




 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ 
Έκδοση της εφημερίδας «Ελληνισμός»,  

Τεύχος 4ο , Απρίλιος 2010 
 
 
 
Ανασκόπηση όλων των Αλβανικών ΜΜΕ , που αναφέ-

ρονται σε: 
• Αλβανία – Ελλάδα – Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός 

– «Ισονομία» και «Ισοπολιτεία» για τον Ελληνισμό 
στην Αλβανία, 

• Ελληνοαλβανικές σχέσεις – αλβανική ενταξιακή πο-
ρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

• Αλβανία – Ιστορικά και πολιτειακά ψεύδη της αλβα-
νικής προπαγάνδας, 

• Αλβανικός επεκτατισμός – «Μεγάλη Αλβανία» – Κό-
σοβο – Μαυροβούνιο – Σκόπια – «Τσάμικο» και αντι-
μετώπιση κρίσεων  σε «εθνικ(ιστικ)ό επίπεδο από τον 
αλβανικό πολιτικό κόσμο, 

• Αλβανία – Τουρκία – αλβανοτουρκικές σχέσεις και 
διείσδυση του Ισλάμ στην Αλβανία 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

KESH Η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στην 
Αλβανία 
 

P.D. (Δ.Κ.) Δημοκρατικό κόμμα της Αλβανίας. Το κυ-
βερνών κόμμα.  
 

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

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Σ.τ.Ε. Συμβούλιο της Ευρώπης  
 

ΚΕΑΔ Κόμμα «Ένωση για Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα» 
 

LSI Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης.  
 

Κίνημα Αντίθετης Γνώμης  Αποτελείτε από βουλευτές του Σ.Κ. που εί-
ναι αντίθετοι με την αποχή από τη Βουλή 
και ζητούν την επιστροφή του Σ.Κ. στα έ-
δρανα της αλβανικής Βουλής. 
 

INSTAT Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας  
 

Ε.Ε.Μ. Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία 
 

ΔΕΕΕΜ «Ομόνοια» Οργάνωση της Ελληνικής Εθνικής Μειονό-
τητας στην Αλβανία 
 

Δημοκρατική Ένωση 
Ολοκλήρωσης  

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στην 
Π.Γ.Δ.Μ. το οποίο μετέχει στον κυβερνητικό 
συνασπισμό του Γκρουέφσκι.  

Π.Γ.Δ.Μ. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 
 

ΟΑΣΕ Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνερ-
γασία στην Ευρώπη 
 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
 

Δ.Π.Δ. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
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SECO Ελβετική Γραμματεία Επικρατείας για Οικο-
νομικά Θέματα 
 

Ε.Κ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

ΑΤΑ Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
 

 
Republika 

Δημοσιογραφικό όργανο του Ρεπουμπλικά-
νικου κόμματος στην Αλβανία.  
 

Χέλμουτ Λόχαν Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Αλβανία 
 

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

PDI Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ολοκλήρωση, 
κόμμα των Τσάμηδων, ιδρυθέν το 2008 
  

AKOB Ο Εθνικός Φορέας Πυρηνικής Ενέργειας 
στην Αλβανία 
 

SHISH Μυστικές Υπηρεσίες της Αλβανίας 
 
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 Ιταλία. 
 

Σ.Δ. Συνταγματικό Δικαστήριο 
 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 
 

 
REPOBA 

Κεντρική Επιτροπή Απογραφής του Πληθυ-
σμού και Κατοικιών στην Αλβανία 
 

OSSH  Κρατική Εταιρεία Διανομής  Ρεύματος, στην 
Αλβανία.  Η εταιρεία έχει πωληθεί σε τσέχι-
κη εταιρεία 
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Tirana Bank Θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλ-
βανία 

TIKA Τούρκικος Φορέας Ανάπτυξης και Συνεργα-
σίας 
 

ΚΟΝΦΙΝΤΟΥΣΤΡΙΑ Σύνδεσμος των Αλβανών Βιομηχάνων 
  
CEED Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματιών και Δια-

χειριστών Σκοπίων. 
 

 
Κίνημα «Αυτοδιάθεση» 

Εθνικιστικό κίνημα Κοσοβάρων για αυτο-
διάθεση όλων των Αλβανών στα Βαλκάνια. 
Πρόεδρος ο Albin Kurti 
 
 

IENE Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο 
Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος 
 

ΚΑΔΕ Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ε-
λευθεριών, κόμμα που διατείνεται ότι προ-
στατεύει τα δικαιώματα των μειονοτήτων 
στην Αλβανία 
 

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

 . 
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ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 11 -

 

Δημοσίευμα για το νέο κόμμα της Ελληνικής Μειονότητας  
Δηλώσεις Θωμά Μήτσου 

 
1 Απριλίου 2010:  Η σημερινή εφη-
μερίδα «Gazeta Shqiptare» αναφέρε-
ται στο αίτημα και τα δικαιολογη-
τικά που κατέθεσε στο Δικαστήριο 
Τιράνων το νέο κόμμα της Ελληνι-
κής Μειονότητας που ονομάζεται 
MEGA., ζητώντας τη νομιμοποίησή 
του από το Δικαστήριο. Το όνομα 
MEGA βγένει από τα αλβανικά αρ-
χικά του ΄΄Ελληνική Εθνική Μειο-
νότητα για το Μέλλον΄΄. 
Η εφημερίδα δημοσιεύει και φωτο-
τυπία του αντιγράφου της αίτησης, 
που φέρει την υπογραφή του επι-
κεφαλής του κόμματος Χρηστάκη 
Κίτσου.  

Στη συνέχεια η εφημερίδα αναφέ-
ρεται σε δηλώσεις που έκανε ο 
πρώην βουλευτής Θωμάς Μήτσου, 
νυν υποστηρικτής του νέου κόμμα-
τος. Σύμφωνα με τον Μήτσου, στο 
νέο κόμμα θα μετάσχει και ο έλλη-
νας μειονοτικός βουλευτής του ΣΚ 
Βαγγέλης Τάβος.  
Ο Μήτσου, συνεχίζει η εφημερίδα, 
δήλωσε ότι έγινε συζήτηση με τον 
βουλευτή και συμφωνήθηκε αυτή η 
«μετάβαση» στο νέο κόμμα.  
Από την πλευρά Τάβου, συνεχίζει η 
εφημερίδα, δεν υπάρχει κάποιο 
σχόλιο για το θέμα, καθώς ο βου-
λευτής απουσιάζει στο εξωτερικό. 

 
 
Ο Σύλλογος «Vatra» των Αλβανών της Αμερικής για τη συμφω-

νία για τα κοιμητήρια 
 

1 Απριλίου 2010: Ο Σύλλογος 
«Vatra» των Αλβανών της Αμερι-
κής, γράφει η εφημερίδα «Gazeta 
Shqiptare», έστειλε ανοικτή επιστολή 
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Bamir Topi, η οποία φέρει την υπο-
γραφή του προέδρου του Συλλόγου 
Gjon Bucaj.  
Με την επιστολή του αυτή ο Σύλ-
λογος ζητά από τον Topi να μην 
υπογράψει τη Συμφωνία για τα ελ-

ληνικά στρατιωτικά κοιμητήρια, 
διότι, σύμφωνα με τον Σύλλογο, «ο 
ελληνικός στρατός το 1940 στην 
Αλβανία, ήταν στρατός κατοχής» 
και, παράλληλα, διότι «μεταξύ Αλ-
βανίας και Ελλάδος υπάρχει ο νό-
μος του εμπολέμου».  
Στην επιστολή του ο Σύλλογος ζη-
τά από την Ελλάδα να αναγνωρίσει 
και το «τσάμικο». 
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Άρθρο για το «τσάμικο» 
 

1 Απριλίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Albania» φιλοξενεί ολοσέ-
λιδο άρθρο με τίτλο: «Πώς οι τσά-
μηδες στήριξαν τον Αντιφασιστικό 
Αγώνα», γραμμένο από το συνερ-
γάτη της Ibrahim Hoxha.  

Ο αρθρογράφος προσπαθεί ουσια-
στικά να αποδείξει ότι «οι τσάμηδες 
πολέμησαν εναντίον των φασι-
στών», προσπαθώντας έτσι να τους 
απαλλάξει από την κατηγορία ότι 
ήταν συνεργάτες των φασιστώ. 

 
 
Δημοσίευμα σχετικά με το θέμα της λειτουργίας πυρηνικού 

σταθμού παραγωγής ενέργειας 
 

1 Απριλίου 2010: Ο Ιταλός πολιτι-
κός στην Περιφέρεια της Απουλίας 
Νατάλε Παρίζι, σημειώνει η εφη-
μερίδα «Shqip», προειδοποίησε χθες 
δημοσίως τους Αλβανούς να μη χά-
νουν χρόνο με πολιτικές δηλώσεις 
που έρχονται από την Ιταλία για το 
ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικού 
σταθμού παραγωγής ρεύματος 
στην Αλβανία.  

Ο Παρίζι χαρακτήρισε «πολιτικό 
παιχνίδι του Μπερλουσκόνι» τις 
δηλώσεις που έκανε ο Ιταλός πρω-
θυπουργός στην εφημερίδα 
Gazzetta del Mezzogiorno πριν από 
μερικές ημέρες, όπου μίλησε για το 
ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικού 
σταθμού παραγωγής ρεύματος 
στην Αλβανία. 

 
 

Εορτασμοί για την επέτειο ένταξης της Αλβανίας  
στο ΝΑΤΟ 

 
2 Απριλίου 2010: Σήμερα το βράδυ 
στα Τίρανα η κυβέρνηση θα διορ-
γανώσει εκδηλώσεις, με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης ενός έτους 
από την ένταξη της Αλβανίας στο 
ΝΑΤΟ.  
Στις εκδηλώσεις αναμένεται να 
λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Ber-

isha και η ανώτερη πολιτική ηγεσία 
της χώρας. Παραμένει άγνωστο 
εάν θα συμμετάσχει η αντιπολί-
τευση, βουλευτές της οποίας δήλω-
ναν χθες άγνοια για τις εκδηλώσεις 
που διοργανώνει η κυβέρνηση. 
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Ο υπουργός Ενέργειας για την προοπτική κατασκευής πυρηνι-
κού σταθμού στην Αλβανία 

 
6 Απριλίου 2010: Ο υπουργός Οικο-
νομίας και Ενέργειας της Αλβανίας 
Dritan Prifti, αναφέρει η «Shqip», μι-
λώντας για την κατάσταση που ε-
πικρατεί στον Φορέα Διανομής 
Ρεύματος (OSSH), δήλωσε ότι η κα-
τάσταση στον Φορέα θα βελτιωθεί 
και ότι ο Φορέας έχει προγραμμα-
τίσει επενδύσεις ύψους 200 εκατ. 
ευρώ.  
Μετά την κριτική που δέχθηκε ο 
OSSH από βουλευτές και από τον 
Ρυθμιστικό Φορέα Ενέργειας, σχο-
λιάζει η εφημερίδα, οι δηλώσεις 
Prifti έρχονται ως παρηγοριά.  
Ο Prifti τοποθετήθηκε επίσης και 
για τον πυρηνικό σταθμό που φη-
μολογείται ότι θα κατασκευαστεί 

στην Αλβανία, δηλώνοντας: «Δεν 
μπορώ να πω ότι η στιγμή που θα 
έχουμε πυρηνικό σταθμό στην Αλ-
βανία ανήκει στο άμεσο μέλλον, 
διότι μας χρειάζεται χρόνος για να 
προετοιμαστούμε». Τέλος, η εφημε-
ρίδα «Shqip» αναφέρεται στις άδειες 
που το υπουργείο Ενέργειας έχει 
χορηγήσει σε ξένες εταιρείες με το 
καθεστώς της εκχώρησης δικαιω-
μάτων, για την ανέγερση μικρών, 
κυρίως, υδροηλεκτρικών σταθμών.  
Το 50% των αδειών αυτών, γράφει η 
εφημερίδα, χορηγήθηκε σε ιταλικές 
εταιρείες και ακολουθούν γερμανι-
κές, αυστριακές, ισραηλινές, νορ-
βηγικές και ελληνικές. 

 
 
Επανεμφάνιση του «Αλβανικού Εθνικού Στρατού» (U.K.SH.) 

 
6 Απριλίου 2010: Ο αποκαλούμενος 
«Αλβανικός Εθνικός Στρατός» 
(UKSH - Ushtria Kombetare 
Shqiptare), σύμφωνα με τον ειδησε-
ογραφικό τηλεοπτικό σταθμό 
«News 24» και τον ειδησεογραφικό 
ιστότοπο «Balkanweb», έκανε την 
επανεμφάνισή του.  
Με ανακοίνωση στο διαδίκτυο, την 
οποία απέστειλε και στα Μ.Μ.Ε. 
των Τιράνων, του Κοσόβου, των 
Σκοπίων, του Πρέσεβο και του 
Ουλκίν Μαυροβουνίου, ο UKSH ε-
νημερώνει ότι ξεκίνησε τις προε-
τοιμασίες για τις πρώτες στρατιω-

τικές επιχειρήσεις με στόχο την ί-
δρυση της «Εθνικής Αλβανίας». 
Αρχικά οι επιχειρήσεις, τιονίζεται 
στην ανακοίνωση, θα ξεκινήσουν 
ση Μιτροβίτσα στο βόρειο τμήμα 
του Κοσόβου και στη συνέχεια θα 
επεκταθούν στην «Ιλλυρίδα». 
«Ο UKSH είναι εις γνώση των τε-
λευταίων γεγονότων στην Μιτροβί-
τσα και την Ιλλυρίδα, όπου μεγάλες 
δυνάμεις έχουν περικυκλώσει και 
προκαλούν τον αλβανικό πληθυ-
σμό στην περιοχή της Ιλλυρίδας, 
ιδίως στο Τέτοβο και στα περίχωρα. 
Γι΄ αυτό και το Γενικό Επιτελείο του 
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AKSH, αποφάσισε να ξεκινήσει 
στην Ιλλυρίδα τις πρώτες στρατιω-
τικές επιχειρήσεις», αναφέρεται 
στην ανακοίνωση. Ο UΚSH κάνει 
έκκληση στους αλβανούς πολίτες 
στην Ιλλυρίδα να αποφεύγουν τα 
αστυνομικά μπλόκα των σκοπια-
νών, διότι αυτά θα βρεθούν στο 
στόχαστρο των επιθέσεων του 
UKSH. Στην ανακοίνωσή του ο 
UKSH επισημαίνει, μεταξύ άλλων, 
ότι «ήρθε ο καιρός να απαλλαγού-
με από τους σέρβους, σλαβο-
μακεδόνες και έλληνες κατακτητές, 

οι οποίοι ούτε στιγμή δε σταμάτη-
σαν να σκοτώνουν αθώο αλβανικό 
πληθυσμό που ζει στα πατροπαρά-
δοτα εδάφη του, γι΄ αυτό και ο πό-
λεμος είναι αναπόφευκτος».  
Στο τέλος η ανακοίνωση του UKSH 
κάνει έκκληση στους πρώην μαχη-
τές του UCK Κοσόβου, του UCK των 
Αλβανών των Σκοπίων και του 
UCK Πρεσέβου και Μεντβέγκιε 
(στη Νότια Σερβία) να ενωθούν για 
ένα σκοπό, την ένωση των αλβανι-
κών εδαφών και τη δημιουργία της 
«Εθνικής Αλβανίας». 

 
 

«Το υπουργείο Παιδείας ξεχνά τις μειονότητες» 
 

6 Απριλίου 2010: Η αντιπολιτευό-
μενη εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
φιλοξενεί άρθρο με τον τίτλο «Το 
υπουργείο Παιδείας ξεχνά τις μειο-
νότητες», στο οποίο αναφέρει ότι το 
υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 
της Αλβανίας το 2009 δε δαπάνησε 
ούτε ένα λεκ για τη μετάφραση και 
εκτύπωση σχολικών εγχειριδίων 

για τα δημοτικά σχολεία των εθνι-
κών μειονοτήτων στη χώρα, μολο-
νότι ο κρατικός προϋπολογισμός 
είχε προβλέψει 19 εκατ. λεκ για το 
σκοπό αυτό.  
Η εφημερίδα δεν αναφέρει λεπτο-
μέρειες για ποιες μειονότητες δεν 
εκτυπώθηκαν βιβλία. 

 
 

Δορυφόρος για τα ναρκωτικά του χωριού Λαζαράτι 
 

6 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με τη 
χθεσινή φιλοκυβερνητική εφημερί-
δα «Koha Jone», το χωριό Λαζαράτι 
αποτελεί «ένα μελανό σημείο» για 
την Αλβανία, το οποίο μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο και τη φιλελευθε-
ροποίηση των θεωρήσεων.  
Η κυβέρνηση και το υπουργείο Ε-
σωτερικών έχουν θέσει ως στόχο 

και έχουν αναθέσει στην αλβανική 
αστυνομία να εξαφανίσει για πά-
ντα από τον χάρτη της καλλιέρ-
γειας και της διακίνησης ναρκωτι-
κών αυτό το χωριό που για 20 συνε-
χή έτη έχει υπάρξει σχεδόν «κράτος 
εν κράτει».  
Ο αρχηγός της Αλβανικής Αστυνο-
μίας Hysni Burgaj προειδοποίησε 
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τους υφισταμένους του, κατά τη 
διάρκεια επίσκεψής του στο Αργυ-
ρόκαστρο για την ανάλυση των πε-
πραγμένων του πρώτου τριμήνου, 
πως το φαινόμενο του χασίς του 
Λαζαρατίου έχει στοιχίσει πολύ 
ακριβά στην Αλβανία και πως δε 
θα επιτρέψει εξαιτίας ενός μόνο 
χωριού να μην επωφεληθούν όλοι 

οι Αλβανοί πολίτες της φιλελευθε-
ροποίησης των θεωρήσεων.  
Ο Burgaj δήλωσε επίσης ότι μέσω 
δορυφόρου μπορούν να εντοπι-
στούν όλα τα αγροτεμάχια όπου 
καλλιεργούνται ναρκωτικές ουσίες 
και βάσει αυτών των παρακολου-
θήσεων να υπάρξει επέμβαση σε 
κάθε γωνιά του Αργυροκάστρου.

 
 

Παγκόσμια Τράπεζα προσδιορίζει τις επενδύσεις  
στις Ακτές του Νότου 

 
7 Απριλίου 2010: Η Παγκόσμια 
Τράπεζα, γράφει η εφημερίδα «Al-
bania» του Σαββάτου, ενέκρινε στις 
22 Μαρτίου, με τη συγκατάθεση της 
αλβανικής κυβέρνησης, το αναθε-
ωρημένο σχέδιο διαχείρισης των 
Ακτών το οποίο έχει κυρίως ως 
στόχο να βοηθήσει την αλβανική 
κυβέρνηση να αναπτύξει τον του-
ρισμό στις ακτές του Ιονίου.  
Το σχέδιο, αρχικής δαπάνης 38,5 
εκατ. δολ., συνεχίζει η εφημερίδα, 
θα στηρίξει με επενδύσεις:  
1) τον καθαρισμό της περιοχής του 
Πόρτο Ρομάνο από επικίνδυνες ου-
σίες,  
2) τη διαμόρφωση χώρου για στερεά 
απόβλητα στους Αγ. Σαράντα και 
σημείου μεταφοράς από τη Χειμάρ-
ρα για τα στερεά απόβλητα,  
3) Την ανακαίνιση του λιμένος των 
Αγ. Σαράντα ώστε να δέχεται και 
οχηματαγωγά για τουρίστες προς 
τις ακτές του Ιονίου,  
4) Σύστημα ύδρευσης-αποχέτευσης 
στους Αγ. Σαράντα,  

5) Επενδύσεις στις τοπικές κοινωνί-
ες των χωριών των ακτών του Ιονί-
ου,  
6) Στήριξη της προστασίας του Ε-
θνικού Πάρκου του Βουθρωτού 
στους Αγ. Σαράντα. 
Τις τελευταίες ημέρες η εφημερίδα 
«Shekulli» έγραψε ότι η Παγκόσμια 
Τράπεζα υπέκυψε στις πιέσεις της 
κυβέρνησης Berisha και δέχθηκε να 
χρηματοδοτήσει την αφαλάτωση 
εκτάσεων στο Πόρτο Ρομάνο που 
ανήκουν στον βόσνιο επιχειρημα-
τία Νταμίρ Φάζλιτς.  
Ο Φάζλιτς, γράφει η εφημερίδα, 
αγόρασε πολύ φθηνά τις εκτάσεις 
αυτές με την υπόδειξη της κόρης 
του πρωθυπουργού Berisha και τώ-
ρα με την αφαλάτωση που θα χρη-
ματοδοτήσει η Παγκόσμια Τράπε-
ζα, η τιμή των εδαφών αυτών θα 
εκτιναχθεί στα ύψη.  
Οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες 
κατηγόρησαν επίσης την Παγκό-
σμια Τράπεζα ότι υπέκυψε σε πιέ-
σεις του Berisha και δέχθηκε να με-
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ταφέρει χρήματα που προορίζο-
νταν για σχέδια έργων στους δή-
μους Μπερατίου και Ελμπασάν που 
ελέγχονται από την αντιπολίτευση 
στο δήμο Σκόδρας που ελέγχεται 
από το ΔΚ του Berisha.  

Οι ίδιοι οι δήμαρχοι αυτών των πό-
λεων, σύμφωνα με τις αντιπολιτευ-
όμενες εφημερίδες, χαρακτήρισαν 
την αποστολή της Παγκόσμιας 
Τράπεζας στην Αλβανία ως «ανα-
ξιόπιστη». 

 
 
Σχετικά με το ζήτημα της φιλελευθεροποίησης των θεωρήσεων 

 
7 Απριλίου 2010: Όπως σχολιάζει 
στο σημερινό της φύλλο η εφημερί-
δα «Shqip», η υπόσχεση της αλβανι-
κής κυβέρνησης ότι οι πολίτες της 
θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθε-
ρα χωρίς θεωρήσεις από αυτό κιό-
λας το καλοκαίρι δεν έχει πολλές 
πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.  
Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύ-
τηκε στην ιστοσελίδα EUobserver, 
γράφει η εφημερίδα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ακόμη δεν έχει παρου-
σιάσει την έκθεση σχετικά με την 
εκπλήρωση των απαιτούμενων κρι-
τηρίων για τη φιλελευθεροποίηση 
των θεωρήσεων για την Αλβανία 
και τη Βοσνία, τη στιγμή που η Ευ-
πωπαϊκή ΄Ενωση έχει αποφασίσει 
από πέρυσι την άρση των θεωρή-
σεων για την ΠΓΔΜ, το Μαυροβού-
νιο και τη Σερβία.  
Το άρθρο στην EUobserver αναφέ-
ρεται σε πηγές της Ε.Ε., που υπο-
στηρίζουν πως η Επιτροπή θα πα-
ρουσιάσει την έκθεση κατά τη 
διάρκεια αυτού του μήνα και μια 

ενδεχόμενη σύσταση δε θα παρου-
σιαστεί πριν από τον Ιούνιο. Σύμ-
φωνα με τις πηγές του αρθρογρά-
φου Αουγκουστίν Παλόκαϊ, η Βοσ-
νία βρίσκεται σε καλύτερη θέση 
από την Αλβανία.  
Στην περίπτωση της Βοσνίας, συ-
νεχίζει το άρθρο, υπάρχει μια πολι-
τική πίεση εντός της Ε.Ε. για την 
κατάργηση των θεωρήσεων πριν 
από τις γενικές εκλογές του Οκτω-
βρίου. Το ζήτημα είναι πολύ λεπτό 
στη μοιρασμένη σε διαφορετικές 
εθνότητες Βοσνία, όπου οι μου-
σουλμάνοι χρειάζονται θεωρήσεις 
εισόδου, ενώ οι σέρβοι και οι κροά-
τες μπορούν να πάρουν διαβατήρια 
από τη Σερβία και την Κροατία και 
να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία.  
Στο μεταξύ, καταλήγει το άρθρο, η 
τρέχουσα πολιτική κατάσταση 
στην Αλβανία με την αντιπολίτευ-
ση να αρνείται να προσέλθει στο 
Κοινοβούλιο μπορεί να έχει επι-
πτώσεις στις σχέσεις της χώρας με 
την Ε.Ε. 
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Σχόλια και αντιδράσεις για την ομιλία του πρόεδρου  
της Δημοκρατίας Τόπι προς τους επικεφαλής  

των θρησκευτικών δογμάτων 
 

7 Απριλίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Shqip» φιλοξενεί ολοσέλιδο 
αφιέρωμα στην προχθεσινή παρα-
σημοφόρηση με το μετάλλιο Σκε-
ντέρμπεη των επικεφαλής των τεσ-
σάρων κυριοτέρων θρησκευτικών 
δογμάτων από πλευράς του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας και τις δη-
λώσεις του για τη γλώσσα της λα-
τρείας.  
Ειδικότερα, με δηλώσεις του στην 
εφημερίδα «Shqip», ο γνωστός για 
τις εθνικιστικές του θέσεις ιστορι-
κός και πρώην βουλευτής του κόμ-
ματος του Meta, Pellumb Xhufi, επι-
σημαίνει ότι «το έργο των επικεφα-
λής των θρησκευτικών κοινοτήτων 
δεν είναι απόλυτα διαφανές και 
υπεράνω κριτικής ώστε να δικαιο-
λογεί την υψηλότερη διάκριση ό-
πως είναι το μετάλλιο Σκεντέρ-
μπεη». Μολαταύτα, προσθέτει ο 
Xhufi, η παρασημοφόρηση είναι 
κάτι το θετικό.  
Στη συνέχεια των δηλώσεών του ο 
Xhufi υπογραμμίζει ότι βρίσκει σω-
στή την παρατήρηση του προέδρου 
Topi αναφορικά με τον κίνδυνο εμ-
φάνισης του θρησκευτικού φοντα-
μενταλισμού και άλλων ακραίων 
θρησκευτικών φαινομένων.  
Ο Xhufi δράττεται της ευκαιρίας να 
επαναλάβει την κριτική προς την 
κυβέρνηση για το σχέδιό της να κά-
νει απογραφή του πληθυσμού με 
συμπερίληψη ερωτήματος περί της 

θρησκευτικής ταυτότητας των πο-
λιτών.  
Ως προς τις δηλώσεις Topi για χρή-
ση της αλβανικής στις θρησκευτι-
κές τελετές, ο Xhufi δήλωσε και τα 
ακόλουθα: «Δυστυχώς βλέπουμε 
ότι σήμερα οι θρησκευτικές μας 
κοινότητες, μουσουλμανικές ή και 
χριστιανικές, έχουν γεμίσει με αλ-
λοδαπούς κληρικούς ή και 
΄΄συμβούλους΄΄, οι οποίοι προέβη-
σαν σε ένα μεγάλο έργο αναθεώ-
ρησης, το οποίο απομακρύνει τις 
κοινότητες αυτές από τις καλύτερες 
παραδόσεις τους. Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι όχι μόνο εμάς που δεν πι-
στεύουμε, αλλά και πολλούς πι-
στούς τους ξενίζει όταν ακούν τα 
θρησκευτικά κείμενα στην ελληνι-
κή βυζαντινή ή την αραβική γλώσ-
σα. Εμείς κατανοούμε και επιτρέ-
πουμε τη χρήση της ελληνικής στις 
λειτουργίες που γίνονται στη Μειο-
νότητα, μπορούμε να κατανοήσου-
με και την προσωρινή παρουσία 
έλληνα μητροπολίτη στο Αργυρό-
καστρο, δεν μπορούμε όμως να κα-
τανοήσουμε την μόνιμη παρουσία 
ελλήνων αρχιερέων επικεφαλής 
όλων σχεδόν των ορθόδοξων επαρ-
χιών από τα Τίρανα, το Μπεράτι, το 
Αργυρόκαστρο και την ΄΄κατοχή΄΄ 
της Ιεράς Συνόδου από κληρικούς 
άλλης χώρας. Το ίδιο μπορεί να λε-
χθεί και για τους πολυάριθμους 
αλλοδαπούς αρχιερείς που βρίσκο-
νται επικεφαλής της Επισκοπικής 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 18 -

 

Συνόδου Αλβανίας και των καθολι-
κών ταγμάτων, καθώς και για τις 
απόπειρες προσανατολισμού της 
αλβανικής ισλαμικής κοινότητας 
προς τα αραβικά βεχαμπιστικά μο-
ντέλα».  
Κληρικοί των κυριότερων θρη-
σκειών σε ορισμένες μεγάλες πό-
λεις της χώρας, γράφει η σημερινή 
«Shqip», υποστηρίζουν τις δηλώσεις 
Topi ότι οι θρησκευτικές τελετές θα 
πρέπει να γίνονται στην αλβανική 
γλώσσα.  
Μερικοί όμως, σημειώνει η εφημε-
ρίδα, υποστηρίζουν ότι μερικές 
προσευχές και τελετές δεν μπορούν 
να μεταφραστούν στην αλβανική, 
διότι χάνουν την αξία τους, γι΄ αυτό 
θα πρέπει να ακούγονται «στη 
γλώσσα που τις είπε ο Θεός».  
Κληρικοί της Μουφτείας Σκόδρας, 
γράφει η εφημερίδα, υποστηρίζουν 
ότι οι προσευχές στην ισλαμική 
θρησκεία σε όλο τον κόσμο γίνο-
νται μόνο στα αραβικά.  
«Εφόσον ο Δημιουργός μετέφερε τα 
μηνύματα στον προφήτη Μωάμεθ 
στην αραβική γλώσσα, είναι εντε-
λώς λογικό η προσευχή να γίνεται 
στα αραβικά. Υπό αυτή την έννοια, 
οι μουσουλμάνοι πιστοί σε όλο τον 
κόσμο θεωρούν καθήκον και ικα-
νοποίηση να προσεύχονται στην 
αραβική»- ισχυρίζονται στη μου-
φτεία Σκόδρας.  
Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή της 
Σκόδρας δηλώνουν ότι οι λειτουρ-
γίες γίνονται μόνο στην αλβανική.  

Ο ορθόδοξος ιερέας Aleksander Pet-
ani δηλώνει επίσης ότι η λειτουργία 
γίνεται στην αλβανική.  
Ο ορθόδοξος ιερέας Κωνσταντίν 
Πρίφτι, συνεχίζει η «Shqip», δηλώνει 
ότι όλες οι τελετές στην εκκλησία 
γίνονται στην αλβανική. Σε όλες τις 
εκκλησίες της περιφέρειας της Αυ-
λώνας, συνεχίζει ο ιερέας, η λει-
τουργία γίνεται στην αλβανική, ε-
κτός από τις περιοχές όπου υπάρχει 
μειονότητα όπως στους Δρυμάδες 
και Χειμάρρα, όπου η λειτουργία 
γίνεται στην ελληνική.  
Ο Μουφτής Αυλώνας Hito Shako, 
συνεχίζει η «Shqip», δήλωσε ότι α-
ποσπάσματα από το Κοράνι θα 
πρέπει οπωσδήποτε να ακούγονται 
στα αραβικά.  
«Δεν μπορούν να μεταφραστούν 
στην αλβανική διότι χάνουν την 
έννοιά τους» - δηλώνει ο Shako.  
Και ο μουφτής του Ελμπασάν Agim 
Duke, σύμφωνα με την εφημερίδα, 
υποστηρίζει ότι «τα χωρία του Κο-
ρανίου μπορούν να λεχθούν μόνο 
στην αραβική, διότι σε κάθε άλλη 
γλώσσα δεν ακούγονται ωραία».  
Ο ορθόδοξος ιερέας του Ελμπασάν, 
σημειώνει η εφημερίδα, υποστηρί-
ζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος, μολονότι 
Έλληνας, στις τελετές μιλά πάντα 
στην αλβανική και γι΄αυτό του αξί-
ζουν συγχαρητήρια.  
Τέλος, οι μουφτήδες Φίερι και 
Λούσνιας, αναφέρει η εφημερίδα 
Shqip, υποστηρίζουν ότι όλες οι τε-
λετές στα τζαμιά γίνονται στην 
αλβανική, με εξαίρεση μερικά απο-
σπάσματα.

 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 19 -

 

Συνέντευξη του πρόεδρου του ΚΕΑΔ Βαγγέλη Ντούλε 
 

8 Απριλίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Sot» αναδημοσιεύει ολοσέ-
λιδα συνέντευξη που έδωσε στον 
τηλεοπτικό σταθμό «Alsat» ο πρόε-
δρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες, 
ο οποίος απαντά σε σειρά ερωτή-
σεων τόσο για θέματα σχετικά με 
την ελληνική μειονότητα, όσο και 
για τη γενικότερη πολιτική κατά-
σταση στην Αλβανία. Παραθέτουμε 
στη συνέχεια, σε ακριβή μετάφρα-
ση, τις κυριότερες ερωτήσεις και τις 
αντίστοιχες απαντήσεις του προέ-
δρου του ΚΕΑΔ: 
Ερώτηση: Η ίδρυση του νέου κόμ-
ματος της ελληνικής μειονότητας 
σημαίνει διάσπαση της μειονότη-
τας; 
Απάντηση: Δε σημαίνει διάσπαση. 
Πρέπει να είναι σαφές ότι 
αντιπροσωπευτικός φορέας της 
ελληνικής εθνικής μειονότητας 
είναι η «Ομόνοια», στην οποία 
μετέχουν αλβανοί πολίτες 
ελληνικής καταγωγής.  Το ΚΕΑΔ γεννήθηκε ως κάτι το α-
παραίτητο το 1992, όταν στην «Ο-
μόνοια» απαγορεύτηκε με νόμο να 
συμμετάσχει στις εκλογές.  
Ορισμένα άτομα σε ορισμένες χρο-
νικές περιόδους και για ζητήματα 
που τους είχαν προκαλέσει προσω-
πική δυσαρέσκεια αποπειράθηκαν 
να ιδρύσουν κάτι το διαφορετικό.  
Ιδρύθηκε στο παρελθόν ο σύλλογος 
«ΠΥΡΡΟΣ», ένα άλλο κόμμα που 
αποσπάστηκε από το ΚΕΑΔ. Δεν 
είχε μέλλον, όπως επίσης κρίνουμε 
ότι δεν θα έχουν μέλλον κι αυτές οι 
απόπειρες. Τα πολιτικά κόμματα 

δεν είναι αποτέλεσμα των επιθυ-
μιών ενός ή μερικών ατόμων.  
Ερώτηση: Μετέχει και ο Βαγγέλης 
Τάβος; 
Απάντηση: Δεν είναι θέμα μόνο 
της θέλησης μερικών προσώπων. 
Είναι οι άνθρωποι που έχουν υπη-
ρετήσει σε πολλά συστήματα, που 
είχαν πολλές θέσεις και που γίνε-
ται ξεκάθαρο ότι μοναδικός τους 
στόχος είναι να εξασφαλίσουν υ-
ψηλά πόστα στη διοίκηση.  
Είναι να λυπάται κανείς που γίνε-
ται κατάχρηση με ονόματα, συμπε-
ριλαμβανομένου και αυτού του Τά-
βου. Και αυτό γίνεται σε μια στιγμή 
που διαψεύστηκε επίσημα η συμμε-
τοχή τους. Κι αυτό δείχνει τη σοβα-
ρότητα αυτών των ανθρώπων. Α-
μέσως, σε μια επόμενη φάση έρχε-
ται η διάψευση από αυτούς τους 
ανθρώπους, ότι δεν έχουν καμία 
σχέση με τέτοιες απόπειρες. 
Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ένας νέος κύκλος στις από-
πειρες του ΔΚ που ξεκίνησαν πριν 
από τις εκλογές της 28ης Ιουνίου με 
στόχο τη διάσπαση της ελληνικής 
μειονότητας.  
Με την απόφαση του ΚΕΑΔ να μη 
συνεχίσει τη συνεργασία με το ΔΚ 
ξεκίνησε ανοικτός αντιπερισπα-
σμός για προσέγγιση της «Ομό-
νοιας» με το ΔΚ και εξουδετέρωση 
του ΚΕΑΔ. Αυτό όμως απέτυχε, διό-
τι «Ομόνοια» και ΚΕΑΔ κατέβασαν 
υποψηφίους και πέτυχαν το εκλο-
γικό τους αποτέλεσμα. Μολονότι 
έπαθαν ζημία στις εκλογές, ωστόσο 
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άντεξαν. Αφού δεν πέτυχε η διά-
σπαση της συνεργασίας, ξεκίνησαν 
οι προσπάθειες διάσπασης του 
ΚΕΑΔ. Ούτε αυτό το πέτυχαν. Α-
πομακρύνθηκαν 4-5 άτομα με πολύ 
υψηλό κόστος. 
Ερώτηση: Κόστος για ποιον; 
Απάντηση: Για την κοινωνία και το 
αλβανικό κράτος. Υπήρξε απομά-
κρυνση 5 ατόμων από το ΚΕΑΔ, μια 
θέση υπουργού, μία άλλη 
υποδιευθυντή Υποθηκοφυλακείων, 
επίσης του γενικού διευθυντή της 
Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης.  
Εάν στη δημοκρατία η ανάληψη 
αυτών των πόστων γίνεται με α-
ντάλλαγμα την προδοσία των πο-
λιτικών πεποιθήσεων και την απο-
μάκρυνση από το κόμμα, τότε αυτή 
η δημοκρατία δε βρίσκεται στο σω-
στό δρόμο.  
Αυτά τα άτομα δελεάστηκαν να 
φύγουν από το ΚΕΑΔ με αντάλ-
λαγμα υψηλά πόστα.  
Οι άνθρωποι του ΚΕΑΔ που συντά-
χθηκαν με το ΔΚ έχουν μεγαλύτερη 
εξουσία σήμερα από ό,τι είχαν όταν 
το ΚΕΑΔ συνεργαζόταν με το ΔΚ.  
Πού βρίσκεται η αποτυχία; Με όλα 
αυτά υπάρχει κόστος και για το ΔΚ, 
άνθρωποι που δούλεψαν για αυτό 
το κόμμα μένουν έξω από τα γρα-
φεία και δεν τους δέχεται κανείς 
για να τους δώσει πόστα, ενώ αυτοί 
που αποχώρησαν από το ΚΕΑΔ εί-
ναι σήμερα σε υψηλά πόστα.  
Απέτυχε η προσπάθεια για διά-
σπαση του ίδιου του ΚΕΑΔ, απέτυχε 
και η απόπειρα για διάσπαση της 
«Ομόνοιας».  

Πήγε ο υπουργός με μοχλό στο χέρι 
και έσπασε τη θύρα των γραφείων 
της «Ομόνοιας» στους Αγ. Σαρά-
ντα. Αυτό το είχε κάνει ο Gazidede, 
και τώρα το κάνει ο υπουργός και ο 
τέως υπουργός της κυβέρνησης Ber-
isha. Απέτυχε και αυτός.  
Η «Ομόνοια» θα προχωρήσει στο 
συνέδριό της τέλη Απριλίου και θα 
δώσει λύση στα προβλήματά της.  
Μετά την αποτυχία ιδρύθηκε ο πο-
λιτικός σχηματισμός. Εκείνοι οι ο-
ποίοι στις εκλογές της 28ης Ιουνίου 
έθεσαν υποψηφιότητα με το ΔΚ στο 
τέλος του 2009 ιδρύουν το νέο κόμ-
μα στη μειονότητα. Πώς μπορεί 
άραγε ένας άνθρωπος που άλλαξε 
κόμμα να έχει το δημόσιο πρόσωπο 
να ζητήσει οι άνθρωποι να τον α-
κολουθήσουν γνωρίζοντας τις θέ-
σεις και τα προσωπικά του συμφέ-
ροντα; 
Ερώτηση: Παίζουν αυτό το παιχνί-
δι για κάποια θέση εργασίας; Πόση 
υποστήριξη μπορούν να βρουν αυ-
τά τα άτομα και το νέο κόμμα για 
τα συμφέροντα της ελληνικής 
μειονότητας; 
Απάντηση: Την απάντηση μας τη 
δίνει η πραγματικότητα. Εμείς εί-
χαμε την πεποίθηση και ενεργήσα-
με έτσι ώστε να μη μετατραπούμε 
σε κόμμα που τροφοδοτείται από 
την εξουσία. Πρέπει να δώσουμε 
προσοχή στο γεγονός ότι η εξουσία 
σε μετατρέπει σε έναν οργανισμό 
που εξαρτάται από αυτήν και από 
τη συμμετοχή σε αυτήν, και εμείς 
υποφέραμε από αυτό. Ευτυχώς για 
μας, οι συνέπειες ήταν σοβαρές, όχι 
όμως μοιραίες.  



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 21 -

 

Όταν συγκαλέσαμε το επιτελείο 
μας και αποφασίσαμε να μη συ-
νεργαστούμε με το ΔΚ, τότε όλη η 
εξουσία, που μέχρι τότε θεωρούσα-
με ότι μας είχε δοθεί και θεωρού-
σαμε ότι μας τροφοδοτούσε, στρά-
φηκε εναντίον μας.  
Εμείς, όπως κανένα άλλο πολιτικό 
κόμμα, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με 
μια επίθεση, όχι ενός κόμματος, 
αλλά αυτή τη φορά είχαμε αντιμέ-
τωπο το κόμμα-κράτος. Δεν υπήρξε 
κρατική δομή, αρχίζοντας απο τις 
μυστικές υπηρεσίες, που να μη με-
τείχε στην επίθεση εναντίον του 
ΚΕΑΔ.  
Για το ΔΚ η εξουδετέρωση του 
ΚΕΑΔ μετετράπη σε μια δεύτερη 
θεμελιώδη υπόθεση, διότι το ΚΕΑΔ 
δημιούργησε προηγούμενο, σήκωσε 
κεφάλι, και το παράδειγμα αυτό 
δεν έπρεπε να υπήρχε, είτε, πιο ξε-
κάθαρα, θα έπρεπε να μετατραπεί 
σε ένα παράδειγμα του τι παθαίνει 
εκείνος που διαχωρίζει τη θέση του 
από το μεγάλο κόμμα. Για κακή 
μας τύχη, και ο σύμμαχός μας το 
ΣΚ συνέβαλε εμείς να τιμωρηθούμε 
με αυτόν τον τρόπο.  
Το ΣΚ δεν υπερασπίστηκε την ψή-
φο μας. Το ΣΚ συνεργάστηκε ώστε 
οι ψήφοι του ΚΕΑΔ να θεωρηθούν 
ψήφοι ενός άλλου κόμματος, αντι-
πάλου του ΣΚ. Έχουμε συνταρα-
κτικά στοιχεία ότι στο Αργυρόκα-
στρο οι εκπρόσωποι του ΣΚ δεν 
προσανατολίζονταν στην κατεύ-
θυνση ότι η ψήφος για το ΚΕΑΔ ή-
ταν άμεσα ψήφος και για αυτούς, 
αλλά έκαναν πλειστηριασμούς για 

την αγοραπωλησία των ψήφων του 
ΚΕΑΔ.  
Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώ-
τηση σε σχέση με τη συνέχιση της 
συμμαχίας του ΚΕΑΔ με το ΣΚ, ο 
Ντούλες τόνισε την ανάγκη διαφά-
νειας των εκλογών της 28ης Ιουνί-
ου, θέμα το οποίο χαρακτήρισε «υ-
πόθεση όχι μόνο του ΣΚ, αλλά κά-
θε υπεύθυνου πολίτη αυτής της 
χώρας», προσθέτοντας ότι «η ελεύ-
θερη ψήφος στην Αλβανία ποδοπα-
τήθηκε, όπως στο χωριό Ρουσντίε» 
και υπαινισσόμενος ευθέως τις 
σχετικές αναφορές στην έκθεση 
του ΟΑΣΕ. Το ΚΕΑΔ, πρόσθεσε, δε 
ζητά αλλαγή των συσχετισμών που 
προέκυψαν από τις εκλογές, τονίζει 
όμως ότι το πολιτικό σύστημα κιν-
δυνεύει από τη στιγμή που έστω και 
μια ψήφος δεν πάει στον προορισμό 
της.  
«Ο κάθε πολίτης δεν μπορεί να δε-
χτεί η χώρα του να είναι χώρα που 
αμφισβητεί τις εκλογές», τόνισε ο 
Ντούλες, ο οποίος στη συνέχεια 
πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε σε 
συνθήκες που, ανεξάρτητα του τι 
μπορεί να έχει κάνει το ΣΚ σε βά-
ρος του ΚΕΑΔ, διαπιστώνουμε ότι 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες 
για σοβαρές πρωτοβουλίες που θα 
ξεκινούσαν με τη διαφάνεια των 
εκλογών και θα συνεχίζονταν με 
την τροποποίηση του εκλογικού 
κώδικα».  
Τέλος, ο Ντούλες απάντησε και 
στις ακόλουθες ερωτήσεις για το 
θέμα της Κορυτσάς και για τον 
τρόπο επίλυσης του πολιτικού α-
διεξόδου: 
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Ερώτηση: Για το θέμα της «Ομό-
νοιας», υπήρξαν επεισόδια στην 
Κορυτσά, κατηγορείται ο εκεί πρόε-
δρος του παραρτήματος για κατα-
χρήσεις με τις θεωρήσεις. 
Απάντηση: Υπήρξε δήλωση της 
Δημοκρατικής Ένωσης της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας, πιο πολύ 
πρόκειται για προπέτασμα καπνού 
παρά για πραγματικότητα.  
Υπήρξε μια εκλογική διαδικασία 
στο παράρτημα Κορυτσάς, η οποία 
ξεκίνησε στην Κορυτσά εν αγνοία 
των δομών της «Ομόνοιας» και ε-
ξαιτίας των αντιπαραθέσεων για 
τις εκλογές στη διάρκεια μιας συ-
ζήτησης, οι πλευρές άρχισαν να 
αλληλοκατηγορούνται.  
Δεν μπορεί να υπάρξει άποψη για 
τον πρόξενο ή τους υπόλοιπους μό-
νο βάσει δηλώσεων στον τύπο.  
Το προεδρείο της «Ομόνοιας» έθεσε 
σε διαθεσιμότητα τις δύο πλευρές 
στο παράρτημα Κορυτσάς και μετά 
την ολοκλήρωση των εξελίξεων θα 
συνεχιστούν οι εκλογές στο παράρ-
τημα. 
Ερώτηση: Πώς μπορεί να επιλυθεί 
η πολιτική κρίση στη χώρα; Θα αρ-
κούσε να ανοίξει μόνο ένα δείγμα 

από τις κάλπες για να ικανοποιη-
θούν τα αιτήματα της αντιπολίτευ-
σης, ή θα πάμε σε πρόωρες εκλο-
γές; 
Απάντηση: Τα πράγματα αυτά έ-
χουν λεχθεί και είναι ξεκάθαρα. 
Υπάρχει μια λύση την οποία εμείς 
ονομάζουμε μεγάλο συμβιβασμό 
και υπάρχουν ακόμα δυνατότητες 
υλοποίησής της. Έχουμε την ατζέ-
ντα - τότε τι μας μένει;  
Να βρούμε τον τρόπο συνεργασίας 
μεταξύ ΔΚ και ΣΚ, τον χρονικό 
ορίζοντα υλοποίησης της ατζέντας. 
Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά.  
Σε αυτό το διάστημα τα πνεύματα 
θα έχουν κατευναστεί, η συνεργα-
σία θα έχει φέρει καρπούς. Τα απτά 
επιτεύγματα θα ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των μεγάλων 
πολιτικών κομμάτων. Μπορεί να 
είναι θέμα ενός ή δύο ετών.  
Νομίζω ότι μια προθεσμία ενάμιση 
χρόνου θα ήταν ιδανική και θα πα-
ρήγαγε ενέργειες.  
Εντός αυτού του χρονικού ορίζοντα 
θα βλέπαμε ξεκάθαρα και τις ε-
κλογές. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, το 
οποίο είναι το ιδανικό σενάριο, δεν 
πρέπει να φοβόμαστε τις εκλογές.

 
 
Αντίδραση του υπουργείου Εσωτερικών σε δημοσιεύματα σχε-

τικά με τις θεωρήσεις 
 

8 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip» το υπουργείο 
Εσωτερικών διέψευσε δημοσιεύμα-
τα εφημερίας, σύμφωνα με τα ο-
ποία η φιλελευθεροποίηση των θε-

ωρήσεων για την Αλβανία βρίσκε-
ται σε κίνδυνο λόγω της μη εκπλή-
ρωσης των κριτηρίων και είναι σε 
χειρότερη μοίρα σε σχέση με τη 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 23 -

 

Βοσνία και τα χαρακτήρισε ως πα-
ραπληροφόρηση από τα Μ.Μ.Ε.  
Η ανακοίνωση του υπουργείου έ-
γραφε τα εξής:  
«Τώρα που γνωρίζει πλέον ξεκά-
θαρα ότι δεν μπορεί να εμποδίσει 
τη διαδικασία της φιλελευθεροποί-
ησης των θεωρήσεων, ο κ. Rama 
χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Ε. που ο ίδιος 
ελέγχει για να επιτεθεί κατά της 
γοργής προόδου της Αλβανίας στην 
εκπλήρωση των κριτηρίων, αξιολο-
γημένης θετικά από όλους τους 
εμπειρογνώμονες και τους ευρω-
παϊκούς παράγοντες».  

Με την ευκαιρία αυτή το υπουργείο 
Εσωτερικών «διαβεβαιώνει ακόμη 
μια φορά τους αλβανούς πολίτες, 
ότι λόγω της απόλυτης αφοσίωσής 
της στην εκπλήρωση των κριτηρίων 
για τη φιλελευθεροποίηση των θε-
ωρήσεων, η Αλβανία επιδεικνύει 
σήμερα στους ευρωπαίους εταί-
ρους, όχι μόνο την εκπλήρωση των 
απαιτούμενων εργασιών, αλλά και 
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών 
στον τομέα της ασφάλειας, του συ-
νοριακού ελέγχου κ.ά.». 

 
 

Γερμανο-αλβανικό οικονομικό Φόρουμ 
 

9 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip» στο οικονομικό 
γερμανο-αλβανικό Φόρουμ που 
διοργανώθηκε στη Γερμανία πα-
ρουσία του πρόεδρου της Δημοκρα-
τίας Topi και με τη συμμετοχή επι-
χειρηματιών και αξιωματούχων της 
αλβανικής κυβέρνησης συζητήθη-

καν οι πιθανότητες περαιτέρω οι-
κονομικής και επιχειρηματικής συ-
νεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.  
Ο επικεφαλής του εμπορικού επι-
μελητηρίου στην ομιλία του κάλεσε 
τους γερμανούς επενδυτές να δρα-
στηριοποιηθούν στο αλβανικό ε-
μπόριο και τον τουρισμό. 

 
 

Τιμήσαμε τους φίλους μας με τα κοιμητήρια 
 

9 Απριλίου 2010: Η κυβέρνηση, 
σύμφωνα με τη σημερινή «Gazeta 
Shqiptare», χαιρέτισε χθες την επι-
κύρωση από το αλβανικό Κοινο-
βούλιο της Ελληνοαλβανικής Συμ-
φωνίας η οποία προβλέπει την κα-
τασκευή δύο στρατιωτικών νεκρο-
ταφείων για τους έλληνες στρατιώ-

τες που έπεσαν στον Ελληνοϊταλι-
κό πόλεμο.  
Ο υπουργός Επικρατείας Gensc 
Pollo, σημειώνει η εφημερίδα, έκανε 
αυτές της δηλώσεις απαντώντας σε 
ερώτηση δημοσιογράφου, στη συ-
νάντηση που είχε στην Αυλώνα με 
φοιτητές αυτής της πόλης με θέμα 
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«Η Ευρώπη ανάμεσα σε εμένα και 
εσένα».  
Με την επικύρωση της Συμφωνίας, 
δήλωσε ο Pollo, οι Αλβανοί απέδει-
ξαν ότι σέβονται τους νεκρούς του 
πολέμου. «Η Αλβανία, όπως και 
άλλες χώρες της Βαλκανικής, γνώ-
ρισε πολέμους. Και είδε συμμαχικά 
και εχθρικά στρατεύματα να έρχο-
νται στο έδαφός της. Είναι στην 
παράδοση των πολιτισμένων ε-
θνών, αφού τελειώσει ο πόλεμος 
και αποκατασταθεί η ειρήνη μετα-
ξύ νικητών και ηττημένων, όπως 
και να είναι αυτή η ειρήνη, να σέ-
βονται τον απαράβατο κανόνα που 

απαιτεί να τιμηθούν οι στρατιώτες 
εχθρικού ή συμμαχικού στρατού 
που έπεσαν επί του εδάφους μιας 
χώρας. Εμείς δώσαμε αυτό το πα-
ράδειγμα κατά τη μεταπολίτευση 
είτε με τους στρατιώτες που ανή-
καν στον φασιστικό στρατό και έ-
πεσαν στον πόλεμο, είτε με τους 
στρατιώτες της Μεγάλης Βρετανίας 
που ήταν σύμμαχός μας. Γι΄αυτό 
και στην προκειμένη περίπτωση με 
τους έλληνες στρατιώτες που έπε-
σαν στην Αλβανία κατά τον Ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο, δεν έχουμε λόγο 
να κάνουμε εξαιρέσεις» - δήλωσε ο 
υπουργός Pollo. 

 
 
Κατάσχεση 155 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Βοσνία με προέ-

λευση από την Αλβανία 
 

9 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», επτά άτομα συ-
νελλήφθησαν από τις αστυνομικές 
αρχές της Βοσνίας με την κατηγο-
ρία της διακίνησης ναρκωτικών ου-

σιών, ενώ κατασχέθηκαν 155 κιλά 
χασίς από φορτηγό το οποίο πι-
στεύεται ότι προερχόταν από την 
Αλβανία μέσω Μαυροβουνίου. 

 
 

Κατηγορίες για τη δράση των Μυστικών Υπηρεσιών  
στην ΠΓΔΜ 

 
10 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», υπάρχουν υπό-
νοιες ότι ακατοίκητα σπίτια σε δια-
φορετικές περιοχές στην ΠΓΔΜ 
χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυν-
ση Ασφαλείας και Αντικατασκοπί-
ας (DSK) του υπουργείου Εσωτερι-
κών Υποθέσεων της ΠΓΔΜ για α-
νακρίσεις.  

Το γεγονός αυτό το επιβεβαιώνει ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Αλβανών 
Πολιτικών Κρατουμένων 
(SHBPSH), Shpetim Polozani.  
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ε-
σωτερικών, Ivo Kotevski διέψευσε 
τις υπόνοιες και τις απέδωσε σε 
συμφέροντα των Μ.Μ.Ε. 
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Δηλώσεις Goran Bogdanovic 

 
10 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip» ο Σέρβος υπουρ-
γός για το Κοσσυφοπέδιο, Γκόραν 
Μπογκντάνοβιτς σχολίασε χθες το 
ιδεολόγημα της «Μεγάλης Αλβανί-
ας».  
Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν κάποιος 
προσπαθήσει να εφαρμόσει τη 
πλατφόρμα του Koco Danaj ή κάτι 
παρόμοιο, οι συνέπειες θα ήταν 
απρόβλεπτες και θα επηρεαζόταν η 

ασφάλεια και η ειρήνη σε όλη την 
περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα 
με την εφημερίδα, ο Μπογκντάνο-
βιτς, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «εί-
ναι καιρός η διεθνής κοινότητα να 
απαντήσει δυναμικά και άμεσα 
στην προπαγάνδα, παίρνοντας το 
σπίρτο από τα χέρια αυτών που ε-
πιθυμούν ξανά την α?r?άφλεξη 
στην περιοχή». 

 
 

Νέα καταγραφή για 189.579 περιουσίες 
 

11 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
χθεσινή φιλοκυβερνητική εφημερί-
δα «Panorama», το Γραφείο Καταχώ-
ρησης Ιδιοκτησιών ξεκίνησε την 
καταχώρηση 189.575 ακινήτων στις 
αστικές περιοχές της Αλβανίας.  
Η νέα καταγραφή προβλέπεται να 
διαρκέσει δυο χρόνια και να ολο-
κληρωθεί τον Απρίλιο του 2012.  

Το Γραφείο Καταχώρησης Ιδιοκτη-
σιών υπέγραψε σύμβαση με τη δα-
νική εταιρεία Blominfo A/S για την 
αρχική ηλεκτρονική καταγραφή 50 
περιοχών της Αλβανίας στις Τίρα-
να, Λέζια, Λούσνια, Σκόδρα, Καβά-
για, Κρούγια, Κούκες, Λατς, Ελ-
μπασάν, Φίερι, Αργυρόκαστρο, 
Δυρράχιο και Μπεράτ. 

 
 
Η Konfidustria προτρέπει τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλά-

δα να φέρουν τις καταθέσεις τους στην Αλβανία 
 

12 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με τις 
εφημερίδες «Telegraf» και «Gazeta 
Shqiptare», η Ένωση Αλβανικών 
Βιομηχανιών Konfindustria καλεί 
τους Αλβανούς μετανάστες στην 
Ελλάδα να μεταφέρουν τις κατα-
θέσεις τους από το ελληνικό στο 
αλβανικό τραπεζικό σύστημα, λό-

γω των δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζουν οι ελληνικές τράπεζες από την 
οικονομική κρίση.  
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της 
Konfindustria, Gjergji Buxuku, «το 
αλβανικό τραπεζικό σύστημα είναι 
ασφαλέστερο» και προστατεύεται 
από την οικονομική και τραπεζική 
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κρίση στην Ελλάδα, παρόλο που 
ένα μέρος του αποτελείται από θυ-
γατρικές ελληνικών τραπεζών, διό-
τι η αλβανική νομοθεσία απαγο-
ρεύει τη μεταφορά μεγάλων χρη-
ματικών ποσών από τις θυγατρικές 
στις μητρικές τράπεζες.  

Σύμφωνα με τον Buxuku, οι Αλβα-
νοί μετανάστες έχουν όλες τις δυ-
νατότητες να χρησιμοποιήσουν με 
αποτελεσματικότητα τα κεφάλαια 
και τις γνώσεις που έχουν αποκτή-
σει στη χώρα τους, όπου οι ανάγκες 
είναι μεγάλες. 

 
 

Σκληρή κριτική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
προς την Αλβανία 

 
13 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», ο εισηγητής για 
την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο κ. Νικόλαος Χουντής έχει 
συντάξει σχέδιο ψηφίσματος σχετι-
κά με την πορεία της χώρας προς 
την Ε.Ε.  
Στο σχέδιο, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, εκφράζεται εξαρχής δυσα-
ρέσκεια για την πολιτική και θε-
σμική κρίση που διέρχεται η Αλβα-
νία μετά την ολοκλήρωση των τε-
λευταίων κοινοβουλευτικών εκλο-
γών.  
Με βάση την αξιολόγηση της έκθε-
σης ΟΑΣΕ/ODHIR, σύμφωνα με την 
οποία οι εκλογές εκπλήρωσαν το 
μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων, 
το σχέδιο τονίζει τις διαπιστωμένες 
παρατυπίες, κυρίως ως προς τη 
διαφάνεια της διαδικασίας, την πί-
εση και τον εκφοβισμό των ψηφο-
φόρων, το μητρώο των εκλογέων 
και την παρακολούθηση της κατα-
μέτρησης των ψήφων.  
Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου τονίζει ότι οι 
πολιτικές, κοινωνικές και οικονομι-

κές μεταρρυθμίσεις απαιτούν δια-
κομματική συναίνεση.  
Ως προς την οικονομία η Αλβανία 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή οικο-
νομική ανάπτυξη, η οποία αποφέ-
ρει χαμηλά έσοδα από φόρους.  
Το γεγονός αυτό εντείνει την ανα-
σφάλεια στην απασχόληση και 
βλάπτει ουσιωδώς τα δικαιώματα 
των εργαζόμενων.  
Το σχέδιο τονίζει τη σημασία για το 
κράτος δίκαιου της διασφάλισης 
ενός αμερόληπτου δικαστικού συ-
στήματος, διαφανούς, αποτελεσμα-
τικού και ανεξάρτητου από τον έ-
λεγχο και τις πιέσεις της κυβέρνη-
σης, ενώ επαναλαμβάνεται η έκ-
κληση για ανεξαρτησία των συ-
νταγματικών θεσμών.  
Ως προς τη διοίκηση το σχέδιο υπο-
στηρίζει ότι οι αλβανικές αρχές 
πρέπει να δώσουν τέλος στις πελα-
τειακές πρακτικές των πολιτικών 
διορισμών.  
Στο σχέδιο γίνεται έκκληση στην 
αλβανική κυβέρνηση για σεβασμό 
των δικαιωμάτων των συνδικάτων, 
ώστε να μην εμποδίζονται οι δρα-
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στηριότητές τους και οι απεργίες 
στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ το 
σχέδιο ζητεί παράλληλα την εγγύ-
ηση της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε. 
Σύμφωνα με τον εισηγητή κ. Χου-
ντή, συνεχίζει η εφημερίδα, η δια-
φθορά παραμένει πρόβλημα για 
την Αλβανία, παρά τα μέτρα που 
έχει λάβει η κυβέρνηση. Γίνεται έκ-
κληση για περαιτέρω προσπάθεια 
στην καταπολέμηση του οργανω-
μένου εγκλήματος, του ξεπλύματος 
χρημάτων, της διακίνησης ανθρώ-
πων και ναρκωτικών ουσιών.  
Σοβαρή ανησυχία αποτελεί η ενδο-
οικογενειακή βία και η σεξουαλική 
εκμετάλλευση γυναικών και παι-
διών.  

Τα δυο θετικά σημεία του σχεδίου 
ψηφίσματος είναι η έκκληση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
γρήγορη φιλελευθεροποίηση των 
θεωρήσεων, καθώς και η αξιολόγη-
ση των σχέσεων της Αλβανίας με 
τους γείτονες στην περιοχή.  
Το σχέδιο που αριθμεί 25 παρα-
γράφους, καταλήγει η εφημερίδα, 
θα συζητηθεί αρχικά στην επιτρο-
πή εξωτερικών υποθέσεων και, με-
τά από τις αλλαγές που ενδεχομέ-
νως θα ζητήσουν οι διάφορες πολι-
τικές ομάδες, θα τεθεί προς ψήφιση 
στη συνεδρίαση της ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
 

Επίσκεψη του Ιταλού ΥΠΕΞ Φρατίνι στα Τίρανα 
 

13 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
«Gazeta Shqiptare» και άλλες εφημε-
ρίδες, ο Ιταλός ΥΠΕΞ Φράνκο Φρα-
τίνι δήλωσε χθες από τα Τίρανα, 
όπου πραγματοποίησε επίσκεψη, 
ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει 
κατά προτεραιότητα το αίτημα της 
Αλβανίας για βοήθεια από την Ιτα-
λία για την εκπλήρωση της διπλω-
ματικής της αποστολής σε χώρες με 
τις οποίες έχει διπλωματικές σχέ-
σεις, αλλά δεν έχει διπλωματική 
και προξενική αντιπροσωπεία σε 
αυτές.  
Η εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» σχο-
λιάζει ότι το αίτημα της Αλβανίας 
προς τη Ρώμη μπορεί να περιπλέξει 
κάπως τις σχέσεις με την Τουρκία, 
καθώς η Αλβανία τον προηγούμενο 

Δεκέμβριο είχε υπογράψει Μνημό-
νιο Κατανόησης με την Τουρκία 
ακριβώς για τη διπλωματική και 
προξενική εκπροσώπηση. Παράλ-
ληλα, ο Φρατίνι δήλωσε χθες ότι η 
Αλβανία θα λάβει την απάντηση 
σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση 
των θεωρήσεων στη σύνοδο που θα 
πραγματοποιηθεί στο Σαράγεβο 
στις 2 Ιουνίου. «Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει αναλύσει την πρόοδο 
που έχει συντελεστεί στην Αλβανία 
και ο πολιτικός μας στόχος είναι η 
ανακοίνωση να γίνει στις 2 Ιουνίου, 
ενώ η εφαρμογή της φιλελευθερο-
ποίησης να αρχίσει από το φθινό-
πωρο», δήλωσε ο Φρατίνι μετά από 
τη συνάντησή του με τον Αλβανό 
ομόλογό του Ilir Meta, ενώ αναφε-
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ρόμενος στην πολιτική κρίση που 
αντιμετωπίζει η Αλβανία τόνισε ότι 
«Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η 
Αλβανία βρίσκεται μπροστά σε μια 
αποφασιστική στιγμή ως προς το 
ευρωπαϊκό της μέλλον. Πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι όλες οι πολιτι-
κές δυνάμεις βρίσκονται ενώπιον 
μιας μεγάλης ευκαιρίας και πα-
ράλληλα μιας μεγάλης ευθύνης, η 
οποία έχει να κάνει με το ότι όλες 
μαζί πρέπει να συνεργαστούν για 
να οδηγήσουν την Αλβανία στην 
Ε.Ε.» Ο Φρατίνι εξέφρασε επίσης 
την αισιοδοξία του για το ευρωπαϊ-
κό μέλλον της Αλβανίας. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, η Αλβανία και η περιο-
χή των Βαλκανίων δεν έχουν άλλη 
προοπτική εκτός από την ένταξή 
τους στην Ε.Ε., αλλά η κάθε χώρα 
πρέπει να εξεταστεί σύμφωνα με 
την πρόοδο που έχει σημειώσει. Σε 
αυτό το σημείο ο Φρατίνι δήλωσε 
ότι η Αλβανία έχει κάνει μεγάλα 
βήματα και πως η Ιταλία την υπο-
στηρίζει σε αυτή τη διαδικασία.  
Ο Φρατίνι μεταξύ άλλων δήλωσε 
ότι η Ιταλία θα προσπαθήσει ώστε 
η Αλβανία να λάβει θετική απά-
ντηση στο αίτημά της να αποκτήσει 
το καθεστώς της υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας εντός αυτού του έ-
τους. Σύμφωνα με την ίδια εφημε-
ρίδα, οι συζητήσεις του Ιταλού 
ΥΠ.ΕΞ. με τους Αλβανούς αξιωμα-
τούχους περιέλαβαν και ενεργεια-
κά θέματα, και ειδικότερα τη συ-
νεργασία στον τομέα της ανανεώ-
σιμης ενέργειας και το ζήτημα της 
κατασκευής πυρηνικής μονάδας 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας.  
Ο πρωθυπουργός Sali Berisha, σε 
δηλώσεις που έκανε μετά από τη 
συνάντηση που πραγματοποίησε 
με τον Φρατίνι, επιβεβαίωσε ότι εί-
ναι αποφασισμένος για την υλο-
ποίηση αυτού του σχεδίου σε συ-
νεργασία με τους ιταλούς.  
Πιο συγκεκριμένα, ο Berisha δήλω-
σε: «Συζητήσαμε για τη συνεργα-
σία στον τομέα της πυρηνικής ε-
νέργειας και επιθυμώ να χαιρετίσω 
την πρόσφατη συνάντηση περί αυ-
τού του θέματος μεταξύ του Μπερ-
λουσκόνι και του Σαρκοζί για να 
επανεξεταστεί η δυνατότητα χρή-
σης αυτού του ενεργειακού τομέα».  
Ο Φρατίνι από τη μεριά του ανα-
φέρθηκε και στη συνεργασία των 
δύο χωρών για το σχέδιο του «Άξο-
να 8», τονίζοντας ότι για το σκοπό 
αυτό πρόκειται να γίνει στα Τίρανα 
συνάντηση των αρμόδιων υπουρ-
γών.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Shqip», ο Φρατίνι κατά τη διάρκεια 
της ολιγόωρης επίσκεψής του στην 
Αλβανία δεν είχε καμία συνάντηση 
με εκπροσώπους της αντιπολίτευ-
σης. Επίσημα τουλάχιστον η ατζέ-
ντα του ιταλού ΥΠΕΞ, αναφέρει η 
εφημερίδα, δεν περιελάμβανε συ-
νάντηση ούτε καν με τον πρόεδρο 
του ΣΚ Edi Rama. Τέλος, σύμφωνα 
με τις εφημερίδες, ο Φρατίνι υπέ-
γραψε χθες το μεσημέρι με τον 
ΥΠΕΞ της Αλβανίας Ilir Meta πρω-
τόκολλο αναπτυξιακής συνεργασί-
ας, ενώ είχε συνάντηση και τον 
ΠτΔ Bamir Topi. 
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Στοιχεία για το αλβανικό ΑΕΠ 

 
13 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», το Ινστιτούτο 
Στατιστικής ανέφερε χθες ότι το 
ακαθόριστο εγχώριο προϊόν σημεί-
ωσε πτώση τους τρεις τελευταίους 
μήνες του προηγούμενου έτους, ε-
πιβεβαιώνοντας έτσι τις προβλέ-
ψεις των εμπειρογνωμόνων.  

Αυτή είναι η πρώτη φορά, σημειώ-
νει η εφημερίδα, που η Αλβανία 
σημειώνει τριμηνιαία οικονομική 
ύφεση, από τότε που το Ινστιτούτο 
Στατιστικών ξεκίνησε να μετρά αυ-
τόν τον δείκτη πριν από δυο χρόνια. 

 
 

Tα Τίρανα καταργούν τις θεωρήσεις για τους σέρβους, το Βελι-
γράδι όχι 

 
14 Απριλίου 2010: Όπως σχολιάζει 
στο σημερινό της φύλλο η εφημερί-
δα «Shqip», ένα μήνα μετά τις δη-
λώσεις του ΥΠΕΞ Ilir Meta από το 
Βελιγράδι ότι θα καταργηθούν οι 
θεωρήσεις για τους Σέρβους που 
επισκέπτονται την Αλβανία, η αλ-
βανική κυβέρνηση πραγματοποίη-
σε την υπόσχεση αυτή. Σύμφωνα 
με επίσημη ανακοίνωση του Υ-
πουργικού Συμβουλίου, η κυβέρνη-
ση ενέκρινε χθες μια τροποποίηση 
στην απόφαση «για τον καθορισμό 
των κριτηρίων, διαδικασιών και εγ-
γράφων για την είσοδο, διαμονή 
και μεταχείριση αλλοδαπών στην 
Αλβανία».  

Με αυτή την απόφαση, σχολιάζει η 
εφημερίδα, εισάγεται η φιλελευθε-
ροποίηση του καθεστώτος των θε-
ωρήσεων για την προσωρινή δια-
μονή των σέρβων πολιτών στην 
Αλβανία. Σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα, στις συναντήσεις που πραγ-
ματοποίησε ο ΥΠΕΞ Meta με Σέρ-
βους επισήμους δεν έλαβε καμία 
δέσμευση για την κατάργηση των 
θεωρήσεων με την Αλβανία.  
Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι Αλ-
βανοί πολίτες χρειάζονται θεώρηση 
εισόδου για να επισκεφθούν την 
Σερβία. 

 
 
Ανησυχίες για την εκπροσώπηση των Αλβανών στην απογραφή 

του πληθυσμού στην ΠΓΔΜ 
 

14 Απριλίου 2010: Όπως σχολιάζει 
στο σημερινό της φύλλο η εφημερί-

δα «Shqip», η ΠΓΔΜ εξακολουθεί να 
εφαρμόζει μια θεσμική πολιτική 
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που δεν λαμβάνει υπόψη τα συμ-
φέροντα των Αλβανών που αποτε-
λούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού της γειτονικής χώρας.  
Ο κρατικός φορέας στατιστικών ε-
ρευνών (ESHS) ανήγγειλε ότι η α-
πογραφή του πληθυσμού στην 
ΠΓΔΜ θα διεξαχθεί από τις 1-15 
Απριλίου του 2011, ενώ για την 
πραγματοποίηση του σχεδίου έ-
χουν εξασφαλιστεί 14 εκατ. ευρώ.  
Στην απογραφή, στην οποία θα 
υπάρχει και ερώτημα για την εθνι-
κότητα, εκτός του πληθυσμού θα 
καταμετρηθούν και οι οικίες, ενώ, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, θα ε-
φαρμοστούν παρόμοιες μέθοδοι με 
την απογραφή του 2002 και θα α-
πασχοληθούν σε αυτήν 20.000 άτο-
μα.  
Τα αποτελέσματα της απογραφής 
αναμένεται να δοθούν στη δημο-
σιότητα το αργότερο μέχρι τον Ιού-
λιο του 2012.  
Η αλβανική πλευρά, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, έχει εκφράσει έντο-
νη ανησυχία για τη συμμετοχή των 
αλβανών τόσο στην οργάνωση όσο 
και στη διεκπεραίωση της διαδικα-
σίας αυτής, καθώς υποστηρίζεται 
ότι στη νέα απογραφή θα υπάρχει 
μικρή ή ενίοτε και μηδενική οργα-
νωτική συμμετοχή των αλβανόφω-
νων.  

Ο κρατικός φορέας στατιστικών ε-
ρευνών δεν έχει κάνει γνωστό πώς 
θα επιλυθεί το ζήτημα της εκπρο-
σώπησης των αλβανών στο φορέα 
αυτό και της ενεργούς συμμετοχής 
τους στη διαδικασία της απογρα-
φής.  
Η διευθύντρια του φορέα Μπλαγκί-
τσα Νοβκόφσκα αρνήθηκε, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα, να εφαρ-
μοστεί σε αυτό το θεσμό το πνεύμα 
της συμφωνίας της Αχρίδας ως 
προς την εκπροσώπηση του αλβα-
νικού πληθυσμού.  
Το ζήτημα αυτό, συνεχίζει η εφη-
μερίδα, έχει προκαλέσει αντιδρά-
σεις στους αλβανούς της ΠΓΔΜ, 
παρόλο που το κόμμα του Αλί Αχ-
μέτι συμμετέχει στον κυβερνητικό 
συνασπισμό.  
Η εφημερίδα αναφέρεται στο ίδιο 
άρθρο και στην πρόσφατη συνέ-
ντευξη του πρώην προέδρου του 
Δημοκρατικού Κόμματος των Αλ-
βανών της ΠΓΔΜ Arber Xhaferi σε 
σκοπιανή εφημερίδα, στην οποία ο 
Xhaferi δήλωσε ότι σκοπεύει να α-
ποσύρει την υπογραφή του από τη 
Συμφωνία της Αχρίδας και υπο-
στηρίζει ότι η «Μακεδονία» έχασε 
την ευκαιρία να λειτουργήσει σε 
ενιαίο πλαίσιο ως πολυεθνικό κρά-
τος.

 
 

 
 
 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 31 -

 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Topi υπέγραψε το διάταγμα για τη 
Συμφωνία για τα κοιμητήρια των Ελλήνων πεσόντων του Ελλη-

νοϊταλικού πολέμου 
 

14 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
«Shqip» και άλλες εφημερίδες, ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλ-
βανίας Bamir Topi εξέδωσε χθες το 
διάταγμα για την Ελληνοαλβανική 
συμφωνία για την κατασκευή κοι-
μητηρίων των Ελλήνων στρατιω-
τών που έπεσαν στην Αλβανία κα-
τά τη διάρκεια του δευτέρου πα-
γκοσμίου πολέμου, η οποία είχε 
υπογραφεί το Φεβρουάριο του 2009 
και κυρώθηκε πρόσφατα από το 
αλβανικό Κοινοβούλιο.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ι-
στοσελίδα της Προεδρίας, ο πρόε-
δρος της Δημοκρατίας  υπέγραψε το 
διάταγμα για το νόμο 10256, με η-
μερομηνία 25.03.2010, για «την κύ-
ρωση της Συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλί-

ου της Δημοκρατίας της Αλβανίας 
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας για την έρευνα, την 
εκταφή, την αναγνώριση και την 
ταφή των Ελλήνων στρατιωτών 
που έπεσαν στην Αλβανία κατά τη 
διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέ-
μου το 1940-1941 και για την κατα-
σκευή κοιμητηρίων για αυτούς ε-
ντός του εδάφους της Δημοκρατίας 
της Αλβανίας».  
Το διάταγμα έχει τον αριθμό 6500 
και υπεγράφη πριν από δυο ημέρες, 
αλλά, σύμφωνα με τις εφημερίδα, 
δημοσιεύτηκε χθες.  
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέ-
γραψε χθες τα διατάγματα και για 
μερικούς ακόμα νόμους που εγκρί-
θηκαν πρόσφατα από το Κοινοβού-
λιο. 

 
 
Συμφωνία κοινοβουλευτικής συνεργασίας του Σοσιαλιστικού 
Κινήματος Ολοκλήρωσης με το Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ενό-

τητα (PDU) 
 

14 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με εί-
δηση που μετέδωσε ο ειδησεογρα-
φικός τηλεοπτικός σταθμός «News 
24», σε συνάντηση που είχαν σήμε-
ρα στην έδρα του Σοσιαλιστικού 
Κινήματος Ολοκλήρωσης ο πρόε-
δρος του κόμματος αυτού Ilir Meta 
και ο πρόεδρος του PDU (Κόμμα για 
Δικαιοσύνη και Ενότητα, ένα από 
τα δύο «κόμματα των τσάμηδων», 

το οποίο εκπροσωπείται με δύο 
βουλευτές στην αλβανική Βουλή, 
Shpetim Idrizi συμφώνησαν για την 
επισημοποίηση της συνεργασίας 
των δύο κομμάτων εντός και εκτός 
του αλβανικού Κοινοβουλίου.  
Οι δύο αρχηγοί τόνισαν ότι η συ-
νεργασία αυτή εντάσσεται στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας 
για ενίσχυση των θεσμών και για 
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επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της 
χώρας.  
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντη-
ση ο Ilir Meta τόνισε, μεταξύ άλ-
λων, ότι «η σημερινή συνάντηση 
είχε ως στόχο να θέσει τις βάσεις 
μιας ρεαλιστικής και ουσιαστικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο κομ-
μάτων εντός και εκτός Κοινοβουλί-
ου» και πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση της Αλβανίας είναι η 
υπ’αρ. 1 προτεραιότητα για τις δύο 
πολιτικές δυνάμεις, ως εκ τούτου η 
συνεργασία των δύο κομμάτων ε-
ντός και εκτός Κοινοβουλίου θα 
αφορά κάθε θέμα που αφορά τη 
σταθεροποίηση των θεσμών, τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης και τα 
ζητούμενα της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης της χώρας - «αλλά, ταυ-
τόχρονα, και τα προβλήματα και τα 
ζητήματα που εκπροσωπεί με ιδιαί-
τερο τρόπο το Κόμμα για Δικαιοσύ-
νη και Ενότητα θα έχουν την υπο-
στήριξή μας», κατέληξε ο Meta.  
Από τη μεριά του ο πρόεδρος του 
PDU Shpetim Idrizi τόνισε ότι υ-

πάρχουν πολλά θέματα, για τα ο-
ποία οι δύο πολιτικές δυνάμεις μοι-
ράζονται τις ίδιες απόψεις, ότι και 
τα δύο κόμματα είναι δεσμευμένα 
στην ευρωπαϊκή προοπτική της 
Αλβανίας και ότι το PDU έχει υπο-
στηρίξει διαρκώς όλες τις διαδικα-
σίες που αφορούν την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση της χώρας.  
«Για τον κ. Meta και για το Σοσια-
λιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης θα 
ήθελα να εκφράσω μια ιδιαίτερα 
θετική γνώμη, γιατί είναι από τις 
λίγες πολιτικές δυνάμεις που το 
΄΄τσάμικο΄΄ ως πρόβλημα ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων το έχουν στο 
πρόγραμμά τους, και σε αυτό το 
σημείο έχουμε βρει πλήρη συνεν-
νόηση, ως προς το ότι πρόκειται για 
ένα πρόβλημα δικαιοσύνης, ένα 
πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, και η επίλυσή του σίγουρα θα 
ενδυναμώσει και τις απαραιτήτως 
καλές σχέσεις που εμείς πρέπει να 
έχουμε με το ελληνικό κράτος», κα-
τέληξε στις δηλώσεις του ο Idrizi.

 
 
Σχετικά με την κοινοβουλευτική συνεργασία Meta και Idrizi 

 
15 Απριλίου 2010: Όλες οι σημερι-
νές εφημερίδες αναφέρονται στην 
επίσημη συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ του Ilir Meta, προέδρου του 
Σοσιαλιστικού Κινήματος Ολοκλή-
ρωσης και του Shpetim Idrizi, προέ-
δρου του «τσάμικου κόμματος» 
PDU.  

Η εφημερίδα «Korieri» αναφέρει ότι 
«ο τσάμης βουλευτής Shpetim Idrizi 
εξέφρασε την αντίθεσή του για το 
διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας σχετικά με την 
επικύρωση της συμφωνίας για τη 
κατασκευή των κοιμητηρίων των 
ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν 
στην Αλβανία το 1940-1941».  
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Ο Idrizi δήλωσε ότι ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έχει τη δική του γνώ-
μη και είναι δικαίωμά του να τηρή-
σει αυτή τη στάση. Ο Idrizi υπενθύ-
μισε ότι το κόμμα του έχει κάνει 
σαφή εδώ και καιρό στο Κοινοβού-
λιο τη θέση του ως προς τη συμφω-
νία των κοιμητηρίων και πως είχε 
συγκεκριμένο σχέδιο αντίδρασης 
για το ζήτημα αυτό.  
Ο Idrizi δήλωσε επίσης: «Αναμφι-
σβήτητα, επειδή το πρώτο πράγμα 
που εμείς έχουμε ζητήσει ξεκάθαρα 
και στο Κοινοβούλιο είναι η αμοι-
βαιότητα των σχέσεων μεταξύ των 
δυο χωρών, αυτό σημαίνει ότι δεν 
υποχωρούμε, αντιθέτως θα εντεί-
νουμε την απαίτησή μας για τη κα-

τασκευή κοιμητηρίων του τσάμικου 
πληθυσμού στην Ελλάδα».  
Η εφημερίδα «Shqip» αναφερόμενη 
στη συμφωνία των δύο κομμάτων 
σχολιάζει: «Θεωρητικά αλλά και 
πρακτικά, η σημασία αυτής της 
πράξης συνδέεται όχι μόνο με τη 
θεσμική θέση του Ilir Meta στην κυ-
βέρνηση, αλλά και για το λόγο ότι η 
συνεργασία αυτή κατ΄ ανάγκη είναι 
ένα σήμα για το άνοιγμα αυτού του 
ζητήματος στις σχέσεις μεταξύ της 
Ελλάδας και της Αλβανίας. Για να 
το πούμς αλλιώς, αυτή η στιγμή 
μπορεί να θεωρηθεί ως παύση της 
σιωπής που έχουν τηρήσει μέχρι 
στιγμής τα Τίρανα». 

 
 

Ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες  
 

15 Απριλίου 2010: Η εφημερίδα 
«Ballkan» αναφέρεται σήμερα σε 
άρθρο της στη συμφωνία για τις 
θαλάσσιες ζώνες μεταξύ της Ελλά-
δας και της Αλβανίας, ενώ ρεπορ-
τάζ με το ίδιο σχεδόν περιεχόμενο 
μετέδωσε χθες στο βραδινό δελτίο 
του και ο τηλεοπτικός σταθμός «Top 
Channel».  
Η «Ballkan» αναφέρει τα εξής: «Ένα 
χρόνο μετά από την υπογραφή της 
ελληνο-αλβανικής συμφωνίας α-
νησυχητικές λεπτομέρειες βγήκαν 
στο φως.  
Από αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα 
προσπαθεί να αποκτήσει μια πε-
τρελαϊκή ζώνη. Επίσης, σύμφωνα 
με τη συμφωνία, η Αθήνα γίνεται 
τρίτη πλευρά και στα σύνορα με 

την Ιταλία, θέμα το οποίο προκαλεί 
αντιδράσεις στην επίσημη Ρώμη. 
Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν ανα-
φερθεί και παλαιότερα από διπλω-
μάτες που συμμετείχαν στις δια-
πραγματεύσεις για την επίτευξη 
της συμφωνίας.  
Η βόρεια περιοχή του Ιουνίου που 
αρχίζει στο βορά των Παξών, γύρω 
από την Κέρκυρα, στον κόλπο της 
Ηγουμενίτσας και μέχρι βόρεια της 
νήσου Ερείκουσας μετά το Σαζάν 
είναι πλούσια σε πετρέλαιο και αέ-
ριο. Αξιολογείται ότι στην περιοχή 
υπάρχουν περίπου 4 δις βαρέλια 
πετρελαίου και 1 δις κυβικά μέτρα 
αερίου.  
Η Αλβανία γνώριζε για την ύπαρξη 
του πετρελαίου από 1960 από τους 



 
 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                       ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 

- 34 -

 

σοβιετικούς, αλλά το βάθος καθι-
στά αδύνατη την εκμετάλλευσή 
τους.  
Πηγές του ΥΠΕΞ στην Ελλάδα δή-
λωσαν πως σε αυτή την περιοχή 
του Ιουνίου μπορούν να εξαχθούν 
αποθέματα πετρελαίου, ακριβώς 
όπως και στην περιοχή Μαρίνζ του 
Φίερι. Η ελληνική πλευρά ήταν έ-
τοιμη να συζητήσει κάθε άλλο μέ-
ρος της συμφωνίας εκτός από το 
γνωστό σημείο ΄΄Ιόνιο 5΄΄. Σε αυτές 

τις περιοχές αρχίζουν τα θαλάσσια 
ρεύματα του Ιονίου, που είναι γνω-
στά για τη ταχύτητά τους και στο 
μέλλον είναι δυνατό να μετατραπεί 
σε πηγή καθαρής ενέργειας».  
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ο 
γνωστός Αλβανός συγγραφέας Is-
mail Kadare ανέβαλε την επίσκεψή 
του στην Ελλάδα λόγω του περι-
στατικού που συνέβη στην Ελλάδα 
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

 
 

«Η Αλβανία είναι έτοιμη για τη φιλελευθεροποίηση  
των θεωρήσεων» 

 
15 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», ο πρόεδρος της 
αντιπροσωπείας για τη ΝΑ Ευρώπη 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έ-
ντουαρντ Κούκαν, σε διάσκεψη που 
οργανώθηκε χθες στις Βρυξέλλες 
παρουσία και του πρωθυπουργού 
της Αλβανίας Sali Berisha, υποστή-
ριξε η Αλβανία είναι πλέον έτοιμη 
για τη φιλελευθεροποίηση του κα-

θεστώτος των θεωρήσεων με την 
Ε.Ε.  
Ο Κούκαν τόνισε επίσης πως το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει 
την Αλβανία και στην πορεία της 
προς την ένταξη στην Ε.Ε. και πρό-
σθεσε ότι η Αλβανία έχει σημειώσει 
σημαντική πρόοδο κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων ετών. 

 
 
Tο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας δίνει στη δημοσιό-
τητα το πλήρες κείμενο της απόφασης σχετικά με την Ελληνο-
αλβανική Συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών 

 
15 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με τα 
κυριότερα αλβανικά Μ.Μ.Ε., το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο της Αλβα-
νίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότη-
τα το πλήρες κείμενο της απόφα-
σης υπ’ αρ. 15/ 15.4.2010, με την ο-
ποία απέρριψε ως αντισυνταγματι-

κή την Ε-Α συμφωνία για την οριο-
θέτηση των θαλασσίων ζωνών με-
ταξύ των δυο χωρών, η οποία είχε 
υπογραφεί στις 27 Απριλίου 2009.  
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθ-
μό «Top Channel», στο σκεπτικό της 
απόφασης που αποτελείται από 46 
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σελίδες, το Συνταγματικό Δικαστή-
ριο χαρακτηρίζει τη Συμφωνία μη 
συμβατή με το αλβανικό Σύνταγ-
μα.  
Πιο συγκεκριμένα, πάντα σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ του Top Channel, 
για το Συνταγματικό Δικαστήριο η 
συμφωνία σχετικά με «την οριοθέ-
τηση της υφαλοκρηπίδας και των 
άλλων θαλασσίων ζωνών που δι-
καιούνται τα δύο μέρη βάσει του 
διεθνούς δικαίου» μεταξύ Ελλάδας 
και Αλβανίας είναι μη συμβατή με 
το αλβανικό Σύνταγμα για τους 
εξής λόγους:  
α) Λόγω του μη εφοδιασμού της 
αλβανικής αντιπροσωπείας με 
πλήρη εξουσιοδότηση από τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας της Αλβανί-
ας για τη διεξαγωγή των διαπραγ-

ματεύσεων και τη σύναψη της 
συμφωνίας. 
β) Λόγω σημαντικών ελλείψεων 
στο περιεχόμενο της συμφωνίας 
γ) Λόγω μη εφαρμογής των βασι-
κών αρχών του διεθνούς δικαίου 
για την κατανομή των θαλασσίων 
ζωνών μεταξύ των δυο χωρών με 
σκοπό την επίτευξη ενός δίκαιου 
και έντιμου αποτελέσματος και 
δ) Λόγω του ότι δεν ελήφθησαν υ-
πόψη τα νησιά ως παράγων που 
δημιουργεί «ειδικές συνθήκες» για 
την οριοθέτηση των θαλασσίων 
ζωνών.  
Σύμφωνα με τους δικαστές του Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου, οι οποίοι 
έλαβαν ομόφωνα την απόφαση, 
βάσει των ανωτέρω κρίνεται ότι έ-
χουν παραβιαστεί τα άρθρα 3, 4, 7 
και 92 του αλβανικού Συντάγματος.

 
 

Ρεπορτάζ για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης  
στην Αλβανία 

 
16 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ που μετέδωσε στα χθεσινά 
του δελτία και αναδημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα του ο τηλεοπτικός 
σταθμός «Top Channel», η Αλβανία 
αναμένεται να αισθανθεί το φετινό 
φθινόπωρο τις επιπτώσεις της οι-
κονομικής κρίσης που έχει επηρεά-
σει την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, 
αλλά σε ένα βαθμό και την Ιταλία 
τον τελευταίο χρόνο.  
Ο διευθυντής του Κέντρου Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Μελετών Ilir 
Gjedesi εξηγεί πως η κρίση θα γίνει 

λιγότερο αισθητή στη χώρα το κα-
λοκαίρι λόγω του τουρισμού και της 
αύξησης της παραγωγής τοπικών 
γεωργικών προϊόντων.  
«Η πτώση των εμβασμάτων θα γί-
νει αισθητή μετά το καλοκαίρι, ε-
πειδή τότε θα είναι τουριστική πε-
ρίοδος, θα έρθουν οι μετανάστες 
και θα ξοδέψουν χρήματα. Η κρίση 
ωστόσο θα γίνει αισθητή αργότερα, 
στις οικογένειες που δε θα έχουν 
εμβάσματα. Θα υπάρξει μια μείωση 
της αγοραστικής δύναμης που θα 
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προκαλέσει προβλήματα στη χώ-
ρα», δήλωσε ο Gjedesi. 
Ο Gjedesi εξηγεί πως βάσει τελευ-
ταίων ερευνών στους μετανάστες 
στην Ελλάδα και την Ιταλία προ-
κύπτει ότι το 45.6% των μετανα-
στών που ερωτήθηκαν δήλωσαν 
πως την κρίση την έχουν νιώσει 
στην μείωση των ωρών και ημερών 
εργασίας, πράγμα το οποίο αντα-
νακλάται άμεσα στα εισοδήματά 
τους.  
Το 2009, συνεχίζει το ρεπορτάζ, μό-
νο το 57,4% των οικογενειών που 
είναι μετανάστες στην Ελλάδα έ-
στειλαν χρήματα στην Αλβανία, σε 
σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 
του 2008 που ανερχόταν σε 76%.  

«Τα εμβάσματα έχουν σημειώσει 
αισθητή πτώση, έχουν μειωθεί κα-
τά 109 εκατομμύρια ευρώ. Η ανερ-
γία αυξάνεται στην Ελλάδα και 
στην Ιταλία με γρήγορους ρυθμούς 
και οι μετανάστες χάνουν τις θέ-
σεις εργασίας τους.  
Το 10% των μεταναστών έχουν δη-
λώσει πως θα επιστρέψουν στη χώ-
ρα τους αν η κρίση συνεχιστεί». 
Από τη δεκαετία του 1990, καταλή-
γει το ρεπορτάζ, εκτιμάται πως το 
25% του αλβανικού πληθυσμού με-
τανάστευσε εκτός της χώρας, μετα-
τρέποντας τα εμβάσματα σε μια 
από τις σημαντικότερες πηγές για 
την αλβανική οικονομία. 

 
 

Νέος πρέσβης της Αλβανίας στην Αθήνα 
 

22 Απριλίου 2010: Ο Dashnor Der-
vishi, σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
εφημερίδας «Panorama», θα είναι ο 
νέος πρέσβης της Αλβανίας στην 
Αθήνα, αντικαθιστώντας τον ση-
μερινό πρέσβη Vili Minaroli, η θη-
τεία του οποίου λήγει.  
Ο Dervishi, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, είναι διπλωμάτης καριέρας, 
διετέλεσε πρέσβης σε μερικές χώ-
ρες (π.χ στην Ιταλία), καθώς και 
προϊστάμενος διευθύνσεων στο αλ-
βανικό ΥΠΕΞ.  

Η υποψηφιότητά του αναμένεται 
να συζητηθεί σήμερα στην Επιτρο-
πή Εξωτερικής Πολιτικής της αλ-
βανικής Βουλής, πριν να σταλεί 
στην Προεδρεία της Δημοκρατίας 
για υπογραφή του σχετικού δια-
τάγματος διορισμού.  
Η Επιτροπή αυτή θα συζητήσει σή-
μερα και την υποψηφιότητα του 
Flamur Gashi για τη θέση του πρέ-
σβη της Αλβανίας στη Βοσνία. Ο 
Gashi ήταν προϊστάμενος της Διεύ-
θυνσης Διασποράς στο αλβανικό 
ΥΠΕΞ. 
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Ε.Ε. – Φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων 
 

22 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip» και τον τηλεο-
πτικό σταθμό «Top Channel», που 
επικαλούνται την έκθεση αξιολό-
γησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την εκπλήρωση των 
κριτηρίων για τη φιλελευθεροποίη-
ση των θεωρήσεων, ούτε η Αλβανία 
αλλά ούτε και η Βοσνία δεν έχουν 
εκπληρώσει όλα τα κριτήρια ούτως 
ώστε να επωφεληθούν από το κα-
θεστώς άρσης των θεωρήσεων.  
Το σχετικό έγγραφο, το οποίο δια-
νεμήθηκε από την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη πριν από μερικές ημέ-
ρες, γράφει η εφημερίδα, κατατάσ-
σει την Αλβανία πίσω από τη Βοσ-
νία, όπως δηλαδή είχε ήδη γίνει 
γνωστό τις τελευταίες ημέρες.  
Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Αλβα-
νία φαίνεται να έχει εκπληρώσει 
την πρώτη ομάδα των μέτρων του 
οδικού χάρτη για τις θεωρήσεις, το 
ίδιο όπως και η Βοσνία, τα μέτρα 
αυτά αφορούν την ασφάλεια των 
εγγράφων.  
Ωστόσο, η Αλβανία παραμένει πί-
σω από τη Βοσνία στη δεύτερη ομά-
δα, που αφορά την παράνομη με-
τανάστευση και την επανεισδοχή, 
και ειδικότερα ως προς το θέμα της 
στρατηγικής και της πολιτικής για 
την υποστήριξη των επαναπατρι-
ζόμενων λαθρομεταναστών.  
Στην τρίτη ομάδα κριτηρίων του 
οδικού χάρτη, που έχει σχέση με 
την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, 
η Αλβανία και η Βοσνία «ισοβαθ-

μούν» ως προς τη μη εκπλήρωση 
όλων των απαιτούμενων κριτηρίων.  
Τέλος, στην τέταρτη ομάδα που 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις σχέσεις με το εξωτερικό, 
αναφέρεται ότι και οι δυο χώρες ότι 
έχουν γενικώς εκπληρώσει τα α-
παιτούμενα κριτήρια.  
Αφού εξετάσουν αυτήν τη νέα α-
ξιολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, τα κράτη μέλη α-
ναμένεται να καταθέσουν και τις 
δικές τους εκτιμήσεις. Με όλα αυτά 
τα στοιχεία στη διάθεσή της, η Επι-
τροπή αναμένεται να ετοιμάσει την 
τελική της σύσταση στο τέλος του 
Μαΐου, η οποία προβλέπεται να δο-
θεί στη δημοσιότητα την πρώτη ε-
βδομάδα του Ιουνίου.  
Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας 
και του τηλεοπτικού σταθμού, αυτή 
η σύσταση αναμένεται να είναι θε-
τική μεν, αλλά υπό όρους, συμπερι-
λαμβανομένης της αποστολής επι-
πλέον ομάδων εμπειρογνωμόνων 
για τα κριτήρια που δεν έχουν ακό-
μη εκπληρωθεί.  
Η σύσταση της Επιτροπής θα εξε-
ταστεί σε ένα πρώτο στάδιο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη 
συνέχεια θα περάσει στο Συμβού-
λιο, το οποίο αναμένεται να πάρει 
και την τελική απόφαση.  
«Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, η 
μη εκπλήρωση όλων των κριτηρίων 
από την Αλβανία και τη Βοσνία, η 
εκ νέου αποστολή ομάδων εμπει-
ρογνωμόνων, αλλά και οι ίδιες οι 
θεσμικές διαδικασίες στην Ε.Ε. κα-
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θυστερούν την άρση των θεωρήσε-
ων, στην καλύτερη περίπτωση, μέ-
χρι το τέλος του φθινοπώρου ή την 
αρχή του χειμώνα αυτού του έτους, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο χώ-

ρες θα έχουν εκπληρώσει μέχρι τό-
τε όλα τα τεχνικά κριτήρια» - κατα-
λήγει το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού 
σταθμού «Top Channel». 

 
 

Οικονομική κρίση, η κυβέρνηση προχωρεί σε περικοπή  
700 θέσεων εργασίας 

 
23 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», μια απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31 
Μαρτίου επικύρωσε την περικοπή 
675 θέσεων εργασίας στη δημόσια 
διοίκηση, μέτρο το οποίο έχει σκοπό 
να μειώσει τα έξοδα της κυβέρνη-
σης για μισθούς και κοινωνική α-
σφάλιση. Σύμφωνα με τη νέα από-
φαση ο αριθμός των υπαλλήλων 
για αυτή τη χρονιά θα είναι 89.204 
άτομα σε σύγκριση με 89.879 που 
ήταν την περασμένη χρονιά.  
Στα γραφεία του πρωθυπουργού, 
σύμφωνα με τη νέα απόφαση, θα 
εργάζονται 128 άτομα από 148, ενώ 
περίπου 70 θέσεις εργασίας θα πε-

ρικοπούν στο υπουργείο Οικονομι-
κών. Όλα τα υπουργεία μειώνουν 
το προσωπικό τους, σύμφωνα με τη 
νέα απόφαση.  
Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει 
αυτή τη χρονιά να ξοδέψει 490 εκατ. 
ευρώ για μισθούς και ασφάλειες 
για τους δημοσίους υπαλλήλους.  
Η κυβέρνηση, σχολιάζει η εφημερί-
δα, αύξησε κατά ορισμένες χιλιάδες 
τις θέσεις εργασίας σε όλη τη διοί-
κηση πριν από τις κοινοβουλευτι-
κές εκλογές που πραγματοποιήθη-
καν πέρυσι μέσω προσωρινών συμ-
βάσεων εργασίας, οι οποίες δεν α-
νανεώθηκαν μετά τη λήξη των ε-
κλογών.

 
 

O πρόεδρος της Δημοκρατίας Topi μειώνει  
την ποινή φυλακισμένων 

 
23 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Bamir Topi υπέγραψε 
απόφαση για μείωση της ποινής ή, 
σε λίγες περιπτώσεις, για απαλλα-
γή από την έκτιση του υπολοίπου 
της, σε 367 φυλακισμένους.  

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι μεταξύ 
των ατόμων που επωφελούνται 
από τη μείωση ποινής εμφανίζο-
νται να είναι πρώην πρόεδροι πα-
ρατραπεζών, μέλη συμμοριών, κα-
ταδικασμένοι για φόνους και λη-
στείες, διακινητές και συζυγοκτό-
νοι. 
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«Θα καθυστερήσει η απόφαση για φιλελευθεροποίηση  

των θεωρήσεων» 
 

24 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», η έκθεση των 
εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αποκλείει το ενδεχόμενο 
φιλελευθεροποίησης του καθεστώ-
τος των θεωρήσεων για την Αλβα-
νία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη πριν 
από το καλοκαίρι.  
Η πιθανή απόφαση μπορεί να λη-
φθεί μόνον τους τελευταίους μήνες 
του 2010. Τάδε έφη χθες η εισηγή-
τρια της Ε.Ε. για τις θεωρήσεις, ευ-
ρωβουλευτής, Τάνια Φαγιόν.  
Η Φαγιόν δήλωσε στο Balkan 
Insight ότι «πιθανόν να χρειαστεί 
να επισκεφθούν την Αλβανία και 
άλλοι εμπειρογνώμονες, το οποίο 
σημαίνει ότι αναμφίβολα θα χρεια-
στεί επιπλέον χρόνος.  
Γι’ αυτό εμείς δεν μπορούμε να ο-
λοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία 
πριν από τις θερινές διακοπές. Εί-
ναι πολύ σημαντικό οι αρχές να 
συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά, 
επειδή έχουμε μπροστά μας μήνες 
αποφασιστικής σημασίας». Η Φα-
γιόν πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλες θα 
προωθήσουν το αίτημα για τη φι-
λελευθεροποίηση του καθεστώτος 
των θεωρήσεων και θα ζητήσουν 
την εκπλήρωση των πρόσθετων 

κριτηρίων πριν την κατάληξη της 
διαδικασίας.  
Οι δηλώσεις αυτές, σχολιάζει η ε-
φημερίδα, επιβεβαιώνουν το ενδε-
χόμενο παράτασης της λήψης απο-
φάσεως και έλευσης και άλλης ο-
μάδας παρατηρητών από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Shqip», η Επιτροπή Πολιτικών Δι-
καιωμάτων, Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου θα συνεδριάσει 
στις 27 Απριλίου για να αξιολογή-
σει κατά πόσο είναι έτοιμες η Αλ-
βανία και η Βοσνία για τη φιλελευ-
θεροποίηση.  
Η αξιολόγηση θα γίνει βάση της 
έκθεσης που έχει προετοιμάσει η 
ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επι-
σκέφθηκε την Αλβανία τον προη-
γούμενο μήνα.  
Τα στοιχεία της έκθεσης των εμπει-
ρογνωμόνων σχετικά με την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων στο 
πλαίσιο της φιλελευθεροποίησης 
των θεωρήσεων αναφέρουν ότι η 
Αλβανία και η Βοσνία έχουν ση-
μειώσει πρόοδο, αλλά χρειάζονται 
ακόμη πολλές προσπάθειες. 
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Αντίδραση του κόμματος MEGA:  
«Το ΚΕΑΔ αποτελεί μειοψηφία στη μειονότητα» 

 
24 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», οι δηλώσεις που 
έγιναν στις 22 Απριλίου στην τηλε-
οπτική εκπομπή «Top Story» του τη-
λεοπτικού σταθμού «Top Channel» 
με καλεσμένους τον αρχηγό του 
ΚΕΑΔ, Βαγγέλη Ντούλε και τον 
πρόεδρο της «Ομόνοιας» και δή-
μαρχο Χιμάρας, Βασίλη Μπολλάνο, 
προκάλεσαν την αντίδραση της η-
γεσίας του κόμματος MEGA, του 
νέου κόμματος της μειονότητας.  
Κατά των κατηγοριών στο πρόσω-
πο αυτής της νέας οντότητας, σύμ-
φωνα με τις οποίες το MEGA πα-
ρουσιάστηκε ως δημιούργημα του 
ΔΚ, οι επικεφαλής του νέου κόμμα-
τος δήλωσαν ότι «η προσπάθεια να 
παρουσιαστεί το νέο κόμμα ως κί-
νημα του κυβερνώντος κόμματος 
για να διασπάσει την ελληνική ε-
θνική μειονότητα είναι αποτυχημέ-
νη» και ανέφεραν ότι η υπογραφή 
της ιδρυτικής πράξης του κόμματος 
έγινε από νέους διανοούμενους, 
ανεξάρτητους και άφθαρτους.  
Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, από 
μόνο του το ΚΕΑΔ και ο πρόεδρός 
του προκάλεσαν τη δημιουργία του 
κόμματος MEGA, καθώς αυτή 
«προέκυψε ως αποτέλεσμα της έλ-
λειψης λειτουργικής δημοκρατίας 
στους κόλπους των ελλήνων της 
Αλβανίας, όπου δεν γίνονται σεβα-
στά ούτε τα βασικά στοιχεία της 
δημοκρατίας, όπως είναι ο διάλο-
γος, η διαφάνεια και ο σεβασμός 
της αντίθετης άποψης».  

Στις δηλώσεις τους οι επικεφαλής 
του νέου κόμματος υποστηρίζουν 
ότι «το ΚΕΑΔ αποτελεί μειοψηφία 
στην ελληνική εθνική μειονότητα» 
και ότι ο Ντούλες «εκμεταλλεύεται 
το όνομα και το συναίσθημα των 
μειονοτικών για την οργάνωση-
σύμβολο που είναι η Ομόνοια. Για 
το κόμμα MEGA, τα σημαντικότερα 
προβλήματα που απασχολούν την 
ελληνική εθνική μειονότητα έχουν 
βγει από την ατζέντα του ΚΕΑΔ 
από καιρό, ενώ τα όσα ειπώθηκαν 
στην τηλεοπτική εκπομπή, ξεπέρα-
σαν τα όρια της συνεχιζόμενης δη-
μαγωγίας».  
Οι επικεφαλής του νέου κόμματος 
δήλωσαν επίσης τα ακόλουθα: «αυ-
τοί που έχουν σπείρει τη διάσπαση 
στη μειονότητα, χωρίζοντας τους 
μειονοτικούς σε δεξιούς και αριστε-
ρούς, σε πατριώτες και προδότες, 
δεν μπορούν να γίνουν εγγυητές 
της δημοκρατίας. Γι’ αυτούς, η ελ-
ληνική εθνική μειονότητα στην 
Αλβανία έχει αποφανθεί μέσω της 
ψήφου και έχει τη σοφία για να 
κρίνει τους πραγματικούς της εκ-
προσώπους. Για το λόγο αυτό, το 
MEGA έχει θέσει ως κύριο στόχο 
του την αποκατάσταση των δημο-
κρατικών κανόνων στους κόλπους 
της εθνικής ελληνικής μειονότητας, 
κανόνων οι οποίοι έχουν εκλείψει 
από καιρό. Ακόμη μια φορά δίνεται 
η διαβεβαίωση ότι το κόμμα MEGA 
θα είναι ένα κόμμα όλων των Ελ-
λήνων της Αλβανίας, ανεξαρτήτως 
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πεποιθήσεων και ότι θα τους δώσει 
την ευκαιρία να επιλέξουν με δη-

μοκρατικές μεθόδους τους εκπρο-
σώπους.

 
 

Συνέλευση του «Μετώπου για την Εθνική Ένωση» 
 

26 Απριλίου 2010:  Σύμφωνα με ο-
λοσέλιδο δημοσίευμα της κυριακά-
τικης εφημερίδας «Gazeta Shqiptare», 
το οποίο υπογράφει ο δημοσιογρά-
φος Erik Mehmeti, συνεδρίασε το 
Σάββατο στη Χειμάρρα η τρίτη Συ-
νέλευση του αποκαλούμενου «Με-
τώπου για την Εθνική Ένωση». Ο 
τίτλος της πρωτοσέλιδης αναφορά 
στην ίδια εφημερίδα έχει τίτλο: 
«Χιμάρα, συνέρχεται κρυφά το Ε-
θνικό Μέτωπο».  
«Η οργάνωση, για την οποία έως 
τώρα λίγα έχουν ακουστεί», σχο-
λιάζει η εφημερίδα, «συνεδρίασε 
υπό το φως πολλών πρόσφατων 
εξελίξεων και, ιδιαίτερα, μετά από 
ορισμένα περιστατικά που σημειώ-
θηκαν με τους νότιους γείτονες της 
Ελλάδας».  
Στην εκδήλωση, συνεχίζει η εφημε-
ρίδα, συμμετείχαν 200 άτομα από 
την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, το Κοσ-
συφοπέδιο, το Μαυροβούνιο καθώς 
και από άλλες περιοχές όπου ζουν 
Αλβανοί.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, σε έγ-
γραφο που μοιράστηκε στους πα-
ρευρισκόμενους αναφερόταν ότι 
«αυτή η Συνέλευση έρχεται αμέσως 
μετά την κήρυξη της μισής ανεξαρ-
τησίας της Δαρδανίας».  
Οι συμμετέχοντες στο τέλος της 
συνεδρίασης, συνεχίζει η εφημερί-
δα, ζήτησαν να συνταχθεί ένα υ-

πόμνημα απευθυνόμενο στην ελ-
ληνική κυβέρνηση «για την κατάρ-
γηση με νόμο του εμπολέμου, για 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρό-
βλημα των μαζικών ταφών των 
Αλβανών της ‘’Τσαμουριάς’’ που 
έπεσαν κατά τη διάρκεια του Δευ-
τέρου Παγκόσμιου Πολέμου, για 
την ‘’ολοκλήρωση’’ της δημιουργίας 
κοιμητηρίου προς τιμήν τους καθώς 
και για την επίλυση της 70ετούς 
διαμάχης σχετικά με τις ιδιοκτησίες 
μεταξύ του ελληνικού κράτους και 
του αλβανικού πληθυσμού της 
‘’Τσαμουριάς’’, της Καστοριάς, της 
Κόνιτσας κ.α.».  
Γίνεται επίσης λόγος για υπόμνημα 
προς την αλβανική κυβέρνηση σχε-
τικά με την «ανοιχτή προδοσία, που 
έμεινε στο στάδιο της απόπειρας, 
όσον αφορά την Συμφωνία για τα 
ύδατα με την ελληνική κυβέρνηση» 
καθώς και για τη «νομιμοποίηση 
από το αλβανικό κράτος της θεωρί-
ας - φάντασμα για το Βόρειο Ήπει-
ρο μέσω των κοιμητηρίων των Ελ-
λήνων στρατιωτών στην Κοσίνα 
της Πρεμετής, στο Βουλιαράτι Αρ-
γυροκάστρου, στην Ερσέκα της Κο-
λόνιας και στο Τσιφλίκ της Κορυ-
τσάς».  
Η Συνέλευση, συνεχίζει η εφημερί-
δα, πήρε θέση και κατά της πολιτι-
κής διακρίσεων που ακολουθούν τα 
κράτη της ΠΓΔΜ και της Σερβίας 
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έναντι των βασικών δικαιωμάτων 
του αλβανικού πληθυσμού που ζει 
εκεί.  
Ο πρόεδρος του «Μετώπου για την 
Εθνική Ένωση» Hetem Ibushi, συ-
νεχίζει η εφημερίδα, απηύθυνε κα-
τηγορίες κατά του τέως προέδρου 
της οργάνωσης Gafur Adili, ενώ οι 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση δή-
λωσαν ότι αποστασιοποιούνται 
από τον αποκαλούμενο «AKSH» 
(«Εθνικός Αλβανικός Στρατός»).  
Η Συνέλευση, σύμφωνα με την ε-
φημερίδα, εξέλεξε ως νέο πρόεδρο 
τον καθηγητή Arber Kastrioti, πολι-
τικό εκπρόσωπο τον Kastriot Bujuti 
και Πολιτικό Γραμματέα τον Genc 
Llakaj. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
άγνωστοι στη Χειμάρρα έγραψαν 
το σύνθημα: «Ζήτω η Ελλάδα, κάτω 
το Κοσσυφοπέδιο».  
«Στη Χιμάρα», αναφέρει η εφημερί-
δα, «στο συγκρότημα Λικόκα εμ-
φανίστηκαν πολλά αυτοκίνητα με 
πινακίδες Κοσσυφοπεδίου».  
«Αυτό», συνεχίζει η εφημερίδα, 
«προκάλεσε και την αντίδραση φι-
λελληνικών κύκλων στη Χειμάρρα, 

οι οποίοι στη γέφυρα που συνδέεται 
με τον εθνικό δρόμο Αγ. Σαράντα - 
Χιμάρας έγραψαν αυτό το σύνθη-
μα, με σκοπό», υποστηρίζει η εφη-
μερίδα, «να προκαλέσουν τα μέλη 
αυτής της Συνέλευσης».  
«Ωστόσο», συνεχίζει η εφημερίδα, 
«αυτό δεν προκάλεσε κανένα απο-
λύτως πρόβλημα. Η αστυνομία ει-
δοποιήθηκε για αυτό το περιστατι-
κό και ξεκίνησε τις έρευνες. Αρχικά 
η Συνέλευση είχε προγραμματιστεί 
να διεξαχθεί στο Φίερι και την τε-
λευταία στιγμή οι συμμετέχοντες 
που είχαν έρθει και από μέρη εκτός 
Αλβανίας ξεκίνησαν με τέσσερα 
λεωφορεία προς τη Χιμάρα».  
«Οι διοργανωτές», καταλήγει η ε-
φημερίδα, «προσπάθησαν να κρα-
τήσουν κρυφό τον χώρο στον οποίο 
θα διεξαγόταν η συνεδρίαση. Την 
ίδια στιγμή, η Χειμάρρα επιλέχτηκε 
ως συμβολικό μέρος για τη διεξα-
γωγή αυτής της Συνέλευσης, έχο-
ντας υπόψη και τα πρόσφατα προ-
βλήματα μεταξύ της Ελλάδας και 
της Αλβανίας, όπως τη Συμφωνία 
για τα Θαλάσσια Ύδατα, τα ελλη-
νικά κοιμητήρια κ.α.» 

 
 

Συνδιάσκεψη της «Ομόνοιας» για αναδιαμόρφωση  
του Καταστατικού 

 
26 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με τις 
κυριότερες εφημερίδες, πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο στους Αγ. 
Σαράντα η Συνδιάσκεψη για ανα-
διαμόρφωση του Καταστατικού της 
«Ομόνοιας», οργάνωσης της ελλη-

νικής εθνικής μειονότητας. Η εφη-
μερίδα «Gazeta Shqiptare» σχολιάζει 
ότι «η Συνδιάσκεψη της Ομόνοιας 
έφερε το Σάββατο στους Αγ. Σαρά-
ντα και έλληνες βουλευτές» και 
παραθέτει τις κύριες δηλώσεις των 
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εκπροσώπων των δύο μεγάλων ελ-
ληνικών κομμάτων.  
Πιο συγκεκριμένα, τονίζει η εφημε-
ρίδα, στη Συνδιάσκεψη το ΠΑΣΟΚ 
εκπροσώπησε η Γραμματέας Κοι-
νωνικής Ένταξης Μαρία Δημητρα-
κοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε 
θετικά για το νόμο για τα ελληνικά 
κοιμητήρια και για την απόφαση 
για την απογραφή του πληθυσμού 
βάσει του θρησκευτικού και εθνι-
κού κριτηρίου, ενώ τόνισε ότι η ελ-
ληνική κυβέρνηση και ο Γ. Παπαν-
δρέου ακολουθούν μια ρεαλιστική 
πολιτική, που στόχο έχει να ενι-
σχυθούν οι ελληνοαλβανικές σχέ-
σεις, χωρίς να θίγονται τα δικαιώ-
ματα της ελληνικής εθνικής μειο-
νότητας.  
Η ΝΔ, από τη μεριά της, εκπροσω-
πήθηκε από τον βουλευτή Φλωρί-
νης Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, ο ο-
ποίος, επισημαίνει η εφημερίδα, 
εξέφρασε δυσαρέσκεια για την α-
κύρωση από το Συνταγματικό Δι-
καστήριο της συμφωνίας για τις 
θαλάσσιες ζώνες μεταξύ της Ελλά-
δας και της Αλβανίας, μιας συμφω-
νίας που συνήφθη μετά από υπο-
σχέσεις της αλβανικής κυβέρνησης 
και με τη σύμφωνη γνώμη των δυο 
πλευρών. Στη συνέχεια ο Κωνστα-
ντινίδης χαρακτήρισε τις αποφά-
σεις της αλβανικής κυβέρνησης για 
τα κοιμητήρια ως ένα ελπιδοφόρο 
μήνυμα, τόνισε ότι «η ένταξη της 
Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
περνάει από το σεβασμό των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕΜ» 
και απηύθυνε έκκληση για ενωτικό 
πνεύμα στην «Ομόνοια».  

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της 
«Ομόνοιας» Βασίλης Μπολάνος δέ-
χτηκε πως υπήρξαν αδυναμίες και 
σφάλματα στη δραστηριότητα της 
«Ομόνοιας», αλλά υποστήριξε ότι 
σε καμία περίπτωση δε δικαιολο-
γούν τις διασπαστικές τάσεις που 
εμφανίζονται στο εσωτερικό της 
Οργάνωσης.  
Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ίδια 
εφημερίδα, από το Αργυρόκαστρο ο 
βουλευτής του ΔΚ και υπουργός 
Εργασίας της Αλβανίας Σπύρος 
Ξέρρας χαρακτήρισε την «Ομό-
νοια» ως «μια οργάνωση που εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα του προέ-
δρου της και όχι τα δικαιώματα της 
ελληνικής μειονότητας στην Αλβα-
νία».  
Ο Ξέρρας δήλωσε ότι αυτοί που α-
ποκλείστηκαν άδικα από την «Ο-
μόνοια» δεν εκλήθησαν στη συνε-
δρίαση, ώστε να μην εκφράσουν 
αντίθετη γνώμη.  
Η εφημερίδα «Panorama» από τη με-
ριά της γράφει ότι ένα μέρος των 
μελών της «Ομόνοιας», εκπροσω-
πούμενοι από τον τέως υπουργό 
Κώστα Μπάρκα, τοποθετήθηκαν 
εναντίον του προέδρου του ΚΕΑΔ 
Βαγγέλη Ντούλε και του προέδρου 
της «Ομόνοιας» και δημάρχου Χει-
μάρρας Βασίλη Μπολάνου και α-
νέφεραν σε δηλώσεις τους προς τα 
ΜΜΕ ότι στη συνεδρίαση δεν εκλή-
θη να συμμετάσχει το 60% των με-
λών της Οργάνωσης και ότι οι 
Ντούλες και Μπολάνος «κερδο-
σκοπούν» με το όνομα της Οργά-
νωσης.  
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Η ίδια εφημερίδα σχολιάζει ότι η 
ίδρυση του κόμματος MEGA πυρο-
δότησε τις διαδικασίες αλλαγής στο 
πρόγραμμα και στο καταστατικό 
της «Ομόνοιας».  
Στη Συνδιάσκεψη αποφασίστηκε 
να διευρυνθεί το Πολιτικό Συμβού-

λιο της «Ομόνοιας» και τα 45 μέλη 
που αριθμεί να αυξηθούν σε 61, 
ενώ κατατέθηκε πρόταση να συμ-
μετέχουν στο Πολιτικό Συμβούλιο 
15 εκπρόσωποι συλλόγων και φο-
ρέων ομογενών που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα. 

 
 

Θεωρήσεις, παρουσιάζεται η έκθεση αξιολόγησης  
των Βρυξελλών για την Αλβανία 

 
27 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», στην έκτασης 44 
σελίδων έκθεση αξιολόγησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
πρόοδο που σημείωσε η Αλβανία 
ως προς την εκπλήρωση των απαι-
τούμενων κριτηρίων για τη φιλε-
λευθεροποίηση των θεωρήσεων, 
παρατηρείται ότι ένα μεγάλο μέρος 
του νομικού πλαισίου εγκρίθηκε 
μόλις στο πρώτο τρίμηνο του 2010, 
παρόλο που τα κριτήρια είχαν κα-
θοριστεί ξεκάθαρα από τις 4 Ιουνί-
ου του 2008, όταν παραδόθηκε ο «ο-
δικός χάρτης» για τη φιλελευθερο-
ποίηση των θεωρήσεων.  
Για παράδειγμα, αναφέρεται στην 
έκθεση, ο νόμος για την προστασία 
κατά των διακρίσεων εγκρίθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2010, το σχέδιο 
δράσης κατά της διαφθοράς εγκρί-
θηκε τον Μάρτιο του 2010, ομοίως 
το νέο σχέδιο δράσης κατά των 
ναρκωτικών, ενώ ο νέος νόμος για 
δικαστική συνεργασία με ξένες αρ-
χές για εγκληματικές υποθέσεις 
εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2009.  

Ο χρόνος εκπλήρωσης αυτών των 
κριτηρίων, σχολιάζει η εφημερίδα, 
αποδεικνύει ότι η παρουσία της α-
ντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο δεν 
ήταν απαραίτητη, θέτοντας ερωτη-
ματικά γιατί αυτό το νομικό πλαί-
σιο δεν εγκρίθηκε αμέσως μετά τις 
εκλογές, ή και κατά τη διάρκεια 
των 12 μηνών πριν τις εκλογές από 
τη στιγμή της παράδοσης του οδι-
κού χάρτη.  
Θωρακισμένη πλέον με νόμους και 
στρατηγικές, σύμφωνα με την Επι-
τροπή, η Αλβανία χρειάζεται ακόμη 
να αποδείξει την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους. Απαιτείται η ε-
φαρμογή της στρατηγικής και του 
σχεδίου δράσης κατά του ξεπλύμα-
τος χρημάτων και του οικονομικού 
εγκλήματος.  
Για την καταπολέμηση του οργα-
νωμένου εγκλήματος απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες για α-
ποτελεσματική εφαρμογή του νο-
μικού πλαισίου με συγκεκριμένα 
αποτελέσματα. Για τη μετανάστευ-
ση χρειάζεται περαιτέρω παρατή-
ρηση και συντονισμός για την Ε-
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θνική Στρατηγική. Η έκθεση εκτιμά 
ότι πολύ λίγες υποθέσεις παράνο-
μης διακίνησης ανθρώπων παρα-
πέμφθηκαν στο Δικαστήριο το 2009.  
Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι 
πρέπει να διασφαλιστεί και να ε-
φαρμοστεί το δικαίωμα των μετα-
ναστών να έχουν έγγραφα που να 
πιστοποιούν την ταυτότητά τους, 
ενώ κρίνεται απαραίτητος ο εξο-
πλισμός με νέα τεχνολογία στη 
διαχείριση των συνόρων και η κα-
τάλληλη εκπαίδευση του προσωπι-
κού.  
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, τη 
στιγμή που η Αλβανία και η Βοσνία 
περιμένουν με ανυπομονησία τη 
φιλελευθεροποίηση των θεωρήσε-
ων, οι επιδόσεις τους αξιολογούνται 
διαφορετικά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Όπως έχει γραφτεί ξανά 
τον τελευταίο καιρό, η Βοσνία απο-
λαμβάνει καλύτερη αξιολόγηση 
από την Αλβανία, καθώς φαίνεται 
να εκπληρώνει τρεις από τις τέσσε-
ρις δέσμες κριτηρίων του οδικού 
χάρτη.  

Αν και μια εις βάθος συγκριτική 
μελέτη των δυο εκθέσεων, σύμφω-
να με την εφημερίδα, αποδεικνύει 
ότι η Βοσνία έχει ορισμένες ελλεί-
ψεις σε σχέση με την Αλβανία, ω-
στόσο η Αλβανία φαίνεται να εκ-
πληρώνει μόνο την πρώτη δέσμη 
κριτηρίων που αφορούν στην α-
σφάλεια των εγγράφων, ενώ η 
Βοσνία υστερεί μόνο στην τρίτη δέ-
σμη μέτρων, που αφορά στην α-
σφάλεια και τη δημόσια τάξη και 
φαίνεται να έχει εκπληρώσει τη 
δεύτερη δέσμη κριτηρίων που αφο-
ρούν στην παράνομη μετανάστευ-
ση και την επανεισδοχή και την τέ-
ταρτη δέσμη που αφορά στα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τις σχέ-
σεις με το εξωτερικό.  
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή αναμέ-
νεται να αποστείλει και άλλες ομά-
δες εμπειρογνωμόνων για τα ανεκ-
πλήρωτα κριτήρια, ενώ η εφημερί-
δα υπενθυμίζει τις φήμες και προ-
βλέψεις σύμφωνα με τις οποίες η 
Βοσνία μπορεί να επωφεληθεί της 
κατάργησης των θεωρήσεων πριν 
από την Αλβανία. 

 
 
Άρθρο για την Ελληνοαλβανική Συμφωνία για τα στρατιωτικά 

κοιμητήρια 
 

27 Απριλίου 2010: Η αντιπολιτευό-
μενη εφημερίδα «Shekulli» φιλοξενεί 
σήμερα ολοσέλιδο αφιέρωμα στην 
Ελληνοαλβανική Συμφωνία σχετι-
κά με τα κοιμητήρια για τους πεσό-
ντες του Ελληνοιταλικού πολέμου 
του 1940-41.  

Το δημοσίευμα αναδημοσιεύει ορι-
σμένες λεπτομέρειες από το κείμε-
νο της Συμφωνίας και ειδικότερα 
τις υποχρεώσεις που έχουν αναλά-
βει η ελληνική και η αλβανική 
πλευρά για την εφαρμογή της.  
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Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο νό-
μος για την κύρωση της Συμφωνίας 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
αλβανικής κυβέρνησης.  
Μολονότι το δημοσίευμα της «She-
kulli» έχει στο μεγαλύτερο μέρος 
του αμιγώς ενημερωτικό χαρακτή-

ρα, καθώς παραθέτει αυτούσιες με-
ρικές από τις βασικές διατάξεις της 
Συμφωνίας, ωστόσο στα λιγοστά 
της σχόλια και στη σύντομη πρω-
τοσέλιδη αναφορά της η εφημερίδα 
χρησιμοποιεί σαφώς επικριτικούς 
τόνους για τη Συμφωνία. 

 
 
Δημοσίευμα για τους διαπραγματευτές της Ελληνοαλβανικής 

Συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες 
 

28 Απριλίου 2010: Η αντιπολιτευό-
μενη εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
«παραπονείται» στο σημερινό της 
φύλλο ότι η κυβέρνηση αντάμειψε 
ορισμένα από τα μέλη της αλβανι-
κής ομάδας διαπραγμάτευσης της 
Ελληνοαλβανικής Συμφωνίας για 
τις θαλάσσιες ζώνες.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, τέσσερις από τους δια-
πραγματευτές πήραν προαγωγή:  
Ο επικεφαλής της ομάδας δια-
πραγμάτευσης Ferit Hoxha 
τοποθετήθηκε πρέσβης της 
Αλβανίας στον ΟΗΕ, ο Διοικητής 
του Πολεμικού Ναυτικού Kristaq 
Gjerveni διορίστηκε αναπληρωτής 
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο 
πρώην διευθυντής για διεθνή 
νομικά και προξενικά θέματα 
Gazmend Turdiu διορίστηκε Γενικός 
Γραμματέας του ΥΠΕΞ και ο 
διευθυντής περιφερειακής 
διεύθυνσης στο ΥΠΕΞ Ilir Tepelena 
διορίστηκε πρέσβης της Αλβανίας 
στο Βέλγιο. Σύμφωνα με την ίδια 
εφημερίδα, ο απόστρατος συ-

συνταγματάρχης Myslym Pashaj, 
δέχθηκε, σύμφωνα με την εφημερί-
δα, απειλητικά για τη ζωή του μη-
νύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου του και στο 
Facebook. Με τα μηνύματα, γράφει 
η εφημερίδα, οι άγνωστοι τον απει-
λούν ότι «θα έχει γρήγορα τέλος 
και τα λεφτά θα τα πάρει μαζί του 
στον τάφο» και ότι «θα έχει το τέ-
λος του Trebicka».  
Ο επιχειρηματίας Κώστα Τρεμπί-
τσκα, ο οποίος ήταν ένας από τους 
βασικούς μάρτυρες για το θέμα της 
αποσυναρμολόγησης πυρομαχικών 
στην Αλβανία και για την υπόθεση 
της έκρηξης της 15ης Μαρτίου 2008 
στο Γκερντέτς, έχασε μετά από με-
ρικούς μήνες τη ζωή του σε ατύχη-
μα σε χωριό της Κορυτσάς, το οποίο 
από μερίδα του αντιπολιτευόμενου 
τύπου είχε χαρακτηριστεί «ύπο-
πτο». Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 
Pashaj κατήγγειλε στην αστυνομία 
το γεγονός. 
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Η Ελλάδα θα εξετάσει τη δυνατότητα ερευνών για πετρέλαιο 
στο Ιόνιο 

 
28 Απριλίου 2010: Σύμφωνα με 
χθεσινό ρεπορτάζ του Artur Bibe 
στο ειδησεογραφικό δελτίο του τη-
λεοπτικού σταθμού «Top Channel», 
το οποίο δημοσιεύει σήμερα η εφη-
μερίδα «Shqip» και στο οποίο ανα-
φέρονται και ορισμένες άλλες εφη-
μερίδες, η Ελλάδα σκοπεύει να ξε-
κινήσει έρευνες για κοιτάσματα πε-
τρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος στην 
περιοχή που συνορεύει με την Αλ-
βανία.  
Το ρεπορτάζ του Bibe αναφέρει, ε-
πικαλούμενο επίσημες πηγές, ότι η 
Ελλάδα σκοπεύει να κάνει έρευνες 
και στο Αιγαίο, αλλά αρχικά θα ξε-
κινήσει από τα νερά του Ιονίου, κα-
θώς η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά 
ότι θα είναι ευκολότερο στη συγκε-
κριμένη περιοχή.  
Ο Bibe κάνει επίσης λόγο για τη 
σύσταση μιας ειδικής επιτροπής για 
τη διαχείριση των κοιτασμάτων, η 
οποία αναμένεται να ξεκινήσει ερ-
γασίες εντός μερικών ημερών, με 
σκοπό τον εντοπισμό των κοιτα-
σμάτων πετρελαίου στο Ιόνιο και το 
Αιγαίο και την άδεια χρήσης των 
κοιτασμάτων αυτών. Οι έρευνες, 
συνεχίζει το ρεπορτάζ, θα ξεκινή-
σουν από το βόρειο μέρος του Ιονί-
ου.  
Στη συνέχεια ο Bibe υποστηρίζει, 
επικαλούμενος πάντα επίσημες 
πηγές, ότι η ελληνική κυβέρνηση 
πιστεύει ότι οι συζητήσεις με την 
Αλβανία θεωρούνται πιο εύκολες, 
διότι η αλβανική πλευρά θα είναι 

πιο εύκολο να υποχωρήσει για 
πολλούς λόγους:  
Πρώτον, η αλβανική κυβέρνηση ζη-
τά επίμονα την προσχώρηση της 
χώρας στην Ε.Ε. και δεν ξεχνά την 
ελληνική βοήθεια για την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές.  
Επιπλέον, η Αλβανία έχει το μειο-
νέκτημα της έλλειψης γνώσεων για 
τα γεωστρατηγικά ζητήματα και 
την αξία αυτών των κοιτασμάτων 
πετρελαίου.  
Παράλληλα, η έλλειψη κονδυλίων 
για την εξεύρεση και χρήση αυτών 
των κοιτασμάτων, η ισχυρή παρεμ-
βολή από πολιτικούς παράγοντες 
στις διαπραγματεύσεις, η έλλειψη 
κατάλληλων εμπειρογνωμόνων σε 
αυτούς τους τομείς, φαίνεται να εί-
ναι τα αδύναμα σημεία της αλβα-
νικής πλευράς.  
Παράλληλα, συνεχίζει το ρεπορτάζ, 
η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη 
για την οριοθέτηση των συνόρων, 
τη στιγμή που η αλβανική κυβέρ-
νηση έχει χάσει όλες τις ανοιχτές 
υποθέσεις κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 20 ετών στο δικαστήριο 
του Στρασβούργου, αξιολογείται 
από την Αθήνα ως καλή ευκαιρία 
για να κλείσει ολοκληρωτικά το ζή-
τημα των θαλάσσιων συνόρων με 
την Αλβανία, χωρίς να είναι ανα-
γκαία η επικύρωση από το αλβανι-
κό Κοινοβούλιο ή να πτοείται από 
το γεγονός ότι η συμφωνία ακυρώ-
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θηκε από το αλβανικό Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο.  
Τέλος, στο ρεπορτάζ υποστηρίζεται 
ότι το αντίθετο μπορεί να συμβεί με 
την άλλη γειτονική χώρα της Ελλά-
δας, από την πλευρά του Αιγαίου, 
καθώς η Τουρκία φαίνεται πως δε 
θα επιτρέψει την χρήση των κοιτα-

σμάτων πετρελαίου, εάν δεν μοι-
ραστούν κατ’ ισομοιρία τα κέρδη.  
Η Τουρκία, μάλιστα, καταλήγει το 
ρεπορτάζ, έχει εκφράσει αξιώσεις 
πολλές φορές σχετικά με την κυ-
ριαρχία των νησιών και των βραχο-
νησίδων στο Αιγαίο, γεγονός το 
οποίο έχει φέρει αρκετές φορές τις 
δυο χώρες σε αντιπαράθεση. 

 
 

«Το MEGA θα προασπίσει τα συμφέροντα  
της Ελληνικής Μειονότητας» 

 
28 Απριλίου 2010: Η σημερινή εφη-
μερίδα «Panorama» φιλοξενεί σύ-
ντομη συνέντευξη του πρώην υ-
πουργού Εργασίας της Αλβανίας 
και νυν αναπληρωτή διευθυντή του 
Υποθηκοφυλακείου Αλβανίας, Κώ-
στα Μπάρκα.  
Η συνέντευξη κατά έναν τρόπο 
αποτελεί απάντηση στη συνέντευ-
ξη που έδωσαν προ ημερών ο πρόε-
δρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες 
και ο πρόεδρος της «Ομόνοιας» Βα-
σίλης Μπολάνος στον αλβανικό 
τηλεοπτικό σταθμό «Top Channel». 
Παραθέτουμε τα βασικά σημεία της 
συνέντευξης Μπάρκα.  
Ερώτηση: Τι εκπροσωπεί το MEGA, 
για το οποίο φημολογείται ότι πρό-
σκειται στον Μπερίσα;  
Απάντηση: Το MEGA είναι ένας 
οργανισμός νέου επιπέδου ευθύνης 
και δημοκρατίας, βασικός στόχος 
του οποίου είναι μόνο η προστασία 
των νόμιμων δικαιωμάτων της Ε-
θνικής Ελληνικής Μειονότητας. 
Έχει μεγάλη σημασία να εξηγή-

σουμε στην κοινή γνώμη ότι το νέο 
κόμμα δεν έχει ούτε μπλε ούτε και 
ροζ χρώμα. Το νέο κόμμα γεννήθη-
κε ως φυσιολογική ανάγκη για 
πραγματική εκπροσώπηση της ελ-
ληνικής μειονότητας στο αλβανικό 
πολιτικό φάσμα, μακριά από την 
εκμετάλλευσή της για στενά προ-
σωπικά συμφέροντα.  
Ερώτηση: Ποιες είναι οι σχέσεις 
του MEGA με την «Ομόνοια», δεδο-
μένου ότι ο Μπολάνος τάχθηκε υ-
πέρ του ΚΕΑΔ; 
Απάντηση: Είπατε ότι ο Μπολάνος 
στηρίζει το ΚΕΑΔ. Το ΚΕΑΔ έχει 
την υποστήριξη του Μπολάνου, όχι 
όμως και της «Ομόνοιας». Οι πε-
ρισσότεροι από τους μισούς εκπρο-
σώπους της «Ομόνοια» είναι σήμε-
ρα στο MEGA.  
Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του 
MEGA είναι οι πρώην ανώτεροι εκ-
πρόσωποι του ΚΕΑΔ και της «Ομό-
νοιας».  
Οι Έλληνες μειονοτικοί έχουν ε-
γκαταλείψει τον Ντούλε, ο οποίος 
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για χάρη των προσωπικών του 
συμφερόντων θυσίασε τα συμφέ-
ροντα και την αξιοπρέπεια της 
μειονότητας.  
Εξ ονόματος της μειονότητας ο 
Ντούλες έχει λάβει αποφάσεις α-
γνοώντας τις δομές του ΚΕΑΔ, οι 
οποίες στέρησαν τη δυνατότητα 
επιβίωσης εκατοντάδων μειονοτι-
κών, οι οποίοι είχαν βοηθήσει τον 
Ντούλε να ανεβεί τα σκαλιά της 
εξουσίας.  
Ερώτηση: Ο Ντούλες, όμως, είναι 
βουλευτής, ενώ εσείς όχι; 
Απάντηση: Για εγκατάλειψη του 
Ντούλε μιλά ξεκάθαρα το γεγονός 
ότι στις εκλογές του 2005 το ΚΕΑΔ 
έλαβε 55.000 ψήφους, ενώ το 2009 
πήρε μόνο 13.000.  
Στις εκλογές του 2009, ολόκληρα 
χωριά και περιοχές της μειονότη-
τας, όπως η Δίβρη, το Αλύκο, η Φοι-
νίκη, το Δέλβινο, οι Αγ. Σαράντα, η 
Χειμάρρα κ.ά. ψήφισαν τον Μπάρ-
κα και όχι το ΚΕΑΔ.  
Πριν από μερικές ημέρες στην Α-
θήνα διεξήχθη ψηφοφορία για τις 

ηγετικές δομές της Νεολαίας της 
Μειονότητας, όπου κανένας εκ-
πρόσωπος του Ντούλε δεν κέρδισε. 
Ερώτηση: Θα υπάρξει συνεργασία 
του MEGA με τον Μπερίσα; Ο 
Ντούλες θεωρεί το κόμμα ως αντι-
περισπασμό του Μπερίσα στη 
Μειονότητα. 
Απάντηση: Ο Ντούλες βλέπει α-
ντιπερισπασμούς όσες φορές απο-
τυγχάνει. Το MEGA θα συνεργα-
στεί με όλους τους πολιτικούς πα-
ράγοντες στη χώρα και στο εξωτε-
ρικό, οι οποίοι έχουν στο θεμέλιο 
της δραστηριότητάς τους τον αμοι-
βαίο σεβασμό και συνεργασία για 
την διασφάλιση και ανερχόμενη 
πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και του καθεστώτος της ελλη-
νικής μειονότητας.  
Ο Ντούλες θεώρησε αντιπερισπα-
σμό και τη στάση μου, όταν εγώ δεν 
επέτρεψα να μετατρέψει το υπουρ-
γείο Εργασίας σε σουπερμάρκετ, 
όπως είχε μάθει να κάνει με το υ-
πουργείο Υγείας. 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 


