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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

KESH Η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
στην Αλβανία 
 

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

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

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Σ.τ.Ε. Συμβούλιο της Ευρώπης  
 

ΚΕΑΔ Κόμμα «Ένωση για Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» 
 

LSI Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης.  
 

Κίνημα Αντίθετης 
Γνώμης  

Αποτελείτε από βουλευτές 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 
  

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 Μανια-
τόπουλος 
 

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.  

 . 

 
 



 

   
 
 
 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010  
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Ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος 
 

1 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shekulli», δεν υπάρχει 
πλέον εμπόδιο για τις εμπορικές 
τράπεζες για να εξάγουν το συ-
νάλλαγμα που έχει συγκεντρωθεί 
στην Αλβανία.  
Γίνεται γνωστό ότι κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας συνεδρίασης 
που πραγματοποιήθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα, το Εποπτικό 
Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλ-
βανίας κατήργησε την απόφαση 
που ελήφθη πριν μερικούς μήνες, 
σύμφωνα με την οποία οι εμπορι-
κές τράπεζες που λειτουργούν στη 
χώρα δεν μπορούσαν να επενδύ-
σουν εκτός της χώρας τα κέρδη 
τους. Τώρα πλέον, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, οι εμπορικές τράπεζες 
δε θα έχουν κανένα εμπόδιο για 
την επένδυση των καταθέσεων των 
αλβανών πολιτών στις μητρικές 
τράπεζες. Σύμφωνα με την Κεντρι-
κή Τράπεζα, οι καταθέσεις των Αλ-
βανών στις τράπεζες σημείωσαν 
μια αύξηση κατά 60 δις λεκ σε σύ-
γκριση με τον προηγούμενο Ιανου-
άριο.  
Όπως συμβαίνει συνήθως, η μεγα-
λύτερη αύξηση έχει σημειωθεί κατά 
τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο, 
που συμπίπτουν με την επιστροφή 
των μεταναστών.  
Η αύξηση των καταθέσεων και των 
δανείων φαίνεται να είναι και ο λό-
γος που το Εποπτικό Συμβούλιο της 
Τράπεζας της Αλβανίας επέτρεψε 
στις εμπορικές τράπεζες να στεί-

λουν το συνάλλαγμα στις μητρικές 
τράπεζες.  
Ωστόσο δεν είναι γνωστό τι επί-
δραση θα έχει η έξοδος του συναλ-
λάγματος στο εξωτερικό, όταν ο 
ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της 
Αλβανίας Φουλάνι έχει ζητήσει 
από τις τράπεζες να χρηματοδο-
τούν περισσότερο την αλβανική οι-
κονομία.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Pano-
rama», οι τελευταίες στατιστικές της 
Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν 
μια αισθητή αύξηση του δανεισμού 
σε ευρώ και μια αισθητή πτώση των 
δανείων σε λεκ. Παράλληλα, οι κα-
ταθέσεις επιστρέφουν με υψηλούς 
ρυθμούς και στα δυο νομίσματα.  
Οι Αλβανοί πολίτες έχουν επιστρέ-
ψει στις τράπεζες για να καταθέ-
σουν τα χρήματα τους, καθώς τα 
ποσά των νέων καταθέσεων για 
τον μήνα Ιανουάριο έφτασαν στα 
22 δις λεκ. Φαίνεται, όμως, παράλ-
ληλα, ότι οι τράπεζες στις συναλ-
λαγές επιστρέφουν ακόμη μια φο-
ρά στην παλιά πολιτική του δανει-
σμού σε ευρώ, μια πολιτική που έ-
χει κατακρίνει η Τράπεζα της Αλ-
βανίας.  
 
Σύμφωνα με την κυριακάτικη εφη-
μερίδα «Shekulli» η αύξηση των επι-
σφαλών δανείων έχει υποχρεώσει 
τους νομικούς εκπροσώπους εμπο-
ρικών τραπεζών να απευθυνθούν 
στα δικαστήρια. Η αδυναμία να 
πληρώσουν άτομα ή επιχειρήσεις 
φέρνει στο σημείο τις τράπεζες να 
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απευθυνθούν στα δικαστήρια και 
να ζητήσουν να δοθεί η εντολή της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 
έχει ο δανειολήπτης. Σύμφωνα με 
στοιχεία από το Πρωτοβάθμιο Δι-
καστήριο των Τιράνων, μόνο σε 
διάστημα ενός μήνα έχουν κατατε-
θεί 199 αιτήσεις από τράπεζες.  
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Korieri», η Κονφιντούστρια (σύνδε-
σμος των Αλβανών βιομηχάνων) 
ζήτησε χθες έρευνα και από την 
αλβανική δικαιοσύνη για τις 15.500 
νταλίκες που έχουν περάσει με λα-
θραία εμπορεύματα στο ελληνικό 
κράτος από τους συνοριακούς 
σταθμούς με την Αλβανία.  
Ο επικεφαλής της Κονφιντούστρια 
Gjergji Buxuku δήλωσε χθες ότι 
«λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές 
στον ελληνικό τύπο σχετικά με την 

έρευνα για την υπόθεση των πάνω 
από 15.000 νταλικών με λαθραία 
εμπορεύματα σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων ετών σε μερικούς συνο-
ριακούς σταθμούς μεταξύ Ελλάδας 
και Αλβανίας, η Κονφιντούστρια 
ζητά να διεξαχθεί έρευνα για την 
υπόθεση αυτή και από τις αλβανι-
κές αρχές».  
Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν τα δημο-
σιευμένα στον ελληνικό τύπο στοι-
χεία επαληθευθούν, τότε έχουμε να 
κάνουμε με ένα σκάνδαλο μεγά-
λων διαστάσεων και με μεγάλες 
οικονομικές συνέπειες. Ο Buxuku 
δήλωσε ότι τα λαθραία εμπορεύμα-
τα έχουν ως συνέπεια να παρου-
σιάζεται πτώση της βιομηχανικής 
και γεωργικής αλβανικής παραγω-
γής προς όφελος των ελληνικών 
προϊόντων. 

 
 
Οι τρεις κυριότερες θρησκευτικές κοινότητες τοποθετούνται για 

την απογραφή του πληθυσμού 
 

1 Μαρτίου 2010: Σε άρθρο στο κυ-
ριακάτικο φύλλο της η εφημερίδα 
«Panorama», αφού τονίζει ότι η απο-
γραφή του πληθυσμού με βάση το 
θρησκευτικό και εθνικό κριτήριο 
έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση, 
σημειώνει ότι για τις τρεις κυριότε-
ρες θρησκευτικές κοινότητες της 
Αλβανίας «αχίλλειος πτέρνα» είναι 
η ορθότητα και τα κριτήρια με τα 
οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή η 
διαδικασία. Οι απόψεις αυτών των 
κοινοτήτων, σύμφωνα με την εφη-

μερίδα, έχουν ένα κοινό στοιχείο, 
ότι «η απογραφή πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα». 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στις 
μέχρι τώρα επαφές με εκπροσώ-
πους των κοινοτήτων αναφέρεται 
ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με 
τη Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT) 
είτε για ενημέρωση ή για να βρεθεί 
κάποια συνεργασία, αν είναι ανα-
γκαία.  
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, ο Θωμάς Δήμας, εκπρό-
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σωπος της Ορθόδοξης Αυτοκέφα-
λης Εκκλησίας και αρχισυντάκτης 
της εφημερίδας «Ανάσταση» δήλω-
σε:  
«Η χώρα μας, σύμφωνα με το Σύ-
νταγμα, είναι ένα λαϊκό κράτος και 
αυτή η απογραφή που θα πραγμα-
τοποιηθεί από την πλευρά της 
INSTAT ανήκει στη σφαίρα δράσης 
του κράτους και όχι των θρησκευτι-
κών κοινοτήτων, που δεν παίζουν 
κανένα ρόλο, ούτε στην προετοιμα-
σία ούτε στην πραγματοποίηση αυ-
τής της διαδικασίας.  
Ωστόσο, η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία υποστηρίζει κάθε βήμα 
που εξυπηρετεί την αλβανική κοι-
νωνία και την πορεία της προς την 
ολοκλήρωση, αλλά πάντα όταν 
πραγματοποιείται με ορθότητα και 
δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, τα οποία καθιστούν πιο 
ακριβές το τελικό αποτέλεσμα».  
Ο εκπρόσωπος της Μουσουλμανι-
κής Κοινότητας Dorjan Demetja 
σχετικά με το θέμα της απογραφής 
του πληθυσμού δήλωσε για την ε-
φημερίδα:  
«Από μόνη της η απογραφή του 
πληθυσμού είναι μια δύσκολη δια-
δικασία και γίνεται ακόμη πιο πε-
ρίπλοκη αν πραγματοποιηθεί με 
βάση το εθνικό και θρησκευτικό 

κριτήριο. Εγώ, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συνθήκες και την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η Αλβανία, 
πιστεύω ότι αυτή η απογραφή δε 
θα πραγματοποιηθεί με αντικειμε-
νικό τρόπο και ότι το αποτέλεσμα 
θα είναι υποθετικό και όχι πραγ-
ματικό. Όλοι συμφωνούν ότι το α-
ποτέλεσμα θα είναι υποθετικό, αλ-
λά σιωπούν έναντι αυτής της ε-
κτροπής της πραγματικότητας. Δεν 
μπορώ να καταλάβω γιατί μετά τα 
όσα προβλήματα έχει προκαλέσει 
το ζήτημα αυτό, να υπάρχει αυτή η 
βιασύνη για τη θρησκευτική απο-
γραφή».  
Τέλος, ο εκπρόσωπος της Καθολι-
κής Εκκλησίας Don Gjergji Meta δή-
λωσε: «Για εμάς η απογραφή με 
ερωτήματα περί θρησκεύματος δεν 
παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. 
Έχει σημασία η απογραφή να 
πραγματοποιηθεί βάσει επιστημο-
νικών κριτηρίων, χωρίς πολιτικές 
επιρροές. Εγώ είμαι βέβαιος πως 
αυτό δεν θα επηρεάσει τη θρησκευ-
τική ανεκτικότητα, επειδή αν η 
θρησκεία βασιζόταν σε νούμερα 
τότε αυτό που έχουμε ως τώρα είναι 
πλαστό. Αντιθέτως θα έλεγα ότι 
όταν υπάρχουν πραγματικά δεδο-
μένα, η ανεκτικότητα γίνεται πιο 
ισχυρή».

 
 

Άρθρο για τις αλβανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 
 

2 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με ση-
μερινό δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Shqip», οι εξαγωγές προς την Ελ-
λάδα «χτυπήθηκαν» περισσότερο 

από την κρίση σε σχέση με όλες τις 
άλλες εξαγωγές που κάνει η Αλβα-
νία σε άλλες χώρες κατά τη διάρ-
κεια του περασμένου έτους. Αυτό, 
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σύμφωνα με την εφημερίδα, προ-
κύπτει από τις στατιστικές του εξω-
τερικού εμπορίου που δημοσιεύει η 
στατιστική υπηρεσία της Αλβανίας 
(INSTAT).  
Κατά τη διάρκεια του 2009 η Ελλά-
δα αγόρασε στην Αλβανία εμπο-
ρεύματα ύψους 7,6 δις λεκ, ενώ πριν 
από ένα χρόνο είχε προβεί σε αγο-
ρές 9,9 δις λεκ, συνεπώς καταγρά-
φεται μια πτώση ύψους 23%. Λόγω 
της διολίσθησης του αλβανικού νο-
μίσματος λεκ, συνεχίζει η εφημερί-

δα, η πραγματική κατάσταση των 
εξαγωγών ήταν πιο αρνητική από 
τις επίσημες στατιστικές.  
Η Ελλάδα εισάγει από την Αλβανία 
έτοιμα ενδύματα, μέταλλα κ.ά., 
αλλά η οικονομική κρίση μείωσε 
αισθητά τη ζήτηση αυτών των ε-
μπορευμάτων.  
Η περιοχή που έχει υποστεί τη με-
γαλύτερη ζημία είναι η Κορυτσά, 
από την οποία η Ελλάδα αγοράζει 
υποδήματα και ενδύματα. 

 
 

Η Αλβανία έχει προβλήματα ως προς τον σεβασμό  
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 

 
2 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shekulli», η Αλβανία 
εξακολουθεί να παρουσιάζει προ-
βλήματα ως προς το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό 
ήταν το συμπέρασμα της έκθεσης 
που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το 
Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με 
το ρατσισμό στην Αλβανία.  
Η έκθεση αξιολογεί θετικά ορισμέ-
νες εξελίξεις στην Αλβανία, αλλά 
τονίζει ότι η χώρα έχει πολύ δρόμο 
μπροστά της. Συγκεκριμένα, οι κρι-
τικές αφορούν τις συνθήκες διαβί-
ωσης της κοινότητας των ρομά και 
των αιγυπτίων. Η έκθεση υπο-
γραμμίζει ότι η συνειδητοποίηση 
της διάκρισης παραμένει σε χαμη-
λά επίπεδα. Καθώς τα στοιχεία για 
τη σύνταξη της έκθεσης έχουν λη-
φθεί μέχρι τις 3 Ιουλίου του 2009, σε 
πολλά σημεία τονίζεται η ανάγκη 

για την σύνταξη ενός νόμου κατά 
των διακρίσεων.  
Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι το 
αλβανικό κοινοβούλιο στις 5 Φε-
βρουαρίου του 2010 ενέκρινε νόμο 
για την «Προστασία από τις διακρί-
σεις». Σύμφωνα με την εφημερίδα 
και στην προηγούμενη έκθεσή της 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της 
βίας και των διακρίσεων είχε παρα-
τηρήσει τα ίδια προβλήματα στην 
Αλβανία: δυσμενείς συνθήκες δια-
βίωσης, έλλειψη στέγης, εκπαίδευ-
σης και καταγραφής του πληθυ-
σμού της κοινότητας των ρομ. 
 Σύμφωνα με την εφημερίδα «She-
kulli», η αναπληρώτρια επικεφαλής 
της αποστολής του ΟΑΣΕ στην Αλ-
βανία, Ρενάτε Χέρμανς δήλωσε 
χθες ότι η διαφθορά παραμένει α-
κόμη ένα σοβαρό πρόβλημα για την 
Αλβανία. Για το λόγο αυτό, η Χέρ-
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μανς ζήτησε περισσότερη υπευθυ-
νότητα από την κυβέρνηση στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς, κα-
θότι το φαινόμενο αυτό δημιουργεί 
μια αρνητική εικόνα στον κόσμο 
για τη χώρα. Σύμφωνα με την Χέρ-
μανς, η διαφθορά φρενάρει την οι-

κονομική ανάπτυξη της χώρας και 
απωθεί πιθανούς επενδυτές, αφαι-
ρεί κονδύλια από σημαντικά προ-
γράμματα της κοινωνικής βοήθειας 
και καταδικάζει σε φτώχεια τα χα-
μηλότερα στρώματα της κοινωνίας. 

 
 

Ο επίτροπος Φούλε έρχεται στα Τίρανα στις 19 Μαρτίου 
 

3 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», τη στιγμή που η 
πλειοψηφία και η αντιπολίτευση 
στην Αλβανία δεν έχουν επιτύχει 
ακόμη μεταξύ τους συμφωνία, οι 
Βρυξέλλες φαίνεται να αναλαμβά-
νουν όλο και πιο ενεργό ρόλο.  
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, 
συνεχίζει η εφημερίδα, ο επίτροπος 
της Ε.Ε. για θέματα διεύρυνσης 

Στέφαν Φούλε θα επισκεφθεί την 
Αλβανία στις 19 Μαρτίου.  
Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του στην Αλβανία ο Φούλε αναμέ-
νεται να έχει συναντήσεις με την 
πολιτική ηγεσία της χώρας.  
Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα 
είναι η ευρωπαϊκή πορεία της χώ-
ρας, καθώς και η επίλυση της πολι-
τικής κρίσης μετά τις κοινοβουλευ-
τικές εκλογές της 28ης Ιουνίου. 

 
 

Άρθρο για το θέμα των ελλήνων πεσόντων  
του Ελληνοϊταλικού πολέμου 

 
3 Μαρτίου 2010: Η εφημερίδα «Ga-
zeta Shqiptare» αφιερώνει τον κύριο 
πρωτοσέλιδο τίτλο, καθώς και δύο 
εσωτερικές σελίδες από το σημερι-
νό της φύλλο στο θέμα των λειψά-
νων των Ελλήνων πεσόντων του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-
41 που βρίσκονται σε αλβανικό έ-
δαφος.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κύ-
ριος πρωτοσέλιδος τίτλος της οποί-
ας είναι «Έλληνας ιερέας αναζητεί 
οστά στρατιωτών», χτες εμφανί-

στηκε στην περιοχή του Πόγραδετς 
έλληνας ιερέας με το όνομα Ιωάν-
νης Λάζαρος, ο οποίος, σύμφωνα με 
το δημοσίευμα, συνάντησε τον 
61χρονο πολίτη Siri Merko, στις 
πληροφορίες και τις δηλώσεις του 
οποίου στηρίζεται σχεδόν εξ ολο-
κλήρου το δημοσίευμα.  
Ο Merko δηλώνει ότι ο ίδιος αυτο-
προσώπως είχε συμμετάσχει τον 
Απρίλιο του 1967 σε εργασίες εκτα-
φής και εκ νέου ενταφιασμού των 
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οστών 150 ελλήνων στρατιωτών 
στην περιοχή του Πόγραδετς.  
Η εκταφή έγινε λόγω απόφασης 
των αρχών της εποχής για κατα-
σκευή ενός εργοστασίου παραγω-
γής καρεκλών στο χώρο όπου ήταν 
αρχικώς ενταφιασμένοι οι στρατιώ-
τες.  
Ο Merko προχωρά και σε περαιτέρω 
λεπτομέρειες για τα γεγονότα του 
1967, αναφέροντας ότι για τον εκ 
νέου ενταφιασμό των οστών χρη-
σιμοποιήθηκαν μικρά κιβώτια με-
γέθους 30 x 60 εκ. και ότι μαζί με τα 
λείψανα των στρατιωτών είχαν 
βρεθεί και τα μεταλλικά τους πλα-
κίδια, καθώς και προσωπικά τους 
αντικείμενα, όπως υποδήματα, ζώ-
νες, αγκράφες και παγούρια με κο-
νιάκ. Σύμφωνα με τον Merko, ο ιε-
ρέας Ιωάννης Λάζαρος τον αναζή-
τησε και τον βρήκε χθες την ώρα 
που ο ίδιος ψάρευε στη λίμνη του 
Πόγραδετς και του ζήτησε πληρο-
φορίες σχετικά με τα οστά των ελ-
λήνων στρατιωτών. Ο Merko τονί-
ζει ότι ο ιερέας είχε πάρει πληρο-
φορίες για το θέμα από έναν παιδί-
ατρο με καταγωγή από το Πόγρα-
δετς, ο οποίος εργάζεται στη Θεσ-
σαλονίκη. Ο Merko προσθέτει ότι 
έδωσε στον ιερέα τις πληροφορίες 
που αυτός ζητούσε και συνεχίζει 
δίνοντας τις λεπτομέρειες για τα 
γεγονότα του 1967, στα οποία μόλις 
αναφερθήκαμε. Κλείνοντας την 
αναφορά της στον έλληνα ιερέα, η 
ε/φ κάνει την ακόλουθη σημείωση: 
«Ο Έλληνας ιερέας υποσχέθηκε 
στον αυτόπτη μάρτυρα του επανε-
νταφιασμού των οστών των ελλή-

νων στρατιωτών ότι σύντομα θα 
έρθει στο Πόγραδετς μαζί με μια 
ομάδα από την Ελλάδα προκειμέ-
νου να καταστήσει δυνατό τον ε-
παναπατρισμό των οστών. Για να 
πραγματοποιηθεί αυτή η επιχείρη-
ση είναι απαραίτητη μια συμφωνία 
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων».  
Σε ξεχωριστό ρεπορτάζ της για το 
θέμα των οστών στο Πόγραδετς η 
εφημερίδα αναφέρεται σε δηλώσεις 
του ιστορικού και θεατρικού συγ-
γραφέα Mirosh Markaj, ανιψιού του 
γνωστού αλβανού συγγραφέα 
Mitrush Kuteli. Ο Markaj αναφέρε-
ται λεπτομερώς στα γεγονότα του 
1940-41 στο Πόγραδετς και υποστη-
ρίζει ότι περίπου 150 έλληνες στρα-
τιώτες έπεσαν νεκροί από λανθα-
σμένα πυρά του ελληνικού πυρο-
βολικού την ώρα που επιχειρούσαν 
κατά των ιταλών που βρίσκονταν 
στο κάστρο της πόλης. Ο Markaj 
μάλιστα προσθέτει ότι ο Έλληνας 
αξιωματικός που έδωσε τη λανθα-
σμένη διαταγή αυτοκτόνησε την 
επόμενη ημέρα από την απόγνωσή 
του.  
Με την ευκαιρία αυτού του ρεπορ-
τάζ η εφημερίδα επιχειρεί σε ξεχω-
ριστό άρθρο μια σύντομη επισκό-
πηση της υπόθεσης των λειψάνων 
των Ελλήνων στρατιωτών σε αλβα-
νικό έδαφος, δίνοντας έμφαση στη 
μονογραφή της Ελληνοαλβανικής 
συμφωνίας για τη δημιουργία δύο 
κοιμητηρίων το Νοέμβριο του 2008 
και στις επίσημες δηλώσεις που έ-
γιναν τότε από τις δύο πλευρές.  
Σε ξεχωριστά μικρότερα πλαίσια η 
εφημερίδα αναφέρεται επίσης στο 
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«σκάνδαλο της Κοσίνας», όπως το 
ονομάζει η ίδια, δηλαδή στην υπό-
θεση της εκταφής οστών στο χωριό 
Κοσίνα Πρεμετής που είχε απα-
σχολήσει έντονα τα αλβανικά ΜΜΕ 

το καλοκαίρι του 2006, καθώς επί-
σης και στο αίτημα της Οργάνωσης 
«Τσαμουριά» για ανέγερση μνημεί-
ου για τους Τσάμηδες στην Ελλάδα. 

 
 

«Να μη γίνεται κατάχρηση με την φιλελευθεροποίηση  
των θεωρήσεων» 

 
3 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απηύθυνε άμεση έκκλη-
ση στις εθνικές αρχές της ΠΓΔΜ, 
της Σερβίας και του Μαυροβουνίου 
να μην κάνουν κατάχρηση με τη 
φιλελευθεροποίηση των θεωρήσε-
ων και να ενημερώσουν σωστά 
τους πολίτες που εγκαταλείπουν 
την χώρα με σκοπό να ζητήσουν 
άσυλο στην Ευρώπη. Ο Michele Cer-
cone, εκπρόσωπος της επιτρόπου 
εσωτερικών υποθέσεων και δικαιο-
σύνης Cecila Malmstrom, εξήγησε 
αρχικά σε ποιες περιπτώσεις οι πο-
λίτες αυτών των χωρών μπορούν 
να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η α-
ντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής ήλθε μερικές ημέρες μετά την 
επιστολή που έστειλε ο Βέλγος 
πρωθυπουργός στην επίτροπο Ce-
cila Malmstrom σχετικά με την α-

νησυχητική αύξηση των ατόμων 
που ζητούσαν άσυλο και προέρχο-
νταν από τις χώρες που επωφελή-
θηκαν της φιλελευθεροποίησης 
των θεωρήσεων. Η επιτροπή κάνει 
έκκληση σε αυτές τις χώρες να σε-
βαστούν τις υποχρεώσεις που προ-
κύπτουν από αυτήν τη πολιτική.  
Ο Michele Cercone μεταξύ άλλων 
δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κάνει έκκληση σε αυτές τις χώρες 
να κάνουν τις αναγκαίες προσπά-
θειες και να αποφύγουν το ενδεχό-
μενο οι πολίτες τους να παρεξηγή-
σουν και να χειριστούν λανθασμέ-
να την ελευθερία κίνησης στις χώ-
ρες της Ε.Ε. χωρίς θεωρήσεις. Αυτή 
η ελευθερία συνοδεύεται με υπευ-
θυνότητα και είναι σημαντικό να 
μην γίνεται κατάχρηση στους ξε-
κάθαρους κανόνες που συμφωνή-
θηκαν από κοινού». 

 
 
Σχέδιο ψηφίσματος για τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων 

 
6 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Panorama», εν όψει της 
απόφασης που θα κληθεί να λάβει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
την κατάργηση των θεωρήσεων για 
την Αλβανία στην περιοχή Σέν-
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γκεν, το Κοινοβούλιο ετοιμάζει ψή-
φισμα για τη στήριξη αυτής της 
διαδικασίας.  
Το ΔΚ έχει λάβει την πρωτοβουλία 
για τη σύνταξη δήλωσης που θα 
τεθεί προς έγκριση στην κοινοβου-
λευτική συνεδρίαση της επόμενης 
εβδομάδας.  
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του ΔΚ, Astrit Patozi δήλω-
σε: «Επιθυμούμε να ενημερώσουμε 
το κοινό ότι η κοινοβουλευτική ο-
μάδα του ΔΚ αποφάσισε να προτεί-
νει στο αλβανικό κοινοβούλιο την 
έγκριση ψηφίσματος για να υπο-
στηρίξει τη φιλελευθεροποίηση των 
θεωρήσεων. Θεωρώντας την ως ζω-
τική φιλοδοξία που ενδιαφέρει ά-
μεσα κάθε αλβανό πολίτη, αξιολο-
γούμε θετικά τα μέχρι τώρα βήμα-
τα της κυβέρνησης και όλων των 
άλλων κρατικών θεσμών που βοη-
θούν στην επίτευξη αυτού του στό-
χου». Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
μέσω του ψηφίσματος στην επόμε-
νη συνεδρίαση, η πλειοψηφία επι-
χειρεί για δεύτερη φορά να επανα-
φέρει στο Κοινοβούλιο την αντιπο-
λίτευση, η οποία έχει θέσει ως προ-
ϋπόθεση για να συμμετάσχει στην 
ψήφιση νόμων την αποδοχή του αι-
τήματός της για την απόλυτη και 
απεριόριστη διερεύνηση των εκλο-
γών. Σύμφωνα με τον Patozi, το 
ψήφισμα που θα εγκριθεί στο Κοι-
νοβούλιο έχει σκοπό να καλέσει 
όλους τους πολιτικούς και κρατι-
κούς παράγοντες σε συστράτευση 
για την εκπλήρωση των κριτηρίων 
για την άρση των θεωρήσεων.  

Ο Patozi δήλωσε επίσης ότι για την 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΚ η 
φιλελευθεροποίηση των θεωρήσε-
ων δεν είναι απλώς μια προεκλογι-
κή υπόσχεση, αλλά εθνικός στόχος, 
και για το λόγο αυτό έχει ανάγκη 
από τη συνεισφορά όλων. Σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Panorama», ο 
βουλευτής του ΣΚ, Kastriot Islami σε 
συνέντευξη για την εφημερίδα δή-
λωσε ότι θα παραστεί στο Κοινο-
βούλιο για τη συζήτηση του σχεδίου 
ψηφίσματος που προτείνει το ΔΚ 
σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση 
των θεωρήσεων.  
Ο Islami, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι 
δεν έχει κανένα ενδοιασμό να απα-
ντήσει θετικά στο ζήτημα της φιλε-
λευθεροποίησης των θεωρήσεων 
και προσέθεσε χαρακτηριστικά ότι 
θα λάβει μάλιστα μέρος και στις 
εργασίες της αντίστοιχης επιτρο-
πής για να προσφέρει τη μέγιστη 
βοήθεια του, παρόλο που δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με την 
ίδια εφημερίδα, οι εκπρόσωποι του 
Κινήματος Αντίθετης Γνώμης και 
βουλευτές του ΣΚ τίθενται υπέρ της 
συμμετοχής του ΣΚ στο Κοινοβού-
λιο για την εξέταση του σχεδίου 
ψηφίσματος του ΔΚ για το ζήτημα 
της φιλελευθεροποίησης των θεω-
ρήσεων.  
Οι βουλευτές του ΣΚ, Arben Malaj 
και Adis Harasani δήλωσαν χθες ότι 
θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση 
του Κοινοβουλίου σε περίπτωση 
που τεθεί προς έγκριση το ψήφισμα 
που παρουσίασε το ΔΚ για την κα-
τάργηση των θεωρήσεων. 
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Θεωρήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει συναγερμό  
για την Αλβανία 

 
8 Μαρτίου 2010: Η «Shqip» και άλ-
λες αλβανικές εφημερίδες εκφρά-
ζουν ανησυχία ότι θα μείνει για 
δεύτερη φορά στάσιμη η υπόθεση 
της φιλελευθεροποίησης των θεω-
ρήσεων για την Αλβανία και υπο-
στηρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο έχει σημάνει συναγερμό.  
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελευθε-
ρίας Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, Juan Fernando Lopez 
Aguilar ζήτησε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την επιτάχυνση των δια-
δικασιών της φιλελευθεροποίησης 
των θεωρήσεων με την Αλβανία 
και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μέσω ε-
πιστολής που ο Aguilar απηύθυνε 
στην επίτροπο Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Cecilia Mallstrom.  

Στην επιστολή, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, ο Aguilar υπενθυμίζει 
στην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής ότι η έκθεση προόδου για 
τις βαλκανικές χώρες δεν έχει εξε-
ταστεί ακόμη από το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Συνεπεία της καθυ-
στέρησης αυτής ο Aguilar τονίζει 
ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση το αν 
θα ληφθεί απόφαση από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα 
του Ιουνίου. Την εξής επιστολή ο 
Aguilar κοινοποίησε και στον ευ-
ρωπαίο επίτροπο διεύρυνσης, Στέ-
φαν Φούλε, στον πρόεδρο της 
Εξωτερικής Επιτροπής του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και 
στον επικεφαλής της επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερ-
βία, Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέ-
διο. 

 
 

«Τσάμικο» και Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία 
 

8 Μαρτίου 2010: Είναι ο τίτλος α-
νυπόγραφου άρθρου στη σημερινή 
εφημερίδα «Telegraf», το οποίο επι-
σημαίνει ότι :  
1) Ελλάδα και Αλβανία έχουν άλυ-
τα προβλήματα, όπως το «τσάμικο» 
και η ελληνική μειονότητα 
2) Η «Τσαμουριά και άλλα αλβανι-
κά εδάφη» έμειναν εκτός εθνικού 
κορμού, λόγω των αποφάσεων των 
Μεγάλων Δυνάμεων και της έλλει-

ψης προσπαθειών της ίδιας της Αλ-
βανίας.  
3) Το «τσάμικο» έχει περιοριστεί σε 
θέμα ατομικών ιδιοκτησιών, συνε-
πώς είναι ένα νομικό πρόβλημα, 
ενώ το θέμα της ελληνικής μειονό-
τητας αποτελεί και πολιτικό θέμα.  
Συνεπώς, το «τσάμικο» (εφόσον οι 
Τσάμηδες δεν θεωρούνται μειονό-
τητα στην Ελλάδα) γίνεται θέμα 
του ελληνικού κράτους, θέμα των 
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δικαστηρίων, ενώ το θέμα της ελ-
ληνικής μειονότητας γίνεται θέμα 
του ελληνικού και του αλβανικού 
κράτους.  

Καταλήγοντας, το άρθρο ασκεί κρι-
τική στο αλβανικό κράτος για ανε-
παρκή δέσμευση για το «τσάμικο». 

 
 

Προβολή ντοκιμαντέρ για το «τσάμικο» 
 

10 Μαρτίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Korieri» αφιερώνει ολοσέλι-
δο αφιέρωμα στη σημερινή πρώτη 
προβολή του ντοκιμαντέρ «Το όνει-
ρο της Τσαμουριάς» του σκηνοθέτη 
Kujtim Gjonaj.  
Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ντο-
κιμαντέρ μιλάει για την «ελληνική 

γενοκτονία σε βάρος των Τσάμη-
δων» και προσθέτει ότι ο Gjonaj κι-
νηματογράφησε πλάνα για το ντο-
κιμαντέρ ευρισκόμενος στην Ελλά-
δα το 2000, όταν κινηματογραφούσε 
ένα άλλο ντοκιμαντέρ για τον Αλί 
Πασά τον Τεπελενλή. 

 
 

Χάρτες με τις εκτάσεις καλλιέργειας χασίς 
 
10 Μαρτίου 2010: Ο Μάρτιος και ο 
Απρίλιος, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «Shqip», είναι οι μήνες όπου 
φυτεύεται το χασίς στην Αλβανία, 
γι΄ αυτό και η αστυνομία έχει αρχί-
σει να λαμβάνει μέτρα που θα ε-
μποδίσουν την καλλιέργειά του. Με 
παρακολουθήσεις και αεροφωτο-
γραφήσεις η αστυνομία έχει δη-
μιουργήσει το χάρτη των «οάσεων» 
σε διάφορες περιφέρειες όπου καλ-
λιεργείται το χασίς.  
Συγκεκριμένα, οι πιο προβληματι-
κές περιοχές καλλιέργειας χασίς, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι:  
- Στην περιφέρεια Σκόδρας, μερικές 
περιοχές στο νομό Μαλεσί ε Μάδε 

- Στην περιφέρεια Αργυροκάστρου, 
το χωριό Λαζαράτι και ορισμένα 
χωριά στο νομό Τεπελενίου 
- Στην περιφέρεια Αυλώνας, μερικά 
χωριά του νομού, όπου το χασίς 
καλλιεργείται σε χωράφια χωρίς 
ιδιοκτήτες 
- Στην περιφέρεια Κούκες (ΒΑ Αλ-
βανία), σε χωριά του νομού Τροπό-
γιας 
- Στην περιφέρεια Δυρραχίου, η πε-
ριοχή Φούσε-Κρούγια 
- Μερικά χωριά στην περιφέρεια 
Φίερι- Χωριά του νομού Μπουρέλι 
στην περιφέρεια Ντίμπρας. 
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Δυο άρθρα για τους αλβανόφωνους των Σκοπίων 
 

10 Μαρτίου 2010: Κείμενο:  Η ση-
μερινή εφημερίδα «Korieri» φιλοξε-
νεί δύο άρθρα με θέμα τους Αλβα-
νούς των Σκοπίων. Τα δύο άρθρα 
έχουν γραφεί από Αλβανοσκοπια-
νούς, τον Nebi Merseli και τον Ylber 
Jahiu.  
Στο πρώτο άρθρο, ο Merseli κατη-
γορεί τους «κομιτατζήδες» του 
πρωθυπουργού Γκρουέφσκι ότι κα-
κοποίησαν έναν 11χρονο Αλβανό 
στα Σκόπια τις τελευταίες ημέρες 
για να εκφοβίσουν τον υπόλοιπο 
αλβανικό πληθυσμό. Ο Merseli α-
πευθύνει έκκληση στους αρχηγούς 
των δύο μεγάλων κομμάτων των 
Αλβανών στα Σκόπια, Ali Ahmeti 
και Meduh Thaci, να τα βρουν με-

ταξύ τους και να συνεργαστούν για 
την «προστασία των Αλβανών από 
τους μακεδόνες κομιτατζήδες».  
Το δεύτερο άρθρο, γραμμένο από 
τον Ylber Jahiu, αναφέρει ότι μετά 
τον πόλεμο του 2001, οι Αλβανοί 
στα Σκόπια έχασαν και χάνουν ο-
ρισμένα από τα κεκτημένα δικαιώ-
ματά τους. Αυτή τη στιγμή, σύμ-
φωνα με τον αρθρογράφο, οι Αλ-
βανοί των Σκοπίων μάχονται για 
την ταυτότητά τους. Ο Jahiu κατη-
γορεί παράλληλα τους αλβανούς 
πολιτικούς ότι «με την ψήφο τους 
στη Βουλή κάνουν πιο εύκολο το 
έργο του Γκρουέφσκι κατά των 
Αλβανών». 

 
 
Πρώτη προβολή στα Τίρανα ντοκιμαντέρ για την «Τσαμουριά» 

 
11 Μαρτίου 2010: Χθες το βράδυ 
πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα 
του Θεάτρου Όπερας και Μπα-
λέτου στα Τίρανα η πρώτη προ-
βολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Το όνειρο της Τσαμουριάς», του 
σκηνοθέτη Kujtim Gjonaj, το ο-
ποίο χρηματοδοτήθηκε από το 
Αλβανικό Κέντρο Κινηματο-
γράφου.  
Σύμφωνα με τις «Ballkan», «Ga-
zeta Shqiptare» και άλλες εφημε-
ρίδες, την προβολή του ντοκιμα-
ντέρ παρακολούθησαν προσκε-
κλημένοι από όλους τους τομείς 

της αλβανικής ζωής, πολιτικοί, 
επιχειρηματίες, μέλη της οργά-
νωσης «Τσαμουριά» κ.ά., οι ο-
ποίοι και το χειροκρότησαν.  
Η ταινία αυτή, σύμφωνα με την 
«Ballkan», είναι ένας είδος απότι-
σης φόρου τιμής στην περιοχή 
της «Τσαμουριάς» και τους Τσά-
μηδες, «η ιστορία και οι παραδό-
σεις των οποίων ανάγονται στα 
ομηρικά ακόμα χρόνια» και φό-
ρος τιμής για τη γενιά εκείνη 
των Τσάμηδων που «ξεριζώθηκε 
από τα πατρογονικά της εδάφη».  
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Το ντοκιμαντέρ, στο οποίο α-
κούγεται η φωνή της Αλβανίδας 
ηθοποιού Margarita Xhepa, γρά-
φει η «Ballkan», παρουσιάζει «τις 
ομορφιές της Τσαμουριάς, οι ο-
ποίες σήμερα ονομάζονται Ελ-
λάδα, αλλά οι αυτόχθονες κά-
τοικοί τους μιλούν και μοιρολο-
γούν αλβανικά και την ιστορία 

της γενοκτονίας και της εθνο-
κάθαρσης σε βάρος των Τσάμη-
δων».  
Το ντοκιμαντέρ, συνεχίζει η ε-
φημερίδα, φιλοξενεί ως έκπληξη 
τις δηλώσεις δύο Ελλήνων ιστο-
ρικών που παραδέχονται τις 
«ελληνικές ευθύνες στο αλβανι-
κό δράμα». 

 
 

Τροπολογίες στο νόμο για τη λειτουργία  
των Μυστικών Υπηρεσιών (SHISH) 

 
11 Μαρτίου 2010: Η Νομική Επι-
τροπή της Βουλής, στην οποία δεν 
συμμετέχουν οι βουλευτές του ΣΚ, 
σύμφωνα με τις κυριότερες εφημε-
ρίδες, υπερψήφισε χθες οκτώ τρο-
πολογίες στο νόμο για τη λειτουρ-
γία των Μυστικών Υπηρεσιών 
(SHISH), τις οποίες παρουσίασε 
στην Επιτροπή, μετά από διαβου-
λεύσεις που είχε με την κυβέρνηση, 
ο αρχηγός της Υπηρεσίας Bahri 
Shaqiri, ο οποίος χαρακτήρισε τις 
τροπολογίες αυτές ως απαραίτητες 
για την εθνική ασφάλεια της χώ-
ρας. Οι περισσότερες τροπολογίες 
έγιναν στα άρθρα 3, 5, 9 και 13 του 
υπάρχοντος νόμου.  
Το άρθρο 3, σε γενικές γραμμές, 
τροποποιείται ως ακολούθως: «Η 
SHISH συγκεντρώνει πληροφορίες 
και αναλαμβάνει τη διερεύνηση, 
υπέρ της εθνικής ασφάλειας της 
χώρας, δραστηριοτήτων στο εξωτε-
ρικό της χώρας. Παράλληλα, συ-
γκεντρώνει πληροφορίες και ενερ-
γεί αντικατασκοπία μέσα στη χώρα 

για την προστασία της ακεραιότη-
τας, της ανεξαρτησίας και του συ-
νταγματικού πολιτεύματος της χώ-
ρας, συγκεντρώνει πληροφορίες για 
την τρομοκρατία και τα άτομα που 
τη χρηματοδοτούν, για την παρα-
γωγή και εμπόριο όπλων, ναρκωτι-
κών, την παράνομη διακίνηση αν-
θρώπων και για παράνομες ενέρ-
γειες σε βάρος του περιβάλλοντος.  
Συγκεντρώνει πληροφορίες για το 
οργανωμένο έγκλημα, το λαθρε-
μπόριο, το ξέπλυμα χρημάτων και 
τη διαφθορά ανθρώπων σε κρατικά 
αξιώματα».  
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «η 
SHISH για την εκπλήρωση των κα-
θηκόντων της, μετά από συγκατά-
θεση του πρωθυπουργού, συνεργά-
ζεται με ομόλογες Υπηρεσίες άλ-
λων χωρών και συγκεντρώνει πλη-
ροφορίες για τη δραστηριότητά 
τους όταν παραστεί ανάγκη».  
Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι ο αρ-
χηγός της SHISH παρουσιάζει ετή-
σια έκθεση στον πρωθυπουργό για 
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τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας 
και ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να 
καλέσει τον αρχηγό της Υπηρεσίας 
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε 
θέμα έχει σχέση με τη δράση της 
Υπηρεσίας. Εάν το ζητήσει ο πρω-
θυπουργός, ο αρχηγός δίνει αναφο-
ρά και στο υπουργικό συμβούλιο.  
Οι τροπολογίες ορίζουν ότι η θη-
τεία του αρχηγού της SHISH είναι 
πενταετής και ότι ο διορισμός και η 
καθαίρεσή του γίνεται από τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από 
πρόταση του πρωθυπουργού.  
Ο μισθός του αρχηγού είναι ίσος με 
το μισθό των υπουργών, ενώ ο μι-
σθός του υπαρχηγού είναι αντί-
στοιχος με ενός υφυπουργού.  
Οι σημερινές αντιπολιτευόμενες 
εφημερίδες, αναφερόμενες στις 

τροπολογίες αυτές, κάνουν δύο 
σχόλια: Πρώτον, ότι μετά από δύο 
μήνες ενδεχομένως θα υπάρχει νέ-
ος Αρχηγός της SHISH και, δεύτε-
ρον, ότι με τις τροπολογίες αυτές, η 
Υπηρεσία περνά υπό τον έλεγχο 
του πρωθυπουργού της χώρας.  
Για τις τροπολογίες αντέδρασε χθες 
και το ΣΚ μέσω του βουλευτή του 
Ilir Gjoni, ο οποίος αφενός κατήγ-
γειλε ότι οι τροπολογίες αυτές θέ-
τουν την Υπηρεσία υπό τον έλεγχο 
του Berisha και αφετέρου, κάλεσε 
τον Berisha να εγκαταλείψει αυτή 
την προσπάθεια, η οποία έρχεται 
σε αντίθεση τόσο με τις εκκλήσεις 
της αντιπολίτευσης όσο και τις συ-
στάσεις του διεθνούς παράγοντα. 
Οι τροπολογίες αυτές, σύμφωνα με 
το ΣΚ, θα έχουν σοβαρές συνέπειες

 
 
Πρόγραμμα ιταλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Τίρανα 

 
11 Μαρτίου 2010: Ξεκινά, σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Gazeta Shqiptare», 
σειρά ιταλικών πολιτιστικών εκδη-
λώσεων στην Αλβανία με τίτλο 
«Δυο λαοί, μια θάλασσα, μια φιλί-
α». Σε τελετή που πραγματοποιή-
θηκε στους χώρους της κατοικίας 
του ιταλού πρέσβη στα Τίρανα τέσ-
σερις ημέρες πριν από την επίσημη 

έναρξη του προγράμματος των εκ-
δηλώσεων, η εφημερίδα αναφέρει 
ότι ο Ιταλός πρέσβης D’Elia έδωσε 
έμφαση στις πολύ καλές σχέσεις 
μεταξύ της Ιταλίας και της Αλβα-
νίας καθώς και στη συνεργασία σε 
πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστι-
κό επίπεδο. 

 
 
Συνάντηση Topalli με Τούρκο πρόεδρο της Δημοκρατίας Γκιουλ 

 
11 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Korieri», η πρόεδρος του 
αλβανικού Κοινοβουλίου Topalli 

είχε συνάντηση με τον Τούρκο πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Αμπντουλά 
Γκιούλ, στο περιθώριο της συμμε-
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τοχής της σε φόρουμ για τα δικαι-
ώματα της γυναίκας που έλαβε χώ-
ρα στην Τουρκία.  
Επίσημες πηγές του Κοινοβουλίου 
ανακοίνωσαν ότι ο πρόεδρος Γκιουλ 
χαιρέτισε τη δυναμική πρόοδο των 
διμερών σχέσεων και δήλωσε ότι η 

Τουρκία χαιρετίζει τη φιλοδοξία της 
Αλβανίας για ένταξη στην Ε.Ε.  
Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου To-
palli από την πλευρά της εξέφρασε 
την ικανοποίησή της που επισκέ-
φθηκε μια χώρα που συνδέεται με 
τη δική της με ισχυρούς ιστορικούς 
και φιλικούς δεσμούς. 

 
 

Επίσκεψη του Αλβανού υπουργού Άμυνας Arben Imami  
στην Τουρκία 

 
11 Μαρτίου 2010:  Ο Αλβανός υ-
πουργός Άμυνας Arben Imami, ο 
οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη 
στην Άγκυρα, σημειώνει η σημερι-
νή εφημερίδα «Gazeta Shqiptare», συ-
ναντήθηκε και είχε συνομιλίες με 
τον τούρκο ομόλογό του Vecdi 
Gonil. Στη συνάντηση των δύο υ-
πουργών, αναφέρει η εφημερίδα, 
επικαλούμενη ανακοίνωση του αλ-
βανικού υπουργείου Άμυνας, ο 
Imami δήλωσε και τα ακόλουθα: «Η 
Τουρκία προσέφερε ισχυρή υπο-
στήριξη στην Αλβανία για την έ-
νταξή της στο ΝΑΤΟ, καθώς και 
για τον εκσυγχρονισμό των αλβα-
νικών ενόπλων δυνάμεων και την 
άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου 
των αλβανών στρατιωτικών. Οι δι-
μερείς σχέσεις είναι άριστες.  
Σε συνεργασία με τις ένοπλες δυ-
νάμεις της Τουρκίας, εκτός από τα 
σημερινά προγράμματα στον τομέα 

εκπαίδευσης, έχουμε και άλλα 
προγράμματα για τον εκσυγχρονι-
σμό των υποδομών για τις αλβανι-
κές ένοπλες δυνάμεις».  
Ο Τούρκος υπουργός από πλευράς 
του, σημειώνει η εφημερίδα, χαρα-
κτήρισε τις σχέσεις ως άριστες και 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτές 
θα προωθηθούν περαιτέρω, διαβε-
βαίωσε δε ότι η στρατιωτική συνερ-
γασία μεταξύ Τουρκίας και Αλβα-
νίας θα γνωρίσει νέα επίπεδα.  
Ο υπουργός Imami, σημειώνει η 
εφημερίδα, επισκέφθηκε και την 
Ανώτερη Σχολή Πεζικού στην Ά-
γκυρα, συναντήθηκε με Αλβανούς 
σπουδαστές που φοιτούν σε αυτήν 
και ενημερώθηκε σχετικά από το 
διοικητή της Στρατιωτικής αυτής 
Σχολής. 
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Αντίδραση του πρέσβη των ΗΠΑ στα Τίρανα για το νομοσχέδιο 
για τις μυστικές υπηρεσίες (SHISH) 

 
13 Μαρτίου 2010: Ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στα Τίρανα Τζον Ουίδερς, 
σύμφωνα με όλα σχεδόν τα αλβα-
νικά Μ.Μ.Ε., σε χθεσινή του εμφά-
νιση ενώπιον των δημοσιογράφων, 
αντέδρασε έντονα στο νέο νομο-
σχέδιο για τις Μυστικές Υπηρεσίες 
της Αλβανίας (SHISH), το οποίο ε-
νέκρινε προχθές η Νομική Επιτρο-
πή της Βουλής.  
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέ-
σβη, είναι ζωτικής σημασίας η 
SHISH να παραμείνει μια ανεξάρ-
τητη, επαγγελματική και απαλ-
λαγμένη από τις πολιτικές παρεμ-
βάσεις Υπηρεσία.  
«Ανησυχούμε διότι το νομοσχέδιο 
υπονομεύει αυτές τις αρχές. Συνε-
πώς, το νομοσχέδιο φορτώνει την 
Υπηρεσία με νέες ευθύνες, οι οποί-
ες προκαλούν ανησυχίες. Η Αλβα-
νία δούλεψε πολύ για να βελτιώσει 
την εικόνα της διεθνώς. Έχουμε την 
εντύπωση ότι το νομοσχέδιο στη 
σημερινή του μορφή βλάπτει αυτή 
την εικόνα. Εμείς αντιμετωπίζουμε 
πολύ στα σοβαρά αυτό το θέμα» - 
δήλωσε, σύμφωνα με τις εφημερί-
δες, ο πρέσβης Ουίδερς.  
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρέσβης 
δήλωσε ότι η Υπηρεσία πρέπει να 
είναι αποπολιτικοποιημένη, ότι το 
νομοσχέδιο οδηγεί τη χώρα σε λαν-

θασμένη πορεία και ότι το νομο-
σχέδιο θα πρέπει να το εξετάσουν 
διεθνείς εμπειρογνώμονες, πριν 
κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.  
Σημερινές αντιπολιτευόμενες και 
μετριοπαθείς εφημερίδες βλέπουν 
στις χθεσινές δηλώσεις του αμερι-
κανού πρέσβη μια ξεκάθαρη και 
ανοικτή διαχωριστική γραμμή για 
το θέμα της SHISH μεταξύ του 
πρωθυπουργού Berisha και των α-
μερικανικών συμφερόντων και μια 
«νέα αντιπαράθεση» του Berisha 
και του ΔΚ με «τον μεγαλύτερο 
σύμμαχο των Αλβανών», όπως 
γράφει η εφημερίδα Shqip.  
Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέ-
σβη έδωσαν την αφορμή στο ΣΚ να 
υποστηρίξει από τη μία αυτές τις 
δηλώσεις και από την άλλη να κα-
τηγορήσει τον Berisha και την κυ-
βέρνηση ότι φέρνουν τη χώρα σε 
αντιπαράθεση με τον διεθνή παρά-
γοντα.  
Ο βουλευτής του ΣΚ Eduard Shalsi 
επανέλαβε πάλι χθες τις επιφυλά-
ξεις του ΣΚ για το νόμο για την 
SHISH και κατηγόρησε τον Berisha 
ότι με το νόμο αυτό επιδιώκει να 
θέσει την Υπηρεσία υπό τον έλεγχό 
του. 
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Δημοσίευμα για τις ελληνικές τράπεζες 
 

13 Μαρτίου 2010: Η εφημερίδα 
«Ballkanν» δημοσιεύει σήμερα άρ-
θρο με τίτλο: «Ελληνική κρίση, οι 
τράπεζες κινδυνεύουν με χρεοκο-
πία», στο οποίο συνδέει την οικο-
νομική κρίση στην Ελλάδα με πι-
θανές επιπτώσεις στον τραπεζικό 
τομέα και, αφού αναφέρεται σε 
πρόσφατα περιστατικά απόσυρσης 
καταθέσεων από ελληνικές τράπε-

ζες εκ μέρους μεγαλοκαταθετών, 
εκφράζει με κινδυνολογικό τόνο 
ανησυχίες για πιθανή χρεοκοπία 
ελληνικών τραπεζών και για τις 
συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο 
σενάριο για τις καταθέσεις των 
Αλβανών μεταναστών στην Ελλά-
δα, αλλά και Αλβανών πολιτών 
στις θυγατρικές των ελληνικών 
τραπεζών στην Αλβανία. 

 
 

Ειδήσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος 
 

15 Μαρτίου 2010: Το δικαστήριο 
σοβαρών εγκλημάτων στα Τίρανα, 
μετά από αίτημα της εισαγγελίας, 
γράφει η κυριακάτικη εφημερίδα 
«Shqip», αποφάσισε να «παγώσει» 
επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ 
στις οποίες έχουν προβεί δύο αδέλ-
φια από το Μπεράτι, ονόματι S. και 
A. Shehu, ξεπλένοντας τα έσοδα 
από εμπόριο λευκής σαρκός προς 
την Ελλάδα.  
Η οργάνωση της οποίας ηγούνταν 
τα δύο αδέλφια, σημειώνει η εφη-
μερίδα, κέρδιζε 12.000 ευρώ την η-
μέρα από τις παράνομες αυτές 
δραστηριότητες και τα έσοδα που 
αποκτούσε στην Ελλάδα, τα μετέ-
φερε στην Αλβανία όπου είτε τα 
επένδυε, είτε τα κατέθετε σε τρα-
πεζικούς λογαριασμούς. Έρευνα 
για τη δραστηριότητα των δύο α-
δελφών, γράφει η εφημερίδα, έχει 
ξεκινήσει και στην Ελλάδα.  
 

Την Παρασκευή αργά το βράδυ, 
σύμφωνα με τις κυριότερες κυρια-
κάτικες εφημερίδες, η αστυνομία 
των Αγίων Σαράντα κατάφερε να 
κατασχέσει στην παράκτια τοπο-
θεσία του Μπουνέτσι, ποσότητα 676 
κιλών χασίς που προοριζόταν για 
την Κέρκυρα και να συλλάβει τον 
οδηγό του αυτοκινήτου με αγγλικές 
πινακίδες που μετέφερε τα ναρκω-
τικά, ονόματι Kledian Koka, 31 ε-
τών, από το χωριό Προγονάτι Τε-
πελενίου και κάτοικο των Αγ. Σα-
ράντα. Το λευκό πουλμανάκι μετα-
φοράς του χασίς είχε τις αγγλικές 
πινακίδες RO 51 UUJ. H αστυνομία 
κάνει έρευνες και για άλλα μέλη 
του κυκλώματος διακίνησης των 
ναρκωτικών προς Ελλάδα. Την Πα-
ρασκευή, το Επιχειρησιακό Κέντρο 
Ελέγχου στο Δυρράχιο, σημειώνουν 
οι εφημερίδες, εντόπισε ταχύπλοο 
σκάφος το οποίο αναχώρησε από 
τα νησιά βορείως της Κέρκυρας και 
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προσπαθούσε να εισέλθει στα αλ-
βανικά χωρικά ύδατα στις ακτές 
των Αγ. Σαράντα, προφανώς για να 
παραλάβει το φορτίο με το χασίς. Η 
αστυνομία, σύμφωνα με τις εφημε-
ρίδες, δεν κατάφερε να κατασχέσει 
και το σκάφος, το οποίο επέστρεψε 
στις ελληνικές ακτές πριν φθάσει 
ακόμα στις αλβανικές.  
 
Δύο νεαροί Αλβανοί από χωριά του 
νομού Ντίμπρας στην ΒΑ Αλβανία, 
σημειώνουν οι κυριακάτικες 
«Korieri» και «Panorama», θέλησαν 
να περάσουν παράνομα στην Ελ-
λάδα χρησιμοποιώντας μια άλλη 
διαδρομή.  
Από το χωριό τους διήλθαν παρά-
νομα στην ΠΓΔΜ, προγραμματίζο-

ντας να περάσουν στην Ελλάδα 
από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα. 
Στα βουνά κοντά στο χωριό Τανούς 
των Σκοπίων, όμως, έπεσαν σε χιο-
νοθύελλα και ειδοποίησαν τους 
συγγενείς τους να τους βοηθήσουν. 
Μετά από μερικές ώρες η αστυνο-
μία της ΠΓΔΜ τους βρήκε και τους 
έστειλε σε νοσοκομείο του Τέτοβο.  
Η Αλβανία δεν αποτελεί χώρα ε-
μπορίου λευκής σαρκός μόνο προς 
τις δυτικές χώρες, αλλά και προς το 
Κόσοβο.  
Προχθές η αστυνομία του Κοσόβου, 
σύμφωνα με τις εφημερίδες, επα-
ναπροώθησε 11 νεαρές Αλβανίδες, 
θύματα του trafficking, τις οποίες 
εντόπισε χωρίς δικαιολογητικά πα-
ραμονής στο Κόσοβο. 

 
 
Ενέργεια, η Ιταλία με το βλέμμα στραμμένο προς την Αλβανία 

 
15 Μαρτίου 2010: Η στρατηγική της 
Αλβανίας να εστιάσει την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας στον ενεργειακό 
τομέα, σχολιάζει η σημερινή εφη-
μερίδα «Shqip», εκτός από μια εσω-
τερική επιλογή, είναι καθώς φαίνε-
ται, στενά συνδεδεμένη και με τις 
περιφερειακές πολιτικές συγκυρίες.  
Η Ιταλία, συνεχίζει η εφημερίδα, 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον 
αφορά την απόφαση της Ε.Ε., σύμ-
φωνα με την οποία εντός του 2020 
πάνω από το 20% της ενέργειας 
που καταναλώνουν οι χώρες της 
Ε.Ε. θα πρέπει να παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
Η Ιταλία, αδυνατώντας να εφαρ-
μόσει την απόφαση με την εγχώρια 

παραγωγή ενέργειας, έχει τρέψει το 
βλέμμα της προς τις γειτονικές χώ-
ρες, κάτι που η ανωτέρω απόφαση 
δεν απαγορεύει.  
Επίσημο έγγραφο που η ιταλική 
κυβέρνηση έστειλε στην Ε.Ε. πριν 
από λίγες ημέρες, συνεχίζει η 
«Shqip», περιέχει νέα στοιχεία για 
τα ενεργειακά προγράμματα στην 
Αλβανία τα επόμενα χρόνια. Σύμ-
φωνα με το έγγραφο αυτό, η Ιταλία 
τα πέντε επόμενα χρόνια σχεδιάζει 
να εισάγει από την Αλβανία 3 δις 
KWH το χρόνο, που θα παράγονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
Η ιταλική εταιρεία Moncada έχει 
αποκτήσει τα δικαιώματα ανέγερ-
σης μονάδων αιολικής ενέργειας 
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στις τοποθεσίες Καραμπουρούνι 
και Λογαρά του νομού Αυλώνας, 
ισχύος 500 MGW.  
Κινεζική εταιρεία, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», κέρδισε το σχε-
τικό διαγωνισμό και θα αξιοποιήσει 

με τη μορφή εκχώρησης δικαιωμά-
των τα κοιτάσματα χρωμίου στο 
ορυχείο του Καλιμάς στο νομό 
Κούκες της ΒΑ Αλβανίας, όπου 
προγραμματίζει να επενδύσει 350 
εκατ. ευρώ. 

 
 

Αναφορά σε πρόσφατη μελέτη του Τζέιμς Πέτιφερ  
για το «τσάμικο» 

 
15 Μαρτίου 2010: Η κυριακάτικη 
εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» στο 
εβδομαδιαίο λογοτεχνικό της ένθε-
το φιλοξενεί δισέλιδο άρθρο του 
Βρετανού μελετητή Τζέιμς Πέτιφερ 
με τίτλο: «Η τσάμικη τραγωδία και 
η ενοχή της Βρετανίας». Το άρθρο 
στην πράξη είναι ένα απόσπασμα 
από τη μελέτη του Πέτιφερ με τίτ-
λο: «Γούντχαουζ, Ζέρβας και οι 
Τσάμηδες», η οποία εκδόθηκε πρό-
σφατα στα Τίρανα από τον εκδοτι-
κό οίκο Onufri, σε αλβανική μετά-

φραση του Xhevdet Shehu. Τα τε-
λευταία χρόνια, ο Πέτιφερ μαζί με 
τη Μιράντα Βίτσκερς έχουν γράψει 
επανειλημμένως άρθρα, υπέρ των 
τσάμηδων. Το ίδιο κάνει και στο βι-
βλίο αυτό, ζητώντας να αναθεωρη-
θούν οι θέσεις του Γούντχαουζ για 
το «τσάμικο», ο Πέτιφερ τον απο-
καλεί «φιλέλληνα», ενώ, παράλλη-
λα, ο Πέτιφερ κατηγορεί και τη 
Βρετανία ότι φέρει ευθύνες για την 
«τσάμικη τραγωδία». 

 
 

Τα Σκόπια «ζητούν» το λιμάνι του Δυρραχίου 
 

16 Μαρτίου 2010: Χθες, σύμφωνα 
με τον τηλεοπτικό σταθμό «Top 
Channel», την «Shqip» και άλλες ε-
φημερίδες, ο Σκοπιανός υπουργός 
Εξωτερικών Μιλοσόσκι επισκέφθη-
κε την Πρίστινα, όπου άνοιξε επί-
σημα τις πύλες της η πρεσβεία της 
ΠΓΔΜ στο Κοσσυφοπέδιο.  
Στην ομιλία του ο Μιλοσόσκι, αφού 
αναφέρθηκε στη σημασία που έχει 
το άνοιγμα των πρεσβειών στις α-
ντίστοιχες πρωτεύουσες, ανακοί-

νωσε ότι τα Σκόπια έχουν ζητήσει 
από την αλβανική κυβέρνηση ένα 
μέρος της υποδομής του λιμανιού 
του Δυρραχίου, δηλαδή ένα τμήμα 
του, ώστε να μπορεί η χώρα του να 
αξιοποιεί αυτό το λιμάνι.  
Η πρόταση αυτή, για την οποία ο 
σκοπιανός ΥΠΕΞ δεν ανέφερε εάν 
έλαβε απάντηση από την κυβέρνη-
ση των Τιράνων, μολονότι ερωτή-
θηκε από τους δημοσιογράφους, 
διατυπώθηκε ενόψει της αναβάθ-
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μισης του λιμανιού λόγω της κατα-
σκευής του Οδικού Άξονα Δυρρά-
χιο-Κούκες-Κόσοβο-Μερντάρε.  
Με τις προτάσεις αυτές, σχολιάζει η 
«Shqip», τα Σκόπια ζητούν επίσημα 
να εισέλθουν στη «λέσχη» των χω-
ρών που επωφελούνται από τον 
Άξονα αυτό.  
Ο Μιλοσόσκι, σύμφωνα με τη 
«Shqip», έκανε και τις ακόλουθες 
δηλώσεις: «Είναι στο συμφέρον και 
των δύο χωρών να αξιοποιήσουμε 
την υποδομή. Θα πρέπει όμως να 
δουλέψουμε για την κατασκευή του 
Άξονα Οκτώ, διότι η μέγιστη εκμε-
τάλλευση του λιμανιού θα μπορού-
σε να ήταν αντικείμενο διαπραγ-
μάτευσης εφόσον θα κατασκευαζό-
ταν η σιδηροδρομική γραμμή που 
θα συνέδεε τα Σκόπια με το Δυρρά-
χιο. Αυτή θα είναι η προτεραιότητα 
της κυβέρνησής μου για τα επόμε-
να χρόνια».  
Η σύνδεση της Αλβανίας με τα 
Σκόπια με σιδηρόδρομο είναι σχε-
τικά εύκολη, διότι το δίκτυο στο με-
γαλύτερο μέρος του υπάρχει ήδη. 
Από πλευράς Αλβανίας η σιδηρο-
δρομική γραμμή φθάνει μέχρι το 
σημείο Τουσεμίστ κοντά στο Πό-
γραδετς, το οποίο απέχει μόλις 5-6 

χλμ. από τα σύνορα με τα Σκόπια, 
ενώ από πλευράς της ΠΓΔΜ θα 
πρέπει να κατασκευαστεί ένα τμή-
μα σιδηροδρόμου μήκους μερικών 
χιλιομέτρων. 
Το ενδιαφέρον των σκοπιανών επι-
χειρήσεων για τις αγορές του Κο-
σόβου και Αλβανίας, σημειώνει η 
εφημερίδα «Shqip», εξέφρασε τε-
λευταία και ο περιφερειακός δια-
χειριστής του Κέντρου Ανάπτυξης 
Επιχειρηματιών και Διαχειριστών 
των Σκοπίων (CEED) Γιοβάν Μα-
τζόβσκι, σε συνάντηση που οργα-
νώθηκε πρόσφατα μεταξύ σκοπια-
νών και Κοσοβάρων επιχειρημα-
τιών στην Πρίστινα, δηλώνοντας: 
«Οι σκοπιανές εταιρείες πρέπει να 
αδράξουν την ευκαιρία και να απο-
δεχθούν την πρόκληση, προκειμέ-
νου να επεκταθούν πέρα από τα 
σύνορα των Σκοπίων, διότι η αγορά 
μας δεν είναι επαρκής για αποτε-
λεσματική ανάπτυξη. Δε θα πρέπει 
να σκεφτόμαστε πλέον μόνο τη 
‘’δική μας’’ αγορά, αλλά το συντο-
μότερο δυνατό να ξεκινήσουμε τη 
συνεργασία στο πλαίσιο της απο-
καλούμενης αγοράς ΜΑΚ (ΠΓΔΜ, 
Αλβανία, Κόσοβο)». 

 
 

Ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος 
 

17 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με τη 
σημερινή εφημερίδα «Tirana Ob-
server», από στοιχεία της Τράπεζας 
της Αλβανίας προκύπτει ότι το με-
γαλύτερο ποσοστό εμβασμάτων 
που οι αλβανοί μετανάστες ανά τον 

κόσμο στέλνουν πίσω στις οικογέ-
νειές τους στην Αλβανία, προέρχο-
νται από την Ελλάδα και την Ιταλί-
α.  
Η εφημερίδα αναφέρει ότι το 26% 
και πλέον των αλβανικών οικογε-
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νειών δηλώνουν ότι έχουν μέλη 
τους που εργάζονται ως μετανά-
στες στο εξωτερικό, ενώ το 60% από 
τις οικογένειες αυτές δέχονται εμ-
βάσματα από τους μετανάστες. 
Από την Ελλάδα και Ιταλία μαζί, 
γράφει η ε/φ, έρχεται στην Αλβανία 
το 90% περίπου του συνόλου των 
εμβασμάτων.  
Μολονότι στην Ελλάδα βρίσκονται 
οι περισσότεροι μετανάστες, γράφει 
η εφημερίδα, η Ιταλία κατέχει την 
πρώτη θέση με 55% του συνόλου 
των εμβασμάτων, ενώ η Ελλάδα 
έρχεται δεύτερη με 36% του συνό-
λου των εμβασμάτων.  
Η Tirana Bank, θυγατρική της Τρά-
πεζας Πειραιώς στην Αλβανία, πα-

ρουσίασε το 2009, σημειώνει η εφη-
μερίδα «Gazeta Shqiptare», κέρδη αυ-
ξημένα κατά 27% σε σύγκριση με 
τα κέρδη του 2008.  
Η ίδια εφημερίδα αναφέρεται και 
σε ένα νέο πακέτο προσφορών της 
θυγατρικής για την Αλβανία της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Πρόκειται για το καλοκαιρινό πα-
κέτο προσφορών της τράπεζας, με 
το οποίο οι πελάτες που καταθέ-
τουν τώρα τα χρήματά τους στην 
τράπεζα, θα μπορούν να εισπρά-
ξουν το κέρδος από τα επιτόκια τον 
Αύγουστο για τις καλοκαιρινές 
τους διακοπές. 

 
 
Σχετικά με τον αγωγό αερίου που θα διασχίζει την Αδριατική 

 
17 Μαρτίου 2010: Η κοινοπραξία 
ΤΑΡ, η οποία προγραμματίζει να 
κατασκευάσει τον αγωγό αερίου 
Trans-Adriatica, σημειώνει η εφημε-
ρίδα «Gazeta Shqiptare», προχώρησε 
ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίη-
ση του σχεδίου της, ζητώντας επί-
σημα από το ιταλικό υπουργείο Οι-
κονομικής Ανάπτυξης να περιλάβει 
τον αγωγό στο ιταλικό εθνικό δί-
κτυο αερίου. Θα ακολουθήσει αίτη-
μα της εταιρείας για να λάβει περι-

βαλλοντική άδεια και στη συνέχεια 
άδεια εκμετάλλευσης του έργου.  
Το σχέδιο προβλέπει την κατα-
σκευή αγωγού που θα αξιοποιεί τα 
κοιτάσματα αερίου της Κασπίας 
και θα εισέρχεται μέσω Θεσσαλο-
νίκης στην Αλβανία, προκειμένου 
να καταλήξει στο Μπρίντιζι της Ι-
ταλίας με υποθαλάσσιο αγωγό. Η 
ΤΑΡ είναι κοινοπραξία της ελβετι-
κής EGL και της νορβηγικής Statoil.

 
 
Μεταγωγή Αλβανών κρατουμένων από Ιταλία σε Αλβανία 

 
18 Μαρτίου 2010: Ένα από τα θέ-
ματα που συζήτησαν χθες ο Ιταλός 

Γενικός Εισαγγελέας καταπολέμη-
σης της Μαφίας Πιέρο Γκρόσο με 
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την Αλβανίδα Γενική Εισαγγελέα 
Ina Rama, αναφέρει η εφημερίδα, 
«Shqip», ήταν η δυνατότητα μετα-
γωγής αλβανών κρατουμένων που 
εκτίουν τις ποινές τους στην Ιταλία, 
από ιταλικές σε αλβανικές φυλα-
κές. Στις περιπτώσεις που γίνεται η 
μεταγωγή κρατουμένων, αναφέρει 
η εφημερίδα, από αλβανικής πλευ-

ράς αναγνωρίζεται η ποινή που έ-
χουν επιβάλει τα ιταλικά δικαστή-
ρια.  
Η εφημερίδα, όμως, δεν αναφέρει 
πόσοι Αλβανοί κρατούμενοι βρί-
σκονται σε ιταλικές φυλακές και 
πόσους από αυτούς είναι σε θέση 
να δεχθεί η Αλβανία. 

 
 

Σχετικά με το νόμο για τις μυστικές υπηρεσίες (SHISH) 
 

18 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
«Shqip» και άλλες σημερινές εφημε-
ρίδες, εκπρόσωποι του διεθνούς 
παράγοντα έκαναν έκκληση χθες 
στην πλειοψηφία να αποσύρει τις 
τροποποιήσεις στο νόμο για τη λει-
τουργία των Μυστικών Υπηρεσιών, 
τονίζοντας ότι η εκτελεστική εξου-
σία δεν μπορεί να παρέμβει στην 
ανεξαρτησία του ιδιαίτερα σημα-
ντικού αυτού οργάνου.  
Το αλβανικό Κοινοβούλιο αφαίρεσε 
από την ατζέντα της σημερινής 
συνεδρίασης το νομοσχέδιο για τη 
SHISH, αν και αυτό, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, δεν έχει δοθεί ακό-
μη στη δημοσιότητα.  
Σε συνάντηση που οργάνωσαν οι 
πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας 
Rexhep Mejdani και Alfred Moisiu, ο 
Αμερικανός πρέσβης Τζον Ουίδερς, 
η Βρετανίδα πρέσβης Fiona 
Mcllwham και ο πρέσβης του ΟΑΣΕ 
Ρόμπερτ Μπος τόνισαν πως η Αλ-
βανία, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, 
έπρεπε να επέτρεπε στους εκπρο-

σώπους της συμμαχίας αυτής να 
συμμετάσχουν στη μεταρρύθμιση 
ενός θεσμού τόσο σημαντικού για 
την εθνική ασφάλεια, όπως είναι η 
SHISH.  
Ο Αμερικανός πρέσβης Τζον Ουί-
δερς τόνισε ότι η αμερικανική κυ-
βέρνηση δεν επιδιώκει να συνεχίσει 
περαιτέρω τις συζητήσεις σχετικά 
με αυτή την πολυσυζητημένη πρω-
τοβουλία και ότι είναι έτοιμη να 
προσφέρει στην αλβανική κυβέρ-
νηση την αναγκαία βοήθεια όσον 
αφορά τον θεσμό της παροχής 
πληροφοριών.  
Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική 
εφημερίδα «Koha Jone», το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας 
βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την 
αποστολή της Ε.Ε. για το σύστημα 
της δικαιοσύνης EURALIUS, με 
σκοπό να κάνει περαιτέρω βελτιώ-
σεις σε αυτό το νόμο, που θεωρείται 
σημαντικός και απαραίτητος για 
μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
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«Σκάνδαλο στην Ελλάδα» 
 

18 Μαρτίου 2010: Η εφημερίδα 
«Tirana Observer» φιλοξενεί πρωτο-
σέλιδα στο σημερινό της φύλλο δη-
μοσίευμα με τίτλο «Σκάνδαλο στην 
Ελλάδα, η ζωή ενός Αλβανού απο-
τιμάται από την ελληνική κυβέρ-
νηση 44 ευρώ», γραμμένο από τον 
συνεργάτη της στην Αθήνα, 
Shpetim Zixhiria. Η περιφέρεια Ατ-
τικής, μετά από πολλές γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, σχολιάζει ο 
Ζιντζιρία, αποφάσισε να χορηγήσει 
ως μηνιαίο επίδομα στην οικογέ-
νεια του Νίκου Τότη το ποσό των 44 
ευρώ μόνο. «Αυτό είναι απίστευτο 
και όμως αληθινό. Αυτή την πραγ-

ματικότητα συναντούμε στην Ελ-
λάδα, όπου η ζωή ενός αλβανού α-
ξίζει για την ελληνική κυβέρνηση 
μόνο 44 ευρώ το μήνα» - σχολιάζει 
ο Zixhiria. Ο αρθρογράφος στο δη-
μοσίευμα επισημαίνει ότι ο Νίκος 
Τότης σκοτώθηκε κατά λάθος στις 
19 Φεβρουαρίου στην Αθήνα από 
πυρά της ελληνικής αστυνομίας.  
Η περιφέρεια, σύμφωνα με τον Zix-
hiria, χορηγεί το επίδομα 44 ευρώ το 
μήνα μόνο για το μωρό του θύμα-
τος, ενώ για τη σύζυγο και τους γο-
νείς του, υποστηρίζει ο Zixhiria, δεν 
προέβλεψε τίποτα. 

  
Άρθρο καταγγέλλει παρατυπίες στον εμπλουτισμό  

των σχολικών βιβλιοθηκών 
 

18 Μαρτίου 2010: Η αντιπολιτευό-
μενη εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
δημοσιεύει στο σημερινό της φύλλο 
άρθρο με τίτλο «Απάτη στο διαγω-
νισμό 1,5 εκατ. ευρώ για τα βιβλία 
των βιβλιοθηκών». Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι αυτή τη φορά το 
σκάνδαλο προέκυψε από την πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης να ε-
μπλουτίσει τις βιβλιοθήκες των γυ-
μνασίων σε όλη την Αλβανία.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το 
κονδύλιο που φτάνει το ποσό των 
περίπου 1,5 εκατ. ευρώ κατέληξε 
στις τσέπες μιας ομάδας εκδοτών 
που βρίσκονται πολύ κοντά στην 
κυβέρνηση. Τον διαγωνισμό, σύμ-
φωνα με τις εφημερίδα, τον κέρδισε 

ο σύμβουλος του πρωθυπουργού 
Berisha, Bardhyl Musaj, ιδιοκτήτης 
και δυο εκδοτικών οίκων (CDE και 
EDU Alba). Η εφημερίδα τονίζει ε-
πίσης ότι από τη λίστα των βιβλίων 
που προμηθεύτηκαν οι Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
αποδεικνύεται ότι πολλοί από τους 
τίτλους των βιβλίων έχουν εκδοθεί 
από αυτούς τους δυο εκδοτικούς 
οίκους. Η εφημερίδα αναφέρει επί-
σης τα ονόματα των τεσσάρων εκ-
δοτών που «μοιράζονται τα χρήμα-
τα» από το διαγωνισμό και που, κα-
τά την εφημερίδα, είναι οι Fahri Bal-
liu, Ndricim Kulla, Xhevahir Lesi και 
Bardhyl Musaj. 
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Άρθρο για την οικονομική κρίση της Ελλάδας 

 
19 Μαρτίου 2010: Η εφημερίδα 
«Shqip» φιλοξενεί στο σημερινό της 
φύλλο άρθρο με τίτλο «Παπανδρέ-
ου: Ή να μας βοηθήσει η Ε.Ε., ή θα 
ζητήσουμε βοήθεια από το ΔΝΤ». 
Παρόμοια άρθρα φιλοξενεί και μια 
μεγάλη μερίδα σημερινών εφημερί-
δων.  
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Γιώργος Παπανδρέου, τονίζουν οι 
εφημερίδες, δεν απέκλεισε χθες το 
ενδεχόμενο η Ελλάδα να ζητήσει 
βοήθεια από το ΔΝΤ, εάν έχει ανά-
γκη για χρήματα προκειμένου να 
ξεπεράσει την κατάσταση στην ο-
ποία βρίσκεται.  
Η εφημερίδα «Republika» αναδημο-
σιεύει ρεπορτάζ του ανταποκριτή 

της αλβανόφωνης εκπομπής της 
Deutsche Welle στην Αθήνα Νίκου 
Αναγνώστη, με θέμα την οικονομι-
κή κρίση στην Ελλάδα, που έχει ως 
συνέπεια το κλείσιμο πολλών ε-
μπορικών επιχειρήσεων.  
Η βαθιά οικονομική κρίση στην Ελ-
λάδα, σχολιάζει ο Αναγνώστης, 
φέρνει στην επικαιρότητα το θεα-
τρικό έργο  «Ο θάνατος του εμπο-
ράκου» του Άρθουρ Μίλερ, καθώς 
στους εμπορικούς δρόμους της Α-
θήνας, γράφει ο Αναγνώστης, τα 
καταστήματα κλείνουν το ένα μετά 
το άλλο.  
Το ίδιο ρεπορτάζ δημοσιεύει και η 
εφημερίδα «Metropol». 

 
 

«Οι αμαρτίες των Ελλήνων» - άρθρο για το «τσάμικο» 
 

19 Μαρτίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Republika», δημοσιογραφικό 
όργανο του μετέχοντος στον κυ-
βερνητικό συνασπισμό Republika 
Κόμματος, φιλοξενεί άρθρο με τον 
τίτλο: «Οι αμαρτίες των Eλλήνων», 
του τσάμη συνεργάτη της Hykmet 
Zane με θέμα «τις αμαρτίες των ελ-
λήνων στην βίαιη απομάκρυνση 
των Τσάμηδων τη δεκαετία του 
1940». «Για να γράψεις για τις α-
μαρτίες των ελλήνων, θα πρέπει η 

θάλασσα να γίνει μελάνη, ο ουρα-
νός χαρτί και πάλι δεν αρκούν» - 
γράφει, μεταξύ άλλων, στο οξύ άρ-
θρο του ο Zane.  
Η σημερινή εφημερίδα «Ballkan» 
αναδημοσιεύει άρθρο της εφημερί-
δας «Shqip» γραμμένο από τον Petrit 
Ruka, με θέμα την προβολή του 
ντοκιμαντέρ για την «Τσαμουριά», 
το οποίο προβλήθηκε στις 10 Μαρ-
τίου σε αίθουσα του Θεάτρου Όπε-
ρας και Μπαλέτου στα Τίρανα. 
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ΔΝΤ προς την κυβέρνηση: Μειώστε τις δαπάνες  
του προϋπολογισμού 

 
19 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με α-
νεπίσημες πηγές της αλβανικής 
κυβέρνησης, τις οποίες επικαλείται 
η «Shqip» και άλλες σημερινές εφη-
μερίδες, το ΔΝΤ συνέστησε στην 
αλβανική κυβέρνηση να μειώσει 
για φέτος τις δαπάνες που προβλέ-
πονται στον προϋπολογισμό, ως 
μονόδρομο για τη συγκράτηση σε 
αποδεκτά επίπεδα του δημοσίου 
χρέους της χώρας.  
Η κυβέρνηση από πλευράς της, ση-
μειώνει η «Shqip», δεν επιτρέπει να 
δοθούν στη δημοσιότητα οι εκθέ-
σεις που το ΔΝΤ καταρτίζει για τη 
Αλβανία.  
Στο θέμα αναφέρεται και η εφημε-
ρίδα «Panorama», η οποία γράφει ότι 
το ΔΝΤ συνιστά στην αλβανική κυ-
βέρνηση να προβεί σε περικοπή 
δαπανών του προϋπολογισμού ύ-
ψους 600 εκατ. δολαρίων και ταυτό-
χρονα να αυξήσει μισθούς και συ-
ντάξεις σε ποσοστό ίσο με την αύ-
ξηση του πληθωρισμού στην χώρα 
και όχι περισσότερο. Ο πρωθυ-
πουργός της χώρας Berisha, όμως, 
σχολιάζει η εφημερίδα «Shqip», α-
γνοεί τα στατιστικά στοιχεία του 
ΔΝΤ και συνεχίζει να αρνείται ότι η 
χώρα διέρχεται κρίση, υποστηρίζο-
ντας ότι το 2009 «σημείωσε οικονο-
μική ανάπτυξη». Μιλώντας χθες σε 
χωριό έξω από τα Τίρανα, όπου ε-
γκαινίασε τις εργασίες επαρχιακού 
δρόμου συνολικής δαπάνης 1,2 ε-
κατ. ευρώ, σχολιάζει η εφημερίδα, ο 
πρωθυπουργός Berisha δήλωσε ότι 

η Αλβανία το 2009 συγκαταλέγεται 
μεταξύ εκείνων των ελάχιστων χω-
ρών του κόσμου που σημείωσαν 
οικονομική ανάπτυξη το 2009.  
Η ομιλία Berisha, σχολιάζει η 
«Shqip» και ο τηλεοπτικός σταθμός 
«Top Channel», έμοιαζε να προσιδιά-
ζει περισσότερο σε προεκλογική 
εκστρατεία παρά σε προγραμματι-
κή ομιλία. Ο πρωθυπουργός, συνε-
χίζει η εφημερίδα, δεν ανέφερε 
στην ομιλία από πού έφτασε σε αυ-
τό το συμπέρασμα, διότι από τα δε-
δομένα της στατιστικής υπηρεσίας 
του ΔΝΤ, το συμπέρασμα αυτό του 
πρωθυπουργού δεν είναι σωστό.  
Το ΑΕΠ της Αλβανίας στη διάρκεια 
του 2009, σημειώνει η εφημερίδα, 
πράγματι αυξήθηκε κατά 3%, η αύ-
ξηση αυτή όμως δεν προήλθε από 
αύξηση της παραγωγής, αλλά από 
εργασίες που έγιναν σε δημόσια 
έργα με χρηματοδότηση από το ε-
ξωτερικό. Αυτή ακριβώς την αύξη-
ση είχε υπόψη του ο πρωθυπουργός 
στη χθεσινή του ομιλία.  
Ομιλία που θυμίζει προεκλογική 
εκστρατεία, σημείωσε ο τηλεοπτι-
κός σταθμός «Top Channel», έκανε 
χθες όχι μόνο ο Berisha, αλλά και ο 
πρόεδρος του ΣΚ και δήμαρχος Τι-
ράνων Rama, ο οποίος ανέπτυξε 
στους δημοσιογράφους το σχέδιο 
εξομάλυνσης της αστικής κυκλο-
φορίας στην πόλη των Τιράνων μέ-
χρι το 2020. 
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Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις με αφορμή το νέο νόμο  

για την ιθαγένεια 
 

20 Μαρτίου 2010: Η εφημερίδα 
«Shqip» φιλοξενεί άρθρο του αρ-
θρογράφου Aleksander Gjoni με 
τίτλο «Η Ελλάδα, μια φιλική χώρα 
ή…».  
Ο Gjoni ξεκινά το άρθρο του ανα-
φερόμενος στις προεκλογικές υπο-
σχέσεις του Γιώργου Παπανδρέου 
όσον αφορά το νομοσχέδιο για τους 
ξένους μετανάστες και τους Έλλη-
νες ομογενείς, ενώ συνεχίζει ότι 
στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται 
η χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας 
σε ξένους μετανάστες, καθώς και η 
συμμετοχή τους στις επόμενες το-
πικές εκλογές. Δηλαδή, συνεχίζει ο 
Gjoni, οι ξένοι μετανάστες θα εντα-
χθούν ολοκληρωτικά στην ελληνι-
κή κοινωνία. Αυτό το νομοσχέδιο 
τώρα πλέον έγινε πραγματικότητα, 
καθώς, σχολιάζει ο Gjoni, «τελικά η 
Ελλάδα θυμήθηκε να κάνει πράξη 
το παλιό αίτημα των ξένων μετα-
ναστών καθώς και των ελλήνων 
ομοεθνών της».  
Η ελληνική πολιτική τάξη συνειδη-
τοποίησε ότι πρέπει να διευκολύνει 
τη ζωή ενός μέρους των Αλβανών 
οικονομικών μεταναστών, καθώς 
και άλλων μεταναστών με ελληνι-
κή εθνικότητα. Αποφάσισε να αλ-
λάξει αυτό που μέχρι χθες, κατ’ αυ-
τήν, ήταν ένας παραλογισμός, αυ-
τό, που σύμφωνα με τους εθνικι-
στές, «ήταν οι κολώνες που κρα-
τούσαν όρθια την πιο αρχαία δημο-
κρατία στον κόσμο».  

Ο Gjoni συνεχίζει αναφερόμενος 
στις θέσεις του κόμματος ΛΑΟΣ 
του Γιώργου Καρατζαφέρη, το ο-
ποίο έκανε λόγο για «ανθελληνική 
πολιτική» και υποστήριξε ότι με το 
νομοσχέδιο αυτό κινδυνεύει η ταυ-
τότητα της Ελλάδας. Ο Gjoni κάνει 
αναφορά επίσης και στις δηλώσεις 
του προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σα-
μαρά στις συνεδριάσεις του ελληνι-
κού Κοινοβουλίου.  
Από την άλλη πλευρά, αναφέρει ο 
αρθρογράφος, οι Αλβανοί πολιτι-
κοί, χαιρετίζοντας τον ελληνικό 
νόμο για τους Αλβανούς μετανά-
στες, δεν έκρυψαν το «άγχος» τους 
για τα σχόλια και για τα αιτήματα 
που θα προκύψουν από αυτή τη νέα 
κατάσταση. Μερικοί παλαιοί Αλ-
βανοί πολιτικοί, καθώς και ένα μέ-
ρος των εθνικιστών, «επιστράτευ-
σαν» τα ιστορικά πάθη στα σχόλια 
τους για αυτή την «αντι-αλβανική 
συνομωσία».  
Ο Gjoni συνεχίζει στο άρθρο του 
αναφερόμενος στις εντάσεις και τις 
διαφωνίες που υπήρξαν με την α-
πόφαση της αλβανικής κυβέρνησης 
για την απογραφή του πληθυσμού 
με βάση το θρησκευτικό και εθνικό 
κριτήριο.  
Οι καμπάνες τώρα, λέει ο Gjoni, ξε-
κίνησαν με ανησυχητικούς ρυθ-
μούς να ξυπνούν τις δυσπιστίες και 
τα ιστορικά πάθη, τα οποία για 
πολλά χρόνια θα θύμιζαν πολλές 
φορές στις σχέσεις των δύο λαών το 
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γεφύρι της Άρτας και το κάστρο της 
Ροζάφα. Το διπλωματικό παιχνίδι, 
σχολιάζει ο Gjoni, μόλις ξεκίνησε.  
Οι ομογενείς και οι Αλβανοί μετα-
νάστες, έκπληκτοι για αυτές τις ρη-
τορικές κινήσεις των ελληνικών 
πολιτικών δυνάμεων καθώς και 
των αλβανικών, με το δίκιο τους 
ρωτάνε: Για ποιους χτυπάνε οι κα-
μπάνες;  
Ο Gjoni συνεχίζει: «Η πολιτική της 
Ελλάδας σε σχέση με την Αλβανία 
τα τελευταία 20 χρόνια στο μεγα-
λύτερο μέρος της έχει στηριχτεί 
στον παράγοντα των αλβανών με-
ταναστών... Αυτή η μεγάλη πλημ-
μύρα των ομογενών στις αρχές του 
1990 βρήκε σχεδόν απροετοίμαστη 
την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, 
όπου μετά την πρώτη νοσταλγική 
στιγμή για τους ομοεθνείς που ήρ-
θαν από τα βουνά, θα έπρεπε να 
ρυθμίσει το συντομότερο την ομα-
λή τους σταθεροποίηση στην ελλη-
νική κοινωνία. Οι νοσταλγίες της 
αρχής σιγά σιγά θόλωσαν, αντικα-
θιστάμενες από μια μη ξεκάθαρη 
πολιτική της βαθμιαίας σταθερο-
ποίησής τους στην ελληνική κοινω-
νία. Πολύ γρήγορα αυτοί κατάλα-
βαν ότι ο εθνικισμός, ο καλλιεργη-
μένος χωρίς να το επιθυμούν οι ί-
διοι από ένα ολοκληρωτικό σύστη-
μα όπου αυτοί ήταν υποχρεωμένοι 
να ζουν για 40 χρόνια, ήταν ένας 
ιστορικός αταβισμός. Η τύχη του 
μειονοτικού τώρα είναι όμοια με 
την τύχη του αλβανού αδελφού, 
δηλαδή αυτοί ήταν οικονομικοί με-
τανάστες, με την μόνη διαφορά ότι 
ο αλβανός μετανάστης θα πήγαινε 

πιο συχνά για την ανανέωση της 
άδειας παραμονής, καθώς και για 
να άκουγε ‘’ιστορικο-νομικές’’ ερ-
μηνείες του υπαλλήλου της γρα-
φειοκρατίας, που τινάζοντας τους 
σκονισμένους φακέλους θα ζητού-
σε το ορθόδοξο όνομα συνοδευμένο 
με τον μουσουλμανικό επίθετο».  
Ο Gjoni συνεχίζει το άρθρο του ως 
εξής: «Ευρισκόμενη κοντά σε μια 
δυτική χώρα, η κομμουνιστική Αλ-
βανία μετά τον πόλεμο θα φρόντιζε 
η μειονότητα να μην έπαιζε αρνη-
τικό ρόλο, πόσο μάλλον με μια ό-
μορη χώρα, με την οποία για ένα 
μεγάλο διάστημα ήταν σε εμπόλε-
μη κατάσταση. Και για όσο διάστη-
μα η Ελλάδα δεν έκανε διακρίσεις 
και δεν είχε σημαντικές απαιτήσεις 
για την εκπλήρωση των διεθνώς 
αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των 
μεταναστών, οι διάφορες αλβανι-
κές κυβερνήσεις σε αυτά τα 20 χρό-
νια είχαν βρει τον εαυτό τους σε 
αυτήν την πολιτική του χάους. Αλ-
λά ξαφνικά η κατάσταση αυτή άλ-
λαξε. Η Ελλάδα αποφάσισε να δώ-
σει την ελληνική ιθαγένεια σε 
μειονοτικούς και σε αλβανούς με-
τανάστες. Η πολιτική της ‘’μη σπα-
ζοκεφαλιάς’’ πήρε τέλος. Εθνικός 
συναγερμός! Τα επιχειρήματα ότι οι 
αλβανοί που έχουν αλλάξει όνομα 
και θρήσκευμα θα ομογενοποιη-
θούν ή θα ελληνοποιηθούν, είναι οι 
πρώτοι ήχοι της καμπάνας που 
χτυπούν στους τοίχους του κάστρου 
της Ροζάφα και του γεφυριού της 
Άρτας. Οι ιστορικοί άρχισαν να α-
νοίγουν τα ιστορικά αρχεία, τα ε-
θνικά προβλήματα ανάμεσα στα 
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δύο κράτη ‘’θυμήθηκαν’’ ότι υπάρ-
χουν και ζητούν λύση, τα μεγάλα 
εθνικά ζητήματα ζητήθηκε να 
‘’στρωθούν’’ στο τραπέζι των ευ-
ρωπαίων κοινοβουλευτικών. Όλα 
αυτά για μια απόφαση της ελληνι-
κής κυβέρνησης για να εφαρμόσει 

ένα εθνικό δικαίωμα των ελεύθε-
ρων πολιτών. Οι αλβανοί μετανά-
στες και μαζί με αυτούς οι έλληνες 
ομογενείς με το δίκιο τους έκπλη-
κτοι από αυτό το θόρυβο ρωτούν ο 
ένας τον άλλο: ‘’Για ποιον χτυπούν 
οι καμπάνες;’’». 

 
 

Η μη επίλυση της κρίσης φρενάρει την ολοκλήρωση 
 

20 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με τις 
κυριότερες σημερινές εφημερίδες, 
έφθασε στις 19 Μαρτίου στην Αλ-
βανία ο ευρωπαίος επίτροπος Διεύ-
ρυνσης Στεφάν Φούλε, ο οποίος 
αμέσως μετά την άφιξή του, σχο-
λιάζει η «Shqip», δεν άργησε να δώ-
σει το πολιτικό του μήνυμα από το 
αεροδρόμιο Ρίνας, όπου έκανε έκ-
κληση στην πολιτική τάξη να βρει 
μόνη της τη λύση στην κρίση, στη 
βάση των αρχών του σεβασμού του 
Συντάγματος και της διαφάνειας.  
Ο Φούλε δήλωσε επίσης: «Η κοινο-
βουλευτική αποχή δεν έχει θέση 
στη δημοκρατική πολιτική, με τον 
τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται 
στην Ε.Ε. Οι πολιτικοί αρχηγοί της 
Αλβανίας πρέπει να έρθουν τώρα 
αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση 
με εποικοδομητικό τρόπο και με το 
πνεύμα της Ε.Ε». Ο Φούλε τόνισε 
ότι εάν η πολιτική κρίση συνεχιστεί, 
αυτό πραγματικά μπορεί να εμπο-
δίσει την Αλβανία στην επίτευξη 
των πολιτικών κριτηρίων που απαι-
τούνται από μια χώρα υποψήφια 
για την Ε.Ε. Την πρώτη συνάντηση 
στα Τίρανα ο επίτροπος Φούλε την 
πραγματοποίησε με τον πρόεδρο 

της Δημοκρατίας Bamir Topi, όπου 
ο Φούλε αξιολόγησε θετικά τον ρό-
λο του Topi για την επαναφορά του 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ της 
πλειοψηφίας και της αντιπολίτευ-
σης.  
Στη συνέχεια ο Φούλε πραγματο-
ποίησε συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό Berisha, μετά την οποία ο 
πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέ-
ρωσε τον Φούλε ότι είχε προσφέρει 
στην αντιπολίτευση συνταγματικές 
προτάσεις για την επίλυση της κρί-
σης.  
Ο Φούλε δήλωσε από τη μεριά του 
ότι η Αλβανία οδεύει στο σωστό 
δρόμο προς τη φιλελευθεροποίηση 
των θεωρήσεων και πως τον Απρί-
λιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκει-
ται να συζητήσει και το αίτημα της 
Αλβανίας για το θέμα αυτό.  
Τέλος, ο Φούλε, πραγματοποίησε 
συνάντηση και με τον πρόεδρο του 
ΣΚ Edi Rama, ο οποίος κατά τη συ-
νάντησή τους εξήγησε στον Φούλε 
ότι το προηγούμενο του ανοίγματος 
των καλπών μέσω της κοινοβου-
λευτικής έρευνας υπάρχει και έχει 
πραγματοποιηθεί το 2005. 
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Άρθρο σχετικά με τη μη συμμετοχή της Σερβίας στη Διάσκεψη 

για τα Δυτικά Βαλκάνια 
 

20 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», οι πολιτικοί εκ-
πρόσωποι της Σερβίας αναμένεται 
να μποϋκοτάρουν την Διάσκεψη 
για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία 
θα διεξαχθεί σήμερα στη Σλοβενία, 
ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της 
πρόσκλησης συμμετοχής που έχουν 
λάβει από τους διοργανωτές οι ηγέ-
τες του Κοσσυφοπεδίου. Οι διοργα-
νώτριες χώρες Σλοβενία και Κροα-
τία είχαν αποφασίσει στη Διάσκεψη 
αυτή να έπαιρναν μέρος και οι επι-

κεφαλής τόσο της Σερβίας, όσο και 
του Κοσσυφοπεδίου. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Shqip», η 
μη συμμετοχή της Σερβίας στη ση-
μαντική αυτή Διάσκεψη δε θα ε-
μποδίσει τον πρωθυπουργό του 
Κοσσυφοπεδίου Hasim Thaci να 
πάει στη Σλοβενία. Μάλιστα ο 
πρωθυπουργός της Σλοβενίας 
Μπορούτ Παχόρ δήλωσε ότι η μη 
συμμετοχή της Σερβίας στη Διά-
σκεψη δεν επηρεάζει τη ροή των 
δραστηριοτήτων της. 

 
 
Περιστατικό ληστείας και απαγωγής στο κέντρο των Τιράνων 

 
20 Μαρτίου 2010: Ένα σοβαρό πε-
ριστατικό ένοπλης ληστείας και 
απαγωγής αναστάτωσε χθες ένα 
από τα πιο κεντρικά και πολυσύ-
χναστα σημεία του κέντρου των 
Τιράνων.  
Πιο συγκεκριμένα, ο 25χρονος Ro-
meo Leka εισήλθε χθες το μεσημέρι, 
σύμφωνα με την εφημερίδα «Shqip», 
σε υποκατάστημα τραπέζης που 
βρίσκεται μέσα σε κεντρικό ξενο-
δοχείο των Τιράνων και με την α-
πειλή όπλου αφαίρεσε ποσό ύψους 
3,1 εκατ. λεκ και εξήλθε πεζός. Στη 
συνέχεια, κι ενώ τον είχαν ήδη 
πλησιάσει αστυνομικοί που περι-
πολούσαν στην περιοχή, άρπαξε 
από το χέρι μια 19χρονη φοιτήτρια 
που μόλις είχε εξέλθει από άλλη 

τράπεζα στην ίδια γειτονιά και την 
κράτησε σε ομηρία για αρκετή ώρα 
με την απειλή όπλου, μέχρι τελικά 
να καταστεί δυνατή, μετά από δια-
πραγματεύσεις με την αστυνομία 
και με την παρέμβαση και των ειδι-
κών δυνάμεων (RENEA), η εξουδε-
τέρωση και η σύλληψη του Leka. 
Μετά τη σύλληψη έγινε γνωστό 
αφενός ότι το πιστόλι του κακο-
ποιού ήταν άσφαιρο, αφετέρου ότι ο 
25χρονος είχε βαρύτατο ποινικό 
μητρώο στις ΗΠΑ, όπου έζησε από 
το 1998 έως 2007 όταν και απελά-
θηκε από τις αμερικανικές αρχές. Ο 
Leka θεωρείται επίσης ύποπτος ε-
νοχής και για άλλες ένοπλες λη-
στείες που έλαβαν χώρα τα τελευ-
ταία χρόνια στην Αλβανία.  
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Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Shqip», ο Ndrec Lesi, θείος του 
25χρονου, δήλωσε ότι ο ανιψιός του 
είχε μεταβεί δύο φορές τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα σε ανα-
ζήτηση εργασίας, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα, και ότι μετά τη δεύτερη 
παραμονή του στην Ελλάδα επέ-
στρεψε στην Αλβανία πριν από δέ-
κα ημέρες.  
Σε άλλο ρεπορτάζ της η ίδια εφη-
μερίδα γράφει ότι συγγενείς του 
22χρονου Αλβανού μετανάστη (με 
καταγωγή από το Κούκες) Renato 
Krashniqi, ο οποίος βρέθηκε δολο-
φονημένος με αιχμηρό αντικείμενο 
στις 9 Μαρτίου στην Αθήνα, στο 
διάδρομο πολυκατοικίας στην οδό 

Πρατίνου στο Παγκράτι, υποστήρι-
ξαν χθες με τηλεφώνημά τους στις 
αστυνομικές αρχές ότι ο Leka πιθα-
νόν να είναι ο δράστης αυτής της 
δολοφονίας.  
Η εφημερίδα προσθέτει ότι το δια-
βατήριο του θανόντος Krashniqi 
βρέθηκε στο πτώμα Έλληνα πολίτη 
ο οποίος λίγες μέρες μετά σκοτώ-
θηκε σε συμπλοκή με την ελληνική 
αστυνομία, όταν εντοπίστηκε να 
προσπαθεί να διαρρήξει ένα αυτο-
κίνητο. «Την ημέρα του θανάτου 
του Έλληνα η ελληνική αστυνομία 
δήλωσε ότι μαζί με εκείνον ήταν 
και ένας Αλβανός, που εκτιμάται 
ότι ήταν ο Romeo Leka», καταλήγει 
το ρεπορτάζ της εφημερίδα «Shqip». 

 
 

«Θεωρήσεις, απογοητευμένοι από την Αλβανία» 
 

22 Μαρτίου 2010:  Έφτασε χθες 
στην Αλβανία, σύμφωνα με τις κυ-
ριότερες εφημερίδες, αντιπροσω-
πεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, η οποία ξεκίνησε σειρά επαφών 
με αντικείμενο την ετοιμότητα της 
χώρας σε σχέση με τη φιλελευθε-
ροποίηση των θεωρήσεων για τους 
αλβανούς πολίτες. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Gazeta Shqiptare», ο επι-
κεφαλής της αντιπροσωπείας Έ-
ντουαρντ Κούκαν, ο οποίος είναι 
πρόεδρος της Επιτροπής για τα 
Βαλκάνια, εξέφρασε χθες τη δυσα-
ρέσκειά του για τη μη επίτευξη πο-
λιτικού συμβιβασμού μεταξύ της 
πλειοψηφίας και της αντιπολίτευ-
σης και για τη συνέχιση της πολιτι-
κής κρίσης στην Αλβανία.  

Ο Κούκαν, ο οποίος είχε συνάντηση 
με τον πρόεδρο του ΣΚ Edi Rama, 
δήλωσε: «Μετά την έλευση της α-
ντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο αυ-
ξήθηκαν οι ελπίδες για την εξεύρε-
ση μιας λύσης, αλλά με δυσαρέ-
σκεια παρατηρούμε ότι η πολυα-
ναμενόμενη λύση ακόμη δεν έχει 
βρεθεί». Από την πλευρά του ο 
Rama αναφερόμενος στη συνεδρία-
ση της ολομέλειας, όπου εξετάστη-
κε το αίτημα της αντιπολίτευσης 
για εις βάθος έρευνα των εκλογών, 
υποστήριξε ότι η εξουσία απάντησε 
με την ισχύ των ψήφων, μετατρέ-
ποντας την πρωτοβουλία της αντι-
πολίτευσης για τη δημιουργία μιας 
κοινοβουλευτικής εξεταστικής επι-
τροπής σε μια φάρσα που δεν μπο-
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ρεί να εξασφαλίσει ούτε διαφάνεια 
των εκλογών ούτε εγγύηση για τα 
κριτήρια των επόμενων εκλογών. 
Ταυτόχρονα η ευρωβουλευτής Τά-
νια Φαγιόν, η οποία είναι εισηγή-
τρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την φιλελευθεροποίηση των 

θεωρήσεων για την Αλβανία, δή-
λωσε χθες ότι η πολιτική κρίση δε 
βοηθά στη διαδικασία της φιλελευ-
θεροποίησης των θεωρήσεων και 
βλάπτει την εικόνα της χώρας και 
απηύθυνε έκκληση στην πολιτική 
τάξη για διάλογο. 

 
 
Προβάλλεται στην Αυλώνα το ντοκιμαντέρ «Το όνειρο της Τσα-

μουριάς» 
 

22 Μαρτίου 2010: Το Σάββατο, 
σύμφωνα με την εφημερίδα «Pano-
rama», προβλήθηκε στην Αυλώνα 
το ντοκιμαντέρ «Το όνειρο της 
Τσαμουριάς», του σκηνοθέτη Ku-
jtim Gjonaj, με σενάριο του Enver 
Kushi.  
Το ντοκιμαντέρ χρηματοδοτήθηκε 
από τον εκδοτικό οίκο (που ασχο-
λείται και με κινηματογραφικές 
παραγωγές) «Αλβανικός κόσμος» 
και από τον τσάμικης καταγωγής 
βουλευτή Αυλώνας του «Κόμματος 
για Δικαιοσύνη και Ενότητα», 
Dashamir Tahiri. Την προβολή πα-
ρακολούθησαν μέλη της οργάνω-
σης «Τσαμουριά», ο πρόεδρος και 
βουλευτής του Κόμματος για Δι-
καιοσύνη και Ενότητα (PDU) 
Shpetim Idrizi, ο έτερος βουλευτής 
του ίδιου κόμματος Dashamir Tahiri, 
ο βουλευτής του ΔΚ Ardian Kolozi, 
ο Tahir Muhedini, πρόεδρος του άλ-
λου κόμματος των τσάμηδων (Κόμ-
μα για Δικαιοσύνη και Ολοκλήρω-
ση - PDI) κ.ά.  
Οι σχέσεις Idrizi - Muhedini, ως 
γνωστό, είναι ψυχρές. Μετά την 

προβολή του ντοκιμαντέρ, αναφέ-
ρει η Panorama, οι συμμετέχοντες 
παρακολούθησαν εκδήλωση με 
τσάμικους χορούς και τραγούδια.  
Ο τηλεοπτικός σταθμός «News 24» 
μετέδωσε την Παρασκευή το βράδυ 
συνέντευξη του σεναριογράφου του 
ντοκιμαντέρ Enver Kushi, ο οποίος 
είναι Τσάμης.  
Ο Kushi ομολόγησε στην εκπομπή 
ότι πριν από μερικά χρόνια επισκέ-
φθηκε την «Τσαμουριά» στην Ελ-
λάδα, πήγε σε μερικά μέρη και χω-
ριά τα οποία θυμόταν από τις αφη-
γήσεις του παππού του και πήρε 
μαζί του πέτρες και χώμα από την 
«Τσαμουριά», που όταν επέστρεψε 
στα Τίρανα τις τοποθέτησε στον 
τάφο του παππού του.  
Άρθρο για το «τσάμικο» φιλοξενεί 
και η κυριακάτικη εφημερίδα «Sot», 
γραμμένο από το Gezim Zila, τοπι-
κό στέλεχος του ΔΚ στην πόλη της 
Αυλώνας.  
Ο Zila στο άρθρο του κάνει τις ακό-
λουθες προτάσεις:  
1) Να δοθεί δωρεάν στα τηλεοπτικά 
κανάλια το ντοκιμαντέρ, ώστε να 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                        ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 

- 41 -

 

το προβάλουν για το αλβανικό κοι-
νό. 
2) Οι «ορθόδοξοι Τσάμηδες» και οι 
Αρβανίτες που βρίσκονται και στα 
απόμακρα νησιά της Ελλάδας να 
διεκδικήσουν από την ελληνική κυ-
βέρνηση τα δικαιώματα που τους 
αρνούνται, καθώς και τον επανα-
πατρισμό των «Τσάμηδων μου-
σουλμάνων αδελφών τους». Το αί-
τημα αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, 
που η Ελλάδα είναι «ο ευρωπαίος 
ασθενής» και στην κατάσταση που 
βρίσκεται μπορεί να υποκύψει πιο 
εύκολα στα αιτήματα αυτά. Τα αι-

τήματα αυτά θα πρέπει να στηρίξει 
το αλβανικό κράτος και η αλβανική 
πρεσβεία στην Αθήνα. 
3) Οι Τσάμηδες θα πρέπει να ενω-
θούν και να εκπροσωπούνται από 
ένα και μόνο κόμμα. Η ύπαρξη δύο 
κομμάτων και μιας οργάνωσης εί-
ναι περιττή πολυτέλεια για τους 
τσάμηδες.  
4) Η κοινότητα των τσάμηδων και 
κυρίως οι τσάμηδες επιχειρηματίες 
να χρηματοδοτήσουν ομάδα νομι-
κών η οποία να ασχοληθεί δια της 
νομικής οδού με το «τσάμικο».

 
 

Ιδρύεται το κόμμα «MEGA»  
της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 

 
22 Μαρτίου 2010: Επώνυμοι εκπρό-
σωποι της Ελληνικής Εθνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία, που 
ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με 
την πολιτική, αλλά και νέα πρόσω-
πα, γράφει η κυριακάτικη εφημερί-
δα «Shqip» σε άρθρο του ανταποκρι-
τή της στους Αγ. Σαράντα Θωμά 
Νίκα συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 
στο χωριό Καραχάτζη κοντά στη 
Φοινίκη του νομού Δελβίνου και 
υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη του 
νέου κόμματος της ελληνικής μειο-
νότητας, το οποίο θα έχει καθαρά 
εθνικό χαρακτήρα. Από τους 35-40 
υπογράφοντες, σημειώνει η εφημε-
ρίδα, οι περισσότεροι προέρχονται 
από το Γενικό Συμβούλιο της «Ο-
μόνοιας», οι οποίοι έχουν διαφορε-
τικές απόψεις από τον πρόεδρο 

Μπολάνο και τους οπαδούς του, 
ήταν αιρετοί σε επαρχίες με ελλη-
νικό πληθυσμό στις περιφέρειες 
Αυλώνας και Αργυροκάστρου, ενώ 
κάποιοι από αυτούς είναι έλληνες 
μειονοτικοί επιχειρηματίες.  
Η επιτροπή που ανέλαβε την πρω-
τοβουλία να υπογράψει την ιδρυτι-
κή πράξη, γράφει η εφημερίδα, 
προτίμησε μη δοθεί δημοσιότητα 
στη συνεδρίαση, ενώ μάλιστα α-
πουσίαζαν και δημοσιογράφοι των 
ομογενειακών Μ.Μ.Ε. Μεταξύ εκεί-
νων που υπέγραψαν την ιδρυτική 
πράξη ήταν πρώην βουλευτές και 
πρώην υπουργοί όπως οι Θωμάς 
Μήτσου και Κώστας Μπάρκας, η 
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
για τις Μειονότητες Κωνσταντίνα 
Μπεζιάνη, ο έπαρχος Φοινίκης Ζή-
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σος Λούτσης, ο πρώην βουλευτής 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και γνωστός λο-
γοτέχνης της μειονότητας Ανδρέας 
Ζαρμπαλάς, ο μηχανικός Χρηστά-
κης Κίτσος κ.ά. Από τη συνεδρίαση, 
γράφει η εφημερίδα, απουσίαζε ο 
υπουργός Εργασίας και πρώην στέ-
λεχος της «Ομόνοιας», Σπύρος 
Ξέρρας, ο οποίος έλειπε σε υπηρε-
σιακό ταξίδι στο εξωτερικό.  
Ο πρώην υπουργός Εργασίας Κώ-
στας Μπάρκας, σημειώνει η εφημε-
ρίδα, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως 
μια πρωτοβουλία με στόχο να δώ-
σει ση μειονότητα ένα κόμμα εθνι-
κού χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
αλβανική νομοθεσία για τα πολιτι-
κά κόμματα.  
Με την υπογραφή της ιδρυτικής 
πράξης, δήλωσε ο Μπάρκας, ση-
μειώθηκε μια σημαντική επιτυχία 
για όλους, να σπάσει το μονοπώλιο 
εκπροσώπησης της Ελληνικής 
Μειονότητας από το ΚΕΑΔ.  
Η ομάδα που ανέλαβε την πρωτο-
βουλία ίδρυσης του νέου κόμματος, 
αναφέρει η εφημερίδα, τόνιζε πά-
ντα ότι η ανάγκη ίδρυσής του προέ-
κυψε από τη μη λειτουργία και την 
κακή διαχείριση του ΚΕΑΔ από 
πλευράς της ηγεσίας του.  
«Εμείς με τον Ντούλε δεν έχουμε 
προσωπικές διαφορές, αλλά δεν 
μπορούμε να ανεχθούμε πλέον τη 
μη εκπλήρωση της αποστολής του 
ΚΕΑΔ» - δήλωσε ο Μπάρκας.  
Στην ιδρυτική πράξη, καταλήγει η 
εφημερίδα, αναφέρεται ότι το νέο 
κόμμα θα ονομάζεται «MEGA» τα 
αρχικά στην αλβανική γλώσσα του: 

«Ελληνική Εθνική Μειονότητα του 
Μέλλοντος». 
Στο θέμα αναφέρεται και η σημερι-
νή εφημερίδα «Panorama», η οποία 
γράφει ότι η ομάδα που ανέλαβε 
την πρωτοβουλία ίδρυσης του νέου 
κόμματος «MEGA» διένειμε και 
ανακοίνωση τύπου στην οποία, με-
ταξύ άλλων, αναφέρονται και τα 
ακόλουθα: «Στη συνάντηση εξελέ-
γη το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, 
το οποίο με βάση το καταστατικό 
θα διευθύνει την όλη οργανωτική 
και πολιτική δράση του κόμματος 
μέχρι τις γενικές εκλογές στο κόμ-
μα, οι οποίες θα γίνουν βάσει της 
αρχής «ένα μέλος-μία ψήφος».  
Η ομάδα πρωτοβουλίας ίδρυσης του 
νέου κόμματος τονίζει με υπευθυ-
νότητα ότι το κόμμα έχει τις πύλες 
του ανοικτές για όλους τους έλλη-
νες μειονοτικούς και τους φίλους 
τους και ότι σε κάθε δράση του θα 
σέβεται απόλυτα τις αρχές της ε-
σωτερικής δημοκρατίας και κυρίως 
τη λαϊκή ετυμηγορία, διότι απευθύ-
νεται στο λαό και μόνο στο λαό για 
να εκλέξει την ηγεσία του κόμμα-
τος και τα συλλογικά όργανα».  
Το νέο κόμμα, αναφέρει η «Pano-
rama», θεωρείται συνέχεια της «Ο-
μόνοιας», οργανωμένο σε ανώτερο 
οργανωτικό επίπεδο και με αίσθη-
μα ευθύνης για την πολιτική εκ-
προσώπηση της Ελληνικής Μειονό-
τητας.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, την 
ιδρυτική πράξη υπέγραψαν 27 άτο-
μα.  
Η εφημερίδα «Ballkan» σε άρθρο με 
τίτλο: «Διαλύεται η Ομόνοια, στο 
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προσκήνιο το νέο κόμμα MEGA» 
γράφει ότι την ιδρυτική πράξη για 
το νέο κόμμα υπέγραψαν 27 άτομα 
και ότι στη συνάντηση στη Φοινίκη, 
παρουσία συμβολαιογράφου, η ο-
μάδα πρωτοβουλίας ενέκρινε το 
πρόγραμμα, το καταστατικό του 
νέου κόμματος, το όνομα, το έμ-
βλημα, τη σφραγίδα, τη σημαία και 
το Διοικητικό του Συμβούλιο.  
Σύμφωνα με τις σημερινές εφημε-
ρίδα «Ballkan», «Koha Jone» και 
«Shqip», οι οποίες επικαλούνται την 

ανακοίνωση που η ομάδα πρωτο-
βουλίας ίδρυσης του νέου κόμματος 
διένειμε στα Μ.Μ.Ε., πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νέου 
κόμματος «MEGA» είναι ο Χρηστά-
κης Κίτσος, ηλεκτρονικός μηχανι-
κός στο επάγγελμα, αντιπρόεδροι 
οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Δώ-
ρη Τέρπο και Ρολάντ Βασίλη καθώς 
και ο γιατρός Γιώργος Μάνος, ενώ 
γραμματέας θα είναι ο Στεφάν Σέ-
ντης.

 
 

«Η διαμάχη στην Ομόνοια αποκαλύπτει  
το σκάνδαλο με τις βίζες» 

 
23 Μαρτίου 2010: Σκάνδαλο ξέ-
σπασε με τις θεωρήσεις στην Κορυ-
τσά, σχολιάζει η σημερινή εφημερί-
δα «Shqip», καθώς ο πρόεδρος του 
παραρτήματος της «Ομόνοιας» 
Σπύρος Λίτσης κατηγορείται για 
καταχρήσεις με τις ελληνικές θεω-
ρήσεις, πράγμα που οδήγησε σε α-
ντιπαράθεση εντός της οργάνωσης 
της Ελληνικής Μειονότητας και 
υποχρέωσε την αστυνομία να πα-
ρέμβει και να οδηγήσει στο τμήμα 
μερικά άτομα. 
Αφορμή για τη διένεξη στο παράρ-
τημα της «Ομόνοιας» στην Κορυ-
τσά, σχολιάζει η εφημερίδα, στά-
θηκε έγγραφο του Γενικού Προξε-
νείου Κορυτσάς προς το παράρτη-
μα, με το οποίο το Προξενείο συνι-
στούσε την απομάκρυνση του Λί-
τση από το αξίωμα του προέδρου 
του παραρτήματος.  

Το έγγραφο, συνεχίζει η εφημερίδα, 
στάθηκε η αφορμή για να δημιουρ-
γηθούν στο παράρτημα δύο παρα-
τάξεις.  
Στη θέση του Λίτση, συνεχίζει η 
εφημερίδα, διορίστηκε ο Ναούμ 
Ντίσο.  
Η εφημερίδα, ωστόσο, ενώ γράφει 
ότι το Προξενείο συνέστησε την 
απομάκρυνση του Λίτση, δε διευ-
κρινίζει ποιος διόρισε τον Ντίσο στη 
θέση του.  
Όλα ξεκίνησαν χθες στις 10.00 το 
πρωί, ενώ στις 16.00 της ίδιας ημέ-
ρας είχε αναγγελθεί συνεδρίαση η 
οποία θα καθαιρούσε τον Λίτση και 
θα διόριζε στη θέση του τον Ντίσο. 
Ο πρόεδρος Λίτσης, αφού ενημερώ-
θηκε ότι θα τον καθαιρούσαν, με-
τέβη στις 10.00 π.μ. στα γραφεία 
του παραρτήματος και προσπάθη-
σε να πάρει τη σφραγίδα, έγγραφα 
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και άλλα υλικά. Όταν ο νέος πρόε-
δρος Ντίσο πληροφορήθηκε για την 
ενέργεια αυτή του Λίτση, ειδοποίη-
σε την αστυνομία, η οποία παρενέ-
βη μπλοκάροντας τα υλικά που θέ-
λησε να πάρει ο Λίτσης και τα επέ-
στρεψε στο γραφείο όπου βρισκό-
ταν, μέχρι να διενεργηθεί έλεγχος 
και έρευνα. Ο νέος διορισμένος 
πρόεδρος του παραρτήματος «Ομό-
νοιας» Κορυτσάς Ναούμ Ντίσο, συ-
νεχίζει η εφημερίδα, δήλωσε σε δη-
μοσιογράφο της εφημερίδα ότι «υ-
πήρξαν παράπονα από πολίτες σε 
βάρος του προέδρου Λίτση για κα-
ταχρήσεις. Υπάρχουν στοιχεία για 
σοβαρές καταχρήσεις. Ο Λίτσης ζη-
τούσε λεφτά και υποσχόταν ελλη-
νικές θεωρήσεις. Εμείς ενημερώσα-
με το προξενείο το οποίο, αφού 
διαπίστωσε διάφορες καταχρήσεις 
από πλευράς του προέδρου Λίτση 
και όχι μόνο για βίζες, έστειλε έγ-
γραφο σε απάντηση των όσων ε-
μείς τον ενημερώσαμε. Γι΄ αυτό και 
εμείς συγκροτήσαμε επιτροπή και 
επρόκειτο να καθαιρέσουμε τον 
πρόεδρο και να τον αντικαταστή-
σουμε, αυτός όμως ήρθε στο γρα-
φείο να πάρει τα έγγραφα και άλλα 
υλικά. Εμείς ενημερώσαμε την α-
στυνομία και τον σταματήσαμε ε-
γκαίρως» - δήλωσε ο Ντίσο.  
Ο Λίτσης από πλευράς του, συνεχί-
ζει η εφημερίδα, θεωρεί μη ορθή 
πράξη την παρέμβαση του Ελληνι-
κού Προξενείου και προσθέτει ότι 
δεν υπάρχει κανένα άρθρο του κα-
ταστατικού της «Ομόνοιας» που να 
προβλέπει καθαίρεση ή διορισμό 
του προέδρου από το προξενείο.  

Για το περιστατικό, προσθέτει ο Λί-
τσης, ενημερώθηκε ο πρόεδρος της 
«Ομόνοιας» Βασίλης Μπολάνος. «Η 
διένεξη για την υπόθεση αυτή συ-
νεχίζεται εδώ και μέρες.  
Πρώτον, είμαι πρόεδρος του πα-
ραρτήματος, έχω εκλεγεί για δύο 
χρόνια και κανένας δεν έχει δικαί-
ωμα να με καθαιρέσει χωρίς να γί-
νουν νέες εκλογές.  
Δεύτερον, έλαβα ένα έγγραφο από 
το Προξενείο στις 11 Μαρτίου, με το 
οποίο ζητείται η καθαίρεσή μου.  
Η παρέμβαση του Προξενείου είναι 
παράνομη και άδικη. Οι ισχυρισμοί 
που εγείρονται δεν ευσταθούν, δεν 
γνωρίζω ποια είναι τα συμφέροντα 
στο παιχνίδι» - δήλωσε ο Λίτσης 
στον τηλεοπτικό σταθμό «Top 
Channel», που ανήκει στον ίδιο όμι-
λο με την εφημερίδα «Shqip». Εντός 
του παραρτήματος «Ομόνοιας», 
γράφει η «Shqip», έχουν διαμορφω-
θεί τώρα δύο ομάδες ή παρατάξεις, 
η καθεμιά από τις οποίες υποστηρί-
ζει τον Λίτση ή τον Ντίσο. Τα στοι-
χεία όμως, συνεχίζει η εφημερίδα, 
αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει πολ-
λές καταχρήσεις από πλευράς του 
προέδρου του παραρτήματος. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τα παρά-
πονα των πολιτών, οι οποίοι αφού 
πλήρωσαν για θεωρήσεις ή άλλες 
υπηρεσίες, ούτε θεωρήσεις πήραν, 
ούτε όμως και τα λεφτά τους πίσω. 
Πολίτες που έχουν κάνει παράπο-
να, γράφει η εφημερίδα, έδωσαν 
καταθέσεις και στην αστυνομία 
σχετικά με την απάτη με τις θεω-
ρήσεις.  
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Δηλώσεις του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Κορυτσά κ. Οικο-
νόμου για το θέμα της διαμάχης με τον πρόεδρο της «Ομόνοιας» 

Κορυτσάς  
 
23 Μαρτίου 2010: Ο Γενικός Πρόξε-
νος της Ελλάδος στην Κορυτσά κ. 
Θεόδωρος Οικονόμου, γράφει η 
«Shqip», αντέδρασε στις δηλώσεις 
του προέδρου του παραρτήματος 
«Ομόνοιας» Σπύρου Λίτση, σύμφω-
να με τις οποίες το Ελληνικό Προ-
ξενείο δεν έχει δικαίωμα να παρέμ-
βει στις υποθέσεις της «Ομόνοιας».  
Ο Πρόξενος δήλωσε ότι από παρά-
πονα των πολιτών αντιλήφθηκε 
μεγάλες καταχρήσεις και θεώρησε 
σωστό το αίτημα για την απομά-
κρυνση του Λίτση, μολονότι δεν εί-
ναι το προξενείο εκείνο που απο-
φασίζει για την καθαίρεση του 
προέδρου μιας οργάνωσης.  
«Τα προβλήματα με τον πρόεδρο 
του παραρτήματος Ομόνοιας είναι 
γνωστά, απλώς αυτός δεν θέλει να 
τα παραδεχθεί. Από τότε που ανέ-
λαβα τα καθήκοντά μου στην Κο-
ρυτσά, ενημερώθηκα ότι ο πρόε-
δρος της Ομόνοιας λάμβανε ένα 
ποσό σε ευρώ, του οποίου δεν γνω-
ρίζω το ύψος, για να στείλει μαθη-
τές στα οικοτροφεία της Κοζάνης 
και της Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις 
αυτές στα οικοτροφεία είναι δωρε-
άν, ενώ ο κ. Λίτσης καθόριζε ποιους 
θα στείλει και ζητούσε λεφτά. Για 
το θέμα αυτό ξεσηκώθηκε η κοινή 
γνώμη στην Κορυτσά, ο Λίτσης πα-
ραδέχθηκε την κατηγορία, πρόσθε-
σε όμως ότι τα χρήματα δεν τα έ-
παιρνε για λογαριασμό του αλλά 

για την Ομόνοια. Όταν όμως του 
ζητήσαμε τα παραστατικά για τα 
χρήματα που κατέθεσε, δε δέχθηκε 
και δεν είχε αποδείξεις. Που πήγαν 
αυτά τα λεφτά;» - διερωτάται ο κ. 
Οικονόμου και συνεχίζει: «Τους τε-
λευταίους έξι μήνες ο Λίτσης ζήτη-
σε θεωρήσεις εισόδου για κάποιους 
πολίτες και προσπάθησε να στηρί-
ξει τα αιτήματά τους για βίζες με 
πλαστά δικαιολογητικά. Προσπα-
θεί να εκδώσει βίζες για άτομα που 
τα αναζητά η Ιντερπόλ, είτε για ά-
τομα που δεν έχουν δικαίωμα εισό-
δου στην ζώνη Σένγκεν». Μια άλλη 
κατηγορία που ο Πρόξενος προσά-
πτει στον Λίτση είναι οι καταχρή-
σεις με τις βοήθειες που έρχονται 
από την Ελλάδα: «Εστάλησαν από 
την Ελλάδα είδη πρώτης ανάγκης 
για να βοηθηθούν ιδρύματα στην 
Κορυτσά και για φτωχές οικογέ-
νειες και ο Λίτσης τα πούλησε, αντί 
να τα διανείμει δωρεάν. Ήρθε η 
στιγμή να λογοδοτήσει για τις πρά-
ξεις του, διότι το γόητρο της Ομό-
νοιας ως οργάνωσης μειώνεται από 
τέτοιες πράξεις».  
Όσον αφορά το έγγραφο που έ-
στειλε για την καθαίρεση του προέ-
δρου του παραρτήματος «Ομό-
νοιας», συνεχίζει η εφημερίδα 
«Shqip», ο Γενικός Πρόξενος δήλω-
σε:  
«Με βάση αυτά τα στοιχεία είμαι 
υποχρεωμένος να ζητήσω από τον 
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κ. Λίτση να αποχωρήσει και αυτό 
ήταν το αίτημα προς την Ομόνοια, 
το οποίο θεωρώ σωστό, μολονότι 
δεν είναι το Προξενείο εκείνο που 
αποφασίζει την καθαίρεση. Ζήτησα 
την απομάκρυνση του Λίτση και να 
αφήσει τους άλλους να αναλάβουν 
τη διεύθυνση της οργάνωσης, ως 
έντιμοι και υπεύθυνοι άνθρωποι 
που πρέπει να πάρουν στα χέρια 
τους και να υλοποιήσουν τους στό-
χους της Οργάνωσης. Πιστεύω ότι 
κάτι πρέπει να γίνει» - δήλωσε, 
σύμφωνα με την «Shqip», ο κ. Οικο-
νόμου.  
Στο τέλος, σημειώνει η εφημερίδα, 
ο Πρόξενος δήλωσε ότι η άσκηση 
βίας σε βάρος μέλους της «Ομό-
νοιας», είναι ένας επιπλέον λόγος 
για τον οποίο ο Λίτσης δεν μπορεί 
να εκπροσωπεί την οργάνωση της 
Ελληνικής Μειονότητας στην Κο-
ρυτσά.  
 

*** 
Στο θέμα της αποπομπής του Λίτση 
αναφέρονται και οι εφημερίδες 
«Panorama», «Gazeta Shqiptare», «Kori-
eri», «Metropol», «Sot» και «Ballkan».  
Η εφημερίδα «Panorama» γράφει ότι 
το σκάνδαλο με τις βίζες και τις κα-
ταχρήσεις του προέδρου του πα-
ραρτήματος «Ομόνοιας» Κορυτσάς, 
ξέσπασε μετά από έγγραφο του 
Προξενείου προς την Οργάνωση, με 
το οποίο συνιστούσε την απομά-
κρυνση του Λίτση για καταχρήσεις 
με τις θεωρήσεις και ειδικά με θεω-
ρήσεις για άτομα που καταζητούσε 
η Ιντερπόλ.  

Η αντιπολιτευόμενη «Gazeta Shqip-
tare», γράφει ότι «ο Έλληνας πρό-
ξενος ‘’καθαιρεί’’ τον πρόεδρο της 
‘’Ομόνοιας’’, ο οποίος από πλευράς 
του θεωρεί ότι πρόκειται για ανά-
μειξη στα εσωτερικά της Οργάνω-
σης».  
Η εφημερίδα γράφει ότι για το έγ-
γραφο του Προξενείου ο Λίτσης ε-
νημέρωσε τόσο τον πρόεδρο της 
«Ομόνοιας», Βασίλη Μπολάνο, τό-
σο και την Πρεσβεία της Ελλάδος 
στα Τίρανα. 
 
Η εφημερίδα «Korieri» αναφερόμενη 
στο θέμα γράφει ότι η διένεξη στο 
παράρτημα Κορυτσάς ξεκίνησε με-
τά από έγγραφο του Ελληνικού 
Προξενείου, με το οποίο ζητούσε 
την καθαίρεση του Λίτση, τον οποίο 
κατηγορεί για καταχρήσεις με τις 
θεωρήσεις, με την οικονομική βοή-
θεια κ.α.  
Ο ίδιος ο Λίτσης, γράφει η εφημερί-
δα, κατηγόρησε το Προξενείο για 
ανάμειξη στις υποθέσεις και τη 
δραστηριότητα της «Ομόνοιας» και 
πρόσθεσε ότι ενημέρωσε τόσο την 
Ελληνική Πρεσβεία όσο και τον 
πρόεδρο της «Ομόνοιας» Βασίλη 
Μπολάνο.  
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
«Metropol» περιγράφει σύντομα τη 
διαμάχη στο παράρτημα «Ομό-
νοιας» Κορυτσάς, γράφει ότι η α-
ντικατάσταση του Λίτση είχε ως 
αιτία και το θέμα των θεωρήσεων, 
δεν αναφέρεται όμως καθόλου 
στην επιστολή του Προξενείου προς 
το παράρτημα.  
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Για το Προξενείο η εφημερίδα, 
γράφει μόνο τα ακόλουθα: «Το 
Ελληνικό Προξενείο τήρησε 
ουδέτερη στάση σε σχέση με τη 
διένεξη στο παράρτημα Ομόνοιας. 
Στην πράξη όμως, στον νικητή θα 
χρειαστεί και η υποστήριξη αυτού 
του φορέα».  Η εφημερίδα «Ballkan» σε σύντομο 
άρθρο της γράφει ότι ο Λίτσης κα-
θαιρέθηκε για καταχρήσεις με τις 
βίζες και την οικονομική βοήθεια 
και όλα αποκαλύφθηκαν μετά από 
έγγραφο που το Ελληνικό Προξε-
νείο έστειλε στο παράρτημα «Ομό-
νοιας» Κορυτσάς με το οποίο ζη-
τούσε την καθαίρεση του Λίτση για 
κατάχρηση εξουσίας.  

Ο Λίτσης από πλευράς του, γράφει 
η εφημερίδα, κατηγόρησε το Προ-
ξενείο για ανάμειξη στα εσωτερικά 
της οργάνωσης «Ομόνοια».  
Τέλος η εφημερίδα «Sot» σε σύντο-
μο άρθρο της γράφει ότι στο πα-
ράρτημα της «Ομόνοιας» Κορυτσάς 
αντικαταστάθηκε ο πρόεδρός του 
Λίτσης για καταχρήσεις με τις βίζες 
και ότι το Προξενείο Κορυτσάς έ-
στειλε επιστολή στο παράρτημα με 
την οποία ενημέρωνε για τα παρά-
πονα των πολιτών σε βάρος του Λί-
τση.  
Ο ίδιος ο Λίτσης, γράφει η εφημερί-
δα, κατηγόρησε το Προξενείο για 
ανάμειξη στα εσωτερικά της οργά-
νωσης.

 
 
Δημοσιεύματα  για το νέο κόμμα «MEGA» της Ελληνικής Εθνι-

κής Μειονότητας 
 

23 Μαρτίου 2010: H σημερινή εφη-
μερίδα «Shqip» φιλοξενεί δηλώσεις 
δύο εκπροσώπων του χώρου της 
ελληνικής μειονότητας: του Χρη-
στάκη Κίτσου, ο οποίος ασκεί κα-
θήκοντα προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου του νέου κόμματος 
«MEGA» που αναμένεται να ιδρυ-
θεί στο χώρο της Ελληνικής Μειο-
νότητας και του Λεωνίδα Παπά, 
προέδρου του παραρτήματος «Ο-
μόνοιας» Αγ. Σαράντα και εκπρό-
σωπου τύπου της οργάνωσης. Τα 
βασικά σημεία των δηλώσεών τους 
είναι: 
Χρηστάκης Κίτσος: Η ίδρυση του 
νέου κόμματος αποτελεί ιστορική 

στιγμή για τη Μειονότητα, διότι 
από καιρό η Μειονότητα δεν εκ-
προσωπείται στην κυβέρνηση. Το 
δίδυμο ΚΕΑΔ - Ομόνοια απέτυχε 
τελείως, πράγμα που φάνηκε και 
στις εκλογές του Ιουνίου, όπου το 
ΚΕΑΔ ανέδειξε μόλις έναν βουλευ-
τή. Το εκλογικό αποτέλεσμα επιβε-
βαιώνει ότι η Μειονότητα δεν εμπι-
στεύεται πλέον το ΚΕΑΔ.  
Η ομάδα που ανέλαβε την πρωτο-
βουλία ίδρυσης του MEGA, ζητά 
εδώ και τρία χρόνια τον εκδημο-
κρατισμό της Ομόνοιας, μας υπο-
σχέθηκαν ανοικτές εκλογές και 
αλλαγές στο καταστατικό που ό-
μως δεν έγιναν.  
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Το MEGA το βλέπουμε ως συνέχεια 
της Ομόνοιας, διότι η Οργάνωση 
έκλεισε τον κύκλο της. Το νέο κόμ-
μα όμως, όντας συνεχιστής της Ο-
μόνοιας, θα εφαρμόσει δημοκρατι-
κούς κανόνες. Βασική μας αρχή θα 
είναι: Ανοικτές εκλογές, σύμφωνα 
με την αρχή «Ένας μειονοτικός, μία 
ψήφος». Αυτό σημαίνει ότι και ο 
πρόεδρος του κόμματος θα εκλέγε-
ται με ανοικτή ψηφοφορία από το 
σύνολο των μελών.  Οι υπογράφο-
ντες την ιδρυτική πράξη είναι νέοι 
άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί 
με την πολιτική. Οι παλαιοί που 
ήρθαν μαζί μας, θα μας βοηθήσουν 
στην οργάνωση με την εμπειρία 
που διαθέτουν, αλλά θα μπορούν 
να εκλεγούν μόνο εφόσον τους ψη-
φίσουν τα μέλη του κόμματος.  
Ορισμένοι κατηγορούν το νέο κόμ-
μα ως διασπαστή, ενώ στην πράξη 
στόχος του κόμματος είναι η ένω-
ση, στο κόμμα θα μετέχουν όλοι, 
πράγμα που φαίνεται και από την 
απόφασή μας να έχουμε βιβλιάριο 
μέλους και βιβλιάριο φίλου του 
κόμματος. Η επιτροπή που ανέλαβε 
την πρωτοβουλία ίδρυσης του νέου 
κόμματος έχει 27 άτομα, το διοικη-
τικό συμβούλιο έχει 12 μέλη, με 
τρεις αντιπροέδρους: ο ένας από το 
Αργυρόκαστρο, ο δεύτερος από 
τους Αγ. Σαράντα και ο τρίτος από 
τη διασπορά. Η πόρτα του κόμμα-
τος είναι ανοικτή για όλους, ανε-
ξάρτητα από τις πολιτικές τους πε-
ποιθήσεις, απευθείας εκλογή του 
προέδρου και του εθνικού συμβου-
λίου από το σύνολο των μελών, μέ-
γιστη διαφάνεια στις εκλογές, η 

οποία θα διασφαλίζεται από την 
5ετή θητεία της εκλογικής επιτρο-
πής, καμία πολιτική επίδραση από 
κανένα κόμμα, μέσα στη χώρα ή 
στο εξωτερικό, είναι εκείνα που μας 
διακρίνουν από τα άλλα κόμματα 
και που ταυτίζουν το MEGA ως ένα 
καθαρά μειονοτικό κίνημα. Θα έ-
λεγα ότι το MEGA είναι η εξέλιξη 
της σημερινής Ομόνοιας σε ένα νέο, 
υψηλότερο επίπεδο.  
 
Λεωνίδας Παπάς: Είναι αποδεκτό 
και αποδεδειγμένο ότι η Ελληνική 
Μειονότητα και στις τελευταίες ε-
κλογές του Ιουνίου, ψήφισε 35% 
ΚΕΑΔ και 65% για τα δύο μεγάλα 
κόμματα, ΣΚ και ΔΚ. Σε περίπτωση 
που το MEGA επιδιώκει να συγκε-
ντρώσει τις ψήφους εκείνων που 
ψήφισαν τα δύο μεγάλα κόμματα 
ΣΚ και ΔΚ για προσωπικά συμφέ-
ροντα ή σε ένδειξη δυσαρέσκειας 
προς το ΚΕΑΔ, θα έλεγα ότι η ίδρυ-
σή του είναι κάτι το θετικό. Σε πε-
ρίπτωση όμως που η ίδρυσή του έ-
χει στόχο να φέρει νέα διάσπαση ή 
να βαθύνει τη διάσπαση που ήδη 
υπάρχει στη Μειονότητα, δεν έχει 
να προσφέρει κάτι το καινούργιο.  
Δεν γνωρίζω εκείνους που ανέλα-
βαν την πρωτοβουλία ίδρυσής του, 
δεν γνωρίζω τους στόχους και το 
πρόγραμμα του νέου κόμματος, 
έχω όμως την εντύπωση ότι μονα-
δικός σκοπός ίδρυσής του είναι να 
προσφέρει αξιώματα σε μερικά ά-
τομα, όχι όμως και λύσεις.  
Μια άλλη πτυχή του νέου κόμμα-
τος που χωρά συζήτηση είναι η α-
πόλυτα εθνική βάση και προφίλ 
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αυτού του κόμματος. Κατά την ά-
ποψή μου, μπορεί να έχουμε μια 
Οργάνωση, όχι όμως κόμμα με ε-
θνική βάση. Η αλβανική κοινωνία 
και η αλβανική πολιτική, δεν είναι 
ακόμα έτοιμες να αποδεχθούν μια 
Μειονότητα ενσωματωμένη, διότι 
θέλουν η Μειονότητα να είναι α-
φομοιωμένη. Στο στάδιο στο οποίο 
βρισκόμαστε, δεν μπορεί να δια-
νοηθεί κανείς ότι ένα μεγάλο κόμ-
μα μπορεί να δώσει πρόσβαση σε 
μέλος του ? έλληνα μειονοτικό, ο 
οποίος εγείρει διεκδικήσεις για την 
εθνική μειονότητα στην οποία ανή-
κει, είναι, ωστόσο, πρόθυμο να δώ-
σει πρόσβαση σε έναν υποτελή. Στο 
μεταξύ οι μειονότητες κάθε προέ-
λευσης και εθνικότητας, αισθάνο-
νται ότι εκπροσωπούνται σε ένα 
μεγάλο κόμμα που έχει χώρο για 
όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
φυλής κ.ά. Δεν καταλαβαίνω τι α-
φήνει κενό το ΚΕΑΔ στο φάσμα αυ-
τό, που να προκύψει η ανάγκη ί-
δρυσης ενός ΄΄καθαρά΄΄ εθνικού 
κόμματος. Απ΄ αυτή την άποψη, η 
προσπάθεια ίδρυσης νέου κόμμα-
τος, είναι μια κίνηση στο κενό και 
χωρίς σκοπό.  

Η «Gazeta Shqiptare», αναφερόμενη 
σήμερα στο νέο κόμμα της Ελληνι-
κής Μειονότητας, γράφει για τη 
σύνθεση του διοικητικού του συμ-
βουλίου και προσθέτει ότι η πρότα-
ση για τη μετατροπή της «Ομό-
νοιας» σε πολιτικό κόμμα εθνικού 
χαρακτήρα έγινε και προ τριών μη-
νών στη συνεδρίαση του Γενικού 
της Συμβουλίου από τον Ζήσο Λού-
τση, πρώην βουλευτή του ΚΕΑΔ και 
νυν έπαρχο Φοινίκης.  
Ο Λούτσης, όπως και οι Κώστας 
Μπάρκας και Σπύρος Ξέρρας, συ-
νεχίζει η εφημερίδα, αντιτάχθηκαν 
στην απόφαση του Ντούλε να συμ-
μαχήσει προεκλογικά με το ΣΚ. 
Συνεχίζοντας η «Gazeta Shqiptare» 
γράφει ότι το ΚΕΑΔ προτίμησε χθες 
να μην κάνει καμία δήλωση ανα-
φορικά με την ίδρυση του νέου 
κόμματος το οποίο δηλώνει ότι έχει 
καθαρά εθνικό χαρακτήρα και 
προασπίζεται τα συμφέροντα της 
Ελληνικής Μειονότητας.  
Τέλος, η «Gazeta Shqiptare», σχολιά-
ζει την ίδρυση του νέου κόμματος 
MEGA ως «διάσπαση της Ελληνι-
κής Μειονότητας στην Αλβανία». 

 
 

Ο πετρελαϊκός όμιλος Taci Oil αγοράζει  
τον τηλεοπτικό σταθμό «Alsat» 

 
23 Μαρτίου 2010: Ο τηλεοπτικός 
ταθμός «Alsat», σύμφωνα με τις ε-
φημερίδες «Panorama» και «Gazeta 
Shqiptare», θα ανήκει πλέον στον 
πετρελαϊκό όμιλο Taci Oil.  

Γενικός Διευθυντής του καναλιού 
θα είναι ο πρόεδρος του ομίλου 
Rezart Taci.  
Μιλώντας χθες στο κανάλι, ο Taci 
αναφέρθηκε σε μερικά από τα 
μελλοντικά του σχέδια: 
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λοντικά του σχέδια: εμπλουτισμός 
του προγράμματος, νέες επενδύ-
σεις, νέος τεχνολογικός εξοπλισμός 
κ.α.  
Στην ερώτηση γιατί ο όμιλος αγό-
ρασε τον «Alsat», ο Taci απάντησε: 
«Το κανάλι από καιρό ήταν στην 
προσοχή του ομίλου, όχι μόνο για 
τις επιδόσεις του αλλά και για την 
επέκταση και τη στρατηγική του 
θέση σε όλον σχεδόν τον αλβανό-
φωνο χώρο, επέκταση και θέση οι 
οποίες ταυτίζονται πλήρως με τα 
συμφέροντα και τη στρατηγική α-
νάπτυξης του ίδιου του ομίλου 
μας».  
 
Η καναδική εταιρεία Bankers 
Petroleum, η οποία βάσει συμφωνί-
ας εξορύσσει πετρέλαιο στις πετρε-
λαιοφόρες περιοχές Κουτσόβας και 
Πατός-Μαρίνεζ της περιφέρειας 
Φίερι στην Κεντρική και Νότια Αλ-
βανία, σημειώνει η εφημερίδα 

«Shqip», μετά από νέα αποτίμηση 
που έκανε στα υπάρχοντα αποθέ-
μαστα πετρελαίου στην περιοχή 
αυτή, τα οποία θα μπορούσαν να 
αξιοποηθούν, κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι τα αποθέματα αυτά 
μπορεί να είναι 20% μεγαλύτερα 
απ΄ ότι υπολογίζονταν πριν.  
Το αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, ισοδυναμεί με 42 
εκατ. βαρέλια, ή με 1,6 δισεκ. δολ.  
Το πετρέλαιο του Πατός- Μαρίνεζ 
πουλήθηκε πέρυσι στη διεθνή αγο-
ρά με μέση τιμή 37 δολ. το βαρέλι.  
Το αλβανικό πετρέλαιο πωλείται σε 
μερικά ιταλικά διυλιστήρια σε τιμές 
50% - 60% της τιμής του πετρελαίου 
στο Λονδίνο, καθώς το αλβανικό 
πετρέλαιο περιέχει πολύ θείο. Στην 
περιοχή Πατός-Μαρίνεζ, καταλήγει 
η εφημερίδα, συμφέρει να εξορύσ-
σει κανείς πετρέλαιο, όταν η τιμή 
του πετρελαίου στη διεθνή αγορά 
ξεπερνά τα 70 δολ. το βαρέλι.

 
 

Αναφορές στην υπόθεση του παραρτήματος Κορυτσάς  
της «Ομόνοιας» 

 
23 Μαρτίου 2010: Οι περισσότερες 
σημερινές αλβανικές εφημερίδες, 
«Shqip», «Tirana Observer», 
«Panorama», «Gazeta Shqiptare», «Ball-
kan», «Metropol», «Korieri», «Koha 
Jone», αναφέρονται στις γνωστές 
εξελίξεις στο παράρτημα «Ομό-
νοιας» Κορυτσάς.  
Πιο αναλυτικά στο θέμα αναφέρο-
νται οι «Panorama», «Shqip» και «Ko-

rieri», ενώ οι υπόλοιπες κάνουν πιο 
σύντομες αναφορές.  
Σύμφωνα με τις «Panorama» και 
«Shqip», τουλάχιστον 15 πολίτες δή-
λωσαν δημοσίως χθες ότι είχαν 
δώσει χρήματα στον πρόεδρο του 
παραρτήματος της «Ομόνοιας» για 
να πάρουν θεώρηση εισόδου στην 
Ελλάδα.  
«Μετά από τη διένεξη που ξέσπασε 
μεταξύ των Σπύρου Λίτση και Να-
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ούμ Ντίσο για τη θέση του προέ-
δρου του παραρτήματος και τις κα-
ταγγελίες του Ελλήνικού Προξενεί-
ου ότι ο Λίτση έκανε κατάχρηση 
εξουσίας επιδιώκοντας να κάνει 
εμπόριο θεωρήσεων, η αστυνομία 
προετοίμασε το φάκελο για ποινική 
δίωξη εις βάρος του. Σύμφωνα με 
πηγές, ο Σπύρος Λίτσης έκανε με 
παράνομο τρόπο κατάχρηση εξου-
σίας για έκδοση ελληνικών θεωρή-
σεων. Η κατηγορία αυτή μπορεί να 
διατυπωθεί και ως απάτη σε βάρος 
των πολιτών, θα είναι όμως η Ει-
σαγγελία η οποία θα προσδιορίσει 
σωστά την κατηγορία σε βάρος του 
έως τώρα προέδρου του παραρτή-
ματος Ομόνοιας Κορυτσάς, αναφέ-
ρουν πηγές από την υπηρεσία ανά-
κρισης.  
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Λί-
τσης θα διωχθεί ποινικά χωρίς να 
του επιβληθεί προσωρινή κράτηση.  
Σε βάρος του Λίτση εκκρεμεί και 
μια δεύτερη μήνυση.  
Ο Ντίσο που τον αντικατέστησε 
υπέβαλε στην εισαγγελία μήνυση 
σε βάρος του Λίτση για σε βάρος 
του σωματική βία κατά τα προχθε-
σινά επεισόδια» - γράφει η σημερι-
νή εφημερίδα «Panorama».  
Η εφημερίδα «Shqip», από τη μεριά 
της, γράφει: «Μία ημέρα μετά από 
τη γνωστοποίηση του σκανδάλου 
με τις θεωρήσεις, η εισαγγελία Κο-
ρυτσάς ξεκίνησε τις ανακρίσεις για 
το παράρτημα της Ομόνοιας στην 
πόλη αυτή. Το μέλος της Ομόνοιας 
Ναούμ Ντίσο έκανε μήνυση στον 
Λίτση ότι τον κτύπησε, ενώ με την 
κατάθεση των πρακτικών με τις 

απολογίες των πολιτών, ξεκίνησαν 
οι ανακρίσεις και για τις περιπτώ-
σεις εμπορίας θεωρήσεων από 
πλευράς του προέδρου του παραρ-
τήματος Σπύρου Λίτση».  
Η εφημερίδα προσθέτει ότι ακόμα 
δεν έχει διευκρινισθεί εάν ποινική 
δίωξη θα ασκηθεί μόνο σε βάρος 
του Λίτση ή σε βάρος και άλλων 
προσώπων που συνεργάστηκαν με 
αυτόν. Η αστυνομία έχει καλέσει 
για κατάθεση μερικούς πολίτες που 
έχουν δώσει χρήματα για θεωρή-
σεις, στο μεταξύ αναμένεται και η 
εισαγγελία να ξεκινήσει τις ανα-
κρίσεις για το θέμα.  
Η Haxhire Abedini, γράφει η εφη-
μερίδα, δήλωσε χθες ότι πλήρωσε 
πριν από τρεις μήνες στο Λίτση 200 
ευρώ προκειμένου να πάρει βίζα να 
επισκεφθεί τα παιδιά της στην Ελ-
λάδα, αλλά ακόμα δεν πήρε τη βί-
ζα.  
Όπως η Haxhire, συνεχίζει η εφη-
μερίδα «Shqip», είναι τουλάχιστον 
άλλοι 15 πολίτες που παραπονού-
νται ότι έδωσαν λεφτά και δεν πή-
ραν ακόμα βίζα.  
Ο Γενικός Πρόξενος Κορυτσάς κ. 
Θεόδωρος Οικονόμου, γράφουν οι 
«Shqip» και «Panorama», έδωσε χθες 
στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για 
την υπόθεση με τις θεωρήσεις. Σε 
μία περίπτωση, σύμφωνα με τον 
Πρόξενο, ο Λίτσης προσπάθησε να 
πάρει βίζες για ένα ολόκληρο λεω-
φορείο με 55 άτομα, για τα οποία 
προσκόμισε πλαστά δικαιολογητι-
κά. Και άλλες φορές, σύμφωνα με 
τις εφημερίδες, ο Λίτσης είχε προ-
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σπαθήσει να πάρει βίζες για άτομα 
με πλαστά πιστοποιητικά.  
Στην ερώτηση δημοσιογράφου εάν 
το παράρτημα Ομόνοιας προσκό-
μισε στο Προξενείο πλαστά δικαιο-
λογητικά για να θεωρηθούν διάφο-
ρα άτομα ως «έλληνες μειονοτικοί», 
ο Πρόξενος, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα «Shqip», δήλωσε ότι τέτοιες 
προσπάθειες απορρίπτονται αυτο-
μάτως, διότι τα άτομα που είναι έλ-
ληνες μειονοτικοί έχουν τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά και ανα-

γνωρίζονται ως τέτοιοι από τις αρ-
μόδιες αλβανικές αρχές.  
Υπάρχουν στοιχεία, γράφει η εφη-
μερίδα «Shqip», ότι πολλά άτομα 
εμφανίζονταν στο Προξενείο ως 
μέλη της «Ομόνοιας», ενώ στην 
πράξη δεν ήταν μέλη της.   
Η εφημερίδα «Korieri» γράφει από 
τη μεριά της ότι εδώ και 24 ώρες ο 
Σπύρος Λίτσης έχει «εξαφανισθεί» 
από την πόλη της Κορυτσάς και δεν 
απαντάει ούτε στο κινητό του.

 
 

H κρίση μπορεί να υποχρεώσει το 30% των μεταναστών  
να επιστρέψουν στην Αλβανία 

 
24 Μαρτίου 2010: Η οικονομική 
κρίση που πλήττει την Ελλάδα, 
σχολιάζει η σημερινή εφημερίδα 
«Shqip», μπορεί να υποχρεώσει 
πολλούς Αλβανούς μετανάστες να 
επιστρέψουν στην Αλβανία.  
Η κρίση, γράφει η εφημερίδα, 
πλήττει και τους μετανάστες στην 
Ελλάδα, το 65% των οποίων είναι 
αλβανοί. Από αυτούς, συνεχίζει η 
εφημερίδα, το 30% ενδεχομένως να 
υποχρεωθούν να επιστρέψουν στην 
Αλβανία.  
Οι μετανάστες, αναφέρει η εφημε-
ρίδα, παραπονούνται ότι έχουν μεί-
νει χωρίς δουλειά, ενώ η αύξηση 
του ΦΠΑ, της τιμής των καυσίμων 
και γενικά των τιμών, τους υπο-
χρεώνουν να ξοδέψουν και εκείνα 
τα λίγα χρήματα που είχαν εξοικο-
νομήσει. Πολλοί από αυτούς δηλώ-

νουν ότι τελικά θα υποχρεωθούν 
να γυρίσουν πίσω στην Αλβανία.  
Ωστόσο, σύμφωνα με τη σημερινή 
«Shqip», τα πράγματα στην ίδια την 
Αλβανία δεν είναι ρόδινα.  
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφω-
να με την εφημερίδα, η οποία επι-
καλείται οικονομικούς εμπειρο-
γνώμονες, η Αλβανία θα το συνα-
ντήσει το 2012, όταν θα κληθεί να 
εξοφλήσει, μαζί με τα επιτόκια, και 
κεφάλαιο ύψους 200 εκατ. ευρώ από 
τα χρέη που πήρε το 2009, όταν η 
κρίση ήταν στο ζενίθ της. Συνολι-
κά, σύμφωνα με πηγές της κυβέρ-
νησης, η Αλβανία θα πρέπει να ε-
ξοφλήσει το 2012 900 εκατ. δολάρια 
επιτόκια και κεφάλαιο για το δημό-
σιο χρέος της.  
Το ποσό αυτό, σχολιάζει η εφημερί-
δα, θεωρείται ότι δεν μπορεί να κα-
λυφθεί από τον κρατικό προϋπολο-
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γισμό, με ετήσια έσοδα 3 περίπου 
δισεκ. δολ.  
Το δημόσιο χρέος της Αλβανίας αυ-
ξήθηκε πέρυσι κατά μισό δισεκ. ευ-
ρώ και αποτελεί σήμερα το 60% του 
ΑΕΠ της χώρας. Ένα άλλο πρόβλη-
μα για τη χώρα, σημειώνει η εφη-
μερίδα, είναι ότι τα έσοδα της κυ-
βέρνησης είναι σε τοπικό νόμισμα 
λεκ, ενώ το χρέος σε ξένο συνάλ-
λαγμα, πράγμα που κάνει την κα-
τάσταση ακόμα πιο δύσκολη, λόγω 
της διολίσθησης του λεκ.  
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να κερδίσει 
χρόνο, αναλαμβάνοντας νέο χρέος 
για να εξοφλήσει το παλαιό και να 
αποφύγει τη δύσκολη στιγμή που 
έρχεται το 2012.  
Το σενάριο αυτό όμως, γράφει η 
εφημερίδα, δεν παρέχει πλήρη α-
σφάλεια, διότι η κυβέρνηση μπορεί 
να μην βρει δανειοδότες, γι΄ αυτό 
και η Τράπεζα της Αλβανίας συνέ-
στησε στην κυβέρνηση να καταρτί-
σει και ένα εφεδρικό σχέδιο.  
Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν 
καταφέρει να λύσει αυτό το πρό-
βλημα, σχολιάζει η εφημερίδα, υ-
πάρχει κίνδυνος η χώρα να προ-
σφύγει στο ΔΝΤ για δανεισμό.  
Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, συ-
νεχίζει η εφημερίδα, οι συνέπειες 
θα είναι πολύ αρνητικές, διότι οι 
επενδυτές μπορεί να χάσουν την 
εμπιστοσύνη προς την Αλβανία, 
συνεπώς θα πέσουν οι ρυθμοί οικο-
νομικής ανάπτυξης της χώρας.  
Η εφημερίδα αναφερόμενη στο έ-
τος 2012, όταν η Αλβανία κληθεί να 
πληρώσει τα χρέη της, γράφει ότι 
υπάρχει ενδεχόμενο η κυβέρνηση 

να ανακοινώσει ανικανότητα της 
χώρας να εξοφλήσει τους πιστωτές 
της.  
Για πρώτη φορά η Αλβανία δεν ή-
ταν σε θέση να πληρώσει το εξωτε-
ρικό της χρέος, γράφει η εφημερίδα, 
το 1990, με την πτώση του κομμου-
νισμού. Από τότε χρειάστηκαν 15 
χρόνια προκειμένου η οικονομία να 
σταθεροποιηθεί. Ενδεχόμενη κρίση 
στα δημοσιονομικά όπως αυτή που 
διαφαίνεται για το 2012, καταλήγει 
η Αλβανία, μπορεί να φέρει στους 
αλβανούς τις ίδιες ταλαιπωρίες που 
υπέστησαν με την κρίση του 1990. Η 
αλβανική κυβέρνηση, σχολιάζει σε 
άλλο άρθρο της η εφημερίδα 
«Shqip», έχασε μία μονάδα στην α-
ξιολόγησή της ως προς την ικανό-
τητά της για εξόφληση των χρεών 
και αυτό ως συνέπεια της γενικής 
επιδείνωσης των μακροπρόθεσμων 
οικονομικών δεικτών που προκά-
λεσε η διεθνής οικονομική κρίση.  
Η ανακοίνωση έγινε από την «JCR 
Euroasia Ratings», οίκο που κάνει 
κάθε χρόνο την αξιολόγηση της 
ποιότητας του αλβανικού δημοσίου 
χρέους για λογαριασμό του αλβα-
νικού υπουργείου Οικονομικών.  
Ο οίκος αυτός, συνεχίζει η εφημερί-
δα, μείωσε κατά μία μονάδα, από 
ΒΒ+ σε ΒΒ, την αξιολόγηση για το 
μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος της 
Αλβανίας, ενώ για το βραχυπρόθε-
σμο χρέος η αξιολόγηση παρέμεινε 
στο ίδιο επίπεδο Β.  
Οι σημερινές «Korieri», «Shqip», 
«Ballkan» και άλλες εφημερίδες α-
ναφέρονται σε συστάσεις που έκα-
νε χθες προς την Τράπεζα της Αλ-
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βανίας ο υπουργός Οικονομικών 
Ridvan Bode, με αφορμή την κρίση 
στην Ελλάδα.  
Ο υπουργός Bode, γράφουν οι εφη-
μερίδες, ζήτησε χθες από την Τρά-
πεζα της Αλβανίας να αυξήσει τον 
έλεγχό της επί του τραπεζικού συ-
στήματος στην Αλβανία.  
«Μολονότι το τραπεζικό μας σύ-
στημα αντιμετώπισε με επιτυχία 
τις συνέπειες της κρίσης, δεν υπάρ-
χουν εγγυήσεις, σε περίπτωση επι-
δείνωσης της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης στην περιοχή, ότι οι 
επιπτώσεις δεν θα πλήξουν τη χώ-
ρα. Η Αλβανία δεν είναι πλέον α-
πομονωμένη χώρα» - δήλωσε ο 
Bode.  
Τη στιγμή που η Ελλάδα πλήττεται 
από την κρίση στα δημοσιονομικά 
της και το 25% της τραπεζικής αγο-
ράς στην Αλβανία αποτελείται από 
ελληνικό κεφάλαιο, σχολιάζουν οι 
εφημερίδες, ο υπουργός Οικονομι-
κών Ridvan Bode κάνει έκκληση για 
πιο αυστηρή εποπτεία επί των τρα-
πεζών.  
Οι σημερινές εφημερίδες «Ballkan», 
«Panorama» και «Shqip» αναφέρο-
νται τόσο στις δηλώσεις του πρω-

θυπουργού κ. Παπανδρέου και του 
υπουργού Οικονομικών κ. Παπα-
κωνσταντίνου, όσο και στα σενάρια 
που συζητούνται στην Ε.Ε. για πα-
ροχή βοήθειας προς την Ελλάδα.  
Η «Ballkan» αναφέρεται στις δηλώ-
σεις του πρωθυπουργού κ. Παπαν-
δρέου, σύμφωνα με τις οποίες η Ελ-
λάδα θα εξοφλήσει από μόνη της 
τα χρέη της και δεν υπάρχει κίνδυ-
νος να μην μπορέσει να εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις της.  
Η ίδια εφημερίδα αναφέρεται και 
στις δηλώσεις του κ. Παπακωνστα-
ντίνου, σύμφωνα με τις οποίες η 
Ελλάδα είναι ακόμη σε θέση να ζη-
τήσει δάνεια στις αγορές, διότι α-
κόμα έχει πρόσβαση στις αγορές 
και είναι σε θέση να εξοφλήσει τα 
χρέη της.  
Η «Shqip» και άλλες εφημερίδα 
γράφουν ότι χθες υπήρξαν οι πρώ-
τες ενδείξεις από πλευράς Γερμα-
νίας ότι ενδέχεται να δεχθεί να χο-
ρηγηθεί ευρωπαϊκή οικονομική βο-
ήθεια στην Ελλάδα, παράλληλα 
όμως ζήτησε τα μέλη της ζώνης του 
ευρώ να συμφωνήσουν για την κα-
θιέρωση πιο αυστηρών πειθαρχι-
κών κανόνων. 

 
 
Δημοσίευμα για το νέο κόμμα της Ελληνικής Μειονότητας  

με την επωνυμία MEGA 
 

24 Μαρτίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Panorama» αναφέρεται εκ 
νέου σε ανακοίνωση τύπου που έ-
δωσε στη δημοσιότητα η ομάδα που 
ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης 

του νέου κόμματος στο χώρο της 
ελληνικής εθνικής μειονότητας με 
το όνομα MEGA, στην οποία, μετα-
ξύ άλλων, τονίζονται και τα ακό-
λουθα: «Η ομάδα επισημαίνει με 
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ευθύνη ότι το κόμμα έχει τις πύλες 
του ανοικτές για όλους τους έλλη-
νες μειονοτικούς και τους φίλους 
του.  
Σε όλη τη δραστηριότητά του θα 
σεβαστεί απόλυτα τις αρχές της 
εσωκομματικής δημοκρατίας και 
ιδίως τη λαϊκή ετυμηγορία, διότι 

απευθύνεται στο λαό και μόνο στο 
λαό για την εκλογή των συλλογι-
κών ηγετικών οργάνων.  
Το MEGA είναι συνέχεια της οργά-
νωσης «Ομόνοια», οργανωτικά α-
ναβαθμισμένο, και έχει την ευθύνη 
της πολιτικής εκπροσώπησης της 
ελληνικής μειονότητας». 

 
 
Έγκριση της Ελληνοαλβανικής Συμφωνίας για τα νεκροταφεία 

από το αλβανικό Κοινοβούλιο 
 

25 Μαρτίου 2010: Σύμφωνα με τον 
ειδησεογραφικό τηλεοπτικό σταθ-
μό «News 24», η ολομέλεια του αλ-
βανικού κοινοβουλίου κύρωσε σή-
μερα το απόγευμα την Ελληνοαλ-
βανική συμφωνία για τη δημιουρ-

γία δυο στρατιωτικών νεκροταφεί-
ων για τους Έλληνες πεσόντες του 
ελληνοϊταλικού πολέμου σε αλβα-
νικό έδαφος, με 66 ψήφους υπέρ, 5 
κατά και μία αποχή. 
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