
  

 

 

Απάνθισμα και   
περιληπτική μετάφραση 
άρθρων, επιφυλλίδων, 
μελετών και σχόλιων 
συνεργατών όλων 
των αλβανικών ΜΜΕ  
που δημοσιεύθηκαν  
κατά τον Ιούλιο 2010 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ 
Έκδοση της εφημερίδας «Ελληνισμός» 

 

 
 
 
 
 Τεύχος 7ο ,  ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 





 
 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ 
Έκδοση της εφημερίδας «Ελληνισμός», Τεύχος 7ο , Ιούλιος 2010 

 
 
 
 
 
• Ανασκόπηση όλων των Αλβανικών ΜΜΕ – 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 αλβανι-
κής προπαγάνδας,  

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

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

Η εφημερίδα «Ελληνισμός» ανταποκρινόμενη στην ανάγκη 
ενημέρωσης του αναγνωστικού της κοινού με τα τεκταινόμε-
να στην Αλβανία, συνεχίζει την προσπάθειά της στον τομέα 
αυτό και κυκλοφορεί ένα ακόμα τεύχος με τίτλο «Ανασκόπη-
ση των αλβανικών ΜΜΕ». Η έκδοση αυτή, μηνιαία πλέον, 
αναφέρει, εν περιλήψει μεταφρασμένα, τα όσα γράφτηκαν 
και δημοσιεύτηκαν στον αλβανικό τύπο, ή δημοσιοποιήθηκαν 
από τα αλβανικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ, κατά τον Ιούλιο 2010.   

Στο τεύχος Ιουλίου 2010, θα βρείτε τις πιο σημαντικές ειδή-
σεις, που αφορούν τις εξελίξεις πολλών θεμάτων, και που 
έχουν άμεση σχέση με την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και ειδικά 
με τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.  

Κι αυτό διότι οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή 
των Βαλκανίων, κάνουν αναγκαίο το γεγονός της σωστής ε-
νημέρωσης και χρήσιμη, τη στενή παρακολούθηση αυτών 
των εξελίξεων, αφού η Αλβανία, θέλουμε δεν θέλουμε, βρί-
σκετε σήμερα στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων.  

Το Κόσσοβο, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης, 
απέκτησε de jure το καθεστώς της ανεξαρτησίας.  

Τα Σκόπια βρίσκονται σε αναβρασμό, με την εκεί αλβανική 
κοινότητα να βρίσκετε συνέχεια σε τροχιά διεκδικήσεων. Η 
συμφωνία της Αχρίδας μοιάζει να είναι πια ξεπερασμένη. Τα 
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γεγονότα στη χώρα αυτή δείχνουν πως στο βάθος του μυα-
λού τους οι Αλβανοί το Σκοπίων αναζητούν μια φόρμουλα 
που να τους «σπρώξει» και αυτούς σε ένα καθεστώς δημιουρ-
γίας ξεχωριστού κράτους, στα πρότυπα του Κοσσόβου.  

Η Βουλγαρία αναζητά το δικό της ρόλο στα Βαλκάνια, με τε-
λευταίο, σημαντικό γεγονός, την επίσκεψη του προέδρου της 
στα Τίρανα και των δηλώσεων του περί «βουλγαρικής μειο-
νότητας» στην Αλβανία. 

Η Ρουμανία δεν μένει ασυγκίνητη στις φωνές μιας μερίδας 
των Βλάχων της Αλβανίας και ζητά την αναγνώρισή τους ως 
εθνική μειονότητα.  

 Η Τουρκία αναζητά το δικό της ρόλο στα Βαλκάνια. Και τι 
καλύτερο μπορεί να βρει από την «φίλη και αδελφή Αλβανί-
α»; Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν καθαρά την οικονομική 
διείσδυση της Τουρκίας στην Αλβανία. Ακόμη και οι περιπο-
λίες τουρκικών πολεμικών πλοίων στα λιμάνια της Αλβανίας 
αποδεικνύουν πως η Τουρκία,  οικειοποιείται το ρόλο του κη-
δεμόνα για την Αλβανία.  

Το μουσουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια και κυρίως βορείως 
της Ελλάδος, είναι πια γεγονός. Ο πάλαι ποτέ ελληνικότατος 
χώρος της Βορείου Ηπείρου, με, από ανέκαθεν, αμιγής ελλη-
νικούς πληθυσμούς έχασε την πληθυσμιακή του ομοιογένεια. 
Κάθε μέρα και περισσότερο ανάμεσα στα ελληνικά χωριά 
«αναδύονται αλβανικές νησίδες». Κι αυτό με την πλήρη υπαι-
τιότητα των τοπικών αρχόντων ελληνικής καταγωγής, οι ο-
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ποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ, για τις εξελίξεις αυτές, νοιώθουν 
περισσότερο αναγκαίο  να «ρίξουν στάχτη στα μάτια» της 
Αθήνας παρά να ανακόψουν το φαινόμενο και υπερασπι-
στούν τα ιερά και τα όσια των προγόνων τους. 

Οι Τσάμηδες απειλούν  και προκαλούν ανοιχτά πια την Ελ-
λάδα    «… Τι θα κάνουν (οι Έλληνες) όμως όταν ανοίξουν τα 
σύνορα, απελευθερωθούν οι θεωρήσεις και οι Αλβανοί θα 
ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ε.Ε.;», «…Εφεξής αυτοί δε θα δουν 
άσπρη μέρα στη ζωή τους». 

Και μέσα σ’ όλα αυτά η Ελλάδα αμέτοχη. Μακριά από τα γε-
γονότα. Βυθισμένη στην οικονομική κρίση και την ανύπαρ-
κτη εξωτερική πολιτική. Ακόμα και σε προκλήσεις όπως αυ-
τές της κ. Topalli, προέδρου της αλβανικής Βουλής, δεν είχε το 
σθένος και το κουράγιο να απαντήσει.  
 
Η κ. Topalli, δήλωσε στη Γενεύη στη συνάντηση των 261 προ-
έδρων και εκπροσώπων Κοινοβουλίων από 186 χώρες του κό-
σμου, ότι: «…Μολονότι οι Αλβανοί σήμερα ζουν χωρισμένοι 
σε τέσσερα κράτη, έχουν επίγνωση ότι μόνο η ευρωπαϊκή ο-
λοκλήρωση είναι το κοινό μέλλον τους», αφήνοντας καθαρά 
υπονοούμενο για την ύπαρξη αλβανικής μειονότητας στην 
Ελλάδα. 
 
Οι πολιτική κρίση στην Αλβανία συνεχίζεται, με το Σοσιαλι-
στικό κόμμα να απέχει από τη Βουλή. Οι Ευρωπαίοι να πιέ-
ζουν στην εξεύρεσης μιας λύσης. Η φιλελευθεροποίηση των 
θεωρήσεων δείχνει να είναι ακόμα μακριά για τους Αλβα-
νούς, ενώ οι οικονομική κρίση βρίσκετε στο κατώφλι της.  
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Το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα επιβάλουν αόρατα μεν 
οριστικά δε, τους δικούς τους κανόνες στην οικονομική και 
όχι μόνο, πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης.  
 
Μέσα από όλα αυτά η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση, μοιάζει οδύσσεια. Οι εκθέσεις των Ευρωπαίων 
διαπιστώνουν πως τα προβλήματα είναι πολλά. Κριτήρια 
όπως αυτά για το σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών 
δικαιωμάτων, την επιστροφή των περιουσιών, την ελευθερία 
του τύπου, την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της ε-
μπορίας λευκής σαρκός είναι υψίστης σημασίας για την Ε.Ε.  
 
Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μακρύς και 
δύσκολος για την Αλβανία. Ο Κούκαν, επικεφαλής της αντι-
προσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με την 
Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία και το Κόσο-
βο, δήλωσε στην Deutsche Welle ότι: «Μετά την ένταξη της 
Κροατίας, δεν θα υπάρξει διεύρυνση της Ε.Ε για κάποια χρο-
νική περίοδο. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο θα διαρκέσει η 
περίοδος αυτή».  
 

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η απογραφή του πληθυ-
σμού στην Αλβανία (Απρίλιος 2011), μια απογραφή που βρί-
σκεται στο επίκεντρο των Μ.Μ.Ε., και που έχει προκαλέσει 
την σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ακραίων 
εθνικιστικών αλβανικών κύκλων. Η αλβανική κυβέρνηση, 
από τη μεριά της, δείχνει πως στην πραγματικότητα δεν έχει 
καμιά διάθεση για μια πραγματική και ειλικρινή απογραφή 
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στάνταρτ.  
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Όλα αυτά τα γεγονότα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη  
παρακολούθησης των αλλαγών που συντελούνται στην ίδια 
την Αλβανία αλλά και στο Κόσσοβο και τα Σκόπια, και που 
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον Βορειοηπειρωτικό Ελλη-
νισμό, με την ίδια την Ελλάδα αλλά και με τον ευρύτερο  
βαλκανικό χώρο.  

Η ειδική έκδοση «Ανασκόπηση των αλβανικών ΜΜΕ», της 
εφημερίδας «Ελληνισμός», πλέον σε μορφή μηνιαίου περιοδι-
κού, πιστεύουμε πως είναι ένας καθρέπτης που απεικονίζει 
την αλβανική πραγματικότητα και θα αποτελέσει ένα πολύ-
τιμο εργαλείο κι ένα καλό αρχειακό υλικό που θα δίνει τη δυ-
νατότητα σε ειδικευμένους μελετητές να παρακολουθήσουν 
σε βάθος χρόνου, την πορεία της πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής της Αλβανίας αλλά και τις εθνοπολιτικές εξελίξεις στα 
Νοτιοδυτικά Βαλκάνια.  

Πιστεύουμε επίσης και, κυρίως ευχόμαστε, το παρόν τεύχος, 
όπως και τα προηγούμενα, να αποτελέσουν πολύτιμο βοή-
θημα και στον κόσμο των ελλαδικών ΜΜΕ και στο μηχανι-
σμό του ίδιου του ελληνικού Κράτους ως κοινωνική, πολιτική, 
οικονομική, πολιτιστική αλλά και στρατιωτική οντότητα, στα 
ιδρύματα διεθνών και στρατηγικών μελετών, στους μελετη-
τές διεθνών σχέσεων, στους φοιτητές πολιτικών, κοινωνικών 
και ιστορικών επιστημών, και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται 
να συμπληρώσει τις γνώσεις του πάνω στις Ελληνοαλβανικές 
σχέσεις και στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου που τείνει 
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να σβήσει και που πάει να αποτελέσει ένα ακόμα κομμάτι 
στο παζλ των χαμένων ελληνικών πατρίδων.  

Στο τεύχος Ιουλίου 2010 θα βρείτε επίσης, κατάσταση με τα 
στοιχεία μελών της σημερινής αλβανικής κυβέρνησης, έναν  
πίνακα των σημερινών πολιτικών κοινοβουλευτικών κόμμα-
των που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία,  καθώς και πί-
νακα με τις χρησιμοποιημένες συντμήσεις, 
 

Ο εκδότης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωμα του εκδότη:   
Διατίθενται, εκτός του παρόντος, και όλα τα προηγούμενα 
τεύχη που αναφέρονται για την χρονική περίοδο:  
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2009 (Τόμος Α’ και Β’) 
Ιανουάριος – Ιούνιος 2010        (Τόμος Α’) 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

KESH Η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
στην Αλβανία 

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

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

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σ.τ.Ε. Συμβούλιο της Ευρώπης  

ΚΕΑΔ Κόμμα «Ένωση για Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα» 

LSI Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης.  
 

Κίνημα Αντίθετης 
Γνώμης  

Αποτελείτε από βουλυτές του Σ.Κ. που 
είναι αντίθετοι με την αποχή από τη 
Βουλή και ζητούν την επιστροφή του 
Σ.Κ. στα έδρανα της αλβανικής Βουλής. 

INSTAT Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας  

Ε.Ε.Μ. Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλ-
βανία 

ΔΕΕΕΜ «Ομόνοια» Οργάνωση της Ελληνικής Εθνικής 
Μειονότητας στην Αλβανία 
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Δημοκρατική Ένωση 
Ολοκλήρωσης  

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

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

ΟΑΣΕ Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συ-
νεργασία στην Ευρώπη 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

Δ.Π.Δ. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

SECO Ελβετική Γραμματεία Επικρατείας για 
Οικονομικά Θέματα 

Ε.Κ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ΑΤΑ Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

 

Republika 

Δημοσιογραφικό όργανο του Ρεπου-
μπλικάνικου κόμματος στην Αλβανία.  

Χέλμουτ Λόχαν Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αλβανία 

PDU Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ενότητα. Εί-
ναι  νεοθδρυθέν κόμμα των Τσάμηδων. 
κόμμα των Τσάμηδων.  

PDI Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ολοκλήρωση, 
κόμμα των Τσάμηδων, ιδρυθέν το 2008.  
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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 κοι-
νοπραξία θα κατασκευάσει τον υποθα-
λάσσιο αγωγό αερίου Trans-Adriatica 
από την Αλβανία στην Ιταλία. 

Σ.Δ. Συνταγματικό Δικαστήριο 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 

 

REPOBA 

Κεντρική Επιτροπή Απογραφής του 
Πληθυσμού και Κατοικιών στην Αλβα-
νία.  

OSSH  Κρατική Εταιρεία Διανομής  Ρεύματος, 
στην Αλβανία.  Η εταιρεία έχει πωληθεί 
σε τσέχικη εταιρεία. 

Tirana Bank Θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στην 
Αλβανία 

TIKA Τούρκικος Φορέας Ανάπτυξης και Συ-
νεργασίας 

ΚΟΝΦΙΝΤΟΥΣΤΡΙΑ Σύνδεσμος των Αλβανών Βιομηχάνων 
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CEED Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματιών και 
Διαχειριστών Σκοπίων. 

 

Κίνημα «Αυτοδιάθεση» 

Εθνικιστικό κίνημα Κοσοβάρων για αυ-
τοδιάθεση όλων των Αλβανών στα Βαλ-
κάνια. Πρόεδρος ο Albin Kurti 

IENE Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Πρόεδρος του Ινστιτούτου εί-
ναι ο Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος 

ΚΑΔΕ Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ελευθεριών, κόμμα που διατείνεται ότι 
προστατεύει τα δικαιώματα των μειονο-
τήτων στην Αλβανία 

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

 . 



 

 

 

                         ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 
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Για την απογραφή του 
πληθυσμού το 2011  
στην Αλβανία 

 
1 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip», αφιερώ-
νει ολοσέλιδο δημοσίευμα 
στην απογραφή του πληθυ-
σμού, η οποία προβλέπεται 
να διεξαχθεί στην Αλβανία 
τον Απρίλιο του 2011. Όπως 
έχει αναφερθεί και παλαιό-
τερα, το ερωτηματολόγιο της 
απογραφής περιέχει και δύο 
ερωτήσεις περί εθνικής και 
θρησκευτικής ταυτότητας, οι 
οποίες έχουν προκαλέσει α-
ντιδράσεις σε ακραίους και 
εθνικιστικούς κύκλους της 
Αλβανίας, οι οποίοι σε ορι-
σμένες περιπτώσεις κατηγό-
ρησαν την κυβέρνηση ότι με 
την αποδοχή των ερωτήσεων 
αυτών δημιουργεί προϋπο-
θέσεις για την τεχνητή αύ-
ξηση του αριθμού των πολι-
τών που ανήκουν στις εθνι-
κές μειονότητες στην Αλβα-
νία και για τη μετατροπή της 

Αλβανίας σε «πολυεθνική 
χώρα».  
Η εφημερίδα «Shqip», λοιπόν, 
επικαλούμενη δηλώσεις της 
Ines Nuria, διευθύντριας της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Αλβανίας (INSTAT), γράφει 
ότι η απογραφή του πληθυ-
σμού και των κατοικιών που 
θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 
2011 στην Αλβανία είναι μια 
διαδικασία που διεξάγεται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, λαμβά-
νει υπόψη τα διεθνή κριτήρια 
τα οποία υιοθετήθηκαν και 
από την INSTAT και αναμέ-
νεται να δημιουργήσει μια 
τέτοια βάση δεδομένων για 
τον πληθυσμό που διαμένει 
στην Αλβανία, η οποία ξε-
περνά τις ανησυχίες που δη-
μιουργήθηκαν από τις ερω-
τήσεις για την ελεύθερη δή-
λωση της εθνικής και της 
θρησκευτικής ταυτότητας.  
«Η απογραφή του πληθυ-
σμού είναι μια διαδικασία 
που θα διεξαχθεί διεθνώς το 
2011, είναι μια διαδικασία 
πολύ σημαντική και ευρύτα-
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του φάσματος. Εγώ αντι-
λαμβάνομαι ότι οι ανησυχίες 
έχουν σχέση με τις ερωτήσεις 
για την εθνικότητα και το 
θρήσκευμα, σε αυτό το ση-
μείο όμως θα πρέπει να δι-
ευκρινίσω τη μέθοδο που θα 
ακολουθηθεί.  
Πρώτον, κανένα προσωπικό 
στοιχείο δε θα δημοσιοποιη-
θεί, συνεπώς οι δηλώσεις 
των πολιτών κατά την απο-
γραφή δε θα γίνουν δημοσί-
ως γνωστές. Ως τέτοια, η α-
πογραφή έχει μόνο στατιστι-
κή αξία, γίνεται για να αξιο-
λογηθούν οι τάσεις του πλη-
θυσμού προς πολλές κατευ-
θύνσεις.  
Δεύτερον, η απογραφή θα 
καλύψει μόνο τα άτομα εκεί-
να που ήταν παρόντες στην 
Αλβανία τους 12 τελευταίους 
μήνες και αυτό εξακριβώνε-
ται από τη λογική των ερω-
τήσεων που γίνονται.  
Τρίτον, το ερωτηματολόγιο 
προβλέπει και το δικαίωμα 
των πολιτών να μην απα-
ντήσουν σε ερωτήσεις» - δη-

λώνει η διευθύντρια της 
INSTAT Nuria. 
Στη συνέχεια η Nuria, ση-
μειώνει η εφημερίδα, πρό-
σθεσε ότι αναφορικά με τους 
Αλβανούς μετανάστες είτε 
τους πολίτες που για περισ-
σότερους από 12 μήνες δε 
διαμένουν στην Αλβανία, θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία 
στις αντίστοιχες χώρες, με 
τις ίδιες μεθόδους που εφαρ-
μόστηκαν στην Αλβανία. Γι’ 
αυτό το σκοπό μάλιστα, συ-
νεχίζει η Nuria, η Αλβανία 
έχει συμφωνία συνεργασίας 
με την Ελλάδα, η οποία προ-
βλέπει ανταλλαγή των στοι-
χείων που θα συγκεντρω-
θούν, κατοχυρώνοντας με 
τον τρόπο αυτό αμοιβαία 
αναγνώριση του αποτελέ-
σματος που θα προκύψει. 
 Ένα πολύ σημαντικό στοι-
χείο σε αυτό το πλαίσιο, συ-
νεχίζει η εφημερίδα, δίνει η 
υπεύθυνη για τη διαχείριση 
της Απογραφής του Πληθυ-
σμού Elda Kapllani, η οποία 
υπογραμμίζει τη σημασία 
που έχει η διαφορά μεταξύ 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 21 -

της εθνικότητας και της ε-
θνικής ταυτότητας, είτε, για 
την ακρίβεια, της εθνικής 
συνείδησης, της αίσθησης 
εθνικής υπαγωγής (ethnic 
affiliation).  
«Ο αυτόπροσδιορισμός έχει 
μια σημαντική πτυχή, παρέ-
χει ένα πραγματικό στοιχείο 
για τις εθνικές και τις εθνο-
πολιτιστικές ομάδες, διότι 
περιγράφει πώς αυτές αι-
σθάνονται και πού πιστεύ-
ουν ότι ανήκουν. Οι κατάλο-
γοι των ληξιαρχείων περιέ-
χουν την εθνικότητα, η ο-
ποία είναι κάτι διαφορετικό 
από αυτό που ζητά να κα-
ταγράψει η INSTAT» - δήλω-
σε η Kapllani και συνέχισε: 
«Από τη στιγμή που δε θα 
έχουμε οποιεσδήποτε επι-
δράσεις που να σχετίζονται 
με ορισμένα συμφέροντα, η 
απογραφή δε θα θιγεί και 
εμείς θα έχουμε μια πραγμα-
τική εικόνα της Αλβανίας».  
Της απογραφής η οποία θα 
ξεκινήσει τον Απρίλιο, γρά-
φει η εφημερίδα, θα προηγη-
θεί ευρεία διαφημιστική κα-

μπάνια, η ίδια η απογραφή 
θα σεβαστεί τις συστάσεις 
της Eurostat, οι οποίες, ως 
προς την εθνική ταυτότητα, 
συνιστούν την προσωπική 
δήλωση, διότι αυτή «υπο-
χρεωτικά έχει μια υποκειμε-
νική διάσταση».  
Οποιοδήποτε και εάν είναι το 
αποτέλεσμα της νέας απο-
γραφής του πληθυσμού, συ-
νεχίζει η «Shqip» σε άλλο δη-
μοσίευμά της, αυτό δε θα 
περιληφθεί στους καταλό-
γους των ληξιαρχείων.  
Στην πραγματικότητα, το 
αποτέλεσμα της απογραφής 
θα έχει μόνο στατιστική ση-
μασία, μολονότι στο κοινό, 
γράφει η ίδια εφημερίδα, είχε 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι 
η εθελούσια δήλωση της ε-
θνικής ταυτότητας από τους 
ίδιους τους πολίτες θα μπο-
ρούσε να φέρει αλλαγές 
στους καταλόγους των λη-
ξιαρχείων και τους δημο-
γραφικούς συσχετισμούς.  
Ο γενικός διευθυντής των 
Ληξιαρχείων Αλβανίας Ar-
mand Teliti, συνεχίζει η εφη-
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μερίδα, δήλωσε σε δημοσιο-
γράφο της ότι η απογραφή 
που διενεργεί η INSTAT έχει 
μόνο στατιστική σημασία και 
ότι τα αποτελέσματά της δε 
θα επηρεάσουν τα προσωπι-
κά στοιχεία των πολιτών 
που βρίσκονται στους κατα-
λόγους των ληξιαρχείων.  
Στα προσωπικά στοιχεία που 
περιέχουν τα μητρώα των 
ληξιαρχείων περιλαμβάνε-
ται και η εθνικότητα, όχι ό-
μως το θρήσκευμα. Υπάρ-
χουν όμως πολλές περιπτώ-
σεις όπου το κομμουνιστικό 
καθεστώς της Αλβανίας άλ-
λαξε αυθαίρετα την εθνικό-
τητα σε μέλη της Ελληνικής 
Μειονότητας, τα οποία εμ-
φανίζονται με αλβανική ε-
θνικότητα, παρά το γεγονός 
ότι είναι και αισθάνονται 
έλληνες. Ο Teliti ουσιαστικά 
εννοεί ότι τα άτομα αυτά θα 
παραμείνουν Αλβανοί στα 
μητρώα των ληξιαρχείων, 
ανεξάρτητα από το αν στη 
νέα απογραφή δηλώσουν 
έλληνες.  

«Η απογραφή του πληθυ-
σμού και τα μητρώα των Λη-
ξιαρχείων είναι δύο διαφο-
ρετικά πράγματα. Η διαδι-
κασία την οποία ξεκίνησε η 
INSTAT έχει μόνο στατιστική 
αξία και δεν υπάρχει περί-
πτωση να υπαγορεύσει αλ-
λαγές στα αρχεία της Διεύ-
θυνσής μας, δηλαδή στα 
προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών στα μητρώα» - δή-
λωσε ο Teliti.  
Στη συνέχεια, σημειώνει η 
εφημερίδα, ο Teliti δήλωσε 
ότι η απογραφή του πληθυ-
σμού βάσει και της εθελού-
σιας δήλωσης της εθνικότη-
τας δεν μπορεί να επηρεάσει 
τα προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών.  
«Εμείς λειτουργούμε βάσει 
των γραπτών ντοκουμέντων. 
Ένας πολίτης μπορεί να δη-
λώσει την εθνικότητα που 
επιθυμεί και, μολονότι ηθικά 
είναι υποχρεωμένος να δη-
λώσει την αλήθεια, νομικά 
δεν είναι υποχρεωμένος. Τα 
ληξιαρχεία όμως λειτουρ-
γούν και διαθέτουν τα προ-
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σωπικά δεδομένα των πολι-
τών βάσει των εγγράφων, 
τα οποία αποτελούν και τα 
αποδεικτικά στοιχεία για 
κάθε πολίτη» - δήλωσε ο 
Teliti.  
Η πρακτική που θα ακολου-
θηθεί κατά την απογραφή, 
συνεχίζει η εφημερίδα, μας 
δίνει μια πιο καθαρή εικόνα 
για τα αποτελέσματά της.  
Η ιδέα της ανατροπής στους 
συσχετισμούς μεταξύ των 
εθνοτήτων στη χώρα, ακόμα 
και σε περίπτωση που ση-
μειωθεί, γράφει η «Shqip», 
αναμένεται να έχει μόνο 
στατιστική αξία. Με άλλα 
λόγια, τα νέα «σύνορα» με-
ταξύ των εθνοτήτων εντός 
Αλβανίας, τα οποία θα στη-
ρίζονται στην εθελούσια δή-
λωση της εθνικότητας από 
πλευράς των πολιτών κατά 
την απογραφή, έχοντας υ-
πόψη και τις αντιδράσεις ε-
κείνων που αντιτίθενται 
στην απογραφή, θα «διαψεύ-
δονται», με την ευρεία έννοια 
της λέξης, από τα έγγραφα 
που διαθέτει το αλβανικό 

κράτος, όπως τα μητρώα των 
ληξιαρχείων.  
Σύμφωνα με τα ευρέως απο-
δεκτά κριτήρια, συνεχίζει η 
εφημερίδα, υπάρχει μια με-
γάλη διαφορά μεταξύ της 
εθνικής προέλευσης και της 
υπηκοότητας, καθώς η τε-
λευταία είναι από τα βασικά 
προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών στα μητρώα των 
Ληξιαρχείων. Δηλαδή, το πι-
στοποιητικό γέννησης του 
κάθε πολίτη περιέχει την υ-
πηκοότητα και όχι την εθνική 
προέλευση, οι οποίες δεν 
ταυτίζονται πάντα μεταξύ 
τους.  
Σύμφωνα με την INSTAT, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα για 
τα στοιχεία του πληθυσμού 
που ζει στην Αλβανία αφορά 
κοινότητες όπως οι Ρομά, για 
τους οποίους υπάρχουν πολύ 
λίγα στοιχεία. Παραμένει 
άγνωστο, σημειώνει η εφη-
μερίδα, πώς θα εκλάβουν οι 
ξένοι τους νέους αριθμούς 
για τους συσχετισμούς μετα-
ξύ των εθνικών ή εθνομειο-
νοτικών ομάδων στην Αλβα-



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 24 -

νία, αριθμοί οι οποίοι θα εί-
ναι επίσημοι.  
Μέχρι σήμερα, σημειώνει σε 
άλλο δημοσίευμά της η 
«Shqip», τα στατιστικά στοι-
χεία για τον αλβανικό πλη-
θυσμό αντλούνταν από τα 
κρατικά έγγραφα, τα οποία 
και πριν από τη δεκαετία του 
1990 έδειχναν στις ταυτότη-
τες την εθνική προέλευση 
για τις εθνικές μειονότητες. 
Εκείνο που απουσίαζε, συνε-
χίζει η εφημερίδα, ήταν οι 
συσχετισμοί μεταξύ των ε-
θνοτήτων, που θα προέκυ-
πταν από τις εθελούσιες 
δηλώσεις των πολιτών.  
Η Eurostat, συνεχίζει η εφη-
μερίδα, κάνει σχετικές συ-
στάσεις για την απογραφή 
του πληθυσμού, οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
ευαισθησίες των διαφόρων 
χωρών.  
Η διαφορά μεταξύ εθνικότη-
τας και εθνικής ταυτότητας 
τονίζεται στο σημείο 424 του 
κειμένου των συστάσεων, το 
οποίο προτείνει ότι «η χρήση 
του όρου ‘’εθνικότητα’’ αντί 

του ‘’εθνική καταγωγή’’ θα 
πρέπει να παρακαμφθεί».  
Η Eurostat προσφέρει και μία 
λύση για τις ανησυχίες που 
δημιουργήθηκαν από την 
εθελούσια δήλωση της εθνι-
κής καταγωγής, προτείνο-
ντας την ιδέα ότι «η κατάτα-
ξη των εθνικών ομάδων στο 
υψηλότερο επίπεδο εξαρτά-
ται από τις εθνικές συνθήκες 
και αντιλήψεις και δε συνι-
στάται καμία διεθνής συ-
γκριτική κατάταξη».  
Της απογραφής του Απριλί-
ου 2011, σημειώνει η «Shqip», 
προηγήθηκε επιτόπια έρευνα 
την οποία διοργάνωσε η 
INSTAT και η αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
περιοχές αστικές και υπαί-
θριες σε όλη τη χώρα, όπως η 
Κάτω Δρόπολη του νομού 
Αργυροκάστρου, η περιοχή 
της Πεσκοπία στην ΒΑ Αλ-
βανία, η κοινότητα Γκότσαϊ 
στο Λιμπράζντ, η κοινότητα 
Λικένας στην Κορυτσά, η 
πόλη της Αυλώνας και η πε-
ριοχή της Νάρτας όπου δια-
βιούν Έλληνες, τα Τίρανα. 
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Τα αποτελέσματα από την 
έρευνα αυτή, σημειώνει η 
εφημερίδα, δε θα δοθούν στη 
δημοσιότητα, διότι δεν αντα-
ποκρίνονται στα τεχνικά 
κριτήρια της απογραφής και 
της τυχαίας επιλογής. Η 
INSTAT κατά την απογραφή, 
αναφέρει η εφημερίδα, θα 
χρησιμοποιήσει ψηφιακή τε-
χνολογία. 
 
Επίσκεψη του πρέσβη  

του Ισραήλ  
σε περιοχές του νότου 

 
1 Ιουλίου 2010: Ο διαπιστευ-
μένος στην Αλβανία πρέ-
σβης του Ισραήλ Δαβίδ Κοέν, 
σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Shqip», πραγματοποίησε 
πρόσφατα περιοδεία στους 
Αγ. Σαράντα, το Αργυρόκα-
στρο και το Βουθρωτό, ενώ 
προηγουμένως είχε συνα-
ντήσεις με τους υπουργούς 
Πολιτισμού και Εθνικής Οι-
κονομίας.  
Στη διάρκεια της επίσκεψης 
που πραγματοποίησε στο 
χώρο όπου στο παρελθόν 

βρισκόταν εβραϊκή συναγω-
γή στους Αγ. Σαράντα, ο 
πρέσβης δήλωσε στον αντα-
ποκριτή της εφημερίδας: «Οι 
Αγ. Σαράντα διαθέτουν ση-
μαντική πολιτιστική κληρο-
νομιά, είναι ενδιαφέρουσα 
περιοχή για τους ξένους 
τουρίστες και ειδικά για τους 
τουρίστες από τη χώρα μου, 
το Ισραήλ».  
Προτεραιότητα, γράφει η 
εφημερίδα, έδωσε ο πρέσβης 
στη συνεργασία Αλβανών 
και Ισραηλινών αρχαιολό-
γων στο χώρο της συναγω-
γής των Αγ. Σαράντα.  
Στις συναντήσεις που είχε 
τόσο με τον υπουργό Πολιτι-
σμού Ferdinand Xhaferi, όσο 
και με τον υπουργό Οικονο-
μίας Dritan Prifti, συνεχίζει η 
εφημερίδα, ο Κοέν αξιολό-
γησε θετικά την Αλβανία ως 
τουριστικό προορισμό και ως 
χώρο επενδύσεων στην οικο-
νομία.  
«Το Ισραήλ ζητά νέους χώ-
ρους στην Ευρώπη για να 
γνωρίσει και να επισκεφθεί 
και πιστεύω ότι αυτό το ‘’συ-
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γκρότημα’’, το όμορφο Αρ-
γυρόκαστρο, οι Αγ. Σαράντα 
με τις παραλίες τους και το 
Βουθρωτό με τον αρχαιολο-
γικό του χώρο, προσφέρει 
πλούσιες υποδομές συνερ-
γασίας με την Αλβανία» - 
δήλωσε ο Κοέν, ο οποίος κά-
λεσε τους κυρίους Xhaferi και 
Prifti να επισκεφθούν το Ισ-
ραήλ για να προσελκύσουν 
Ισραηλινούς επιχειρηματίες 
για επενδύσεις στην Αλβα-
νία. 
 
 
Άρθρο για το «τσάμικο» 

 
2 Ιουλίου 2010: Η εφημερίδα 
«Panorama» φιλοξενεί στο 
σημερινό της φύλλο πρωτο-
σέλιδο άρθρο με τίτλο «Η 
Κιάφε-Μπότα μας διδάσκει 
ότι το μέλλον μιλά για τους 
Αλβανούς», γραμμένο από 
τον Shpetim Idrizi, βουλευτή 
και πρόεδρο του ενός εκ των 
δύο κομμάτων των τσάμη-
δων, του Κόμματος για 
Δικαιοσύνη και Ενότητα 
(PDU), το οποίο το 
Σαββατοκύριακο 

πραγματοποίησε με οπαδούς 
του πορεία προς την Κιάφε-
Μπότα (Μαυρομάτι) κοντά 
στα ελληνοαλβανικά σύνο-
ρα, καθώς και άλλες εκδη-
λώσεις στους Αγ. Σαράντα 
«στη μνήμη των Τσάμηδων-
θυμάτων των Ελλήνων».  
Ο Idrizi χαρακτηρίζει την 
πορεία και τις εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε το κόμμα 
του στους Αγ. Σαράντα ως 
μία από τις σημαντικότερες 
διοργανώσεις ιστορικής θε-
ματολογίας που διοργάνωσε 
ποτέ αλβανικό πολιτικό 
κόμμα. Ισχυρίζεται ότι στην 
πορεία μετείχαν 10.000 άτο-
μα και ότι η καλλιτεχνική 
εκδήλωση συνέβαλε στην 
τόνωση του εθνικού αισθή-
ματος των απανταχού Αλ-
βανών.  
Στην πορεία, σύμφωνα με 
τον Idrizi, μετείχαν Τσάμη-
δες από Αγ. Σαράντα, Δέλβι-
νο, από άλλους νομούς της 
χώρας, αλλά και Αλβανοί 
από Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Μαυρο-
βούνιο κ.α. Μετείχε επίσης η 
βουλευτής Flora Brovina από 
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το Κόσοβο, ο αντιπρόεδρος 
του Κινήματος «Αυτοδιάθε-
ση» του Κοσόβου Liburn Aliu, 
ο Artan Grubi, αρχηγός του 
Κινήματος «Αφύπνιση – 
Zgjohu» των Αλβανών της 
ΠΓΔΜ κ.ά. Το PDU, σύμφω-
να με τον Idrizi, είναι κόμμα 
για το αλβανικό εθνικό ζή-
τημα, ειδικά για το «τσάμι-
κο». Σε συνέχεια του άρθρου 
του, ο Idrizi γράφει ότι «αν 
τα αδέλφια μας, ορθόδοξοι 
Τσάμηδες που ζουν στην Ελ-
λάδα, άκουγαν τα τραγούδια 
και τους χορούς μας, θα 
δάκρυζαν. Θα διαπίστωναν 
ότι έχουμε τα ίδια τραγούδια, 
τους ίδιους χορούς, τα ίδια 
μοιρολόγια. Οι ελληνικές 
κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν 
στους δικούς μας Τσάμηδες 
μουσικούς από την Αλβανία 
να πάνε στην Τσαμουριά. Τι 
θα κάνουν όμως όταν ανοί-
ξουν τα σύνορα, απελευθε-
ρωθούν οι θεωρήσεις και οι 
Αλβανοί θα ταξιδεύουν ε-
λεύθερα στην Ε.Ε.;»  
Συνεχίζοντας, ο Idrizi γρά-
φει: «Από την Κιάφε-Μπότα 

δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα 
για όλους τους εγκληματίες 
πολέμου που βρίσκονται α-
κόμα εν ζωή. Εφεξής αυτοί 
δε θα δουν άσπρη μέρα στη 
ζωή τους. Εμείς, όχι μόνο θα 
αναφέρουμε τα ονόματά 
τους σε μνημειακή στήλη του 
αίσχους, αλλά θα τους μετα-
τρέψουμε σε θηράματα του 
νόμου, με τις μηνύσεις που 
θα κάνουμε εις βάρος τους 
στα δικαστήρια της Ευρώπης. 
Αυτό είναι μόνο ένα από τα 
βήματα που έχουμε προ-
γραμματίσει, εκτός εκείνων 
που έχουμε ήδη ανακοινώσει 
και θα υλοποιήσουμε». 
 
 
Τα Βαλκάνια θα μείνουν, 
για πολλά χρόνια ακόμα, 

 έξω από την Ε.Ε 
 

3 Ιουλίου 2010: Οι σημερινές 
«Shqip», «Albania», «Gazeta 
Shqiptare» και άλλες εφημερί-
δες, ασχολούνται με το θέμα 
της ένταξης στην Ε.Ε, τόσο 
της Αλβανίας, όσο και των 
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άλλων χωρών της Βαλκανι-
κής.  
Η εφημερίδα «Shqip», αναφε-
ρόμενη στο θέμα, σχολιάζει 
ότι αναμένεται να ανασταλεί 
για αργότερα η ένταξη στην 
Ε.Ε της Αλβανίας και των 
άλλων χωρών της Βαλκανι-
κής. Η ιδέα αυτή, συνεχίζει η 
εφημερίδα, έχει μετατραπεί 
σε πολιτική θέση. Τελευταία 
στις Βρυξέλλες και στο 
Στρασβούργο, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, γίνεται λόγος 
για διακοπή της διεύρυνσης 
της Ε.Ε. Ο Κούκαν, επικεφα-
λής της αντιπροσωπείας του 
Ευρωκοινοβουλίου για τις 
σχέσεις με την Αλβανία, τη 
Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη 
Βοσνία και το Κόσοβο, συνε-
χίζει η εφημερίδα, δήλωσε 
στην Deutsche Welle ότι: 
«Μετά την ένταξη της Κροα-
τίας, δεν θα υπάρξει διεύ-
ρυνση της Ε.Ε για κάποια 
χρονική περίοδο. Δεν μπορώ 
να προβλέψω πόσο θα διαρ-
κέσει η περίοδος αυτή».  
Η εισηγητής για τη Βοσνία 
στο Ευρωκοινοβούλιο Ντόρις 

Πάκ, συνεχίζει η εφημερίδα, 
δήλωσε ότι θα υπάρξει ανά-
παυλα 10-15 ετών μετά την 
ένταξη της Ισλανδίας και της 
Κροατίας αναφορικά με τη 
περαιτέρω διεύρυνση της Ε.Ε. 
Παράλληλα και ο εισηγητής 
για τη Σερβία στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, Γέλκο Κάτσιν, ση-
μειώνει η εφημερίδα, δήλωσε 
ότι δεν μπορεί να πει πότε 
θα ενταχθούν οι χώρες της 
Δυτικής Βαλκανικής στην 
Ε.Ε, αλλά μέχρι το 2014 ελπί-
ζει να δει μόνο την ένταξη 
της Κροατίας.  
Η ίδια εφημερίδα σε άλλο 
δημοσίευμά της, γράφει ότι η 
βελγική προεδρία της Ε.Ε, η 
οποία ανέλαβε προχθές τα 
καθήκοντά της, δεν έχει πε-
ριλάβει την Αλβανία στην 
ατζέντα της ως προς τη δια-
δικασία της διεύρυνσης, α-
φήνοντας να εννοηθεί ότι το 
αρνητικό κλίμα προς την κα-
τεύθυνση αυτή οφείλεται 
στη χρόνια πολιτική κρίση 
της χώρας. Αντίθετα με την 
Αλβανία, η Σερβία, η Βοσνία 
και τα Σκόπια είναι στο πρό-
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γραμμα της βελγικής προε-
δρίας.  
Σε διαμετρικά αντίθετη κα-
τεύθυνση, σημειώνει η «Ga-
zeta Shqiptare», βρίσκεται, 
σύμφωνα με τις πρόσφατες 
δηλώσεις της η κ. Άγγελα 
Μέρκελ, ο κ. Κούκαν, καθώς 
και ο επίτροπος της Ε.Ε σε 
θέματα διεύρυνσης Στέφαν 
Φούλε, ο οποίος, μάλιστα, 
δήλωσε μόλις χθες ότι: «Η 
διεύρυνση της Ε.Ε με νέες 
χώρες θα συνεχιστεί και στη 
διάρκεια της βελγικής προε-
δρίας». 
 
 

Αλεξάντερ Αρβίζου  
Νέος πρέσβης των ΗΠΑ 

στην Αλβανία 
 

3 Ιουλίου 2010: Ο πρόεδρος 
Ομπάμα, σύμφωνα με τις 
κυριότερες εφημερίδες, πρό-
τεινε το διπλωμάτη Αλεξά-
ντερ Αρβίζου, ως νέο πρέσβη 
των ΗΠΑ στα Τίρανα, στη 
θέση του Τζον Ουίδερς. Ο 
Αρβίζου γεννήθηκε το 1958 
στην αμερικανική στρατιω-

τική βάση «American Drew» 
στην Ιαπωνία και σπούδασε 
στο πανεπιστήμιο του 
George-town.  
Είναι γνώστης ανατολικών 
γλωσσών, (ιαπωνικά, κορεά-
τικα κ.α.), καθώς και ειδικός 
σε διπλωματικά και διοικητι-
κά θέματα.  
Στη διπλωματία εισήλθε το 
1981, υπηρετώντας στην Κα-
μπότζη, την Κορέα και την 
Ιαπωνία. Στη δεύτερη προε-
δρία Κλίντον ήταν επικεφα-
λής των ασιατικών θεμάτων 
στο Εθνικό Συμβούλιο Α-
σφάλειας των ΗΠΑ. 
 
 
Δηλώσεις της αντιπροέ-
δρου της Κ.Ο. του ΣΚ  

Vasilika Hysi 
 

5 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Ga-
zeta Shqiptare» η αντιπρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του ΣΚ Vasilika Hysi δή-
λωσε χθες ότι το ΣΚ δε θα 
είναι «γαρνιτούρα» στη Βου-
λή για να δημιουργεί την ι-
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δέα της πολιτικής ομαλότη-
τας.  
Η Hysi εξήγησε χθες σε τη-
λεοπτική συνέντευξή της ότι 
η σχέση που έχει διαμορφω-
θεί πλέον με το Κοινοβούλιο 
δε σημαίνει απόλυτη αποχή, 
καθώς οι βουλευτές προετοι-
μάζονται και διαβάζουν τους 
νόμους για να εκφράσουν τη 
θέση τους.  
Σύμφωνα με την Hysi, η κοι-
νοβουλευτική ζωή και η κοι-
νοβουλευτική συζήτηση λει-
τουργούν σύμφωνα με τα 
δημοκρατικά κριτήρια, όταν 
λαμβάνονται υπόψη οι από-
ψεις της αντιπολίτευσης. Η 
Hysi υποστήριξε επίσης ότι 
οι βουλευτές του ΣΚ προε-
τοιμάζονται εντατικά για τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών 
και αυτό δεν ονομάζεται α-
ποχή. 
 
 

Κρίση στον ελληνικό 
 τουρισμό 

 
6 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Albania» φιλοξε-

νεί σύντομο άρθρο αφιερω-
μένο στην κρίση στον ελλη-
νικό τουρισμό και στις προ-
σπάθειες της ελληνικής κυ-
βέρνησης να αντιστρέψει τις 
αρνητικές προβλέψεις για 
την τρέχουσα τουριστική σε-
ζόν.  
Ο αρθρογράφος, επικαλού-
μενος δημοσιεύματα ελληνι-
κών εφημερίδων, αναφέρει 
ότι οι ελληνικές αρχές μελε-
τούν τη δυνατότητα παροχής 
διευκολύνσεων για την έ-
λευση επισκεπτών για του-
ριστικούς σκοπούς από κάθε 
χώρα από την οποία είναι 
δυνατό να έλθουν τουρίστες 
και διερωτάται κατά πόσο σε 
μια τέτοια περίπτωση θα 
υπάρξουν διευκολύνσεις και 
για τους αλβανούς που επι-
θυμούν να επισκεφθούν την 
Ελλάδα για τουρισμό.  
Ο αρθρογράφος προσθέτει 
ότι υπάρχει ένα σημαντικό 
τουριστικό ρεύμα από την 
Αλβανία προς χώρες όπως η 
Αίγυπτος, η Τουρκία και το 
Μαυροβούνιο, για την είσοδο 
στις οποίες δεν απαιτείται 
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θεώρηση για τους Αλβανούς 
πολίτες, και προσθέτει ότι σε 
ανάλογες διευκολύνσεις 
προέβη για τη φετινή θερινή 
περίοδο και η Κροατία. 
 
 
Δηλώσεις πρωθυπουργού 

Berisha για θέματα  
Ενέργειας και Τουρισμού 
Ηλιακή ενέργεια στο Δήμο 

Τιράνων 
 

7 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα 
«Shqip», ο πρωθυπουργός Sali 
Berisha δήλωσε χθες στη συ-
νεδρίαση του Εθνικού Συμ-
βουλίου Χωροταξίας ότι τα 
στρατηγικά ζητήματα ενέρ-
γειας μεταξύ της Αλβανίας 
και του Κοσσυφοπεδίου δεν 
είναι απλά προβλήματα με-
ταξύ δυο χωρών, αλλά ανά-
γονται σε ζητήματα με εθνι-
κή σημασία.  
Αυτή τη δήλωση έκανε ο Ber-
isha αναφερόμενος στην κα-
τασκευή πέντε υδροηλεκτρι-
κών σταθμών στο Κούκες, 
για την οποία θα χρειαστεί 

μια συμφωνία για τα ύδατα 
με την πλευρά του Κοσσυ-
φοπεδίου. Από την άλλη 
πλευρά, ο πρωθυπουργός 
Berisha τόνισε ότι στην Αλ-
βανία θα δημιουργηθούν δυο 
πάρκα αιολικής ενέργειας.  
Σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου, αυτά τα ε-
νεργειακά πάρκα θα κατα-
σκευαστούν στο Μπιλίστ της 
Κορυτσάς και στο Κρυεβίδ 
της Καβάγιας.  
Ο Berisha υποστήριξε ότι εί-
ναι σημαντικό οι κατασκευές 
αυτές να είναι σύμφωνες με 
τις προδιαγραφές για την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος, ενώ παράλληλα δεν 
πρέπει να παρεμποδίζουν 
την ανάπτυξη των τουριστι-
κών περιοχών που βρίσκο-
νται κοντά τους.   
Ο πρωθυπουργός έκανε ι-
διαίτερη αναφορά στο ενερ-
γειακό πάρκο στο Κρυεβίδ, 
το οποίο βρίσκεται κοντά 
στην παραθαλάσσια ζώνη 
που θα χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλα τουριστικά θέρετρα.  
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Σύμφωνα με τον Berisha, αυ-
τό το έργο, το κόστος του ο-
ποίου θα φτάσει στο ύψος 
των 144 εκατομμύρια ευρώ, 
πρέπει να βρίσκεται σε με-
γάλη απόσταση από την 
τουριστική ζώνη, έτσι ώστε 
να μην ακούγονται οι θόρυ-
βοι από τις τουρμπίνες.  
Εκτός των ενεργειακών σχε-
δίων που αναμένεται να υ-
λοποιηθούν, ο πρωθυπουρ-
γός εξήγγειλε και την κατα-
σκευή μιας τουριστικής ζώ-
νης στην περιοχή Βιλ-
Μπαστόβ της κοινότητας 
Γκος της Καβάγιας.  
Σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, αυτό θα είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα σχέδια 
στη χώρα, το οποίο θα κο-
στίσει 1,2 δις ευρώ.  
Ο Berisha, τέλος, ανέφερε ότι 
το σχέδιο αυτό δε θα θίξει τις 
αγροτικές εκτάσεις, αλλά θα 
αξιοποιήσει τις ακαλλιέργη-
τες περιοχές.  
Σύμφωνα με την αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα 
«Shekulli» ο Δήμος Τιράνων 
ξεκίνησε την εφαρμογή του 

σχεδίου «Η ηλιακή ενέργεια 
ως οικονομική εναλλακτική 
λύση υπέρ του περιβάλλο-
ντος», το οποίο προβλέπει 
την τοποθέτηση ηλιακών 
θερμοσιφώνων για ζεστό νε-
ρό και θέρμανση στα 
νηπιαγωγεία της 
πρωτεύουσας.  Κατά τη διάρκεια των εγκαι-
νίων σε ένα από τα νηπια-
γωγεία της πόλης, ο δήμαρ-
χος Edi Rama δήλωσε ότι όλα 
τα νηπιαγωγεία και σχολεία 
των Τιράνων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν την ηλιακή 
ενέργεια λόγω του χαμηλού 
οικονομικού κόστους της και 
για βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής.  
Αυτό το σχέδιο πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία και 
με την ολλανδική πρεσβεία 
στην Αλβανία και στην τελε-
τή εγκαινίων παρευρισκόταν 
και ο ολλανδός πρέσβης Χεν 
Βαν Ντεν Ντολ, ο οποίος ε-
ξέφρασε την ετοιμότητά του 
για συνεργασία και σε άλλα 
σχέδια για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη 
των Τιράνων. 
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«Η ελληνική κρίση και η 
αλβανική οικονομία» 

 
8 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
«Koha Jone» φιλοξενεί άρθρο 
του οικονομικού αναλυτή 
Vigan Idrizi με τίτλο «Η ελ-
ληνική κρίση και η αλβανική 
οικονομία». Το άρθρο αρχικά 
αναφέρει ότι η Αλβανία το 
2009 εμφάνισε ανάπτυξη 
3,3% και ότι ανεξάρτητα από 
την επίδραση της παγκό-
σμιας κρίσης στην αλβανική 
οικονομία, η επίδοσή της ή-
ταν παρόλα αυτά καλή το 
2009, καθώς ήταν μια από τις 
λίγες οικονομίες που απέφυ-
γε την ύφεση. Στη συνέχεια ο 
αρθρογράφος αναφέρει ότι 
το 2010 η μερική ανάκαμψη 
της παγκόσμιας οικονομίας 
θα είναι ωφέλιμη και για την 
Αλβανία, αλλά οι γενικές 
συνθήκες θα εξακολουθή-
σουν να συνιστούν μια πρό-
κληση. Για κακή της τύχη, 

σχολιάζει ο αρθρογράφος, η 
Αλβανία είναι μια από τις 
πιο εκτεθειμένες χώρες στην 
οικονομική κρίση της Ελλά-
δας.  
Ένα σημαντικό μέρος της 
κοινότητας των Αλβανών 
εργάζεται στην Ελλάδα (γύ-
ρω στους 650.000-800.000) 
και η μείωση στον όγκο της 
εργασίας και στους μισθούς 
θα έχει αρνητική επίδραση 
στα εμβάσματα που απο-
στέλλονται στην Αλβανία 
από την Ελλάδα. Αυτό θα 
επιτείνει τη μείωση της ιδιω-
τικής κατανάλωσης, την αύ-
ξηση της εσωτερικής ανεργί-
ας και την επιδείνωση των 
πιστωτικών όρων.  
Η ελληνική οικονομική κρίση 
θα επηρεάσει επίσης αρνητι-
κά, σύμφωνα με τον αρθρο-
γράφο, και το εμπόριο μετα-
ξύ Αλβανίας και Ελλάδας. 
Τα πρόσφατα προβλήματα 
στην Ελλάδα, τέλος, πάντα 
σύμφωνα με τον Idrizi, θα 
έχουν αρνητική επίδραση και 
στη χρηματοδότηση της αλ-
βανικής κυβέρνησης: το ομό-
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λογο το οποίο θα απέφερε 
300-400 εκατομμύρια ευρώ 
στην αλβανική κυβέρνηση 
τώρα έχει πολλές πιθανότη-
τες να εκδοθεί με επιτόκιο 
υψηλότερο από 7,5%. 
 
 
Συζήτηση ψηφίσματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Δηλώσεις επιτρόπου Φούλε 
 

8 Ιουλίου 2010:  Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα 
«Shqip», η αλβανική πολιτική 
κρίση επανήλθε για μια α-
κόμη φορά χθες στην ατζέ-
ντα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Όπως είχε προα-
ναγγελθεί, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, το ψήφισμα για 
την ευρωπαϊκή πορεία της 
Αλβανίας, το οποίο εγκρίθη-
κε από την Επιτροπή Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στις 23 
Ιουνίου, συζητήθηκε χθες 
στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
όπου προτάθηκαν και ορι-
σμένες νέες τροπολογίες.  

Οι συστάσεις επί του κειμέ-
νου που έχει συντάξει ο έλ-
ληνας ευρωβουλευτής και 
εισηγητής για την Αλβανία 
Νικόλαος Χουντής και που 
θα τεθεί σήμερα σε ψηφοφο-
ρία καταδεικνύουν, σχολιά-
ζει η εφημερίδα, την ετοιμό-
τητα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για την εκκίνηση 
ενός νέου γύρου διαμεσολα-
βήσεων για την κρίση.  
Ο επίτροπος Διεύρυνσης 
Στέφαν Φούλε κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του σημείω-
σε την ανάγκη συμφωνίας, 
ιδιαίτερα ενόψει των προσε-
χών δημοτικών εκλογών του 
2011. Ο Φούλε, μεταξύ άλ-
λων, δήλωσε: «Επιθυμώ να 
παρουσιάσω την άποψη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την Αλβανία: Η έλλειψη 
εποικοδομητικού πολιτικού 
διαλόγου και η έλλειψη συ-
νεργασίας μεταξύ της 
πλειοψηφίας και της αντιπο-
λίτευσης μετά την ολοκλή-
ρωση των κοινοβουλευτικών 
εκλογών του 2009 αποτελούν 
ανησυχητικά ζητήματα. Ό-
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λες οι συστάσεις του ΟΑΣΕ 
πρέπει να ληφθούν υπόψη 
πριν από τις δημοτικές εκλο-
γές του 2011. Από την άλλη 
πλευρά, ως προς τη φιλελευ-
θεροποίηση των θεωρήσεων, 
η Αλβανία έχει σημειώσει 
θετική πρόοδο. Η πρόταση 
της Επιτροπής στις 27 Μαΐου 
είναι ένα γεγονός που το α-
ντικατοπτρίζει αυτό».  
Με το βλέμμα προς τις επό-
μενες εκλογές, σχολιάζει η 
εφημερίδα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει προτείνει 
έναρξη νέου κύκλου δια-
πραγματεύσεων για την επί-
τευξη συμβιβασμού. Όσον 
αφορά τη φιλελευθεροποίη-
ση των θεωρήσεων, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε 
γνωστό ότι αυτή είναι μια 
διαδικασία που φτάνει στο 
τέλος της, ενώ ως προς την 
ένταξη οι ευρωβουλευτές 
άφησαν να εννοηθεί ότι οι 
δυο πολιτικές πλευρές θα 
υποστούν συνέπειες, εάν δε 
βρουν κοινή γλώσσα μεταξύ 
τους.  

Ο ευρωβουλευτής Χουντής 
έκανε έκκληση για εσωτερι-
κή λύση της κρίσης, η οποία 
είναι πολυδιάστατη.  
Ο αντιπρόεδρος της αντι-
προσωπείας για την Αλβα-
νία, Βοσνία, ΠΓΔΜ και Μαυ-
ροβούνιο Βίκτορ Μποστινά-
ρου δήλωσε χθες τα ακόλου-
θα: «Η ιδέα για την αναβολή 
του ψηφίσματος για ορισμέ-
νες εβδομάδες ήταν μια έκ-
φραση ελπίδας των ευρω-
παίων βουλευτών ότι τελικά 
οι δυο πολιτικές πλευρές 
στην Αλβανία θα βρουν μια 
πολιτική λύση και θα δώ-
σουν τέλος στην κρίση. Επα-
ναλαμβάνω ότι δίχως μια 
λύση στην πολιτική κρίση 
που ακόμη συνεχίζει να επι-
κρατεί στην Αλβανία, αυτή η 
κατάσταση μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό 
μέλλον της Αλβανίας».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Panorama», καίτοι το ψήφι-
σμα εγκρίθηκε με συναίνεση 
στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αριστεροί και 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 36 -

ακροδεξιοί ευρωβουλευτές 
πρότειναν χθες ορισμένες 
τροποποιήσεις ενόψει της 
σημερινής ψηφοφορίας. Στο 
σημείο όπου αναφέρονται οι 
θεωρήσεις προτείνεται να 
προστεθεί η παράγραφος ότι 
η επιδείνωση της πολιτικής 
κρίσης στην Αλβανία μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά τη 
διαδικασία της φιλελευθερο-
ποίησης των θεωρήσεων.  
Από την πλευρά τους οι α-
κραίοι δεξιοί αναφέρουν ότι 
η Αλβανία δεν είναι έτοιμη 
για την κατάργηση των θεω-
ρήσεων, ενώ επισημαίνεται 
ξανά το γεγονός ότι η Αλβα-
νία είναι μέλος της Ισλαμι-
κής Διάσκεψης. 
 
 
Η κυβέρνηση αυξάνει  

τους χαμηλούς και μέσους 
μισθούς 

 
9 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip» και 
άλλες σημερινές αλβανικές 
εφημερίδες, ο πρωθυπουργός 
Sali Berisha σε συνεδρίαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου 
ανακοίνωσε μεγάλες περι-
κοπές στο φετινό προϋπολο-
γισμό, ωστόσο υποσχέθηκε 
παράλληλα αύξηση των χα-
μηλών και μέτριων μισθών.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
οι ιατροί θα έχουν αύξηση 
των απολαβών τους κατά 
11%, οι νοσοκόμοι 9%, οι εκ-
παιδευτικοί 6%, ενώ οι απο-
λαβές στις ένοπλες δυνάμεις, 
των πυροσβεστών, υπαλλή-
λων της SHISH, των τελω-
νειακών, εφοριακών κ.ά. θα 
αυξηθούν κατά 4-5,2%. 
 
 

Σεισμική δόνηση  
στην Αλβανία 

 
10 Ιουλίου 2010: Σεισμική 
δόνηση σημειώθηκε χθες λί-
γο μετά τα μεσάνυχτα στα 
Τίρανα.  
Σύμφωνα με τους Αλβανούς 
σεισμολόγους, η δόνηση ή-
ταν εντάσεως 4,6 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ με επί-
κεντρο πλησίον της πόλης 
Ελμπασάν.  
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Δεν αναφέρθηκαν υλικές 
ζημιές. 

 
Συλλαμβάνεται αστυνομι-

κός στην Κακαβιά 
 

12 Ιουλίου 2010: Το Σάββατο 
το πρωί, σύμφωνα με τις κυ-
ριότερες κυριακάτικες εφη-
μερίδες, η αστυνομία Αργυ-
ροκάστρου συνέλαβε τους 
Afrim Shenaj, 38 ετών, γεν-
νηθέντα και κάτοικο Φίερι, 
αστυνομικό στην Κακαβιά 
και τον συνεργάτη του Ermal 
Sheroku, 29 ετών, γεννηθέ-
ντα και κάτοικο Σκραπάρ. 
Παράλληλα, η αστυνομία 
κατάσχεσε από τους συλλη-
φθέντες 7 κινητά, 4 διαβατή-
ρια και ένα αυτοκίνητο τύ-
που Citroen με ελληνικές πι-
νακίδες ΝΖΚ 5908.  
Ο Shenaj κατηγορείται για 
κατάχρηση εξουσίας, διότι 
έναντι 3.000 ευρώ τοποθε-
τούσε σφραγίδες εισόδου σε 
διαβατήρια Αλβανών πολι-
τών, χωρίς οι ίδιοι να είναι 
παρόντες.  

Ο συνεργάτης του κατηγο-
ρείται για χορήγηση βοή-
θειας για παράνομη διέλευ-
ση των συνόρων. 

Ο επικεφαλής  
της αποστολής του ΟΑΣΕ  

στους Αγ. Σαράντα 
 

12 Ιουλίου 2010: Ο επικεφα-
λής της αποστολής του 
ΟΑΣΕ στην Αλβανία πρέ-
σβης Ρόμπερτ Μπος, αναφέ-
ρει η «Shqip» και άλλες εφη-
μερίδες, ήταν την περασμένη 
εβδομάδα στους Αγ. Σαρά-
ντα όπου συναντήθηκε με 
τον αναπληρωτή περιφε-
ρειάρχη Gjergji Mano και την 
διευθύντρια της υπηρεσίας 
καταγραφής των περιουσιών 
Vitoria Peci.  
Στη συνάντηση μαζί τους, 
σύμφωνα με τις εφημερίδες, 
ο Μπος ρώτησε γιατί επιτρέ-
πεται σε διάφορα άτομα να 
καταλαμβάνουν τις δημόσιες 
παραλίες, υποχρεώνοντας 
τους πολίτες να καταβάλουν 
εισιτήριο.  
Ο Μπος ενδιαφέρθηκε και 
για τα αποτελέσματα επέν-
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δυσης που έκανε ο ΟΑΣΕ για 
τις διευθύνσεις των αστικών 
κατοικιών της πόλης και για 
το σχέδιο καταγραφής των 
περιουσιών στις ακτές. Πολ-
λά παράπονα, δήλωσε ο 
Μπος, δέχθηκε η αποστολή 
του ΟΑΣΕ για τις πρόσφατες 
κατεδαφίσεις κτιρίων στα 
Εξαμίλια και τους Αγ. Σαρά-
ντα.  
Ο ΟΑΣΕ, δήλωσε ο Μπος, εί-
ναι υπέρ του κράτους δικαί-
ου. Η ίδια αρχή του κράτους 
δικαίου θα πρέπει να ισχύσει 
τόσο στην κατεδάφιση αυ-
θαιρέτων, όσο και στο θέμα 
των δημόσιων παραλιών. 
 
 
Διευκολύνσεις για τους Αλ-

βανούς μετανάστες 
 

12 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα 
«Shqip», το υπουργείο Εσωτε-
ρικών ανακοίνωσε χθες ότι 
οι Αλβανοί μετανάστες θα 
μπορούν να αποκτούν βιομε-
τρικά διαβατήρια και ταυτό-

τητες από τα αλβανικά προ-
ξενεία στις χώρες όπου ζουν.  
Ο υφυπουργός Εσωτερικών 
Ferdinand Poni ανακοίνωσε 
ότι τα προξενεία στην Αθή-
να, τη Θεσσαλονίκη και τη 
Ρώμη θα μπορούν σύντομα 
να χορηγούν στους μετανά-
στες τις ταυτότητες και τα 
νέα βιομετρικά διαβατήρια.  
Ακόμη δεν έχει καθοριστεί το 
ποσό που οι μετανάστες θα 
χρειάζεται να καταβάλουν 
για ένα διαβατήριο, αλλά ο 
Poni έκανε γνωστό ότι το κό-
στος για την έκδοση ενός 
διαβατηρίου μπορεί να κυ-
μαίνεται γύρω στα 100 ευρώ.  
Υπενθυμίζεται ότι ο αλβανι-
κός τύπος έχει ασχοληθεί 
επανειλημμένα με τις ουρές 
που δημιουργούνται σε πε-
ριόδους διακοπών σε διάφο-
ρες περιοχές της Αλβανίας 
από μετανάστες που επιθυ-
μούν να εκδώσουν ταυτότη-
τα ή βιομετρικό διαβατήριο. 
 
 

Σπουδές στην Ιταλία,  
3.000 θέσεις  
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για Αλβανούς φοιτητές 
 

12 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα 
«Mapo», η Ιταλία έδωσε στη 
δημοσιότητα 25.000 διαθέσι-
μες θέσεις για ξένους φοιτη-
τές, συμπεριλαμβανομένων 
3.000 θέσεων για αλβανούς 
φοιτητές, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2010-2011. 
 
 
Σχετικά με την πώληση  
εκτάσεων τέως στρατιωτι-

κών μονάδων 
 

13 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Zeri I Popullit», 
όργανο του ΣΚ, κατηγορεί 
πρωτοσέλιδα τον πρωθυ-
πουργό ότι η πρόσφατη πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης να 
πωλήσει οικόπεδα που ανή-
καν σε πρώην στρατιωτικές 
μονάδες, στην πράξη είναι 
μια απόπειρα του Berisha να 
ικανοποιήσει πελατειακά 
συμφέροντα οπαδών του πε-
ριβάλλοντός του.  

Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Ballkan», που αναφέρεται 
στο ίδιο θέμα, ο υπουργός 
Άμυνας Arben Imami υπο-
στήριξε ότι η διαδικασία θα 
είναι διαφανής και η ιδιωτι-
κοποίηση αναμένεται να ξε-
κινήσει με μια λίστα με πά-
νω από 500 ιδιοκτησίες.  
Στη δισέλιδη λίστα των ιδιο-
κτησιών που αναμένεται να 
πουλήσει ο αλβανικός στρα-
τός και που δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα περιλαμβά-
νονται και εκτάσεις σε νο-
μούς και περιοχές όπου ζει η 
ελληνική μειονότητα, όπως 
στην Κάτω και Άνω Δρόπο-
λη, στο Ζαγόρι και στο Πω-
γώνι, στο Δέλβινο, στη Δί-
βρη, το Λούκοβο, το Αλίκο, 
τη Λιβαδειά, καθώς και στη 
Χιμάρα. 
 
 

Προεδρία της Ε.Ε.: 
Εντός του Νοεμβρίου να 
δοθεί λύση στο πολιτικό 

αδιέξοδο 
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13 Ιουλίου 2010:  «Εντός του 
Νοεμβρίου η Αλβανία θα 
πρέπει να δώσει λύση στο 
πολιτικό αδιέξοδο» - αυτή 
ήταν η έκκληση, σύμφωνα 
με την «Gazeta Shqiptare» και 
άλλες εφημερίδες, την οποία 
απηύθυνε χθες ο Βέλγος 
πρέσβης στα Τίρανα Μαρκ 
Μίκελσεν, μετά από επαφές 
που είχε με την πολιτική η-
γεσία της χώρας.  
Συγκεκριμένα, ο Βέλγος 
πρέσβης, με έδρα τη Σόφια, 
συναντήθηκε χθες στα Τίρα-
να, με την ιδιότητα του πρέ-
σβη της χώρας που έχει την 
προεδρία της Ε.Ε., με τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Topi, τον πρωθυπουργό Ber-
isha και την πρόεδρο της 
Βουλής Topalli.  
«Στις συναντήσεις που είχα 
με τους Αλβανούς πολιτι-
κούς, συζητήσαμε και την 
εσωτερική πολιτική κατά-
σταση στη χώρα. Τους μετέ-
φερα το μήνυμα ότι θα πρέ-
πει να υπάρξει μεγαλύτερη 
πρόοδος και ότι εμείς περι-
μένουμε θετικές ενδείξεις. Γι’ 

αυτό και εκφράσαμε την α-
νησυχία μας για το πολιτικό 
αδιέξοδο στην Αλβανία.  
Μέχρι το Νοέμβριο η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα εκφράσει 
την άποψή της για την Αλ-
βανία και βάσει αυτής της 
άποψης θα εργαστεί και η 
βελγική προεδρία.  
Αντιπολίτευση και κυβέρνη-
ση θα πρέπει να συνεργα-
στούν για εξεύρεση λύσης. 
Μέχρι το Νοέμβριο έχουν 
μείνει μερικοί μήνες ακόμα. 
Ελπίσω οι Αλβανοί πολιτικοί 
να ερμηνεύσουν σωστά το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» - δήλωσε ο 
βέλγος πρέσβης.  
Χθες, στο μεταξύ, αφίχθη 
στα Τίρανα, σύμφωνα με τις 
κυριότερες σημερινές εφημε-
ρίδες, ομάδα εμπειρογνωμό-
νων της Ε.Ε. η οποία θα διε-
ρευνήσει επί τόπου κατά πό-
σο η Αλβανία εκπλήρωσε τα 
τρία κριτήρια που έθεσε η 
Επιτροπή προκειμένου να 
αρθεί το καθεστώς των 
θεωρήσεων για τους 
αλβανούς πολίτες.  
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Η ομάδα, σύμφωνα με τις 
εφημερίδες, θα δώσει έμφα-
ση κυρίως στο νομικό πλαί-
σιο για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και του οργα-
νωμένου εγκλήματος και 
στην κατάσχεση των περιου-
σιών που αποκτήθηκαν με 
παράνομους τρόπους. 
 
 
Αναφορά σε βιβλίο του αλ-
βανοαμερικανού συγγρα-

φέα James Pandeli 
 

14 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
φιλοξενεί άρθρο αφιερωμένο 
στο βιβλίο «Αχ Αλβανία, 
καημένη μου Αλβανία...» του 
συγγραφέα James William 
Pandeli, στο οποίο αναφέρει 
ότι «πρόκειται για ένα βιβλίο 
που επιδιώκει να αποκαλύ-
ψει τα ίχνη της αρχαίας αλ-
βανικής ιστορίας στην ελλη-
νική λογοτεχνία».  
Ο τίτλος του πρωτότυπου βι-
βλίου είναι «Oh, Albania, my 
poor Albania» και εκδόθηκε 
στις ΗΠΑ το 1980, ενώ πριν 

από μερικούς μήνες κυκλο-
φόρησε στα Σκόπια από τον 
εκδοτικό οίκο ‘’Dinograf’’ και 
μεταφράστηκε στα αλβανικά 
από τον Spend Ahmeti.  
Ο Pandeli χαρακτηρίζεται 
«ερευνητής, που έχει αφιε-
ρώσει το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής του στο πεδίο αυ-
τό», ο οποίος «αναλύοντας 
τις λέξεις μία προς μία, κα-
θώς και αποσπάσματα των 
αρχαίων συγγραφέων, προ-
σπαθεί να αποδείξει την ύ-
παρξη αλβανικών στοιχεί-
ων».  
Στη συνέχεια αναφέρονται 
μεγάλα ονόματα της παγκό-
σμιας ιστορίας για τα οποία 
στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι 
είχαν αλβανική καταγωγή.  
Ο συγγραφέας και δημοσιο-
λόγος Pandeli είναι Αμερικα-
νός με αλβανική καταγωγή, 
γεννηθείς το 1944 στο Κονέ-
κτικατ των ΗΠΑ.  
Ο πατέρας του γεννήθηκε 
στο Τρένι του Ντεβόλ, ενώ η 
μητέρα του καταγόταν από 
την Κορυτσά. 
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Οι μυστικές υπηρεσίες  
διαμαρτύρονται  
για έλλειψη πόρων 

 
14 Ιουλίου 2010: Ο υπαρχη-
γός των αλβανικών Μυστι-
κών Υπηρεσιών (SHISH) Ylli 
Alushi, γράφει η «Gazeta 
Shqiptare», μιλώντας χθες 
στην Επιτροπή της Βουλής 
για θέματα Ασφάλειας και 
Άμυνας, έκρουσε τον κώδω-
να του κινδύνου δηλώνοντας 
ότι «τα ταμεία της υπηρεσίας 
είναι άδεια, δεν έχουμε χρή-
ματα να πληρώσουμε τους 
πράκτορες, τα οδοιπορικά 
τους και δεν μπορούμε να 
τους στείλουμε σε υπηρεσια-
κά ταξίδια».  
Η έλλειψη των χρημάτων για 
την υλοποίηση των συνταγ-
ματικών καθηκόντων από 
πλευρά της υπηρεσίας, δή-
λωσε ο Alushi, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την μείωση της 
αποτελεσματικότητας της 
υπηρεσίας στην πρόληψη 
των δραστηριοτήτων που 

απειλούν την εθνική ασφά-
λεια της χώρας.  
«Το ποσοστό αποτελεσματι-
κότητας της υπηρεσίας», συ-
νέχισε ο Alushi, «θα είναι 
πολύ χαμηλό, δεν μπορώ να 
το πω όμως δημοσίως».  
Τα βασικά σημεία της ομιλί-
ας Alushi στην επιτροπή, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, 
έχουν ως εξής:  
«1) Ο προϋπολογισμός της 
SHISH για το 2010 ήταν 
μειωμένος κατά 57 εκατ. λεκ 
σε σύγκριση με το 2009. Τώρα 
το Υπουργείο Οικονομικών 
περικόπτει άλλα 27,7 εκατ. 
λεκ για το δεύτερο 6μηνο του 
2010.  
2) Δηλώνω δημόσια και με 
πλήρη ευθύνη ενώπιον της 
επιτροπής ότι η μείωση του 
προϋπολογισμού θα έχει ως 
άμεση συνέπεια την πτώση 
της αποτελεσματικότητας 
του έργου της Υπηρεσίας. Το 
ποσοστό αποτελεσματικότη-
τας θα είναι πολύ χαμηλό, 
δεν μου επιτρέπεται να το 
ανακοινώσω δημοσίως.  
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3) Τα οδοιπορικά έξοδα οι 
υπάλληλοι τα διατηρούν ως 
αξιόγραφα, με την ελπίδα 
ότι θα τους καταβληθούν τα 
χρήματα την επόμενη χρο-
νιά. Όταν δεν μπορούμε να 
καταβάλουμε τα οδοιπορικά 
των υπαλλήλων για υπηρε-
σιακά ταξίδια, πώς θα εκ-
πληρώσουν αυτοί τα συ-
νταγματικά τους καθήκοντα; 
4) Τα αιτήματά μας κατά λε-
πτομερή τρόπο τα παρου-
σιάσαμε επισήμως και στον 
υπουργό Οικονομικών, δεν 
τα έλαβε, όμως, υπόψη».  
Το αίτημα του υπαρχηγού 
της SHISH να μην περικο-
πούν τα κονδύλια για την 
υπηρεσία, σημειώνει η εφη-
μερίδα, προκάλεσε διχασμό 
στους ίδιους τους βουλευτές 
της κυβερνητικής πλειοψη-
φίας στην Επιτροπή. Τρεις 
από αυτούς, ο πρόεδρος Leo-
nard Demi, ο Paulin Sterkaj 
και ο Luan Skuqi, υποστήρι-
ξαν το αίτημα Alushi, ενώ 
δύο άλλοι βουλευτές του ΔΚ, 
οι Fatos Hoxha και Vasilaq 
Ngresi, ζήτησαν η επιτροπή 

να ψηφίσει τις περικοπές που 
προγραμμάτισε η κυβέρνη-
ση.  
Τελικά η Επιτροπή Ασφά-
λειας της Βουλής, σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Shqip», 
ενέκρινε χθες κατ΄ αρχήν 
τους προϋπολογισμούς για 
τα υπουργεία Άμυνας και 
Εσωτερικών, ενώ τον προϋ-
πολογισμό για τις Μυστικές 
Υπηρεσίες για το 2010 τον 
ανέπεμψε στην Οικονομική 
Επιτροπή της Βουλής για 
επανεξέταση.  
Με 16 ψήφους υπέρ βουλευ-
τών της κυβέρνησης και της 
αντιπολίτευσης στην Επι-
τροπή, σημειώνει η εφημερί-
δα, η SHISH αναμένεται να 
λάβει 58 εκατομμύρια λεκ 
περισσότερα.  
Η εφημερίδα «Shqip» αναφέ-
ρεται και σε ένα άλλο θέμα 
το οποίο αφορά και αυτό τις 
Μυστικές Υπηρεσίες (SHISH).  
Η κυβέρνηση, σημειώνει η 
εφημερίδα, έχει καταστρώσει 
μια νέα στρατηγική, η οποία 
αναμένεται να προκαλέσει 
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σύγχυση στους βουλευτές 
της δεξιάς και της αριστεράς.  
Το νομοσχέδιο «Για τις Κρα-
τικές Μυστικές Υπηρεσίες» 
θα κατατεθεί τροποποιημένο 
για ψήφιση στην τελευταία 
συνεδρίαση της Βουλής πριν 
από τις διακοπές, ενώ το νο-
μοσχέδιο που έχει κατατεθεί 
αυτές τις μέρες στη Νομική 
Επιτροπή αφορά τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο επί 
των Μυστικών Υπηρεσιών. 
Πρόκειται δηλαδή για δύο 
διαφορετικά νομοσχέδια.  
Το νομοσχέδιο που είναι στη 
Νομική Επιτροπή είναι δια-
φορετικό από το νομοσχέδιο 
που θα κατατεθεί για ψήφι-
ση στις 22 Ιουλίου στη συνε-
δρίαση της Βουλής.  
Βρετανός εμπειρογνώμων 
που βρίσκεται από τη Δευτέ-
ρα στα Τίρανα αναμένεται 
να συναντηθεί με τα μέλη 
της Νομικής Επιτροπής της 
Βουλής, με τα οποία θα συ-
ζητήσει τον προϋπολογισμό 
της SHISH, τη θητεία του αρ-
χηγού της και τον κοινοβου-

λευτικό έλεγχο επί της υπη-
ρεσίας.  
Η κυβέρνηση, συνεχίζει η 
εφημερίδα, θα επιβάλει πε-
νταετή θητεία για τον αρχη-
γό της υπηρεσίας.  
Το τροποποιημένο νομοσχέ-
διο «Για τις Μυστικές Υπη-
ρεσίες» έχει λάβει την έγκρι-
ση της Επιτροπής Ασφαλείας 
της Βουλής και μετά από 
καθυστέρηση μηνών, λόγω 
των αντιδράσεων του 
διεθνούς παράγοντα, θα 
κατατεθεί για ψήφιση στις 22 
Ιουλίου.  «Η κυβερνητική πλειοψηφί-
α», σχολιάζει η εφημερίδα, 
«δρα εκ του πονηρού, αντι-
καθιστώντας το νομοσχέδιο 
αυτό στη Νομική Επιτροπή 
με το νομοσχέδιο για τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο επί 
των μυστικών υπηρεσιών». 
 
Το πρόγραμμα του «Δημο-
κρατικού Μετώπου Εθνι-

κής Ένωσης» 
 

14 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Republika» φιλο-
ξενεί ολοσέλιδο αφιέρωμα 
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στο πρόγραμμα του αποκα-
λούμενου «Δημοκρατικού 
Μετώπου Εθνικής Ένωσης», 
το οποίο υπογράφουν οι Sule-
jman Abazi, Selaudin Kucaj, 
Namik Selmani (καθηγητές), 
Agron Gledia (δικηγόρος) και 
Gafur Adili.  
Ο Adili μαζί με τον Idajet 
Beqiri διετέλεσαν παλαιότε-
ρα βασικά στελέχη του λε-
γόμενου «Αλβανικού Εθνι-
κού Στρατού» - AKSH - στα 
Σκόπια, κατηγορήθηκαν, 
μάλιστα, και φυλακίστηκαν 
για μερικούς μήνες από τις 
αλβανικές αρχές για «υπό-
θαλψη μίσους εναντίον άλ-
λων εθνοτήτων».  
Βασικός στόχος του Μετώ-
που, αναφέρει η εφημερίδα, 
είναι η ανοικτή προβολή της 
ιδέας της ένωσης όλων των 
Αλβανών στα Βαλκάνια σε 
ένα και μόνο κράτος με το 
όνομα Αλβανία.  
«Η ενοποίηση των θέσεων 
της αλβανικής πολιτικής θα 
καταστήσει εφικτή τη σύ-
γκλιση ενός πανεθνικού Συ-
νεδρίου, το οποίο θα θεσμο-

θετήσει τόσο σε εσωτερικό 
όσο και σε διεθνές πλαίσιο 
το αλβανικό εθνικό ζήτημα.  
Το Δημοκρατικό Μέτωπο 
Εθνικής Ένωσης είναι μια 
ανοικτή πανεθνική οργάνω-
ση για όλους, το οποίο δεν 
ισχυρίζεται ότι έχει το μονο-
πώλιο του πατριωτισμού.  
Αντίθετα, το Μέτωπο δέχε-
ται ευμενώς κάθε πατριωτι-
κή συνεργασία από πολιτικά 
κόμματα, φορείς και άτομα 
προς όφελος της υπόθεσης 
της Εθνικής Ένωσης» -  ανα-
φέρεται, μεταξύ άλλων, στο 
πρόγραμμα του Μετώπου.  
Ειδικότερα, για το «τσάμικο» 
το πρόγραμμα του Μετώπου 
προβλέπει:  
1) Καταγγελία της γενοκτο-
νίας του ελληνικού κράτους 
σε βάρος του αλβανικού 
πληθυσμού της «Τσαμου-
ριάς» 
2) Ρητή στάση για την άρση 
του νόμου του εμπολέμου 
από πλευράς της Ελληνικής 
Βουλής. 
3) «Πάγωμα» του νόμου για 
την κατάσχεση των περιου-
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σιών μέχρι την οριστική επί-
λυση του θέματος. 
4) Επαναφορά της ελληνικής 
ιθαγένειας για τους τσάμη-
δες, διατηρώντας την αλβα-
νική τους εθνικότητα, συνο-
δευόμενη με το δικαίωμα ε-
λεύθερης επιστροφής στην 
«Τσαμουριά», απολαμβάνο-
ντας όλα τα δικαιώματα των 
εθνικών μειονοτήτων και ε-
πιστροφή όλων των περιου-
σιών που τους άρπαξαν άδι-
κα.  
Το Μέτωπο, αναφέρεται στο 
άρθρο, θα στηρίξει δυναμικά 
την οργάνωση «Τσαμουριά» 
και τα δύο «κόμματα των 
τσάμηδων», το Κόμμα για 
Δικαιοσύνη και Ενότητα 
(PDU) και το Κόμμα για Δι-
καιοσύνη και Ολοκλήρωση 
(PDI).  
Επίσης, θα καταβάλει προ-
σπάθειες ώστε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Κογκρέ-
σο των ΗΠΑ να ασχοληθούν 
με τον φάκελο «Τσαμουριά».  
Εκτός προσοχής του «Μετώ-
που», σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, δε μένουν ούτε άλλες 

ομάδες, τις οποίες το Μέτω-
πο θεωρεί ως αλβανικές και 
που μπορεί και αυτές να εί-
ναι αντικείμενο των προ-
σπαθειών του.  
Οι κάτοικοι του Σαντζάκ 
Σερβίας, για παράδειγμα, 
θεωρούνται από το Μέτωπο 
«Αλβανοί, οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί σε ωμή αφομοίω-
ση μέχρι και απώλεια της 
εθνικής τους ταυτότητας».  
Αντικείμενο του ενδιαφέρο-
ντος του «Μετώπου» θα εί-
ναι, επίσης, και οι Αρμπερές 
της Ιταλίας, καθώς και οι 
Αλβανοί της διασποράς. 
 
 
Ιδιοκτησίες, προβλήματα 

στη διεκδίκηση  
των αποζημιώσεων 

 
14 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip», η 
συγχώνευση των περιφε-
ρειακών οργανισμών έχει 
μετατρέψει τη διαδικασία ε-
πιστροφής και αποζημίωσης 
των ιδιοκτησιών σε βασανι-
στήριο για πολλά άτομα που 
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διεκδικούν τις περιουσίες 
τους.  
Το πρόβλημα, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, αφορά τις 
δυνατότητες του Οργανι-
σμού Επιστροφής και Απο-
ζημίωσης των ιδιοκτησιών 
που δεν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τα πλήθη ανθρώπων 
που καταφθάνουν από διά-
φορες περιφέρειες.  
Πολλά άτομα διαμαρτύρο-
νται ότι δε λαμβάνουν έ-
γκαιρα απάντηση.  
Ακόμη και αν την πάρουν, 
πρέπει να συμπληρώσουν 
από την αρχή φάκελο με 14 
σημεία.  
Οι πρώην ιδιοκτήτες χαρα-
κτηρίζουν τη διαδικασία ως 
χρονοβόρο και γραφειοκρα-
τική.  
Σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα του συλλόγου 
«Ιδιοκτησία και Δικαιοσύνη» 
Agim Toro η τρέχουσα κατά-
σταση είναι χαοτική και κα-
θόλου αισιόδοξη.  
Ο Toro υποστηρίζει ότι είναι 
μεγάλος ο αριθμός των ιδιο-
κτησιών για τις οποίες διεκ-

δικείται αποζημίωση, ποσό 
το οποίο αγγίζει μέχρι και τα 
30 δις ευρώ, ενώ η κυβέρνηση 
τα τελευταία 5 έτη δεν έχει 
προσφέρει για αποζημιώσεις 
περισσότερα από 20 εκατ. 
ευρώ. 
 
 

«Αθήνα και ιθαγένεια  
μεταναστών» 

 
15 Ιουλίου 2010: Η αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα 
«Shekulli» φιλοξενεί πρωτο-
σέλιδα στο σημερινό της 
φύλλο άρθρο με τον τίτλο 
«Αθήνα και ιθαγένεια μετα-
ναστών», γραμμένο από τον 
ανταποκριτή της αλβανόφω-
νης εκπομπής του BBC στην 
Αθήνα Robert Goro, στο ο-
ποίο, μεταξύ άλλων, ο αρ-
θρογράφος σημειώνει και τα 
ακόλουθα:  
«Ένα μήνα μετά την έναρξη 
ισχύος του νόμου για χορή-
γηση ελληνικής ιθαγένειας 
στα παιδιά των μεταναστών, 
ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Σαμα-
ράς επανήλθε με υψηλούς 
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τόνους στο θέμα και δεν αρ-
κέστηκε στη συνηθισμένη 
κριτική σε βάρος της κυβέρ-
νησης του ΠΑΣΟΚ.  
Ο κ. Σαμαράς ανέπτυξε το 
πρόγραμμα του κόμματός 
του για τους μετανάστες, το 
οποίο, εκ πρώτης όψεως, έχει 
ως στόχο την αφομοίωση 
των μεταναστών που επιθυ-
μούν να ενσωματωθούν 
στην ελληνική κοινωνία, ενώ 
παράλληλα συνδέει την εν-
σωμάτωση με τον αριθμό 
των μεταναστών που είναι 
ικανή να αντέξει η ελληνική 
κοινωνία».  
Ο κ. Σαμαράς, συνεχίζει ο 
Goro, υποσχέθηκε όταν η ΝΔ 
γίνει κυβέρνηση, να αλλάξει 
το νόμο περί ιθαγένειας που 
ψήφισε το ΠΑΣΟΚ.  
Η κυβέρνηση, από πλευράς 
της, μέσω του υπουργού Ε-
σωτερικών κ. Ραγκούση, ση-
μειώνει ο Goro, υποστήριξε 
το νόμο που ψήφισε, χαρα-
κτηρίζοντάς τον σημαντικό. 
Καταλήγοντας ο Goro ασκεί 
έμμεσα κριτική στη ΝΔ και 
τον κ. Σαμαρά, γράφοντας 

ότι θέτει ως προτεραιότητα 
το θέμα των μεταναστών, τη 
στιγμή που προτεραιότητα 
της ΝΔ θα έπρεπε να είναι η 
οικονομική κρίση στη χώρα. 
 
 

 
«Υπάρχει κίνημα των βε-
χαμπιστών στα Σκόπια;» 

 
15 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip» αναδημο-
σιεύει ρεπορτάζ με τον τίτλο 
«Υπάρχει κίνημα των βεχα-
μπιστών στα Σκόπια;» του 
ανταποκριτή στα Σκόπια της 
αλβανόφωνης εκπομπής της 
Deutsche Welle, Fatos Musliu, 
στο οποίο τονίζει ότι μετά το 
γνωστό επεισόδιο στο τζαμί 
του Ισά Μπέη στα Σκόπια, 
όπου ορισμένα άτομα απέ-
βαλαν δια της βίας τον 
προηγούμενο Ιμάμη, η Ισλα-
μική Θρησκευτική Κοινότητα 
Σκοπίων μίλησε για πρώτη 
φορά ανοικτά για ύπαρξη 
της ακραίας αίρεσης των βε-
χαμπιστών στα Σκόπια.  
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Ο γραμματέας της Κοινότη-
τας Afrim Tahiri, παραδέχε-
ται ότι στα Σκόπια υπάρχει 
και αναπτύσσει τη δράση του 
το ρεύμα των βεχαμπιστών, 
το οποίο πολλές φορές πα-
ρεμβαίνει στα θρησκευτικά 
θέματα για να βλάψει την 
Κοινότητα.  
Το κίνημα αυτό, σύμφωνα με 
τον Tahiri, είναι απαράδεκτο 
για τις συνθήκες των Σκοπί-
ων και παρουσιάζει μεγάλο 
κίνδυνο για τη διάσπαση των 
μουσουλμάνων πιστών.  
Ο Tahiri δηλώνει επίσης ότι 
οι βεχαμπιστές έχουν κατα-
λάβει το τζαμί του Isa μπέη 
και άλλες τρία τζαμιά στα 
Σκόπια.  
Το τζαμί του Isa μπέη στα 
Σκόπια, με ιμάμη τον Rama-
dan Ramadani, θεωρείται από 
τον Tahiri ως η φωλιά της 
ακραίας αίρεσης των βεχα-
μπιστών στα Σκόπια.  
Ο Ramadani από πλευράς 
του, συνεχίζει η εφημερίδα, 
θεωρεί ότι οι δηλώσεις Tahiri 
είναι ανυπόστατες και έχουν 
αντιαλβανικό σκοπό, διότι 

βλάπτουν τη γεωστρατηγική 
θέση και σημασία των Αλ-
βανών στα Βαλκάνια.  
Τέλος ο Ramadani ζητά «με-
ταρρυθμίσεις στην Ισλαμική 
Κοινότητα». 
 
 
Η εκπομπή «Opinion» του 

«TV Klan» για το «τσάμικο» 
 

15 Ιουλίου 2010: Η εκπομπή 
πολιτικού διαλόγου 
«Opinion» του δημοσιογρά-
φου Bledi (Fevziu) Fejziu, η 
οποία μεταδίδεται από το 
δεύτερο μεγάλο ιδιωτικό κα-
νάλι εθνικής εμβέλειας της 
Αλβανίας, το «TV Klan», ήταν 
αφιερωμένη χθες το βράδυ 
στο «τσάμικο», ειδικότερα 
στην πορεία που πραγματο-
ποίησαν οι Τσάμηδες στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα 
στις 26 Ιουνίου.  
Καλεσμένοι του Fevziu ήταν 
οι βουλευτές του ενός εκ των 
δύο κομμάτων των Τσάμη-
δων, του Κόμματος για Δι-
καιοσύνη και Ενότητα (PDU), 
Shpetim Idrizi (πρόεδρος) και 
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Dashamir Tahiri. Οι Idrizi και 
Tahiri ισχυρίστηκαν ότι 
«στην πορεία έλαβαν μέρος 
7-8 χιλιάδες άτομα».  
Στην ερώτηση του Fevziu «τι 
ζητούν οι Τσάμηδες», οι Idrizi 
και Tahiri στην πράξη επα-
νέλαβαν τα γνωστά αιτήμα-
τά τους, ως ακολούθως:  
1) Να παραδεχθεί η Ελλάδα 
ότι το ελληνικό κράτος το 
1944-45 διέπραξε γενοκτονία 
σε βάρος των Τσάμηδων. 
2) Να αποκαθηλωθεί ο αν-
δριάντας του Ζέρβα στην 
Ηγουμενίτσα, να στηθούν 
μνημεία «προς τιμή των 
Τσάμηδων -θυμάτων της γε-
νοκτονίας στις πόλεις όπου 
διέμεναν». 
3) Να προσαχθούν σε διε-
θνές δικαστήριο εγκλημάτων 
πολέμου οι Έλληνες που 
διέπραξαν τη γενοκτονία, 
όσοι είναι ακόμη στη ζωή. Η 
προσαγωγή τους να γίνει 
βάσει μαρτυριών ηλικιωμέ-
νων Τσάμηδων που έζησαν 
τα γεγονότα. 
4) Επαναπατρισμός «στα ε-
δάφη τους» όσων Τσάμηδων 

το επιθυμούν, επιστροφή 
των περιουσιών, απόκτηση 
του καθεστώτος εθνικής αλ-
βανικής μειονότητας, επι-
στροφή της ελληνικής ιθα-
γένειας σε όσους το επιθυ-
μούν, σχολεία στην αλβανι-
κή γλώσσα κ.ά.  
Και όταν ο Fevziu ρώτησε 
τον Idrizi πώς θα πετύχουν 
όλα αυτά τα οποία είναι στη 
δικαιοδοσία του ελληνικού 
κράτους, ο Idrizi του απά-
ντησε ότι «ευτυχώς σήμερα 
ζούμε σε εποχές όπου για τα 
ανθρώπινα και περιουσιακά 
δικαιώματα αποφασίζουν 
διεθνή φόρα», προσθέτοντας 
ότι θα ζητήσει και θα ασκή-
σει πιέσεις στη Βουλή και 
αλλού, για να έχουν οι Τσά-
μηδες την πλήρη συμπαρά-
σταση της Αλβανίας. 
 
 
Η εφημερίδα «Shqip» για τις 
επαφές Rama στην Ελλάδα 

 
15 Ιουλίου 2010: Η επίσκεψη 
του προέδρου του ΣΚ Edi 
Rama και του συμμάχου του 
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προέδρου του ΚΕΑΔ Βαγγέλη 
Ντούλε στην Ελλάδα, σχο-
λιάζει η σημερινή εφημερίδα 
«Shqip», συνοδεύτηκε από 
ατζέντα η οποία ξεπέρασε το 
επίσημο πλαίσιο συμμετοχής 
τους στο οικονομικό φόρουμ 
που διοργάνωσε η Σοσιαλι-
στική Διεθνής.  
Εκτός από την κατ΄ ιδίαν συ-
νάντηση με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό και παράλλη-
λα πρόεδρο της Διεθνούς κ. 
Παπανδρέου, συνεχίζει η 
εφημερίδα, ο Rama είχε πολ-
λές επαφές με εκπροσώπους 
της ευρωπαϊκής αριστεράς, 
όπου το θέμα που κυριάρχη-
σε ήταν η πολιτική κρίση 
στην Αλβανία.  
Πηγές από το ΣΚ στα Τίρανα 
αναφέρουν ότι στόχος του 
Rama ήταν να ευαισθητο-
ποιήσει την ευρωπαϊκή αρι-
στερά ως προς τα αιτήματα 
του ΣΚ για επίλυση της πο-
λιτικής κρίσης, που με άλλα 
λόγια μεταφράζεται ως ά-
σκηση πολιτικής πίεσης επί 
της κυβέρνησης Berisha.  

«Αξίζει να σημειωθεί», συνε-
χίζει το σχόλιό της η εφημε-
ρίδα, «το φιλικό κλίμα που 
επικράτησε στη συνάντηση 
του Rama με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό, ένα πολιτικό 
με αρκετή επιρροή στην ευ-
ρωπαϊκή και ευρύτερη πολι-
τική σκηνή».  
«Μολονότι είναι ακόμα νω-
ρίς να γίνει μια αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων της ε-
πίσκεψης Rama», καταλήγει 
η εφημερίδα, «Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι με την αντιπο-
λιτευτική διπλωματία του, ο 
Rama πέτυχε ορισμένα ση-
μαντικά αποτελέσματα, με 
κορυφαίο το Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 
 
 
Η απόφαση σχετικά με την 
άρση των θεωρήσεων  
στις 8-9 Νοεμβρίου 

 
16 Ιουλίου 2010: Οι Αλβανοί 
πολίτες, σημειώνει σε ρεπορ-
τάζ της η ανταποκρίτρια της 
εφημερίδας «Shqip» στις Βρυ-
ξέλλες, θα έχουν μια απά-
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ντηση στο αίτημά τους για 
απελευθέρωση των θεωρή-
σεων το φετινό Νοέμβριο.  
Το Συμβούλιο των υπουργών 
Εσωτερικών των χωρών με-
λών της Ε.Ε. αποφασίστηκε 
να εξετάσει το αίτημα της 
Αλβανίας και της Βοσνίας 
για την απελευθέρωση των 
θεωρήσεων για τους πολίτες 
τους στη συνεδρίασή του στις 
8 και 9 Νοεμβρίου.  
Χθες, συνεχίζει η εφημερίδα, 
ολοκλήρωσε την αποστολή 
της στην Αλβανία η ομάδα 
των εμπειρογνωμόνων της 
Ε.Ε. που ήρθαν στην Αλβα-
νία για να διαπιστώσουν επί 
τόπου κατά πόσο η χώρα εκ-
πλήρωσε τους επιπρόσθε-
τους όρους που είχε θέσει 
προσφάτως η Επιτροπή.  
Συνεπώς, οι μήνες Σεπτέμ-
βριος και Οκτώβριος θα είναι 
αποφασιστικής σημασίας για 
τη διαμόρφωση της άποψης 
και τη λήψη της απόφασης 
της Ε.Ε.  
Η εξομάλυνση της πολιτικής 
κατάστασης στη χώρα, όμως, 
μέχρι το Σεπτέμβριο, ση-

μειώνει η εφημερίδα, θα 
βοηθούσε πολύ στη λήψη 
μιας θετικής απόφασης για 
τους αλβανούς πολίτες. 
 
 

 
«Οι καμπάνες της Ελλάδας 
κτυπούν για την Αλβανία» 

 
16 Ιουλίου 2010: Η εφημερί-
δα «Shqip» φιλοξενεί σήμερα 
άρθρο γνώμης με τίτλο «Οι 
καμπάνες της Ελλάδας κτυ-
πούν για την Αλβανία», 
γραμμένο από τον Artan 
Mullai. Αφού αναφέρει τα 
εσωτερικά αίτια που προκά-
λεσαν την κρίση στην Ελλά-
δα, ο αρθρογράφος τονίζει 
ότι η κρίση αυτή ίσως έχει 
θετικά αποτελέσματα για 
την ελληνική κοινωνία, διότι 
θα τη διδάξει να ζει πιο α-
πλά και με λιγότερες σπα-
τάλες.  
Για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα η κυβέρνηση, γράφει η 
εφημερίδα, είναι διαφανής 
και υγιής, παρά τα σκληρά 
μέτρα που έλαβε. Ο Έλληνας 
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πρωθυπουργός, συνεχίζει, 
θα μείνει στην ιστορία, όχι 
μόνο διότι για πρώτη φορά η 
Ελλάδα δημιουργεί κράτος 
του δημοσίου και της καθα-
ρής δημοκρατίας, όπου κα-
νείς δε θα τολμήσει να κάνει 
καταχρήσεις, αλλά απέδειξε 
και διεθνώς ότι μέσα από τον 
κίνδυνο αναδύονται και οι 
δυνατότητες εξόδου από την 
κρίση.  
Η περίπτωση και η αντίδρα-
ση της Ελλάδας, συνεχίζει η 
εφημερίδα, θα πρέπει να 
χρησιμεύσει ως δίδαγμα για 
τις χώρες της περιοχής. Δυ-
στυχώς όμως, συνεχίζει, η 
αλβανική κυβέρνηση δεν ε-
ξάγει μαθήματα και συνεχί-
ζει να κάνει τα ίδια πράγμα-
τα που έκανε η Ελλάδα και 
έφθασε στα χείλη του γκρε-
μού.  
Η αλβανική κυβέρνηση, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, 
είναι βυθισμένη στη διαφθο-
ρά, αυξάνει το δημόσιο χρέ-
ος, όπως και η Ελλάδα, δια-
φορετικά, όμως, από την Ελ-
λάδα, δε λαμβάνει μέτρα, 

ούτε κάνει μεταρρυθμίσεις. 
Η αντιμετώπιση του κακού 
στην Αλβανία, συνεχίζει, γί-
νεται με κυβερνητική προ-
παγάνδα.  
Η διαφορά μας με την Ελλά-
δα, γράφει ο Mullai, είναι ότι 
οι Έλληνες γνωρίζουν τι συ-
νέβη, πόσο φτωχοί είναι και 
τι πρέπει να κάνουν, οι Αλ-
βανοί, όμως, δε γνωρίζουν 
ακόμα πόσο χαμηλά έχουν 
πέσει με την κυβέρνηση που 
έχουν. 
 
 
Σχετικά με την ελευθερία 
των ΜΜΕ σε χώρες  
της ΝΑ Ευρώπης 

 
16 Ιουλίου 2010: Ευρωπαϊκοί 
θεσμοί και διεθνείς δημοσιο-
γραφικές οργανώσεις, ση-
μειώνει η σημερινή εφημερί-
δα «Shqip», εκφράζουν όλο 
και μεγαλύτερες ανησυχίες 
για την κατάσταση των 
ΜΜΕ σε χώρες της ΝΑ Ευ-
ρώπης.  
Σε ορισμένες χώρες, σύμφω-
να με ευρωπαίους διπλωμά-
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τες, η κατάσταση ως προς 
την ελευθερία των ΜΜΕ έχει 
επιδεινωθεί και οι διπλωμά-
τες αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά την Αλβανία, το Κόσο-
βο και τα Σκόπια.  
Η χρηματική ποινή που δι-
καστής των Τιράνων επέβα-
λε στο κανάλι «Top Channel» 
διότι απεκάλυψε ανάρμοστη 
συμπεριφορά υπουργού της 
κυβέρνησης, θεωρείται αδι-
καιολόγητη. 
 
 
Η εφημερίδα «Shekulli» για 
τους Έλληνες της Αλβανίας 

 
16 Ιουλίου 2010: H σημερινή 
αντιπολιτευόμενη εφημερίδα 
«Shekulli», φιλοξενεί άρθρο 
του δημοσιογράφου της Ar-
ben Rozani με τίτλο: «Οι Έλ-
ληνες της Αλβανίας».  
Ο Rozani παίρνει αφορμή για 
το άρθρο του από την από-
φαση της αλβανικής κυβέρ-
νησης να προχωρήσει το 2011 
σε απογραφή του πληθυ-
σμού, όπου οι πολίτες θα 
μπορούν να δηλώνουν την 

εθνική και τη θρησκευτική 
τους ταυτότητα. Αφού ανα-
φέρει ότι ορισμένοι στην Αλ-
βανία κατηγορούν την κυ-
βέρνηση πως με την ένταξη 
αυτών των κριτηρίων στο 
ερωτηματολόγιο θα μετα-
τρέψει την Αλβανία σε πο-
λυεθνική χώρα, ο Rozani ε-
πισημαίνει ότι η ελληνική 
και η αλβανική πλευρά είχαν 
διαφορετικές προσεγγίσεις 
ως προς τον αριθμό των ελ-
λήνων στην Αλβανία.  
Η Αλβανία, σύμφωνα με τον 
Rozani, μιλά για 59.000 Έλ-
ληνες, ελληνικές πηγές κά-
νουν λόγο για 400.000, το α-
μερικανικό Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ για 265.000 Έλληνες, 
ενώ ο Έλληνας ιστορικός 
Μαλκίδης μιλά για 100.000 
περίπου.  
Η απογραφή του 1930 στην 
Αλβανία, γράφει η εφημερί-
δα, απέδειξε ότι οι Έλληνες 
ήταν 37.000. Εφόσον μέχρι το 
1989 ο πληθυσμός της Αλβα-
νίας τετραπλασιάστηκε, 
γράφει η εφημερίδα, λογικά 
και ο αριθμός των Ελλήνων 
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θα έπρεπε να ήταν περίπου 
150.000.  
Η αλβανική απογραφή του 
1989, όμως, έδωσε για τους 
Έλληνες της Αλβανίας τον 
αριθμό των 59.000 (χωρίς τη 
Χιμάρα), τον οποίο η ελληνι-
κή πλευρά και η «Ομόνοια» 
δεν αποδέχονται.  
Ένα άλλο θέμα το οποίο θί-
γει ο Rozani στο άρθρο του 
είναι το ιδιοκτησιακό, γρά-
φοντας ότι οι Έλληνες κατη-
γορούν την αλβανική πλευ-
ρά ότι προχώρησε παράλλη-
λα με την αφομοίωση του 
ελληνικού πληθυσμού και 
στην αρπαγή της γης του. Ως 
παράδειγμα η ελληνική 
πλευρά αναφέρει ολόκληρες 
εκτάσεις στο Βούρκο, τη Φοι-
νίκη, το Αλύκο, το Δέλβινο 
και τους Αγ. Σαράντα, όπου 
οι αλβανικές αρχές φέρονται 
να έχουν εγκαταστήσει Τσά-
μηδες ή Αλβανούς. Ελληνικά 
ΜΜΕ, συνεχίζει η εφημερίδα, 
έγραψαν τελευταία ότι η αλ-
βανική μαφία διέθεσε 100 
εκατ. ευρώ για να αγοράσει 
τις περιουσίες των Ελλήνων 

στις παράκτιες περιοχές του 
Ιονίου και προσθέτει ότι κιν-
δυνεύουν και οι περιουσίες 
του πρώην αρχηγού της CIA 
Τζώρτζ Τένετ στη Χιμάρα και 
του πρώην προέδρου της 
USAID Nάτσιου στους Αγ. 
Σαράντα. 
 
 
Σχετικά με την κατασκευή 
υδροηλεκτρικών σταθμών 
στην κοιλάδα του Αώου 

ποταμού 
 

16 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
ιταλικές εφημερίδες, στις 
οποίες αναφέρεται η σημερι-
νή εφημερίδα «Shqip», η ιτα-
λική εταιρεία Eversheds Bian-
chini αναδείχθηκε πάροχος 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
του αλβανικού υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας και Ε-
νέργειας στο διαγωνισμό για 
την κατασκευή με το καθε-
στώς εκχώρησης δικαιωμά-
των των υδροηλεκτρικών 
σταθμών επί του Αώου πο-
ταμού (Vjosa) στη Νότια Αλ-
βανία.  
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Οι Ιταλοί θα προετοιμάσουν 
για την αλβανική πλευρά τα 
σχετικά έγγραφα για το δια-
γωνισμό, θα βοηθήσουν 
στην εκπόνηση του διαγωνι-
σμού και στη συνέχεια στη 
διαπραγμάτευση της σύμβα-
σης με την εταιρεία που θα 
αναδείξει ο διαγωνισμός.  
Η ιταλική εταιρεία θα εργα-
στεί 14 μήνες για να βοηθή-
σει την κυβέρνηση να προε-
τοιμάσει το διαγωνισμό και 
να επιλέξει έναν στρατηγικό 
εταίρο για τις σχετικές επεν-
δύσεις στον Αώο.  
Το 2008 η Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού Αλβανίας (KESH) 
προσέλαβε έναντι 1 εκατ. 
ευρώ γαλλική εταιρεία για 
να πραγματοποιήσει προκα-
ταρκτικές μετρήσεις στον 
ποταμό. Από τη μελέτη της 
γαλλικής εταιρείας προέκυ-
ψε ότι ο Αώος είναι σε θέση 
να καλύψει το 30% των ση-
μερινών αναγκών της χώρας 
σε ηλεκτρική ενέργεια.  
Ο Αώος είναι ο δεύτερος με-
γάλος ποταμός της Αλβανί-
ας μετά τον Δρίνο στη Βόρεια 

Αλβανία. Φέρνει κατά μέσο 
όρο 195 κυβικά μέτρα νερού 
το δευτερόλεπτο, ενώ ο Δρί-
νος φέρνει 350. 
 
 

Ο Τσάμης βουλευτής 
Shpetim Idrizi  

στην κρατική τηλεόραση 
 

17 Ιουλίου 2010: Καλεσμένος 
της εβδομαδιαίας εκπομπής 
«LOG» του δημοσιογράφου 
Artur Kopani στην αλβανική 
κρατική τηλεόραση ήταν 
χθες το βράδυ ο πρόεδρος 
του «Κόμματος για Δικαιο-
σύνη και Ενότητα» (κόμμα 
PDU των Τσάμηδων) βου-
λευτής Shpetim Idrizi, ο ο-
ποίος, όπως, άλλωστε, σε 
κάθε τηλεοπτική του εμφά-
νιση, επανέλαβε τα γνωστά 
αιτήματα των Τσάμηδων και 
του κόμματός του περί «κα-
ταδίκης της ελληνικής γενο-
κτονίας, ανέγερσης μνημεί-
ων για τους Τσάμηδες σε πό-
λεις της Τσαμουριάς, αποζη-
μίωση και επιστροφή των 
περιουσιών, επιστροφή στην 
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Ελλάδα όσων επιθυμούν, 
αναγνώριση μειονοτικών δι-
καιωμάτων κ.α.».  
Το νέο στοιχείο στη χθεσινή 
εμφάνιση Idrizi ήταν η δή-
λωσή του ότι, μετά τις επα-
φές που είχε πρόσφατα με 
τους Meta, Topi και την πολι-
τική ηγεσία του Κοσσυφοπε-
δίου, για την προβολή του 
«τσάμικου», προγραμματίζει 
επίσκεψη και επαφές με την 
πολιτική ηγεσία των Αλβα-
νών των Σκοπίων σε στη συ-
νέχεια με παράγοντες της 
διασποράς.  
Ο Idrizi διευκρίνισε ότι έκανε 
την πρώτη συνάντησή του με 
τον Meta, όχι μόνο διότι είναι 
υπουργός εξωτερικών, αλλά 
και για το γεγονός ότι το 
κόμμα του Meta έχει στο 
πρόγραμμά του την επίλυση 
του «τσάμικου», πράγμα που 
- σύμφωνα με τον Idrizi - δεν 
έχουν τα δύο άλλα μεγάλα 
κόμματα.  
Άφησε, επίσης, να εννοηθεί 
ότι υπάρχει κάποια δυσαρέ-
σκεια με το ΣΚ. το οποίο δεν 
δεσμεύεται - σύμφωνα πά-

ντα με τον Idrizi - όσο θα έ-
πρεπε για το «τσάμικο».  
Επιπλέον, ο Idrizi επανέλαβε 
χθες ότι το κόμμα του θα ε-
πιμείνει η Βουλή να υιοθετή-
σει Ψήφισμα για το «τσάμι-
κο».  
Μιλώντας για τις δημοτικές 
εκλογές του 2011, ο Idrizi δή-
λωσε ότι σύντομα η ηγεσία 
του κόμματος θα αποφασίσει 
με ποια κόμματα θα συμμα-
χήσει.  
Η συμμαχία, δήλωσε, θα ε-
ξαρτηθεί από τις υποσχέσεις 
που θα μας δώσουν τα κόμ-
ματα αναφορικά με την εκ-
πλήρωση των στόχων μας. 
Τέλος, ο Idrizi επανέλαβε ότι 
καταβάλλονται προσπάθειες 
για την ενοποίηση των δύο 
«τσάμικων» κομμάτων 
 
 
Νέο δάνειο από την Πα-
γκόσμια Τράπεζα 

 
17 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
το Associated Press, το οποίο 
επικαλείται η σημερινή φι-
λοκυβερνητική εφημερίδα 
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«Panorama», η Παγκόσμια 
Τράπεζα συμφώνησε να χο-
ρηγήσει στην Αλβανία 331 
εκατ. ευρώ, προκειμένου να 
στηρίξει την οικονομική της 
ανάπτυξη για την περίοδο 
2011 - 2014. Τα χρήματα αυ-
τά, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα, θα διατεθούν σε κά-
ποια έργα υποδομής, στη 
βελτίωση του δημοσίου συ-
στήματος υγείας, καθώς και 
σε άλλα κρατικά προγράμ-
ματα -projects. 
 
 
Μαφιόζικη δολοφονία 

στην Αυλώνα 
 

17 Ιουλίου 2010:  Τα ξημερώ-
ματα της Παρασκευής, σύμ-
φωνα με τις κυριότερες εφη-
μερίδες, άγνωστοι πυροβό-
λησαν και σκότωσαν τον 
37χρονο επιχειρηματία από 
την Αυλώνα Kacandon 
Shehu. Οι δράστες του είχαν 
στήσει ενέδρα και τον πυρο-
βόλησαν, όταν πάρκαρε το 
αυτοκίνητό του στο γκαράζ.  

Ο Shehu ασχολούνταν στην 
Αυλώνα με κατασκευές πο-
λυκατοικιών. Η αστυνομία 
προσανατολίζεται στα αίτια 
της δολοφονίας σε τυχόν α-
νταγωνισμό, φιλονικίες που 
είχε από το παρελθόν, εκκα-
θάριση λογαριασμών με άλ-
λους κατασκευαστές ή και σε 
διαφορές για περιουσιακά 
στοιχεία. 
 
 
Γεωπολιτικές εξελίξεις και 
προοπτική του «τσάμικου» 

 
19 Ιουλίου 2010: Η εφημερί-
δα «Standart» φιλοξενεί πρω-
τοσέλιδα στο κυριακάτικο 
φύλλο της άρθρο με τον τίτ-
λο «Γεωπολιτικές εξελίξεις 
και προοπτική του ‘’τσάμι-
κου’’», γραμμένο από τον 
τσάμικης καταγωγής Nimet 
Musai.  
Το «τσάμικο», ισχυρίζεται ο 
Musai στο άρθρο του, δεν εί-
ναι πλέον πρόβλημα μόνο 
για τους 300.000 Τσάμηδες 
που ζουν στην Αλβανία, θα 
πρέπει να είναι το κυριότερο 
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πρόβλημα και η προτεραιό-
τητα της εξωτερικής πολιτι-
κής της Αλβανίας.  
Αφού αναφέρει ότι το «τσά-
μικο» έθεσαν πρώτα οι Ber-
isha, Meksi και στη συνέχεια 
ο Meta, όταν ήταν πρωθυ-
πουργοί, σε επίσκεψή του 
στην Αθήνα, ο αρθρογράφος 
υπενθυμίζει τη φραστική α-
ντιπαράθεση μεταξύ των 
Idrizi και Tahiri και του προ-
έδρου του ΚΕΑΔ Ντούλε στα 
τέλη Ιουνίου στη Βουλή και 
συνεχίζει με τη δραστηριότη-
τα των ίδιων των Τσάμηδων 
από το 1991, όταν ίδρυσαν 
την οργάνωση «Τσαμουριά» 
μέχρι και την ίδρυση του νε-
ότερου «κόμματος των Τσά-
μηδων», του Κόμματος για 
Δικαιοσύνη και Ενότητα 
(PDU) με πρόεδρο τον βου-
λευτή Shpetim Idrizi.  
Οι Τσάμηδες με τη δράση 
τους και κυρίως με το κόμμα 
PDU, αναφέρει ο Musai, κα-
τάφεραν να «θεσμοθετή-
σουν» το «τσάμικο» και να το 
κάνουν πρόβλημα όλων των 
Αλβανών. Στη συνέχεια ο 

αρθρογράφος αναφέρει ότι 
«το 1913 έμειναν εκτός Αλ-
βανίας το Κόσοβο και η Τσα-
μουριά». Με την ανεξαρτη-
σία του Κοσόβου, συνεχίζει, 
η μία «αδικία» αποκαταστά-
θηκε, τώρα απομένει η 
«Τσαμουριά».  
Οι Τσάμηδες, γράφει ο 
Musai, θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα 
του Rugova, ο οποίος με τα 
χρήματα που προσέφεραν οι 
Κοσοβάροι κατάφερε να διε-
θνοποιήσει το θέμα και να 
εξασφαλίσει την υποστήριξη 
των μεγάλων δυτικών χω-
ρών. Στην προσπάθειά τους 
αυτή θα πρέπει να έχουν τη 
βοήθεια της κυβέρνησης και 
της Βουλής της Αλβανίας.  
Ένα δεύτερο σημείο που θα 
πρέπει να έχουν υπόψη οι 
Τσάμηδες, συνεχίζει ο Musai, 
είναι να προσπαθήσουν και 
να πετύχουν την έκδοση ψη-
φισμάτων καταδίκης της 
«ελληνικής γενοκτονίας» εις 
βάρος τους από πλευράς του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Αμερικανικού Κο-
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γκρέσου, όπως έπραξε πρό-
σφατα η αμερικανική Γερου-
σία με τη σφαγή των αρμε-
νίων. Το «τσάμικο», καταλή-
γει ο Musai, δεν αφορά πλέ-
ον μόνο τους Τσάμηδες. 

«Η μετανάστευση της τα-
πείνωσης» 

 
19 Ιουλίου 2010:  Η αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα 
«Shekulli» φιλοξενεί στο κυ-
ριακάτικο φύλλο της άρθρο 
με τον τίτλο «Η μετανάστευ-
ση της ταπείνωσης» του συ-
νεργάτη της Gazim Albioni, 
το οποίο είναι αφιερωμένο 
στο μυθιστόρημα με τίτλο: 
«Τα όνειρα χάνονται την αυ-
γή» που έγραψε ο Θανάσης 
Γιώργης το 1997.  
Το μυθιστόρημα βασίζεται 
σε αληθινά γεγονότα που 
χρονολογούνται τον Αύγου-
στο του 1991, όταν περίπου 
10.000 Αλβανοί επιβιβάστη-
καν στο αλβανικό πλοίο 
VLORA, το μεγαλύτερο του 
αλβανικού στόλου τότε, και 
μετέβησαν στο Μπάρι της 
Ιταλίας.  

Οι ιταλικές αρχές, όμως, συ-
γκέντρωσαν τους περισσότε-
ρους Αλβανούς μετανάστες 
στο στάδιο της πόλης και λί-
γους σε χώρο του λιμανιού.  
Το βιβλίο περιγράφει τα γε-
γονότα μέσα στο στάδιο: Την 
περίοδο εκείνη κυκλοφόρη-
σαν φήμες για κακομεταχεί-
ριση των μεταναστών από 
πλευράς των Ιταλών, για βί-
αια επεισόδια στο στάδιο κ.ά. 
Τελικά, οι ιταλικές αρχές ε-
παναπροώθησαν όλους τους 
Αλβανούς με αερογέφυρα 
που στήθηκε μεταξύ των δύο 
χωρών. 
 
 
Συνέντευξη του πρέσβη της 
Ελλάδος στην Αλβανία  
κ. Νικόλαου Πάζιου στην 
κρατική τηλεόραση 

 
19 Ιουλίου 2010: Η κρατική 
τηλεόραση της Αλβανίας 
(TVSH) μετέδωσε χθες Κυ-
ριακή συνέντευξη του πρέ-
σβη της Ελλάδος στην Αλ-
βανία κ. Νικολάου Πάζιου 
στον Διευθυντή του Τομέα 
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Ενημέρωσης κ. Artur Kopani. 
Η συνέντευξη μεταδόθηκε 
τρεις φορές, αμέσως μετά το 
τέλος του μεσημβρινού, του 
βραδινού και του νυχτερινού 
δελτίου ειδήσεων του σταθ-
μού. Παρατίθεται το κείμενο 
της συνέντευξης:  
 
Ερώτηση: Κύριε Πρέσβη, εί-
στε ικανοποιημένος με το ε-
πίπεδο των σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών; Πού υπάρ-
χουν περιθώρια για αλλαγές;  
 
Απάντηση: Να σας καλημε-
ρίσω κατ’ αρχάς και να σας 
ευχαριστήσω για την ευκαι-
ρία που μου δίνετε να πω με-
ρικά πράγματα στο τηλεο-
πτικό σας κανάλι και βέβαια 
να ευχαριστήσω τους τηλε-
θεατές για την υπομονή 
τους. Το ερώτημα που θέσα-
τε είναι ενδιαφέρον, διότι οι 
σχέσεις μεταξύ δυο χωρών 
δεν κινούνται στο κενό, έ-
χουν ιστορικό υπόβαθρο, έ-
χουν έναν περίγυρο και βέ-
βαια έχουν κι ένα μέλλον. 
Πολλοί λένε πως θα ήμα-

σταν ευτυχείς αν βρισκόμα-
σταν σε μια άλλη περιοχή 
της υφηλίου. Εγώ δεν το πι-
στεύω, αλλά δεν μπορώ να 
αγνοήσω και το γεγονός ότι 
οι δυο χώρες μας βρίσκονται 
στα Βαλκάνια, μια περιοχή, η 
οποία, όπως γνωρίζετε, έχει 
περάσει πολλές περιπέτειες. 
Αυτό δε λέγεται ως άλλοθι, 
ούτε δικαιολογεί ανασφά-
λειες ή παρερμηνείες της ι-
στορίας, αλλά χρησιμεύει 
σαν αναγκαίο σημείο εκκί-
νησης για το μέλλον των δι-
μερών σχέσεων που πλέον 
καθορίζονται από μια νέα 
προοπτική, την ευρωπαϊκή 
προοπτική. Η δική μου εκτί-
μηση είναι λοιπόν ότι οι δι-
μερείς σχέσεις έχουν θετική 
πορεία, το επίπεδό τους είναι 
υψηλό και το περιεχόμενό 
τους ευρύ και δημιουργικό. 
Αυτό είναι μια πρώτη γενική 
παρατήρηση. Πιστεύω ότι η 
θετική αυτή πορεία αποδει-
κνύεται κατ’ αρχάς από τον 
τρόπο με τον οποίο έχουν 
ρυθμιστεί πολλά ζητήματα 
του παρελθόντος. Κανείς δεν 
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μπορεί να πει ότι όλα είναι 
τέλεια, αλλά υπάρχει δυνα-
μική και ανοδική εξέλιξη. 
Αλλά και η ευρωπαϊκή πο-
ρεία της Αλβανίας συνδέεται 
άμεσα με τη θετική πορεία 
των διμερών μας σχέσεων: 
Ανέκαθεν η χώρα μου υπο-
στήριζε σθεναρά την ευρω-
παϊκή πορεία της Αλβανίας 
και την ενσωμάτωσή της 
στους Ευρωατλαντικούς θε-
σμούς, όπως πρόσφατα απο-
δείχθηκε και με την πρωτο-
βουλία που ονομάζουμε 
«Agenda 2014». Πρόκειται 
για στρατηγική επιλογή α-
φού αποτελεί ένα σημείο ρή-
ξης με το παρελθόν και επι-
βάλλει νέους κανόνες, νέες 
πρακτικές, νέες συμπεριφο-
ρές. Έτσι, για να αναφερθώ 
σε ορισμένα παραδείγματα, 
η ευρωπαϊκή αυτή προοπτική 
επιβάλλει εκ των πραγμά-
των το διάλογο, τη σύγκλιση 
απόψεων και όχι τις στείρες 
συγκρούσεις και αντιθέσεις, 
μια λογική ισότιμης ανταλ-
λαγής απόψεων, έτσι ώστε 
να υπάρξει συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης 
μια πρακτική «δούναι και 
λαβείν», «give and take», αλ-
λά και ζητήματα αιρεσιμότη-
τας, conditionality, στην ευ-
ρωπαϊκή ορολογία. Όλα αυ-
τά αποτελούν πλέον αναπό-
σπαστο τμήμα των διμερών 
μας σχέσεων. Ταυτόχρονα 
είναι το θεμέλιο πάνω στο 
οποίο οικοδομούμε τη μελ-
λοντική πορεία μας. Αν δού-
με τα πράγματα αντικειμε-
νικά και με κάποιο βάθος 
χρόνου καταλήγουμε έτσι 
στο συμπέρασμα ότι και τα 
ζητήματα που υπήρχαν πα-
λαιότερα και η κοινή ευρω-
παϊκή προοπτική μας ενώ-
νουν και αποτελούν ένα εί-
δος κοινού κτήματος. Θα ρω-
τήσει κανείς, μα, δεν υπάρ-
χουν εκκρεμή ζητήματα; Δεν 
υπάρχουν προβλήματα; Βε-
βαίως και υπάρχουν και α-
κριβώς αυτά τα προβλήματα 
προσδίδουν και ενδιαφέρον 
στις διμερείς σχέσεις. Ξέρετε, 
ό,τι μένει στάσιμο και δεν 
κινείται, πεθαίνει. Εγώ είμαι 
πεπεισμένος ότι οι διμερείς 
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μας σχέσεις είναι κάτι ζω-
ντανό, δημιουργικό που βαί-
νει προς τα εμπρός, αρκεί, 
βέβαια, και οι δυο πλευρές 
να το συνειδητοποιήσουν, να 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη 
τους το σημείο εκκίνησης, το 
διάστημα που έχει διανυθεί 
και τα σημεία που τους ενώ-
νουν για το μέλλον.  
 
Ερώτηση: Πώς βλέπετε τους 
ρυθμούς προσέγγισης της 
Αλβανίας με την Ε.Ε.;  
 
Απάντηση: Θέτετε ένα θέμα 
το οποίο είναι πολύπλοκο 
και το οποίο έχει βέβαια και 
τεχνικές πτυχές. Κατ’ εμέ, 
δυο στοιχεία πρέπει κανείς 
να έχει υπόψη του για να ο-
δηγηθεί σε μια σωστή και 
αντικειμενική αποτίμηση: Το 
σημείο εκκίνησης της Αλβα-
νίας και τις προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί για να ε-
πιτευχθεί ο στόχος. Η Αλβα-
νία έχει αναδυθεί από μια 
μακρά και οδυνηρή περίοδο 
με εξαιρετικά δυσμενείς συ-
νέπειες σε όλα τα επίπεδα. 

Αυτό δίνει το μέτρο της δυ-
σκολίας του εγχειρήματος. 
Από την άλλη πλευρά, έχει 
υιοθετήσει, κατά τη γνώμη 
μου πάρα πολύ σωστά, την 
ευρωπαϊκή προοπτική ως 
στρατηγικό στόχο. Πιστεύω 
ότι, ως προς το στόχο αυτό, 
δεν υπάρχει επιστροφή κι αν 
θέλετε, δεν υπάρχει άλλη 
λύση. Άρα αυτό θεωρείται 
δεδομένο. Τι πρέπει να γίνει 
για να ολοκληρωθεί το ταχύ-
τερο δυνατό η επίτευξή του; 
Εδώ τα πράγματα είναι σα-
φή, αν ακολουθήσει κανείς 
αυτά που ισχύουν σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, δηλαδή μια 
διαδικασία που έχει ορισμέ-
να στάδια, όπως αυτά 
περιγράφονται στην 
τελευταία Έκθεση Προόδου 
που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Οκτώβριο του 
2009. Οι προσπάθειες που 
πρέπει να καταβληθούν για 
να υλοποιηθούν οι στόχοι 
εξαρτώνται αποκλειστικά 
και μόνο από την αλβανική 
πλευρά. Κατά συνέπεια, εδώ 
μπαίνουν ορισμένα 
ζητήματα. Ένα από αυτά, 
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αυτά, και θα μου επιτρέψετε 
να το επισημάνω, είναι το 
επίπεδο του πολιτικού δια-
λόγου στη χώρα. Όταν λέω 
πολιτικός διάλογος δεν εν-
νοώ μόνο την αντιπαράθεση 
απόψεων, εννοώ, επίσης, το 
επίπεδο πολιτικής λειτουρ-
γίας. Κατά τη γνώμη μου, 
υπάρχει ένα θέμα το οποίο 
είναι εξαιρετικά ουσιώδες. 
Όταν ο στόχος είναι σαφής 
και είναι λίγο ως πολύ σαφή 
τα βήματα που πρέπει να γί-
νουν, ο πολιτικός διάλογος 
πρέπει να είναι πάρα πολύ 
στοχευόμενος, πάρα πολύ 
συγκεκριμένος και να έχει 
ένα απτό αποτέλεσμα. Έχω 
την αίσθηση ότι πολλές φο-
ρές το αποτέλεσμα αυτό 
σκιάζεται και δε γίνεται κτή-
μα του αλβανικού λαού. 
Πολλές φορές ενοχοποιεί ο 
ένας τον άλλο, συχνά ανα-
καλύπτονται συνομωσίες, 
πολλές φορές πρέπει απα-
ραιτήτως να υπάρχει ένας 
νικητής και ένας ηττημένος, 
αλλά το συμπέρασμα είναι 
ότι στη διαδικασία αυτή χά-

νεται χρόνος, τη στιγμή που 
οι ανάγκες είναι μεγάλες και 
ο αλβανικός λαός επιθυμεί 
πραγματικά να ζήσει στην 
καθημερινότητά του τί ση-
μαίνει ευρωπαϊκή πορεία, όχι 
μόνο για να ξεφύγει από ένα 
οδυνηρό παρελθόν, αλλά ε-
πιπρόσθετα για να δει να 
πραγματώνονται οι προσδο-
κίες του. Νομίζω ότι αυτό εί-
ναι ένα κεντρικό σημείο το 
οποίο πρέπει να τύχει ιδιαί-
τερης προσοχής από όλο τον 
πολιτικό κόσμο στην Αλβα-
νία, έτσι ώστε η όλη πορεία 
να είναι ομαλή και γρήγορη. 
Εάν αυτό δε συμβεί, ευνόητο 
είναι ότι θα υπάρξουν αργο-
πορίες.  
 
Ερώτηση: Κατά την άποψή 
σας, σε ποιο βαθμό η ελληνική 
κρίση μετατοπίζεται προς την 
Αλβανία; Θα συνεχίσει η ελ-
ληνική κυβέρνηση να παρέχει 
συντάξεις είτε άλλη χρημα-
τική βοήθεια στα μέλη της 
ελληνικής κοινότητας στην 
Αλβανία;  
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Απάντηση: Το ερώτημα που 
θέτετε είναι πολύ επίκαιρο, 
αλλά χρειάζεται, νομίζω, μια 
διευκρίνιση. Θα ήταν λάθος 
να πει κανείς ότι την οικονο-
μική κρίση την προκάλεσε η 
Ελλάδα. Δεν έχει ούτε το μέ-
γεθος ούτε τη δυνατότητα να 
προκαλέσει μια διεθνή οικο-
νομική κρίση. Βεβαίως, έχει 
ευθύνη για την οικονομική 
κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται, αλλά η κρίση αυτή 
της δημιούργησε επιπρόσθε-
τα προβλήματα. Συνεπώς, 
δεν μπορεί να πει κανείς ότι 
η κρίση η οποία υπάρχει 
στην Ελλάδα στοχεύει την 
Αλβανία. Αλλά όταν είμαστε 
σε μια δυσμενή οικονομική 
συγκυρία και η Αλβανία και 
η Ελλάδα θα υποστούν αυτά 
τα οποία δεν κατάφεραν να 
αποτρέψουν. Είναι γεγονός 
ότι ένα μεγάλο τμήμα του 
αλβανικού πληθυσμού ζει 
στη χώρα μου, επίσης ότι 
υπάρχουν ελληνικές επεν-
δύσεις στην Αλβανία, όπου, 
τέλος, λειτουργεί και ένας 
ισχυρός τραπεζικός τομέας. 

Το να πει κανείς ότι θα 
μειωθούν τα εμβάσματα, εί-
ναι αλήθεια, αλλά θα μειω-
θούν τα εμβάσματα που έρ-
χονται και από άλλες ευρω-
παϊκές χώρες και για αυτό το 
συγκεκριμένο πολύ δύσκολα 
μπορεί να γίνει κάτι. Όσον 
αφορά στις επενδύσεις στον 
τραπεζικό τομέα, ας μου επι-
τραπεί να πω ότι τα κεφά-
λαια των ελληνικών τραπε-
ζών είναι απολύτως στεγανά 
και ισχυρά, ενώ η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται μεν αυ-
τή τη στιγμή σε μια δύσκολη 
φάση, αλλά σε μια φάση η 
οποία, με τα στοιχεία των 
τελευταίων ημερών, επιτρέ-
πει μια αισιοδοξία. Να θυμί-
σω επίσης ότι η χώρα μου 
έχει υπογράψει το περίφημο 
Μνημόνιο με την Ευρώπη 
και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, το οποίο, πέρα από 
τα οδυνηρά μέτρα που πε-
ριέχει για τον ελληνικό πλη-
θυσμό, δίνει από την άλλη 
πλευρά μια εγγύηση, τουλά-
χιστον για μια διετία, ότι το 
ελληνικό οικονομικό σύστη-
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μα θα λειτουργήσει. Και αυ-
τό αποτελεί ένα στοιχείο που 
πρέπει κανείς να το λάβει 
υπόψη του όταν μιλάει για 
τις διμερείς μας σχέσεις. Τέ-
λος, ότι στην Ελλάδα θα υ-
πάρξει κάποια μείωση της 
κατανάλωσης είναι σαφές. 
Όταν περικόπτονται τα εισο-
δήματα, θα περικοπεί και η 
κατανάλωση. Αλλά δεν είναι 
αναγκαίο να περικοπεί κά-
ποια στιγμή η υπερκατανά-
λωση; Για αυτούς όλους τους 
λόγους πιστεύω λοιπόν ότι οι 
οποιεσδήποτε επιπτώσεις 
στην αλβανική οικονομία δε 
θα αφορούν τα βασικά δη-
μοσιονομικά μεγέθη της χώ-
ρας και θα έχουν σχετικά μι-
κρό αντίκτυπο. Όσον αφορά 
στο άλλο θέμα που θίξατε, 
θα πρέπει να πω ότι αυτό εί-
ναι ένα είδος βοηθήματος το 
οποίο δεν δίδεται ανεξέλε-
γκτα, αλλά μετά από έλεγχο 
και έγκριση. Κατά την τελευ-
ταία δεκαπενταετία, γιατί 
πριν δεν υπήρχε, δίδεται για 
λόγους στοιχειώδους κοινω-
νικής ευαισθησίας και οικο-

νομικής επιβίωσης, διότι οι 
άνθρωποι αυτοί έφυγαν χω-
ρίς τίποτα, χωρίς πόρους και 
ήρθαν στην χώρα μου. Το 
σκεπτικό αυτό συνεχίζει να 
ισχύει και, σε ότι με αφορά, 
δεν έχω ακούσει τίποτα περί 
περικοπής του.  
 
Ερώτηση: Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο έκανε έκκληση για 
αναγνώριση της ανεξαρτησί-
ας του Κοσσυφοπεδίου. Είναι 
έτοιμη η Ελλάδα να κάνει ένα 
τέτοιο βήμα; 
 
Απάντηση: Διάβασα όντως 
το κείμενο στο οποίο ανα-
φερθήκατε, το οποίο, βέβαια, 
περιέχει κι άλλα πράγματα 
και μπορώ να σας πω ότι έχω 
προσωπική εικόνα για το θέ-
μα και από παλαιότερη ε-
μπειρία μου, αλλά και γιατί 
προ τριών ημερών ήμουν 
στην Πρίστινα. Κοιτάξτε, εί-
ναι ένα θέμα το οποίο είναι 
ιδιαίτερα περίπλοκο. Κατα-
λαβαίνω απολύτως τη συ-
ναισθηματική φόρτιση που 
έχει για την αλβανική πλευ-
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ρά το θέμα του Κοσόβου. 
Εδώ υπάρχουν δυο πτυχές: 
Όπως καλά γνωρίζετε, 
αναμένεται μια απόφαση 
από το Διεθνές Δικαστήριο 
που αφορά στη νομική πτυχή 
του ζητήματος και κατά 
συνέπεια, προτού εκδοθεί η 
απόφαση δεν μπορούμε να 
είμαστε σίγουροι τι ακριβώς 
θα περιλαμβάνει. Θα πρέπει, 
όμως, να τη λάβουμε υπόψη 
μας. Το δεύτερο είναι ότι υ-
πάρχει και μια πολιτική πτυ-
χή η οποία περιλαμβάνει 
τρία στοιχεία: Το ένα στοι-
χείο είναι βέβαια το ενδιαφέ-
ρον που έχουμε όλοι, όλοι 
ανεξαιρέτως και βεβαίως και 
η χώρα μου, για την ειρήνη 
και τη σταθερότητα στην πε-
ριοχή. Ουδείς, με άλλα λό-
για, επιθυμεί να δοθεί μια 
λύση που δε θα είναι το τέ-
λος μιας διαδικασίας, αλλά η 
αρχή της δημιουργίας άλλων 
προβλημάτων. Το δεύτερο 
είναι, βέβαια, μια πραγματι-
κότητα η οποία έχει δη-
μιουργηθεί στην πράξη. Το 
τρίτο είναι το θέμα του σε-

βασμού των υπαρχόντων 
συνόρων, δηλαδή της εδαφι-
κής ακεραιότητας. Με βάση 
αυτό το σκεπτικό ακριβώς η 
ελληνική πλευρά και το 
Γραφείο Συνδέσμου που έ-
χουμε στην Πρίστινα προ-
σπαθεί, όχι μόνο να ευνοήσει 
και να διευκολύνει το διάλο-
γο, αλλά, επιπρόσθετα, να 
διατηρήσει επιτόπια τα στοι-
χεία εκείνα που προσδίδουν 
απτό περιεχόμενο στον διά-
λογο. Επισημαίνω ότι άλλες 
χώρες οι οποίες μπορεί να 
είναι σύμφωνες ή αντίθετες 
στο θέμα το οποίο θέτετε, 
δεν έχουν εκεί Γραφείο Συν-
δέσμου, γεγονός που απο-
δεικνύει τη σημασία που ε-
μείς αποδίδουμε στο θέμα. 
Θα επιθυμούσα επίσης να 
αναφερθώ και στο εξής: υ-
πάρχουν χώρες, όπως γνωρί-
ζετε, οι οποίες δεν έχουν α-
ναγνωρίσει την ανεξαρτησία 
του Κοσσυφοπεδίου, άλλες 
που την έχουν και αρκετές 
άλλες, όχι αμελητέες, οι ο-
ποίες δεν έχουν εκφραστεί. 
Αυτό δεν το κάνουν διότι 
αγνοούν τους πόθους και τις 
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γνοούν τους πόθους και τις 
επιθυμίες των ανθρώπων 
εκεί και βέβαια με κανένα 
τρόπο δεν έχουν τη βούληση 
ή την πρόθεση να λάβουν 
μια θέση αντίθετη με αυτές 
της Αλβανίας. Το κάνουν 
διότι έχουν κι αυτές ένα σκε-
πτικό, συγκεκριμένα επιχει-
ρήματα και συγκεκριμένες 
εκτιμήσεις για παρεμφερή 
θέματα που τις αφορούν, 
όπως συμβαίνει με την Ι-
σπανία, τη Ρουμανία και άλ-
λες χώρες. Και το σκεπτικό 
αυτών των χωρών θα πρέπει 
να συνεκτιμηθεί, ώστε να 
ευοδωθεί μια πορεία που έχει 
ξεκινήσει, η οποία να είναι 
βιώσιμη και ταυτόχρονα να 
εξασφαλίζει την ειρήνη και 
την σταθερότητα στην πε-
ριοχή, χωρίς να αγνοεί τους 
πόθους και τις επιθυμίες των 
εμπλεκομένων μερών. Αυτή, 
με λίγα λόγια είναι η άποψή 
μου για το ζήτημα. 
 
 
«Βούλγαροι και Σκοπιανοί 
χορηγούν διαβατήρια  

στις περιοχές Γκολομπόρ-
ντα και Πρέσπες» 

 
19 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «ΜΑΡΟ» σε μα-
κροσκελές άρθρο της περι-
γράφει τον αγώνα δρόμου 
που κάνουν Βούλγαροι και 
Σκοπιανοί για να αυξήσουν 
την επιρροή τους στα χωριά 
των περιοχών Γκολομπόρ-
ντα, Γκόρα και Πρέσπες στην 
ΒΑ και Ανατολική Αλβανία.  
Να υπενθυμίσουμε  ότι οι 
κάτοικοι των χωριών αυτών 
μιλούν σλαβικές διαλέκτους, 
μερικοί έχουν εξισλαμισθεί, 
ενώ οι υπόλοιποι είναι ορθό-
δοξοι χριστιανοί.  
Στη Γκολομπόρντα, για πα-
ράδειγμα, στην ΒΑ Αλβανία, 
η σλαβική διάλεκτος μοιάζει 
με τα βουλγαρικά και πολλοί 
έχουν εξισλαμισθεί, ενώ στα 
χωριά των Πρεσπών η 
γλώσσα τους μοιάζει με τη 
σλαβομακεδονική και στην 
πλειοψηφία τους είναι ορθό-
δοξοι. Βούλγαροι και Σκο-
πιανοί, τονίζει η εφημερίδα, 
δίνουν μια πραγματική πολι-
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τική και προπαγανδιστική 
μάχη για την καταγωγή, την 
εθνικότητα και την υπηκοό-
τητα των κατοίκων αυτών 
των περιοχών.  
Οι εκπρόσωποι των δύο 
πλευρών, συνεχίζει η εφημε-
ρίδα, έχουν ξεκινήσει τις αλ-
ληλοκατηγορίες και χορη-
γούν διαβατήρια στους κα-
τοίκους των περιοχών Γκο-
λομπόρντα, Γκόρα και Πρέ-
σπες που βρίσκονται εντός 
αλβανικής επικράτειας.  
Η σκοπιανή εφημερίδα 
«Vreme» δημοσιεύει στο κυ-
ριακάτικο φύλλο της σχετικό 
άρθρο όπου ο εκπρόσωπος 
της «Μακεδονικής Συμμαχί-
ας της Αλβανίας» και της 
κοινότητας των σκοπιανών 
στις περιοχές αυτές Edmond 
Themelko γράφει ότι η σκο-
πιανή κοινότητα θα απευθύ-
νει διακοίνωση διαμαρτυρίας 
στον επικεφαλής της απο-
στολής του ΟΑΣΕ στα Τίρα-
να Ρόμπερτ Μπος όπου θα 
κατηγορεί την Βουλγαρία 
για προσπάθεια αφομοίωσης 
της σκοπιανής μειονότητας 

στις μεθόριες περιοχές της 
Αλβανίας.  
Η κυβέρνηση της Βουλγαρί-
ας, σημειώνει ο Themelko, 
εκμεταλλευόμενη τη δύσκο-
λη οικονομική κατάσταση 
των κατοίκων, έχει ξεκινήσει 
εντατική προπαγάνδα στα 
χωριά αυτά, ζητώντας από 
τους κατοίκους να δηλώσουν 
βούλγαροι (προφανώς κατά 
την απογραφή του πληθυ-
σμού το 2011 στην Αλβανία), 
με αντάλλαγμα βουλγαρικά 
διαβατήρια.  
Στα δημοσιεύματα του σκο-
πιανού τύπου, συνεχίζει η 
εφημερίδα, απάντησε ο 
Βούλγαρος υπουργός άνευ 
χαρτοφυλακίου, αρμόδιος 
για θέματα διασποράς Μπό-
ζινταρ Ντιμίτροφ, ο οποίος 
δήλωσε ότι τα Σκόπια έχουν 
επιδοθεί σε ολομέτωπη εκ-
στρατεία στα χωριά αυτά, 
ζητώντας από τους κατοί-
κους τους να δηλώσουν σκο-
πιανοί.  
Σύμφωνα με τον Ντιμίτροφ, 
η ΠΓΔΜ έχει λάβει όλα τα 
μέτρα για να εξασφαλίσει 
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σκοπιανή ιθαγένεια σε 100 
και πλέον χιλ. Βούλγαρους 
που ζουν στα χωριά αυτά ε-
ντός της αλβανικής επικρά-
τειας.  
Διαφορετικά από τη Βουλγα-
ρία η οποία αφήνει τον κό-
σμο να περιμένει 3-4 χρόνια 
για να αποκτήσει την ιθαγέ-
νεια, σημειώνει ο υπουργός, 
τα Σκόπια χορηγούν διαβα-
τήρια σε δύο μήνες έναντι 50 
ευρώ.  
Τα Σκόπια, συνέχισε ο βούλ-
γαρος υπουργός, ελπίζουν σε 
μεγαλύτερη παρουσία της 
σκοπιανής μειονότητας στην 
Αλβανία κατά την απογρα-
φή του πληθυσμού το 2011. 
Στις 24 Ιουνίου, συνεχίζει η 
εφημερίδα, ο πρόεδρος του 
Βουλγαρικού Εθνικού Κινή-
ματος, Κρασιμίρ Καρακα-
τσάνοφ ζήτησε από τη βουλ-
γαρική κυβέρνηση να ανα-
λάβει πιο δραστήρια πολιτι-
κή ως προς τη βουλγαρική 
μειονότητα στην Αλβανία, 
ώστε στην απογραφή του 
2011 τα μέλη της να δηλώ-

σουν βούλγαροι και όχι σκο-
πιανοί.  
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά 
τα χρόνια οι πολίτες βουλ-
γαρικής εθνικότητας στην 
Αλβανία οι οποίοι ήταν ορ-
θόδοξοι, απέκτησαν τη 
βουλγαρική ιθαγένεια, εκεί-
νοι που είχαν εξισλαμισθεί, 
όμως, δεν μπόρεσαν να πά-
ρουν βουλγαρική ιθαγένεια 
και απέκτησαν την σκοπια-
νή.  
Η βουλγαρική πλευρά, ση-
μειώνει η ίδια εφημερίδα, 
χρηματοδότησε εθνολογική 
μελέτη που εκδόθηκε σε βι-
βλίο, την οποία έγραψε η 
Βουλγάρα εθνομουσικολό-
γος Βεσέλκα Τοντσέβα, η 
οποία διατηρεί στενούς δε-
σμούς με εκπροσώπους της 
βουλγαρικής μειονότητας 
στην Αλβανία και το Σύλλο-
γό τους «Prosperiteti Gollo-
borda - Ευημερία Γκολο-
μπόρντας», με πρόεδρο τον 
Haxhi Pirushi.  
Η Τοντσέβα και ο Pirushi 
παρουσίασαν από κοινού το 
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βιβλίο τον Ιανουάριο στη 
Σόφια.  
Η μελέτη καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι οι λαϊκές πα-
ραδόσεις της περιοχής της 
Γκολομπόρντας δε διαφέ-
ρουν από τις βουλγαρικές 
λαϊκές παραδόσεις.  
Το βιβλίο ασχολείται και με 
το θέμα της εθνικής ταυτό-
τητας των κατοίκων της πε-
ριοχής της Γκολομπόρντας, 
τονίζοντας ότι μέρος των κα-
τοίκων της αναγνωρίζονται 
ως Βούλγαροι, μερικοί άλλοι, 
κάτω από την επιρροή της 
σκοπιανής προπαγάνδας, 
αναγνωρίζονται ως Σκοπια-
νοί.  
Η εφημερίδα καταλήγοντας 
ασκεί κριτική στην αλβανική 
κυβέρνηση και το υπουργείο 
Εξωτερικών ότι δεν αντι-
δρούν στη δραστηριότητα 
αυτή των Βουλγάρων και 
των Σκοπιανών, οι οποίοι 
χορηγούν και διαβατήρια 
στους κατοίκους αυτών των 
περιοχών, και καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα αίτια των 
σημερινών συζητήσεων και 

αντιδράσεων θα πρέπει να 
αναζητηθούν στην απόφαση 
της κυβέρνησης να προχω-
ρήσει σε απογραφή του πλη-
θυσμού όπου οι πολίτες θα 
μπορούν να δηλώσουν την 
εθνική και θρησκευτική τους 
ταυτότητα. 
 
 
Αναφορά εφημερίδα «Ga-

zeta Shqiptare» σε δηλώσεις  
Κούκαν για τη φιλελευθε-
ροποίηση των θεωρήσεων 

 
19 Ιουλίου 2010: Όπως σχο-
λιάζει η κυριακάτικη εφημε-
ρίδα «Gazeta Shqiptare», τη 
στιγμή που η γενική άποψη 
για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
είναι ότι αποτελεί τη χώρα 
με τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα στα Δυτικά Βαλκάνια, 
ο επικεφαλής της αντιπρο-
σωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη Βοσνία, 
τη Σερβία, το Μαυροβούνιο 
και το Κοσσυφοπέδιο Εντου-
άρντ Κούκαν υποστήριξε ότι 
τα προβλήματα της Βοσνίας 
με τις θεωρήσεις τώρα πλέον 
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έχουν λυθεί, ενώ για τους 
αλβανούς πολίτες απομένει 
να διαπιστωθεί ο τρόπος με 
τον οποίο θα λειτουργήσει το 
δημοκρατικό κράτος. 
 
Αναφορά σε επιτυχημένες 
εταιρείες στην Αλβανία 

 
20 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
δημοσιεύει κατάσταση με τα 
ονόματα 100 εταιρειών «VIP» 
στην Αλβανία, με βάση τον 
τζίρο που δήλωσαν στην Ε-
φορία για το 2009.  
Πρώτη στη λίστα έρχεται η 
αμερικανο-τουρκική κοινο-
πραξία Bechtel-Enka, η οποία 
ανέλαβε τη διάνοιξη του οδι-
κού τμήματος Ρεσέν-
Καλιμάς, συστατικού του Ο-
δικού Άξονα Δυρράχιο-
Κούκες-Κόσοβο.  
Στη λίστα είναι ακόμα άλλες 
τρεις τουρκικές εταιρείες: η 
Kurum (χαλυβουργία), η 
Albtelecom (σταθερή τηλε-
φωνία) και η Eagle Mobile 
(κινητή τηλεφωνία).  

Στη λίστα που δημοσιεύει η 
εφημερίδα βρίσκονται και 
ελληνικές εταιρείες, όπως η 
AMC (κινητή τηλεφωνία), οι 
τράπεζες Alpha Bank και 
Εμπορική, καθώς και οι 
Global Petroleum, Mamidoil 
και η κατασκευαστική 
ΔΙΕΚΑΤ. 
 

 
Στοιχεία για τη μετανά-
στευση των Αλβανών 

 
20 Ιουλίου 2010: Η σημερινές 
εφημερίδες «Shqip» και 
«ΜΑΡΟ», αναφερόμενες σε 
δηλώσεις του υφυπουργού 
Εργασίας Kastriot Shulka, 
γράφουν ότι το 27,5% του 
συνολικού πληθυσμού της 
Αλβανίας έχει μεταναστεύ-
σει σε διάφορες χώρες του 
κόσμου.  
Οι Αλβανοί μετανάστες ανά 
τον κόσμο, σημειώνουν οι 
εφημερίδες, αποτελούν το 
35% του ενεργού πληθυσμού 
της χώρας.  
Οι εφημερίδες δεν αναφέ-
ρουν τις χώρες όπου υπάρχει 
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μεγαλύτερη συγκέντρωση 
αλβανών μεταναστών. 
 
 

 
 
 

Δε θα τεθεί σε ψηφοφορία 
το νομοσχέδιο  

για τις Μυστικές Υπηρεσίες 
 

21 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τις «Gazeta Shqiptare», 
«ΜΑΡΟ» και άλλες σημερι-
νές αλβανικές εφημερίδες, το 
νομοσχέδιο για τις αλβανι-
κές μυστικές υπηρεσίες 
(SHISH) δε θα τεθεί σε ψη-
φοφορία στη συνεδρίαση της 
Βουλής της 22ης Ιουλίου, ό-
πως είχε προγραμματισθεί.  
Το ΔΚ, γράφουν οι εφημερί-
δες, αναμένεται να κάνει και 
πάλι πίσω. Μιλώντας χθες 
στους δημοσιογράφους ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Α-
σφάλειας της Βουλής, βου-
λευτής (του ΔΚ) Leonard 
Demi, δήλωσε: «Δεν πιστεύω 
ότι το νομοσχέδιο αυτό, το 
οποίο περιελήφθη στην α-

τζέντα της Βουλής, θα ψηφι-
στεί στις 22 Ιουλίου. Από τις 
πληροφορίες που έχουμε 
από τη Βουλή, το νομοσχέδιο 
υπάρχει στην ατζέντα εργα-
σιών της ως μέρος των νομο-
σχεδίων που έχουν μείνει για 
τη νομοθετική αυτή περίοδο, 
όχι όμως ότι θα ψηφιστεί, 
επομένως θα αποσυρθεί. Αυ-
τή είναι η επίσημη θέση 
μου».  
Συνεχίζοντας ο Demi διευ-
κρίνισε ότι σε περίπτωση που 
υπάρξουν προτάσεις για 
τροποποίηση του νομοσχεδί-
ου, τότε αυτές θα συζητη-
θούν στην Επιτροπή της ο-
ποίας προεδρεύει, αλλά τέ-
τοιες προτάσεις δεν έχουν 
ακόμα κατατεθεί σε αυτήν. 
Σύμφωνα με το Demi, αν το 
νομοσχέδιο βρίσκεται στην 
ατζέντα για τις 22 Ιουλίου, 
αναμένεται να αποσυρθεί.  
Το άλλο νομοσχέδιο το οποίο 
έχει και αυτό σχέση με τις 
μυστικές υπηρεσίες, δηλ. το 
νομοσχέδιο για τον κοινο-
βουλευτικό έλεγχο επί των 
υπηρεσιών αυτών, αναμένε-
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ται να συζητηθεί στην Επι-
τροπή Ασφαλείας της Βου-
λής την επόμενη περίοδο, 
μετά τις διακοπές.  
Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι 
είναι η δεύτερη φορά που η 
κυβέρνηση κάνει πίσω στο 
νομοσχέδιο για τις μυστικές 
υπηρεσίες. Την πρώτη φορά 
που αποπειράθηκε να το κα-
ταθέσει για ψήφιση στη Βου-
λή και το απέσυρε, ήταν το 
Μάρτιο.  
Η αντίδραση που προήλθε 
από την αντιπολίτευση και, 
κυρίως, από την πρεσβεία 
των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ήταν 
τέτοια, που υποχρέωσε τον 
Berisha να υποχωρήσει.  
Η αντιπολίτευση αντέδρασε 
και τώρα και η κυβέρνηση 
υποχωρεί για δεύτερη φορά 
για το ίδιο νομοσχέδιο, γνω-
ρίζοντας ότι τυχόν μονομε-
ρής ψήφισή του θα μπορούσε 
να έχει επιπτώσεις στις σχέ-
σεις με τους δυτικούς συμ-
μάχους της. 
 
 

Οι Αλβανοί, που ζουν σε 
τέσσερα κράτη,  

ενώνονται στην Ευρώπη 
 

21 Ιουλίου 2010: Η πρόεδρος 
της Βουλής Topalli, σύμφωνα 
με τη «Shqip» και άλλες αλ-
βανικές εφημερίδες, μίλησε 
χθες στη Γενεύη στη συνά-
ντηση των 261 προέδρων και 
εκπροσώπων Κοινοβουλίων 
από 186 χώρες του κόσμου. 
Θέμα της ομιλίας της ήταν η 
πολιτική θέση της Αλβανίας 
και η αναγνώριση της ανε-
ξαρτησίας του Κοσσυφοπε-
δίου.  
Η Αλβανία, τόνισε η Topalli, 
έχει προσδιορίσει ως στόχο 
της την ευρωπαϊκή της προ-
οπτική. Αναφερόμενη στο 
Κόσοβο, η Topalli δήλωσε: 
«Δράττομαι της ευκαιρίας να 
καλέσω όλες εκείνες τις χώ-
ρες οι οποίες δεν έχουν ανα-
γνωρίσει ακόμα την 
ανεξαρτησία του 
Κοσσυφοπεδίου, να 
αναγνωρίσουν το νεότερο 
κράτος του κόσμου, διότι 
πρόκειται για μια πραγματι-
κότητα χωρίς επιστροφή».  
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Στη συνέχεια της ομιλίας της 
η Topalli δήλωσε ότι οι Αλ-
βανοί στα Βαλκάνια είναι 
αποφασισμένοι να προσφέ-
ρουν υπέρ της ειρήνης και 
της σταθερότητας της περιο-
χής. Μολονότι οι αλβανοί 
σήμερα ζουν χωρισμένοι σε 
τέσσερα κράτη, συνέχισε η 
Topalli, έχουν επίγνωση ότι 
μόνο η ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση είναι το κοινό μέλλον 
τους 
 

 
Δηλώσεις Meta  
στο Αφγανιστάν 

 
21 Ιουλίου 2010: Ο ΥΠΕΞ Ilir 
Meta, σύμφωνα με τις 
«Shqip», «ΜΑΡΟ» και άλλες 
σημερινές αλβανικές εφημε-
ρίδες, έλαβε μέρος στη Διε-
θνή Διάσκεψη για το Αφγα-
νιστάν, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε αυτές τις ημέρες 
στην Καμπούλ.  
Στην ομιλία του ο Meta ανα-
φέρθηκε στη συμβολή της 
Αλβανίας τα χρόνια μετά το 
2002 στο πλαίσιο της Συμμα-

χίας του ΝΑΤΟ στο Αφγανι-
στάν. Από την πρώτη συμμε-
τοχή της στη διεθνή ειρηνευ-
τική δύναμη και μέχρι σήμε-
ρα, δήλωσε ο Meta, υπηρέτη-
σαν στο Αφγανιστάν συνο-
λικά 1.060 αλβανοί στρατιώ-
τες, ενώ σήμερα υπηρετούν 
στις πιο ευαίσθητες περιοχές 
της χώρας αυτής 251 Αλβα-
νοί.  
«Σε συνταύτιση με τις υπο-
χρεώσεις που η χώρα μου έ-
χει προς το ΝΑΤΟ», συνέχισε 
ο Meta, «η Αλβανία θα αυξή-
σει τη δύναμή της στο Αφγα-
νιστάν με 85 άνδρες, οι 44 
από τους οποίους θα είναι 
στρατιώτες που θα συμμε-
τάσχουν σε επικίνδυνες πο-
λεμικές αποστολές. Επίσης η 
Αλβανία θα χορηγήσει 100 
υποτροφίες σε Αφγανούς 
φοιτητές και θα βοηθήσει 
στην εκπαίδευση 30 εμπειρο-
γνωμόνων της αφγανικής 
αστυνομίας». 
 
 

Επαφές του PDI  
στο αμερικάνικο Κογκρέσο 
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για το «τσάμικο» 
 

22 Ιουλίου 2010: Αντιπροσω-
πεία του ενός από τα δύο 
«κόμματα των Τσάμηδων», 
του Κόμματος για Δικαιοσύ-
νη και Ολοκλήρωση (PDI), 
αποτελούμενη από τον πρό-
εδρό του Tahir Muhedini και 
το μέλος της ηγεσίας Idrit 
Hamiti, σημειώνει η σημερι-
νή εφημερίδα «Shqip», βρί-
σκονται στις ΗΠΑ όπου εί-
χαν επαφές με μέλη του α-
μερικανικού Κογκρέσου, έ-
χοντας ως στόχο τους το Κο-
γκρέσο να υιοθετήσει Ψήφι-
σμα για το «τσάμικο».  
Οι Muhedini και Hamiti, 
σύμφωνα με πηγές από το 
PDI τις οποίες επικαλείται η 
εφημερίδα, συναντήθηκαν 
με μέλη του Κογκρέσου και 
τους ενημέρωσαν τόσο για το 
«τσάμικο», όσο και για τις 
προσπάθειες που καταβά-
λουν οι εκπρόσωποι των 
Τσάμηδων για την εξεύρεση 
«δίκαιης και αξιοπρεπούς 
λύσης».  

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
σε όλες τις επαφές τα μέλη 
του Κογκρέσου εξέφρασαν 
την υποστήριξή τους «για 
την εξεύρεση λύσης στο 
πρόβλημα αυτό που εκκρεμεί 
εδώ και 65 χρόνια».  
Τις σημαντικότερες επαφές, 
συνεχίζει η εφημερίδα, οι 
Muhedini και Hamiti είχαν 
με τους βουλευτές του Δημο-
κρατικού Κόμματος των 
ΗΠΑ Steny Hoyer και Alcee 
Hastings, καθώς και με τον 
απόστρατο στρατηγό Ουέσλι 
Κλαρκ, πρώην διοικητή του 
ΝΑΤΟ, γνωστό από τον πό-
λεμο του Κοσόβου. Ο Hoyer, 
μέλος της Βουλής των Αντι-
προσώπων που εκπροσωπεί 
από το 1981 την πολιτεία του 
Μέριλαντ, στη συνάντηση με 
τον Muhedini εξέφρασε την 
υποστήριξή του για την επί-
λυση του «τσάμικου» και υ-
ποσχέθηκε ότι θα συνεργα-
στεί με συναδέλφους του στο 
Κογκρέσο για την κατάρτιση 
ενός Ψηφίσματος για την 
«Τσαμουριά».  



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 77 -

Την υποστήριξή του για την 
επίλυση του «τσάμικου», συ-
νεχίζει η εφημερίδα, εξέ-
φρασε και ο βουλευτής Alcee 
Hastings, μέλος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων από το 
1993, ο οποίος εκπροσωπεί τη 
Φλόριντα.  
Η εφημερίδα συνοδεύει το 
άρθρο με δύο φωτογραφίες 
από τις επαφές της αντιπρο-
σωπείας του PDI με τους 
Hoyer και Hastings.  
Το PDI, το οποίο ιδρύθηκε το 
2005, συνεχίζει η εφημερίδα, 
κατέθεσε το 2006 στο Στρα-
σβούργο «φάκελο με έγγρα-
φα τα οποία αποδεικνύουν 
την άρνηση των δικαιωμά-
των των Τσάμηδων από 
πλευράς του ελληνικού κρά-
τους και των αντιαλβανικών 
κύκλων στην Ελλάδα».  
Το Δεκέμβριο του 2008 το PDI 
κατέθεσε στην Επιτροπή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
έναν άλλο φάκελο για το 
«τσάμικο», «για τη συστημα-
τική παραβίαση των δικαιω-
μάτων των Τσάμηδων, στους 

οποίους δεν επιτρέπεται ούτε 
να επισκεφθούν τα εδάφη 
των προγόνων και τα σπίτια 
τους στα πατρογονικά τους 
εδάφη».  
Το Δεκέμβριο 2009 το PDI 
εκπροσωπήθηκε στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ την παγκόσμια 
ημέρα κατά της γενοκτονίας 
και της καταπάτησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπου, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, για πρώτη φορά ένα 
αλβανικό κόμμα κατέθεσε το 
φάκελο «για τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και για τη γενοκτονία 
του ελληνικού κράτους σε 
βάρος ενός αθώου πληθυ-
σμού».  
Στην επίσκεψη Muhedini 
στις ΗΠΑ αναφέρεται και η 
φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
«Metropol», η οποία γράφει 
ότι ο Muhedini συναντήθηκε 
και με τον Διευθυντή του 
Αλβανο-Αμερικανικού Εθνι-
κού Συμβουλίου Avni 
Mustafa.  
Ο τηλεοπτικός σταθμός «Top 
Channel», αναφερόμενος 
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στην επίσκεψη Muhedini, με-
τέδωσε ότι για τις επαφές 
Muhedini στο Κογκρέσο με-
σολάβησαν οι Αλβανοαμερι-
κανοί και ειδικά ο Διευθυ-
ντής του προαναφερόμενου 
Συμβουλίου Avni Mustafa. 
 
 
Συνέντευξη του προέδρου 
του PDU Shpetim Idrizi 

 
22 Ιουλίου 2010: Η εφημερί-
δα «Metropol» αναδημοσιεύει 
στο σημερινό της φύλλο συ-
νέντευξη που έδωσε ο βου-
λευτής Shpetim Idrizi, πρόε-
δρος του Κόμματος για Δι-
καιοσύνη και Ενότητα (PDU) 
στον δημοσιογράφο Ν. Pa-
jaziti του πρακτορείου ΙΝΑ. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια 
ολόκληρο το κείμενο της συ-
νέντευξης, η οποία, στο με-
γαλύτερο μέρος της, αναδη-
μοσιεύεται και στην εφημε-
ρίδα «Tirana Observer». 
 
Ερώτηση: Ποια είναι τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα του PDU 

για την επίλυση του «τσάμι-
κου»;  
 
Απάντηση: Εμείς δεν προ-
σπαθούμε μόνο για την επί-
λυση του «τσάμικου», αλλά 
για τα προβλήματα των α-
πανταχού Αλβανών, για τα 
οποία έχουμε τονίσει ότι συ-
μπεριλαμβάνουν το «τσάμι-
κο», την προώθηση του κα-
θεστώτος των Αλβανών στα 
Σκόπια, την αποδοχή του 
Κοσσυφοπεδίου ως κυρίαρ-
χου και αδιαίρετου κράτους 
στην οικογένεια των κρατών 
και ένα αξιοπρεπές καθε-
στώς για την αλβανική δια-
σπορά, παλαιά και νέα. Το 
«τσάμικο» είναι σήμερα το 
μοναδικό άλυτο πρόβλημα 
από όσα προανέφερα. Εμείς 
ως κόμμα κάναμε πολλά για 
το «τσάμικο», εγώ είμαι μέ-
λος της αλβανικής κοινο-
βουλευτικής αντιπροσωπεί-
ας στο Συμβούλιο της Ευρώ-
πης, προσλάβαμε για το θέ-
μα μας αγγλικό δικηγορικό 
γραφείο και έχουμε καλές 
επαφές στο αμερικανικό Κο-
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γκρέσο. Στο εσωτερικό της 
χώρας, νομιμοποιήσαμε το 
«τσάμικο», το προωθήσαμε 
στην επίσημη πολιτική και η 
Βουλή είναι υποχρεωμένη να 
αντιμετωπίσει το θέμα. Κι-
νητοποιήσαμε τις πιο δρα-
στήριες δυνάμεις της κοινό-
τητάς μας για το «τσάμικο», 
διοργανώσαμε την πορεία 
στις 26 Ιουνίου, ενώ για άλ-
λες δραστηριότητές μας θα 
ακούσετε το φθινόπωρο, με-
τά τις διακοπές.  
 
Ερώτηση: Σε ποιο βαθμό κι-
νητοποιήθηκαν η αλβανική 
πολιτική και οι αλβανικοί θε-
σμοί για το θέμα; 
 
Απάντηση: Δυστυχώς, δεν 
έχουν ασχοληθεί πολύ και 
εμείς με μεγάλη δυσκολία 
καταφέραμε να το περιλά-
βουμε στην ατζέντα. Τα 
πρώτα χρόνια μετά το 1990, ο 
τότε πρόεδρος Berisha, ο 
πρώην πρωθυπουργός Meksi 
και ο πρώην ΥΠΕΞ Sereqi έ-
θεσαν δυναμικά το «τσάμι-
κο» στις επαφές που είχαν με 

τους Έλληνες, ως θέμα επα-
ναπατρισμού των Αλβανών 
στις εστίες τους και οι Έλλη-
νες ήταν πρόθυμοι να εξετά-
σουν έστω και τμηματικές 
λύσεις. Με την έξοδο του 
«τσάμικου» από την ατζέντα 
λόγω των γεγονότων του 
1997, με μικρές εξαιρέσεις, 
δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Σή-
μερα η κοινότητα των Τσά-
μηδων εκπροσωπείται για 
πρώτη φορά στη Βουλή (έχει 
δύο βουλευτές, τους Shpetim 
Idrizi και Dashamir Tahiri), 
ασφαλώς δεν είμαστε μόνοι, 
έχουμε φίλους στα μεγάλα 
κόμματα, στην κοινωνία των 
πολιτών στην Αλβανία, το 
Κόσοβο και αλλού, καθώς 
αποδείχθηκε και στην επί-
σκεψή μας στο Κόσοβο, ή 
στην πορεία που διοργανώ-
σαμε στις 26 Ιουνίου προς τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, 
όπου μετείχαν, εκτός των 
άλλων, η Flora Brovina και ο 
Adem Demaci από το Κόσο-
βο, ο υπαρχηγός του Κινήμα-
τος «Αυτοδιάθεση» στο Κό-
σοβο, εκπρόσωποι από το κί-
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νημα «Αφυπνίσου» των 
Αλβανών των Σκοπίων κ.ά.  
 
Ερώτηση: Βρήκατε στήριξη 
σε διεθνές πλαίσιο για την 
επίλυση του «τσάμικου»; 
 
Απάντηση: Ναι, βρήκαμε, 
και νομίζω ότι έχουμε κα-
λούς φίλους. Όπως μπορείτε 
να φανταστείτε, το πετύχαμε 
διότι είμαστε σοβαροί συνο-
μιλητές. Για πρώτη φορά οι 
Τσάμηδες έχουν εκπροσώ-
πηση στη Βουλή και το PDU 
κατάφερε να επιστρατεύσει 
τα πιο ικανά μέλη της κοινό-
τητας, η οποία είναι η πιο ε-
νεργός και φιλόπατρις στους 
κόλπους του αλβανικού λα-
ού. Έχουμε καλούς φίλους 
στο αμερικανικό Κογκρέσο, 
στο Ευρωκοινοβούλιο, σε με-
ρικές γειτονικές χώρες, μά-
λιστα και στην ίδια την Ελ-
λάδα.  
 
Ερώτηση: Ποια θα ήταν η λύ-
ση, κατά την άποψή σας, του 
«προβλήματος της Τσαμου-
ριάς»; 

 
Απάντηση: Το ελληνικό 
κρατικό έγκλημα που διέ-
πραξαν όλες οι κυβερνήσεις 
οι οποίες διαδέχθηκαν η μία 
την άλλη από το 1920 μέχρι 
το 1950, θεωρείται από Έλ-
ληνες και διεθνείς μελετητές 
ως «εθνοκάθαρση». Ανεξάρ-
τητα αν θεωρείται «εθνοκά-
θαρση» ή «γενοκτονία», το 
διαχρονικό συλλογικό αυτό 
έγκλημα επέφερε την εξό-
ντωση ή τη βίαιη απομά-
κρυνση μιας εθνικής και 
θρησκευτικής μειονότητας 
από την ελληνική επικρά-
τεια. Σήμερα, με βάση τα 
στοιχεία της απογραφής του 
πληθυσμού στην Ελλάδα, ο 
αριθμός των Ελλήνων πολι-
τών που δηλώνουν την αλ-
βανική καταγωγή τους 
μετριέται στα δάκτυλα του 
ενός χεριού. Εμείς ζητούμε 
σήμερα από τη διεθνή κοινό-
τητα να επιβάλει στην Ελ-
λάδα, χώρα - μέλος του 
ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.:  
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1) Ως κράτος που προκάλεσε 
αυτή τη γενοκτονία, να δε-
χθεί δημοσίως την ενοχή της,  
2) Αποζημιώσεις για τα μέλη 
των οικογενειών των αθώων 
θυμάτων αυτής της γενοκτο-
νίας,  
3) Να έχουν τη δυνατότητα 
τα μέλη της κοινότητάς μας 
να επισκεφθούν τα εδάφη 
και τους τάφους των προγό-
νων,  
4) Ανέγερση μνημείων στη 
μνήμη των νεκρών εκείνης 
της περιόδου καθώς και α-
φαίρεση των μνημείων των 
αφιερωμένων σε εκείνους 
που διέπραξαν τις σφαγές σε 
βάρος του τσάμικου αλβανι-
κού πληθυσμού,  
5) Αναγνώριση των περιου-
σιακών δικαιωμάτων,  
6) Τροποποίηση των νόμων 
του 1970 - 1980 στα άρθρα ε-
κείνα που απαγορεύουν σε 
πρώην Έλληνες πολίτες αλ-
βανικής εθνικότητας να επι-
στρέψουν (τα άρθρα αυτά 
έρχονται σε αντίθεση με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και τη Διεθνή Δήλωση περί 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ, οι οποίες απαγο-
ρεύουν οποιαδήποτε διάκρι-
ση λόγω εθνικότητας),  
7) Αναγνώριση του δικαιώ-
ματος επιστροφής στα δικά 
τους εδάφη όλων εκείνων 
που το επιθυμούν, αποκτώ-
ντας και πάλι το καθεστώς 
που είχαν πριν από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, 8) Απο-
ζημίωση, ενδεχομένως, των 
περιουσιών που έχουν κατα-
σχεθεί και καταβολή όλων 
των νομίμων οφειλών από 
την εκμετάλλευση των πε-
ριουσιών αυτών, των τραπε-
ζικών λογαριασμών, των ερ-
γοστασίων, της αγροτικής 
γης, των οικοπέδων κλπ.,  
9) Την απαγόρευση της διά-
κρισης σε βάρος των ορθόδο-
ξων Τσάμηδων αδελφών μας 
που ζουν στα δικά τους εδά-
φη στην Ελλάδα, χορήγηση 
όλων των δικαιωμάτων, ό-
πως για κάθε άλλη μειονό-
τητα, με βάση τη Διεθνή 
Συνθήκη για τις Μειονότη-
τες.  
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Ερώτηση: Η αλβανική κοινή 
γνώμη εκτός συνόρων της 
Αλβανίας λίγα πράγματα 
γνωρίζει για την κατάσταση 
σήμερα στα «τσάμικα εδάφη» 
που βρίσκονται εντός ελληνι-
κής επικράτειας. Ποια είναι η 
κατάσταση εκεί, μπορούμε να 
πούμε ότι οι περιοχές αυτές 
αφομοιώθηκαν πλήρως;  
 
Απάντηση: Πολύ ενδιαφέ-
ρουσα ερώτηση. Στην Ελλά-
δα ζουν σήμερα περίπου 100 
χιλ. Αλβανοί Τσάμηδες, κυ-
ρίως ορθόδοξοι, οι οποίοι 
μοιάζουν να αφομοιώθηκαν, 
όμως δεν έχουν αφομοιωθεί. 
Για να καταλάβετε περισσό-
τερα, διαβάστε τις συνεντεύ-
ξεις του διακεκριμένου εκ-
προσώπου αυτής της κοινό-
τητας Νίκου Στύλου, ο οποί-
ος τονίζει με δύναμη την 
αλβανικότητα του λαού του. 
Στις οικογένειές τους μιλούν 
αλβανικά, τραγουδούν αλ-
βανικά, παρά το φόβο τους 
για τις ελληνικές κυβερνή-
σεις, οι οποίες δεν επιτρέ-

πουν κανένα τρόπο οργάνω-
σης είτε προβολής της πραγ-
ματικής τους ταυτότητας. Οι 
πιέσεις που ασκήθηκαν εις 
βάρος τους είναι μεγαλύτε-
ρες απ΄ εκείνες που ασκήθη-
καν, για παράδειγμα, επί της 
σλαβο-ορθόδοξης κοινότη-
τας, η οποία, ασφαλώς και 
με την υποστήριξη της σκο-
πιανής κυβέρνησης, έχει ένα 
μικρό κόμμα και συλλόγους 
και συνεχίζει να διεκδικεί τα 
δικαιώματά της με δημοκρα-
τικά μέσα. Εσείς θα πρέπει 
να αντιλαμβάνεστε τους λό-
γους αυτών των πιέσεων και 
της ελληνοκεντρικής αυτής 
προσέγγισης των ελληνικών 
κυβερνήσεων, που τροφοδο-
τείται επί αιώνες από την 
Εκκλησία. Στα εδάφη στα 
οποία εμείς έχουμε ζήσει, 
υπάρχουν ίχνη αρχαίου πο-
λιτισμού, υπάρχει συνέχεια 
αυτού του πολιτισμού, υπάρ-
χει μια λαογραφία που είναι 
η καλύτερη στον κόσμο και 
που οι έλληνες την πωλούν 
σαν να ήταν δική τους. Μετά 
τη γενοκτονία επί των αλβα-
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νών μουσουλμάνων, που έ-
γινε κατά περιόδους, μέχρι 
και την τελειωτική το 1944-
45, οι Αλβανοί της Ελλάδας 
υπέφεραν πολύ, γνώρισαν 
συνεχείς αφομοιωτικές πιέ-
σεις αφαίρεσης της εθνικής 
ταυτότητας, γι΄ αυτό και εί-
ναι δύσκολο γι’ αυτούς να 
προβάλουν με δύναμη την 
εθνική τους ταυτότητα. Είμαι 
όμως πεπεισμένος ότι ένα 
είδος πολιτιστικού σοκ θα 
τους αφυπνίσει. Είμαι πεπει-
σμένος για παράδειγμα, ότι 
σε περίπτωση που αυτοί πα-
ρακολουθούσαν την υπέροχη 
συναυλία με τα θαυμάσια 
τραγούδια και χορούς μας 
που δώσαμε κατά την πορεία 
στα ελληνοαλβανικά σύνο-
ρα, θα τους συγκινούσε, θα 
δάκρυζαν και θα διερωτόταν: 
μήπως είμαστε Αλβανοί; Αυ-
τή είναι η δύναμη της λαϊκής 
κουλτούρας, η οποία δεν πε-
θαίνει ποτέ, είναι τα κοινά 
θεμέλια ανάμεσα στις δύο 
πτέρυγες της κοινότητάς 
μας, μουσουλμάνων και ορ-
θόδοξων. Τα θεμέλια αυτά, 

καθώς αποδεικνύεται διαρ-
κώς, επιβιώνουν.  
 
Ερώτηση: Πώς θα περιγρά-
φατε την επίσκεψή σας στο 
Κοσσυφοπέδιο; 
 
Απάντηση: Είχα την ευκαι-
ρία στη διάρκεια της επίσκε-
ψης να συναντηθώ με τους 
εκπροσώπους των κυριότε-
ρων πολιτικών κομμάτων, με 
τον πρόεδρο, τον πρωθυ-
πουργό, τον πρόεδρο της 
Βουλής, με εκπροσώπους του 
κινήματος «Αυτοδιάθεση» 
και παλαίμαχους του UCK. 
Παντού βρήκα θετική εκτί-
μησή για το κόμμα μας, 
προθυμία για συνεργασία, 
στους Κοσοβάρους διαπί-
στωσα μεγάλη ευαισθησία 
για την τραγωδία μας.  
 
Ερώτηση: Ποιος είναι ο στό-
χος των συμμαχιών που πε-
τύχατε εντός και εκτός της 
Αλβανίας; 
 
Απάντηση: Εμείς, σε αντί-
θεση με άλλες χώρες της πε-
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ριοχής, δεν αξιοποιήσαμε τις 
δυνατότητες του να είμαστε 
ενωμένοι. Όλα τα εθνικά κέ-
ντρα συνεργάζονται στενά 
με τους πληθυσμούς τους, 
εμείς, όμως, όχι. Γι’ αυτό και 
ως πολιτικό κόμμα, προβάλ-
λουμε δυναμικά την ανάγκη 
για παναλβανική συνεργα-
σία μεταξύ των κομμάτων, 
των κοινωνικών και πολιτι-
στικών φορέων, μάλιστα και 
μεταξύ των κρατών μας. Ο 
σκοπός είναι κοινός: η προ-
βολή του έθνους μας, η εξα-
σφάλιση ενός αξιοπρεπούς 
καθεστώτος για το έθνος αυ-
τό σε συνταύτιση με το δυ-
ναμικό του.  
 
Ερώτηση: Και η «Οικονομική 
Κοινοπολιτεία» μεταξύ των 
αλβανών στην περιοχή, είναι 
δική σας; 
 
Απάντηση: Στην πραγματι-
κότητα είναι μια ιδέα που 
από καιρό έχει διατυπώσει ο 
Arber Xhaferi, τον οποίο ε-
κτιμούμε αρκετά ως εθνική 
μορφή. Με την ιδιότητα του 

οικονομολόγου, έχω μεγάλη 
ευαισθησία για τα οικονομι-
κά προβλήματα του έθνους. 
Γνωρίζω ότι δεν έχει αξιο-
ποιηθεί όλο το δυναμικό μας, 
οικονομικό κατά πρώτο λό-
γο, για το οποίο δεν υπάρ-
χουν εμπόδια. Εμείς θα πρέ-
πει να θεσμοθετήσουμε αυτή 
τη συνεργασία, να δημιουρ-
γήσουμε μία κοινή οικονομι-
κή αγορά, να κατασκευά-
σουμε τον Οδικό Άξονα 8, οι 
οικονομίες μας να είναι συ-
μπληρωματικές η μία της 
άλλης, να αυξήσουμε την 
εθνική οικονομική ανεξαρ-
τησία και να επιβληθούμε 
στους άλλους, πάνω απ΄ όλα, 
όμως, για να προάγουμε την 
ευημερία μας. Η «Εθνική 
Αλβανία» του 1912, εάν δεν 
είχε διχοτομηθεί, θα ήταν 
τέλεια. Διέθετε όλους τους 
φυσικούς πόρους για να επι-
βιώσει οικονομικά και πολι-
τικά. Γι΄ αυτό και τη διχοτό-
μησαν. Εμείς σήμερα θα αρ-
χίσουμε να ξαναφτιάχνουμε 
τους κοινούς εθνικούς μας 
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χώρους ξεκινώντας από την 
οικονομία.  
 
Ερώτηση: Στα Σκόπια, εκτός 
από τα άλυτα προβλήματα 
των Αλβανών, λόγω της μη 
πλήρους εφαρμογής της 
Συμφωνίας της Αχρίδας, υ-
πάρχει και ένα πρόβλημα με 
τους Έλληνες, το ζήτημα της 
ονομασίας. Τι γνωρίζετε γι΄ 
αυτό το πρόβλημα; 
 
Απάντηση: Ασφαλώς και 
γνωρίζουμε το πρόβλημα. 
Εμείς εκτιμούμε θετικά την 
αξιοπρεπή στάση της «Μα-
κεδονίας» έναντι της Ελλά-
δας καθώς και το γεγονός ότι 
τα Σκόπια στις συνεχείς συ-
ζητήσεις για το όνομα, έθε-
σαν και το θέμα των Σλαβο-
μακεδόνων της Ελλάδας, οι 
οποίοι είχαν την ίδια τύχη με 
τους Αλβανούς και τους Ε-
βραίους. Διώχθηκαν από την 
Ελλάδα για τη δημιουργία 
μιας καθαρής εθνικά Ελλά-
δας, στόχος αδύνατος και 
εγκληματικός όσο και ο κομ-
μουνισμός, όπως έλεγε και ο 

Χάβελ. Εμείς εκτιμούμε θετι-
κά το γεγονός ότι η «Μακε-
δονία» επιδεικνύει αξιοπρέ-
πεια στις σχέσεις με την Ελ-
λάδα, προσέφυγε μάλιστα 
και στο Δικαστήριο της Χά-
γης. Η Ελλάδα θα πρέπει να 
αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να 
δημιουργεί προβλήματα σε 
όλους τους λαούς της περιο-
χής, εξ ονόματος μιας κηδε-
μονίας επί της Βαλκανικής η 
οποία δεν έχει ακόμα ενσω-
ματωθεί (προφανώς υπονοεί 
στην Ε.Ε.). Ασφαλώς η πολι-
τική τάξη των Σκοπίων, το 
σλαβικό κομμάτι της, για να 
είμαστε πιο ακριβείς, κάνει 
λάθος, υπερβάλλοντας με 
σχέδια που έχουν στόχο να 
επισημάνουν τον σλαβικό 
χαρακτήρα αυτών των εδα-
φών. Η πολιτική αυτή τάξη 
θα πρέπει να καταλάβει ότι 
η πολιτική επιβίωση αυτής 
της χώρας είναι συνδεδεμένη 
με μια ιστορική συμμαχία με 
τους Αλβανούς. Εμείς ως έ-
θνος, η πολιτική Αλβανία, 
αποδείξαμε την καλή μας 
θέληση, εναπόκειται στα 
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πολιτικά Σκόπια να αποδεί-
ξουν ειλικρινά την καλή τους 
θέληση, χορηγώντας στους 
Αλβανούς όλα τα δικαιώμα-
τα που τους ανήκουν βάσει 
της Συμφωνίας της Αχρίδας, 
και γιατί όχι και πέρα από 
αυτήν. Εγώ καταλαβαίνω ότι 
για την επιβίωση των Σκο-
πίων ενδιαφέρονται οι διε-
θνείς εκείνοι παράγοντες 
που είναι και οι κοινοί μας 
φίλοι. Η συμβουλή τους ό-
μως είναι: συμμαχία με τους 
Αλβανούς. Δυστυχώς μέχρι 
τώρα, η συμβουλή αυτή δε 
γίνεται όπως θα έπρεπε κα-
τανοητή.  
 
Ερώτηση: Ποια κατά την ά-
ποψή σας, θα πρέπει να είναι 
η λύση αυτού του θέματος, θα 
πρέπει οι Αλβανοί να είναι 
παράγοντας-κλειδί στην επί-
λυση της διαφοράς για το ό-
νομα και την απεμπλοκή της 
διαδικασίας της ευρωατλα-
ντικής ολοκλήρωσης των 
Σκοπίων; 
 

Απάντηση: Ασφαλώς οι Αλ-
βανοί θα πρέπει να είναι 
παράγοντας-κλειδί, μέχρι 
τώρα, όμως, δεν ήταν, και 
αυτό ως συνέπεια της ανυ-
παρξίας ενότητας μεταξύ 
του αλβανικού παράγοντα, η 
οποία για μένα είναι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι 
Σκοπιανοί διαπραγματεύ-
ονται μόνοι τους με τους 
Έλληνες και, από τις πλη-
ροφορίες που έχω, προχω-
ρούν προς μια λύση. Εκείνο 
που επιθυμώ να επισημάνω 
είναι ότι με την ενσωμάτωση 
της χώρας στο ΝΑΤΟ και την 
Ε.Ε., το καθεστώς των 
Αλβανών θα βελτιωθεί. Ο 
ίδιοι οι Αλβανοί, όμως, θα 
πρέπει να καταλάβουν ότι 
δεν μπορούν να 
αναλώνονται σε περισσό-
τερες διαφορές και τριβές 
μεταξύ τους, απ’ ότι με τους 
σκοπιανούς.  
 

«Αλβανοί και Έλληνες,  
ιστορικές πραγματικότη-

τες» 
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22 Ιουλίου 2010:  Η φιλοκυ-
βερνητική εφημερίδα «Metro-
pol» δημοσιεύει στο σημερινό 
της φύλλο δισέλιδο αφιέρω-
μα με τον τίτλο «Αλβανοί και 
Έλληνες, ιστορικές πραγμα-
τικότητες» στο ομότιτλο βι-
βλίο του Nuri Dragoi, το ο-
ποίο αναφέρεται στις Ελλη-
νοαλβανικές σχέσεις.  
Το άρθρο είναι γραμμένο 
από τον Luftulla Peza, ο ο-
ποίος περιγράφει τον Dragoi 
ως «φλογερό πατριώτη, που 
φέρει πολλά στοιχεία για τις 
προσπάθειες των Ελλήνων 
σοβινιστών σε βάρος της Αλ-
βανίας».  Το βιβλίο αποτε-
λείται από οκτώ κεφάλαια, 
ως ακολούθως:  
1) Τίτλος: «Ήπειρος, Αλβανοί 
και Έλληνες», στο οποίο ο 
Dragoi προσπαθεί να απο-
δείξει ότι η Ήπειρος κατοι-
κούνταν από Ιλλυριούς - αλ-
βανούς από πανάρχαια χρό-
νια και αποτελεί αλβανικό 
έδαφος. Οι Έλληνες, σύμφω-
να με τον Dragoi, ήρθαν στη 
σημερινή Ελλάδα τον 7ο π.Χ. 
αιώνα και ο Όμηρος δεν τους 

ήξερε. Οι Πελασγοί τους φι-
λοξένησαν, αλλά αυτοί σφε-
τερίστηκαν την πολιτιστική 
τους κληρονομιά.  
2) Το κεφάλαιο «Η αλήθεια 
σε χειροπέδες» ο Dragoi το 
αφιερώνει στην αλβανική 
γλώσσα, την οποία θεωρεί 
από τις αρχαιότερες του κό-
σμου, που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως κλειδί για την 
αποκωδικοποίηση πανάρ-
χαιων κειμένων. 
3) «Τα Βαλκάνια γυμνά»: πε-
ριγράφει τα γεγονότα μετά 
το Συνέδριο του Βερολίνου 
του 1878, όταν «τα αλβανικά 
εδάφη διχοτομήθηκαν και η 
Ελλάδα απέσπασε την 
΄΄Τσαμουριά΄΄ από τον εθνι-
κό κορμό», όπως ισχυρίζεται 
ο Dragoi.  
4) «Τα παρασκήνια της βαλ-
κανικής σκηνής»: εδώ ο 
Dragoi περιγράφει με τον 
τρόπο του τον Ελληνοϊταλικό 
πόλεμο του 1940-41 και ισχυ-
ρίζεται ότι «ο ελληνικός 
στρατός μετά τη νίκη επί των 
Ιταλών διέπραξε μεγάλες 
σφαγές στην Αλβανία, ενώ 
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αδίκως η Ελλάδα διατηρεί 
και σήμερα το νόμο του ε-
μπολέμου».  
5) «Η Τσαμουριά είναι ζω-
ντανή»: περιγράφει «την 
τραγωδία των Τσάμηδων, 
την εξόντωση των αυτοχθό-
νων Αλβανών μουσουλμά-
νων Τσάμηδων που ζούσαν 
στα δικά τους εδάφη στην 
Ελλάδα».  
6) «Ιδεαλιστές και προβοκά-
τορες»: περιγράφει το θρη-
σκευτικό καθεστώς στην Αλ-
βανία, υπογραμμίζοντας ότι 
οι Αλβανοί, μολονότι τριών 
θρησκειών, πρώτο είχαν το 
έθνος, την εθνική ταυτότητα, 
πρώτα είναι Αλβανοί και με-
τά χριστιανοί ή μουσουλμά-
νοι.  
7) «Χιμάρα και αλλαγή εθνι-
κότητας»: ισχυρίζεται ότι η 
Χιμάρα και οι κάτοικοί της 
παραδοσιακά ήταν Αλβανοί, 
κατηγορεί την αλβανική πο-
λιτική που επιτρέπει να είναι 
δήμαρχος στη Χιμάρα ο Βα-
σίλης Μπολάνος, ζητά να 
απαγορευτεί η είσοδος στην 
Αλβανία για τον Πύρρο Δή-

μα που «απαρνήθηκε την 
πατρίδα», ισχυρίζεται ακόμα 
ότι οι κάτοικοι των χωριών 
Νάρτα και Ζβερνέτς κοντά 
στην Αυλώνα που μιλούν 
ελληνικά δεν είναι γηγενείς, 
αλλά έχουν έρθει στο πα-
ρελθόν από την Ελλάδα.  
8) «Λαοί και κυβερνήσεις»: 
μιλάει για την Ελληνική Ε-
πανάσταση του 1821 και για 
τη συμβολή των αρβανιτών 
σε αυτήν. 
Αφαιρούνται από τον προ-
ϋπολογισμό 37 σχέδια οδο-

ποιίας 
 

22 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα 
«Shqip» και το χθεσινό ειδη-
σεογραφικό δελτίο του τηλε-
οπτικού σταθμού «Top Chan-
nel», 37 σχέδια κατασκευής 
οδικών δικτύων δεν συμπε-
ριλαμβάνονται πλέον στον 
κρατικό προϋπολογισμό ως 
αποτέλεσμα της μείωσης 
των δαπανών.  
Στον κατάλογο των έργων 
που δε θα πραγματοποιη-
θούν, ο οποίος παραδόθηκε 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 89 -

χθες από τον επικεφαλής 
της Γενικής Διεύθυνσης Οδι-
κών Δικτύων Adi Toma, πε-
ριλαμβάνονται γνωστά σχέ-
δια, όπως αυτά που αφορούν 
στις περιοχές Φους Κρούγια-
Μιλότ-Ρεσέν, το Βιρόϊ Αργυ-
ροκάστρου, Πλέπα-Καβάγια-
Ρογκοζίνα και άλλα σχέδια 
τα οποία είχαν χαρακτηρι-
στεί ως προτεραιότητα από 
την κυβέρνηση, καθώς συν-
δέουν τη νότια με τη βόρεια 
Αλβανία.  
Κληθείς από την Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής να δώσει εξηγήσεις 
για τη μείωση του προϋπο-
λογισμού που αφορά στα ο-
δικά δίκτυα, ο Toma υποστή-
ριξε ότι έχουν αφαιρεθεί τα 
κονδύλια των έργων που δεν 
έχουν ακόμη ξεκινήσει.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
πριν ξεκινήσουν οι συζητή-
σεις για τη μείωση των κον-
δυλίων, στην Επιτροπή επι-
κράτησε ένα κλίμα τεταμέ-
νων συζητήσεων μεταξύ του 
Toma και των βουλευτών του 
ΣΚ.  

Σύμφωνα με την «Shqip», ο 
συνολικός προϋπολογισμός 
του Υπουργείου Μεταφορών 
μειώθηκε κατά 8 δις λεκ, εκ 
των οποίων τα 6 δις αφορούν 
σε έργα οδοποιίας.  
Σύμφωνα με την αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα «Gazeta 
Shqiptare», η μείωση των δα-
πανών του αλβανικού κρά-
τους απειλεί να παραλύσει 
τους ανεξάρτητους θεσμούς 
του συστήματος δικαιοσύνης, 
όπως το Συνταγματικό Δι-
καστήριο και το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαιοσύνης.  
Εκπρόσωποι αυτών των θε-
σμών υποστήριξαν ότι από 
τις περικοπές κλίμακας 22-
25% κινδυνεύουν να μην εί-
ναι σε θέση να εξοφλήσουν 
τους λογαριασμούς κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
και ύδατος. 
Τα χρέη της πετρελαϊκής ε-
ταιρείας ARMO ανησυχούν 
το ΔΝΤ  
 Σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Shqip» και τα χθεσινά αλ-
βανικά ειδησεογραφικά δελ-
τία, το ΔΝΤ ζήτησε με άμεσο 
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τρόπο από την αλβανική κυ-
βέρνηση να ξεκινήσει τη νο-
μική διαδικασία κατά της ι-
διωτικοποιημένης πετρελαϊ-
κής εταιρείας ARMO, ούτως 
ώστε να διεκδικήσει τα χρέη 
της εταιρείας αυτής προς την 
κρατική Αlbpetrol. 

 
 
 
 

Εγκρίνονται οι τροποποιή-
σεις στο νόμο  

για την επιστροφή και α-
ποζημίωση περιουσιών 

 
23 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
την «Panorama» και άλλες 
σημερινές αλβανικές εφημε-
ρίδες, χθες κατά τη διάρκεια 
της πολύωρης συνεδρίασης 
της ολομέλειας του αλβανι-
κού Κοινοβουλίου εγκρίθη-
καν 5 νομοσχέδια, εκ των 
οποίων και το νομοσχέδιο 
«περί ορισμένων αλλαγών 
και προσθηκών στον νόμο 
αρ. 9235, ημερομηνία 
29.07.2004, για την επιστροφή 

και αποζημίωση των ιδιο-
κτησιών».  
Για την έγκριση αυτού του 
νομοσχεδίου, ωστόσο, αντέ-
δρασαν οι βουλευτές του ΣΚ. 
Η εφημερίδα παραθέτει για 
τη σύγκρουση αυτή μεταξύ 
της πλειοψηφίας και της α-
ντιπολίτευσης τα εξής:  
«Η αντιπολίτευση επιτέθηκε 
επίσης και στο νόμο για την 
επιστροφή και αποζημίωση 
των ιδιοκτησιών, υποστηρί-
ζοντας ότι έρχεται σε αντί-
θεση με το Σύνταγμα.  
Ο βουλευτής του ΣΚ Sajmir 
Tahiri δήλωσε ότι «ο νόμος 
δίνει αρμοδιότητες στην ηγε-
σία του Φορέα Επιστροφής 
και Αποζημίωσης των Ιδιο-
κτησιών να αναστείλει τις 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί 
από τα δικαστήρια, σε πλήρη 
αντίθεση με τη σχετική από-
φαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου.  
Το γεγονός ότι δυο πρώην 
διευθυντές αυτού του φορέα 
βρίσκονται υπό ποινική δίω-
ξη για διαφθορά, δείχνει ότι 
οι αρμοδιότητες τους πρέπει 
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να στηρίζονται σε συνταγ-
ματικές βάσεις».  
Από τη μεριά του, ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης Bujar Nis-
hani απέρριψε τους ισχυρι-
σμούς της αντιπολίτευσης, 
αναφέροντας ότι ο νόμος δεν 
εμποδίζει κανέναν να απευ-
θυνθεί στα δικαστήρια για 
οποιονδήποτε ισχυρισμό 
του». 
 
 
Κατάσχεση ναρκωτικών 
ουσιών σε λεωφορείο Τίρα-

να - Θεσσαλονίκη 
 

23 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip» ποσό-
τητα 50 κιλών μαριχουάνας 
κατασχέθηκε χθες από την 
αστυνομία στο συνοριακό 
σταθμό της Κρυσταλλοπη-
γής σε λεωφορείο της γραμ-
μής Τίρανα - Θεσσαλονίκη.  
Η Διεύθυνση Αστυνομίας 
στην πόλη της Κορυτσάς α-
νακοίνωσε χθες τη σύλληψη 
των δυο οδηγών του λεωφο-
ρείου, Bajram Dati και Kristo 
Prifti. 

 
 

Επίσκεψη του πρόεδρου 
της Δημοκρατίας  

του Κοσσυφοπεδίου Fatmir 
Sejdiu 

 
24 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
την αγγλόφωνη εφημερίδα 
των Τιράνων «Albanian Daily 
News» και τον ειδησεογραφι-
κό τηλεοπτικό σταθμό «News 
24», o πρόεδρος της Δημο-
κρατίας του Κοσσυφοπεδίου 
Fatmir Sejdiu πραγματοποιεί 
σήμερα άτυπη επίσκεψη στα 
Τίρανα, όπου επρόκειτο να 
έχει πρόγευμα εργασίας με 
τον ομόλογό του της Αλβα-
νίας Bamir Topi, καθώς επί-
σης και συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό Sali Berisha. 
 
 
Αναφορές στην τελετή επί-
δοσης των διαπιστευτηρί-
ων του νέου πρέσβη της 
Αλβανίας στην Ελλάδα 

 
26 Ιουλίου 2010: Οι εφημερί-
δες «Albania» και «Standart» 
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αναφέρονται στην τελετή 
επίδοσης των διαπιστευτη-
ρίων του νέου πρέσβη της 
Αλβανίας στην Ελλάδα κ. 
Dashnor Dervishi στον πρόε-
δρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας κ. Κάρολο Παπούλια.  
Οι εφημερίδες αναφέρονται 
και στη σύντομη συνομιλία 
των δύο ανδρών κατά τη 
διάρκεια της τελετής, επιση-
μαίνοντας ότι ο Έλληνας 
πρόεδρος αφενός τόνισε ότι η 
Ελλάδα ήταν και παραμένει 
συνήγορος της Αλβανίας 
στην ευρωπαϊκή της προο-
πτική και αφετέρου εξέφρα-
σε την επιθυμία του να επι-
σκεφθεί την Αλβανία. 
 
 
Εκδήλωση του νέου κόμ-
ματος MEGA στο Αργυρό-

καστρο 
 
26 Ιουλίου 2010: Το νέο κόμ-
μα στο χώρο της ελληνικής 
εθνικής μειονότητας MEGA 
(από τα αλβανικά αρχικά 
των λέξεων:  

«Ελληνική Εθνική Μειονότη-
τα για το Μέλλον»), σύμφω-
να με την κυριακάτικη εφη-
μερίδα «Shqip», παρουσίασε 
το πρόγραμμα και το κατα-
στατικό του σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο στο Αργυρόκαστρο.  
Στη συνάντηση, γράφει η 
εφημερίδα, μετείχαν μέλη 
και οπαδοί του κόμματος 
από την ελληνική μειονότη-
τα καθώς και «εκπρόσωποι 
της πολιτικής ζωής στην Ελ-
λάδα».  
Ο προσωρινός πρόεδρος του 
κόμματος Χρηστάκης Κίτσος, 
σύμφωνα με τη «Shqip», δή-
λωσε ότι το κόμμα εξετάζει 
τις δυνατότητες συμμετοχής 
με δικούς του υποψηφίους 
στις προσεχείς δημοτικές ε-
κλογές στην Αλβανία.  
Το κόμμα, δήλωσε ο Κίτσος 
στη συνάντηση, ίδρυσε και 
επέκτεινε τα παραρτήματά 
του σε όλες τις περιοχές ό-
που ζει η ελληνική μειονότη-
τα και επιδιώκει να μετα-
τραπεί σε σοβαρή, αξιόπιστη 
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και επιτυχημένη πολιτική 
δύναμη.  
Με το πολιτικό του πρό-
γραμμα και την ηγεσία του 
το κόμμα, σύμφωνα με τον 
Κίτσο, είναι ικανό να κατέβει 
με τους δικούς του υποψηφί-
ους στις δημοτικές εκλογές.  
Αναφορικά με την πολιτική 
του τοποθέτηση, τις σχέσεις 
κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης και τις πιθανές συμ-
μαχίες στις δημοτικές εκλο-
γές, ο Κίτσο δήλωσε ότι το 
MEGA είναι ανοικτό για συ-
νεργασία με όλο το αλβανικό 
πολιτικό φάσμα στις μελλο-
ντικές εκλογικές αναμετρή-
σεις.  
Η ηγεσία του νέου αυτού 
κόμματος, σχολιάζει η εφη-
μερίδα, μολονότι έχει κατά 
καιρούς δηλώσει ότι το κόμ-
μα εξετάζει την πιθανότητα 
να κατέβει μόνο του στις δη-
μοτικές εκλογές, έχει αφήσει 
ωστόσο περιθώριο για συ-
νεργασία με τα δύο μεγάλα 
αλβανικά κόμματα, ΔΚ και 
ΣΚ, ακόμα και με τον άμεσο 

«ανταγωνιστή» του στη μειο-
νότητα, το ΚΕΑΔ. 
 
 
Δηλώσεις του προέδρου του 

PDI Tahir Muhedini  
για το «τσάμικο» 

 
26 Ιουλίου 2010: Σε συνέ-
ντευξη που έδωσε στην αλ-
βανόφωνη εκπομπή της Φω-
νής της Αμερικής στη διάρ-
κεια του ταξιδιού του στις 
ΗΠΑ, σημειώνει η κυριακά-
τικη εφημερίδα «Shqip», ο Ta-
hir Muhedini, πρόεδρος του 
ενός από τα δύο «κόμματα 
των Τσάμηδων», του κόμμα-
τος για Δικαιοσύνη και Ολο-
κλήρωση (PDI), δήλωσε ότι 
την επόμενη χρονιά αναμέ-
νεται να επισκεφθούν την 
Αλβανία μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και της 
Γερουσίας των ΗΠΑ, προ-
κειμένου «να ενημερωθούν 
για όσα έχουν υποστεί οι 
Τσάμηδες».  
Ο Muhedini χαρακτήρισε ι-
στορική την επίσκεψή του 
στην Ουάσιγκτον, διότι για 
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πρώτη φορά, όπως ισχυρί-
στηκε, ανώτεροι εκπρόσωποι 
της αμερικανικής πολιτικής 
ενημερώθηκαν λεπτομερώς 
για το θέμα.  
«Πρόκειται για μια ιστορική 
στιγμή για εμάς, διότι για 
πρώτη φορά βουλευτές και 
γερουσιαστές ενημερώνο-
νται για το τραγικό αυτό γε-
γονός σε βάρος των Τσάμη-
δων, στους οποίους ασκήθη-
κε γενοκτονία, εθνοκάθαρση 
και μαζική εκδίωξη από τις 
εστίες τους» - δήλωσε ο Mu-
hedini στη Φωνή της Αμερι-
κής. Στόχος της κοινότητας 
των Τσάμηδων, σύμφωνα με 
τον Muhedini, είναι η υιοθέ-
τηση ενός Ψηφίσματος για 
το «τσάμικο» από το αμερι-
κανικό Κογκρέσο. Δεδομένου 
ότι «δε βολεύει» την Ελλάδα 
και την Αλβανία η επίλυση 
του «τσάμικου», συνέχισε ο 
Muhedini, εκτιμάται ότι 
χρειάζεται η μεσολάβηση 
του διεθνούς παράγοντα. Ο 
Muhedini πρόσθεσε ότι κατά 
την παραμονή του στις ΗΠΑ 
συναντήθηκε με αρκετά μέ-

λη του Κογκρέσου, τους ο-
ποίους ενημέρωσε για το 
«τσάμικο». 
 
 
Η εφημερίδα «Standart» για 

το «τσάμικο» 
 
26 Ιουλίου 2010: Η φιλοκυ-
βερνητική εφημερίδα «Stan-
dart» φιλοξενεί στο κυριακά-
τικο φύλλο της άρθρο με τον 
τίτλο «Στο επίκεντρο το 
‘’τσάμικο’’», γραμμένο από 
τον συνεργάτη της Balil 
Balili, στο οποίο αναφέρει ότι 
μολονότι το αλβανικό εθνικό 
ζήτημα γενικά και το «τσά-
μικο» ιδιαίτερα δεν προβλή-
θηκαν όσο θα έπρεπε από 
την Αλβανία, έχουν γίνει 
γνωστά στην Ευρώπη, τις 
ΗΠΑ και τον ΟΗΕ.  
Οι Αλβανοί σήμερα, σύμφω-
να με τον Balili, οδεύουν 
προς την ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση ως ενωμένο έθνος, 
υπάρχει σήμερα το ανεξάρ-
τητο Κόσοβο, ενώ οι πολιτι-
κοί εκπρόσωποι των αλβα-
νών στα Σκόπια και το Μαυ-



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 95 -

ροβούνιο υπαγόρευσαν στα 
δύο αυτά κράτη πολιτικές 
τοποθετήσεις προς όφελος 
των Αλβανών. Η απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου 
για το Κόσοβο, συνεχίζει η 
εφημερίδα, είναι ένα επιπλέ-
ον πλεονέκτημα για τους 
Αλβανούς, θα βοηθήσει την 
παναλβανική συνεργασία 
και την προώθηση της «ένω-
σης του έθνους», όπου στο 
επίκεντρο τώρα θα είναι το 
«τσάμικο». Αφού αναφέρεται 
στη σημασία που έχει ο αλ-
βανικός παράγοντας για τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια 
και τις προσπάθειες της ορ-
γάνωσης «Τσαμουριά» για 
την προβολή του «τσάμικου», 
ο Balili ασκεί κριτική στην 
αλβανική εξωτερική πολιτι-
κή για ανεπαρκή προβολή 
του θέματος.  
Η ανάδειξη δύο Τσάμηδων 
βουλευτών από τις περυσι-
νές εκλογές και η ίδρυση του 
PDU θεωρείται από τον αρ-
θρογράφο ως θετική εξέλιξη 
για το «τσάμικο», διότι το 
κόμμα αυτό προσπαθεί για 

αποκατάσταση συνεργασίας 
και διασυνδέσεων με τους 
Αλβανούς και εκτός συνό-
ρων, ώστε το «τσάμικο» να 
γίνει παναλβανικό θέμα.  
Επιτυχία αυτού του κόμμα-
τος, σύμφωνα με τον αρθρο-
γράφο, ήταν η πορεία που 
πραγματοποίησαν οι Τσάμη-
δες, με πρωτοβουλία του 
PDU, προς τα ελληνοαλβα-
νικά σύνορα στις 26 Ιουνίου, 
στην οποία μετείχαν και εκ-
πρόσωποι των Αλβανών από 
Κόσοβο, Σκόπια και Μαυρο-
βούνιο.  
Το PDU, γράφει ο Balili, ίδρυ-
σε παραρτήματά του σε ό-
λους τους νομούς, έχει τη νε-
ολαία του η οποία ονομάζε-
ται «Λέσχη των νέων πατρι-
ωτών», οι οποίοι ενημερώ-
νουν μέσω του διαδικτύου 
τους συνομήλικους τους για 
το «τσάμικο». 
Μελλοντικό  καθήκον για 
την προώθηση του «τσάμι-
κου», γράφει ο Balili, είναι η 
ανάδειξη περισσότερων βου-
λευτών στις επόμενες εκλο-
γές.  
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Η ένταξη της Αλβανίας στο 
ΝΑΤΟ, καταλήγει η εφημε-
ρίδα, είναι μεγάλο πλεονέ-
κτημα για τους Αλβανούς, 
διότι και η Ελλάδα είναι μέ-
λος του ΝΑΤΟ.  
Σύντομα η Αλβανία θα ε-
νταχθεί στην Ε.Ε., συνεπώς 
οι Τσάμηδες θα πηγαίνουν 
στην «Τσαμουριά» ως πολί-
τες της Ευρώπης. 
 

 
 

Αναφορά σε δηλώσεις του 
προέδρου του ΚΕΑΔ  
Βαγγέλη Ντούλε 

 
26 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Panorama», ο 
πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέ-
λης Ντούλες δήλωσε χθες ότι 
το ΔΚ και το ΣΚ πρέπει να 
συμπεριλάβουν όλες τις πο-
λιτικές δυνάμεις στη συζή-
τηση για την εκλογική με-
ταρρύθμιση. Ο Ντούλες τό-
νισε επίσης ότι η Αλβανία 
δεν μπορεί να παρουσιαστεί 
στις επόμενες εκλογές με 
τον ίδιο εκλογικό κώδικα, 

ενώ αρχικά θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η έρευνα 
για τις εκλογές της 28ης Ιου-
νίου 2009. 
 
 
Ελπίδες για πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο στη θαλάσ-
σια περιοχή «Ιόνιο 5 - Joni 

5» 
 
26 Ιουλίου 2010: Οι έρευνες 
για κοιτάσματα πετρελαίου 
τις οποίες διεξάγει η εταιρεία 
Capricorn Albania Limited 
στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο 
5», σημειώνει η κυριακάτικη 
εφημερίδα «Albania», πλη-
σιάζουν στην έναρξη της 
δεύτερης φάσης, η οποία 
προβλέπει γεώτρηση για τη 
δημιουργία φρέατος.  
Η πρώτη φάση των σχετικών 
προκαταρκτικών μελετών, 
σημειώνει η εφημερίδα, έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί και οι 
εμπειρογνώμονες ελπίζουν 
ότι μπορεί να ανακαλύψουν 
κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.  
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Η θαλάσσια περιοχή ερευ-
νών «Ιόνιο 5 - Joni 5» ξεκινά 
στην Αυλώνα και καταλήγει 
στους Αγ. Σαράντα. Μέχρι το 
2012, δηλώνει στην εφημερί-
δα ο διευθυντής της Διεύ-
θυνσης Υδρογονανθράκων 
στον Εθνικό Φορέα Φυσικών 
Αποθεμάτων Fatbardh 
Ademi, η εταιρεία ελπίζει ότι 
θα ανοίξει το φρέαρ και θα 
έχει κάποιο αποτέλεσμα.  
Το 1991, σημειώνει η εφημε-
ρίδα, όλη η θαλάσσια ζώνη 
της Αλβανίας μοιράστηκε σε 
πέντε θαλάσσιες περιοχές 
για έρευνα πετρελαίου, οι 
οποίες είναι οι: Rodoni 1, 
Adriatik 2, Adriatik 3, Adri-
atik 4 και Joni 5.  
Σήμερα έρευνες για πετρέ-
λαιο διεξάγονται μόνο σε 
δύο περιοχές: στην ζώνη Ιό-
νιο 5 και την περιοχή του 
Δυρραχίου, η οποία καλύπτει 
τμήματα των ζωνών Rodoni 
1, Adriatik 3 και Adriatik 4.  
H προαναφερόμενη εταιρεία, 
σημειώνει η εφημερίδα, δα-
πάνησε για την πρώτη φάση 

στο «Ιόνιο 5» περίπου 10 εκα-
τομμύρια δολάρια.  
Η φάση των ερευνών διαρκεί 
περίπου επτά χρόνια και 
διαιρείται σε τρεις περιόδους 
διάρκειας δυο έως τριών ε-
τών η καθεμία. Η εταιρεία, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, 
διεξήγαγε όλες σχεδόν τις 
μελέτες της πρώτης διετούς 
περιόδου, 
συμπεριλαμβανομένης και 
της σεισμικής μελέτης με τη 
μέθοδο 3D.  Παράλληλα με τις έρευνες 
στο Ιόνιο 5, συνεχίζεται εδώ 
και 20 χρόνια η εξόρυξη φυ-
σικού αερίου σε μικρές ποσό-
τητες, αλλά σε σταθερή πίε-
ση στην πεδιάδα του Δελβί-
νου.  
Στο μεταξύ το ΣΚ, στο πλαί-
σιο των κατηγοριών εναντί-
ον της κυβέρνησης για δια-
φθορά και παράνομο πλου-
τισμό των υπουργών της, ε-
κτός από τον υπουργό Εθνι-
κής Οικονομίας και Ενέρ-
γειας Dritan Prifti και τον 
υπουργό Άμυνας Arben 
Imami, κατηγορεί και τη 
βουλευτή του ΔΚ Albana 
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Vokshi, για απόκρυψη στοι-
χείων στη δήλωση του «πό-
θεν έσχες».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
ο σύζυγος της Vokshi, Arjan 
Tartari, είναι από τους κυριό-
τερους μετόχους και διαχει-
ριστής της πετρελαϊκής εται-
ρείας Stream Oil & Gas και οι 
μετοχές του υπερβαίνουν τα 
4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα 
«Shekulli», στις 23 Αυγούστου 
2009 η αλβανική κυβέρνηση 
παρεχώρησε στην εταιρεία 
Stream Oil του Tartari, το δι-
καίωμα αξιοποίησης για 25 
χρόνια των πετρελαϊκών 
κοιτασμάτων στο Μπαλς μέ-
χρι και το Ντεβόλ Κορυτσάς. 
Συγκεκριμένα, για 25 έτη η 
εταιρεία αυτή έχει το δικαί-
ωμα έρευνας, επεξεργασίας 
και εμπορίας πετρελαίου και 
αερίου στις περιοχές Μπαλς-
Χεκάλι στην περιφέρεια Φίε-
ρι, Γκορίστα και Κοτσούλι 
στην ίδια περιφέρεια, Τσά-
κραν και Μόλαϊ στην ίδια 
περιφέρεια, Ντεβόλ στην πε-

ριφέρεια Κορυτσάς και αερί-
ου στο νομό Δελβίνου. 
 
 
Χορήγηση ελληνικής ιθα-
γένειας σε Αλβανούς μετα-

νάστες 
 
26 Ιουλίου 2010: Δύο κυρια-
κάτικες εφημερίδες, η «Alba-
nia» και η «Tirana Observer», 
επικαλούμενες στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ε.Ε. (Eurostat), γράφουν ότι 
μέχρι τώρα δέκα χιλιάδες 
Αλβανοί μετανάστες στην 
Ελλάδα απέκτησαν την ελ-
ληνική ιθαγένεια. Από τα 
στοιχεία όμως, σημειώνουν 
οι εφημερίδα, δεν προκύπτει 
πόσοι από αυτούς τους Αλ-
βανούς πολίτες που απέκτη-
σαν την ελληνική ιθαγένεια 
είναι αλβανικής και πόσοι 
ελληνικής εθνικότητας.  
Η προηγούμενη κυβέρνηση 
Καραμανλή, σχολιάζουν οι 
εφημερίδες, χορήγησε ιθα-
γένεια στους μετανάστες με 
φειδώ, ενώ η σημερινή κυ-
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βέρνηση Παπανδρέου προ-
σπαθεί να καλύψει το θέμα.  
Ο αρχηγός της αντιπολίτευ-
σης κ. Σαμαράς όμως, ση-
μειώνουν οι εφημερίδες, α-
ντιτίθεται στην πολιτική αυ-
τή της κυβέρνησης, ζητώντας 
σταδιακή χορήγηση της ιθα-
γένειας. Η εφημερίδα «Alba-
nia» αναφέρει επίσης ότι η 
Ελλάδα έρχεται τελευταία 
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 
ως προς τη χορήγηση ιθαγέ-
νειας σε αλλοδαπούς.  
Σε άλλο σύντομο δημοσίευ-
μά της η ίδια εφημερίδα α-
ναφέρει ότι αλβανοί πολίτες 
δέχονται να πάρουν ακόμα 
και βουλγαρική ιθαγένεια, 
προκειμένου να αποκτήσουν 
ένα διαβατήριο χώρας μέ-
λους της Ε.Ε. 
 
 
Σχετικά με τις τροποποιή-
σεις στο νόμο για τις μυ-
στικές υπηρεσίες της Αλ-

βανίας (SHISH) 
 
26 Ιουλίου 2010: Σύμφωνα με 
τη «MAPO» και άλλες σημε-

ρινές εφημερίδες, ο πρωθυ-
πουργός Berisha τρέφει ακό-
μη ελπίδες να καθαιρέσει 
τον σημερινό αρχηγό των 
μυστικών υπηρεσιών της 
Αλβανίας (SHISH) Bahri 
Shaqiri, καθώς σήμερα επρό-
κειτο να καταβάλει την τε-
λευταία προσπάθεια να πε-
ράσει στη Βουλή το νομοσχέ-
διο το οποίο επί της ουσίας 
προβλέπει την αυτόματη 
απομάκρυνση μετά από με-
ρικούς μήνες του Shaqiri.  
Οι εφημερίδες σημειώνουν 
ότι τελικά η κυβέρνηση επι-
μένει σε μία μόνο τροπολο-
γία του ισχύοντος νόμου για 
τις Μυστικές Υπηρεσίες, ε-
γκαταλείποντας όλες τις άλ-
λες. Πρόκειται για την τρο-
πολογία η οποία ορίζει θη-
τεία συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος στον Αρχηγό 
της SHISH, γεγονός που συ-
νεπάγεται την απομάκρυνση 
του Shaqiri μετά από έξι μή-
νες, οπότε θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η θητεία του.  
Το γεγονός αυτό, σχολιάζει 
μερίδα των αλβανικών 
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Μ.Μ.Ε., αποδεικνύει ότι 
πραγματικός σκοπός του 
Berisha με το νομοσχέδιο για 
τη SHISH ήταν να απαλλα-
γεί από τον σημερινό αρχηγό 
των Μυστικών Υπηρεσιών.  
Η «MAPO» και άλλες εφημε-
ρίδες σχολιάζουν ότι η κυ-
βέρνηση έχει λίγες ελπίδες 
να περάσει το νομοσχέδιο, 
διότι δεν κατάφερε να πείσει 
τόσο τους 4 βουλευτές του 
Meta όσο και τους δύο Τσά-
μηδες βουλευτές να το υ-
περψηφίσουν. Δεδομένου ότι 
άλλοι δύο βουλευτές του ΔΚ, 
οι Paulin Sterkaj και Gazmend 
Oketa, καταψήφισαν το νο-
μοσχέδιο στην Επιτροπή 
Ασφαλείας της Βουλής, ενώ 
ο έτερος βουλευτής του ΔΚ 
Leonard Demi αμφιταλα-
ντεύεται, ο πρωθυπουργός 
παραδέχεται ότι δύο ψήφοι 
βουλευτών του δεν είναι σί-
γουρα υπέρ του νομοσχεδίου. 
Για το λόγο αυτό, σημειώνει 
η εφημερίδα «MAPO», ο 
πρωθυπουργός άλλαξε τα-
κτική, επιδιώκοντας να προ-
σελκύσει βουλευτές του ΣΚ, 

εσωτερικούς αντιπάλους του 
Rama, προσπαθώντας να 
τους πείσει να μην παρα-
στούν στη σημερινή συνε-
δρίαση. Κάθε απουσία βου-
λευτή του ΣΚ από τη σημερι-
νή συνεδρίαση της Βουλής, 
σημειώνει η εφημερίδα, είναι 
προς όφελος του Berisha, διό-
τι έτσι διευκολύνεται η ψή-
φιση του νομοσχεδίου που 
ζητά απλή πλειοψηφία. Το 
ΣΚ όμως, μαθαίνοντας για 
την τακτική Berisha, προ-
σπαθεί να συσπειρώσει την 
κοινοβουλευτική του ομάδα, 
ζητώντας από όλους τους 
βουλευτές και ιδιαίτερα πιέ-
ζοντας τους αντιπάλους του 
Rama μέσα στο κόμμα να 
παραστούν όλοι στη σημερι-
νή συνεδρίαση και να κατα-
ψηφίσουν το νομοσχέδιο. 
Πηγές από το ΣΚ και το 
κόμμα του Meta δήλωναν 
χθες ότι μαζί με τις δύο ψή-
φους των Τσάμηδων βουλευ-
τών έχουν 71 ψήφους για να 
καταψηφίσουν το νομοσχέ-
διο, χωρίς να αποκλείουν 
όμως και κάποια αντίθετη 
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στο νομοσχέδιο ψήφο από 
τους ίδιους τους βουλευτές 
του κυβερνώντος ΔΚ.  
Ο Τσάμης βουλευτής 
Dashamir Tahiri, σύμφωνα με 
τη «MAPO», δήλωσε χθες σε 
δημοσιογράφο της ότι «το 
κόμμα του σέβεται τις ανη-
συχίες που εξέφρασαν οι 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για το 
νομοσχέδιο, μολονότι δεν έ-
χει ληφθεί πολιτική απόφα-
ση για τη στάση κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας».  
Για το ίδιο θέμα η κυριακάτι-
κη εφημερίδα «Shqip» γράφει 
ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
γνωστοποίησε στον ΥΠΕΞ 
Meta τις θέσεις του, σύμφω-
να με τις οποίες «το νομο-
σχέδιο δε θα πρέπει να ψη-
φισθεί χωρίς προηγουμένως 
να έχουν γίνει περαιτέρω 
διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ».  
Τις θέσεις αυτές, σημειώνει η 
εφημερίδα, ο Meta τις διαβί-
βασε στον Berisha σε πρό-
σφατη συνάντησή τους. Τα 
μηνύματα αυτά από τις 
ΗΠΑ, σημειώνει η εφημερί-
δα, προσδιόρισαν όχι μόνο τη 

στάση του Meta και των βου-
λευτών του κόμματός του τις 
τελευταίες ημέρες εναντίον 
του νομοσχεδίου, αλλά και 
τη στάση του ΣΚ, το οποίο 
είναι αποφασισμένο να μην 
επιτρέψει την ψήφιση του 
νομοσχεδίου για τις μυστικές 
υπηρεσίες.  
Οι Berisha και Meta, σύμφω-
να με την κυριακάτικη 
«Shqip», συμφώνησαν ως 
προς την ανάγκη καθορι-
σμού της θητείας του αρχη-
γού των Μυστικών Υπηρε-
σιών, όχι όμως και για την 
ψήφο υπέρ των τροπολογιών 
στο νόμο για τις Μυστικές 
Υπηρεσίες.  
Σύμφωνα με τον Meta, ο αρ-
χηγός της SHISH θα πρέπει 
να έχει μια ορισμένη θητεία, 
σημασία, όμως, έχει η θητεία 
αυτή να είναι στο πλαίσιο 
μιας νομικής διευθέτησης η 
οποία θα διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία και τη σταθε-
ρότητα της Υπηρεσίας. Γι΄ 
αυτό και κάθε αλλαγή, σύμ-
φωνα με τον Meta, θα πρέπει 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 102 -

να γίνει μετά από διαβου-
λεύσεις με το ΝΑΤΟ.  
Η «Shqip», αναφερόμενη στη 
σημερινή τελευταία συνε-
δρίαση της Βουλής πριν από 
τις θερινές διακοπές, ση-
μειώνει ότι αναμένεται έντο-
νη πολιτική αντιπαράθεση 
για δύο κυρίως θέματα: το 
νομοσχέδιο για τις Μυστικές 
Υπηρεσίες και την αποτυχία 
των διαπραγματεύσεων ΔΚ - 
ΣΚ για την επίλυση του πο-
λιτικού αδιεξόδου που έχει 
προκύψει από τις περυσινές 
εκλογές. Η εφημερίδα υπο-
γραμμίζει ότι το ΔΚ εγκατέ-
λειψε όλες τις τροπολογίες 
που είχε προτείνει στο νομο-
σχέδιο για τη SHISH, αφήνο-
ντας μόνο τον περιορισμό 
της θητείας του αρχηγού της 
Υπηρεσίας, ο οποίος πρόκει-
ται να αντικατασταθεί σε έξι 
μήνες, εάν το νομοσχέδιο 
εγκριθεί.  
Το ΣΚ, όμως, σημειώνει η 
εφημερίδα, είναι αποφασι-
σμένο να μην επιτρέψει την 
ψήφιση του νομοσχεδίου, 
ενώ παράλληλα, το ΔΚ δεν 

έχει ούτε τις ψήφους του 
Meta. Τα δύο μεγάλα κόμμα-
τα, σημειώνει η εφημερίδα, 
θα αλληλοκατηγορηθούν και 
για την αποτυχία των δια-
πραγματεύσεων για τη δια-
φάνεια των εκλογών, διότι 
δεν βρήκαν κοινή γλώσσα 
για τα ψηφοδέλτια.  
Η αποτυχία των διαπραγμα-
τεύσεων, σχολιάζει η εφημε-
ρίδα, αναμένεται να έχει πο-
λιτικό κόστος ως προς την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της 
Αλβανίας.  
Σύμφωνα με την κυριακάτι-
κη εφημερίδα «Shqip», o πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Bamir 
Topi ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος 
δε θα υπέγραφε διάταγμα 
για τις τροποποιήσεις στο 
νόμο για τις μυστικές υπη-
ρεσίες εάν αυτό το σχέδιο 
δεν γίνει πρώτα αντικείμενο 
διαβούλευσης με τους στρα-
τηγικούς συμμάχους της Αλ-
βανίας, όπως το ΝΑΤΟ και οι 
ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
τόνισε πως δεν προδικάζει 
καμία πρωτοβουλία και πως 
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θα εκφράσει την οριστική 
του θέση για αυτό το ζήτημα, 
όταν έχει στα χέρια του την 
απόφαση του Κοινοβουλίου. 
 Σύμφωνα με είδηση που με-
τέδωσε ο ειδησεογραφικός 
τηλεοπτικός σταθμός «News 
24», το αλβανικό Κοινοβού-
λιο, η ολομέλεια του οποίου 
συνεδρίασε για τελευταία 
φορά σήμερα πριν από τις 
θερινές διακοπές, ανέβαλε 
τη συζήτηση και την ψηφο-
φορία επί των τροποποιήσε-
ων στο νόμο για τη λειτουρ-
γία των μυστικών υπηρεσιών 
της Αλβανίας. Ο τηλεοπτικός 
σταθμός  «Top Channel» στο 
σχόλιό του επί του ίδιου θέ-
ματος τονίζει ότι η πλειοψη-
φία προφανώς δεν κατάφερε 
να συγκεντρώσει τις απαραί-
τητες ψήφους για την έγκρι-
ση του νομοσχεδίου. 
 
 
Ειδήσεις οικονομικού εν-

διαφέροντος 
 
27 Ιουλίου 2010: Το αλβανικό 
τραπεζικό σύστημα, σχολιά-

ζει η σημερινή εφημερίδα 
«Mapo» και άλλες αλβανικές 
εφημερίδες, συνεχίζει να πα-
ραμένει ασφαλές, καθώς οι 
ξένες τράπεζες που έχουν 
παραρτήματά τους στην Αλ-
βανία πέρασαν σχεδόν όλες 
τη δοκιμασία (stress test) που 
διενήργησε πριν από λίγες 
ημέρες ο ελεγκτικός φορέας 
των ευρωπαϊκών τραπεζών.  
Θετικά ήταν τα αποτελέ-
σματα, σχολιάζει η εφημερί-
δα «Mapo», και για τις ελλη-
νικές τράπεζες που έχουν 
παραρτήματά τους στην Αλ-
βανία.  
Ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σήμερα σε δύσκο-
λη κατάσταση, όχι εξαιτίας 
των τραπεζών, αλλά των κυ-
βερνητικών δανείων, συνεχί-
ζει η εφημερίδα, οι τράπεζες 
στην Ελλάδα σημείωσαν θε-
τικό αποτέλεσμα στο «stress 
test».  
Θετική ήταν η αξιολόγηση, 
καταλήγει το δημοσίευμα, 
για την Τράπεζα Πειραιώς 
(στον όμιλό της ανήκει η Ti-
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rana Bank στην Αλβανία), 
την Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος και την Alpha Bank.  
Ο Φορέας Ανταγωνισμού, 
σύμφωνα με τη «Shqip» και 
άλλες εφημερίδες, αποφάσι-
σε να επιβάλει στην εταιρεία 
διύλισης και εμπορίας πε-
τρελαίου ARMO την χρημα-
τική ποινή των 2,7 εκατομ-
μυρίων δολαρίων για «κατα-
χρήσεις με την προνομιακή 
θέση που είχε στην αγορά 
παραγωγής και εμπορίας 
πετρελαίου δεύτερης ποιότη-
τας D2».  
Η χρηματική ποινή αφορά 
την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2009 και ο Φορέας 
κατηγορεί την εταιρεία για 
«αθέμιτο ανταγωνισμό με 
άλλες εταιρείες χονδρικής 
πώλησης πετρελαίου D2».  
Η ARMO, είναι πρώην κρα-
τική εταιρεία, πωλήθηκε σε 
ξένη εταιρεία πριν από δύο 
χρόνια, στην πράξη, όμως, 
σύμφωνα με την αντιπολί-
τευση και επικριτές της κυ-
βέρνησης, ελέγχεται από 
πρόσωπο του πρωθυπουργι-

κού περιβάλλοντος, τον επι-
χειρηματία Rezart Taci, τον 
οποίο το 2005, ο ίδιος ο Ber-
isha, όντας τότε στην αντι-
πολίτευση, είχε κατηγορήσει 
για λαθρεμπόριο καυσίμων 
σε μεγάλες ποσότητες.  
Η αλβανική Εφορία, σύμφω-
να με τη «Shqip», επέβαλε 
πρόστιμο 1 εκατομμύριο δο-
λάρια στην αμερικανοτουρ-
κική σύμπραξη Bechtel - Enka 
για μη καταβολή φόρων για 
τα μεταλλεύματα.  
Η εταιρεία κατασκευάζει το 
οδικό τμήμα Reshen-
Kalimash (Ρεσιέν-Καλιμάς), 
συστατικό του Οδικού Άξονα 
που συνδέει το Δυρράχιο με 
το Κόσοβο.  
Ομάδα εμπειρογνωμόνων 
του ΔΝΤ και της Ε.Ε., ση-
μειώνουν οι σημερινές «Ga-
zeta Shqiptare», «Mapo» και 
άλλες εφημερίδες, έφθασε 
και θα παραμείνει επί δύο 
εβδομάδες στην Αθήνα, προ-
κειμένου να διαπιστώσει εάν 
τα μέτρα που έλαβε η ελλη-
νική κυβέρνηση στο πλαίσιο 
του προγράμματος λιτότη-
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τας πληρούν τα κριτήρια, 
ώστε να λάβει η χώρα τη 
δεύτερη δόση ενίσχυσης που 
αντιστοιχεί σε 9 δις ευρώ.  
Η ομάδα, σημειώνουν οι ε-
φημερίδες, θα έχει επαφές 
με τον υπουργό Οικονομικών 
κ. Παπακωνσταντίνου και 
παράγοντες των υπουργείων 
Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγεί-
ας, Άμυνας, Εργασίας, Με-
ταφορών κ.ά. 
 
 

 
Ειδήσεις ελληνικού ενδια-

φέροντος 
 
28 Ιουλίου 2010: Οι σημερι-
νές εφημερίδες «Sot» και «Al-
banian Daily News» αναφέρο-
νται στην τελετή επίδοσης 
των διαπιστευτηρίων στον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Κ. Παπούλια από πλευράς 
του νέου πρέσβη της Αλβα-
νίας στην Αθήνα Dashnor 
Dervishi.  
Στη συνάντηση, γράφουν οι 
εφημερίδες, ο κ. Παπούλιας 

εξέφρασε την επιθυμία να 
επισκεφθεί την Αλβανία  
 
 
Έκθεση της Διεθνούς Α-

μνηστίας 
 

28 Ιουλίου 2010: Σε έκθεση 
της Διεθνούς Αμνηστίας, 
αναφέρει η σημερινή «Gazeta 
Shqiptare» και ορισμένοι τη-
λεοπτικοί σταθμοί, γίνεται 
έκκληση στην Ελλάδα να 
σταματήσει να αντιμετωπί-
ζει τους λαθρομετανάστες 
ως εγκληματίες και να θέσει 
τέρμα στην κράτησή τους.  
Η έκθεση, συνεχίζει η εφη-
μερίδα, εκφράζει ανησυχία 
κυρίως για τα παιδιά - λα-
θρομετανάστες, τα οποία 
στέλνονται σε χώρους προ-
φυλάκισης.  
Η Ελλάδα, σύμφωνα με την 
έκθεση, είναι η κυριότερη 
πύλη εισόδου λαθρομετανα-
στών προς την Ευρώπη.  
Η εφημερίδα αναφέρεται και 
στις σχετικές δηλώσεις του 
επικεφαλής του προγράμμα-
τος της Διεθνούς Αμνηστίας 
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για την Ευρώπη και την Κε-
ντρική Ασία.  
Οι σημερινές «Albania» και 
«Gazeta Shqiptare» γράφουν 
επίσης ότι η Διεθνής Αμνη-
στία ζήτησε από την ελληνι-
κή Βουλή να διερευνήσει 
σχετικά με πληροφορίες ότι 
ελληνικά αεροδρόμια χρησι-
μοποιήθηκαν από την αμε-
ρικανική CIA για την μετα-
φορά συλληφθέντων οι ο-
ποίοι κατηγορούνταν για 
τρομοκρατία.  
 

«Η συντριπτική πλειοψη-
φία του πληθυσμού στην 
Ελλάδα είναι Αλβανοί» 

 
28 Ιουλίου 2010: Η εφημερί-
δα «Republika», φιλοξενεί σή-
μερα άρθρο του συνεργάτη 
της Pilo Zyba με τίτλο:  
«Γιατί οι Έλληνες αναθεμά-
τισαν τον Γερμανό Φαλμε-
ράιερ».  
Σύμφωνα με τον Zyba, οι 
Έλληνες δεν αποδέχθηκαν 
το έργο του Γερμανού μελε-
τητή, διότι αμφισβήτησε τη 

φυλετική συνέχεια του ελλη-
νισμού.  
Επιπλέον, γράφει ο Zyba, «οι 
Έλληνες δεν ήθελαν να απο-
δεχθούν την ιδέα του Γερμα-
νού μελετητή ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία του πλη-
θυσμού στην Ελλάδα είναι 
Αλβανοί και αυτό το αποδει-
κνύουν τα αλβανικά τοπω-
νύμια και η προσφορά τους 
στην ίδρυση του νέου ελλη-
νικού κράτους». 
 
 
Αποστολή Αλβανών στρα-
τιωτών στο Αφγανιστάν 

 
29 Ιουλίου 2010: Χθες ανα-
χώρησε για το Αφγανιστάν, 
αναφέρουν οι κυριότερες ση-
μερινές αλβανικές εφημερί-
δες, η αλβανική μονάδα «Αε-
τός 1», αποτελούμενη από 44 
αξιωματικούς, υπαξιωματι-
κούς και στρατιώτες.  
Η μονάδα αυτή υπάγεται 
στις Επίγειες Αλβανικές Ει-
δικές Δυνάμεις και θα υπη-
ρετήσει υπό αμερικανική 
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διοίκηση σε ζώνη πολεμικών 
επιχειρήσεων στο Κανταχάρ.  
Οι εφημερίδες τονίζουν ότι 
μέχρι τώρα η αποστολή των 
αλβανικών ειρηνευτικών δυ-
νάμεων στο Αφγανιστάν ή-
ταν να φρουρούν διάφορες 
εγκαταστάσεις και κτήρια ή 
να μετέχουν σε υποστηρικτι-
κές επιχειρήσεις, όχι όμως σε 
μάχες.  
Στην σχετική τελετή που 
διοργανώθηκε, εκτός από 
τον υπουργό Άμυνας και τον 
αρχηγό του Γενικού Επιτε-
λείου, παρίστατο και ο πρω-
θυπουργός Berisha, ο οποίος, 
παραδίδοντας τη σημαία στο 
διοικητή της μονάδας, δήλω-
σε ότι είναι πολύ πιθανό να 
αποσταλούν και άλλοι στρα-
τιώτες. 
 
 
Άρθρο για τα χρήματα των 

παρατραπεζών 
 
30 Ιουλίου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip» επανέρχε-
ται για μία ακόμα φορά στο 
θέμα των αλβανικών παρα-

τραπεζών, οι οποίες χρεοκό-
πησαν το 1997, επαναλαμ-
βάνοντας ότι κάποιες εξ αυ-
τών κατέθεσαν χρήματα των 
αλβανών πολιτών σε διάφο-
ρες χώρες.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, οι αλβανικές 
παρατράπεζες έχουν κατα-
θέσει δεκάδες εκατομμύρια 
δολάρια σε έξι χώρες:  
Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, 
Αυστρία, Ελβετία και Ουγ-
γαρία και τα χρήματα αυτά 
των Αλβανών πολιτών πρέ-
πει να επιστραφούν στους 
δικαιούχους τους.  
Ήδη δύο αλβανικές παρα-
τράπεζες, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, έχουν προσφύγει 
στο Διεθνές Δικαστήριο του 
Στρασβούργου εναντίον της 
Ελλάδος, αφού προηγουμέ-
νως έχασαν τη δικαστική 
μάχη με το ελληνικό δημόσιο 
στα ελληνικά δικαστήρια.  
Ως τρίτη πλευρά στο Δικα-
στήριο θα εμφανιστεί και ο 
συνήγορος του αλβανικού 
κράτους, ο οποίος έλαβε πριν 
από μήνες σχετική εξουσιο-
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δότηση από το Φορέα Επο-
πτείας και Διαχείρισης των 
περιουσιακών στοιχείων των 
παρατραπεζών.  
Συγκεκριμένα, η παρατρά-
πεζα «VEFA» προσέφυγε στο 
Στρασβούργο αφού έχασε τις 
δίκες στις τρεις βαθμίδες των 
ελληνικών δικαστηρίων και 
ζητά από την Ελλάδα να της 
επιστρέψει 2,5 εκατομμυρίων 
δολαρίων, ποσό το οποίο εί-
ναι δεσμευμένο στην Ελλά-
δα.  
Η παρατράπεζα «Cenaj» 
προσέφυγε επίσης στο Στρα-
σβούργο και διεκδικεί 8 εκα-
τομμύρια δολάρια που έχουν 
δεσμεύσει ελληνικές τράπε-
ζες. 
 

 
Επίσκεψη Berisha  

στο Βέλγιο 
 
30 Ιουλίου 2010: Ο πρωθυ-
πουργός Berisha, σύμφωνα 
με τις κυριότερες σημερινές 
αλβανικές εφημερίδες, 
πραγματοποίησε χθες 24ωρη 
επίσκεψη στο Βέλγιο.  

Οι βασική στόχοι της επί-
σκεψης, κατά την οποία είχε 
συνομιλίες με τον Βέλγο ο-
μόλογό του Λετέρμ, αναφέ-
ρει η «Shqip», ήταν η εξα-
σφάλιση της υποστήριξης 
του Βελγίου για την υποψη-
φιότητα της Αλβανίας για 
την προεδρία του ΟΑΣΕ το 
2014, για την άρση των θεω-
ρήσεων και την πορεία ολο-
κλήρωσης της Αλβανίας και 
η υπογραφή με το Βέλγο ο-
μόλογό του συμφωνίας για 
τη μεταγωγή Αλβανών κρα-
τουμένων από βελγικές σε 
αλβανικές φυλακές.  
Στη συνάντηση με τον Ber-
isha, σημειώνει η «Shqip», ο 
Βέλγος πρωθυπουργός επι-
βεβαίωσε την υποστήριξη 
της χώρας του προς την αλ-
βανική προεδρία του ΟΑΣΕ 
και εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι η άρση των θεωρήσεων 
θα πραγματοποιηθεί εντός 
του 2010.  
Παράλληλα με την υποστή-
ριξη του Βελγίου προς την 
ευρωπαϊκή προοπτική της 
Αλβανίας, ο Βέλγος πρωθυ-
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πουργός αναφέρθηκε στην 
ανάγκη λειτουργίας των θε-
σμών στην Αλβανία και εξό-
δου της χώρας από την πολι-
τική κρίση που διέρχεται.  
Τόνισε δε ότι η θέση της Αλ-
βανίας είναι στην Ε.Ε., ενώ 
παράλληλα, οι δύο πρωθυ-
πουργοί χαρακτήρισαν τις 
διμερείς σχέσεις ως άριστες. 
 
 

 
 

Ανοικτή επιστολή Αλβα-
νών της διασποράς  

προς τον πρόεδρο Topi 
 
31 Ιουλίου 2010: Ομάδα 62 
Αλβανών, εξ ονόματος των 
Αλβανών της διασποράς, 
αναφέρει η σημερινή εφημε-
ρίδα «Shqip», έστειλαν χθες 
ανοικτή επιστολή στον πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Bamir 
Topi, με αίτημα «να χορηγη-
θεί η αλβανική ιθαγένεια σε 
όλους τους Αλβανούς, από 
την Εθνική Αλβανία και τη 
διασπορά».  

«Δεν σας ζητούμε τίποτα πε-
ρισσότερο, παρά μόνο εκείνο 
που σας επιβάλλει το Σύ-
νταγμα και το Προοίμιό του. 
Ήρθε η στιγμή να ενεργήσε-
τε αλβανικά, διότι οι Αλβα-
νοί, με την χορήγηση της ι-
θαγένειας, μπορούν να απο-
δείξουν ότι είναι ένα έθνος 
15 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων» - αναφέρεται στην επι-
στολή. 
 
 
Τα μέτρα που θα λάβουμε 
μετά την άρση των θεωρή-

σεων 
 
31 Ιουλίου 2010: Μία ημέρα 
μετά την επιστροφή του από 
τις Βρυξέλλες  σημειώνουν οι 
κυριότερες αλβανικές εφη-
μερίδες, ο πρωθυπουργός 
Berisha κάλεσε σε σύσκεψη 
τους στενούς συνεργάτες του 
και τους επικεφαλής των κυ-
ριότερων φορέων που ευθύ-
νονται για την ασφάλεια της 
χώρας και συζήτησε μαζί 
τους τα μέτρα που θα πρέπει 
να λάβει η κυβέρνηση, ώστε 
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κανένας Αλβανός πολίτης 
να μην παραβιάσει την προ-
θεσμία παραμονής στις χώ-
ρες Σένγκεν μετά την άρση 
των θεωρήσεων για τους 
Αλβανούς πολίτες.  
Κατά τη σύσκεψη ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε και 
στην περίπτωση μεγάλου α-
ριθμού πολιτών από τα Σκό-
πια, οι οποίοι μετά την άρση 
του καθεστώτος των θεωρή-
σεων για τα Σκόπια, θέλη-
σαν να παραμείνουν στο 
Βέλγιο.  
Οι πολίτες αυτοί, δήλωσε ο 
Berisha, ήταν αλβανικής κα-
ταγωγής, εμείς, όμως, δεν θα 
επιτρέψουμε να συμβεί κάτι 
τέτοιο με τους πολίτες της 
Αλβανίας, όταν επέλθει η 
άρση των θεωρήσεων.  
Εντός του 2010, σύμφωνα με 
τον Berisha, οι Αλβανοί πολί-
τες θα μπορούν να κυκλοφο-
ρούν χωρίς θεωρήσεις εντός 
του χώρου Σένγκεν, αλλά η 
κυβέρνηση θα λάβει όλα τα 
μέτρα, ούτως ώστε να μην 
παραβούν την προθεσμία 90 

ημερών που ορίζει η συμφω-
νία.  
Στη σύσκεψη στην οποία με-
τείχαν οι υπουργοί Εσωτερι-
κών, Basha, Άμυνας, Imami, 
Δικαιοσύνης, Nishani, η υ-
φυπουργός Εξωτερικών, 
Edith Harxhi, ο αρχηγός της 
Αστυνομίας, Hysbi Burgaj και 
η γενική εισαγγελέας, Ina 
Rama.  
Παραδόξως, σημειώνει η 
«Shqip», ο Berisha δεν είχε 
καλέσει τον αρχηγό των Μυ-
στικών Υπηρεσιών, Bahri 
Shaqiri, προφανώς λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων με το 
νομοσχέδιο για τις Μυστικές 
Υπηρεσίες.  
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν 
μέτρα, ώστε οι αλβανοί πολί-
τες να μην παραμένουν στις 
χώρες Σένγκεν πέραν των 90 
ημερών, τρόποι κλιμάκωσης 
της πάλης εναντίον του ορ-
γανωμένου εγκλήματος, κα-
ταπολέμησης του ξεπλύμα-
τος χρημάτων, της καλλιέρ-
γειας και διακίνησης ναρκω-
τικών κ.ά.  
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Αναφερόμενη στις δηλώσεις 
Berisha η σημερινή εφημερί-
δα «MAPO» γράφει: «Τα έξι 
τελευταία χρόνια η εισαγγε-
λία κατέσχεσε από τις συμ-
μορίες του οργανωμένου ε-
γκλήματος περιουσιακά 
στοιχεία ύψους 6,4 εκατομ-
μύρια ευρώ, στη συνέχεια 
όμως, τα δικαστήρια επέ-
στρεψαν στους ‘’δικαιού-
χους’’ το 90% του ποσού αυ-
τού».  
Ο ΟΑΣΕ, σύμφωνα με τη 
χθεσινή «Shqip» και άλλες 
εφημερίδες, έδωσε στη δημο-
σιότητα στη Βιέννη την ετή-
σια έκθεσή του για την ελευ-
θερία του τύπου στις χώρες 
μέλη του.  
Η εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για 
την ελευθερία του τύπου 
Ντούνια Μιγιάτοβιτς ανα-

κοίνωσε την έκθεση, στην 
οποία εκφράζεται ανησυχία 
για την ελευθερία του τύπου 
στην Αλβανία.  
Στο κεφάλαιο για την Αλβα-
νία, η Μιγιάτοβιτς αναφέρ-
θηκε στην περίπτωση του 
«Top Channel» στο οποίο δι-
καστής των Τιράνων επέβα-
λε χρηματικό πρόστιμο 
400.000 ευρώ διότι απεκάλυ-
ψε ροζ σκάνδαλο με τον 
πρώην υπουργό Πολιτισμού 
Ylli Pango.  
Η Μιγιάτοβιτς προσέθεσε ότι 
ο ΟΑΣΕ έστειλε επιστολή για 
το θέμα στην αλβανική κυ-
βέρνηση και τόνισε ότι ο 
ΟΑΣΕ βοηθά την αλβανική 
πλευρά στην κατάρτιση του 
νομικού πλαισίου για τη λει-
τουργία των ΜΜΕ. 

 
 
 
 
 

Τέλος  
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιτικός  
και πολιτειακός 

κόσμος της Αλβανίας   

user
Διαγραφή





 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                          ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 

- 115 -

 
                                                 Bamir Topi 

 Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
 της Αλβανίας 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβα-
νίας γεννήθηκε στο Τίρανα στις 24 Α-
πριλίου 1957, αποφοίτησε από το Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων.  
Το 1984, διορίστηκε επιστημονικός ερευ-
νητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Επι-
στημονικών Ερευνών μέχρι το 1995.  
Κατά την περίοδο 1987-1990, παρακο-
λούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Ιταλία στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας .  
Μετά την επιστροφή του από την Ιταλία, διορίστηκε διευθυντής της 
Ασφάλειας των Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων Ινστιτούτο, 
μια θέση που κράτησε μέχρι το τέλος του 1995.  
 
Εξελέγη για πρώτη φορά ως βουλευτής το 1996 και διορίστηκε υ-
πουργός Γεωργίας και Τροφίμων, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1997 . 
Εξελέγη τρεις φορές στην αλβανική Βουλή ως υποψήφιος του 
Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας. Έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος του 
Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας.  
 
Στις 8 Μαρτίου 2007, ο Topi, δήλωσε ότι θα είναι ο υποψήφιος του 
κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος στις  προεδρικές εκλογές.  
Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου, ο Topi 
κέρδισε 75 ψήφους στο κοινοβούλιο και αυτό δεν ήταν αρκετό για 
να εκλεγεί πρόεδρος, καθώς τουλάχιστον 84 ψήφους που απαιτού-
νται.  
Η αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία του Σοσιαλιστικού κόμματος, 
μποϋκοτάρει την ψηφοφορία.  
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Ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας για την εκλογή του προέδρου 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου.  
Το κοινοβούλιο απέτυχε ξανά να εκλέξει πρόεδρο και αυτή τη φο-
ρά ο Topi έλαβε 74 ψήφους. Στις 14 Ιουλίου, στην τρίτη ψηφοφορία 
κέρδισε μόνο 50 ψήφους.  
Στις 20 Ιουλίου, στον τέταρτο γύρο της ψηφοφορίας, ο Topi, υπο-
στηρίχθηκε από ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης και κέρδισε 85 
ψήφους, με αποτέλεσμα να εκλεγεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
της Αλβανίας για περίοδο πέντε ετών. 
Ορκίστηκε στις 24 Ιουλίου.  
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Sali Berisha 

Πρωθυπουργός της Αλβανίας  
 

Ο Sali Berisha γεννήθηκε στην Viçidol, 
ένα χωριό κοντά στα σύνορα με  το 
Κοσσυφοπέδιο. Σπούδασε ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Τιράνων, από όπου 
αποφοίτησε το 1967. Ειδικεύτηκε στην 
καρδιολογία. Κατέχει καλά τα 
Αγγλικά και Γαλλικά. Κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1970, ο Berisha, 
έγινε καθηγητής καρδιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Το 1978 έλαβε υποτροφία από τα Η-
νωμένα Έθνη για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτι-
σμό (UNESCO) για εννέα μήνες στο Παρίσι. Το 1986 εξελέγη μέλος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα στις Ιατρικές Επιστή-
μες.  
Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος (Κόμμα Εργασίας Αλ-
βανίας - PPSH ) από το 1969.  
Τον Δεκέμβριο του 1990, ο Berisha εντάχθηκε από την πρώτη κιό-
λας μέρα, στο πλευρό των φοιτητών, στη σειρά των διαδηλώσεων 
που ανάγκασαν την κυβέρνηση να εγκρίνει τη δημιουργία ενός 
πολυκομματικού συστήματος. Εξελέγη πρόεδρος του Δημοκρατι-
κού κόμματος(PD) το Φεβρουάριο του 1991 στο πρώτο εθνικό συνέ-
δριο.  Έχει εκλεγεί μέλος του κοινοβουλίου της Αλβανίας το 1991, 
1992, 1997, 2001 από την εκλογική περιφέρεια του Kavajë.  
 

Πρόεδρος (1992-1997) 
Μετά από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές της Αλβανίας, ο Berisha 
εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 9 Απριλίου 1992. Υπό την 
προεδρία του, η Αλβανία άνοιξε προς τη Δύση. Έγινε μέλος του 
Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995, υπέγραψε το Σύμπραξη για την 
Ειρηνευτική Συμφωνία το 1993 και καθιέρωσε στενή συνεργασία με 
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τις χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ. Παρά τις πολλές μεταρρυθμίσεις,  η 
περίοδος της προεδρίας του, αμαυρώθηκε από τη διαφθορά και τις 
καταχρήσεις. Τον Νοέμβριο του 1994, ο Μπερίσα, έχασε στο  δημο-
ψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος.  
Το Δημοκρατικό κόμμα κέρδισε τις γενικές εκλογές 26η Μαΐου 
1996. Η εκλογική διαδικασία αμαυρώθηκε από τις κατηγορίες της 
αντιπολίτευσης για εκφοβισμό, χειραγώγηση και βία. Η Αλβανία 
βυθίστηκε σε πολιτική κρίση. Η αντιπολίτευση εγκατέλειψε τα θε-
σμικά όργανα. 
Μετά την παρέμβασή των Ευρωπαίων στην Αλβανία για την επί-
λυση της πολιτικής κρίσης, διεξήχθησαν πρόωρες εκλογές τον Ιού-
νιο του 1997 και οδήγησαν στη νίκη του σοσιαλιστικού συνασπι-
σμού. 
Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Αλβανίας. Τον Ιούλιο 
του 1997, ο Berisha έχει αντικατασταθεί από το σοσιαλιστικό 
Rexhep Meidani. 
 

Αντιπολίτευσης (1997-2005) και  
ο πρωθυπουργός (2005-2009) 

Ο Sali Berisha ηγείται του συνασπισμού των κεντροδεξιών κομμά-
των, στις  εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σε 5 γύρους, από τον 
Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 2001. Ο συνασπισμός του κέρδισε 
37% των ψήφων.  
Την 3η Ιουλίου του 2005, ο Sali Berisha οδήγησε τη συμμαχία πέντε 
κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε τελικά με 
πλειοψηφία των 74 βουλευτών στους 140. Εκλέχθηκε 
πρωθυπουργός της Αλβανίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2005. 
Στις εκλογές του Ιουνίου του 2009, το Δημοκρατικό κόμμα του Ber-
isha κέρδισε οριακά τις βουλευτικές εκλογές, και σε συνεργασία με 
το κόμμα του Ilir Meta, το LSI, δημιούργησαν κυβέρνηση συνασπι-
σμού.  
Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν έγιναν αποδεκτά από την α-
ντιπολίτευση, η οποία απέχει των κοινοβουλευτικών της καθηκό-
ντων.   
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
 
 
 

 Selim Belortaja – Υφυπουργός Εξωτερικών  

 Edith Harxhi - Υφυπουργός Εξωτερικών   

 Iva Zajmi - Υφυπουργός Εσωτερικών 

 Ferdinand Pone - Υφυπουργός Εσωτερικών  

 Avenir Peka - Υφυπουργός Εσωτερικών 

 Arjan Starova - Υφυπουργός Αμύνης  

 Ekrem Spahiu – Υφυπουργός Αμύνης  

 Zana Xhuka – Υφυπουργός Αμύνης  

 Edmond Hoxha – Υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλή-
ρωσης  

 Jorida Tabaku-Υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

 Nezir Haldeda – Υφυπουργός Οικονομικών 

 Alfred Rushaj – Υφυπουργός Οικονομικών  

 Ermal Dobi – Υφυπουργός Δικαιοσύνης  

 Brikena Kasmi - Υφυπουργός Δικαιοσύνης  

 Leonard Beqiri – Υφυπουργός Οικονομίας, Εμπορίου 
και Ενέργειας  

 Neritan Alibali - Υφυπουργός Οικονομίας, Εμπορίου 
και Ενέργειας  
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 Eno Bozdo - Υφυπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και 
Ενέργειας  

 Edmond Haxhinasto – Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, 
Μεταφορών   και Τηλεπικοινωνιών  

 Adriatik Alimadhi - Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, 
Μεταφορών   και Τηλεπικοινωνιών  

 Ernest Noka - Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφο-
ρών  και Τηλεπικοινωνιών  

 Nora Malaj – Υφυπουργός Παιδείας και Επιστημών  

 Halit Shamata - Υφυπουργός Παιδείας και Επιστημών  

 Filloreta Kodra – Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών  

 Kastriot Sulka - Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικών 
Υποθέσεων  και Ίσων Ευκαιριών  

 Albert Gajo – Υφυπουργός Υγείας  

 Bardh Spahia - Υφυπουργός Υγείας  

 Ndoc Fasllia – Υφυπουργός Γεωργίας, Τροφίμων  και 
Προστασίας  του Καταναλωτή  

 Tokli K.Thomaj - Υφυπουργός Γεωργίας, Τροφίμων  
και Προστασίας  του Καταναλωτή  

 Dashnor Bajaziti – Υφυπουργός Τουρισμού, Πολιτι-
σμού, Νεολαίας  και Άθλησης  

 Nikollë Lesi - Υφυπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού, 
Νεολαίας              και Άθλησης  
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Suzana Turku - Υφυπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού, 
Νεολαίας   και Άθλησης  

 Arben Demeti – Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δασών   
και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων  

  

 Taulant Bino - Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δασών    
και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων  

 Auron Meneri - Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δασών   
και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων  

 Visho Ajazi Lika – Υφυπουργός Επικρατείας για τις 
Μεταρρυθμίσεις   και Σχέσεις με τη Βουλή  
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ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ 
Ένα παράθυρο για να γνωρίσουν οι Έλληνες   

καλύτερα,  τον αλβανικό κόσμο




