κά-
νουν σύγχυση μεταξύ του εμπολέ-
μου και των δικαιωμάτων των 
Τσάμηδων, που εκδιώχθηκαν βάρ-
βαρα από το νόμιμο κράτος τους». 
Πρόκειται, σύμφωνα με τον Χατζή, 
για δύο διαφορετικά προβλήματα, 
που απαιτούν διαφορετικές λύσεις.  
«Οι Τσάμηδες, ως πρώην Έλληνες 
υπήκοοι, θα πρέπει να έχουν τη βο-
ήθεια της αλβανικής κυβέρνησης 
και των αλβανών πολιτικών, ώστε 
ειδικά το αίτημά τους για τις πε-
ριουσίες να βρει λύση όχι με το νό-
μο του εμπολέμου, με τον οποίο δεν 
έχει καμία σχέση, αλλά μέσω του 
νόμιμου δικαιώματος τους ως ιδιο-
κτητών, σε συνταύτιση με τις διε-
θνείς συμβάσεις για την προστασία 
του δικαιώματος για ιδιοκτησία» - 
καταλήγει ο Χατζής. 
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Δηλώσεις Imami για την απόφαση του Συνταγματικού Δικα-
στηρίου για την Ελληνοαλβανική Συμφωνία 

 
3 Φεβρουαρίου 2010: Ο υπουργός 
Άμυνας της Αλβανίας Arben Imami, 
σύμφωνα με τη «Shqip» και τη «Ga-
zeta Shqiptare», εξερχόμενος χθες 
από τη συνεδρίαση της Αμυντικής 
Επιτροπής της Βουλής, απάντησε 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, με-
ταξύ άλλων και για την απόφαση 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
που απέρριψε τη Συμφωνία με την 
Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες.  
Ο Αλβανός υπουργός Άμυνας δή-
λωσε: «Για μια διεθνή συμφωνία, η 
κυβέρνηση είναι ένας από τους πα-
ράγοντες, άλλοι παράγοντες είναι 

ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η 
Βουλή, το Συνταγματικό Δικαστή-
ριο. Όταν μιλά το δικαστήριο, οι 
άλλοι σιωπούν. Θα περιμένουμε 
την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, διότι ακόμα δεν την 
έχουμε δει, ούτως ώστε να δούμε τι 
είναι τυπικό και τι όχι. Στη συνέ-
χεια, βάσει των καθηκόντων που 
θα ανατεθούν, για νέα ομάδα ερ-
γασίας ή για οποιαδήποτε επανα-
διαπραγμάτευση με την ελληνική 
πλευρά, εμείς θα προσπαθήσουμε 
να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά 
μας». 

 
 

Κλείνουν για δύο ημέρες για τα αυτοκίνητα οι συνοριακοί 
σταθμοί με την Ελλάδα 

 
3 Φεβρουαρίου 2010: Οι κυριότερες 
σημερινές εφημερίδες καθώς και οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν 
ανακοίνωση της αλβανικής αστυ-
νομίας, σύμφωνα με την οποία τα 
συνοριακά σημεία διάβασης με την 
Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά 

για δύο ημέρες μόνο για τα αυτοκί-
νητα και όχι για τους πολίτες, λόγω 
της απεργίας των εργαζομένων στα 
ελληνικά τελωνεία. Η ανακοίνωση 
της αλβανικής αστυνομίας έγινε 
μετά από σχετική ενημέρωση που 
είχε από την ελληνική πλευρά. 

 
 

Άρθρα ελληνικού ενδιαφέροντος σε αλβανικές εφημερίδες 
 

3 Φεβρουαρίου 2010: Οι σημερινές 
φιλοκυβερνητικές εφημερίδες «55» 
και «Standart» αναδημοσιεύουν 
σχόλιο του Καρλ Ζαβάντσκι στην 
Deutsche Welle με θέμα την οικο-
νομική κρίση στην Ελλάδα.  

Η «Standart» βάζει στο σχόλιο τον 
τίτλο: «Η Ελλάδα έκανε ζημιά στην 
Ευρωζώνη», ενώ η «55» βάζει στο 
σχόλιο τον τίτλο: «Ευρωπαίοι οικο-
νομολόγοι θεωρούν την Ελλάδα ως 
το μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης».  
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«Ορθόδοξη εκκλησία στο φρούριο του Τεπελενίου» 

 
4 Φεβρουαρίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip» δημοσιεύει άρ-
θρο με τον τίτλο «Ορθόδοξη εκκλη-
σία στο φρούριο του Τεπελενίου», 
γραμμένο από τον Gendjan Sala, 
στο οποίο, με αφορμή την ορθόδοξη 
εκκλησία που κτίστηκε πριν ένα 
χρόνο στην πόλη Τεπελενίου, θέτει 
το ερώτημα: «Πόσοι ορθόδοξοι είναι 
στο Τεπελένι; Μόνο μια οικογένεια 
μειονοτικών. Τότε γιατί να κτισθεί 
εκκλησία;».  
Στη συνέχεια ο Sala κατηγορεί τον 
Berisha ότι υπέκυψε στις πιέσεις της 

Ελλάδος να κάνει απογραφή με 
ερωτήσεις για την εθνική και τη 
θρησκευτική ταυτότητα, τον κατη-
γορεί για παζαρέματα με την Ελ-
λάδα, τον κατηγορεί ότι βοήθησε 
τον Μπολάνο να εκλεγεί δήμαρχος 
της Χιμάρας, ότι επέτρεψε την ανέ-
γερση κοιμητηρίων για τους Έλλη-
νες στρατιώτες του 1940, ότι επέ-
τρεψε τον «εξελληνισμό» της Αλ-
βανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι 
αγνοεί το «τσάμικο» κ.ά.

 
 

Τα αλβανικά Μ.Μ.Ε. για την υπογραφή της Συμφωνίας  
για τις Πρέσπες 

 
4 Φεβρουαρίου 2010: Οι υπουργοί 
Περιβάλλοντος Αλβανίας, Ελλάδας 
και ΠΓΔΜ, αναφέρει η «Gazeta 
Shqiptare» και άλλες εφημερίδες, 
υπέγραψαν στις 2 Φεβρουαρίου τη 
Συμφωνία για τη λίμνη των Πρε-
σπών και τη μετατροπή του χώρου 
σε διασυνοριακό πάρκο.  
Ο Αλβανός υπουργός Περιβάλλο-
ντος Fatmir Mejdiu, τονίζει η «Gazeta 
Shqiptare», χαρακτήρισε τη Συμφω-

νία ως «κοινή υποχρέωση» και 
πρόσθεσε ότι «η προστασία των 
μεθοριακών αυτών περιοχών απο-
τελεί μία από τις προτεραιότητες 
της αλβανικής κυβέρνησης».  
Ρεπορτάζ για την υπογραφή της 
Συμφωνίας μεταδόθηκε και στο 
χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων 
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
«Top Chanel». 

 
 
Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ για την απόφαση  του Συνταγματικού Δι-

καστηρίου για την Ελληνοαλβανική Συμφωνία 
 

5 Φεβρουαρίου 2010: Ο πρόεδρος 
του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες με 

χθεσινές δηλώσεις του προς τους 
δημοσιογράφους, αναφέρει η «Ga-
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zeta Shqiptare» και άλλες εφημερίδες, 
δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλου-
θα σχετικά με την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Αλβανίας, η οποία ακύρωσε την 
Ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις 
θαλάσσιες ζώνες: «Η απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 
το ίδιο το Σύνταγμα, είναι δεσμευ-
τική. Εμείς θεωρούμε ότι η απόφα-
ση είναι «γκολ στο τέρμα μας» (αυ-
τογκόλ). Ήταν ένα πλήγμα για την 
εικόνα της χώρας, για την αξιοπι-
στία διαπραγμάτευσης της χώρας 
από πολλές απόψεις. Είναι ένα 
προηγούμενο, το οποίο δε χρειαζό-
ταν. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ανοι-
κτής Αλβανίας, η οποία να αισθά-
νεται τον εαυτό της ισότιμο εταίρο 
στο ΝΑΤΟ και που προετοιμάζεται 
να γίνει εταίρος και στην Ε.Ε.»  
Σύμφωνα με την «Gazeta Shqiptare», 
ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης 
Ντούλες, σχολιάζοντας την πολιτι-
κή κρίση που διέρχεται η χώρα, υ-
ποστήριξε την ανάγκη για ουσια-
στικό πολιτικό διάλογο και όχι για 
διάλογο που τίθεται υπέρ των πο-

λιτικών συμφερόντων, δηλώνοντας 
ότι «το ΚΕΑΔ, συνεπές στις πεποι-
θήσεις του, συγχαίρει και θα συμ-
βάλει από τη δική του θέση στο πο-
λιτικό φάσμα της χώρας σε έναν 
ουσιαστικό και ουσιώδη διάλογο, ο 
οποίος δε θα μας οδηγήσει σε μια 
λύση που θα έχει ως βάση το πολι-
τικό συμφέρον της μιας ή περισσο-
τέρων πολιτικών δυνάμεων της χώ-
ρας, αλλά πρέπει να εγγυάται την 
επίλυση του χρόνιου προβλήματος 
της εκλογικής διαδικασίας».  
Ο Ντούλες δήλωσε ότι ο διάλογος 
μεταξύ των πλευρών μπορεί να ο-
δηγήσει σε μια πολιτική λύση για 
το θέμα της αποχής των βουλευτών 
της αντιπολίτευσης από τις εργασί-
ες του Κοινοβουλίου.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα «She-
kulli», ο Ντούλες τόνισε ότι ο θε-
σμός που πρέπει να μεσολαβήσει 
για την επίλυση της πολιτικής κρί-
σης που διέρχεται η Αλβανία είναι 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Bamir 
Topi, όπως προβλέπει το Σύνταγμα 
και οι νόμοι του αλβανικού κρά-
τους. 

 
 

Δηλώσεις το υπουργού Επικρατείας Genc Pollo  
για την απογραφή πληθυσμού 

 
5 Φεβρουαρίου 2010:  «Η αλβανική 
κυβέρνηση», σχολιάζει στο σημερι-
νό της φύλλο η αντιπολιτευόμενη 
εφημερίδα «Shekulli», «αγνοεί τις 
ανησυχίες που εκφράζουν Αλβανοί 
ιστορικοί, σύμφωνα με τους οποί-
ους η απογραφή του πληθυσμού με 
δήλωση της εθνικής και της θρη-

σκευτικής ταυτότητας θα φέρει 
διάσταση μεταξύ των θρησκευτι-
κών κοινοτήτων και τεχνητή αύξη-
ση του πληθυσμού των μειονοτή-
των».  
Ο υπουργός Επικρατείας και πρόε-
δρος της Επιτροπής Απογραφής του 
Πληθυσμού και των Κατοικιών 
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(REPOBA) Genc Pollo, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, μιλώντας χθες στη 
Βουλή, τόνισε ότι η απογραφή δε 
θα δημιουργήσει κανένα πρόβλη-
μα.  
Συγκεκριμένα, ο Pollo στη χθεσινή 
ομιλία του στη Βουλή δήλωσε: «Υ-
πάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να 
είναι σαφές. Η απογραφή του πλη-
θυσμού γίνεται για όλους εκείνους 
τους πολίτες που είναι αυτοπρο-
σώπως παρόντες στη χώρα και κα-
τοικούσαν μόνιμα στην Αλβανία 
για 12 μήνες. Δεν μπορούμε να ε-
νεργήσουμε σε χώρους ξένης δικαι-
οδοσίας όπου ζουν Αλβανοί. Δια-
τυπώθηκαν πολλές αντιρρήσεις 
στις οποίες χρειάζεται μια εξήγηση, 
διότι ορισμένες απ΄ αυτές, όχι πολ-
λές, μπορεί να είναι ειλικρινείς. 
Υπάρχει μια άποψη σύμφωνα με 
την οποία τα στοιχεία για την εθνι-
κή και θρησκευτική σύνθεση του 
πληθυσμού δε χρειάζονται. Εγώ 
δεν έχω αυτή την άποψη. Εγώ πι-
στεύω ότι η κάθε κοινωνία οφείλει 
να γνωρίσει τον εαυτό της, έτσι 
όπως αντικειμενικά είναι και με 
επαγγελματικές μεθόδους, διότι η 
εθνική ταυτότητα είναι ουσιώδους 
σημασίας για την κοινοτική μας 
οντότητα, ενώ η θρησκευτική ταυ-
τότητα, έστω και αυτή μετά την δύ-
σκολη εποχή του αθεϊσμού που ε-
πέβαλε ο κομμουνισμός, είναι ση-
μαντική για την ατομική μας οντό-
τητα αλλά και για την κοινοτική 
μας οντότητα. Η απογραφή δεν εί-
ναι μια υποχρέωση από την Ε.Ε., 
επιπλέον δεν είναι σύσταση της 
Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή 

της Eurostat, αλλά είναι μια από-
φαση της αλβανικής κυβέρνησης 
και της Κεντρικής Επιτροπής για 
την Απογραφή. Πιστεύω ότι είναι η 
κατάλληλη απόφαση, διότι στη φά-
ση στην οποία βρισκόμαστε, εάν 
αναφερθούμε σε άλλες χώρες, όλες 
σχεδόν οι χώρες της Ε.Ε. στις απο-
γραφές που κάνουν έχουν ερωτή-
σεις για τη θρησκευτική και την ε-
θνική ταυτότητα. Η Αγγλία μάλι-
στα στο ερωτηματολόγιο έχει ερώ-
τηση και για τη φυλή. Συνεπώς, το 
συνταγματικό δικαίωμα του κάθε 
πολίτη να αρνηθεί να απαντήσει 
στις ερωτήσεις αυτές είναι διασφα-
λισμένο και συμπεριλαμβάνεται 
στο ερωτηματολόγιο. Πρόκειται για 
πληροφορίες τις οποίες όλοι οφεί-
λουν να γνωρίζουν».  
Σε σχέση με τους Αλβανούς μετα-
νάστες στο εξωτερικό, ο Pollo, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Shqip», 
δήλωσε τα ακόλουθα: «Η απογρα-
φή των μεταναστών δεν είναι εφι-
κτή στην πράξη. Αυτοί δεν μπορεί 
να έρθουν για την απογραφή, εφό-
σον δεν έχουν έρθει ούτε για τις ε-
κλογές».  
Ο Pollo δήλωσε επίσης ότι και στην 
περίπτωση που οι μετανάστες βρε-
θούν στην Αλβανία τη στιγμή της 
απογραφής, γι΄ αυτούς δεν μπορεί 
να γίνει απογραφή, διότι δεν έχουν 
μια διεύθυνση τόπου κατοικίας 
στην Αλβανία.  
Σύμφωνα με τον Pollo, η πρακτική 
αυτή ακολουθείται και από άλλες 
χώρες του κόσμου και, κατά την 
άποψή του, η μη απογραφή των με-
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ταναστών δε θα είχε καμία αρνητι-
κή συνέπεια.  
Αντίθετη άποψη από τον Pollo ό-
μως, σχολιάζει η εφημερίδα «Shqip», 
έχει ο γνωστός συνταγματολόγος 
Luan Omari, ο οποίος θεωρεί άδικη 
και αδιανόητη τη μη απογραφή των 
μεταναστών, οι οποίοι αποτελούν 
το 25% του πληθυσμού της χώρας.  

Παράλληλα όμως, ο Omari αντιτί-
θεται στην απογραφή των μετανα-
στών όπου ο καθένας θα μπορούσε 
να δηλώνει την εθνική και θρη-
σκευτική του ταυτότητα και προ-
τείνει ως λύση, τα στοιχεία για τους 
μετανάστες να αντληθούν από τα 
Δημοτολόγια. 

 
 
Χασίς στην Κακομιά από το Λαζαράτι με προορισμό την Ελλάδα 

 
5 Φεβρουαρίου 2010: Η αστυνομία 
Αγ. Σαράντα, σύμφωνα με τις κυ-
ριότερες εφημερίδες, ανακάλυψε 
χθες κοντά σε ποιμνιοστάσιο στην 
τοποθεσία Κακομιά (η Κακομιά εί-
ναι παράκτια περιοχή κοντά στο 
χωριό Νίβιτσα των Αγ. Σαράντα), 
360 κιλά χασίς. Λόγω της εγγύτη-
τας του χώρου όπου βρέθηκαν τα 
ναρκωτικά με το ποιμνιοστάσιο, η 
αστυνομία συνέλαβε ως υπόπτους 
τον ποιμένα και τον γιο του. Τα 

ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυ-
νομία, προέρχονταν από το Λαζα-
ράτι, μεταφέρθηκαν στην Κακομιά 
με ημίονους και θα μεταφέρονταν 
δια θαλάσσης στην Ελλάδα. Τέλος, 
οι εφημερίδες, επικαλούμενες α-
στυνομικές πηγές, γράφουν ότι η 
αστυνομία ερευνά και για άλλα ά-
τομα αναμεμειγμένα στο δίκτυο 
διακίνησης ναρκωτικών από Λαζα-
ράτι προς Ελλάδα μέσω θαλάσσης.

 
 
Επιδεινώνονται οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων  στα Σκόπια 

 
5 Φεβρουαρίου 2010: Βουλευτές 
των αλβανικών κομμάτων στην 
ΠΓΔΜ και βουλευτές της σκοπια-
νής αντιπολίτευσης, γράφει η ση-
μερινή «Gazeta Shqiptare», έχουν ε-
πισημάνει τελευταία ότι οι σχέσεις 
μεταξύ των εθνοτήτων στα Σκόπια 
επιδεινώνονται.  
Εκπρόσωποι του διεθνούς παράγο-
ντα, συνεχίζει η εφημερίδα, προει-
δοποιούν ότι τα Σκόπια θα περιέλ-
θουν σε αστάθεια σε περίπτωση 

που δε συνεχίσουν την πορεία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
Δημοσκόπηση ανέδειξε ότι οι σχέ-
σεις μεταξύ των εθνοτήτων στα 
Σκόπια είναι στο επίπεδο που βρί-
σκονταν αμέσως μετά τη διένεξη 
του 2001.  
Οι προαναφερόμενοι βουλευτές 
υποστηρίζουν ότι η κατάσταση εί-
ναι ανησυχητική μετά από ορισμέ-
νες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
όπως ήταν η έκδοση της Εγκυκλο-
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παίδειας της Ακαδημίας, το περιε-
χόμενο της οποίας θεωρήθηκε προ-
σβλητικό από τους Αλβανούς, η 
απόφαση για εκμάθηση της σλα-
βομακεδονικής γλώσσας από την 
πρώτη δημοτικού, ενώ ο νόμος προ-
έβλεπε από την τετάρτη δημοτικού 
κ.ά.  
Την επιδείνωση των διεθνοτικών 
σχέσεων στα Σκόπια παραδέχθηκε 
και ο πρόεδρος του αντιπολι-

τευόμενου Δημοκρατικού Κόμμα-
τος των Αλβανών των Σκοπίων 
Medu Thaci.  
Με δηλώσεις του στο αλβανικό δο-
ρυφορικό κανάλι «ALSAT», ο Thaci 
επισήμανε ότι οι σχέσεις έχουν επι-
δεινωθεί, καταλόγισε ευθύνες στην 
κυβέρνηση και άφησε έμμεσα να 
εννοηθεί ότι η πολιτική αυτή οδηγεί 
στη διάλυση των Σκοπίων. 

 
 

«Είναι λάθος, η απογραφή του αλβανικού πληθυσμού βάσει  
των εθνικών και θρησκευτικών του πιστεύω» 

 
6 Φεβρουαρίου 2010: «Είναι λάθος, 
η απογραφή του αλβανικού πλη-
θυσμού βάσει των εθνικών και 
θρησκευτικών του πιστεύω» δηλώ-
νει ο επικεφαλής της Αλβανικής 
Εθνικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και υποστηρίζει: «μια 
τέτοια απογραφή θα εξυπηρετήσει 
τους Έλληνες ακροδεξιούς, με τα 
επίσημα στοιχεία της απογραφής 
που θα δείχνουν πάνω από 
1.000.000 ελληνορθόδοξους στην 
Βόρειο Ήπειρο»...  
Ο πατήρ Nikolla που είναι ο επικε-
φαλής της παραπάνω αναφερθεί-
σης εκκλησίας και που έχει έδρα 
την αλβανική πόλη Ελμπασάν, σε 
μήνυμά του από την εκκλησία της 
Παναγίας εξέφρασε την αντίθεσή 
του στην κυβερνητική απογραφή 
που προωθεί η κυβέρνηση Μπερί-
σα. Δεν δίστασε μάλιστα να χαρα-
κτηρίσει την απογραφή αυτήν ως 
«εθνική προδοσία» αφού θα ξυ-

πνήσει το ελληνικό όνειρο για Ελ-
ληνική Βόρειο Ήπειρο.  
Ο πατήρ Nikolla τόνισε επιπρόσθε-
τα πως δεν είναι η κατάλληλη χρο-
νικά στιγμή να γίνει μια τέτοια α-
κριβής αξιολόγηση του αλβανικού 
πληθυσμού. Δήλωσε συγκεκριμένα: 
«Δεν βρίσκω πως είναι η κατάλλη-
λη στιγμή για να κάνουμε αυτό το 
είδος της απογραφής, δηλαδή με 
βάση την εθνικότητα και τα θρη-
σκευτικά πιστεύω. Υπάρχουν τα 
ανάλογα έγγραφα που μπορούμε 
να αντλήσουμε τα στοιχεία του 
πληθυσμού από τις ληξιαρχικές 
πράξεις γέννησης και από τα ονό-
ματα που έχουν λάβει. Έτσι μπο-
ρούμε να καθορίσουμε την ιθαγέ-
νεια, την εθνικότητα κάθε πολίτη. 
Αλλά αν αφήσουμε τον καθένα να 
εκφραστεί μόνος του, οδηγούμαστε 
στο χάος.». 
Ο παπάς της Αλβανικής Εθνικής 
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας προχωρά ακόμη περισσότερο 
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εκφράζοντας την πεποίθηση ότι 
μια τέτοια απογραφή πληθυσμού 
θα ωφελήσει την Ελληνική Ακρο-
δεξιά στην αναβίωση του Ονείρου 
της Βόρειας Ηπείρου.  
«Αυτή η απογραφή εξυπηρετεί μό-
νον την ελληνική Ακροδεξιά. Οι 
Έλληνες ιερείς και οι ελληνικές εκ-
κλησίες παρακινούν τους πιστούς 
να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους 
προκειμένου τα στοιχεία που θα 
δηλωθούν να έρθουν πιο κοντά στο 
όνειρό τους για μια ελληνική Βόρειο 
Ήπειρο», αυτή η απογραφή», τονί-
ζει o Αλβανός παπά Nikolla, «είναι 
εθνική προδοσία». Ανέφερε μάλι-
στα πως πολύ κακώς υποστηρίζουν 
την απογραφή αυτήν οι επικεφα-
λής της μουσουλμανικής κοινότη-
τας Μπεκτασί και της Καθολικής.  
«Η απογραφή», τονίζει, «θα δείξει 
ένα εκατομμύριο Έλληνες, δύο ε-

κατομμύρια Τούρκους και κάτι πε-
ρισσότερο τους Αλβανούς».  
Σύμφωνα με το αλβανικό κανάλι 
«Ballkanweb» η αλβανική κυβέρνηση 
έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η 
οποία το 2011 θα ξεκινήσει την κα-
ταγραφή του αλβανικού πληθυ-
σμού με βάση τις εθνικές και θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις του. Η από-
φαση αυτή έχει ανοίξει μια συζή-
τηση κατά πόσο πρέπει να γίνει μια 
τέτοιου είδους απογραφή και αν 
εξυπηρετεί τα εθνικά αλβανικά 
συμφέροντα.  
Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, μά-
λιστα, Rexhep Mejdani και ο γνω-
στός ιστορικός Pellumb Xhufi πριν 
από λίγες ημέρες υποστήριξαν πως 
η απογραφή αυτή είναι σύμφωνη 
με το Σύνταγμα αλλά και τους διε-
θνείς νόμους. 

 
 
Σχόλια για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου  

και την απογραφή 
 

6 Φεβρουαρίου 2010: Δύο σημερι-
νές εφημερίδες, η «Shqip» και η «Ga-
zeta Shqiptare», δημοσιεύουν άρθρα 
συνεργατών τους για την απόφαση 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 
που απέρριψε τη Συμφωνία Ελλά-
δας - Αλβανίας για την υφαλοκρη-
πίδα και τις θαλάσσιες ζώνες.  
Το άρθρο στη «Shqip» είναι του Dor-
jan Koci και έχει τίτλο: «Η κοινή 
γνώμη και η επαναδιαπραγμάτευ-
ση της Συμφωνίας για τη θάλασ-
σα». Αφού υπογραμμίζει το ρόλο 
που έπαιξε «η κοινή γνώμη και τα 

Μ.Μ.Ε» στην απόρριψη της Συμφω-
νίας, ο Koci επισημαίνει: « Η Συμ-
φωνία Αλβανίας - Ελλάδας για τα 
θαλάσσια σύνορα, την οποία ακύ-
ρωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο, 
δεν απέφερε κάποιο σημαντικό ό-
φελος στην Ελλάδα, αναφορικά με 
το θαλάσσιο χώρο που της παρα-
χωρούσε, διότι η Ελλάδα έχει θα-
λάσσιο χώρο χιλιάδων τετ. χλμ. Η 
Συμφωνία αυτή όμως θα μπορούσε 
να μετατρέψει τα θαλάσσια στενά 
του Οτράντο από διμερή. Όταν οι 
Μεγάλες Δυνάμεις, η Ιταλία και 
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Αυστροουγγαρία αντίστοιχα, υπο-
στήριξαν την ίδρυση του αλβανικού 
κράτους (το 1912), συμφώνησαν η 
Αδριατική να είναι κλειστή θάλασ-
σα προς όφελος των οικονομικών 
τους συμφερόντων. Το κλειδί της 
κλειστής αυτής θάλασσας είναι 
ασφαλώς τα στενά του Οτράντο, 
ενώ προθάλαμός της για τους θα-
λάσσιους δρόμους είναι τα στενά 
της Κέρκυρας».  
Στη συνέχεια ο Koci κάνει και συ-
στάσεις στην αλβανική κυβέρνηση. 
Την προτρέπει να μην «υποκύψει 
στις πιέσεις της Ελλάδας» και φέρ-
νει ως παράδειγμα τα Σκόπια, διε-
ρωτώμενος: «Τι έπαθαν άραγε τα 
Σκόπια που δεν δέχονται συμβιβα-
σμούς με την Ελλάδα, αλλά ζητούν 
αξιοπρέπεια στο θέμα του ονόμα-
τος;» Και καταλήγει ζητώντας από 
την κυβέρνηση στην επαναδια-
πραγμάτευση της Συμφωνίας με 
την Ελλάδα να λάβει υπόψη και την 
κοινή γνώμη.  
Στο δεύτερο άρθρο που δημοσιεύε-
ται στην «Gazeta Shqiptare», η συνερ-
γάτης της Vjola Trebicka αγωνίζεται 
να πείσει τους αναγνώστες της: 
«για το σημαντικό ρόλο που έπαι-
ξαν τα Μ.Μ.Ε και ειδικά η εφημερί-
δα της, στην απόρριψη της Συμφω-
νίας».  
Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα 
«Korieri» φιλοξενεί άρθρο του συ-
νεργάτη της και πολιτικού αναλυτή 
Mustafa Nano, ο οποίος υποστηρίζει 
ότι η απογραφή του πληθυσμού, 
κατά την οποία οι πολίτες θα μπο-
ρούν να δηλώνουν την εθνική και 

θρησκευτική τους ταυτότητα, ανοί-
γει ένα θέμα από το πουθενά.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
Nano, η απογραφή με βάση τη δή-
λωση και της εθνικής ταυτότητας, 
θα γίνει μετά από πιέσεις της ελ-
ληνικής κυβέρνησης, σκοπός της 
οποίας είναι να αυξήσει τον αριθμό 
των ελλήνων της Αλβανίας. Αυτό, 
σύμφωνα με το Nano, μπορεί να το 
κάνει, γιατί η Ελλάδα δίνει επιδό-
ματα σε κατοίκους της Νότιας Αλ-
βανίας και των ακτών του Ιονίου, οι 
οποίοι, όντας Αλβανοί, μπορεί να 
δηλώσουν Έλληνες για να παίρ-
νουν τα επιδόματα. Εάν προκύψει 
μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων, 
γράφει ο Nano, τότε οι πιέσεις της 
Αθήνας στην Αλβανία θα εντα-
θούν. Ο Nano στο άρθρο του, φθά-
νει μέχρι του σημείου να χαρακτη-
ρίζει τον Νίκο Γκατζογιάννη ως 
«κακεντρεχή αντιαλβανό » και να 
ασκεί κριτική στους Berisha και 
Nano που τον υποδέχθηκαν στα 
Τίρανα. Την απογραφή με βάση και 
το θρησκευτικό κριτήριο, γράφει ο 
Nano, δεν την ζήτησε η Αθήνα. Την 
πρόσθεσε ο Berisha «για να συγκα-
λύψει το παιχνίδι με την απογραφή 
βάσει και της εθνικότητας». Ο Nano 
αντιτίθεται και στο θρησκευτικό 
κριτήριο, γράφοντας ότι το αποτέ-
λεσμα της απογραφής δεν θα α-
ντανακλά την πραγματικότητα και 
παράλληλα θα δημιουργήσει έριδες 
ανάμεσα στις θρησκευτικές κοινό-
τητες.  
Η αντιπολιτευόμενη και προσκεί-
μενη στο Rama εφημερίδα 
«Shekulli», δημοσιεύει σήμερα δη-
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λώσεις του αυτοαποκαλούμενου 
αποστάτη «ιερέα» Nikolla Marku, ο 
οποίος από το 1995 -96 κρατά δια 
της βίας την εκκλησία της Παναγί-
ας στην πόλη του Ελμπασάν και 
την έχει ονομάσει «Ανεξάρτητη Εκ-
κλησία της Αλβανίας».  
Ο Marku θεωρεί ότι «η απογραφή 
βάσει του εθνικού και του θρησκευ-
τικού κριτηρίου αποτελεί εθνική 
προδοσία, διότι εκπληρώνει τα ό-
νειρα για τη Βόρειο Ήπειρο».  
Ο Marku όπως πάντα, επιτίθεται 
εναντίον του Αρχιεπισκόπου Ανα-
στασίου, δηλώνοντας ότι πίσω από 
την ιδέα της απογραφής με βάση 
και το εθνικό κριτήριο βρίσκεται ο 
Αρχιεπίσκοπος μαζί με τον αρχηγό 

της Καθολικής Εκκλησίας της Αλ-
βανίας και τον αρχηγό της μου-
σουλμανικής αίρεσης των μπεκτα-
σήδων, οι οποίοι από την απογραφή 
«περιμένουν να βγάλουν ένα εκατ. 
Χριστιανούς, δύο εκατ. τούρκους 
και κανέναν αλβανό».  
Η ίδια εφημερίδα γράφει ότι οι τρεις 
μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες 
της Αλβανίας δεν έχουν τοποθετη-
θεί επίσημα στο θέμα της απογρα-
φής με βάση και το εθνικό κριτήριο.  
Οι χριστιανοί, συνεχίζει η εφημερί-
δα, τάσσονται υπέρ της απογρα-
φής, ενώ οι μουσουλμάνοι εκφρά-
ζουν σκεπτικισμό και τη βλέπουν 
καχύποπτα.

 
 

Νέα προοπτική στην ελληνοτουρκική διπλωματία 
 

6 Φεβρουαρίου 2010: Είναι ο τίτλος 
σχόλιου της εφημερίδας «Shqip» 
γραμμένο από το συνεργάτη της 
Edon Qesari, το οποίο αναφέρεται 
στην επιστολή που έστειλε ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός στην Έλληνα 
ομόλογό του κ. Παπανδρέου μετά 
την εκλογική νίκη του τελευταίου 
αναφορικά με τα βασικά θέματα 
των διμερών τους σχέσεων.  
Τα καυτά θέματα, γράφει η εφημε-
ρίδα, είναι τέσσερα: Κυπριακό, 
μειονότητες, καθεστώς στο Αιγαίο 
και παράνομες διακινήσεις στα 
κοινά σύνορα των δύο χωρών (λα-
θρομετανάστες κ.α.).  
Ως προς τις μειονότητες, η «Shqip» 
γράφει ότι «στην Ελλάδα ζουν πε-
ρίπου 130.000 γηγενείς Τούρκοι, ενώ 

στην Τουρκία ζουν χιλιάδες άτομα 
που δηλώνουν ότι είναι Έλληνες».  
Η επιστολή Ερντογάν, σημειώνει η 
εφημερίδα, ήρθε σε μια στιγμή δύ-
σκολη για τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό, ο οποίος έχει να αντιμετω-
πίσει την οικονομική κρίση. Γι΄ αυτό 
και η Τουρκία σκέπτεται ότι ίσως 
αυτή τη στιγμή θα μπορούσε, για 
το κυπριακό τουλάχιστον, να απο-
σπάσει από τον Παπανδρέου κά-
ποια θετική υπόσχεση.  
Ο κ. Παπανδρέου, συνεχίζει η εφη-
μερίδα, στην απάντησή του φροντί-
ζει να είναι πολύ προσεκτικός διότι 
πρόκειται για θέματα με μεγάλη 
ευαισθησία στην ελληνική κοινή 
γνώμη. 
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Τα αλβανικά Μ.Μ.Ε για το σκάνδαλο στα ελληνικά τελωνεία 

 
7 Φεβρουαρίου 2010: Δύο τουλάχι-
στον αλβανικές εφημερίδες, η «Al-
bania» και η «Shqip», αναφέρονται 
στο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε 
τελευταία στην Αθήνα σχετικά με 
τους ελληνικούς τελωνειακούς 
σταθμούς στα σύνορα με την Αλ-
βανία.  Οι ελληνικές αρχές γράφει 
η «Albania», συνέλαβαν δέκα υπαλ-
λήλους των τελωνείων Κακαβιάς 
και Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι επί 
τέσσερα (4) χρόνια, σύμφωνα με τις 
αρχές, επέτρεψαν την παράνομη 
διέλευση προς την Αλβανία σε 
15.000 νταλίκες και φορτηγά. Μερί-
δα του αλβανικού τύπου αναφέρε-
ται και στην απεργία των ελλήνων 

τελωνειακών. Η απεργία αυτή, 
σύμφωνα με τις εφημερίδες, προξέ-
νησε σε αλβανικές εταιρείες ζημιές 
εκατομμυρίων λεκ.  
Μερίδα του αλβανικού τύπου, «Ga-
zeta Shqiptare», «Tirana Observer» κ.α., 
αναφέρεται, επίσης και στο νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέ-
ου για τη νομιμοποίηση των μετα-
ναστών. Τα σχόλια είναι θετικά και 
τονίζουν ότι από το νομοσχέδιο θα 
επωφεληθούν και εκατοντάδες χι-
λιάδες Αλβανοί μετανάστες. Η 
«Tirana Observer», μάλιστα, τους υ-
πολογίζει σε 500.000.  
 

 
 

Δύο άρθρα για την απογραφή πληθυσμού 
 

8 Φεβρουαρίου 2010: Δύο εφημερί-
δες, η «Korieri» και η «Panorama», φι-
λοξενούν στα κυριακάτικα φύλλα 
τους άρθρα γραμμένα από τους Fa-
tos Lubonja και Nard Doka αντί-
στοιχα, με θέμα την απογραφή του 
πληθυσμού βάσει και του εθνικού 
και του θρησκευτικού κριτηρίου.  
O συγγραφέας και πολιτικός ανα-
λυτής Fatos Lubonja στο άρθρο του 
ασκεί κριτική σε άτομα ή και κύ-
κλους, οι οποίοι, με εθνικιστική 
γλώσσα, καθώς γράφει, αντιτίθε-
νται στην απογραφή του πληθυ-
σμού βάσει και του εθνικού κριτη-
ρίου. Τον εθνικιστικό αυτό φόβο, 
σύμφωνα με τον Lubonja, τον εκμε-

ταλλεύεται πολιτικά πιο πολύ σή-
μερα η αντιπολίτευση, αλλά το ίδιο 
θα έκανε και η σημερινή κυβερνη-
τική πλειοψηφία εάν θα ήταν αντι-
πολίτευση, σε περίπτωση που η ση-
μερινή αντιπολίτευση ως κυβέρνη-
ση αναλάμβανε την πρωτοβουλία 
απογραφής όπως κάνει η σημερινή 
κυβέρνηση. Ο Lubonja στη συνέχεια 
υποστηρίζει ότι κατά την απογρα-
φή οι πολίτες δε θα δηλώσουν την 
εθνικότητα με την έννοια του έ-
θνους, του κράτους στο οποίο ανή-
κουν, αλλά θα δηλώσουν την εθνο-
γλωσσική κοινοτική ομάδα στην 
οποία ανήκουν μέσα στο κράτος 
όπου ζουν. Η απογραφή με τα κρι-
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τήρια αυτά, σύμφωνα με τον 
Lubonja, είναι ένα αίτημα της Ευ-
ρώπης. «Μας αρέσει είτε όχι», σχο-
λιάζει ο Lubonja, «αυτό είναι ένα 
δικαίωμα των μειονοτήτων και σ΄ 
αυτά τα πράγματα, θα πρέπει του-
λάχιστον να τηρήσουμε στάση αρ-
χής. Σε περίπτωση που οι Σκοπια-
νοί, που ανήκουν στην σλαβική 
πλειοψηφία της ΠΓΔΜ, δε θα επέ-
τρεπαν στους Αλβανούς των Σκο-
πίων να καταγραφούν, εμάς κάτι 
τέτοιο θα μας δυσαρεστούσε».  
Στα διαβατήρια των Αλβανών των 
Σκοπίων για παράδειγμα, γράφει ο 
Lubonja, δίπλα από το όρο «nation-
ality» δεν αναγράφεται «Αλβανός» 
αλλά «Μακεδόνας». «Εμείς δεν εν-
διαφερόμαστε», γράφει ο Lubonja, 
«για το γεγονός ότι πολλοί Αλβανοί 
έχουν γίνει πολίτες των ΗΠΑ, της 
Ελλάδας, της Ιταλίας ή και άλλων 
χωρών, αλλά γράφουμε εναντίον 
της απογραφής στη χώρα».  
«Η εθνικιστική ρητορική ορισμένων 
κύκλων», γράφει ο Lubonja, «πα-
σχίζει να πείσει τους Αλβανούς ότι 
η Ελλάδα θα πάρει τη Βόρειο Ήπει-
ρο και ξεχνούν ότι στη σημερινή  
 
 

 
εποχή δεν μπορεί να τεθεί θέμα 
αλλαγής συνόρων».  
Καταλήγοντας ο Lubonja κάνει έκ-
κληση σε όσους αντιτίθενται στην 
απογραφή να αφήσουν κατά μέρος 
την ψευδοπατριωτική ρητορική, 
ώστε οι πολίτες να δηλώσουν και 
την εθνογλωσσική τους ταυτότητα 
ούτως ώστε το κράτος να έχει μια 
σωστή «ακτινογραφία» της κοινω-
νίας.  
Και ο πρόεδρος του Χριστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος Nard Doka 
σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«Panorama» τάσσεται υπέρ της απο-
γραφής του πληθυσμού βάσει και 
του εθνικού και θρησκευτικού κρι-
τηρίου και υποστηρίζει ότι μια νέα 
απογραφή θα ανατρέψει τη μέχρι 
τώρα εικόνα της Αλβανίας ως «ισ-
λαμικής χώρας». Σύμφωνα με τον 
Doka, από δημοσκόπηση που έγινε 
όταν πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ήταν ο Rexhep Mejdani (1997-2002), 
προέκυψε ότι το 39% των Αλβανών 
ήταν μουσουλμάνοι, 38% χριστιανοί 
(ορθόδοξοι και καθολικοί σε ανα-
λογία 50% με 50%) και το υπόλοιπο 
23% ήταν άθεοι. 
 

 
Δημοσιεύματα σχετικά με την επιχειρηματολογία  του Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου  για την Ελληνοαλβανική Συμφωνία 

 
8 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Panorama» δημοσιεύει στο σημερι-
νό της φύλλο μερικά επιχειρήματα, 
στα οποία ισχυρίζεται ότι στηρί-
χθηκε το Συνταγματικό Δικαστήριο 
της Αλβανίας για να εκδώσει την 

απόφασή του με την οποία ακύρω-
σε τη Συμφωνία μεταξύ Αλβανίας 
και Ελλάδας για την οριοθέτηση 
των θαλασσίων ζωνών.  
Στη συνέχεια παραθέτουμε σε α-
κριβή μετάφραση το σχετικό κείμε-
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νο της εφημερίδας. Να διευκρινί-
σουμε ότι δεν πρόκειται για το επί-
σημο κείμενο της απόφασης και τα 
επιχειρήματά της.  
«Στον προσδιορισμό των συνόρων, 
τα νησιά παίζουν περιορισμένο ρό-
λο, ιδίως εάν αυτά δεν είναι κατοι-
κημένα ή κατοικούνται από λίγους 
κατοίκους. Σε μερικές περιπτώσεις 
παίζουν μικρό ή περιορισμένο ρόλο 
στον προσδιορισμό της γωνίας ή 
της τοποθέτησης της γραμμής ο-
ριοθέτησης και σε άλλες περιπτώ-
σεις τα νησιά δεν έχουν σχεδόν κα-
μία σημασία. Οι διεκδικήσεις για 
θαλάσσιες ζώνες που στηρίζονται 
σε βραχονησίδες οι οποίες καλύ-
πτονται από το νερό, ακόμα και 
στην περίπτωση που πάνω από αυ-
τές έχουν κτισθεί τεχνητές δομές, 
δεν είναι έγκυρες. 
Το άρθρο 121 της Σύμβασης για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ του 
1982 αναφέρει ότι ‘’οι βραχονησίδες 
οι οποίες είναι ακατοίκητες, είτε 
που δεν μπορούν να υποστηρίξουν 
δική τους οικονομική ζωή’’ δε δη-
μιουργούν υφαλοκρηπίδα.  
Τα νησιά Μπαρκέτα και Οθωνοί 
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νη-
σιά που δημιουργούν υφαλοκρηπί-
δα, βάσει του άρθρου 121 της Σύμ-
βασης, διότι είναι ακατοίκητα και 
μια τεχνητή οικονομική ζωή, η ο-
ποία υποστηρίζεται από έναν άλλο 
πληθυσμό που βρίσκεται σε από-
σταση προκειμένου να διατηρηθεί ο 
έλεγχος επί μιας υφαλοκρηπίδας, 
δεν είναι επαρκής.  
Δεν πρέπει πάντα οι χώρες να κη-
ρύσσουν χωρικά ύδατα 12 ναυτικών 

μιλίων μακριά από τις ακτές και τα 
νησιά τους. Το άρθρο 300 της Συν-
θήκης με τίτλο ‘’Καλή πίστη και 
καταχρήσεις δικαιωμάτων’’ υπεν-
θυμίζει στις χώρες ότι αυτές δεν 
μπορούν να υποβάλουν διεκδική-
σεις σχετικές με τη Σύμβαση, τέ-
τοιες που να συνιστούν κατάχρηση 
δικαίου.  
Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-
λασσας του 1982 με μεγάλη προσο-
χή αποφεύγει την αναφορά στην 
«ίση απόσταση» που στηριζόταν 
στην παλαιά Συνθήκη για την Υ-
φαλοκρηπίδα και τη Συνθήκη για 
τα Χωρικά Ύδατα και τη Συνεχιζό-
μενη Ζώνη του 1958, ως αρχή λιγό-
τερο κατάλληλη. Αντί αυτής, μέσα 
από τα άρθρα 74(1) και 83(1) προ-
σφέρει μια φόρμουλα φτιαγμένη με 
πολλή προσοχή, που παρέχει μόνο 
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να 
επιλυθούν οι διαφορές.  
Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θά-
λασσας του 1982 προσδιορίζει ότι 
‘’η οριοθέτηση της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης και της υφαλο-
κρηπίδας μεταξύ κρατών με ακτές 
αντίπερα ή παρακείμενες, θα πρέ-
πει να προσδιορισθεί με συμφωνία, 
στη βάση του διεθνούς δικαίου, ό-
πως αναφέρει το άρθρο 38 του Κα-
ταστατικού του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου Δικαιοσύνης, προκειμένου να 
επιτευχθεί δίκαιη λύση’’.  
Υπάρχουν πολλές αρχές που έχουν 
οδηγήσει στην εξεύρεση δίκαιων 
και αμερόληπτων λύσεων για με-
θοριακές διαφορές. Ένα από τα ου-
σιώδη στοιχεία της ‘’αρχής της δι-
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καιοσύνης και της αμεροληψίας’’ 
είναι εκείνο, σύμφωνα με το οποίο 
τα νησιά δεν έχουν το ίδιο δυναμικό 
με την ηπειρωτική χώρα να δη-
μιουργήσουν θαλάσσιες ζώνες. Και 
στην περίπτωση που για ένα νησί 
κρίνεται ότι δύναται να δημιουργή-
σει διευρυμένη θαλάσσια ζώνη, το 
νησί αυτό δεν μπορεί να έχει την 
ίδια ισχύ με την ηπειρωτική χώρα ή 
με ένα άλλο μεγαλύτερο νησί.  
Για να υπάρξουν όσο γίνεται πιο 
δίκαιες λύσεις σε τέτοιες περιπτώ-
σεις διαφορών, το Διεθνές Δικα-
στήριο Δικαιοσύνης ζητά κατά 
πρώτο λόγο να προσδιοριστεί ο κα-
τάλογος των νησιών για να κατα-
νοήσει το ρόλο που αυτά παίζουν 
στην οριοθέτηση των συνόρων. Η 
αναλογία των ακτών πρέπει να ε-
ξετασθεί προκειμένου να προσδιο-
ρισθεί εάν η οριοθέτηση της θα-
λάσσιας μεθορίου είναι δίκαιη και 
αμερόληπτη.  
Οι οριοθετήσεις των θαλάσσιων 
συνόρων θα καθοδηγούνται από τις 
γεωγραφικές εκτιμήσεις, ενώ οι μη 
γεωγραφικές εκτιμήσεις θα έχουν 
σημασία μόνο σε μερικές περιπτώ-
σεις. 

Η αρχή της μη παραβίασης εκφρά-
ζεται ξεκάθαρα από το άρθρο 7(6) 
της Σύμβασης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, το οποίο ορίζει ότι κα-
νένα κράτος δεν μπορεί να χρησι-
μοποιήσει ένα σύστημα ευθέων 
γραμμών βάσης με ‘’έναν τρόπο 
που από την ανοικτή θάλασσα ή 
από την αποκλειστική οικονομική 
ζώνη να διακόπτει τα χωρικά ύδατα 
ενός άλλου κράτους’’.  
Η αρχή του μέγιστου επιτεύγματος 
ορίζει ότι καμία παραχώρηση είτε 
απόφαση δεν είχε ως αποτέλεσμα 
την ολική διακοπή της πρόσβασης 
μιας πλευράς προς τη θάλασσα σε 
οποιαδήποτε ζώνη, αναγνωρίζο-
ντας ότι και οι μη προνομιακές γε-
ωγραφικά χώρες έχουν το δικαίωμα 
σε θαλάσσιους πόρους.  
Σε κάθε χώρα που διεκδικεί, έχει 
χορηγηθεί (έστω και ελάχιστη) θα-
λάσσια ζώνη. Σύμφωνα με αυτή 
την αρχή, η προσέγγιση αυτή φαί-
νεται ότι είναι αναπόφευκτη, μάλι-
στα επιθυμητή, σε περίπτωση που 
ξεκινήσουμε από το σκοπό ώστε η 
οριοθέτηση των θαλάσσιων συνό-
ρων να είναι δίκαιη και αμερόλη-
πτη». 

 
 
Παρουσίαση βιβλίου για τη «Φυσική Αλβανία» στα Τίρανα 

 
8 Φεβρουαρίου 2010: Το Σάββατο 
το μεσημέρι, σε αίθουσα του ξενο-
δοχείου Tirana International στα Τί-
ρανα, έγινε η παρουσίαση του βι-
βλίου με τίτλο «Το Σχέδιο της Φυσι-
κής Αλβανίας» του πολιτειολόγου 
και μελετητή Koco Danaj, προέδρου 

του «Ινστιτούτου Περιφερειακών 
Προβλέψεων». Στην τελετή της πα-
ρουσίασης μετείχαν περίπου 100 
πολιτικοί και άλλοι επώνυμοι αλ-
βανοί από Αλβανία, Κόσοβο, Σκό-
πια, Μαυροβούνιο, από το Πρέσεβο 
της Νότιας Σερβίας, από το σύλλο-
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γο «Λαμπουριά», καθώς και Τσά-
μηδες.  
Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο πρώ-
ην πρωθυπουργός του Κοσσυφοπε-
δίου και νυν πρόεδρος του Σοσιαλ-
δημοκρατικού Κόμματος του Κοσ-
συφοπεδίου Agim Ceku, ο Ymer 
Selmani, πρόεδρος του κόμματος 
«Νέα Δημοκρατία» των Αλβανών 
των Σκοπίων κ.α.  
Η βασική ιδέα του βιβλίου, όπως 
την παρουσίασε ο ίδιος ο Danaj, εί-
ναι η εξής: «Μια Φυσική Αλβανία, η 
οποία θα περιλάμβανε όλα τα εδά-
φη που μας πήραν οι γείτονες, θα 
ήταν μια ανθρώπινη πραγματικό-
τητα, η οποία θα πρέπει να μετα-
τραπεί σε γεωπολιτική πραγματι-
κότητα. Δεν έχει νόημα μια Μεγά-
λη Αλβανία με έδρα τα Τίρανα, τα 
Σκόπια, την Πρίστινα; Οι Αλβανοί 
ζήτησαν από το διεθνή παράγοντα 
την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπε-
δίου και την πέτυχαν. Και σε περί-
πτωση που ζητήσουν τη ‘’Μεγάλη 
Αλβανία’’ με διάλογο και πολιτική 
συζήτηση, θα καταφέρουν να την 
πάρουν». Το περιεχόμενο του βι-
βλίου δημοσιεύεται σε πέντε γλώσ-
σες: αλβανικά, αγγλικά, ελληνικά, 
σερβοκροατικά και σλαβομακεδο-
νικά. Μετά την κατάρρευση της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας και την α-
νεξαρτητοποίηση της Κροατίας, 
Σλοβενίας, Βοσνίας, ΠΓΔΜ κ.α., 

σχολιάζει ο Danaj, δεν έχει πια 
νόημα να στέκουν οι συμφωνίες 
που έδωσαν αλβανικά εδάφη στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία.  
Στο βιβλίο του Danaj τονίζονται και 
τα ακόλουθα: «Η Φυσική Αλβανία 
επιδιώκει τη μετατροπή του αλβα-
νικού έθνους από πυροσβέστη, που 
είναι σήμερα, στον κύριο ειρηνο-
ποιό της Βαλκανικής. Η περιφε-
ρειακή ειρήνη και σταθερότητα έ-
χουν ανάγκη για ειρηνοποιούς και 
όχι για πυροσβέστες. Διότι ορίζο-
ντας για το αλβανικό έθνος το ρόλο 
του πυροσβέστη, σημαίνει ότι προ-
βλέπει και άλλες φωτιές στη Βαλ-
κανική;».  
Σχολιάζοντας το βιβλίο, η εφημερί-
δα «Panorama» γράφει: «Ο Danaj εί-
ναι γνωστός για το project του της 
Μεγάλης Αλβανίας. Μολονότι η 
επίσημη αλβανική πολιτική δε χρη-
σιμοποιεί πια τον όρο ‘’Μεγάλη 
Αλβανία’’ λόγω της πορείας ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης που ακολου-
θεί η χώρα και λόγω των αρχών της 
δημοκρατίας, μελετητές, πατριώ-
τες, ακόμα και πολιτικοί δεν εγκα-
τέλειψαν την υποστήριξη προς το 
project της Μεγάλης Αλβανίας.  
Η ‘’Πλατφόρμα της Φυσικής Αλβα-
νίας’’ είναι ένα σχέδιο το οποίο επι-
διώκει την ταύτιση όλων των αλβα-
νών ως ενός και μόνου έθνους;»

 
 

Σχετικά με τα δύο «κόμματα των Τσάμηδων» 
 

8 Φεβρουαρίου 2010: Ο Tahir Mu-
hedini, πρόεδρος του ενός από τα 

δύο «κόμματα των Τσάμηδων» (του 
Κόμματος για Δικαιοσύνη και Ολο-
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κλήρωση - PDI), συναντήθηκε προ-
χθές με οπαδούς του κόμματός του 
στην πόλη του Φίερι, όπου, κατά 
την ομιλία του, κατηγόρησε το άλ-
λο κόμμα των Τσάμηδων, το Κόμμα 
για Δικαιοσύνη και Ενότητα (PDU) 
με πρόεδρο τον Shpetim Idrizi, ότι 
υπονομεύει το PDI και ότι βλάπτει 
το «τσάμικο».  
Παράλληλα, ο Muhedini τάχθηκε 
κατά της απογραφής του πληθυ-
σμού βάσει και του εθνικού και του 
θρησκευτικού κριτηρίου, τονίζο-
ντας ότι η απογραφή αυτή είναι 
πρόωρη και ότι πολλοί Αλβανοί, 
για λόγους οικονομικούς, θα δηλώ-
σουν άλλη εθνικότητα.  
Ο πρόεδρος του PDU Shpetim Idrizi 
από τη μεριά του συναντήθηκε με 
οπαδούς του κόμματος στην πόλη 
της Αυλώνας και μίλησε για το 
σχέδιο δράσης του κόμματος για το 
2010.  
Προτεραιότητα θα δοθεί, δήλωσε ο 
Idrizi, στα οργανωτικά θέματα του 

κόμματος, με την επέκταση και ε-
δραίωση των παραρτημάτων του.  
Το PDU, δήλωσε ο Idrizi, είναι κόμ-
μα όλων των Αλβανών, προσθέτο-
ντας ότι το «τσάμικο» δεν μπορεί 
να ξεχαστεί διότι ζει μέσα στους 
300.000 Τσάμηδες που ζουν στην 
Αλβανία.  
Οι 30.000 Τσάμηδες που εκδιώχθη-
καν από την Ελλάδα, δήλωσε ο 
Idrizi, σήμερα έχουν γίνει 300.000. 
Η εφημερίδα «Republika» φιλοξενεί 
άρθρο του Τσάμη συνεργάτη της 
Hykmet Zane, με τίτλο: «Ποιος προ-
καλεί τη διάσπαση στους Τσάμη-
δες», στο οποίο αφενός κάνει έκ-
κληση στους προέδρους των δύο 
κομμάτων Muhedini και Idrizi να τα 
βρουν μεταξύ τους και να προχω-
ρήσουν στην ένωση των κομμάτων, 
και αφετέρου κατηγορεί άμεσα το 
PDU και τους επικεφαλής του ότι 
«για προσωπικά και πολιτικά συμ-
φέροντα έφεραν τη διάσπαση στους 
Τσάμηδες». 

 
 

Κίνδυνος χρεοκοπίας το 2012 
 

8 Φεβρουαρίου 2010: Ορισμένες 
εφημερίδες από το χώρο της αντι-
πολίτευσης, όπως η «Albania», η 
«Shqip», η «Korieri» κ.α. επικαλούμε-
νες στοιχεία του αλβανικού υπουρ-
γείου Οικονομικών, σχολιάζουν ότι 
η χώρα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέ-
τωπη με σοβαρούς κινδύνους το 
2012 όταν θα κληθεί να πληρώσει 
μέρος του εσωτερικού και εξωτερι-
κού χρέους καθώς και επιτοκίων, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί 

και να αντιμετωπίσει αδυναμία ε-
ξόφλησης του χρέους, καθώς τη 
χρονιά εκείνη θα πρέπει να πλη-
ρώσει 700 περίπου εκατ. ευρώ για 
μέρος του δανείου (και των σχετι-
κών τόκων) που έλαβε κυρίως τη 
δύσκολη οικονομική χρονιά του 
2009.  
Η εφημερίδα «Albania» είναι πιο ά-
μεση, σχολιάζοντας: «Η αλβανική 
κυβέρνηση έχασε την αξιοπιστία 
της στις διεθνείς χρηματιστικές α-
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γορές και δεν έχει πλέον περιθώρια 
για δάνεια και πιστώσεις από ξένες 
τράπεζες». Η κυβέρνηση ζητά αυτή 
τη στιγμή, σχολιάζει η εφημερίδα, 
δάνειο 350.000.000 ευρώ, τα 200 από 

τα οποία θα διατεθούν για εξόφλη-
ση του χρέους. Το εξωτερικό χρέος 
της χώρας, σύμφωνα πάντα με την 
εφημερίδα, ισοδυναμεί σήμερα με 
το 59,46% του ΑΕΠ. 

 
 

Η Νομική Επιτροπή της Βουλής εγκρίνει μυστικά μέρος  
των τροπολογιών του νόμου για τη SHISH 

 
8 Φεβρουαρίου 2010: H Νομική Ε-
πιτροπή της αλβανικής Βουλής, η 
οποία απαρτίζεται μόνο από βου-
λευτές του ΔΚ και του κόμματος 
του Meta, γράφει στο κυριακάτικο 
φύλλο της η εφημερίδα «Korieri», 
στη συνεδρίασή της την Πέμπτη 
ενέκρινε, μακριά από το φως της 
δημοσιότητας, ορισμένες από τις 
τροπολογίες που η κυβέρνηση έχει 
κάνει στο νόμο για τη λειτουργία 
και τις αρμοδιότητες των Μυστικών 
Υπηρεσιών (SHISH), μία από τις 
οποίες καθιερώνει πενταετή θητεία 
για τον αρχηγό της SHISH.  

Η Επιτροπή, σημειώνει η εφημερί-
δα, δεν ολοκλήρωσε την έγκριση 
των τροπολογιών, διότι ο Αρχηγός 
της SHISH Bahri Shaqiri κατέθεσε 
στη Βουλή μερικές αντιρρήσεις 
σχετικά με τις τροπολογίες που έ-
κανε στο νόμο η κυβέρνηση Berisha. 
Σύμφωνα με πηγές της Βουλής, 
γράφει η εφημερίδα, ο Shaqiri θα 
είναι παρών στην επόμενη συνε-
δρίαση της Νομικής Επιτροπής της 
Βουλής την Τετάρτη για να παρου-
σιάσει τις αντιρρήσεις του. 

 
 
Σχετικά με τη διπλωματική εκπροσώπηση της Ε.Ε. στα Τίρανα 

 
8 Φεβρουαρίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip», στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της Συνθήκης της 
Λισαβώνας, η ύπατη εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εξωτερική πολιτική Κάθριν Άστον 
αναμένεται να διορίσει σύντομα 
έναν πρέσβη ως μοναδικό και πλη-
ρεξούσιο εκπρόσωπο της Ε.Ε. στην 
Αλβανία.  

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι μέχρι 
τώρα η διπλωματική εκπροσώπηση 
των Βρυξελλών στην Αλβανία γί-
νεται από τον διαπιστευμένο πρέ-
σβη της εκάστοτε προεδρεύουσας 
χώρας και από τον επικεφαλής της 
Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στη χώρα. 
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Εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 
 

8 Φεβρουαρίου 2010: Σύμφωνα με 
την κυριακάτικη εφημερίδα «Shqip», 
ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
Edi Rama αναμένεται σύντομα να 
επισημοποιήσει τη σύσταση ενός 
διευρυμένου πολιτικού συνασπι-
σμού με την επωνυμία «Μέτωπο 
για την Αλβανία».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, εκτός 
από τα συμμαχικά προς το ΣΚ 
κόμματα, ο συνασπισμός αναμένε-
ται να διευρυνθεί με ομάδες συμ-
φερόντων που δημόσια τουλάχι-
στον υπήρξαν στο επίκεντρο της 
προσοχής της αντιπολίτευσης κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων μηνών 
πριν και μετά τις εκλογές, όπως οι 
πρώην ιδιοκτήτες, οι συνταξιούχοι, 
οι απόστρατοι και οι μεταλλωρύχοι.  
Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος του 
ΣΚ δήλωσε: «Η κλιμάκωση των 
διαμαρτυριών έχει επεκτείνει το 
μέτωπο της συμμαχίας μας μεταξύ 
των κομμάτων, επέκτεινε το μέτω-
πο και με εκπροσώπους της κοινω-
νίας, με ενώσεις ή πρόσωπα, και 
πολύ γρήγορα αυτό το νέο «Μέτω-
πο για την Αλβανία» θα γίνει δη-
μόσια γνωστό πέραν των πολιτι-
κών κομμάτων, πέρα από τα σύνο-
ρα που μας χωρίζουν σε κανονικές 
συνθήκες, αλλά που δεν ισχύουν 
στις συνθήκες αυτές που πρέπει να 
υπάρξουν εγγυήσεις για τη 
δημοκρατία και για την ελευθερία 
για όλους».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η λει-
τουργία αυτού του μετώπου, το ο-
ποίο στοχεύει στην ένωση όλων 

των τμημάτων της αντιπολίτευσης, 
αριστερών και δεξιών, αναμένεται 
να επισημοποιηθεί τις επόμενες 
ημέρες.  
Πηγές από την έδρα του ΣΚ δηλώ-
νουν ότι αυτό το μέτωπο είναι η δι-
εύρυνση της ιδέας για ένωση της 
αριστεράς, η οποία κυκλοφορούσε 
από καιρό και ιδιαίτερα μεταξύ των 
μικρών συμμαχικών προς το ΣΚ 
κομμάτων.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ακόμη 
δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον 
οποίο θα λειτουργεί αυτό το μέτω-
πο, αν θα είναι μια συμμαχία που 
θα διευθύνεται κάθετα από τον 
πρόεδρο του ΣΚ Edi Rama ή αν θα 
ακολουθήσει το μοντέλο του «Φό-
ρουμ για Δημοκρατία» του 1997, το 
οποίο διευθυνόταν από τους γνω-
στούς διανοούμενους Fatos Lubonja 
και Daut Gumeni, ενώ το ΣΚ συμμε-
τείχε στην οργάνωσή του.  
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ο 
Rama δήλωσε από το Δυρράχιο ότι 
το ΣΚ είναι αποφασισμένο να πάει 
ως το τέλος την μάχη που έχει ξε-
κινήσει και πως η κρίση που διέρχε-
ται η Αλβανία βρίσκεται μέσα στις 
κλεισμένες εκλογικές κάλπες.  
Ο Rama τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες 
στο δρόμο θα συνεχιστούν στην 
περίπτωση που ο διάλογος δεν θα 
έχει αποτελέσματα. Από τη μεριά 
του, ο βουλευτής του ΣΚ Tauland 
Balla αντέδρασε στις δηλώσεις Ber-
isha, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι 
το Σύνταγμα δεν επιτρέπει το ά-
νοιγμα των εκλογικών καλπών.  
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Ο Balla δήλωσε πως ο Berisha είναι 
ο τελευταίος άνθρωπος που πρέπει 
να μιλήσει για το Σύνταγμα καθώς 
το άνοιγμα των καλπών είναι συ-
νταγματική και νόμιμη ενέργεια 
διαφάνειας και σε καμία περίπτω-
ση δεν είναι αντίθετη με το Σύ-
νταγμα, τους νόμους και τις δικα-
στικές αποφάσεις.  
Σύμφωνα με τις κυριότερες εφημε-
ρίδες, αναφερόμενος στην πολιτική 
κρίση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης και ΥΠΕΞ Ilir Meta δήλωσε 
χθες ότι «ο πρόεδρος του ΣΚ Edi 
Rama με τις αντιλήψεις που εκφρά-
ζει ονειρεύεται με ανοιχτά τα μά-
τια». Αναφερόμενος στις θέσεις του 
Rama για την κλιμάκωση των δια-
μαρτυριών και στο αίτημα για το 

άνοιγμα των εκλογικών καλπών, ο 
Meta δήλωσε ότι αυτοί οι τρόποι 
συμπεριφοράς δεν πρόκειται να 
σταματήσουν τις διαδικασίες ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβα-
νίας, επαναλαμβάνοντας παράλ-
ληλα ότι η πλειοψηφία είναι ανοι-
χτή στο να εκπληρώσει όλα τα νό-
μιμα αιτήματα της αντιπολίτευσης.  
Τέλος, ο Meta αξιολόγησε θετικά 
τον ρόλο του πρόεδρου της Δημο-
κρατίας Topi για τις διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ των πολιτικών αρ-
χηγών Berisha και Rama, ενώ κατη-
γόρησε τον Rama για «άσκηση πίε-
σης» με την ίδρυση του πολιτικού 
συνασπισμού «Μέτωπο για την 
Αλβανία».

 
 
Επιφυλάξεις του διεθνούς παράγοντα για τις τροπολογίες στο 

νόμο για τις Μυστικές Υπηρεσίες 
 

9 Φεβρουαρίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip», τον ιδιωτικό 
τηλεοπτικό σταθμό «Top Channel» 
και άλλα αλβανικά Μ.Μ.Ε., εκπρό-
σωποι του διεθνούς παράγοντα στα 
Τίρανα εξέφρασαν τις ανησυχίες 
και τις επιφυλάξεις τους για τις 
τροπολογίες τις οποίες η κυβέρνη-
ση προτίθεται να κάνει στο νόμο 
για τη λειτουργία των Μυστικών 
Υπηρεσιών (SHISH) στην Αλβανία.  
Ξένοι διπλωμάτες στα Τίρανα, 
γράφει η «Shqip», άρχισαν να κι-
νούνται με στόχο την αλλαγή, τη 
διόρθωση, μέχρι και την εμπόδιση 
της υπερψήφισης των τροπολογιών 
της κυβέρνησης στο νόμο αυτό.  

Οι επιφυλάξεις των ξένων, οι οποί-
οι βοηθούν την Αλβανία στην κα-
τάρτιση των νόμων, λαμβάνοντας 
υπόψη και το γεγονός ότι η Αλβα-
νία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και 
προσδοκά την ένταξη στην Ε.Ε., δεν 
έμειναν απλώς σε επίπεδο εμπει-
ρογνωμόνων.  
Τρεις από τους σημαντικότερους 
πρεσβευτές στα Τίρανα, των ΗΠΑ 
Ουίδερς, της (προεδρεύουσας στην 
Ε.Ε.) Ισπανίας Μοντόμπιο και ο ε-
πικεφαλής της Αποστολής της Ε.Ε. 
στα Τίρανα Λόχαν συναντήθηκαν 
την προηγούμενη εβδομάδα με τον 
πρωθυπουργό Berisha και του δια-
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τύπωσαν τις αντιρρήσεις τους προς 
το νομοσχέδιο για τη SHISH.  
Οι αντιρρήσεις του διεθνούς παρά-
γοντα, σύμφωνα με την εφημερίδα, 
συνίστανται στο ότι με τις τροπο-
λογίες αυτές η SHISH χάνει ως 
προς τον επαγγελματισμό της και 
κινδυνεύει να πέσει, από ανεξάρτη-
τος θεσμός που είναι σήμερα, σε 
πολιτική κηδεμονία.  
Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο 
άρθρο 5 του νόμου, υποστηρίζει η 
εφημερίδα, θέτουν την Υπηρεσία σε 
άμεση εξάρτηση από τον πρωθυ-
πουργό, δηλαδή, με νόμο πλέον, ο 

πρωθυπουργός θα είναι ο άμεσος 
προϊστάμενος του Αρχηγού της 
SHISH.  
Οι τροπολογίες, επιπλέον, αλλά-
ζουν ριζικά και το αντικείμενο ερ-
γασίας της Υπηρεσίας.  
Με το νέο νόμο η SHISH παράλλη-
λα με την προστασία της εθνικής 
ασφάλειας της χώρας, θα ασχολεί-
ται και με συλλογή πληροφοριών 
για την καταπολέμηση του οργα-
νωμένου εγκλήματος, του ξεπλύ-
ματος χρημάτων, του λαθρεμπορί-
ου, της διαφθοράς κυβερνητικών 
στελεχών κ.α. 

 
 
Η αμερικανική τράπεζα JP Morgan πρόθυμη να χορηγήσει δά-

νειο στην Αλβανία 
 

9 Φεβρουαρίου 2010: Η Αλβανία 
ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να 
πάρει δάνειο 350.000.000 ευρώ, με-
γάλο μέρος του οποίου θα διαθέσει 
για εξόφληση των χρεών της.  
Η σημερινή εφημερίδα «Shqip», ε-
πανερχόμενη στο θέμα, γράφει ότι 
η μεγάλη αμερικανική τράπεζα JP 
Morgan εξέφρασε επίσημα ενδια-
φέρον να χορηγήσει στην Αλβανία 
ως δάνειο το ποσό των 350.000.000 
ευρώ.  
Άλλες τράπεζες οι οποίες εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον να χορηγήσουν 
δάνειο στην Αλβανία, σύμφωνα με 

την εφημερίδα, είναι οι: Deutsche 
Bank, Alpha Bank, Citigroup κ.α.  
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις εφη-
μερίδες, τον τελευταίο καιρό στην 
Αλβανία διαπιστώνεται μεγάλη 
αύξηση των τιμών, κυρίως στα 
τρόφιμα.  
Η εφημερίδα «Shqip» γράφει σχετι-
κά ότι πολλοί Αλβανοί πολίτες δεν 
είναι σε θέση και διστάζουν να α-
γοράσουν ακόμα και προϊόντα της 
εποχής, όπως πράσα και σπανάκι.  
Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο έ-
φθασε το 3,6%, πλησιάζοντας το 
όριο του 4% που έχει θέσει ως ανώ-
τατο όριο η Τράπεζα της Αλβανίας. 
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«Χιμάρα, εκεί που ο νόμος και η ιδιοκτησία συνεχίζουν να βρί-
σκονται σε αντίφαση» 

 
9 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Tirana Observer» φιλοξενεί άρθρο 
της Greta Bregu με τον παραπάνω 
τίτλο. 
Η Bregu, μεταξύ άλλων, αναφέρει 
ότι ο νόμος 7501 για τη γεωργική γη 
δημιούργησε και συνεχίζει να δη-
μιουργεί συγκρούσεις στους ιδιο-
κτήτες των περιουσιών.  
Η Bregu συνεχίζει γράφοντας: 
«Αλλά ποια είναι η πραγματική 
σύγκρουση που δημιουργεί σήμερα 
αυτός ο νόμος στην περιοχή της Χι-
μάρας; Από τη μια πλευρά ο νόμος 
7501 αναδιένειμε τη γεωργική γη, 
ενώ από την άλλη πλευρά συνεχί-
ζουν να υπάρχουν και να εφαρμό-

ζονται για την ιδιοκτησία της γης οι 
παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας (ταπί) που 
έχουν κληρονομήσει για γενιές οι 
Χιμαριώτες από τους παππούδες ή 
τους προπάππους...  
Σε αυτές τις συνθήκες, η αντίφαση 
είναι απλή: η γη που έχει δοθεί σε 
κάποιον με το νόμο 7501, με τον 
παλιό τίτλο ιδιοκτησίας ανήκει σε 
κάποιον άλλο. Αυτή η αντίφαση 
έχει δημιουργήσει μια σύγχυση σε 
μερικά χωριά της περιοχής της Χι-
μάρας, τα οποία δεν έχουν βρει α-
κόμη μεταξύ τους τη ‘’χρυσή τομή’’ 
της συνεννόησης και της επίλυσης 
αυτής της υπόθεσης». 

 
 

Ανακάλυψη ομαδικού τάφου στα Τίρανα 
 

9 Φεβρουαρίου 2010: Η πρόσφατη 
ανακάλυψη ομαδικού τάφου εκτε-
λεσθέντων της κομμουνιστικής ε-
ποχής στα περίχωρα των Τιράνων 
εξακολουθεί να βρίσκεται στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος πολλών 
αλβανικών ΜΜΕ, έντυπων και, κυ-
ρίως, ηλεκτρονικών.  
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Koha Jone», ο πρω-
θυπουργός Berisha δήλωσε χθες 
πως θα υπάρξει ανταμοιβή για όλα 
τα άτομα που διαθέτουν πληροφο-
ρίες ή που μπορούν να συνεισφέ-
ρουν στην ανακάλυψη των ομαδι-
κών ταφών των ανθρώπων που ε-
κτελέστηκαν στην εποχή του κομ-

μουνισμού. Ο πρωθυπουργός Ber-
isha εξέφρασε την συγκίνησή του 
για τη ανακάλυψη του ομαδικού 
τάφου στο όρος Ντάιτι, όπου βρέ-
θηκαν 19 σκελετοί ανθρώπων που 
εκτελέστηκαν με σφαίρα πίσω από 
το κρανίο κατά τη διάρκεια της 
κομμουνιστικής περιόδου. Ο Berisha 
τόνισε επίσης ότι θα πραγματο-
ποιηθεί αναλυτική έρευνα για την 
ταυτοποίηση των λειψάνων μέσω 
και των αναλύσεων του DNA. Ο 
πρωθυπουργός, τέλος, σημείωσε 
πως η κυβέρνησή του σύντομα θα 
δημιουργήσει μια ειδική οργάνωση 
για εντοπισμό των λειψάνων όλων 
των εκτελεσθέντων εκείνης της ε-
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ποχής, οπουδήποτε και αν βρίσκο-
νται.  
Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ 
του τηλεοπτικού σταθμού «Top 

Channel», ο συνολικός αριθμός των 
εκτελεσθέντων των οποίων τα λεί-
ψανα αγνοούνται ανέρχεται σε 
4.000. 

 
 

«Θέλουν οι νέοι τη Φυσική Αλβανία;» 
 

10 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Tirana Observer» φιλοξενεί στο ση-
μερινό της φύλλο άρθρο του συ-
νεργάτη της Elian Tanini με τον τίτ-
λο «Θέλουν οι νέοι τη Φυσική Αλ-
βανία;», στο οποίο γράφει, μεταξύ 
άλλων: «Ο όρος ‘’Φυσική Αλβανία’’ 
μοιάζει ως κάτι άχρηστο στις μέρες 
μας, στη πράξη όμως είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για να σκεφθεί κανείς 
εάν έχει ή όχι νέους η Αλβανία, αλ-
λά και για το κατά πόσο επιθυμούν 
οι νέοι αυτοί τη συνένωση των αλ-
βανικών εδαφών. Αυτό είναι το ε-
ρώτημα που θα πρέπει να κάνουν 
σήμερα εκείνοι που σκέπτονται και 
γράφουν για τη Μεγάλη Αλβανία. 
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι νέοι 
που ζουν σήμερα στα αλβανικά ε-
δάφη, έχουν όνειρό τους τη Μεγάλη 
Αλβανία και στην πράξη το όνειρο 
αυτό τους κρατά στη ζωή. Εκείνο 
που με ανησυχούσε πάντα είναι το 
γεγονός ότι οι νέοι της Κάτω Αλβα-
νίας, έχουν δύο διαφορετικές από-
ψεις ή χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η 
μία ομάδα δε θέλει να ξέρει καθό-
λου γι΄ αυτήν (δηλαδή τη Φυσική ή 
Μεγάλη Αλβανία), ενώ μια δεύτερη 
ομάδα, της περιφέρειας κυρίως, 
διακρίνεται από υψηλό αίσθημα 
υπερηφάνειας για τη ‘’Φυσική Αλ-
βανία’’.  

Η πρώτη ομάδα, τη Φυσική Αλβα-
νία τη βλέπει ως κάτι πολύ παλαιό, 
ως ουτοπία. Υπάρχει και μια τρίτη 
ομάδα νέων, οι οποίοι δε θέλουν να 
βλέπουν τη σημερινή Αλβανία να 
γεμίζει με Κοσοβάρους ή με Αλβα-
νούς των Σκοπίων. Είναι ικανο-
ποιημένοι με εκείνο που έχουν και 
δεν επιθυμούν ένωση. Στην Αλβα-
νία δεν υπάρχει μια οργάνωση της 
νεολαίας που να ασχολείται με τα 
εθνικά θέματα και την αφύπνιση 
του εθνικού αισθήματος στους πο-
λίτες; Εφόσον, σύμφωνα με τον 
Koco Danaj, το μέλλον μας σκια-
γραφείται με την ένωση των εδα-
φών μας, τότε τι περιμένουμε εμείς 
οι νέοι, γιατί δεν ασχολούμεθα με 
το θέμα, αρχίζοντας πρώτα από 
τον εαυτό μας; Δε θέλουμε ή δεν 
ξέρουμε; Ασφαλώς και δε θέλουμε 
και, στη συνέχεια, δεν ξέρουμε. Ε-
πιτέλους, για ποιον γράφει ο Koco 
Danaj, σε ποιον αφήνει την υποθή-
κη του; Οι νέοι δε θέλουν και τόσο 
τη Φυσική Αλβανία, διότι γι΄ αυτούς 
μοιάζει με μια ιδέα που δεν μπο-
ρούν να την αφομοιώσουν και, επι-
πλέον, δεν έχουν μια άποψη γιατί 
χρειάζεται αυτή η εθνική συνένωση 
των Αλβανών.  
Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι 
νέοι στην Αλβανία δεν αντιμετώπι-
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σαν τα προβλήματα που αντιμετώ-
πισαν οι νέοι της Άνω Αλβανίας 
είτε οι Αλβανοί νέοι στα Σκόπια. 
Ένα μέρος των νέων της Αλβανίας 
υποστηρίζουν με φανατισμό την 
ιδέα οι αλβανοί των αλβανικών ε-
δαφών να μην είναι καθόλου στην 
Αλβανία, γι΄ αυτούς μοιάζει πολύ 
περίεργο ο σχηματισμός μιας με-
γάλης κυβέρνησης; Οι σημερινοί 
νέοι όντας άσχημα μπλεγμένοι στα 
δίκτυα της παγκοσμιοποίησης και 
της τεχνολογίας δε σκέπτονται και 

πολύ για θέματα όπως η Φυσική 
Αλβανία. Και οι νέοι των αλβανι-
κών εδαφών που έχουν το βλέμμα 
τους στραμμένο προς τα Τίρανα και 
την Αλβανία, δεν εμπνέουν θάρρος 
για ελπίδα και δράση. Γι΄ αυτό πολύ 
πιθανόν ο Koco Danaj να είναι ο τε-
λευταίος εκπρόσωπος της αλβανι-
κής αναγέννησης του 19ου αιώνα, 
είτε ο πρώτος και όχι μόνος ιδεαλι-
στής» - καταλήγει το άρθρο της ε-
φημερίδας «Tirana Observer» για το 
πρόσφατο βιβλίο του Koco Danaj.

 
 

Σχετικά με την απογραφή του πληθυσμού 
 

10 Φεβρουαρίου 2010: Η Διευθύ-
ντρια της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Αλβανίας (INSTAT) Ines Nuria, 
σύμφωνα με τη «Shqip», την «Koha 
Jone» και άλλες εφημερίδες, διοργά-
νωσε χθες συνάντηση στρογγυλής 
τραπέζης με εκπροσώπους μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων με θέμα 
την απογραφή του πληθυσμού που 
θα γίνει το 2011. Η Nuria στην ομι-
λία της υπογράμμισε ότι παρόμοιες 
συναντήσεις θα διοργανωθούν και 
στο μέλλον και ότι ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα απογραφής, πριν ξεκι-
νήσει η κανονική απογραφή του 
2011, θα γίνει τον Απρίλιο του 2010.  
Η Nuria επίσης, σύμφωνα με τις 
εφημερίδες, παρουσίασε χθες για 
πρώτη φορά στα Μ.Μ.Ε. το σχέδιο 
ερωτηματολογίου που έχει προε-
τοιμάσει η Υπηρεσία της, στο πλαί-
σιο της απογραφής του πληθυσμού. 
Το ερωτηματολόγιο, σχολιάζουν οι 
εφημερίδες, περιέχει και τις δύο 

«καυτές» ερωτήσεις περί εθνικότη-
τας και θρησκεύματος, για τις ο-
ποίες ερωτηθείσα η Nuria διευκρί-
νισε ότι αυτές ανήκουν στην ομάδα 
των ερωτήσεων στις οποίες οι πολί-
τες μπορούν να απαντήσουν, ω-
στόσο έχουν δικαίωμα και να μην 
απαντήσουν. Το ερωτηματολόγιο 
περιέχει ερωτήσεις για το ονοματε-
πώνυμο του ερωτώμενου, τον τόπο 
γέννησης και κατοικίας, την ημε-
ρομηνία γέννησης, εάν είναι έγγα-
μος ή όχι, τον αριθμό των μελών 
της οικογένειάς του, τι τύπο κατοι-
κίας έχει κ.α. Στην ερώτηση για την 
εθνική ταυτότητα του πολίτη, το 
ερωτηματολόγιο περιέχει κουτάκια 
με τις ακόλουθες δυνατές απαντή-
σεις: «Αλβανός», «Έλληνας», «Μα-
κεδόνας», «Μαυροβούνιος», «Ρομ», 
«Βλάχος», «Αιγύπτιος», «προτιμώ 
να μην απαντήσω», καθώς και μια 
κατηγορία που τιτλοφορείται: «άλ-
λες».  
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Στην ερώτηση για το θρήσκευμα, 
διαβάζουμε: «μουσουλμάνος σουνί-
της», «μπεκτασής», «χριστιανός ορ-
θόδοξος», «χριστιανός καθολικός», 
«κανένα θρήσκευμα», «προτιμώ να 
μην απαντήσω», «άλλα».  
Στην ερώτηση για τη μητρική 
γλώσσα, δίνονται οι ακόλουθες δυ-
νατότητες απάντησης: «αλβανική», 
«ελληνική», «μακεδονική», «σερβι-
κή», «αρομουνική», «γλώσσα των 
ρομ», «άλλες γλώσσες».  
Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερω-
τήσεις και για το εκπαιδευτικό επί-
πεδο και την απασχόληση των πο-
λιτών κ.α. «Καυτά» ερωτήματα, 
σημειώνουν οι εφημερίδες, παρα-
μένουν εκείνα για τη θρησκευτική 
και ιδίως για την εθνική ταυτότητα, 
καθώς διάφοροι κύκλοι εξακολου-
θούν να υποστηρίζουν ότι οι ερω-
τήσεις αυτές θα πρέπει να αφαιρε-
θούν, διότι «γειτονικές χώρες, λόγω 
της οικονομικής κατάστασης της 
Αλβανίας, θα προσπαθήσουν να 
ανεβάσουν τεχνητά τον αριθμό των 
μελών των μειονοτήτων στην Αλ-
βανία».  
Η σημερινή εφημερίδα «Shqip» φι-
λοξενεί άρθρο του συνεργάτη της 
Kujtim Morina με θέμα την απο-
γραφή του πληθυσμού στην Αλβα-
νία. Ο αρθρογράφος ασχολείται με 
τα δύο ερωτήματα περί εθνικότη-
τας και θρησκεύματος που θα πε-
ριέχει το ερωτηματολόγιο και που 
έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε 
ακραίους αλβανικούς κύκλους.  
Η Αλβανία, γράφει ο Morina, πρέ-
πει να κάνει την απογραφή του 
πληθυσμού, πρέπει να σέβεται τα 

ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώ-
ματα. Η απογραφή του πληθυσμού 
βάσει και του εθνικού κριτηρίου, 
συνεχίζει ο Morina, ήταν πάγιο αί-
τημα τα τελευταία 20 χρόνια των 
ευρωπαϊκών οργανισμών στους 
οποίους η Αλβανία επιδιώκει να 
ενταχθεί. Εφόσον η Αλβανία επι-
διώκει την ένταξή της στην Ε.Ε., 
σχολιάζει ο Morina, είναι ευνόητο 
ότι θα πρέπει να υλοποιήσει και τις 
συστάσεις της. Το Σ.τ.Ε. και η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις 
τους για το 2008 και το 2009, γράφει 
ο Morina, συνιστούν στην Αλβανία 
να συγκεντρώσει στοιχεία για τις 
μειονότητες. Όσο για την απογρα-
φή βάσει και του θρησκευτικού κρι-
τηρίου, συνεχίζει ο Morina, οι συ-
στάσεις δεν ήταν και τόσο λεπτο-
μερείς. Η Αλβανία πάντως, υπο-
στηρίζει, δεν μπορεί να μείνει δέ-
σμια των ποσοστών του 1938 ως 
προς τη θρησκευτική σύνθεση του 
πληθυσμού.  
«Εάν πράγματι υπάρχουν πιέσεις 
από ελληνικούς κύκλους για δήλω-
ση της εθνικής ταυτότητας των Ελ-
λήνων μειονοτικών της Αλβανίας», 
γράφει ο Morina, «τότε ήρθε ο και-
ρός καλύτερα να τεθεί τέρμα στις 
πιέσεις αυτές, δηλώνοντας ακριβή 
στοιχεία, παρά να μείνουμε δέσμιοι 
αυτών των πιέσεων». Όσο για τον 
φόβο ορισμένων ότι αλβανοί θα 
δηλώσουν άλλη εθνικότητα για λό-
γους οικονομικούς, ο Morina γράφει 
ότι οι γειτονικές χώρες επιτρέπουν 
τη διπλή υπηκοότητα, οι αλβανοί 
παραμένουν νόμιμα στις χώρες αυ-
τές και δεν έχουν λόγο να δηλώ-
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σουν στην Αλβανία μια άλλη εθνι-
κότητα από εκείνη που είναι στην 
πράξη. Καταλήγοντας ο Morina 
συνιστά στην κυβέρνηση προσοχή, 

ώστε κατά την απογραφή να μην 
υπάρξουν καταχρηστικές δηλώσεις 
εθνικότητας, «μετά από πιέσεις κυ-
βερνήσεων άλλων χωρών». 

 
 

Σχετικά με τις τροποποιήσεις στο νόμο για  
τις μυστικές υπηρεσίες 

 
10Φεβρουαρίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip», ο βουλευτής 
του ΣΚ Erjon Brace δήλωσε χθες ότι 
το νέο νομοσχέδιο για τις αλβανι-
κές Μυστικές Υπηρεσίες (SHISH) 
είναι ένας ελιγμός του πρωθυ-
πουργού Berisha για να καταλάβει 
αυτήν την υπηρεσία και με τον 
τρόπο αυτό να ελέγχει τα στοιχεία 
που διαθέτει αυτός ο θεσμός για 
σοβαρά γεγονότα που έχουν συμβεί 

στην Αλβανία. Ο Brace δήλωσε ότι 
ένα από αυτά τα γεγονότα είναι και 
η τραγωδία του Γκερντέτς, αλλά 
και άλλες δραστηριότητες οικονο-
μικής φύσεως, όπως μερικές στρα-
τηγικές ιδιωτικοποιήσεις.  
Από τη μεριά του ο βουλευτής του 
ΣΚ Piro Lutaj δήλωσε πως το νέο 
σχέδιο για τις αλλαγές στη SHISH 
περιορίζει την ελεύθερη λειτουργία 
αυτού του θεσμού. 

 
 

Αναφορές στη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο 

 
10 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Tirana Observer» δημοσιεύει στο 
σημερινό της φύλλο ολοσέλιδη α-
νταπόκριση του συνεργάτη της 
στην Αθήνα Shpetim Zinxhira με 
θέμα τη συζήτηση που έγινε τη 
Δευτέρα στο ελληνικό Κοινοβούλιο 
για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγέ-
νειας στους μετανάστες και τη γε-
νικότερη μεταναστευτική πολιτική. 
Στην ανταπόκριση καταγράφονται 
αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών 
πολιτικών κομμάτων για το θέμα 
όπως εκφράστηκαν μέσω των αρ-
χηγών τους στο Κοινοβούλιο.  

Από τη μεριά της η εφημερίδα 
«Ballkan» σε σύντομη αναφορά της 
στη συζήτηση στο ελληνικό Κοινο-
βούλιο παραθέτει όσα δήλωσε σε 
αυτήν ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για 
την εισαγόμενη εγκληματικότητα 
από την Αλβανία. Στο ανυπόγραφο 
άρθρο της η εφημερίδα σχολιάζει, 
με αφορμή αυτή τη δήλωση, ότι «η 
Ελλάδα ανεβάζει τους τόνους σε 
βάρος της Αλβανίας» και συνδέει το 
θέμα με την πρόσφατη απόφαση 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της Αλβανίας που απέρριψε τη 
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Συμφωνία μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας για τις θαλάσσιες ζώνες.
 
 

Σύλληψη για διακίνηση εκρηκτικών υλών 
 

10 Φεβρουαρίου 2010: Η αλβανική 
αστυνομία, σύμφωνα με τις κυριό-
τερες σημερινές εφημερίδες, συνέ-
λαβε χθες δύο αδέλφια, τους Monel 
και Leandro Lamaj, 35 και 20 ετών 
από την πόλη Λατς, καθώς και τον 
Sokol Buseta, 40 ετών από τη Σκό-
δρα. Οι τρεις τους κατηγορούνται 
για διακίνηση εκρηκτικών υλών, 
διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν 
πέντε βόμβες με τηλεχειριστήριο με 

εκρηκτικό τύπου C4, όπλα και 
σφαίρες, τα οποία είχαν προμηθευ-
τεί στο Μαυροβούνιο και προορίζο-
νταν για την αλβανική αγορά. Στα 
σπίτια των δραστών η αστυνομία 
βρήκε επίσης πολλά κλοπιμαία α-
ντικείμενα, όπως χρυσαφικά, κα-
θώς και τέσσερα αυτοκίνητα, το 
ένα από τα οποία, τύπου Honda, 
είχε ελληνικές πινακίδες. 

 
 
«Ο φόβος για την απογραφή βάσει του εθνικού κριτηρίου είναι 

δικαιολογημένος» 
 

11 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Republika» δημοσιεύει στο σημερινό 
της φύλλο μακροσκελές άρθρο με 
τον παραπάνω τίτλο, γραμμένο 
από τον συνεργάτη της Redi Shehu.  
Ο αρθρογράφος, αφού επιτίθεται 
και ασκεί κριτική στον πρόεδρο του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
Nard Doka, ο οποίος σε προηγούμε-
νο άρθρο του τάχθηκε υπέρ της 
απογραφής βάσει και του εθνικού 
και του θρησκευτικού κριτηρίου, 
ισχυρίζεται ότι ο φόβος που εκφρά-
ζουν ορισμένοι κύκλοι για την απο-
γραφή του πληθυσμού βάσει και 
του εθνικού και του θρησκευτικού 
κριτηρίου είναι δικαιολογημένος, 

διότι οι αλβανοί πολίτες, ευρισκό-
μενοι σήμερα σε θέσεις κατωτερό-
τητας και όντας οικονομικά αδύνα-
μοι, θα μπορούσαν εύκολα να αλ-
λάξουν εθνικότητα και θρησκεία.  
Στη συνέχεια ο αρθρογράφος, σε 
μεγάλο μέρος του άρθρου του, προ-
σπαθεί να πείσει τους αναγνώστες 
του ότι «η αλλαγή της θρησκείας 
των αλβανών από το Χριστιανισμό 
στο Ισλάμ επί οθωμανικής κατοχής 
δεν έγινε γρήγορα, οι Οθωμανοί 
ήταν διαλλακτικοί σε θέματα θρη-
σκείας και σπάνια υποχρέωσαν 
τους χριστιανούς να αλλαξοπιστή-
σουν, οι χριστιανοί άλλαξαν τη 
θρησκεία τους εθελοντικά».
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Ανακοίνωση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» 
 

11 Φεβρουαρίου 2010: Η Οργάνω-
ση της Ελληνικής Εθνικής Μειονό-
τητας «Ομόνοια» εξέδωσε ανακοί-
νωση σε σχέση με την προγραμμα-
τιζόμενη για το 2011 απογραφή του 
πληθυσμού στην Αλβανία βάσει 
και του εθνικού και του θρησκευτι-
κού κριτηρίου.  
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνω-
σης, στο οποίο αναφέρεται και η 
σημερινή εφημερίδα «Shqip», έχει 
ως εξής:  
«Την αναγκαιότητα της απογραφής 
του πληθυσμού στην Αλβανία η 
Ομόνοια την επισημαίνει από την 
ίδρυσή της.  
Το αυτονόητο αυτό αίτημα εκφρά-
ζεται δυναμικά και από το διεθνή 
παράγοντα σε όλες τις εκθέσεις 
που αφορούν την Αλβανία. Έστω 
και αργά το πρώτο βήμα έγινε.  
Περιμένουμε μια ελεύθερη και ρε-
αλιστική απογραφή που θα αποτε-
λεί σημαντικό εργαλείο του κρά-
τους στο να εφαρμόσει μια δίκαιη 
πολιτική έναντι των πολιτών και 
των ομάδων που το απαρτίζουν.  
Κατανοούμε τις τεχνικές δυσκολίες 
που υπάρχουν, επισημαίνουμε ό-
μως ότι εάν υπάρχει η βούληση ό-
λων των ενδιαφερόμενων μερών, 
μπορούν να ξεπεραστούν. Ελπί-
ζουμε οι δυσκολίες αυτές να μην 
αποτελούν άλλοθι για αυτούς που 
δεν θέλουν την πραγματική απο-

τύπωση της κοινωνίας, γι’ αυτούς 
που θέλουν μια απογραφή για το 
θεαθήναι και την ικανοποίηση του 
διεθνή παράγοντα. 
Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε 
ένα έντονο ενδιαφέρον των μέσων 
ενημέρωσης. Είναι λογικό εφόσον 
για πρώτη φορά πραγματοποιείται 
ελεύθερη απογραφή στην Αλβανία. 
Παρατηρούμε επίσης τους μόνι-
μους αυτόκλητους εκπρόσωπους 
της αλβανικής κοινωνίας που τους 
συνηθίσαμε στα πάνελ των αλβα-
νικών τηλεοράσεων σε ένα ρόλο 
«υπερασπιστών» του αλβανικού 
έθνους και που δε χάνουν την ευ-
καιρία να δείξουν τον ανθελληνι-
σμό τους, να θέτουν ψευτοδιλήμ-
ματα και να καταφέρονται κατά 
της απογραφής. Αλήθεια, ποιον ε-
νοχλεί η αλήθεια;  
Ενδεχομένως τους συγκεκριμένους 
κυρίους να μην τους ενδιαφέρει η 
αλήθεια και η ειρηνική συνύπαρξη, 
γιατί έτσι χάνουν το ρόλο τους.  
Η Αλβανία μπήκε στο δρόμο χωρίς 
επιστροφή της Ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης και το μόνο που κάνουν 
οι προαναφερόμενοι είναι να βά-
ζουν εμπόδια σε αυτό το δρόμο.  
Παρακολουθούμε με μεγάλο εν-
διαφέρον όλα τα βήματα και ανα-
μένουμε την πρόσκληση των αρμο-
δίων για να καταθέσουμε τις προ-
τάσεις μας». 
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Αναδημοσίευση παλαιότερης ομιλίας της Miranda Vickers 
 για το "τσάμικο" 

 
11 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Shqip» αναδημοσιεύει στο σημερι-
νό της φύλλο την ομιλία της βρετα-
νίδας ιστορικού και συγγραφέως 
διάφορων μελετών για την Αλβα-
νία και το Κοσσυφοπέδιο, για την 
ελληνική μειονότητα και για το 
«τσάμικο» Miranda Vickers σε συ-
μπόσιο για το «τσάμικο» που είχε 
διοργανωθεί πέρυσι στα Τίρανα.  
Η Vickers στην ομιλία της, που φέ-
ρει τον τίτλο «Τσάμικο ζήτημα - 
Διεθνείς προοπτικές» υποστηρίζει 
κατά κύριο λόγο ότι η επίλυση του 
«τσάμικου ζητήματος», το οποίο η 
Vickers παραβάλλει με άλλα εκ-
κρεμή περιουσιακά ζητήματα που 

έχουν ανακύψει ανά την Ευρώπη 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
συσχετίζοντάς το, παράλληλα, ά-
μεσα με το πολυσυζητημένο ζήτη-
μα του «νόμου του εμπολέμου», 
πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό 
από τις πολιτικές ηγεσίες της Αλ-
βανίας και της Ελλάδος, ούτως ώ-
στε να μη δοθεί η ευκαιρία το θέμα 
αυτό να γίνει αντικείμενο εκμετάλ-
λευσης από ακραίους αλβανικούς ή 
ακόμα και μουσουλμανικούς κύ-
κλους. Το πλήρες πρωτότυπο κεί-
μενο της ομιλίας στην αγγλική 
γλώσσα είναι διαθέσιμο στο διαδί-
κτυο, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

http://www.cameriainstitute.org/konferenca/en/cham%20issue.pdf. 
 
 
Η Σερβία θα ζητήσει για τους σέρβους στην Αλβανία το καθε-

στώς της μειονότητας 
 

11 Φεβρουαρίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip», η Σερβία 
αναμένεται να ξεκινήσει διπλωμα-
τική μάχη με την αλβανική κυβέρ-
νηση, ώστε η σερβική κοινότητα 
που ζει στην Αλβανία να πάρει το 
καθεστώς της μειονότητας.  
Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Σέρβος 
υπουργός Διασποράς Σέρτζαν Σρέ-
κοβιτς, ο οποίος ανέπτυξε τη στρα-
τηγική του Βελιγραδίου να δη-
μιουργήσει «διπλωματικά» νησιά 
μειονοτήτων.  
Ο υπουργός δεν έδωσε λεπτομέ-
ρειες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, 

γράφει η εφημερίδα, το Βελιγράδι 
θα ανακινήσει τον παλαιό ελιγμό 
ώστε να επωφεληθεί από τους κα-
τοίκους της περιοχής Βράκας στο 
νομό Σκόδρας, αλλά και από κα-
τοίκους της ίδιας της πόλης, οι ο-
ποίοι το 1996-97 είχαν κάρτες μειο-
νοτικών οι οποίες ήταν απαραίτητη 
προϋπόθεση εκείνη την εποχή για 
να πάρουν βίζες και να κάνουν ε-
μπόριο με την υπό εμπάργκο Γιου-
γκοσλαβία. Μέρος από αυτούς τους 
κατοίκους έχουν φύγει από την 
Αλβανία και έχουν εγκατασταθεί 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                              ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 

- 50 -

 

στο Βελιγράδι, το Κόσοβο και το 
Μαυροβούνιο.  
Το μικρό κράτος του Μαυροβουνί-
ου, γράφει η εφημερίδα, τους θεω-
ρεί μαυροβούνια μειονότητα, οι ί-
διοι όμως είναι διασπασμένοι και 
έχουν δύο συλλόγους: ο ένας πρό-

σκειται στο Βελιγράδι και ο άλλος 
στην Ποντγκόριτσα.  
Οι δηλώσεις πάντως του Σέρβου 
υπουργού, σχολιάζει η εφημερίδα, 
αναμένεται να φέρουν νέες τριβές 
μεταξύ Τιράνων και Βελιγραδίου.

 
 
Πάλι για το νομοσχέδιο που αφορά τις Μυστικές Υπηρεσίες 

(SHISH) 
 

11 Φεβρουαρίου 2010: H Νομική 
Επιτροπή της Βουλής, σημειώνει η 
αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Ga-
zeta Shqiptare», ακύρωσε την προ-
γραμματισμένη για χθες συνεδρία-
σή της, κατά την οποία ο Αρχηγός 
των Μυστικών Υπηρεσιών της Αλ-
βανίας (SHISH) Bahri Shaqiri θα 
διατύπωνε τις απόψεις του σχετικά 
με τις τροπολογίες που προτίθεται 
να κάνει η κυβέρνηση στο νόμο για 
τις Μυστικές Υπηρεσίες.  
Όπως γίνεται γνωστό, σχολιάζει η 
εφημερίδα, η ακύρωση ήρθε μετά 
από τις πιέσεις που άσκησε και α-
σκεί ο διεθνής παράγοντας, ιδίως οι 
ΗΠΑ, κατά των τροπολογιών που 
έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση.  
Ο επικεφαλής της Νομικής Επιτρο-
πής, όμως, βουλευτής του ΔΚ Ilir 
Rusmajli, ισχυρίστηκε ότι η συνε-
δρίαση της Επιτροπής δεν αναβλή-
θηκε, απλώς έχει προγραμματισθεί 
για αύριο Παρασκευή.  
Η αναβολή της σύσκεψης της Επι-
τροπής, συνεχίζει το σχόλιό της η 
εφημερίδα, προφανώς έγινε για να 

δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να 
διαπραγματευτούν ένα νομοσχέδιο 
το οποίο θα είχε το Ο.Κ. και του 
διεθνούς παράγοντα.  
Για το λόγο αυτό χθες το μεσημέρι 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
μιας ώρας μεταξύ του Αρχηγού της 
Υπηρεσίας Bahri Shaqiri, του Διευ-
θυντή του Γραφείου του πρωθυ-
πουργού Oerd Bulykbashi και του 
επικεφαλής της Νομικής Επιτροπής 
της Βουλής Ilir Rusmajli, χωρίς όμως 
να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες 
από αυτήν.  
Εξάλλου, σημειώνει η «Gazeta Shqip-
tare», ο Αρχηγός της Υπηρεσίας 
Shaqiri συναντήθηκε χθες και με 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Bamir Topi.  
Μολονότι δεν έγινε γνωστό τι συ-
ζητήθηκε, γράφει η εφημερίδα, ω-
στόσο θεωρείται ότι οι Topi και 
Shaqiri, μολονότι δεν έχουν μιλήσει 
δημοσίως, αντιτίθενται στις τροπο-
λογίες που η κυβέρνηση θέλει να 
κάνει στο νόμο για τη λειτουργία 
των Μυστικών Υπηρεσιών. 
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Αναφορές εφημερίδων σε ανακοίνωση για την επικείμενη  
ίδρυση νέου «Κόμματος των Ελλήνων της Αλβανίας» 

 
12 Φεβρουαρίου 2010: Το νέο Κόμ-
μα των Ελλήνων της Αλβανίας, 
σημειώνουν οι σημερινές «Shqip», 
«Gazeta Shqiptare», «Metropol» κ.α., 
οδεύει προς την επισημοποίηση της 
ίδρυσής του.  
Σε συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε τις τελευταίες ημέρες στους 
Αγ. Σαράντα, σύμφωνα με τις εφη-
μερίδες, έγιναν οι τελευταίες ετοι-
μασίες για το πρόγραμμα και το 
καταστατικό του κόμματος.  
«Την πρωτοβουλία ίδρυσής του α-
νέλαβαν η πλειοψηφία των μελών 
του Γενικού Συμβουλίου της Ομό-
νοιας, τα οποία πριν από μερικούς 
μήνες ζήτησαν επίμονα τη συνε-
δρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 
Οργάνωσης, με στόχο την πλήρη 
μεταρρύθμισή της και τη μετατρο-
πή της σε πολιτικό κόμμα, διότι η 
συνεργασία με το ΚΕΑΔ του Βαγ-
γέλη Ντούλε δεν έχει πια μέλλον, 
εφόσον μετετράπη σε ουραγό του 
ΣΚ του Ράμα. Συνεπώς, πρόκειται 
για συνέχεια της Οργάνωσης Ομό-
νοια με σαφή πολιτικά και εκλογι-
κά χαρακτηριστικά» - αναφέρεται 
σε ανακοίνωση τύπου που το κίνη-
μα για την ίδρυση του νέου κόμμα-
τος διένειμε στα αλβανικά Μ.Μ.Ε. 
Με το κίνημα για την ίδρυση του 
Κόμματος των Ελλήνων της Αλβα-
νίας, συνεχίζει η ανακοίνωση, ε-
κτός από την πλειοψηφία του Γενι-
κού Συμβουλίου της Ομόνοιας, ε-
νώθηκαν οι πρώην πρόεδροι της 
Ομόνοιας Ανδρέας Ζαρμπαλάς, 

Σωτήρης Κυριαζάτης και Γιώργος 
Λαμποβιτιάδης, πρώην βουλευτές, 
πρώην και νυν έπαρχοι, πρώην και 
νυν δήμαρχοι, δεκάδες αιρετοί στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, διανοούμενοι 
από την Ελληνική Εθνική Μειονό-
τητα.  
Το κίνημα αυτό, σύμφωνα πάντα 
με την ανακοίνωση, είχε θετική 
απήχηση στις γραμμές των συλλό-
γων των μεταναστών στην Ελλάδα 
και θεωρείται και από έλληνες δι-
πλωμάτες ως συνετό βήμα ενοποί-
ησης και όχι διάσπασης. Πηγές από 
το κίνημα, σχολιάζουν οι «Metropol» 
και η «Gazeta Shqiptare», αναφέρουν 
ότι η οργάνωση και η δράση βάσει 
του καταστατικού του νέου κόμμα-
τος προβλέπεται να ακολουθήσει 
το μοντέλο που εφαρμόστηκε ως 
καινοτομία τελευταία στην Ελλάδα 
από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημο-
κρατία, το οποίο προβλέπει άμεση 
ψηφοφορία όχι μόνο από τα μέλη, 
αλλά και από τους οπαδούς και 
τους φίλους του κόμματος.  
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανα-
φέρει η «Metropol», η ιδέα ίδρυσης 
νέου κόμματος που θα διασφαλίσει 
τη συνέχεια της Ομόνοιας βρίσκει 
ευρεία υποστήριξη, διότι οι Έλληνες 
της Αλβανίας είναι δυσαρεστημένοι 
από την «πολιτική απάθεια του δί-
δυμου Μπολάνου-Ντούλε», το ο-
ποίο «ως πολιτικό μοτίβο έχει τον 
πολιτικό αντιπερισπασμό και ακο-
λουθεί χαώδεις και επιλεκτικές τα-
κτικές, χωρίζοντας τους Έλληνες 
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της Αλβανίας σε αριστερούς και 
δεξιούς, σε καλούς και κακούς, σε 
πατριώτες και προδότες».  
Με το κίνημα για την ίδρυση του 
Κόμματος των Ελλήνων της Αλβα-
νίας, σημειώνουν η «Metropol» και η 
«Shqip», ενώθηκαν οι πρώην πρόε-
δροι της Ομόνοιας Ζαρμπαλάς, Κυ-
ριαζάτης και Λαμποβιτιάδης, οι 
πρώην βουλευτές Θωμάς Μήτσου, 
Χρήστος Γκότσης, Γρηγόρης Καρα-
μέλος, πρώην και νυν έπαρχοι ό-

πως οι Πέτρος Μπερέτης, Βαγγέλης 
Αναγνώστης, Παντελής Τόλης, Αν-
δρέας Ζώτος, Ζήσος Λούτσης, Κώ-
τσο Κώστα, Δημήτρης Μεϊντής, 
Φρέντο Μπεϊλέρι, Φρέντυ Τζόμο, 
πρώην και νυν δήμαρχοι και προέ-
δροι νομαρχιακών συμβουλίων ό-
πως οι Βασίλης Τσάκος, Λάμπης 
Γκιάτης, Ηλίας Σεφέρης, δεκάδες 
αιρετοί στα όργανα της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης στις περιοχές όπου ζει 
η ελληνική μειονότητα κ.α.

 
 

«Θα επανέλθω στην πολιτική ζωή» 
 

12 Φεβρουαρίου 2010:  Ο πρώην 
πρωθυπουργός και πρώην πρόε-
δρος του ΣΚ Fatos Nano έδωσε χθες 
στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό 
σταθμό «TV Klan» το δεύτερο και 
τελευταίο μέρος της συνέντευξής 
του, η οποία κάλυψε όλη σχεδόν 
την περίοδο από τα τελευταία χρό-
νια του κομμουνιστικού καθεστώ-
τος μέχρι και τις εκλογές του 2005.  
Ο Nano κατέκρινε στη συνέντευξή 
του την αποχή από τη Βουλή που 
εφαρμόζει την περίοδο αυτή το ΣΚ 

και χαρακτήρισε την «εποχή Rama» 
ως «μια ασθένεια που έφερε την 
κατάρρευση του ΣΚ».  
Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι σύντομα 
θα επανέλθει στην ενεργό πολιτική 
ζωή, δηλώνοντας: «Να περιμένετε 
το συνηθισμένο απρόοπτο». Τέλος, 
αναφερόμενος στην ομάδα των πέ-
ντε βουλευτών εντός του ΣΚ που 
αντιτίθενται στον Rama, δήλωσε ότι 
στηρίζει την ομάδα των βουλευτών 
αυτών.

 
 

Κατάσχεση όπλων που προορίζονταν για την Ελλάδα 
 

12 Φεβρουαρίου 2010: Η αστυνομία 
Δυρραχίου σε συνεργασία με την 
αστυνομία Τιράνων, αναφέρει η 
«Gazeta Shqiptare» και άλλες σημερι-
νές εφημερίδες, συνέλαβε την Τε-
τάρτη το βράδυ τέσσερα άτομα 
στην τοποθεσία «Πλέπα» Δυρραχί-
ου και αργότερα συνέλαβε και έναν 

πέμπτο, διότι στην κατοχή τους 
βρήκε και κατάσχεσε τέσσερα αυ-
τόματα όπλα, 2 πιστόλια και πολ-
λές σφαίρες.  
Τα όπλα που κατασχέθηκαν προο-
ρίζονταν για την Ελλάδα. Η αστυ-
νομία διεξάγει έρευνες για να ανα-
καλύψει τα άτομα που πούλησαν 
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τα όπλα στους συλληφθέντες, κα-
θώς και για τυχόν άλλα μέλη της 
σπείρας των δραστών της διακίνη-
σης όπλων.  
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότη-
τα τα ονόματα των συλληφθέντων, 
όχι όμως τον τύπο και τις πινακίδες 
του αυτοκινήτου με το οποίο μετα-
φέρονταν τα όπλα.  
Οι συλληφθέντες είναι οι: Kanan 
Xhakollari, ετών 23, από το Σκρα-
πάρι Νότιας Αλβανίας, κάτοικος 
Δυρραχίου, Lulzim Qamo, 28 ετών, 
από Σκραπάρι και κάτοικος στο 

χωριό Σούκθ Δυρραχίου, Asllan 
Plaku, 19 ετών, κάτοικος στο Shen 
Vlash (Άγιο Βλάσιο) Δυρραχίου, As-
trit Zylyftari, 34 ετών, από Σκραπάρι 
και κάτοικος Δυρραχίου, Sotir Zeko, 
29 ετών, από Σκραπάρι και κάτοι-
κος Δυρραχίου. Στο σπίτι του τε-
λευταίου η αστυνομία βρήκε και 
ναρκωτικά, τα οποία το κύκλωμα 
πουλούσε επίσης στην Ελλάδα.  
Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν 
την παράνομη δραστηριότητά τους, 
προσποιούμενοι τους εμπόρους κι-
νητών τηλεφώνων. 

 
 

Άρθρο για την απογραφή του πληθυσμού 
 

13 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Shqip» δημοσιεύει στο σημερινό 
της φύλλο άρθρο του Dorjan Koci με 
τίτλο «Τα διλήμματα της απογρα-
φής του πληθυσμού».  
Ο Koci υποστηρίζει πως το πρό-
σφατο θέμα που αφορά την απο-
γραφή του πληθυσμού στην Αλβα-
νία που θα πραγματοποιηθεί το 
2011, με αυτοπροσδιορισμό και ως 
προς το εθνικό και το θρησκευτικό 
κριτήριο, είναι περισσότερο ένα 
πρόβλημα τεχνητό, παρά πραγμα-
τικό.  
«Την απάντηση και την λύση αυτό 
το πρόβλημα», συνεχίζει ο Koci, 
«την έχει πάρει από το 1919 στις 
συζητήσεις της Συνδιάσκεψης της 
Ειρήνης στο Παρίσι, όταν οι σύμ-
μαχοι της Αντάντ δήλωσαν στον 
Βενιζέλο, ο οποίος επιθυμούσε μια 
τέτοια είδους καταγραφή του πλη-
θυσμού στην αποκαλούμενη Βόρειο 

Ήπειρο, στην ουσία στη Νότιο Αλ-
βανία, ότι η θρησκευτική πεποίθη-
ση δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη 
πριν από την ομιλούμενη γλώσσα 
ως κριτήριο για τον καθορισμό της 
εθνικότητας του πληθυσμού. Και 
αυτή η απόφαση δεν ελήφθη μόνο 
για να ικανοποιήσει την Ιταλία, δύ-
ναμη που ενδιαφέρεται για την Αλ-
βανία, όπως υποστηρίζεται συχνά 
πυκνά από την ελληνική ιστοριο-
γραφία, αλλά βασίστηκε σε βαθύ-
τερες παρατηρήσεις που η επιτροπή 
καθορισμού των συνόρων έκανε επί 
τόπου στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, 
μετά από αυτό το κλειστό κεφάλαιο 
της ιστορίας, ακούγονται παράλο-
γες οι σημερινές προσπάθειες για 
επαναφορά στο προσκήνιο μιας τέ-
τοιας πρακτικής και ακόμα περισ-
σότερο όταν οι χώρες γύρω από μας 
όχι μόνο δεν την εφαρμόζουν, αλ-
λά, στη βάση της πολιτικής αφο-
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μοίωσης που εφαρμόζουν, κατάφε-
ραν να αφομοιώσουν άλλες εθνικές 
ομάδες για να στερεώσουν τη μορ-
φή του έθνους-κράτους».  
Ο Koci συνεχίζει: «Είναι αυτή η α-
πογραφή αίτημα της Ε.Ε. ή αίτημα 
της γειτονικής χώρας, της Ελλάδας, 
η οποία φαίνεται να ενδιαφέρεται 
περισσότερο να διεξαχθεί αυτή η 
απογραφή του πληθυσμού; Πρέπει 
να κάνουμε αυτή την ερώτηση, κα-
θώς το ελληνικό κράτος, με συνεχή 
τρόπο σε όλες τις εποχές και ιστο-
ρικές περιστάσεις, δεν έχει σταμα-
τήσει να ισχυρίζεται πως οι αλβα-
νοί ορθόδοξοι πολίτες είναι ελληνι-
κής εθνικότητας. Η ειλικρίνεια της 
αλβανικής διοίκησης στην απάντη-
ση αυτού του ερωτήματος ουσια-
στικά θα αφαιρέσει και όλα τα άλ-
λοθι και όλες τις πιθανές παρανο-
ήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
μετά από μερικές δεκαετίες που δεν 
είχαμε μια αξιόπιστη απογραφή με 
βάση το κριτήριο του θρησκεύμα-
τος, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 
όχι μόνο για να καθορίσει σαφώς 
την αναλογία των θρησκευτικών 
κοινοτήτων στη χώρα, αλλά και για 
να αποτυπώσει την πραγματικότη-
τα, μακριά από τις παλιές φόρμου-
λες που αφορούν την προηγούμενη 
πεντηκονταετία. Αντίθετα, η απο-
γραφή του πληθυσμού με αυτο-
προσδιορισμό της εθνικότητας α-
κούγεται κάτι παράλογο, καθώς η 
εθνικότητα ενός ατόμου δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί από αυτό που ο 
ίδιος δηλώνει, αλλά από την εθνική 
καταγωγή που έχει κληρονομήσει 
από τους γονείς του.  

Η επιχειρηματολογία που παρου-
σιάζουν ορισμένοι εκπρόσωποι της 
μειονότητας, ότι οι απογραφές του 
πληθυσμού που έγιναν κατά τη 
διάρκεια της κομμουνιστικής πε-
ριόδου δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, μπορεί να είναι 
μερικώς σωστή.  
Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να 
είχε ασκηθεί πίεση εις βάρος ορι-
σμένων ατόμων για να μην προσ-
διορίσουν την εθνικότητά τους, ω-
στόσο, γενικά, το αλβανικό κράτος 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε-
βάστηκε όλες τις συμφωνίες σχετι-
κά με τις μειονότητες και, ιδιαίτερα, 
τη συμφωνία για τα δικαιώματα 
της ελληνικής μειονότητας που υ-
πεγράφη το 1921, με την ευκαιρία 
της αποδοχής της Αλβανίας στις 
τάξεις της Κοινωνίας των Εθνών.  
Οι τελευταίες συζητήσεις και οι 
προσπάθειες για να διευρυνθεί αυ-
τή η μειονοτική ζώνη, περιλαμβά-
νοντας τη Χιμάρα, την Κορυτσά και 
την Πρεμετή επαναφέρουν στο 
προσκήνιο το πρόβλημα, στο οποίο 
οι Μεγάλες Δυνάμεις στο Παρίσι 
έχουν απαντήσει σύμφωνα με όσα 
είπαμε παραπάνω: συνεπώς η αλ-
βανική πλευρά δεν πρέπει να α-
σχοληθεί πια με αυτή τη συζήτη-
ση».  
Ο Koci καταλήγει τονίζοντας ότι, 
ακόμα κι αν κάποιες φορές στο πα-
ρελθόν ορισμένοι αλβανοί άλλαξαν 
ενδεχομένως την εθνικότητά τους 
με κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα, 
κάτι τέτοιο δεν πρέπει και δεν μπο-
ρεί να συμβεί σήμερα, καθιστώ-
ντας, μεταξύ άλλων, υπεύθυνο για 
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το ζήτημα αυτό και το αλβανικό 
κράτος, το οποίο, κατά τον Koci, 
πρέπει να στρέψει την προσοχή του 
με μεγαλύτερη σοβαρότητα στη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 
που διαθέτει και να αντιμετωπίσει 
αυτά τα ζητήματα με περισσότερη 
αξιοπρέπεια. 

 
 

Άρθρο για τον Οδικό Άξονα Δυρράχιο-Κούκες-Κόσοβο 
 

16 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Shqip» φιλοξενεί άρθρο του κοσο-
βάρου συνεργάτη της Gani Tersiaku 
με θέμα τη διαδρομή που θα ακο-
λουθήσει η συνέχεια του Οδικού 
Άξονα Δυρράχιο-Κούκες (ΒΑ Αλ-
βανία) εντός της επικράτειας του 
Κοσόβου.  
Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η 
διαδρομή του οδικού αυτού άξονα 
στο Κόσοβο θα πρέπει να ξεκινήσει 
από τα αλβανικά σύνορα και από 
την περιοχή του Πριζρέν (χωριό 
Βερμίτσα) να περάσει στην τοπο-
θεσία Λιπιάν, στη συνέχεια στο 
Πρέσεβο και να συνδεθεί με τον 
κάθετο ευρωπαϊκό άξονα που περ-
νά από το Μουγιανόβτς.  
Η κυβέρνηση Thaci και ο υπουργός 
Μεταφορών Limaj όμως, παραπο-
νείται ο αρθρογράφος, άλλαξαν τη 

διαδρομή, η οποία, σύμφωνα με τη 
νέα χάραξη, θα αρχίζει από Πριζ-
ρέν, θα περνάει στη Μαλισέβα και 
θα καταλήγει στο χωριό Μπέσι της 
Πρίστινα.  
Στην περίπτωση αυτή, σχολιάζει το 
άρθρο, ο Οδικός Άξονας Δυρράχιο-
Κούκες-Κόσοβο θα έμενε «τυφλός», 
δε θα συνδεόταν δηλαδή με κανένα 
ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.  
Η διαδρομή αυτή, καταλήγει ο αρ-
θρογράφος, ωφελεί μόνο τα ελλη-
νικά οικονομικά συμφέροντα, διότι 
αφήνει τη Θεσσαλονίκη να συνεχί-
ζει να είναι το σημαντικότερο λι-
μάνι της Βαλκανικής και υποβαθ-
μίζει οικονομικά τόσο το λιμάνι του 
Δυρραχίου και τα άλλα λιμάνια της 
Αλβανίας, αλλά και την ίδια τη ση-
μασία αυτού του οδικού άξονα. 

 
 

Άρθρο για το βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Μαργαρίτη 
 

16 Φεβρουαρίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα, «Republika» δημοσιεύει 
άρθρο του συνεργάτη της Ενβέρ 
Κούσι, με τίτλο: «Πώς διαλύθηκαν 
οι μειονότητες στην Ελλάδα». 
Το άρθρο παίρνει αφορμή από το 
βιβλίο του Γιώργου Μαργαρίτη, 
Έλληνα ιστορικού και καθηγητή 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, με τίτλο Ανεπιθύ-
μητοι συμπατριώτες, το οποίο κυ-
κλοφόρησε και στην αλβανική 
γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο 
«Bota Shqiptare».  
«Ο Έλληνας ιστορικός Μαργαρίτης, 
διαφορετικά από την επίσημη θέση 
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και άποψη που επικρατεί στην Ελ-
λάδα, με βάση ιστορικά ντοκουμέ-
ντα, μας παρουσιάζει μια άλλη ει-
κόνα για την εβραϊκή κοινότητα και 
την αλβανική μειονότητα των τσά-

μηδων στην Ελλάδα και περιγράφει 
πώς διαλύθηκαν αυτές οι μειονότη-
τες στην Ελλάδα» - σχολιάζει ο αρ-
θρογράφος.

 
 
Οι τούρκοι θα ανακαινίσουν ισλαμικά μνημεία στην Αλβανία 

 
17 Φεβρουαρίου 2010: Χθες, ση-
μειώνει η εφημερίδα «Shqip», η 
Μουσουλμανική Κοινότητα της 
Αλβανίας υπέγραψε με το τουρκικό 
Υπουργείο Πολιτισμού, το Ινστι-
τούτο Μνημείων Πολιτισμού και 
τον Τουρκικό Φορέα Ανάπτυξης και 
Συνεργασίας (ΤΙΚΑ), Συμφωνία η 
οποία προβλέπει την ανακαίνιση 
των μνημείων του ισλαμικού πολι-
τισμού που βρίσκονται στην Αλβα-
νία.  
Το πρόγραμμα ανακαίνισης θα 
χρηματοδοτηθεί από το ΤΙΚΑ και 

έχει ως στόχο την ανακαίνιση μνη-
μείων της πολιτιστικής και ιστορι-
κής κληρονομιάς στην Αλβανία.  
Το αλβανικό υπουργείο Πολιτισμού 
θα στηρίξει το πρόγραμμα παρέχο-
ντας θεσμική υποστήριξη, βοήθεια 
με τεχνικούς εμπειρογνώμονες, 
διοικητικό προσωπικό κ.α. Στόχος 
του προγράμματος, σημειώνει η 
εφημερίδα, είναι η πολιτιστική 
κληρονομιά να τεθεί στην υπηρε-
σία της τουριστικής αξιοποίησης. 

 
 

«Χιμάρα - Πώς μπορείς να γίνεις ιδιοκτήτης με την υπογραφή 
του Μπολάνου» 

 
17 Φεβρουαρίου 2010: Σε σημερινό 
άρθρο της με τίτλο «Χειμάρρα, πώς 
μπορείς να γίνεις ιδιοκτήτης με την 
υπογραφή του Μπολάνου» η εφη-
μερίδα «Shekulli» στρέφεται εναντί-
ον του δημάρχου Χειμάρρας Βασίλη 
Μπολάνου, τον οποίο κατηγορεί 
για παρανομίες και οικονομικές 
ατασθαλίες στο Δήμο Χειμάρρας.  
Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, το οποίο άσκησε ελέγχους στο 
δήμο Χειμάρρας, συνέταξε στις 26 
Νοεμβρίου 2009 πόρισμα το οποίο, 

κατά την εφημερίδα, σύντομα θα 
δει το φως της δημοσιότητας.  
Στο πόρισμα, το οποίο η εφημερίδα 
ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή 
της, επισημαίνεται ότι σε δεκάδες 
περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με 
την εφημερίδα, στο Δήμο Χειμάρ-
ρας επί δημαρχίας Μπολάνου δεν 
είναι δύσκολο για κάποιους να κτί-
σουν ό,τι θέλουν, παραβιάζοντας 
το νόμο περί τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, τις πολεοδομικές διατάξεις και 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                              ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 

- 57 -

 

αποφάσεις της δημοτικής επιτρο-
πής χωροταξίας.  
Το πόρισμα 124 σελίδων, γράφει η 
εφημερίδα, εντοπίζει νομικές πα-
ραβάσεις και οικονομικές παρατυ-
πίες στη Χειμάρρα από το 2006 μέ-
χρι το 2009. Για τις παραβάσεις αυ-
τές του νόμου, σύμφωνα με το πό-
ρισμα, ευθύνονται οι:  
1) Βασίλης Μπολάνος, δήμαρχος 
και πρόεδρος της επιτροπής χωρο-
ταξίας του δήμου,  

2) Πολυμέρ Ρούτσι, πρώην επικε-
φαλής του γραφείου πολεοδομίας 
και γραμματέας για την επιτροπή 
χωροταξίας την περίοδο 2006-2008, 
και  
3) Λεονάρντ Χύσι, πρώην επικεφα-
λής του γραφείου πολεοδομίας και 
γραμματέας της επιτροπής χωρο-
ταξίας για την περίοδο Μαΐου-
Δεκεμβρίου 2008. 

 
 

«Η αυτόνομη επαρχία του Νότου» 
 

18 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Korieri» φιλοξενεί στο σημερινό 
της φύλλο άρθρο με τον τίτλο «Η 
αυτόνομη επαρχία του Νότου», 
γραμμένο από το συνεργάτη της 
Petrit Selimi.  
Το μισό περιεχόμενο του άρθρου 
είναι γραμμένο με τη μορφή σενα-
ρίου φαντασίας: ο αρθρογράφος 
προσπαθεί να προβλέψει πώς θα 
αντιδρούσαν οι πολίτες της Αλβα-
νίας, ειδικά της νότιας Αλβανίας, 
σε πιθανή συνένωση του Κοσόβου 
με την Αλβανία.  
Ο Selimi λοιπόν υποθέτει ότι το 
2014, μετά από δημοψήφισμα, η 
Αλβανία ενώνεται με το Κόσοβο. 
Τα 2-3 πρώτα χρόνια τα πράγματα 
πηγαίνουν καλά.  
Στη συνέχεια, όμως, σύμφωνα με 
τον Selimi, το ΔΚ, που εκπροσωπεί 
κυρίως τους πολίτες της Βόρειας 
Αλβανίας και τα κόμματα του Κο-
σόβου, με διαρκή συμμαχία μεταξύ 
τους, διότι Βόρεια Αλβανία και Κό-

σοβο υπερψηφίζουν τα δύο αυτά 
κόμματα, αρχίζουν να κυβερνούν 
την Αλβανία, επιβάλλοντας χάρη 
των ψήφων τη θέληση της πλειο-
ψηφίας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
και χωρίς να ζητούν τη συναίνεση 
των πολιτών της Νότιας Αλβανίας. 
Αποτέλεσμα: Μετά από μερικά 
χρόνια, το 60% των επαρχιών και 
των κοινοτήτων του Νότου ζητούν 
τροποποίηση του Συντάγματος, 
ώστε στη Νότια Αλβανία να παρα-
χωρηθεί αυτονομία, ενώ το 55% των 
πολιτών του Νότου πιστεύουν ότι 
ζούσαν καλύτερα πριν η Αλβανία 
ενωθεί με το Κόσοβο. Μετά την έ-
νωση, γράφει ο Selimi, έχουν έρθει 
στην επιφάνεια οι μεγάλες διαφο-
ρές που υπάρχουν μεταξύ των διά-
φορων αλβανικών περιοχών. Όλα 
αυτά, συνεχίζει το άρθρο, ήταν μέ-
χρι τώρα υποθετικά σενάρια. Α-
σφαλώς την ένωση της Αλβανίας 
με το Κόσοβο θα την επιθυμούσαν 
οι περισσότεροι αλβανοί, διότι θα 
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δημιουργούσε μια μεγάλη αγορά 
και θα καθιστούσε την ενωμένη 
Αλβανία πολύ πιο ισχυρό στρατιω-
τικά παράγοντα στη Βαλκανική. Η 
ένωση αυτή όμως, σύμφωνα με τον 
Selimi, είναι ανέφικτη αυτή τη 

στιγμή, όχι μόνο λόγω των διεθνών 
συγκυριών, αλλά και διότι τόσο το 
Κόσοβο όσο και η Αλβανία δεν έ-
χουν ούτε πολιτικές ελίτ, ούτε όμως 
και τα μέσα για να επιχειρήσουν 
μια ένωση. 

 
 

«Ένας Έλληνας γράφει μερικές αλήθειες για την Τσαμουριά» 
 

18 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Ballkan» δημοσιεύει άρθρο του En-
ver Kushi με τίτλο «Ένας Έλληνας 
γράφει μερικές αλήθειες για την 
Τσαμουριά» σχετικά με το βιβλίο 
του Έλληνα ιστορικού Γιώργου 
Μαργαρίτη «Ανεπιθύμητοι συμπα-
τριώτες», το οποίο κυκλοφόρησε 
πρόσφατα και στην αλβανική 
γλώσσα.  
Ο Kushi αναφέρει στο άρθρο του ότι 
ο Μαργαρίτης έχει ασχοληθεί με 
την τύχη της εβραϊκής και της αλ-
βανικής τσάμικης κοινότητας στην 
Ελλάδα.  

Μεταξύ άλλων, ο Kushi γράφει: «Η 
περίοδος στην οποία αναφέρεται ο 
συγγραφέας, 1912-1944, είναι γεμά-
τη με πιέσεις και μίσος. Όταν επέ-
στρεψε ο πόλεμος στις αρχές του 
1940 και μαζί με αυτόν άνοιξαν σε 
κάθε μέρος οι ασκοί του Αιόλου, τα 
σύννεφα των παθών και των απει-
λών κατέληξαν σε καταιγίδες. 
Σύμφωνα με τον Έλληνα ιστορικό, 
η καταστροφή της μειονότητας των 
τσάμηδων αποτελεί ένα μοναδικό 
γεγονός στην Ελλάδα στη δεκαετία 
του 1940». 

 
 

«Το ‘’τσάμικο’’ μέσα από τα κριτήρια της Ε.Ε.» 
 

19 Φεβρουαρίου 2010: Η φιλοκυ-
βερνητική εφημερίδα «Standart» φι-
λοξενεί άρθρο με τον τίτλο «Το 
‘’τσάμικο’’ μέσα από τα κριτήρια 
της Ε.Ε.», γραμμένο από τον Amos 
Dojaka, Γ.Γ. του δεύτερου «κόμμα-
τος των τσάμηδων», του Κόμματος 
για Δικαιοσύνη και Ενότητα (PDU), 
με πρόεδρο τον βουλευτή Shpetim 
Idrizi.  
Ο Dojaka στο άρθρο του ισχυρίζεται 
ότι η Ε.Ε. θα έπρεπε να ζητήσει α-

νταλλάγματα από την Ελλάδα για 
την υποστήριξη που της παρέχει 
για το ξεπέρασμα της κρίσης που 
διέρχεται. Ένα από τα ανταλλάγ-
ματα αυτά, σύμφωνα με τον 
Dojaka, θα έπρεπε να ήταν η προ-
τεραιότητα που η Ελλάδα πρέπει 
να δώσει στη θεσμοθέτηση και την 
εδραίωση των δημοκρατικών διαδι-
κασιών, ώστε να λειτουργήσει ως 
κράτος που σέβεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Από αυτήν την οπτική 
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γωνία, η ανεκτικότητα της Ε.Ε. με 
τις τεράστιες χρηματοδοτήσεις υπό 
κανέναν όρο προς την Ελλάδα, 
γράφει ο Ντογιάκα, δεν οδηγεί 
πουθενά.  
Στη συνέχεια ο Dojaka επαναλαμ-
βάνει τις γνωστές θέσεις των Τσά-
μηδων, δηλαδή ότι: «η Ελλάδα δεν 
αναγνωρίζει την ΄΄τσάμικη μειονό-
τητα΄΄, δεν της επιτρέπει να ανα-
πτύξει τη γλώσσα της, μολονότι 
σήμερα στην ΄΄Τσαμουριά΄΄- Θε-
σπρωτία ζουν 250.000 ορθόδοξοι 
Τσάμηδες που στα σπίτια τους μι-
λούν αλβανικά, ότι διέπραξε γενο-
κτονία σε βάρος των μουσουλμά-
νων Τσάμηδων τους οποίους και 
έδιωξε» κλπ. Στην Ελλάδα, συνεχί-
ζει ο Dojaka, οι Αλβανοί μετανά-
στες υποχρεώνονται να αλλάξουν 
τα ονόματα, τα παιδιά τους δεν 
μπορούν να μάθουν αλβανικά στα 
σχολεία.  
Στην Αλβανία, συνεχίζει, ζουν 
300.000 Τσάμηδες με ελληνική ιθα-
γένεια, διότι η μαζική αφαίρεση της 
ελληνικής ιθαγένειας που έγινε 
στους Τσάμηδες το 1953 από το κα-

θεστώς του Hoxha ήταν παράνομη 
και άκυρη. Οι Τσάμηδες αυτοί, 
σύμφωνα με τον Dojaka, θα πρέπει 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να 
πάρουν τις περιουσίες που είχαν.  
Στο τέλος ο Dojaka κάνει και μια 
πρόταση: Προτείνει οι Τσάμηδες 
επιχειρηματίες που είναι στην Αλ-
βανία, να επενδύσουν τα χρήματά 
τους, χωρίς καμία πολιτική σκοπι-
μότητα, στην περιοχή της «Τσα-
μουριάς», προκειμένου να αναπτυ-
χθεί «η οικονομικά καθυστερημένη 
περιοχή της Θεσπρωτίας».  
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «55» 
κάνει αναφορά σε άρθρο της στο 
ντοκιμαντέρ που αναμένεται να 
προβληθεί στις 11 Μαρτίου στο Θέ-
ατρο Όπερας και Μπαλέτου στα 
Τίρανα με τίτλο «Το όνειρο της 
Τσαμουριάς».  
Η εφημερίδα γράφει, μεταξύ άλ-
λων, ότι το ντοκιμαντέρ αυτό θα 
είναι «ένα αφιέρωμα προς τιμήν 
της Τσαμουριάς», ενώ θα αποτελέ-
σει και υποθήκη για τις επόμενες 
γενιές. 

 
 
Αναμένεται για κατάθεση στη Βουλή το νομοσχέδιο εναντίον 

των διακρίσεων 
 

22 Φεβρουαρίου 2010: Τελευταία 
στον αλβανικό τύπο έγινε θόρυβος 
αναφορικά με νομοσχέδιο που προ-
ετοίμαζε η κυβέρνηση μετά από 
πρωτοβουλία ομάδας βουλευτών, 
το οποίο, μεταξύ άλλων, θα ανα-
γνώριζε και τα δικαιώματα των ο-
μοφυλόφιλων. Κάτι τέτοιο προκά-

λεσε ιδιαίτερες συζητήσεις στην 
Αλβανία, καθώς η αλβανική κοι-
νωνία δε θεωρείται ότι διακρίνεται 
για την ανοχή της έναντι τέτοιων 
ομάδων. Σύμφωνα με δύο κυριακά-
τικες εφημερίδες, τις φιλοκυβερνη-
τικές «Standart» και «Koha Jone», το 
νομοσχέδιο αυτό το οποίο σύντομα 
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αναμένεται να ψηφιστεί από τη 
Βουλή, συντάχθηκε μετά από πρω-
τοβουλία ομάδας βουλευτών και θα 
έχει ως αντικείμενό του την προ-
στασία των δικαιωμάτων ειδικών 
κοινωνικών ομάδων, των μειονοτή-
των, της τρίτης ηλικίας κ.ά.  
Ενώ όμως οι εφημερίδες δεν ανα-
φέρουν πώς το νομοσχέδιο θα προ-
στατεύσει τα δικαιώματα των μειο-
νοτήτων, ενημερώνουν, ωστόσο, ότι 
το νέο νομοσχέδιο αναγνωρίζει το 
δικαίωμα του κάθε ατόμου να εμ-
φανίζεται σε δημόσιους χώρους ή 

ιδρύματα με ενδυμασία της επιλο-
γής του.  
Αυτό σημαίνει, διευκρινίζουν οι ε-
φημερίδες, ότι με το νέο νομοσχέ-
διο, οι μουσουλμάνες θα μπορούν 
να πηγαίνουν στο σχολείο ή να ερ-
γάζονται σε διάφορους χώρους φο-
ρώντας τη μαντήλια, οι μουσουλ-
μάνοι διατηρώντας το χαρακτηρι-
στικό μούσι, ακόμα και οι μου-
σουλμάνες δασκάλες θα μπορούν 
να παραδίδουν μάθημα φορώντας 
τη μουσουλμανική μαντίλα. 

  
 

Η υπόθεση των εκταφών στο χωριό Κοσίνα Πρεμετής γίνεται 
θέμα ταινίας 

 
22 Φεβρουαρίου 2010: Η κυριακά-
τικη εφημερίδα «Sot» φιλοξενεί σύ-
ντομη συνέντευξη του Robert 
Budina, παραγωγού της ταινίας 
«Ballkan Pazar» η οποία, σύμφωνα 
με την εφημερίδα, γυρίστηκε βασι-
ζόμενη «στο σκάνδαλο των εκτα-
φών του χωριού Κοσίνα Πρεμετής 
πριν λίγα χρόνια, όπου ορισμένοι 
προσπάθησαν να πωλήσουν τα ο-
στά κατοίκων του χωριού που είχαν 
αποβιώσει από καιρό, ως οστά ελ-
λήνων στρατιωτών που έπεσαν 
στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο».  
Η ταινία είναι ιταλο-αλβανική συ-
μπαραγωγή, ανήκει στο είδος της 
κωμωδίας, τα γυρίσματα και το μο-
ντάζ έχουν τελειώσει και οι παρα-
γωγοί επιδιώκουν να την προβά-
λουν σε διάφορα κινηματογραφικά 
φεστιβάλ.  

Μετέχουν σ΄ αυτή η Ιταλίδα ηθο-
ποιός Βερονίκα Τζεντίλι, η σκηνο-
θέτης Catherine Wilkening από τη 
Γαλλία, οι Αλβανοί ηθοποιοί που 
εργάζονται και ζουν στην Ελλάδα 
Λαέρτ Βασίλη, Νικόλα Λάμπρου 
και Καραφίλ Σένα, ο ηθοποιός Visar 
Viska από τα Σκόπια, οι Αλβανοί 
ηθοποιοί Erad Sojli, Marku Bitraku, 
Valendina Xhezo κ.ά.  
Η ταινία γυρίστηκε κυρίως σε χώ-
ρους της μεσαιωνικής εκκλησίας 
της Παναγίας του Λαμπόβου στο 
νομό Αργυροκάστρου.  
Η ταινία, η οποία αναμένεται να 
είναι έτοιμη εντός του Φεβρουαρί-
ου, είναι μια παραγωγή του κινη-
ματογραφικού οίκου «Era Film».  
Τα διαδραματιζόμενα στην κωμική 
ταινία «Ballkan Pazar», σύμφωνα με 
την εφημερίδα, έχουν σχέση με όσα 
συνέβησαν πριν από μερικά χρόνια 
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στο χωριό Κοσίνα Πρεμετής, όταν, 
όπως είχε υποστηριχθεί σε δημοσι-
εύματα εφημερίδων της εποχής, 

έγινε η εκταφή οστών κατοίκων του 
χωριού για να πωληθούν ως οστά 
ελλήνων στρατιωτών. 

 
 

Άρθρο για τις Αλβανοτουρκικές σχέσεις 
 

22 Φεβρουαρίου 2010: Άρθρο με 
τον τίτλο «Αλβανία-Τουρκία: Το 
λυκόφως ενός Μνημονίου», γραμ-
μένο από τον δημοσιογράφο και 
αναλυτή Lorenc Vagjeli, δημοσιεύ-
τηκε στο πολιτικό περιοδικό 
«ΜΑΡΟ» του Σαββάτου και αναδη-
μοσιεύτηκε από τις κυριακάτικες 
εφημερίδες «Korieri», «Albania» κ.ά.  
Ο δημοσιογράφος, αναφερόμενος 
στην επίσκεψη που ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας Γκιουλ πραγματοποίησε 
στα Τίρανα το Δεκέμβριο του 2009 
και στις συμφωνίες που υπεγράφη-
σαν κατά την επίσκεψη αυτή, σχο-
λιάζει: «Από όλες τις λεπτομέρειες 
της επίσκεψης Γκιουλ, μία τουλάχι-
στον δεν έγινε γνωστή στο κοινό. 
Μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας υ-
πεγράφη και Μνημόνιο Κατανόη-
σης για το οποίο δεν αναφέρθηκε 
τίποτα δημοσίως.  
Πρόκειται για μια σημαντική συμ-
φωνία, η οποία, όμως, δεν υπάρχει 
στις επίσημες ιστοσελίδες, ούτε της 
κυβέρνησης ούτε του ΥΠΕΞ.  
Το Μνημόνιο αυτό είναι μια προ-
σθήκη στη Συμφωνία που υπεγρά-
φη στην Άγκυρα το Φεβρουάριο του 
1998 από τον τότε ΥΠΕΞ της Αλβα-
νίας Paskal Milo.  
Το Μνημόνιο υπεγράφη στα Τίρανα 
στις 10 Δεκεμβρίου 2009, φέρει την 
υπογραφή της ΥΦΥΠΕΞ της Αλβα-

νίας Edith Harxhi και τέθηκε σε ι-
σχύ την ημέρα της υπογραφής του.  
Το Μνημόνιο στην πράξη είναι 
γνωστή διπλωματική πρακτική και 
υπογράφεται συνήθως μεταξύ μιας 
«μικρής» χώρας (Αλβανίας) και 
μιας «μεγάλης» (Τουρκίας).  
Με απλά λόγια, το Μνημόνιο ορίζει 
ότι στις χώρες στις οποίες η Αλβα-
νία δεν έχει πρεσβεία, έχει όμως 
διπλωματικές σχέσεις μαζί τους, θα 
έχει πλήρη διπλωματική αρωγή 
από την τουρκική πλευρά για την 
εκπλήρωση της διπλωματικής της 
αποστολής. Επιπλέον, όπου υπάρ-
χουν δυνατότητες, η Αλβανία θα 
μπορεί να ανοίξει γραφεία μέσα 
στις τουρκικές πρεσβείες».  
Με πιο απλά λόγια, Αλβανία και 
Τουρκία, σύμφωνα με τον Vagjeli, 
δεσμεύονται στο Μνημόνιο αυτό να 
«αναπληρώνουν» η μία την άλλη 
στον τομέα της διπλωματικής δρα-
στηριότητας.  
Στην πράξη όμως, συνεχίζει ο Vag-
jeli, μερικές πτυχές του Μνημονίου 
παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από 
μια απλή ανάγνωση του Μνημονί-
ου, υποστηρίζει ο αρθρογράφος, 
προκύπτουν μερικά ερωτηματικά:  
1) Η βοήθεια ακολουθεί μία και μό-
νο ροπή: η Τουρκία βοηθά την Αλ-
βανία και σε καμία περίπτωση δεν 
έχουμε αντίστροφη τάση. Η Τουρ-
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κία ως μεγάλη χώρα έχει αποστο-
λές σε όλες περίπου τις χώρες, ενώ 
η Αλβανία έχει μόνο 50 αποστολές. 
Ανεξάρτητα από τη φράση «διμε-
ρή», η Αλβανία δεν έχει βοήθεια να 
προσφέρει. 
2) Η επιλογή της Toυρκίας, πιστεύ-
εται ότι και άλλες χώρες θα μπο-
ρούσαν να υπογράψουν παρόμοια 
Μνημόνια με την Αλβανία, εμπε-
ριέχει ορισμένες δυσκολίες οι οποί-
ες στη Βαλκανική και στις σχέσεις 
με τις βαλκανικές χώρες, δεν αγνο-
ούνται και τόσο εύκολα από τρίτα 
μέρη. Εύκολα μπορεί να διανοηθεί 
κανείς ότι η Ιταλία, για παράδειγ-
μα, μπορεί να δυσαρεστηθεί για 
αυτή την «τουρκική επιλογή» της 
αλβανικής κυβέρνησης. 
3) Ανεξάρτητα από την εμφανή 
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
Τουρκίας και Ελλάδας, είναι επίσης 
εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η 
επιλογή αυτή δεν έκανε ιδιαίτερα 
ευτυχή την ελληνική κυβέρνηση. Ο 
ανταγωνισμός τους για την Αλβα-
νία δεν είναι άγνωστος.  
4) Η Αλβανία, λόγω και των δε-
σμεύσεών της, αλλά και των διαθέ-
σεων της αλβανικής κοινωνίας, 
βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλη 
χώρα με τον στρατηγικό της σύμ-
μαχο, τις ΗΠΑ. Τουλάχιστον τυπι-
κά, μια τέτοια «προσφορά» κατα-
νόησης και φιλίας θα έπρεπε να 
είχε γίνει και προς την Ουάσιγκτον. 
5) Συνήθως στη διπλωματική πρα-
κτική σε ανάλογες περιπτώσεις ε-
πιλέγεται ένας εταίρος ο οποίος δεν 
προκαλεί ζηλόφθονα συναισθήμα-
τα σε κανέναν. Στην προκειμένη 

περίπτωση, η Αυστρία ή και κάποια 
ευρωπαϊκή χώρα «μακριά» από τη 
Βαλκανική θα μπορούσε να ήταν 
μια καθόλου προβληματική λύση. 
Μολαταύτα η Αλβανία επέλεξε την 
Τουρκία, επιβεβαιώνοντας για μία 
ακόμα φορά τις ιστορικές και φιλι-
κές της προτιμήσεις. Και στο Αφ-
γανιστάν οι αλβανοί στρατιώτες 
υπηρετούν υπό τουρκική σημαία 
και στο πλευρό των τούρκων στρα-
τιωτών.  
 
Το Μνημόνιο από αλβανικής πλευ-
ράς, συνεχίζει ο αρθρογράφος, υ-
πέγραψε η ΥΦΥΠΕΞ Edith Harxhi, 
38 ετών, η οποία έχει ειδική σχέση 
με την Τουρκία, διότι ο σύζυγός της 
είναι Τούρκος, η ίδια σπούδασε 
στην Άγκυρα και υπηρέτησε στην 
αλβανική πρεσβεία στην Τουρκία 
τη δεκαετία του 1990. Αργότερα ερ-
γάστηκε στο Κόσοβο στην αποστο-
λή UNMIK και ως σύμβουλος του 
πρωθυπουργού του Κοσόβου. Επέ-
στρεψε στα Τίρανα το 2005, όταν ο 
Berisha κέρδισε τις εκλογές και  εί-
ναι γνωστή η φιλία της με την κόρη 
του πρωθυπουργού, Argita Berisha-
Maltezi. Είναι γνωστή κυρίως για 
μια μελέτη της για την κρίση που 
πέρασε η Αλβανία το 1997.  
Η Harxhi στη μελέτη της, γράφει ο 
Vagjeli, συμπέραινε ότι «η κρίση 
ήταν αποτέλεσμα της επέμβασης 
ελληνικών κύκλων και της αμερι-
κανικής CIA, από κοινού, βέβαια, 
με τους αλβανούς κομμουνιστές».  
Η μελέτη αυτή, καταλήγει ο αρ-
θρογράφος, στάθηκε η αιτία ο τότε 
πρόεδρος Moisiu να μην υπογράψει 
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το διάταγμα διορισμού της ως πρέ-
σβη της Αλβανίας στην Ουάσι-
γκτον, εκεί όπου θέλησε να τη διο-
ρίσει ο Berisha, ο οποίος αργότερα, 

στις 14 Δεκεμβρίου 2005, τη διόρισε 
ΥΦΥΠΕΞ, αξίωμα το οποίο κατέχει 
και σήμερα. 

 
 

«Νεο-Οθωμανισμός και Αλβανία» 
 

22 Φεβρουαρίου 2010: Το πολιτικό 
περιοδικό «MAΡΟ» δημοσίευσε το 
Σάββατο άρθρο με τον τίτλο «Νεο-
Οθωμανισμός και Αλβανία», 
γραμμένο από τον γνωστό συγ-
γραφέα και αναλυτή Piro Misha, με 
θέμα την ομιλία που εκφώνησε στα 
τέλη του 2009 στο Σεράγεβο ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ Αχμέτ Νταβούτο-
γλου.  
Σημειώνεται ότι την ομιλία του 
τούρκου ΥΠΕΞ δημοσίευσε στο 
«ΜΑΡΟ» πριν από ένα μήνα ο δη-
μοσιογράφος του περιοδικού Lorenc 
Vagjeli, μαζί με το δικό του σχόλιο 
ότι το περιοδικό δε συμφωνεί με τις 
απόψεις του Τούρκου Υπουργού.  
Επίσης, η εφημερίδα «Shekulli», πριν 
περίπου ένα μήνα, φιλοξένησε 
σχόλιο του πρώην προέδρου του 
Δημοκρατικού Κόμματος των Αλ-
βανών των Σκοπίων, Arber Xhaferi, 
ο οποίος στρεφόταν εναντίον των 
απόψεων του Νταβόυτογλου.  
Το άρθρο του Misha στο περιοδικό 
«ΜΑΡΟ» αναδημοσιεύουν οι κυρια-
κάτικες «Panorama», «Korieri», «Alba-
nia» κ.ά.  
Αφού υπογραμμίζει ότι στο Σερά-
γεβο για πρώτη φορά ο τούρκος 
ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε τις υπόνοιες 
που από καιρό κυκλοφορούσαν ότι 
οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να γίνει 

παγκόσμια δύναμη υπονοούν τη 
δημιουργία ζώνης τουρκικής επιρ-
ροής (είτε ηγεμονίας), η οποία θα 
ξεκινά από το μακρινό Αφγανιστάν 
και θα καταλήγει στις ακτές της 
Αδριατικής, δηλαδή στις περιοχές 
όπου κάποτε κυριαρχούσαν οι Ο-
θωμανοί, ο Misha αναφέρει, μεταξύ 
άλλων: «Στην πράξη ο Νταβούτο-
γλου κατέστησε σαφές στο Σερά-
γεβο ότι η νομιμότητα των γεωπο-
λιτικών διεκδικήσεων της Τουρκίας 
επί μερικών περιοχών της Βαλκα-
νικής και ευρύτερα, στηρίζεται και 
στο γεγονός ότι σήμερα στην Τουρ-
κία ζουν, λέει, περισσότεροι αλβα-
νοί, βόσνιοι, τσετσένοι και αμπχά-
ζιοι, απ’ ότι ζουν στις αντίστοιχες 
χώρες τους. Είναι πλέον κατανοητό 
ότι η αναφορά, όποτε υπάρχει ευ-
καιρία, στους αποκαλούμενους αλ-
βανούς της Τουρκίας δεν είναι τυ-
χαία. Όταν ακούγονται τέτοιες δη-
λώσεις, αυθόρμητα προκύπτουν 
μερικά ερωτηματικά: Από ποιες 
πηγές προέρχονται οι πληροφορίες 
ότι στην Τουρκία ζουν 5 εκατ. αλ-
βανοί, τη στιγμή που στη χώρα αυ-
τή ποτέ δεν έγινε μια απογραφή 
όπου οι πολίτες να δηλώσουν την 
εθνική καταγωγή τους; Εφόσον οι 
τούρκοι δέχονται ότι στη χώρα τους 
υπάρχουν τόσοι πολλοί αλβανοί, 
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έχουν άραγε αυτοί οι αλβανοί τη 
δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαι-
ώματα που παγκοσμίως είναι ανα-
γνωρισμένα για τις μειονότητες; Το 
Δεκέμβριο ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
Γκιούλ επισκεπτόμενος την Αλβα-
νία, σε ομιλία που εκφώνησε στο 
τουρκικό σχολείο ΄΄Τουργκούτ Ο-
ζάλ΄΄ στα Τίρανα, δήλωσε εκτός 
των άλλων: ΄΄Επιτρέψτε μου να πω 
ότι όλοι εμείς μαζί είμαστε συστα-
τικό ενός μεγάλου έθνους΄΄. Ποια-
νού έθνους; Διότι βάσει της διεθνώς 
αποδεκτής έννοιας ΄΄έθνος΄΄, Αλβα-
νοί και Τούρκοι δεν μπορεί να είναι 
συστατικό του ίδιου έθνους.  
Αυτό θα ίσχυε εάν τη σύγχρονη έν-
νοια του όρου ΄΄έθνος΄΄ την αντικα-
θιστούσαμε με την έννοια του όρου 
΄΄μιλέτ΄΄ της εποχής των Οθωμα-
νών, όπου οι κάτοικοι της Αυτοκρα-
τορίας διαχωρίζονταν όχι βάσει της 
εθνικότητας, αλλά της θρησκευτι-
κής ταυτότητας, θεωρώντας τους 
αλβανούς μουσουλμάνους συστα-
τικό του ίδιου μιλέτ με τους τούρ-
κους, τους τσετσένους, τους άραβες 
κ.ά., ενώ τους αλβανούς χριστια-
νούς Ορθόδοξους τους θεωρούσαν 
συστατικό του μιλέτ των ρωμιών 
μαζί με τους έλληνες, τους σέρβους, 
τους βούλγαρους κ.ά.  
Πάνε μερικά χρόνια τώρα που ορι-
σμένοι τουρκικοί κύκλοι εργάζο-
νται στη βάση της ίδιας λογικής με 
εκείνην του Νταβούτογλου.  
Την ανησυχία του για το φαινόμενο 
αυτό εξέφρασε πρώτος ο Arber 
Xhaferi από το Σεπτέμβριο του 2007, 
όταν σε άρθρο του έγραψε ότι ορι-
σμένοι κύκλοι της τουρκικής κοι-

νωνίας και του τουρκικού κράτους 
κάτω από το μανδύα της θρησκευ-
τικής δραστηριότητας χρηματοδο-
τούσαν εκδηλώσεις ο πραγματικός 
στόχος των οποίων ήταν να απο-
δείξουν ότι οι αλβανοί είναι ανα-
πόσπαστο συστατικό του οθωμανι-
κού πολιτισμού.  
Ο Xhaferi αναφέρθηκε και σε μαζι-
κή τελετή που έγινε στο Λιμπράζντ 
όπου 200 αγόρια υποβλήθηκαν σε 
μαζική περιτομή σύμφωνα με την 
τουρκική παράδοση και κρατούσαν 
στα χέρια τους αλβανικές και τουρ-
κικές σημαίες. Τέτοιες δραστηριό-
τητες δεν είναι τυχαίες. Τέτοια σχέ-
δια που κινούνται με το κάλυμμα 
της θρησκευτικής δραστηριότητας 
δημιουργούν προβλήματα στους 
κόλπους της κοινότητας των αλβα-
νών, αλλά και στις κρατικές και ε-
θνικές σχέσεις των αλβανών σε ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο.  
Τι θα γινόταν εάν Έλληνες και 
Σέρβοι θα έκαναν το ίδιο; Δηλαδή 
να βάφτιζαν παιδιά Αλβανών ορ-
θοδόξων και να τους έδιναν να 
κρατούν ελληνικές ή σερβικές ση-
μαίες; Πέρυσι ο Δήμος Κωνσταντι-
νούπολης με την ευκαιρία της θρη-
σκευτικής εορτής του ιφτάρ γέμισε 
την κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη 
στα Τίρανα με τουρκικές σημαίες.  
Φέτος το ίδιο έγινε και στη Σκόδρα 
και παραδόξως κανένας δεν θυμή-
θηκε να πει ότι η τουρκική σημαία 
είναι σύμβολο του τουρκικού κρά-
τους και δεν υπάρχει λόγος να υ-
ψώνεται σε θρησκευτικές εκδηλώ-
σεις στην Αλβανία.  
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Όλα αυτά μέχρι χθες πιστεύαμε ότι 
ήταν πρωτοβουλίες μερικών κύ-
κλων, η ομιλία του τούρκου ΥΠΕΞ, 
όμως, τους αποδίδει άλλο χαρακτή-
ρα.  
Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί 
κανείς ότι όλο το γεωπολιτικό οικο-
δόμημα Νταβούτογλου στηρίζεται 
κυρίως σε δύο πολιτικο-πολιτιστικά 
στοιχεία: στην ισλαμική θρησκεία 
και την ιστορία είτε, πιο συγκεκρι-
μένα, στην αποκαλούμενη οθωμα-
νική κληρονομιά.  
Τα δύο αυτά στοιχεία χρησιμο-
ποιούνται για τη δημιουργία του 
στενού κυκλώματος Οθωμανική 
κληρονομιά - ισλαμική θρησκεία - 
Τουρκία, το οποίο θα καθιστούσε 
εφικτή την επιτυχία της νέας τουρ-
κικής στρατηγικής. Είναι τα ίδια 
στοιχεία στα οποία εστιάζεται η 
δραστηριότητα των κύκλων που 
αναφέρει ο Arber Xhaferi.  
Δεν είναι δύσκολο επίσης να αντι-
ληφθεί κανείς ότι πίσω από πολύ-
ωρες συζητήσεις των τελευταίων 
ετών για την ιστορία είτε την ταυ-
τότητα των αλβανών, το διακύβευ-
μα δεν είναι το παρελθόν, αλλά το 
μέλλον μας.  
Επιμένοντας για ριζική αναθεώρη-
ση της θέσης που καταλαμβάνει η 
κληρονομιά της οθωμανικής περιό-
δου και συνεπώς η ισλαμική θρη-
σκεία στον συλλογικό αυτοπροσ-
διορισμό, στην κουλτούρα και γενι-
κά στην αλβανική οντότητα, επι-
διώκουν τον εκ νέου ιστορικό αυτο-
προσδιορισμό των αλβανών και συ-
νεπώς της θέσης τους ως προς το 
σύγχρονο κόσμο.  

Φυσικά, διάφοροι κύκλοι δεν μπο-
ρούν να αντιταχθούν ανοικτά στη 
λαϊκή προσδοκία για ένταξη στην 
Ευρώπη, αλλά οι κατά καιρούς ιδέ-
ες που διατυπώνουν, σύμφωνα με 
τις οποίες η Αλβανία δεν ανήκει 
ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή 
και ότι λόγω της ιστορίας και της 
υποτιθέμενης μουσουλμανικής πί-
στης της πλειοψηφίας των αλβα-
νών, η πιο φυσιολογική γεωπολιτι-
κή θέση της Αλβανίας θα ήταν ε-
κείνη της γέφυρας, του μόνιμου με-
σολαβητή μεταξύ Ασίας και Ευρώ-
πης, του παρελθόντος και του μέλ-
λοντος, οι ιδέες αυτές, λοιπόν, δεν 
είναι και μακριά από τα οράματα 
του Νταβούτογλου. Θα πρέπει να 
προσθέσουμε ότι οι απόψεις αυτές 
καλύπτονται συνήθως με ένα εθνι-
κιστικό πέπλο, όπου σημαντική θέ-
ση κατέχει η μεγιστοποίηση στερε-
οτύπων και υπονοιών που υπάρ-
χουν σε βάρος των χριστιανών γει-
τόνων μας, ως ιστορικών μας ε-
χθρών, από τις απειλές των οποίων 
μας υπεράσπισε ιστορικά δήθεν 
ακριβώς η Τουρκία και η μουσουλ-
μανική μας πίστη.  
Αφού αναφέραμε όλα αυτά, δικαι-
ολογημένα προκύπτει το ερώτημα: 
Υπάρχει λόγος να ανησυχούμε; 
Υπάρχει άραγε κάτι το αληθινό στα 
όσα έγραφε ο Arber Xhaferi σε άρ-
θρο στην εφημερίδα «Shekulli» με 
τίτλο: ΄΄Οθωμανική πρόκληση΄΄, το 
οποίο ασχολούνταν με την ομιλία 
του Νταβούτογλου στο Σεράγεβο, 
τονίζοντας: ΄΄Για μία ακόμα φορά η 
Τουρκία προσπαθεί να μας απομα-
κρύνει από την Ευρώπη. Αυτή τη 
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φορά επιδιώκει να υπονομεύσει την 
όλη διαδικασία ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης της Αλβανίας, να μας 
γυρίσει πίσω στην ΄΄οθωμανική 
στρούγκα΄΄ και να μας κάνει συ-
στατικό των σχεδίων της ίσως για 
μία ακόμα μάχη με την Ευρώπη για 
τα Βαλκάνια.  
Οι Αλβανοί ανέτρεψαν τον κομ-
μουνισμό για μια ευρωπαϊκή και 
όχι οθωμανική Αλβανία΄΄. Υπάρχει 
πράγματι τέτοιος κίνδυνος; Εκ 
πρώτης όψεως όχι, εάν λάβουμε 
υπόψη ότι η πλειοψηφία των αλβα-
νών θέλουν την Ευρώπη, γι΄ αυτό 
και κάθε πρόταση παρεκτροπής 
από την πορεία μας προς την Ευ-
ρώπη θα ήταν απαράδεκτη. Φυσικά 
οι αλβανοί πολιτικοί θα πρέπει να 
καταστήσουν σαφές και χωρίς αμ-
φιταλαντεύσεις στους τούρκους ε-
πισήμους ότι η Αλβανία εκτιμά αρ-
κετά θετικά την ανάπτυξη των 
σχέσεων με μια φίλη χώρα όπως η 
Τουρκία, αλλά η φιλία αυτή δεν 
μπορεί να στηρίζεται σε θέσεις ό-
πως εκείνες του Νταβούτογλου, 
δηλαδή ούτε στην οθωμανική νο-
σταλγία, ούτε και στη θρησκευτική 
αλληλεγγύη!  
Επίσης θα πρέπει να καταστήσουν 
σαφές ότι την εμπεδωμένη πλέον 
αυτή φιλία δεν εξυπηρετούν ενέρ-
γειες ορισμένων κύκλων, πόσο 
μάλλον όταν είναι γνωστό ότι οι 
αλβανοί είναι πολύ ευαίσθητοι ό-
ταν έχουν υπόνοιες πως κάποιος 
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη 
θρησκεία για άλλους σκοπούς που 
έχουν συνέπειες διάσπασης.  

Ελπίζω οι πολιτικοί μας, εάν δεν το 
έχουν κάνει, να το κάνουν με την 
πρώτη ευκαιρία. Δυσάρεστη γεύση 
άφησε κάποιος Αλβανός πολιτικός 
που έγραψε άρθρο με ψευδώνυμο, 
στο οποίο, κατενθουσιασμένος, πε-
ριγράφει τη νέα τουρκική γεωπολι-
τική στρατηγική ως ιδιοφυΐα και 
τον Νταβούτογλου τον θεωρεί προ-
σωπικότητα στο ανάστημα του Κί-
σινγκερ! Ένας άλλος Αλβανός πο-
λιτικός, με αξίωμα ανώτερο από 
τον προηγούμενο, βγήκε στην τη-
λεόραση και μιλώντας για την αλ-
βανο-τουρκική παραδοσιακή φιλία, 
αναφέρθηκε και στον αποκαλού-
μενο προνομιακό ρόλο που είχαν οι 
Αλβανοί στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. Ο κάθε πολίτης μπορεί 
να εκφράσει την άποψή του ελεύ-
θερα, αλλάζουν όμως τα πράγματα 
όταν μιλούν οι πολιτικοί, διότι τίθε-
ται το ερώτημα: Ταυτίζονται οι δη-
λώσεις αυτές με την επίσημη πολι-
τική του κράτους;  
Φυσικά η Τουρκία ως μεγάλη χώρα 
μπορεί να προσδοκά να γίνει πα-
γκόσμια δύναμη, οι αλβανοί από 
την άλλη, έχουν κάθε λόγο να βλέ-
πουν με συμπάθεια την άνοδο της 
τουρκικής πολιτικής και οικονομι-
κής παρουσίας στην περιοχή και 
στη χώρα τους. Στην Αλβανία υ-
πάρχει ολόκληρο δίκτυο τουρκικών 
σχολείων από την προσχολική ηλι-
κία μέχρι το πανεπιστήμιο, σήμερα 
τα σχολεία αυτά παρακολουθούν 
3.860 άτομα, ενώ άλλα 3.260 άτομα 
έχουν αποφοιτήσει. Και εδώ όμως 
υπάρχει ένα αλλά, το οποίο έχει 
σχέση με τη διαφάνεια. Θα ήταν 
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καλό η αλβανική κοινή γνώμη να 
γνώριζε περισσότερα για το 
΄΄Κίνημα Γκουλέν΄΄, ιδιοκτησία του 
οποίου είναι τα τουρκικά σχολεία 
στην Αλβανία, τι εκπροσωπεί αυτό, 
μάλιστα να γνώριζε και για την 
πολεμική που γίνεται κατά καιρούς 
στην Τουρκία για το Κίνημα και τον 
ιδρυτή του Φετουλάχ Γκουλέν. Υ-
πάρχουν άτομα που βλέπουν το 
Κίνημα αυτό με καχυποψία, το θε-
ωρούν ως πολιτικό κίνημα που έχει 
ως στόχο να δημιουργήσει μια ελίτ 
που θα δώσει ισλαμικό χαρακτήρα 
στο τουρκικό κράτος και την τουρ-
κική κοινωνία. Ποια είναι η αλή-
θεια;  
Στα Βαλκάνια όμως, περισσότερη 
διαφάνεια δεν κάνει κακό. Συμπέ-
ρασμα: Θέσεις όπως εκείνες του 
Νταβούτογλου αποτελούν προκλή-

σεις, προκλήσεις οι οποίες μπορεί 
να αντιμετωπιστούν χωρίς να βλά-
ψουν καθόλου τις αρκετά καλές 
σχέσεις με την Τουρκία και για όσο 
διάστημα η πολιτική ηγεσία της 
χώρας θα γνωρίζει ποιο είναι το 
εθνικό μας συμφέρον και θα είναι 
εκφραστής της πλειοψηφίας των 
αλβανών, οι οποίοι σκέπτονται, 
όπως έγραφε ο Ismail Kadare, ότι: 
΄΄Η Δύση αυτή, έτσι όπως είναι, 
προβληματική, υπεροπτική, πιο 
πολύ απωθητική παρά φιλόξενη, 
αυτή η Δύση η οποία, όπως και η 
δημοκρατία, όπως και η ελευθερία, 
δεν είναι τόσο όμορφη, ούτε και τέ-
λεια, όπως την ονειρευόμασταν την 
εποχή της δυστυχίας μας (του κομ-
μουνισμού), αυτή η Δύση λοιπόν 
παραμένει η μοναδική μας λύση΄΄». 

 
 

Άρθρο για το «τσάμικο» 
 

23 Φεβρουαρίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Republika» φιλοξενεί 
άρθρο του τσάμη συνεργάτη της 
Hykmet Zane με τίτλο: «Το 
΄΄τσάμικο΄΄ έχει ανάγκη από έναν 
Rugova», στο οποίο αφού γράφει 
για «την ελληνική γενοκτονία σε 
βάρος των τσάμηδων» και εκφράζει 
τη χαρά του για τη σημερινή κρίση 
στην Ελλάδα, γράφοντας ότι «η 
Ελλάδα πληρώνει τις αμαρτίες 
της», ο Zane σχολιάζει ότι το «τσά-
μικο» έχει ανάγκη σήμερα από έ-
ναν Rugova.  
Ο γνωστός ηγέτης του Κοσσυφοπε-
δίου, σχολιάζει ο Zane, κατάφερε 

να διεθνοποιήσει το θέμα του Κο-
σόβου και να φέρει την ανεξαρτη-
σία του, μόνο όταν μπόρεσε να κά-
νει το θέμα του Κοσσυφοπεδίου, 
θέμα των ΗΠΑ, μέσα από γνωριμί-
ες με γερουσιαστές και προβολή 
του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου.  
Το «τσάμικο» σήμερα, γράφει ο 
Zane, χρειάζεται έναν ηγέτη ο ο-
ποίος να κάνει με το «τσάμικο» ε-
κείνο που έκανε ο Rugova, δηλαδή 
να προβάλει το «τσάμικο» σε πολι-
τικούς παράγοντες της Γερουσίας 
των ΗΠΑ, μέχρι και τον πρόεδρό 
τους, με στόχο την τελική διευθέ-
τησή του. 
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Η Αλβανία δέχεται άλλους τρεις κρατουμένους  

από το Γκουαντανάμο 
 

23 Φεβρουαρίου 2010: Μετά από 
διμερή συμφωνία Αλβανίας - ΗΠΑ, 
αναφέρουν οι κυριότερες σημερινές 
εφημερίδες, επικαλούμενες ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εσωτερι-
κών, η Αλβανία αποφάσισε να δε-
χθεί άλλους τρεις κρατουμένους 
από τις φυλακές του Γκουαντανά-
μο, ανεβάζοντας σε 11 το συνολικό 
αριθμό κρατουμένων που έχει δε-
χθεί από τις φυλακές αυτές. Οι 

τρεις κρατούμενοι όμως αυτή τη 
φορά δεν θα είναι κινέζοι πολίτες 
της φυλής των ουϊγούρων, αλλά θα 
είναι ένας τυνήσιος, ένας αιγύπτιος 
και ένας Λίβυος υπήκοος. Υπενθυ-
μίζεται ότι η προ ετών απόφαση 
της κυβέρνησης Berisha να δεχθεί 
πέντε ουϊγούρους από το Γκουα-
ντανάμο προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις από την πλευρά της 
Κίνας.

 
 

Αποχή σε δύο σχολεία της Ελληνικής Μειονότητας 
 

26 Φεβρουαρίου 2010: Συνεχίζεται 
επί τρεις ημέρες, αναφέρει η σημε-
ρινή εφημερίδα «Korieri», η αποχή 
από τα μαθήματα στο δημοτικό- 
γυμνάσιο και το λύκειο της επαρχί-
ας Λιβαδειάς στο νομό Αγ. Σαρά-
ντα.  
Αφορμή για την απεργία, συνεχίζει 
η εφημερίδα, στάθηκε η εγκύκλιος 
του αλβανικού υπουργείου Παιδεί-
ας, βάσει της οποίας σημαντικός 
αριθμός των δασκάλων σχολείων 
της περιοχής (ελληνοδιδάσκαλοι) 
χάνουν τις θέσεις τους.  
Η εγκύκλιος του υπουργείου Παι-
δείας προβλέπει ότι πολλοί από 
τους δασκάλους, λόγω της συνένω-
σης των τάξεων μέσα στο ίδιο σχο-
λείο εξαιτίας της έλλειψης μαθη-
τών, μένουν χωρίς δουλειά, διότι η 
θέση τους καταργείται.  

Ο αριθμός των δασκάλων που απο-
λύονται από την εργασία, σημειώ-
νει η εφημερίδα, αυξάνεται καθη-
μερινά, δημιουργώντας κοινωνικό 
πρόβλημα για την περιοχή.  
Τα χωριά της περιοχής, αναφέρει η 
εφημερίδα, αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα με τον αριθμό των μαθητών, 
λόγω της μετανάστευσης πολλών 
οικογενειών στην Ελλάδα. 
Ένα δεύτερο πρόβλημα που υπο-
χρέωσε μαθητές και δασκάλους να 
απέχουν τρεις ημέρες από τα μα-
θήματα, συνεχίζει η εφημερίδα, εί-
ναι η έλλειψη σχολικών εγχειριδίων 
στη μητρική τους ελληνική γλώσσα 
για την ομαλή διεξαγωγή των μα-
θημάτων.  
Τέλος, ένα άλλο πρόβλημα που α-
ντιμετωπίζουν μαθητές και δάσκα-
λοι της περιοχής αυτής, σημειώνει 
η εφημερίδα, είναι οι ελλείψεις και 
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οι δυσκολίες στη μεταφορά δασκά-
λων και μαθητών από μακρινά χω-
ριά στα σχολεία που βρίσκονται 
στο κέντρο της επαρχίας, στη Λιβα-
δειά. «Αυτοί είναι οι λόγοι που μας 
οδήγησαν στην αποχή» - υποστηρί-
ζουν, σύμφωνα με την εφημερίδα, 
μαθητές του δημόσιου σχολείου 
«Λευτέρης Τάλλιος» της Λιβαδειάς.  

Καταλήγοντας η εφημερίδα γράφει 
ότι η διεύθυνση Παιδείας του νομού 
Αγ. Σαράντα, μολονότι έχει ενημε-
ρωθεί για την αποχή, δεν έχει αντι-
δράσει καθόλου, ούτε και ήρθε σε 
επαφή με τους μαθητές και δασκά-
λους απεργούς. 

 
 

Συνέντευξη του σκηνοθέτη της ταινίας για το «Τσάμικο» 
 

27 Φεβρουαρίου 2010: Η εφημερίδα 
«Ballkan» φιλοξενεί στο σημερινό 
της φύλλο δισέλιδη συνέντευξη του 
Kujtim Gjonaj, σκηνοθέτη του ντο-
κιμαντέρ με τίτλο «Το όνειρο της 
Τσαμουριάς» που πρόκειται να 
προβληθεί για πρώτη φορά στις 11 
Μαρτίου στα Τίρανα.  
Ερωτηθείς, μεταξύ άλλων, για το 
πώς έφτασε στο σημείο να κάνει 
μια ταινία για την «Τσαμουριά», 
καίτοι ο ίδιος δεν είναι Τσάμης, ο 
σκηνοθέτης απαντά ότι την έ-
μπνευση για την ταινία την είχε το 
2000, όταν γύριζε μια άλλη ταινία 
για τον Αλή Πασά.  
Ο Gjonaj υποστηρίζει ότι για την 
ταινία έχει πάρει μαρτυρίες από 
100-120 άτομα στην Αλβανία, στις 
ΗΠΑ (Ντιτρόιτ, Νέα Υόρκη, Φιλα-
δέλφεια), αλλά και στην Ελλάδα 
και ότι είναι σημαντικότατη η συμ-
βολή του σεναριογράφου της ταινί-
ας Enver Kushi, ο οποίος είναι τσά-
μης και υπάλληλος του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου της Αλβανίας.  
Σε σχέση με την προβολή της ται-
νίας, ο Gjonaj λέει ότι μετά τα Τίρα-

να η ταινία θα παιχθεί στην Αυλώ-
να και το Φίερι, όπου υπάρχουν ση-
μαντικές κοινότητες Τσάμηδων, 
ενώ προβλέπεται η προβολή της 
και στην Πρίστινα, καθώς και «ό-
που ζει η αλβανική ψυχή», μεταξύ 
άλλων και στις ΗΠΑ.  
Ο σκηνοθέτης εκφράζει επίσης την 
επιθυμία του να δουν την ταινία 
και οι αλβανοί που ζουν στην Ελ-
λάδα, ωστόσο τονίζει ότι κάτι τέ-
τοιο εξαρτάται από τον τρόπο δια-
νομής της ταινίας. Ερωτηθείς αν 
φοβάται «μήπως το ντοκιμαντέρ 
εμποδιστεί να προβληθεί στην Ελ-
λάδα», ο Gjonaj απαντά: «Εγώ δεν 
έχω κανένα φόβο, ωστόσο δεν μπο-
ρώ να πω με σιγουριά κατά πόσο 
αυτό το ντοκιμαντέρ δε θα εμποδι-
στεί». Ο Gjonaj τονίζει ότι το φιλμ 
απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στην 
αλβανική κυβέρνηση, η οποία πρέ-
πει να πάρει στα σοβαρά το «τσά-
μικο» και να μην πέφτει θύμα των 
περιστάσεων της στιγμής, καθώς 
καθώς και στην ευρωπαϊκή πολιτι-
κή, που γενικά έχει παραμελήσει το 
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αλβανικό ζήτημα και ειδικά το 
«τσάμικο».  
«Προσωπικά έχω σοβαρές παρατη-
ρήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική, 
αλλά και για την ελληνική πολιτι-
κή, που θεωρούν ως ανύπαρκτο αυ-
τό το ζήτημα, την ίδια στιγμή που 
Έλληνες ιστορικοί, που εμείς τους 
αναφέρουμε στο ντοκιμαντέρ, μαρ-
τυρούν ότι αυτό είναι πρόβλημα 
σημαντικό για την πολιτική και για 
τις διμερείς σχέσεις και δηλώνουν 
ότι οι τσάμηδες είναι αυτόχθονες», 
προσθέτει ο Gjonaj, ο οποίος στη 
συνέχεια της συνέντευξης ενα-
ντιώνεται στην «εξίσωση των μου-
σουλμάνων τσάμηδων με τους 
Τούρκους» κατά την ανταλλαγή 
των πληθυσμών στη δεκαετία του 
1920, κάνοντας λόγο για «ίχνη της 
ελληνικής προπαγάνδας» και για 
«πλύση εγκεφάλου».  

Ο Gjonaj, μεταξύ άλλων, δε χάνει 
την ευκαιρία να υπεραμυνθεί της 
αλβανικότητας συμβόλων όπως η 
φουστανέλα, για την οποία λέει ότι 
«σήμερα την έχουν πάρει οι έλλη-
νες, αλλά είναι ένα αλβανικό στοι-
χείο».  
Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση 
γιατί προτίμησε να κάνει μια ταινία 
ντοκιμαντέρ και όχι μυθοπλασίας 
για το «τσάμικο», τόνισε ότι αφενός 
η δημιουργία μιας ταινίας μυθο-
πλασίας είναι πολύ πιο δύσκολη 
και πιο ακριβή υπόθεση, αφετέρου 
στόχος της ομάδας που έφτιαξε την 
ταινία ήταν να φέρει στο φως και 
να παρουσιάσει στο κοινό πειστικές 
μαρτυρίες για αυτό που αποκαλεί-
ται «τσάμικη τραγωδία».  
«Το ντοκιμαντέρ είναι η αλήθεια 
επί της οθόνης», κατέληξε ο Gjonaj. 
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