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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
       Η εφημερίδα «Ελληνισμός» συνεχίζει την προσπάθειά της στον τομέα 
της ενημέρωσης για τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την πο-
λιτική και κοινωνική ζωή στην Αλβανία, κυκλοφορώντας το 8ο  τεύχος του 
μηνιαίου περιοδικού «ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ». Το 8ο τεύχος αναφέρει περιλη-
πτικά μεταφρασμένα, τα όσα γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν στον αλβα-
νικό τύπο, ή δημοσιοποιήθηκαν από τα αλβανικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ, κατά 
τον μήνα Αύγουστο του 2010.   
 
       Στο τεύχος Αυγούστου 2010, θα βρείτε τις πιο σημαντικές ειδήσεις, που 
αφορούν τις εξελίξεις πολλών θεμάτων, και που έχουν άμεση σχέση με 
την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και ειδικά με τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνι-
σμό.  
 
       Από τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, το σημαντικότερο θέμα που 
απασχόλησε τα αλβανικά ΜΜΕ, είναι η συνέντευξη τύπου του πρόεδρου 
του PDI (κόμμα των Τσάμηδων), Tahir Muhedini για το ταξίδι τους στην 
Αμερική και τις συναντήσεις με Αμερικάνους γερουσιαστές, με στόχο την 
ενημερώσει τους για το «τσάμικο». Όπως δήλωσε, ο Muhedini ενημέρωσε 
τους «φίλους» Αμερικανούς, για την «γενοκτονία των Ελλήνων κατά του 
τσάμικου πληθυσμού» και πως οι Αμερικάνοι γερουσιαστές προτίθενται να 
καταθέσουν Ψήφισμα στο Κογκρέσο για το θέμα αυτό». 
 
       Ο Berisha κάνει άνοιγμα προς τους δύο Τσάμηδες βουλευτές και τους 
ένταξε στο δικό του συνασπισμό. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο, πως σύντο-
μα θα είναι και στην κυβέρνηση. Με όσα αναφέρει η ανακοίνωση μετά τη 
συνάντηση αυτή, ο Berisha δήλωσε ότι: «Το τσάμικο θα πρέπει να αντιμε-
τωπισθεί από την Αλβανία και την Ελλάδα ως θέμα θεμελιωδών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, σε ταύτιση με το ευρωπαϊκό πνεύμα και το Σύμφωνο 
Φιλίας μεταξύ των δύο χωρών» και,  πως για την κυβέρνηση του Berisha, 
«… το τσάμικο δεν είναι θέμα εδαφικών διεκδικήσεων αλλά θέμα ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, τα οποία στην περίπτωση των Τσάμηδων έχουν κα-
ταπατηθεί» και, «… το τσάμικο σε καμιά περίπτωση δεν υπονοεί αναθεώ-
ρηση συνόρων».     
 
       Στο Πρέσεβο (Νότια Σερβία) οι Αλβανοί ζητούν περισσότερα δικαιώ-
ματα και απειλούν με επεισόδια. Καλούν την Αλβανία να τους υπερασπι-
στεί, ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας των Αλβανών στο Πρέσεβο δηλώνει 
ότι: «… η συμπεριφορά των Αλβανών στο Πρέσεβο θα είναι όμοια με τη 
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συμπεριφορά των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου», βάζοντας φωτιά στην 
περιοχή.  
 
       Έχουμε ακόμη δημοσιεύματα που εκ πρώτης όψης προκαλούν γέλιο, 
αλλά κατά βάθος δείχνουν τον άκρατο εθνικισμό των Αλβανών σε έναν 
άλλο νέο τομέα, σ’ αυτόν για τη δημιουργία «αρχαίας αλβανικής ιστορί-
ας» στα Βαλκάνια. Ανακάλυψαν πως ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βα-
σίλειος ο Βουλγαροκτόνος, σκότωσε και τύφλωσε 15.000 Αλβανούς, οι ο-
ποίοι Αλβανοί ζούσαν στα «δικά τους εδάφη μέχρι το Βόσπορο» και πως 
είχαν τους δικούς τους θεούς «Το Δία, τον Άτλαντα, τον Προμηθέα κ.α.», 
είχαν και τους δικούς τους χώρους λατρείας «στη Δωδώνη στην Ήπειρο, 
στη Σαμοθράκη, στην Ελεούσα Αττικής κ.α.».  Είναι να απορείς για το τι 
κάνει ένας λαός για να αποχτήσει (κατασκευάσει) τη δική του εθνική ι-
στορία.  
 
       Θα διαβάστε ακόμη για την απόβαση των Ρώσων στην Αλβανία και 
την απόφασή τους να στραφούν στην αγορά ακινήτων στα αλβανικά πα-
ράλια από το Δυρράχιο μέχρι τις ακτές του Ιονίου Πελάγους.  
 
       Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε την μείωση των εμβασμάτων των Αλβα-
νών μεταναστών προς την Αλβανία, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισ-
σότερο την οικονομική κατάσταση στη γείτονα χώρα. Ο Berisha καλεί τους 
μετανάστες να επιστρέψουν και να επενδύσουν στην Αλβανία. Ταυτοχρό-
νως ο κατάλογος The 2010 Failed States Index του περιοδικού Foreign Policy 
σε συνεργασία με το Fund for Peace για τις ευπαθέστερες χώρες του κό-
σμου που απέτυχαν στην πολιτική τους σε διάφορους τομείς, κατατάσσει 
την Αλβανία στην 121η θέση σε σύνολο 177 χωρών.  
 
       Το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για την Αλβανία αργεί 
πολύ, με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιταλό Τζάνι Πι-
τέλα, να προειδοποιεί, ότι: «… η συνέχιση της πολιτικής κρίσης μπορεί να 
μεταθέσει για αργότερα την άρση των θεωρήσεων για τους Αλβανούς πο-
λίτες».  
 
       Ο πρωθυπουργός Berisha, έκανε τις διακοπές του στα παράλια της Χι-
μάρας, εγκαινιάζοντας, μαζί με τον υπουργό του Ξέρα και δήμαρχο Μπο-
λάνο, κάποιους μικρούς επαρχιακούς δρόμους στα χωριά της παραλίας, 
φορώντας «φιλοχιμαριώτικο» προσωπείο. Επέλεξε, μάλιστα, το αρχαίο 
φρούριο της Χιμάρας κι έχοντας στο πλευρό του το δήμαρχο Χιμάρας και 
φίλο του, Βασίλη Μπολάνο, για να κάνει δηλώσεις προς τους δημοσιογρά-
φους, κάνοντας επίδειξη δύναμης, με πολλούς αποδέχτες  
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       Η Αλβανία ενισχύει την πολιτική της προς τη «Μακεδονία», όπως α-
ποκαλεί επίσημα τα Σκόπια, ανοίγοντας και νέα συνοριακή διάβαση, ενώ 
ταυτοχρόνως ο ΥΠΕΞ Meta, με διπλωματικό τρόπο θυμίζει (αλλά και α-
πειλεί ταυτοχρόνως), στα Σκόπια, ότι: «Πιστεύω ότι συμμερίζεστε την ά-
ποψή μου πως  η Συμφωνία της Αχρίδας έχει τεράστια σημασία για το 
μέλλον της ‘’Δημοκρατίας της Μακεδονίας’’ και ότι η πλήρης εφαρμογή 
της σε όλα τα επίπεδα είναι η μοναδική εγγύηση για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας, της κατανόησης και της εσωτερικής καλής πίστης». Ενώ τα 
Σκόπια από την πλευρά τους ζητούν το λιμάνι του Δυρραχίου για να το 
χρησιμοποιήσουν ως έξοδο στη θάλασσα.  
 
       Ενδιαφέρον έχει και η συνέντευξη του νέου πρέσβη της Αλβανίας στην 
Ελλάδα. Έχουμε, ακόμη, επίσκεψη Αλβανού βουλευτή στη Παραμυθιά 
όπου βρήκε μαζί με την σύζυγό του, (τσάμικης καταγωγή), το πατρικό της 
σπίτι, και όχι μόνο αυτό αλλά απείλησε και τους Έλληνες αστυνομικούς 
που του ζήτησαν εξηγήσεις για τις φωτογραφίες που τραβούσε.  
 
       Βλέπουμε επίσης τον ΥΠΕΞ Αλβανίας κ. Meta, σε διεθνή εκστρατεία, 
σε κράτη της Μέσης Ανατολής να ζητάει την αναγνώριση του κράτους του 
Κοσόβου. Ο Αλβανός ΥΠΕΞ, απ’ ότι φαίνεται από τις κινήσεις του, για την 
αναγνώριση του Κοσσόβου ρίχνει το βάρος της υποστήριξη στα μουσουλ-
μανικά κράτη, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά ότι, στο πίσω μέρος 
του μυαλού, κάθε Αλβανού πολιτικού αριστερού ή δεξιού, κρύβεται το 
μουσουλμανικό τόξο και η σκέψη για διείσδυση και υπεροχή του μου-
σουλμανικού στοιχείου στην Αλβανία. Ταυτοχρόνως, αλβανικά τραγούδια 
στο διαδίκτυο εξυμνούν τον Μπιν Λάντεν.   
 
       Οι Αλβανοί έλαβαν είδηση τα πολιτικά τερτίπια των «ηγετών της 
μειονότητας» Ντούλε και Μπολάνου. «Χιμάρα και Ντούλες αριστερά, ο 
Μπολάνος δεξιά» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος που δείχνει την σχέση των 
δύο πολιτικών της μειονότητας με το αλβανικό κατεστημένο. Άλλωστε δεν 
κρύβεται πλέον το γεγονός ότι και οι δύο τους είναι γέννημα θρέμμα του 
παλαιού αλβανικού καθεστώτος Αλία, περιτυλιγμένοι, όμως, με νέα υλικά 
ευρωπαϊκής ορολογίας. Ο Berisha ζητά από τον πολιτικό κόσμο της Αλβα-
νίας συναίνεση για την δημιουργία Κοινοβουλευτικής Εξεταστικής Επι-
τροπής για τις περιουσίες των βουλευτών. Δεν αναφέρει όμως τίποτε για 
το πόθεν έσχες των μειονοτικών στελεχών στην Αλβανία που κατέχουν 
περιουσίες και από τις δύο πλευρές των συνόρων, σε Ελλάδα και Αλβανία. 
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       Από την άλλη πλευρά η αρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων Βορει-
οηπειρωτών συνεχίζεται από τους Αλβανούς. Με πλαστά χαρτιά κινδυ-
νεύουν να χάσουν τη γη τους ολόκληρα ελληνικά χωριά. σειρά τώρα είχε 
το χωριό Κώσταρι. «Ποτέ δεν είχαμε αγάδες στο χωριό μας, ενώ σήμερα 
άτομα με πλαστά έγγραφα από το Αργυρόκαστρο και Δέλβινο, επιδιώ-
κουν, σε συνεργασία με τους τοπικούς άρχοντες, να μας αρπάξουν τους 
βοσκότοπους», δηλώνουν οι κάτοικοι του Κώσταρι.  
 
       Στη Νίβιτσα είχαμε νέα επεισόδια στη διαμάχη των Νιβιτσιωτών με 
την εταιρεία που χτίζει τουριστικό συγκρότημα στη παραλία της Κοκα-
μιάς. Οι κάτοικοι του χωριού, που έχουν όλα τα έγραφα και αποδεικνύουν 
ότι ο χώρος ανήκει στη κοινότητά τους, έβαλαν φωτιά στα κτίρια και μη-
χανήματα της αλβανικής εταιρείας. Η διαμάχη συνεχίζεται με τους Νιβι-
τσιώτες να μην παραδίδουν το δίκιο τους.  
 
       Οι Βλάχοι ξανασμίγουν στη Μοσχόπολη. Δημοσίευμα που αναφέρεται 
στην συνάντηση των Βλάχων από την Ελλάδα, Αλβανία, Ρουμανία, Σερ-
βία, ΠΓΔΜ, την Βουλγαρία κ.α. στην «πρωτεύουσα» των Βλάχων την Μο-
σχόπολη.  
        
       Αναμφισβήτητα, στην Αυγουστιάτικη ειδησεογραφία, από εκεί που 
περιμέναμε να είχε μόνο ειδήσεις για ηπειρώτικα πανηγύρια πρώτη θέση 
πιάνει η είδηση για το έγκλημα κατά της ζωής ενός νεαρού Χιμαριώτη, του 
Αριστοτέλη Η. Γκούμα, που εκτελέστηκε εν ψυχρώ με «τροχαίο ατύχημα», 
από νεαρούς Αλβανούς εθνικιστές, διότι μια ημέρα πριν είχαν λογοφέρει 
με το θύμα σε μαγαζί της Χιμάρας, επειδή ο Αριστοτέλης μιλούσε ελληνι-
κά στους συμπατριώτες του μαγαζάτορες.  Τα αλβανικά ΜΜΕ, προσπά-
θησαν αφηνιασμένα, καθ’ όλον τον Αύγουστο, την άγρια αυτή δολοφονία, 
να την παρουσιάσουν ως τροχαίο ατύχημα.  Με την εκδοχή αυτή ευθυ-
γραμμίστηκαν και κάποιοι «επιφανείς», για τους Αλβανούς, Χιμαριώτες.  
 
       Το όλο  «φιλικό» κλίμα μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδος δεν μπορεί να 
επισκιάσει ένα «τροχαίο ατύχημα για … οικονομικές διαφωνίες», όπως  
βαπτίζει την δολοφονία του νεαρού Χιμαριώτη Αριστοτέλη Γκούμα, ο εκ 
Παλάσσας επίσης Χιμαριώτης και πρώην ΥΠΕΞ Αλβανίας κ. Paskal Milo. 
Και όχι μόνο δεν ενόχλησε καθόλου τον κ. Milo, η απάνθρωπη αυτή 
δολοφονία, αλλά έρχεται με δολιότητα, να ενισχύσει με τις δηλώσεις του, 
το άκρως εθνικιστικό ανθελληνικό κλίμα, που καλλιεργείται έναντι των 
συμπατριωτών του. Ούτε το γεγονός ότι ασκείτε πίεση και απειλούνται οι 
Χιμαριώτες που μιλούν δημοσίως την μητρική τους ελληνική γλώσσα ενό-
χλησε τον κ. Milo. Αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον «ελληνικής καταγω-
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γής» Παλασκό που δηλώνει μεγαλόφωνα και υπερήφανα ότι, είναι Αλβα-
νός (!). 
 
       Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έρχεται και το PDU (κόμμα των 
Τσάμηδων) να μας εκφράσει την ανησυχία του. «Το PDU ανησυχεί για τις 
εθνικιστικές αντιδράσεις που έρχονται από κύκλους της ελληνικής μειονό-
τητας στην Αλβανία, αλλά και από εθνικιστικούς κύκλους της Ελλάδας, οι 
οποίες (αντιδράσεις), θίγουν σοβαρά τους ανεξάρτητους αλβανικούς θε-
σμούς…».  
 
       Δηλαδή, σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ, ο αείμνηστος Αριστοτέλης 
Γκούμας «φταίει»  και δολοφονήθηκε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Και το 
πταίσμα του είναι ότι: μιλούσε ελληνικά και ήταν στο σπίτι του στη Χιμά-
ρα. Αυτό «προκάλεσε» τους νεαρούς εγκληματίες. Φαίνεται πως οι συμπο-
λίτες μας οι Αλβανοί πάνε να «αποδείξουν» ότι, ο αγρίως, δολοφονημένος, 
Αριστοτέλης Γκούμας «πήγε» και «μπήκε οικειοθελώς κάτω από το αυτο-
κίνητο» και προκάλεσε τους εγκληματίες. Όπως «προκαλούν» καθημερινά 
όλοι οι Βορειοηπειρώτες, που επιμένουν να ζουν στα πατρώα εδάφη, που 
μιλούν την ελληνική τους μητρική γλώσσα και φωνάζουν καθημερινά, σε 
πείσμα όλων, ότι «Εδώ ζούνε Έλληνες. Εδώ γεννηθήκαμε Έλληνες και εδώ 
θα πεθάνουμε ως Έλληνες».   Όλα αυτά και άλλα περισσότερα θα διαβά-
σετε, στο ανά χείρας τεύχος που δείχνουν πεντακάθαρα πως ο αλβανικός 
άκρατος εθνικισμός δεν έχει εκλείψει ακόμα και στον 21ο αιώνα που η Αλ-
βανία προετοιμάζεται να ενταχθεί στην Ευρώπη. Αντιθέτως καλλιεργείται 
συστηματικά από όλον τον αλβανικό πολιτικό κόσμο, ακόμα και από κα-
λοταϊσμένους Αλβανούς πολίτες ελληνικής καταγωγής που, αν μη τι άλ-
λο, έχουν ξεπουλήσει κάθε ιερό και όσιο για μια θέση στο αλβανικό πολι-
τικό σκηνικό ή απλά για ένα αλβανικό μισθό.  
 
       Επιπλέον από αυτό το τεύχος και στη συνέχεια θα έχετε, στο 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ ένα άρθρο – μελέτη ιστορικού, θρησκευτικού, πολιτι-
στικού περιεχομένου, που θα εκτυλίσσονται διάφορες απόψεις από τους 
επιστημονικούς μας συνεργάτες και που θα αφορούν την Αλβανία, τις ε-
πιδιώξεις της έναντι των γειτόνων, την συμπεριφορά της έναντι στην Ε-
θνική Ελληνική Μειονότητα, και γενικά το βαλκανικό περίγυρο της Αλβα-
νίας.   
 
       Στη θέση του άρθρου αυτού, στο τεύχος Αυγούστου, θα βρείτε από-
σπασμα από την «Έκθεσης για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων και 
Μειονοτικών Δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας  στην Αλ-
βανία (Βόρειος Ήπειρος), βάσει της Σύμβασης-Πλαίσιο για την προστασία 
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των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης». Την Έκθεση 
αυτή συνέγραψαν ο καθηγητής του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστη-
μίου Αργυροκάστρου, δρ. Παναγιώτης Μπάρκας και ο εκδότης Παναγιώ-
της Μ. Λέζος. Κατατέθηκε στις Βρυξέλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του 2003, από ομάδα στελεχών  
βορειοηπειρωτικών Σωματείων.  
 
         Δημοσιεύουμε το απόσπασμα αυτό στο παρόν τεύχος, ώστε να ενη-
μερωθούν οι αναγνώστες μας, οι Ελλαδίτες κυρίως ότι, το εθνικιστικό κλί-
μα στην Αλβανία, έχει διάρκεια χρόνου,  καλλιεργείται επίμονα από τον 
αλβανικό πολιτικό κόσμο και απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα και σε συγκε-
κριμένες στιγμές κορυφώνεται με βίαιες πράξεις κατά της ζωής και των 
περιουσιών των,  ελληνικής καταγωγής, Αλβανών πολιτών που στόχο έ-
χουν να κάνουν δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, ώστε να 
αναγκαστούν να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα ή να αναγκαστούν να αυ-
τοαφομοιωθούν στην αλβανική κοινωνία. 
 
   Στο απόσπασμα θα βρείτε την παρουσίαση των κυριοτέρων παραβιάσε-
ων για την περίοδο της μεταπολίτευσης στην Αλβανία (1991-2001). Κι αυτό 
διότι πέρα απ’ την προπαγάνδα περί εκδημοκρατισμού που αναπτύσσουν 
έντονα οι αλβανικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, η πολιτική αφελ-
ληνισμού συνεχίζεται σταθερή και σιωπηρή,  αμείωτη και συστηματική, με 
χαμηλούς τόνους και προσεκτικά κεκαλυμμένη με ευρωπαϊκούς όρους.  
 
       Το απάνθρωπο έγκλημα στη Χιμάρα με τη δολοφονία ενός νέου αν-
θρώπου  από επίσης νέους αλβανούς με εθνικιστικά κίνητρα, δείχνει πως 
οι σημερινές αλβανικές κυβερνήσεις εμφορούνται από τις ίδιες πρακτικές 
και συνεχίζουν το μακρόπνοο και μεθοδευμένο σχέδιο του πλήρους αφα-
νισμού των Ελλήνων Χιμαριωτών. Οι σιωπηρές μεθοδεύσεις που εφαρμό-
ζουν σήμερα  και οι χαμηλοί τόνοι  που προσπαθούν να κρατήσουν στα 
πλαίσια της προσέγγισής  τους με την Ενωμένη Ευρώπη, μας κάνουν να 
συνάγουμε αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι ποικιλότροποι διωγμοί του Ελ-
ληνισμού της Χιμάρας με απώτερο σκοπό τον πλήρη αφανισμό του δεν 
έχουν σταματήσει.  
 
       Απεναντίας είμαστε, ακόμα σήμερα μάρτυρες άσκησης μιας απίστευ-
της τρομοκρατίας προς το ελληνικό στοιχείο της Χιμάρας και στην Αλβα-
νία γενικότερα. Μια τρομοκρατία η οποία, αν δεν εμποδιστεί από την Διε-
θνή Κοινότητα θα αποδώσει  πλήρως στα σχέδια των Αλβανικών για από-
λυτη αλβανοποίηση του πληθυσμού της Χιμάρας. Κι αυτό, οι Αλβανικές 
Κυβερνήσεις θα το φτάσουν, είτε έμμεσα με φόνους, (όπως η δολοφονία 
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του αείμνηστου Αριστοτέλη Γκούμα), προκαλώντας την ανασφάλεια 
στους Χιμαριώτες με επακόλουθο είτε την ομαδική φυγή τους στην Ελλά-
δα, (μία μέθοδο που τα τελευταία 12 χρόνια εφαρμόστηκε από τις αλβανι-
κές Κυβερνήσεις, υπογείως  και αποδεκάτισε την Εθνική Ελληνική Μειο-
νότητα στην Αλβανία), είτε με την ολοκληρωτική αφομοίωσή, μέσω αφό-
ρητων πιέσεων, των όσων μένουν εκεί, (Πιέσεις που δεν απέχουν πολύ 
από αυτές που χρησιμοποιούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τον εξισ-
λαμισμό των χριστιανών τον 18ο και 19ο αιώνα).  
         Τα όσα περιγράφει η έκθεση είναι άκρως διαφωτιστικά για να 
καταλάβει κανείς τις συνθήκες και το κλίμα στο  οποίο διεπράχθη η 
πρόσφατη δολοφονία στη Χιμάρα.  
        Στο επόμενο τεύχος θα βρείτε σύντομη ιστορική αναφορά για 
τη Χιμάρα και τον εκεί Ελληνισμό. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

KESH Η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στην Αλβανία 
P.D. (Δ.Κ.) Δημοκρατικό κόμμα της Αλβανίας  
P.S (Σ.Κ.)  Σοσιαλιστικό κόμμα της Αλβανίας 
Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 
Σ.τ.Ε. Συμβούλιο της Ευρώπης  
ΚΕΑΔ Κόμμα Ένωση για Ανθρώπινα Δικαιώματα  
LSI Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης.  
Δ.Π.Δ. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
INSTAT Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας  
Ε.Ε.Μ. Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία 
«Ομόνοια» Οργάνωση της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας 

στην Αλβανία 
Δημοκρατική Ένωση 
Ολοκλήρωσης  

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

Π.Γ.Δ.Μ. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας 

ΟΑΣΕ Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία 
στην Ευρώπη 

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ΑΤΑ Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
SECO Ελβετική Γραμματεία Επικρατείας για Οικονομικά 

Θέματα 
Ε.Κ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Republika Δημοσιογραφικό όργανο του Ρεπουμπλικανικού 

κόμματος στην Αλβανία.  
UHFRA United Nations Population Fund 
Χέλμουτ Λόχαν Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Αλβανία 
 
PDU 

Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ενότητα. Είναι το νέο 
κόμμα των Τσάμηδων. Πρόεδρος του ο βουλευτής 
Shpetim Idrizi. Εκλέχθηκε βουλευτής με το Σ.Κ. Α-
ποχώρησε από αυτό και ίδρυσε το κόμμα των Τσά-
μηδων.  

 
 
PDI 

Κόμμα για Δικαιοσύνη και Ολοκλήρωση. Το παλιό 
κόμμα των Τσάμηδων, με πρόεδρο των Tahir 
Muhedini. Ο μοναδικός βουλευτής που εκλέχθηκε 
με αυτό το κόμμα αποχώρησε και ίδρυσε μαζί με 
τον Shpetim Idrizi το νέο κόμμα τον Τσάμηδων το 
PDU.  
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AKOB Ο Εθνικός Φορέας Πυρηνικής Ενέργειας στην Αλ-
βανία 

SHISH Μυστικές Υπηρεσίες της Αλβανίας. Αρχηγός είναι ο 
Bahri Shaqiri 

Σ.Δ. Συνταγματικό Δικαστήριο 
IENE Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.. 
ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 
 
REPOBA 

Κεντρική Επιτροπή Απογραφείς του Πληθυσμού 
και Κατοικιών στην Αλβανία.  

OSSH Η αλβανική Κρατική Εταιρεία Διανομής του Ρεύμα-
τος. Η εταιρεία έχει πωληθεί σε τσέχικη εταιρεία  

Κίνημα «Αυτοδιάθε-
ση» 

Εθνικιστικό κίνημα Κοσοβάρων για αυτοδιάθεση 
όλων των Αλβανών στα Βαλκάνια  

TIKA Τούρκικος Φορέας Ανάπτυξης και Συνεργασίας 
ΚΟΝΦΙΝΤΟΥΣΤΡΙΑ Σύνδεσμος των Αλβανών Βιομηχάνων 
CEED Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματιών και Διαχειρι-

στών Σκοπίων 
Tirana Bank Θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλβανία 
 
TAP 

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

ΚΑΔΕ Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών 
«VATRA» Ο μεγαλύτερη οργάνωση των Αλβανών στις ΗΠΑ. 

Διακρίνεται για τις εθνικιστικές της θέσεις  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αύγουστος  2010 
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Δηλώσεις του αρχηγού του PDI, Tahir Muhedini 
 

           
 

Ο πρόεδρος του PDI με Αμερικανό Γε-
ρουσιαστή στην πρόσφατη επίσκεψη του 

στις ΗΠΑ 
 
2 Αυγούστου 2010: Το Σάββατο, 31 
Ιουλίου ο πρόεδρος του εξωκοινο-
βουλευτικού κόμματος των τσά-
μηδων, του Κόμματος για Δικαιο-
σύνη και Ολοκλήρωση PDI, Tahir 
Muhedini ενημέρωσε οπαδούς του 
κόμματός του και δημοσιογράφους 
στα Τίρανα για τα αποτελέσματα 
του ταξιδιού του στην Αμερική από 
τις 19 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2010. 
 Στο ταξίδι αυτό συνοδεύονταν από 
το μέλος του προεδρείου του κόμ-
ματος Idrit Hamiti.  
Στο θέμα αναφέρονται οι κυριακά-
τικες αλβανικές εφημερίδες «Shqip», 
«Standart», «Koha Jone», «Panorama», 
«Gazeta Shqiptare», «Albania», «Tirana 
Observer», «Shekulli» και «Republika».  
Σύμφωνα με τον Muhedini, σε ε-
παφές που είχε στις ΗΠΑ με μέλη 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
της Γερουσίας, τους ενημέρωσε για 
το «τσάμικο».  

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός 
ότι μερικά από τα μέλη του Κο-
γκρέσου επιβεβαίωσαν την πρόθε-
σή τους να αναλάβουν πρωτοβου-
λία υιοθέτησης Ψηφίσματος για το 
«τσάμικο» από το αμερικανικό Κο-
γκρέσο.  
Το Ψήφισμα θα το καταρτίσουμε 
εμείς με νομικούς και ιστορικούς. 
Πρόκειται για μια ευτυχή ιστορική 
στιγμή για τους Αλβανούς Τσάμη-
δες. Μερικοί από τους βουλευτές, 
αφού ενημερώθηκαν για την τρα-
γωδία που υπέστη αυτός ο πληθυ-
σμός πριν μερικές δεκαετίες, εξέ-
φρασαν την επιθυμία να τους α-
πευθύνουμε ένα Ψήφισμα»- δήλω-
σε ο Muhedini.  
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, 
οι βουλευτές δεσμεύτηκαν στις αρ-
χές της επόμενης χρονιάς να εντά-
ξουν την Αλβανία στην ατζέντα 
των επισκέψεών τους στην περιοχή, 
προσθέτοντας την πρόθεσή τους να 
συναντήσουν και εκπροσώπους της 
τσάμικης κοινότητας για να έχουν 
μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του θέμα-
τος.  
 
Σύμφωνα με τον Muhedini, οι Αμε-
ρικανοί βουλευτές δεσμεύτηκαν να 
ζητήσουν συνάντηση με τον πρέ-
σβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ, προ-
κειμένου να του θέσουν ερωτήσεις 
για το «τσάμικο» και να ενημερώ-
σουν τον Αμερικανό πρέσβη στην 
Ελλάδα.  
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ε-
φημερίδα, ο Muhedini χαρακτήρισε 
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την επίσκεψη του στις ΗΠΑ ως ι-
στορική και πρόσθεσε ότι περιμένει 
να τον συγχαρούν για τα αποτελέ-
σματά της και οι ηγέτες του άλλου 
κόμματος των τσάμηδων, του PDU, 
με πρόεδρο τον Shpetim Idrizi.  
Στη διάρκεια της επίσκεψής του 
στην Αμερική, όπως γράφουν οι 
εφημερίδες, ο Muhedini είχε επαφές 
και με εκπροσώπους του Συλλόγου 
των Αλβανοαμερικανών, «Vatra», 
καθώς και του Εθνικού Αλβανοα-
μερικανικού Συμβουλίου.  
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
«Standart», αναφερόμενη στο θέμα, 
γράφει ότι σε δύο χρόνια, το Αμερι-
κανικό Κογκρέσο θα έχει στη διά-
θεσή του προς εξέταση Ψήφισμα το 
οποίο θα καταδικάζει τη «σφαγή σε 
βάρος του τσάμικου πληθυσμού και 
θα ζητά την επίλυση του προβλή-
ματος».  
«Στις συναντήσεις που είχα με τον 
αρχηγό της πλειοψηφίας στο Κο-
γκρέσο δημοκράτη Steny Hoyer και 
τον επικεφαλής της Επιτροπής Α-
σφάλειας και Συνεργασίας στην 

Ευρώπη Alcee Hastings, δήλωσαν 
ότι σύντομα θα ζητήσουν συνάντη-
ση με τον πρέσβη της Ελλάδος στις 
ΗΠΑ για να έχουν ακόμη περισσό-
τερη ενημέρωση για τη «σφαγή των 
Τσάμηδων», ενώ παράλληλα τόνι-
σαν ότι θα υπερψηφίσουν το Ψήφι-
σμα όταν αυτό κατατεθεί στο Κο-
γκρέσο»- δήλωσε, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Standart», ο Muhedini.  
Στο ταξίδι τους στις ΗΠΑ, αναφέρει 
σχετικά η «Tirana Observer», οι Mu-
hedini και Hamiti συναντή-θηκαν 
και με τον γερουσιαστή Mark Pryor 
καθώς και με τον Robert Hant, πο-
λιτικό σύμβουλο, εμπειρογνώμονα 
για τα Βαλκάνια στην αμερικανική 
Επιτροπή του Ελσίνκι.  
Στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Metropol», ο Muhedini 
συναντήθηκε με την ηγεσία του 
συλλόγου «Vatra», τον πρόεδρο 
Gjon Bucaj, τον αντιπρόεδρο Agim 
Rexhai και τα μέλη του προεδρείου 
του συλλόγου, Zef Perdocaj, Sejdi 
Hysenaj και Zef Ballaj. 

 
 
Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος  

κατηγορείτε για μαζική σφαγή Αλβανών  
 

2 Αυγούστου 2010:  Η κυριακάτικη 
εφημερίδα «Republika» φιλοξενεί 
άρθρο του συνεργάτη της Vepror 
Hasani με τίτλο: «Η τρομοκρατία 
που άσκησαν Ρώσοι και Έλληνες σε 
βάρος 15.000 Αλβανών». Ο Hasani 
ισχυρίζεται ότι στη γνωστή μάχη 
που ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος έδωσε 

το 1014 εναντίον του στρατού του 
τσάρου Σαμουήλ την οποία κέρδισε 
και στη συνέχεια διέταξε να τυ-
φλωθούν 15.000 στρατιώτες, εκείνοι 
που πολέμησαν και στη συνέχεια 
τυφλώθηκαν, δεν ήταν Βούλγαροι, 
αλλά Αλβανοί και Βλάχοι και ότι οι 
στρατιώτες του Βουλγαροκτόνου 
ήταν Έλληνες και Ρώσοι.  
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Ο Hasani ισχυρίζεται επίσης ότι, οι 
Αλβανοί ζούσαν στα δικά τους ε-
δάφη μέχρι το Βόσπορο, ότι είχαν 
τους δικούς τους θεούς και τιτάνες: 
το Δία, τον Άτλαντα, τον Προμηθέα 

κ.ά. και τους δικούς τους χώρους 
λατρείας: στη Δωδώνη της Ηπείρου, 
στη Σαμοθράκη, στην Ελεούσα Ατ-
τικής κ.α. 

 
 

Τουριστική κίνηση 
 

2 Αυγούστου 2010: Το Σαββα-
τοκύριακο, σύμφωνα με τις «Shqip», 
«Panorama» και άλλες εφημερίδες, 
σημειώθηκαν ουρές στα ελληνο-
αλβανικά συνοριακά σημεία Κακα-
βιάς και Κρυσταλλοπηγής, καθώς 
χιλιάδες Αλβανοί μετανάστες με τα 
αυτοκίνητά τους επιστρέφουν στην 
Αλβανία για διακοπές. Λόγω της 
μεγάλης προσέλευσης, όπως γρά-
φουν οι εφημερίδες, οι μετανάστες 
περίμεναν στην ουρά για ώρες. Η 
αλβανική πλευρά, σύμφωνα με την 
«Panorama», εργάζεται με επτά θυ-
ρίδες, ενώ η ελληνική με πέντε. 
Σύμφωνα με τις αλβανικές εφημε-
ρίδες, χάος επικρατούσε χθες και 
στο λιμάνι του Δυρραχίου, ακριβώς 
για τους ίδιους λόγους. Οι εφημερί-
δες αναφέρονται και στη λήξη της 
απεργίας των οδηγών των φορτη-
γών δημοσίας χρήσης που εφοδιά-
ζουν τα πρατήρια καυσίμων στην 

Ελλάδα, γράφοντας ότι η απεργία 
δημιούργησε πολλά προβλήματα 
στην καθημερινή ζωή και παρέλυσε 
την τουριστική κίνηση. Η ιταλική 
πλευρά, σημειώνει η κυριακάτικη 
εφημερίδα «Gazeta Shqiptare», 
ανακοίνωσε στις αρμόδιες 
αλβανικές αρχές ότι μετά το τέλος 
της τουριστικής σαιζόν τον 
Σεπτέμβριο θα πρέπει να 
αποσυρθούν από δύο μέχρι 
τέσσερα οχηματαγωγά που 
χρησιμοποιούνται για τις θαλάσ-
σιες μετακινήσεις από Δυρράχιο 
προς Ιταλία, διότι είναι απηρχαιω-
μένα, πάνω από 40 χρονών.  Από το στόλο των οχηματαγωγών 
που εκτελούν δρομολόγια από το 
Δυρράχιο προς Ιταλία, σημειώνει η 
εφημερίδα, μόνο 2 κρίθηκαν κα-
τάλληλα, τα υπόλοιπα θα πρέπει 
να αποσυρθούν. 
 

 
 

Ρώσοι αγοράζουν ακίνητα στην Αλβανία 
 

2 Αυγούστου 2010: Η σημερινή αλ-
βανική εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
σε δημοσίευμά της, γράφει ότι Ρώ-
σοι έχουν αρχίσει να αγοράζουν 
ακίνητα στην Αλβανία, κυρίως στο 

Δυρράχιο, το Σενγκίν Λέζιας και 
στις ακτές του Ιονίου.  
Τα χρήματα για την αγορά ακινή-
των από Ρώσους στην Αλβανία, 
σημειώνει η εφημερίδα, έρχονται 
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από τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
Κύπρο, Ελβετία και Βρετανία.  
Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται για αγορά  
ακινήτων στην Αλβανία λόγω των 
χαμηλότερων κάπως τιμών σε σχέ-

ση με γειτονικές χώρες, τους προ-
βληματίζει, όμως, το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των ακινήτων στην Αλ-
βανία, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα 
οριστική λύση. 

  
 

Μειωμένη η τουριστική κίνηση στην Αλβανία 
 
2 Αυγούστου 2010: Από έρευνα που 
διενήργησε η εφημερίδα μας, ανα-
φέρει η αλβανική εφημερίδα 
«Mapo», προέκυψε ότι λόγω της οι-
κονομικής κρίσης η τουριστική κί-

νηση των Αλβανών πολιτών στις 
παραλίες της χώρας για φέτος, πα-
ρουσιάζεται μειωμένη κατά 20% σε 
σύγκριση με πέρυσι. 

 
 

Ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος 
 

2 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
μελέτη του αλβανικού Κέντρου Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Μελε-
τών, σημειώνει η σημερινή εφημε-
ρίδα «Shqip», οι Αλβανοί μετανά-
στες ανά τον κόσμο αποταμίευσαν 
πέρυσι περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ.  
Μολαταύτα όμως, σημειώνει η με-
λέτη που δημοσιεύει η εφημερίδα, 
μόνο το 1/6 του ποσού αυτού εστά-
λη στην Αλβανία σε μορφή εμβα-
σμάτων προς τους συγγενείς τους.  
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
συνεχής πτώση των εμβασμάτων, 
σημειώνει η μελέτη, η οποία συνι-

στά στην αλβανική κυβέρνηση την 
κατάρτιση στρατηγικής για την 
απορρόφηση σε μορφή επενδύσε-
ων, του τεράστιου αυτού χρηματι-
κού ποσού που διαθέτουν οι Αλβα-
νοί μετανάστες.  
Το υπουργείο Οικονομικών, γράφει 
η σημερινή αλβανική εφημερίδα 
«Mapo», θα καταρτίσει ένα νέο νο-
μοσχέδιο για τον ΦΠΑ, σύμφωνα 
με τις Οδηγίες της Ε.Ε. Το νομοσχέ-
διο αυτό, σύμφωνα με την εφημερί-
δα, θα προβλέπει μείωση του ΦΠΑ 
από 20% που είναι σήμερα στην 
Αλβανία, σε 15%. 

 
 

Τον Μάιο οι δημοτικές εκλογές 
 

3 Αυγούστου 2010: Εντός του Αυ-
γούστου, συγκεκριμένα μέχρι την 
8η Σεπτεμβρίου, σχολιάζει η σημε-
ρινή εφημερίδα «Μapo», ο πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, βάσει του Εκλο-
γικού Κώδικα, θα πρέπει να ανα-
κοινώσει την ημερομηνία διενέρ-
γειας των δημοτικών εκλογών.  



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010           

- 23 -

 

Ο πρόεδρος, σημειώνει η εφημερί-
δα, δεν θα περιμένει την τελευταία 
ημέρα, αλλά θα ανακοινώσει την 
ημερομηνία των εκλογών πιθανό-
τατα εντός του Αυγούστου.  
Βάσει των διατάξεων του Εκλογι-
κού Κώδικα, συνεχίζει η εφημερίδα, 
οι δημοτικές εκλογές θα πρέπει να 
διεξαχθούν την πρώτη ή τη δεύτερη 
Κυριακή του Μαΐου 2011, δηλαδή 
την 1η ή την 8η Μαΐου.  
Πηγές από την προεδρία της Δημο-
κρατίας, σημειώνει η εφημερίδα, 
επιβεβαιώνουν τις δύο αυτές ημε-
ρομηνίες, μολαταύτα όμως, λίγες 
είναι οι πιθανότητες ο πρόεδρος να 
κηρύξει εκλογές την 1η  Μαΐου, Διε-
θνή Εορτή των Εργατών.  
Όσο για την κυβερνητική πλειοψη-
φία, σχολιάζει η εφημερίδα, δεν έ-
χει κανένα πρόβλημα ως προς την 
ημερομηνία, κάθε άλλο: η κυβέρ-
νηση επιθυμεί τις εκλογές, διότι θα 
απομακρύνει έτσι την προσοχή της 
αντιπολίτευσης και του κοινού από 
τον έλεγχο των προηγούμενων 
βουλευτικών εκλογών.  
Πρόβλημα ωστόσο υπάρχει στην 
αντιπολίτευση, όπου ορισμένα ε-
πώνυμα στελέχη προτείνουν μέχρι 
και αποχή από τις δημοτικές εκλο-
γές, σε περίπτωση που η κυβέρνηση 
δεν ικανοποιήσει το αίτημα του ΣΚ 
για διαφάνεια των περυσινών ε-
κλογών.  

Το ΣΚ, ωστόσο, υπογραμμίζει η ε-
φημερίδα, δια στόματος του προέ-
δρου του Edi Rama τις τελευταίες 
ημέρες διαβεβαίωσε ότι θα μετά-
σχει στις δημοτικές εκλογές, αλλά 
δεν θα επιτρέψει τη διενέργειά τους 
χωρίς να έχει τις απαιτούμενες εγ-
γυήσεις για μια δίκαιη και έντιμη 
εκλογική αναμέτρηση.  
Ο ίδιος ο Rama, συνεχίζει η εφημε-
ρίδα, στη συνάντηση που είχε προ 
ημερών με τους δημοσιογράφους, 
δήλωσε, για τις δημοτικές εκλογές, 
ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει αντι-
μέτωπους, να ξεχάσει όμως ότι 
μπορεί να κάνει την περυσινή νο-
θεία».  
Η εφημερίδα, αναφερόμενη στο ίδιο 
θέμα, προβλέπει ότι η σκληρότερη 
αναμέτρηση στις δημοτικές εκλο-
γές προβλέπεται για τους δήμους 
Τιράνων, Δυρραχίου και Ελμπασάν, 
οι οποίοι ελέγχονται από το ΣΚ.  
Σημαντικό ρόλο στους δήμους αυ-
τούς, σημειώνει η εφημερίδα, θα 
παίξει ο Μέτα με τους οπαδούς του. 
Στους άλλους μεγάλους δήμους, 
σημειώνει η εφημερίδα, δεν αναμέ-
νεται κάποια αλλαγή. Η εφημερίδα 
προβλέπει επικράτηση του ΔΚ 
στους νομούς της Βόρειας Αλβανί-
ας και του ΣΚ στους νομούς της 
Νότιας Αλβανίας. 

 
 
Ο Meta για τα άρθρα  εναντίον του Αλβανού Πρέσβη στη Μόσχα 

 
3 Αυγούστου 2010: Για τα άρθρα 
της αλβανικής εφημερίδας «Gazeta 

Shqiptare» εναντίον του Αλβανού 
πρέσβη στη Μόσχα Gjoka, ερωτη-
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θείς  χθες από δημοσιογράφους, ο 
Αλβανός ΥΠΕΞ Ilir Meta δήλωσε: 
«Πιστεύω ότι η εκστρατεία, η οποία 
δυστυχώς τροφοδοτείται από ένα 
είδος φοβίας εναντίον ορισμένης 
χώρας και που συνοδεύεται από 
ορισμένες αναλήθειες σε βάρος του 
Αλβανού πρέσβη, δεν βοηθά κανέ-
ναν.  

Η Αλβανία έχει με τη Ρωσία τις ί-
διες σχέσεις που έχουν όλες οι χώ-
ρες του ΝΑΤΟ.  
Στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων 
που μίλησε ο πρέσβης της Αλβανί-
ας, έχουν μιλήσει κατά καιρούς  και 
αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ». 
 
 

 
 

Τράπεζα Αλβανίας: Μείωση των επενδύσεων και πτώση  
της δανειοδότησης της οικονομίας 

 
3 Αυγούστου 2010: Επίσημα οικο-
νομικά στοιχεία, σημειώνει η εφη-
μερίδα «Shqip», αποδεικνύουν ότι 
τον Ιούνιο, τα δάνεια για τη χρημα-
τοδότηση της οικονομίας σημείω-
σαν ελαφρά μείωση.  
Σύμφωνα με την Τράπεζα Αλβανί-
ας, οι συνολικές πιστώσεις για την 
οικονομία τον Ιούνιο ήταν 457,6 δις 
λεκ, κατά 200 εκατ. λεκ χαμηλότε-
ρες σε σύγκριση με τον Μάιο.  
Μολαταύτα όμως, σημειώνει η εφη- 

μερίδα, σε σύγκριση με τον Δεκέμ-
βριο 2009, η χρηματοδότηση της οι-
κονομίας αυξήθηκε κατά 3,8%.  
Την κατάσταση υποχρεώθηκε να 
παραδεχθεί και ο Διοικητής της 
Τράπεζας Αλβανίας Ardian Fullani, 
ο οποίος δήλωσε: «Οι ιδιωτικές ε-
πενδύσεις παρουσιάζονται μειωμέ-
νες το πρώτο 6μηνο, ενώ οι σκληροί 
όροι που θέτουν οι τράπεζες, απο-
θάρρυναν τη ζήτηση για δάνεια». 

 
 

Οι πιο μολυσμένες και οι πιο καθαρές παραλίες,  
σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος 

 
3 Αυγούστου 2010: Η εφημερίδα 
«Μapo» και μερικές άλλες σημερι-
νές αλβανικές εφημερίδες, επικα-
λούμενες στοιχεία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, δημοσιεύουν κα-
τάλογο των πιο βρώμικων και των 
πιο καθαρών παραλιών στην Αλ-
βανία.  

Σύμφωνα με την κατάσταση, οι πιο 
μολυσμένες παραλίες είναι αυτές 
του Δυρραχίου και της παράκτιας 
περιοχής μέχρι την Καβάγια, του 
Γκολέμι Δυρραχίου, η παλαιά και η 
νέα παραλία Αυλώνας και το ση-
μείο εκβολής του ποταμού Τσούκα 
στους Αγ. Σαράντα.  
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Οι πιο καθαρές είναι οι παραλίες 
της Χιμάρας, των Δρυμάδων, της 
Ραδήμα, του Ορικού, του Μπορς, 

των Αγ. Σαράντα, της Βελιπόγια 
Σκόδρας και του Σενγκίν Λέζιας. 
 
 

 
Αγγλο- γερμανική δωρεά για την Αλβανική Αστυνομία 

 
3 Αυγούστου 2010: Σε τελετή που 
διοργανώθηκε χθες στο Αρχηγείο 
της Αλβανικής Αστυνομίας, πα-
ρουσία του Αλβανού υφυπουργού 
Εσωτερικών Avenir Peka και των 
πρεσβευτών της Γερμανίας και 
Βρετανίας, σημειώνει η εφημερίδα 
«Shqip», πραγματοποιήθηκε παρά-
δοση εξοπλισμού για την αίθουσα 
εποπτείας της Ειδικής Επιχειρησια-
κής Δύναμης στη γενική Διεύθυνση 
της Αλβανικής Αστυνομίας.  
Ο εξοπλισμός, σημειώνει η εφημε-
ρίδα, θα βοηθήσει την αστυνομία 
στην καταπολέμηση των παράνο-
μων διακινήσεων και το ξέπλυμα 

χρημάτων, μια δωρεά που προήλθε 
από κοινή χρηματοδότηση του σχε-
δίου UNODC και της Αλβανικής 
Αστυνομίας, με τη στήριξη των κυ-
βερνήσεων Γερμανίας και Βρετανί-
ας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονι-
σμού του Τμήματος Καταπολέμη-
σης Οργανωμένου Εγκλήματος και 
Σοβαρών Εγκλημάτων.  
Στην τελετή παρευρέθηκαν και εκ-
πρόσωποι του Γραφείου του ΟΗΕ 
για την Καταπολέμηση του Εγκλή-
ματος και την Δίωξη Ναρκωτικών, 
καθώς και της PAMECA και 
ICITAP. 

 
 

Διευρύνεται ο χάρτης της αλβανικής εγκληματικότητας 
 

4 Αυγούστου 2010:  Σύμφωνα με τη 
σημερινή εφημερίδα «Shqip», η ο-
ποία επικαλείται πηγές από τη Γε-
νική Εισαγγελία και το υπουργείο 
Δικαιοσύνης, ο χάρτης των χωρών 
όπου Αλβανοί πολίτες διαπράττουν 
εγκλήματα και άλλες παρανομίες 
διευρύνεται διαρκώς. Αρχικά στο 
χάρτη αυτό ήταν η Ελλάδα και η 
Ιταλία, μετά η αλβανική εγκλημα-
τικότητα επεκτάθηκε στη Γερμανί-
α, την Αγγλία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, 
την Αυστρία, αλλά και σε χώρες της 

Λατινικής Αμερικής, όπως Μεξικό, 
Ουρουγουάη, Αργεντινή κ.ά.  
Τώρα τελευταία, σημειώνει η εφη-
μερίδα, οι αλβανικές αρμόδιες αρ-
χές έλαβαν αιτήματα από τις αρχές 
της Τζαμάϊκα, οι οποίες επιθυμού-
σαν να εξακριβώσουν τη γνησιότη-
τα των διαβατηρίων ορισμένων 
Αλβανών πολιτών, από την Κίνα 
όπου οι αρχές ενδιαφέρθηκαν για 
Αλβανούς πολίτες οι οποίοι συνε-
λήφθησαν για λαθρεμπόριο καθώς 
και από το Ιράν.  
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Το δε αίτημα από το Ιράν, γράφει η 
εφημερίδα, θεωρείται απόρρητο και 

οι αρχές δεν δίνουν καμία πληρο-
φορία. 

 
 

Θετικό δημοσίευμα για τον Δήμαρχο Χιμάρας Μπολάνο  
 

4 Αυγούστου 2010: Η σημερινή ε-
φημερίδα «Shqip» φιλοξενεί μακρο-
σκελές άρθρο του συνεργάτη της 
Ilir Yzeiri, με τίτλο: «Τον Αύγουστο, 
όταν δεν υπάρχουν γεγονότα».  
Αφού τονίζει ότι κάθε καλοκαίρι 
πάει για διακοπές στις ακτές του 
Νότου, κυρίως στη Χιμάρα, ο Yzeiri 
περιγράφει την ταλαιπωρία που 
πρέπει να υποστούν όσοι αποφασί-
σουν να πάνε διακοπές στις ακτές 
του Ιονίου, διότι κάθε καλοκαίρι, 
όπως γράφει, η κυβέρνηση εκτελεί 
έργα σε διάφορα τμήματα της εθνι-
κής οδού, αλλά ποτέ η εθνική οδός 
δεν είναι σε καλή κατάσταση.  
Στη συνέχεια περιγράφει τη βαριά 
αίσθηση που προκαλεί στον επι-
σκέπτη η πόλη των Αγ. Σαράντα 
και η πολίχνη των Εξαμιλίων - άλ-
λοτε μαργαριτάρια των ακτών - οι 
οποίες σήμερα έχουν παραμορφω-
θεί από το μπετόν και τα πολυώ-
ροφα κτίρια τα οποία είναι σε πλή-
ρη δυσαρμονία με το φυσικό περι-
βάλλον.  
Μόνο μία περιοχή στις ακτές του 
Ιονίου, γράφει ο Yzeiri, έχει μείνει 
άθικτη, παρθένα, όπως ήταν πριν: 
η Χιμάρα. Και συνεχίζει: «Θυμάμαι 
ότι τον δήμαρχο της Χιμάρας Βασί-
λη Μπολάνο, ήθελαν να τον κατα-
σπαράξουν, τον έχουν λυντσάρει 

πόσες φορές στα Μ.Μ.Ε. Ποτέ δεν 
έμαθα ποιο ήταν το έγκλημα που 
διέπραξε ο Μπολάνος, ποτέ δεν κα-
τάλαβα για ποιο λόγο ορισμένες 
εφημερίδες,  
από τις πρωτοπόρους της ελευθε-
ρίας του λόγου στην Αλβανία, α-
σχολήθηκαν επί ένα χρόνο με τον 
Μπολάνο ως αρνητικό πρόσωπο.  
Νόμιζα ότι ο Μπολάνος θα έπαιρνε 
τη Χιμάρα να την πάει στην Ελλά-
δα, αυτό όμως δεν συνέβη, πίστευα 
ότι ο Μπολάνος μαζί με άλλους 
«Έλληνες» θα κατασπαράξουν τη 
Χιμάρα, αλλά και αυτό δεν συνέβη. 
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο 
Μπολάνος έκανε το καθήκον του 
ως πολίτης, έσωσε τη Χιμάρα από 
τις αρπαγές τις μπουλντόζας και 
των πολυώροφων κτιρίων. Εμείς 
όλοι μας θα πρέπει να ευγνωμονή-
σουμε αυτόν τον άνθρωπο τον ο-
ποίο κατηγορήσαμε με κάθε μορ-
φής τερατολογίες, διότι αυτός έσω-
σε τη Χιμάρα.  
Σήμερα η Χιμάρα είναι ο μοναδικός 
τουριστικός χώρος στην Αλβανία 
που δεν έχει υποστεί τη ρύπανση 
των πολυώροφων κτιρίων, σήμερα 
η Χιμάρα είναι ο μοναδικός τόπος 
που οι άνθρωποι έχουν επιθυμία να 
μείνουν και να πάνε διακοπές». 
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Αλβανία, στην 121η θέση των πιο ευπαθών κρατών  
 

4 Αυγούστου 2010: Η Αλβανία από 
τα πιο ευπαθή κράτη. Στον κατά-
λογο The 2010 Failed States Index, 
τον οποίο καταρτίζει το περιοδικό 
Foreign Policy σε συνεργασία με το 
Fund for Peace για τις ευπαθέστερες 
χώρες του κόσμου οι οποίες απέτυ-
χαν στην πολιτική τους σε έναν ή 
και περισσότερους τομείς, γράφει η 
«Shqip» και άλλες εφημερίδες, η 
Αλβανία κατατάσσεται στην 121η 
θέση, σε σύνολο 177 χωρών, αφή-

νοντας πίσω της τα Σκόπια, όχι 
όμως και το Μαυροβούνιο.  
Η Αλβανία εντάσσεται στην ομάδα 
των χωρών που θεωρούνται σταθε-
ρές, μαζί με την Κροατία, το Μαυ-
ροβούνιο και τη Σλοβενία, ενώ η 
ΠΓΔΜ χαρακτηρίζεται μερικώς 
σταθερή. Η Σερβία στην 86η θέση 
θεωρείται χώρα με επαπειλούμενη 
σταθερότητα, ενώ η Βοσνία εντάσ-
σεται στην ομάδα των επισφαλών 
χωρών.  
 

 
Δωρεά του Στέητ Ντιπάρτμεντ προς την αλβανική Ακτοφυλακή 

 
5 Αυγούστου 2010: Κατέπλευσαν 
χθες στο λιμάνι του Δυρραχίου, 
αναφέρει η αλβανική εφημερίδα 
«Gazeta Shqiptare», τρία σκάφη τύ-
που «ARCΗANGEL», δωρεά του 
αμερικανικού Στέητ Ντηπάρτμεντ 
για την αλβανική Ακτοφυλακή. 
Πηγές της εφημερίδας αναφέρουν 
ότι δύο από τα τρία σκάφη θα ανα-
λάβουν δράση στις ακτές του Νό-
του, ενώ το τρίτο στις ακτές της Βό-
ρειας Αλβανίας, με βασική απο-
στολή τις επιχειρήσεις κατά της 
τρομοκρατίας και εφαρμογής του 
νόμου στη θάλασσα.  

Οι δωρητές θα εξασκήσουν τον Αύ-
γουστο το αλβανικό προσωπικό στο 
χειρισμό των σκαφών.  
Το σύστημα TIMS του αεροδρομίου 
του Ρίνας Τιράνων, αναφέρει η 
«Koha Jone» και άλλες εφημερίδες, 
εντόπισε χθες τον 25χρονο Xhelal 
Sherifi από το Κόσοβο, τον οποίο 
καταζητούσε η Ιντερπόλ και η αμε-
ρικανική δικαιοσύνη για τρομοκρα-
τία.  
Ο Sherifi, σημειώνει η εφημερίδα, 
είχε βρει στέγη τελευταία στο Αφ-
γανιστάν. 

 
 

Το θέμα των θεωρήσεων προκαλεί συναγερμό στην κυβέρνηση 
 

5 Αυγούστου 2010: Η αναμενόμενη 
έκθεση των εμπειρογνωμόνων της 
Ε.Ε. για την απελευθέρωση των 
θεωρήσεων, σχολιάζει η σημερινή 

εφημερίδα «Shqip», ανησυχεί την 
αλβανική κυβέρνηση για δύο ση-
μεία στα οποία η αλβανική κυβέρ-
νηση δεν έχει δώσει ακόμα λύση 
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όπως ζητά η Ε.Ε. Τα δύο αυτά ση-
μεία είναι η καταπολέμηση του ε-
γκλήματος και της διαφθοράς.  
Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, συνεχίζει 
η εφημερίδα, ο πρωθυπουργός Ber-
isha ζήτησε στη χθεσινή συνεδρία-
ση της κυβέρνησης, να εκπληρω-
θούν τον Σεπτέμβριο τα δύο αυτά 
κριτήρια, προμηνύοντας παράλλη-
λα και «θυσίες» από πλευράς της 
δημόσιας διοίκησης, ώστε να βρί-
σκεται σε ετοιμότητα στη σημαντι-
κή αυτή φάση της διαδικασίας απε-
λευθέρωσης των θεωρήσεων.  
Τα κριτήρια για την απελευθέρωση 
των θεωρήσεων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα εκπληρωθεί, σχολιάζει η 
εφημερίδα, προκαλούν συναγερμό 
στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουρ-
γός προειδοποιεί τη δημόσια διοί-
κηση ότι δεν θα πάει διακοπές. Συ-
νεπώς, η δημόσια διοίκηση θα ερ-
γάζεται και τον Αύγουστο, διότι εί-
ναι υποχρεωμένη να εξετάζει τις 
εκθέσεις που καταφθάνουν από τις 
Βρυξέλλες, οι οποίες αναφέρονται 
και στα κριτήρια τα οποία δεν έχει 
ακόμη εκπληρώσει η Αλβανία, 
προκειμένου να κερδίσει την απε-
λευθέρωση των θεωρήσεων. 
 

 
Θετικά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2010 

 
6 Αυγούστου 2010: Η Tirana Bank, 
θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, 
η οποία έχει 55 υποκαταστήματα 
στην Αλβανία, σχολιάζει η σημερι-
νή εφημερίδα «Shqip», σημείωσε θε-

τικά αποτελέσματα το πρώτο 
6μηνο του 2010.  
Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 82% 
σε σύγκριση με το 2009. 

 
 

Νέο συνοριακό σημείο διάβασης με την ΠΓΔΜ 
 

6 Αυγούστου 2010:  Μετά από με-
ρικές ημέρες, αναφέρει η εφημερίδα 
«Shqip», αναμένεται να γίνουν τα 
εγκαίνια ενός νέου συνοριακού ση-
μείου διάβασης μεταξύ Αλβανίας 
και Σκοπίων.  
Πρόκειται για το σημείο στο χωριό 
Βερνίτσα, της επαρχίας Τρεμπίστ 

του νομού Μπουλκίζας στην ΒΑ 
Αλβανία. Με το άνοιγμα του νέου 
σημείου, σημειώνει η εφημερίδα, 
στην περιφέρεια Ντίμπρας θα υ-
πάρχουν δύο συνοριακά σημεία: το 
υπάρχουν της Μπλάτα στην επαρ-
χία Μακελάρας και το νέο της Βερ-
νίτσα. 
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Οι Αλβανοί του Πρέσεβο ζητούν την προστασία  
Τιράνων και Πρίστινας 

 
6 Αυγούστου 2010: Χθες, σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Shqip», συνα-
ντήθηκαν στην πόλη Πετς του 
Κοσσυφοπεδίου εκπρόσωποι των 
Αλβανών της κοιλάδας του Πρέσε-
βο (στη Νότια Σερβία) και εκπρό-
σωποι των Αλβανών του Μαυρου-
βουνίου.  
Οι εκπρόσωποι στη συνάντηση,  
σύμφωνα με την εφημερίδα, ζήτη-
σαν από τις αρμόδιες αρχές της 
Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου 
να υψώσουν τη φωνή τους για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
Αλβανών που ζουν στη Σερβία και 
το Μαυροβούνιο, τα οποία δεν τους 
αναγνωρίζουν οι αρχές των δυο αυ-
τών κρατών. Η πραγματικότητα 
στις δύο αυτές περιοχές, όπως υπο-
γραμμίσθηκε, σύμφωνα με την ε-
φημερίδα, στη συνάντηση, είναι 
πολύ επώδυνη, ενώ η φροντίδα των 
αρχών της Αλβανίας και του Κοσ-
συφοπεδίου για την ευαισθητοποί-
ηση και της διεθνούς κοινής γνώ-
μης είναι ανύπαρκτη.  
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν 
και την υποστήριξη ορισμένων μη 

κυβερνητικών οργανώσεων του 
Πετς, συνεχίζει η εφημερίδα, ανέ-
φεραν ότι οι επισκέψεις πολιτικών 
από την Αλβανία και το Κόσοβο 
στις χώρες όπου ζουν και οι δηλώ-
σεις τους για την κατάσταση του 
αλβανικού στοιχείου εκεί δεν α-
νταποκρίνονται στην  πραγματικό-
τητα.  
Ως παράδειγμα ανέφεραν την επί-
σκεψη Meta στην Κοιλάδα του Πρέ-
σεβο ο οποίος, σύμφωνα με τους 
μετέχοντες, δήλωσε ότι ποτέ στην 
ιστορία τους οι εκεί Αλβανοί δεν 
έζησαν καλύτερα.  
Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τους 
μετέχοντες στη συνάντηση, δεν ευ-
σταθεί.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι με-
τέχοντες τόνισαν ότι με την ευκαι-
ρία της επίσκεψης Τάντιτς στην 
Αλβανία, έχουν αποφασίσει να 
στείλουν επιστολή στον πρωθυ-
πουργό Berisha, προκειμένου να τον 
ενημερώσουν για «τις σκοτεινές 
πτυχές της ζωής των Αλβανών στο 
Πρέσεβο». 

 
 

Η πολιτική κρίση μπορεί να μεταθέσει για αργότερα  
την άρση των θεωρήσεων 

 
6 Αυγούστου 2010: Ο αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ι-
ταλός ευρωβουλευτής Τζάνι Πιτε-
λα, ο οποίος βρίσκεται για διακοπές 
μερικών ημερών στην Αυλώνα, ση-

μειώνει η εφημερίδα «Gazeta Shqip-
tare», μετείχε προχθές σε εκδήλωση 
που είχαν διοργανώσει διανοούμε-
νοι της Αυλώνας, συνοδευόμενος 
από φίλους του Αλβανούς βουλευ-
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τές του ΣΚ. Στη σύντομη ομιλία 
του, σημειώνει η εφημερίδα, ο Πι-
τέλα έκανε για μία ακόμα φορά έκ-
κληση στην αλβανική πολιτική να 
προχωρήσει στη διαφάνεια των ε-
κλογών του περυσινού Ιουνίου και 
προειδοποίησε ότι η συνέχιση της 
πολιτικής κρίσης μπορεί να μετα-
θέσει για αργότερα την άρση των 
θεωρήσεων για τους αλβανούς πο-
λίτες.  

Ο Πιτέλα δήλωσε, μεταξύ άλλων, 
ότι συνεχίζει να ελπίζει σε μια θε-
τική πολιτική λύση του αδιεξόδου 
που θα στηρίζεται σε δύο σημεία:  
1) την πλήρη διαφάνεια των διαδι-
κασιών με τις οποίες έγιναν οι πε-
ρυσινές εκλογές στην Αλβανία και  
2) την καθιέρωση ξεκάθαρων κα-
νόνων που δεν θα επέτρεπαν την 
επανάληψη των λαθών του παρελ-
θόντος. 

 
 

Ο Berisha εγκαινιάζει δρόμο στο χωριό Πύλιουρι Χιμάρας 
 

 
 

Ο Μπερίσα στο Πύλιουρι  
Χιμάρας, λίγες ημέρες πριν την άγρια 
δολοφονία του Αριστοτέλη Γκούμα 

 
7 Αυγούστου 2010: Ο πρωθυπουρ-
γός Berisha, σύμφωνα με τις κυριό-
τερες αλβανικές εφημερίδες, ξεκί-
νησε ολιγοήμερες διακοπές στις 
ακτές του Ιονίου, κυρίως στη Χιμά-
ρα, τις οποίες συνδυάζει με εγκαί-
νια μικρών έργων στα χωριά.  
Χθες ο Berisha, συνοδευόμενος από 
τον δήμαρχο Χιμάρας Βασίλη Μπο-
λάνο και τον υπουργό Δημοσίων 
Έργων Sokol Olldashi, εγκαινίασε 
οδικό τμήμα 4 χλμ περίπου που 

συνδέει το χωριό Πύλιουρι Χιμάρας 
με τις ακτές, κρατικής δαπάνης ύ-
ψους 45 εκατομμυρίων λεκ.  
Στην ομιλία του ο Berisha δήλωσε 
ότι τα πέντε χρόνια της διακυβέρ-
νησής του οι κρατικές επενδύσεις 
στο δήμο Χιμάρας ανήλθαν σε 5 δις 
λεκ, επισκευάζοντας 40 χλμ επαρ-
χιακού και 22 χλμ εθνικού οδικού 
δικτύου στο δήμο αυτό.  
Υποσχέθηκε στους κατοίκους του 
Πύλιουρι ότι η κυβέρνηση θα χρη-
ματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της 
πλατείας του χωριού καθώς και της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.  
Οι κρατικές αυτές επενδύσεις, δή-
λωσε ο Berisha, έχουν ως κύριο στό-
χο την ανάπτυξη του τουρισμού. 
Φέτος ο αριθμός των ξένων τουρι-
στών στην Αλβανία, δήλωσε ο Ber-
isha, αυξήθηκε 26%: ενώ το 2005 εί-
χαμε 300 χιλ. τουρίστες, πέρυσι εί-
χαμε 3 εκατομμύρια τουρίστες με 
στόχο μελλοντικά να φιλοξενή-
σουμε 7 εκατομμύρια τουρίστες.  
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Στη συνέχεια ο Berisha υποσχέθηκε 
ότι θα αυξήσει και πάλι τις συντά-
ξεις και τους μισθούς των πολιτών, 
επισήμανε ότι ποτέ η κυβέρνηση 
δεν έλαβε δάνεια για να καταβάλει 
μισθούς και συντάξεις και κατηγό-
ρησε την αντιπολίτευση για συκο-
φαντίες ως προς την οικονομική 
κατάσταση της χώρας.  
Το ΣΚ, σύμφωνα με τη «Shqip» και 
άλλες εφημερίδες, συνέχισε και 
χθες να δίνει στη δημοσιότητα 
πληροφορίες για τα περιουσιακά 
στοιχεία ανωτέρων επισήμων της 
κυβέρνησης Berisha, τα οποία αυτοί 
δεν έχουν δηλώσει.  
Η βουλευτής του ΣΚ Olta Xhacka, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, ενημέ-
ρωσε χθες τους δημοσιογράφους 
για μερικά από τα περιουσιακά 
στοιχεία της πρώην συμβούλου του 
πρωθυπουργού Berisha και νυν 
βουλευτού του ΔΚ, Albana Vokshi, 
τα οποία δεν έχει δηλώσει.  

«Ο σύζυγος της κ. Vokshi είναι από 
τους κυριότερους μετόχους εταιρεί-
ας που είναι καταχωρημένη στα 
νησιά Κέϊμαν.  
Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται 
στην εξόρυξη πετρελαίου και αερί-
ου στην Αλβανία. Η εταιρεία της κ. 
Vokshi είχε τα δικαιώματα επί του 
30% της παραγωγής του 2008 και 
επί του 100% της αύξησης της πα-
ραγωγής από το 2008 μέχρι σήμερα 
και καταβάλλει στο αλβανικό κρά-
τος φόρους μόνο 2% - 6% επί του 
κέρδους. Δηλαδή στην εταιρεία της 
κ. Vokshi  παραχωρήθηκε από την 
κυβέρνηση το δικαίωμα εκμε-
τάλλευσης αλβανικού πετρελαίου 
δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων 
για 25 χρόνια, με γελοίους φόρους 
και διαφθαρμένες διαδικασίες» - 
δήλωσε η βουλευτής Olta Xhacka, 
ζητώντας παράλληλα από τον Ber-
isha να τοποθετηθεί. 

 
 

Ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος 
 

7 Αυγούστου 2010: Ο μέσος ετήσιος 
πληθωρισμός για το πρώτο 6μηνο 
του 2010, σημειώνει η εφημερίδα 
«Shqip», ανήλθε στο 3,7% , ξέφυγε 
δηλαδή κάπως από τον έλεγχο κα-
θώς παρουσιάζεται αυξημένος κα-
τά 1,7% σε σύγκριση με την ίδια πε-
ρίοδο του 2009.  
Η απόφαση της κυβέρνησης της 
Ρωσίας να παγώσει τις εξαγωγές 
σταριού λόγω των πυρκαγιών, ση-
μειώνει η «Shqip», αναμένεται να 
φέρει ανατίμηση του ψωμιού και 

στην Αλβανία, διότι η χώρα εφο-
διάζεται με αλεύρι κυρίως από τη 
Ρωσία.  
Οι Αλβανοί εισαγωγείς, αναφέρει η 
εφημερίδα, δηλώνουν ότι έχουν 
αποθέματα μόνο για τον μήνα Αύ-
γουστο.  
Στην τελευταία εξάμηνη έκθεσή 
της για τη νομισματική πολιτική, 
σημειώνει η «Shqip», η Τράπεζα Αλ-
βανίας επισημαίνει τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η αλβα-
νική οικονομία, υπογραμμίζοντας 
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μάλιστα ότι «είναι δύσκολο για κά-
ποιον να λάβει την απόφαση να 
επενδύσει στην Αλβανία, ως συνέ-
πεια των παραγόντων που έχουν 
σχέση με τη δανειοδότηση, τη μεί-
ωση της αξιοπιστίας και το χαμηλό 
βαθμό αξιοποίησης του παραγωγι-
κού δυναμικού».  
«Η σημερινή πολιτική κρίση στην 
Αλβανία - σε μεγαλύτερο βαθμό 
από την παγκόσμια οικονομική 
κρίση - παραμένει ο υπ΄ αριθμόν 
ένα κίνδυνος για τις προσδοκίες της 
Αλβανίας να ενταχθεί στην Ε.Ε. και 
να απορροφήσει ξένες επενδύσεις» 
- στο συμπέρασμα αυτό, σημειώνει 
η εφημερίδα «Gazeta Shqiptare», κα-
ταλήγει βρετανική εταιρεία με έδρα 
το Λονδίνο σε έκθεσή της που δη-

μοσιεύεται στην  ιστοσελίδα 
www.companiesandmarkets.com.  
Η ανάλυση που κάνει η εταιρεία, 
σημειώνει η εφημερίδα, είναι οικο-
νομικής φύσεως και επικεντρώνε-
ται στις προοπτικές της αλβανικής 
οικονομίας για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2010 και το 2011.  
Η έκθεση δεν αγνοεί ούτε τις επι-
πτώσεις που θα έχει για την οικο-
νομία και για την ευρωπαϊκή πο-
ρεία της χώρας η παρατεταμένη 
πολιτική κρίση. Το πολιτικό αδιέξο-
δο, σημειώνει η έκθεση, δεν βοηθά 
στην προσέλκυση ξένων επενδύ-
σεων, ενώ η κυβέρνηση είναι ανί-
κανη να υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις 
οι οποίες θα ήταν ενθαρρυντικές 
για το επιχειρηματικό κλίμα. 

 
 

«Ο ήλιος καίει ακόμη στην Παραμυθιά» 
 

9 Αυγούστου 2010: Ο παραπάνω 
τίτλος ανήκει σε άρθρο της εφημε-
ρίδας «Μapo», γραμμένου από τον 
βουλευτή του ΔΚ (στο νομό Κορυ-
τσάς) και πρώην σύμβουλο του 
πρωθυπουργού Μπερίσα, Fatbardh 
Kadili, ο οποίος δηλώνει ενοχλημέ-
νος από τη συμπεριφορά της ελλη-
νικής αστυνομίας στην Παραμυθιά 
Θεσπρωτίας.  
Ο Kadili τις πρώτες ημέρες του Αυ-
γούστου, μαζί με τη σύζυγό του, η 
οποία είναι τσάμικης καταγωγής 
και δύο συγγενείς της μετέβησαν 
μέσω Σαγιάδας στην Παραμυθιά.  
Σ΄ αυτή την πόλη, γράφει ο Kadili, η 
σύζυγός του βρήκε το σπίτι του πα-
τέρα της, ο οποίος έφυγε από την 

Παραμυθιά σε ηλικία 7 ετών. Τρά-
βηξαν φωτογραφίες της οικίας και 
της κεντρικής πλατείας της πόλης, 
μετά, όμως, ήρθε η αστυνομία.  
Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να 
προσέλθει στο τμήμα για πέντε λε-
πτά, αυτός όμως αρνήθηκε, δείχνο-
ντας το διπλωματικό του διαβατή-
ριο, καθώς και το διαβατήριο της 
συζύγου του, η οποία εργάζεται σε 
αποστολή του ΟΗΕ.  
Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τον 
Kadili, του δήλωσαν ότι απαγορεύ-
εται να τραβήξει φωτογραφίες. 
Αφού τους απείλησε ότι θα ενημε-
ρώσει την πρεσβεία, το ΥΠΕΞ και 
τα ΜΜΕ και η σύζυγός του την α-
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ποστολή του ΟΗΕ, οι αστυνομικοί, 
όπως γράφει, υποχώρησαν.  
Είπα στους αστυνομικούς μετά από 
90 λεπτά συζητήσεων, γράφει ο 
Kadili, ότι οι δύο πλευρές γνωρί-
ζουν καλά τα αίτια του περιστατι-
κού και καταλήγει ως εξής: «Πριν 
από 66 χρόνια, στην Παραμυθιά, 

μια καυτή ημέρα του καλοκαιριού, 
μολονότι ήταν Έλληνας πολίτης, ο 
παππούς της συζύγου μου μαζί με 
τα αδέλφια του και με τον πατέρα 
του που ήταν και δήμαρχος Παρα-
μυθιάς, έπεσαν θύματα μαζικής 
σφαγής». 

 
 

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στα πρώτα 22 χλμ  
του οδικού τμήματος Αγ. Σαράντα – Κονίσπολη 

 
9 Αυγούστου 2010: Ο υπουργός 
Δημοσίων Έργων Sokol Olldashi, 
σύμφωνα με τη «Shqip» και άλλες 
αλβανικές εφημερίδες, επιθεώρησε 
χθες τις εργασίες για την κατα-
σκευή του οδικού τμήματος που ξε-
κινά από την Κονίσπολη κοντά στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα μέχρι τους 
Αγ. Σαράντα, μήκους 40 χλμ και 
συνολικής δαπάνης 29 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Μέχρι τώρα έχει ολο-

κληρωθεί το 70% των εργασιών και 
έχουν ασφαλτοστρωθεί 22 χλμ.  
Ο δρόμος θα έχει πλάτος 9,5μέτρων 
και θα επιτρέπει στους οδηγούς να 
αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 100 
χλμ την ώρα.  
Το οδικό αυτό τμήμα, γράφουν οι 
εφημερίδες, κατασκευάζεται με 
χρηματοδότηση της ελληνικής κυ-
βέρνησης και συμμετοχή της αλβα-
νικής. 

 
 

Ουρές στην Κακαβιά και την Κρυσταλλοπηγή 
 

9 Αυγούστου 2010: Το Σάββατο, 
σύμφωνα με τη «Shqip» και άλλες 
αλβανικές εφημερίδες, δημιουργή-
θηκαν στην Κακαβιά και την Κρυ-
σταλλοπηγή τεράστιες ουρές από 
αυτοκίνητα Αλβανών μεταναστών 
που έρχονται στους συγγενείς τους 
στην Αλβανία.  
Οι ουρές ξεπέρασαν το ένα χιλιό-
μετρο κυρίως στην Κρυσταλλοπη-

γή, όπου οι μετανάστες περίμεναν 
μέχρι και 4 ώρες για να περάσουν 
στην Αλβανία.  
Οι εφημερίδες αποδίδουν τις ουρές 
στην ταυτόχρονη άφιξη χιλιάδων 
μεταναστών, καθιστώντας αδύνατη 
για τα τελωνεία την άμεση εξυπη-
ρέτησή τους, μολονότι εργάζονται 
με πολλές θυρίδες. 
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Ο Berisha δέχεται επιχειρηματίες από τη Μαλαισία 
 

10 Αυγούστου 2010: Ο πρωθυπουρ-
γός Berisha, σύμφωνα με τη «Shqip» 
και άλλες εφημερίδες, δέχθηκε 
χθες ομάδα επιχει-ρηματιών της 
εταιρείας Malaysian Mining 
Corporation οι οποίοι τον πληροφό-
ρησαν για την πρόθεση της εται-
ρείας τους να προβεί σε επενδύσεις 
στην Αλβανία στους τομείς ενέρ-
γειας και υποδομών, συμπεριλαμ-
βανομένων των λιμένων και των 
οδικών δικτύων. Ο πρωθυπουργός 
Berisha τους ευχαρίστησε για την 

πρωτοβουλία τους, έκανε μια γενι-
κή ενημέρωση για το δυναμικό της 
Αλβανίας και των όσων προσφέρει 
η χώρα για επενδύσεις στους τομείς 
ενέργειας, τουρισμού και υποδομών 
και τους διαβεβαίωσε ότι στην Αλ-
βανία θα βρουν το κατάλληλο ε-
πενδυτικό κλίμα, τους χαμηλότε-
ρους φόρους στην Ευρώπη και πλή-
ρη υποστήριξη από την κυβέρνηση 
βάσει της αλβανικής νομοθεσίας 
για τις επενδύσεις. 

 
 

Μείωση της τουριστικής κίνησης λόγω  
εορτασμού του Ραμαζανίου 

 
11 Αυγούστου 2010: Μερίδα των 
σημερινών αλβανικών εφημερίδων 
και τηλεοπτικών καναλιών αναφέ-
ρουν ότι ξεκίνησε χθες ο μήνας του 
Ραμαζανίου για τους μουσουλμά-
νους πιστούς της Αλβανίας.  
Τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε 
χθες και τους σχετικούς εορτα-
σμούς που πραγματοποιήθηκαν 
στα Τίρανα με ρίψη βεγγαλικών, 
ενώ σημερινή εφημερίδα μεταφέρει 
μήνυμα χαιρετισμού του επικεφα-
λής της Μουσουλμανικής Κοινότη-

τας Αλβανίας, Selim Muca. Ζημιω-
μένοι από το Ραμαζάνι όμως, σχο-
λιάζει άλλη εφημερίδα, είναι οι ι-
διοκτήτες παράκτιων ξενοδοχείων 
και εστιατορίων στην Αλβανία, κα-
θώς για το επόμενο δεκαήμερο του 
Αυγούστου, κανείς σχεδόν από 
τους Αλβανούς του Κοσόβου ή των 
Σκοπίων, ως πιστοί μουσουλμάνοι, 
δεν προέβη σε κρατήσεις δωματίων 
στις παραλίες λόγω του Ραμαζανί-
ου. 
 

 
 

Εκσκαφέας ανέσυρε ογκόλιθους από αρχαίο ναό 
 

11 Αυγούστου 2010: Κατά τη διά-
νοιξη του οδικού τμήματος από Λέ-
βαν του Φίερι προς το Τεπελένι, κο-

ντά στο χωριό Τοτς, αναφέρει η 
«Shqip» και άλλες αλβανικές εφη-
μερίδες, ο εκσκαφέας ανέσυρε με-
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ρικούς ογκόλιθους, που, όπως προ-
έκυψε, ανήκαν σε ναό της ελληνι-
στικής περιόδου. Σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους, γράφει η «Shqip», ο 
χώρος αυτός κατοικούνταν από ιλ-
λυρική φυλή. Πολλοί ογκόλιθοι και 
τμήματα από αγάλματα, γράφει η 

«Shqip», καταστράφηκαν από λάθος 
του χειριστή του εκσκαφέα, γι΄ αυτό 
η ελληνική εταιρεία διάνοιξης του 
δρόμου θα πρέπει να θεωρηθεί υ-
πεύθυνη, σύμφωνα με τον αλβανι-
κό νόμο περί Πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. 

 
 
 

Ο Meta στο Λίβανο ζητά αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου 
 

 
 

Ο αντιπρόεδρος και ΥΠΕΞ  
Ilir Meta 

 
1 Αυγούστου 2010: Ο αντιπρόεδρος 
της αλβανικής κυβέρνησης και 
ΥΠΕΞ Meta, ολοκληρώνοντας τη 
σύντομη περιοδεία του, σύμφωνα 
με τη «Shqip» και άλλες εφημερίδες, 
επισκέφθηκε χθες τον Λίβανο, ό-
που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο 
της χώρας, Σουλεϊμάν. Οι διμερείς 
σχέσεις, η διεύρυνση της διπλωμα-
τικής επικοινωνίας, η βελτίωση του 

σχετικού νομικού πλαισίου καθώς 
και η υπογραφή συμφωνιών που θα 
βοηθούσαν τη συνεργασία μεταξύ 
των δύο χωρών, σημειώνει η 
«Shqip», ήταν τα θέματα συζήτησης 
μεταξύ Meta και Σουλεϊμάν.  
Σημαντική θέση στη συνάντηση, 
συνεχίζει η εφημερίδα, επικαλού-
μενη ανακοίνωση του αλβανικού 
ΥΠΕΞ, κατέλαβε το θέμα του Κο-
σόβου, ειδικά μετά την απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου.  
Ο Meta δήλωσε ότι το Κόσοβο απο-
τελεί ανεπίστρεπτη πραγματικότη-
τα και ζήτησε από τον πρόεδρο να 
αναγνωρίσει ο Λίβανος το Κόσοβο.  
Παράλληλα, σημειώνει η εφημερί-
δα, ο Meta τοποθετήθηκε και για το 
μεσανατολικό δηλώνοντας:  
«Η Αλβανία τάσσεται υπέρ της ει-
ρηνικής επίλυσης της διένεξης στη 
Μέση Ανατολή, σε συνταύτιση με 
τις θέσεις της διεθνούς κοινότητας 
και τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ». 
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Δηλώσεις Berisha από το φρούριο Χιμάρας 
 

11 Αυγούστου 2010: Χθες ο πρωθυ-
πουργός Berisha, συνοδευόμενος 
από τον δήμαρχο Χιμάρας και πρό-
εδρο της «Ομόνοιας» Βασίλη Μπο-
λάνο και τον υπουργό Εργασίας 
Σπύρο Ξέρρα, σύμφωνα με τη 
«Shqip» και τις κυριότερες σημερι-
νές αλβανικές εφημερίδες, έκανε 
δηλώσεις στους δημοσιογράφους 
σχετικά με την πολιτική κατάσταση 
και τις θέσεις του ιδίου και της κυ-
βερνητικής πλειοψηφίας για τη 
διαφάνεια των εκλογών. Η κυβερ-
νητική πλειοψηφία, δήλωσε ο Ber-
isha, παραμένει πιστή στην αρχική 
της δέσμευση ότι θα σεβαστεί κατά 
γράμμα το Ψήφισμα του Ευρω-
κοινοβουλίου για τις αλβανικές ε-
κλογές. Ο Berisha δήλωσε ότι 547 
ευρωβουλευτές ψήφισαν για τα συ-
νοδευτικά των εκλογών υλικά, τα 
οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τα 
ψηφοδέλτια, συνεπώς τα ψηφοδέλ-
τια δεν θα είναι αντικείμενο της 
εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.  
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δή-
λωσε ότι είναι ανοικτός για συνερ-
γασία με την αντιπολίτευση, α-
σφαλώς εντός του πλαισίου που 
προσδιορίζει το αλβανικό Σύνταγ-
μα και νόμοι. Ένα άλλο θέμα που 
έθιξε ο Berisha είναι η εκλογική με-
ταρρύθμιση, διαβεβαιώνοντας τα 
μικρά κόμματα, τα οποία αισθάνο-
νται ότι ζημιώθηκαν περισσότερο 
από τον σημερινό εκλογικό νόμο, 
ότι στις νέες αναμενόμενες τροπο-
λογίες στον εκλογικό νόμο, θα ει-
σακουσθεί και η φωνή τους. «Πα-

ραμένω ανοικτός και ακούω με 
προσοχή τα αιτήματα των κομμά-
των όλου του πολιτικού φάσματος, 
δεξιού και αριστερού. Τα κόμματα 
αυτά είναι συστατικό της αλβανι-
κής πραγματικότητας και εγώ δεν 
μπορώ να αρνηθώ την πραγματι-
κότητα» - δήλωσε ο Berisha. Ένα 
άλλο θέμα το οποίο έθιξε ο Berisha 
χθες, σύμφωνα με τις εφημερίδες, 
ήταν το πρόβλημα της παράνομης 
κατάληψης οικοπέδων στις ακτές. 
«Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και η 
κυβέρνηση καταβάλλει προσπά-
θειες για την επίλυσή του. Ευτυχώς, 
με την ένταξη στο πολεοδομικό 
σχέδιο δημιουργήθηκε η δυνατότη-
τα να μπει φρένο στην κατάληψη 
οικοπέδων και να ακολουθηθεί νέα 
πολεοδομική πολιτική για ολόκλη-
ρη την περιοχή»- δήλωσε ο Berisha.  
Όπως έχει πράξει και σε άλλες ομι-
λίες του και χθες ο πρωθυπουργός 
έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη του 
τουρισμού, δηλώνοντας ότι η κυ-
βέρνηση, αλλά και ξένοι δωρητές 
έχουν κάνει επενδύσεις για την α-
νάπτυξη του τουρισμού στη χώρα.  
 

 
 

O Berisha στο φρούριο 
της Χιμάρας 
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Ο τουρισμός, δήλωσε ο Berisha, έχει 
μετατραπεί σε βασική προτεραιό-
τητα της κυβέρνησης, ενώ πρόσθε-
σε ότι και στο δήμο Χιμάρας έχουν 
γίνει μεγάλες επενδύσεις για τον 
τουρισμό και ότι τα έσοδα της χώ-
ρας από τον τουρισμό αυξήθηκαν 
60%. Ο πρωθυπουργός Berisha, 
σύμφωνα με τις εφημερίδες, απά-
ντησε και σε ερώτηση δημοσιογρά-
φων για τις σχέσεις της κυβέρνησης 
με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και για τον φημολογούμενο νόμο 
για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.  
«Πιστεύω ότι το Σύνταγμα της χώ-
ρας προσδιορίζει όλες τις αρμοδιό-
τητες και τα δικαιώματα του προέ-
δρου και τα προσδιορίζει πολύ κα-
λά. Μπορεί να υπάρχει νόμος για 
τον πρόεδρο, στις περισσότερες χώ-
ρες υπάρχει τέτοιος νόμος. Από την 
άλλη όμως, οι συνταγματικές υπο-
χρεώσεις υπερισχύουν των νομικών 
υποχρεώσεων.  
Εγώ φυσικά παρακολουθώ τις πρω-
τοβουλίες των βουλευτών. Η ίδια η 
κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αναλά-
βει κάποια πρωτοβουλία να καταρ-
τίσει νόμο για τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. Οι βουλευτές, εάν θέ-
λουν, ας το πράξουν. Ο καλύτερος 
νόμος για τον πρόεδρο είναι η άψο-
γη εφαρμογή των διατάξεων του 
Συντάγματος» - δήλωσε ο Berisha.  
Ο πρωθυπουργός Berisha, σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Μapo», δέχθηκε 
χθες από δημοσιογράφο στη Χιμά-
ρα και ερώτηση σχετικά με τις φή-
μες που κυκλοφόρησαν για αίτημα 
του κόμματος του Meta να θέσει 
δικό του υποψήφιο στο Δυρράχιο ή 

στα Τίρανα, τον οποίο να στηρίξει 
και το ΔΚ. Ο πρωθυπουργός 
Berisha, αναφέρει η «Μapo», δήλωσε 
πρόθυμος για διαπραγματεύσεις, 
επισημαίνοντας: «Επιθυμώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι όχι μόνο στις ε-
κλογές αυτές, αλλά σε όλη την ε-
κλογική πρακτική μου, είμαι υπέρ 
των συνασπισμών και των αιτημά-
των των μικρών κομμάτων».  
Η εφημερίδα αναφέρεται και σε 
δηλώσεις που έκανε για το θέμα 
προεκλογικής συνεργασίας ΔΚ - 
Meta ο βουλευτής του ΔΚ, Aldo 
Bumci. Στην ερώτηση του δημοσιο-
γράφου, ο Bumci απάντησε ότι εί-
ναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς 
για το θέμα αυτό.  
Οι δηλώσεις Berisha από το φρούριο 
της Χιμάρας, έδωσαν αφορμή στον 
Artur Zeji να γράψει στην εφημερί-
δα «Μapo» άρθρο με τίτλο: «Η αι-
σιοδοξία που έρχεται από το φρού-
ριο» στο οποίο υπογραμμίζει ότι η 
επιλογή του πρωθυπουργού να κά-
νει δηλώσεις στο φρούριο της Χιμά-
ρας, είναι συμβολική και αυτονόη-
τη. Ο πρωθυπουργός, σχολιάζει ο 
Zeji, θέλησε να δείξει με τη χειρο-
νομία του ότι το φρούριο της Χιμά-
ρας είναι φρούριο του Σκεντέρ-
μπεη, θέλησε να υπογραμμίσει ότι 
η ίδια η Χιμάρα είναι ένα αλβανικό 
φρούριο της ιστορικής αντίστασης.  
Συνεπώς, σχολιάζει ο Zeji, η Χιμάρα 
γεωπολιτικά είναι ένα φρούριο κα-
λά επιλεγμένο στην παναλβανική 
οπτική. «Ανεξάρτητα από τα φτερ-
νίσματα του Μπολάνου στη χθεσι-
νή ομιλία του πρωθυπουργού και 
το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι 
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δεν έπιασαν αυτές τις αποχρώσεις», 
συνεχίζει ο Zeji, «είναι βέβαιο ότι οι 
τεχνοκράτες των πρεσβειών κρά-
τησαν τις σχετικές σημειώσεις α-
ναφορικά με το θέμα». Χθες για μία 
και πλέον ώρα, σημειώνουν οι κυ-
ριότερες εφημερίδες, εκατοντάδες 
κάτοικοι του χωριού Ντουκάτι στο 

νομό Αυλώνας, απέκλεισαν την 
εθνική οδό που οδηγεί από Αυλώνα 
προς Αγίους Σαράντα στο σημείο 
Ορικό κοντά στην Αυλώνα, διαμαρ-
τυρόμενοι, διότι οι αρχές δεν έχουν 
αναγνωρίσει και δεν έχουν κατα-
χωρήσει ακόμα τις περιουσίες τους. 

 
 

Μείωση των εκτάσεων καλλιέργειας κάνναβης 
 
12 Αυγούστου 2010: Η φιλοκυβερ-
νητική αγγλόφωνη εφημερίδα των 
Τιράνων «Albanian Daily News» φι-
λοξενεί στο πρωτοσέλιδό της δη-
λώσεις του επικεφαλής του τμήμα-
τος Δίωξης Ναρκωτικών, Sokol Sel-
follari, σύμφωνα με τον οποίο η Α-
στυνομία έχει περιορίσει στο ήμισυ 
τις φυτείες κάνναβης, παρόλο που 
συνεχίζουν να υφίστανται προβλη-

ματικές περιοχές, ιδίως στη Σκόδρα 
και το Λαζαράτι Αργυροκάστρου.  
Ο Selfollari στηρίζει τις δηλώσεις 
περί μείωσης της καλλιέργειας 
ναρκωτικών στο γεγονός ότι φέτος 
μειώθηκε κατά το ήμισυ η ποσότη-
τα που εντόπισε και κατάστρεψε το 
τμήμα του οποίου ηγείται (48.447 
δενδρύλλια το 2009 έναντι 20.503 
φέτος).

 
 

Μετατροπή μνημείου 
 
12 Αυγούστου 2010: Δύο αδέλφια 
από το χωριό Τσαούσι, της επαρχί-
ας Αλύκου του νομού Αγ. Σαράντα, 
σύμφωνα με την εφημερίδα «Gazeta 
Shqiptare», προσπαθούν εδώ και αρ-
κετές ημέρες να μετατρέψουν μνη-
μείο του 1959 σε μορφή κάθετης 
στήλης (το οποίο μαζί με μια πλάκα 
με σχετική επιγραφή ήταν αφιερω-
μένο στην αποξήρανση βαλτώδους 
έκτασης στην πεδιάδα του Βούρκου 
Αγ. Σαράντα) σε σταυρό, προσθέ-
τοντάς του οριζόντια στήλη. Τα δυο 
αδέρφια προγραμματίζουν να το 
διακοσμήσουν με φωτιστικά, ώστε 

να είναι έτοιμο για την εορτή του 
Δεκαπενταύγουστου. Ο έπαρχος 
Αλύκου, Ηλίας Θανάσης μαζί με 
επαρχιακούς συμβούλους, αναφέ-
ρει η εφημερίδα, έκρινε ότι οι εργα-
σίες είναι παράνομες και έδωσε ε-
ντολή για τη διακοπή τους. Η εφη-
μερίδα υποστηρίζει ότι πίσω από τα 
δύο αδέλφια βρίσκεται η Μητρόπο-
λη Αργυροκάστρου. Στο περιστατι-
κό αναφέρεται σύντομα και η εφη-
μερίδα «Shqip», μαζί με φωτογρα-
φία όπου φαίνεται ξεκάθαρα η 
μορφή σταυρού που έχει λάβει το 
μνημείο. 
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«Χιμάρα και Ντούλες αριστερά, ο Μπολάνος δεξιά»  

 
12 Αυγούστου 2010: Είναι ο τίτλος 
άρθρου γνώμης στην αλβανική ε-
φημερίδα «Shqip» από τον 
αρχισυντάκτη της, Aleksander Cipa.  
Με αφορμή την παραμονή για δια-
κοπές του πρωθυπουργού Berisha 
στη Χιμάρα και τους Δρυμάδες και 
τα εγκαίνια μικρών έργων στο χώ-
ρο δικαιοδοσίας του Δήμου έχοντας 
δίπλα του τον δήμαρχο Χιμάρας, 
και πρόεδρο της «Ομόνοιας», Βασί-
λη Μπολάνο, όπως προβλέπει η ε-
θιμοτυπία, ο Cipa σχολιάζει ότι οι 
εμφανίσεις αυτές έχουν ξεκάθαρο 
προεκλογικό χαρακτήρα και έμμε-
σα δείχνουν ότι ο Μπολάνος εμφα-
νίζεται ως σύμμαχος της δεξιάς, τη 
στιγμή που ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ 
Βαγγέλης Ντούλες έχει τοποθετη-
θεί ανοικτά υπέρ του Rama.  
Ποιοι θα είναι οι σύμμαχοι του 
Μπολάνου στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές; - διερωτάται ο Cipa και 
συνεχίζει: «Γιατί ο Ντούλες πηγαί-
νει αριστερά και ο Μπολάνος στέ-
κει δεξιά; Μήπως άραγε με την το-
ποθέτησή τους, ο ένας αριστερά και 
ο άλλος δεξιά, η Χιμάρα θα παρα-
μείνει στα χέρια τους; Εννοώντας 
στα χέρια της ‘’Ομόνοιας’’ και των 
Ελλήνων)».  
Στη συνέχεια ο Cipa σχολιάζει ότι ο 
Berisha έκανε τις δηλώσεις του από 
το φρούριο της Χιμάρας με σκοπό 
να επισημάνει την ιστορική του ση-
μασία για ολόκληρο τον παναλβα-
νικό χώρο.  

Με τις επενδύσεις που έγιναν για 
τον τουρισμό στη Χιμάρα, συνεχίζει 
ο Cipa, ο Δήμος αυτός μετατρέπεται 
σε Δήμο πρώτιστης σημασίας, γι’ 
αυτό και η εκλογική διαμάχη τον 
Μάιο θα είναι ιδιαίτερα έντονη και 
αναμένεται να αναμειχθούν σε αυ-
τή διάφορες ομάδες και όμιλοι που 
έχουν τουριστικά συμφέροντα στην 
περιοχή. Αλλά και οι κάτοικοι της 
Χιμάρας, σημειώνει ο Cipa, συνει-
δητοποιούν ότι δεν μπορούν να 
τους κάνουν ιδιοκτήτες των πε-
ριουσιών και της γης τους τα χαρ-
τιά κάποιας άλλης χώρας, παρά 
μόνο το κράτος στο οποίο ζουν.  
Καταλήγοντας ο Cipa σχολιάζει: 
«Πέρα από τον φανατισμό των Ελ-
λήνων της Ομόνοιας στη Χιμάρα, οι 
επικείμενες δημοτικές εκλογές θα 
μας δώσουν μια άλλη εκλογική 
διαμάχη και άλλες διεκδικήσεις των 
κομμάτων για ψήφους στα χωριά 
των ακτών του Ιονίου, διότι ομάδες 
με ισχυρά συμφέροντα για κέρδη 
από τις τουριστικές δυνατότητες 
που προσφέρει η Χιμάρα, έχουν αυ-
ξηθεί και είναι πιο ισχυρές από κά-
θε προηγούμενη εκλογική αναμέ-
τρηση; Σ’ αυτή την προεκλογική 
περίοδο, η Χιμάρα θα μετατραπεί 
σε ένα νέο πεδίο αναμέτρησης για 
την αλβανική πολιτική και δοκιμής 
για την επιστροφή στην εθνική συ-
νείδηση και ευθύνη και την προ-
στασία των αντίστοιχων συμφερό-
ντων του εθνικού τουρισμού».  
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Ο πρωθυπουργός Berisha συνδύασε 
τις διακοπές του στη Χιμάρα, με ε-
γκαίνια μικρών έργων στο δήμο 
αυτό, σχολιάζει η σημερινή «Shqip», 
προσθέτοντας ότι στα εγκαίνια δύο 
δρόμων που πραγματοποίησε χθες, 
«ένωσε» τον δήμαρχο Μπολάνο με 
τον υπουργό Εργασίας Σπύρο Ξέρ-
ρα.  
Ο Berisha χθες εγκαινίασε ένα μι-
κρό οδικό τμήμα που συνδέει την 
τοποθεσία Λιβάδι στη Χιμάρα με 
τις ακτές καθώς και ένα άλλο μικρό 
οδικό τμήμα που συνδέει την εθνι-
κή οδό με την παραλία Γιαλός Χι-
μάρας.  

Την κορδέλα στα πρώτα εγκαίνια 
έκοψε ο Μπολάνος, στα δεύτερα ο 
Ξέρρας.  
Ο Berisha χθες δεν παρέλειψε να 
κατηγορήσει την αντιπολίτευση, 
δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του σε 
5 χρόνια πραγματοποίησε στο δήμο 
Χιμάρας 30 φορές περισσότερες ε-
πενδύσεις απ’ ότι έκαναν οι κυβερ-
νήσεις του ΣΚ σε 8 χρόνια, τονίζο-
ντας ότι ο Rama, ο οποίος κατάγε-
ται από την πλευρά της μητέρας 
του από το Βουνό Χιμάρας, «δεν εν-
διαφέρεται για την περιοχή», ούτε 
και ο Paskal Milo που κατάγεται 
από το χωριό Παλάσσα Χιμάρας. 

 
 
Ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλβανίας  

για τη δολοφονία του Αριστείδη Γκούμα 
 
13 Αυγούστου 2010: Η αλβανική 
αστυνομία εξέδωσε Δελτίο Τύπου 
για τη δολοφονία του Αριστοτέλη 
Γκούμα με τίτλο: «Περιστατικό στη 
Χιμάρα - Συλλαμβάνονται επτά 
πολίτες και ένας καταζητείται για 
τα ποινικά αδικήματα ανθρω-
ποκτονίας εκ προθέσεως και υπό-
θαλψης εγκληματία».  
Παρατίθεται παρακάτω αυτούσιο 
το Δελτίο Τύπου:  
«Σήμερα 13.08.2010 η Αστυνομική 
Διεύθυνση Αυλώνας σε συνεργασία 
με την εισαγγελία του Νομού Αυ-
λώνας, συνέλαβε με τη διαδικασία 
του αυτοφώρου τους πολίτες 
Aleksander Gjokaj, του Lavdosh, κά-
τοικο Αυλώνας, 21 ετών με λευκό 
ποινικό μητρώο, Bledar Meminaj, 
του Engjell, κάτοικο Αυλώνας, 22 

ετών με λευκό ποινικό μητρώο, 
Andi Kotorri, του Petrit κάτοικο Αυ-
λώνας, 25 ετών με λευκό ποινικό 
μητρώο, Juxhin Mustafaraj, του 
Mendor, 23 ετών, κάτοικο Τιράνων, 
με λευκό ποινικό μητρώο, Dijon 
Bushi, του Gjolek, κάτοικο Αυλώνας, 
19 ετών με λευκό ποινικό μητρώο, 
Fabion Jahaj, του Fatos, κάτοικο Αυ-
λώνας, 21 ετών με λευκό ποινικό 
μητρώο και Endrit Salataj, του Zeqir, 
κάτοικο Αυλώνας, 22 ετών με λευκό 
ποινικό μητρώο. Η αστυνομία κή-
ρυξε καταζητούμενο τον πολίτη Ilir 
Muka.  
Η σύλληψη αυτών των πολιτών και 
η κήρυξη ως καταζητούμενου του 
πολίτη Ilir Muka έγινε διότι κατη-
γορούνται ως αυτουργοί των ποινι-
κών αδικημάτων «Ανθρωπο-
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κτονίας εκ προθέσεως» και «υπό-
θαλψης εγκληματία», τα οποία 
προβλέπονται από τα άρθρα 76 και 
302 του Ποινικού Κώδικα.  
Στις 12.08.2010, στις 22.00 περίπου η 
ώρα, οι πολίτες Aleksander Gjokaj, 
Bledar Meminaj, Andi Kotorri και 
Juxhin Mustafaraj, οι οποίοι επέβαι-
ναν σε αυτοκίνητο τύπου Audi 
γκρίζου χρώματος, με αγγλικές πι-
νακίδες και οδηγό τον πολίτη Ilir 
Muka, στο οδικό τμήμα που οδηγεί 
από την πόλη της Χιμάρας προς το 
χωριό Χιμάρα, μετά από λογομαχία 
για ασήμαντη αφορμή με τον πολί-
τη Αριστοτέλη Γκούμα, κάτοικο του 
χωριού Χιμάρας, ο οποίος ταξίδευε 
με μοτοσικλέτα στον ίδιο δρόμο 
στην ονομαζόμενη τοποθεσία Αυ-
λή, τον χτύπησαν με το αυτοκίνητό 
τους προκαλώντας τον ακαριαίο 
θάνατό του. Αμέσως μετά το περι-
στατικό απομακρύνθηκαν και κρύ-
φτηκαν στην τοποθεσία ‘’Perroi ι 
Vishes’’, από όπου τηλεφώνησαν 

στους τρεις φίλους τους, Endrit 
Salataj, Dijon Bushi και Fabion Jahaj, 
οι οποίοι, όταν συνέβη το περιστα-
τικό βρισκόταν πίσω τους στο αυ-
τοκίνητο με πινακίδες VL 83 12 C.  
Οι τρεις προαναφερόμενοι πολίτες 
παρέλαβαν τον Ilir Muka και απο-
μακρύνθηκαν προς την τοποθεσία 
Γιαλός προκειμένου να τον κρύ-
ψουν.  
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας κατα-
βάλλουν εντατικές προσ-πάθειες 
για τη σύλληψη του καταζητούμε-
νου Ilir Muka. Γίνεται επίσης γνω-
στό ότι στις 12.08.2010 στις 13.00 πε-
ρίπου, ο πολίτης Ilir Muka ήρθε σε 
διένεξη για ασήμαντους λόγους με 
μερικούς κατοίκους της Χιμάρας, το 
περιστατικό αυτό, όμως δεν έχει 
καμία σχέση με το θύμα.  
Σε συνεργασία με την Εισαγγελία 
Αυλώνας, συνεχίζονται οι προσπά-
θειες για την διαλεύκανση της υ-
πόθεσης και την πλήρη νομική 
τεκμηρίωσή της». 

 
 

Αλβανικά τραγούδια στο διαδίκτυο που εξυμνούν  
τον Μπιν Λάντεν 

 
14 Αυγούστου 2010: Πάνε μήνες, 
γράφει η εφημερίδα «Albania», που 
στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο 
YouTube κυκλοφορεί αλβανικό 
τραγούδι το οποίο εξυμνεί τον αρ-
χηγό της Αλ Κάϊντα Μπιν Λάντεν 
και τους συναγωνιστές του για τον 
ιερό πόλεμο που διεξάγουν στο 
Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το τρα-
γούδι συνέθεσε και ερμηνεύει ομά-

δα Αλβανών νέων, μέλη του «Ισλα-
μικού Φόρουμ».  
Οι νεαροί στο τραγούδι τους κά-
νουν έκκληση για κατατρόπωση 
του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ 
και Αφγανιστάν και εξυμνούν τον 
ιερό πόλεμο τζιχάντ. Αναφέρονται 
επίσης στην 11η Σεπτεμβρίου 2001, 
«η οποία λύγισε το ισχυρότερο κρά-
τος του κόσμου». 
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Ο πρωθυπουργός Berisha δέχθηκε  
τους δύο Τσάμηδες βουλευτές του κόμματος PDU 

 
 

 
 

Ο Berisha με τους δύο Τσάμηδες Βουλευ-
τές, Idrizi και Tahiri 

 
14 Αυγούστου 2010:  Ο πρωθυ-
πουργός και πρόεδρος του κυβερ-
νώντος ΔΚ, σύμφωνα με τις κυριό-
τερες σημερινές αλβανικές εφημε-
ρίδες, δέχθηκε χθες τους δύο βου-
λευτές του κόμματος των Τσάμη-
δων, PDU (Κόμμα για Δικαιοσύνη 
και Ενότητα) και συγκεκριμένα, τον 
πρόεδρό του Shpetim Idrizi και τον 
Dashamir Tahiri.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του PDU, 
γράφει η εφημερίδα «Mapo» και άλ-
λες εφημερίδες, ο Idrizi ενημέρωσε 
τον πρωθυπουργό για τα βασικά 
σημεία του προγράμματος του 
κόμματός του, μεταξύ των οποίων 
είναι η επίλυση του «τσάμικου», η 
σύσταση μιας Εθνικής Επιτροπής 
για την αλβανική Διασπορά, η κα-
θιέρωση μιας Παναλβανικής Οικο-
νομικής Κοινοπολιτείας, την «απο-
κατάσταση της αξιοπρέπειας» των 
Τσάμηδων κ.ά.  

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι ο πρωθυπουργός δήλωσε πως 
το «τσάμικο» θα πρέπει να αντιμε-
τωπισθεί από την Ελλάδα και την 
Αλβανία ως θέμα θεμελιωδών αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, σε ταύτι-
ση με το ευρωπαϊκό πνεύμα και το 
Σύμφωνο Φιλίας μεταξύ των δύο 
χωρών. Οι δύο πλευρές συμφώνη-
σαν, αναφέρει η ανακοίνωση των 
Τσάμηδων, ότι το «τσάμικο» δεν εί-
ναι θέμα εδαφικών διεκδικήσεων, 
αλλά θέμα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, τα οποία στην περίπτωση των 
Τσάμηδων έχουν καταπατηθεί. Ο 
πρωθυπουργός τόνισε, αναφέρουν 
ορισμένες εφημερίδες, ότι για την 
κυβέρνησή του, το «τσάμικο» σε κα-
μία περίπτωση δεν υπονοεί αναθε-
ώρηση συνόρων.  
Οι συνομιλητές, αναφέρουν οι εφη-
μερίδες, συμφώνησαν κατ’ αρχήν 
για τη σύσταση της επιτροπής της 
διασποράς, την μεγαλύτερη εκπρο-
σώπηση των Τσάμηδων στη δημό-
σια διοίκηση καθώς και την κατα-
σκευή κοιμητηρίου για τους Τσάμη-
δες στην τοποθεσία Καλογήρων 
κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα 
στο νομό των Αγ. Σαράντα.  
Το ΔΚ, σχολιάζει η «Shqip», η 
«Mapo» και άλλες εφημερίδες, είναι 
υποχρεωμένο να έρθει σε συμφω-
νία με τους Τσάμηδες, διότι του 
χρειάζονται οι δύο ψήφοι τους στη 
Βουλή, προκειμένου να αισθάνεται 
ασφαλές: Με τις δύο ψήφους των 
Τσάμηδων και με την ψήφο του Me-
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jdiu, προέδρου του Ρεπουμπλικανι-
κού κόμματος, ο Berisha έχει 71 σί-
γουρες ψήφους, χωρίς να υπολογί-
σουμε τις 4 ψήφους του Meta.  
Δεν αποκλείεται, σχολιάζει η 
«Mapo», το Σεπτέμβριο να υπάρξει 
ανασχηματισμός και στους Τσάμη-
δες να δοθούν θέσεις υφυπουργών 
και διευθυντών σε υπουργεία. Αυτό 

βέβαια, εφόσον το PDU υπογράψει 
το Σεπτέμβριο με το ΔΚ συμφωνία 
για συνεργασία στη Βουλή.  
Δεν αποκλείεται, σχολιάζει η 
«Mapo», να προσφέρει ο Berisha 
στους Τσάμηδες ακόμη και θέση 
υπουργού στην κυβέρνησή του. 
 

 
 

Επεισόδιο στην Κακομιά, κάτοικοι της Νιβίτσας  
βάζουν φωτιά σε κτίρια 

 

 
 

Ο αγώνας των Νιβιτσιωτών  
για τη γή των προγόνων τους συνεχίζε-

ται 
 

16 Αυγούστου 2010: Χθες το μεση-
μέρι και ενώ οι κάτοικοι του χωριού 
Νίβιτσα Αγ. Σαράντα μετέβησαν 
στο μοναστήρι της Παναγίας που 
βρίσκεται πλησίον του χωριού τους, 
κοντά στην παραλία Κακομιάς, ό-
που αλβανική εταιρεία, παρά την 
αντίθεσή τους, κτίζει τουριστικό 
χωριό, σημειώθηκε ένα επεισόδιο, 
το οποίο, όπως σχολιάζει μερίδα 
του τύπου, δεν ήταν απρόοπτο.  
Στην Κακομιά, επί της οποίας οι 
ορθόδοξοι κάτοικοι της Νίβιτσας 

διεκδικούν δικαιώματα, η αλβανική 
κυβέρνηση έχει δώσει άδεια στην 
αλβανική εταιρεία Riviera να κτίσει 
τουριστικά θέρετρα. Παρά τις αντι-
δράσεις των κατοίκων, οι εργασίες 
προχώρησαν.  
Χθες όμως δεκάδες κάτοικοι, κυρί-
ως νεαροί, έχοντας καλυμμένα τα 
πρόσωπα τους και ενώ γιόρταζαν 
την 15η Αυγούστου στο μοναστήρι, 
έβαλαν φωτιά σε γραφεία και οχή-
ματα της εταιρείας.  
Σχολιάζοντας το περιστατικό, η 
σημερινή αντιπολιτευόμενη εφημε-
ρίδα «Shekulli» γράφει πρωτοσέλιδα:  
«Η Χιμάρα εμπνέει, φωτιά στα 
γραφεία και τα οχήματα της εται-
ρείας», συνδέοντας με αυτό τον 
τρόπο και υπονοώντας  δηλαδή ότι 
το περιστατικό με τον αποκλεισμό 
της εθνικής οδού στη Χιμάρα ενέ-
πνευσε και τους κατοίκους της Νί-
βιτσας να αντιδράσουν με οξύ τρό-
πο στην Κακομιά. 
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Συνάντηση Berisha – Nano - Meta 
 
 

 
 
Τι κρύβει η συνάντηση Nano- Berisha,  

με τη μεσολάβηση Meta; 
 

17 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή αλβανική εφημερίδα 
«Shqip», η οποία επικαλείται αυτό-
πτες μάρτυρες, πριν από μερικές 
ημέρες και ενώ ο πρωθυπουργός 

Berisha ήταν για διακοπές στους 
Δρυμάδες Χιμάρας, τον επισκέφθη-
καν στην κυβερνητική έπαυλη, ό-
που διέμενε, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Nano συνοδευόμενος από τον 
ΥΠΕΞ Ilir Meta.  
Οι Nano και Meta, γράφει η εφημε-
ρίδα, αποβιβάστηκαν από κότερο, 
με το οποίο και απομακρύνθηκαν 
μετά από παραμονή μιας και πλέον 
ώρας.  
Η εφημερίδα δε γράφει τίποτα για 
τα θέματα που συζητήθηκαν στη 
συνάντηση αυτή. 
 

 
 

Επίσκεψη Ν. Γκατζογιάννη στους Αγ. Σαράντα 
 

17 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
πρωτοσέλιδο άρθρο της σημερινής 
εφημερίδας «Shqip», την προηγού-
μενη εβδομάδα πραγματοποίησε 
επίσκεψη στους Αγ. Σαράντα ο 
γνωστός Ελληνο-αμερικανός Νίκος 
Γκατζογιάννης.  
Η επίσκεψη, γράφει η εφημερίδα, 
είχε ιδιωτικό χαρακτήρα, συνέπεσε 
όμως με τις αντιδράσεις που ακο-
λούθησαν τη δολοφονία στη Χιμά-
ρα. Η εφημερίδα σχολιάζει επίσης 
ότι ο Γκατζογιάνης είχε στους Αγ. 
Σαράντα επαφές με εκπροσώπους 
του νέου κόμματος της Ελληνικής 

Μειονότητας, «MEGA», το οποίο 
θεωρείται φίλα προσκείμενο προς 
τον πρωθυπουργό Berisha, ενώ α-
πέφυγε τις επαφές με τον πρόεδρο 
του ΚΕΑΔ Ντούλε και τον πρόεδρο 
της «Ομόνοιας» Μπολάνο. Αυτό 
σημαίνει, σχολιάζει η εφημερίδα, 
ότι η ελληνική διασπορά στηρίζει 
νέα πρόσωπα στη μειονότητα.  
Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι 
στην εκδήλωση στην οποία ήταν 
προσκεκλημένος ο Γκατζογιάννης 
είχε προσκληθεί και ο τέως πρωθυ-
πουργός Nano, ο οποίος όμως τελι-
κά δεν πήγε. 

 
 

 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010           

- 45 -

 

Δηλώσεις του τέως ΥΠ.ΕΞ. της Αλβανίας Paskal Milo 
 
17 Αυγούστου 2010: Ο πρόεδρος 
της Κοινωνικής Δημοκρατίας και 
πρώην ΥΠΕΞ της Αλβανίας (1997-
2002) Paskal Milo, με καταγωγή από 
το χωριό Παλάσσα Χιμάρας, σε συ-
νέντευξη που έδωσε στην αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα «Shekulli», χα-
ρακτήρισε ως «συναισθηματικές» 
τις προτάσεις που διατύπωσε προ-
χθές ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέ-
λης Ντούλες για στελέχωση της 
αστυνομίας Χιμάρας και με Έλλη-
νες μειονοτικούς αστυνομικούς.  
«Η Αλβανία είναι ενιαίο κράτος και 
δεν είναι το κράτος της εποχής του 
1914, όταν της επιβλήθηκε το Πρω-
τόκολλο της Κέρκυρας με τοπική 
χωροφυλακή σύμφωνα με τη θρη-
σκευτική σύνθεση του πληθυσμού 
της περιοχής. Πρόκειται για νοο-
τροπίες που θα πρέπει να ξεπερα-
στούν στην Αλβανία του 21ου αιώ-
να. Η Αλβανία δεν μπορεί να δια-
χωριστεί σε καντόνια. Πρόκειται 
για μια ιδέα η οποία έρχεται σε α-
ντίθεση με τις διαδικασίες ενσωμά-
τωσης τις οποίες η Αλβανία και η 
Βαλκανική επιδιώκει να ολοκληρώ-
σει όσο πιο γρήγορα» - δήλωσε ο 
Milo. Αναφορικά με τα αίτια που 
προκάλεσαν το θάνατο του Γκού-
μα, ο Milo εγείρει μια νέα εκδοχή, η 
οποία δεν είχε ακουστεί μέχρι τώ-
ρα. Σύμφωνα με τον Milo, λοιπόν, 
«πίσω από τον καυγά, ο οποίος είχε 
μέρες που γινόταν, κρύβονται οικο-
νομικά συμφέροντα, αυτά οδήγη-
σαν στον καυγά και στο τραγικό 
αποτέλεσμα. 

 

 
 

Ο πρώην ΥΠΕΞ Paskal Milo 
 
Το περιστατικό δε θα πρέπει να πα-
ρερμηνευτεί, πρέπει να αφήσουμε 
τις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώ-
σουν το έργο τους. Αυτό θα συμ-
βούλευα και στους Έλληνες βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι 
οποίοι βιαστικά και συναισθηματι-
κά προσπάθησαν να δώσουν ευ-
ρωπαϊκές διαστάσεις σε ένα θέμα 
για το οποίο δεν έχει αποφανθεί η 
δικαιοσύνη. Όπως σας είπα, υπάρ-
χουν πολλά στοιχεία που αποδει-
κνύουν ότι πίσω από όλα αυτά στέ-
κει ο ανταγωνισμός για νυχτερινά 
κέντρα» - δήλωσε ο Μίλο. 
Η εφημερίδα «Shekulli» δημοσιεύει 
και τις γνωστές δηλώσεις του βου-
λευτή Shpetim Idrizi, προέδρου του 
Κόμματος για Δικαιοσύνη και Ενό-
τητα (PDU), ο οποίος την ανακοί-
νωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για το 
περιστατικό της Χιμάρας τη θεωρεί 
«ανάμειξη στα εσωτερικά της Αλ-
βανίας».  
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Επιστολή ΥΠΕΞ Meta προς τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ 

 
17 Αυγούστου 2010: Η αλβανική 
πλευρά, σχολιάζει η σημερινή εφη-
μερίδα «Shqip», επέλεξε το διπλω-
ματικό τρόπο για να υπενθυμίσει 
στα Σκόπια ότι πρέπει να σέβονται 
τα δικαιώματα των Αλβανών.  
Ο ΥΠΕΞ Ilir Meta, σύμφωνα με τις 
κυριότερες αλβανικές εφημερίδες, 
έστειλε αυτές τις ημέρες, με την ευ-
καιρία της συμπλήρωσης 9 ετών 
από την υπογραφή της Συμφωνίας 
της Αχρίδας επιστολή προς τον 

Σκοπιανό ομόλογό του Μιλοσόσκι, 
στην οποία μεταξύ άλλων τονίζο-
νται και τα ακόλουθα: «Πιστεύω ότι 
συμμερίζεστε την άποψή μου ότι η 
Συμφωνία της Αχρίδας έχει τερά-
στια σημασία για το μέλλον της 
‘’Δημοκρατίας της Μακεδονίας’’ και 
ότι η πλήρης εφαρμογή της σε όλα 
τα επίπεδα είναι η μοναδική εγγύηση 
για τη διασφάλιση της σταθερότη-
τας, της κατανόησης και της εσωτε-
ρικής καλής πίστης». 

 
 
Προβλήματα με το ιδιοκτησιακό στο μειονοτικό χωριό Κώσταρι 
 

 
 

Το Κώσταρι στο μάτι πρώην αγάδων του 
Δελβίνου και Αργυροκάστρου 

 
18 Αυγούστου 2010: «Ποτέ δεν εί-
χαμε αγάδες στο χωριό μας, ενώ 
σήμερα άτομα με πλαστά έγγραφα 
από Αργυρόκαστρο και Δέλβινο ε-
πιδιώκουν να μας αρπάξουν τους 
βοσκότοπους» - αυτά δηλώνουν, 
σύμφωνα με την εφημερίδα «Shqip», 
οι κάτοικοι του χωριού Κώσταρι, 
επαρχίας Μεσοποτάμου στο νομό 
Αγ. Σαράντα, οι οποίοι είναι Έλλη-
νες μειονοτικοί.  

Τελευταία οι κάτοικοι του χωριού, 
γράφει η εφημερίδα, ήρθαν αντιμέ-
τωποι με τις διεκδικήσεις πρώην 
ιδιοκτητών από Αργυρόκαστρο και 
Δέλβινο που ζητούν τις περιουσίες.  
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χω-
ριού Γιώργο Ζούλη, γράφει η εφη-
μερίδα, οι βοσκότοποι σε δύο λό-
φους του χωριού δόθηκαν σε άλ-
λους ιδιοκτήτες, ενώ σήμερα κινδυ-
νεύει και η πεδιάδα μεταξύ των 
λόφων, για την οποία το χωριό έχει 
τίτλους ιδιοκτησίας.  
Ορισμένοι κάτοικοι του χωριού, 
γράφει η εφημερίδα, δηλώνουν ότι 
βρήκαν στα αρχεία του αλβανικού 
κράτους έγγραφα που αποδεικνύ-
ουν ότι το χωριό τους δεν είχε άλ-
λον ιδιοκτήτη.  
Μολονότι τα έγγραφα τα οποία ε-
πιβεβαιώνουν τα σύνορα του χω-
ριού υπάρχουν, αναφέρουν οι κά-
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τοικοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
αλβανικού κράτους δεν τους τα δί-
νουν.  
Τους ισχυρισμούς των κατοίκων, 
συνεχίζει η εφημερίδα, επιβεβαιώ-
νει και ο έπαρχος Θεμιστοκλής Κα-

ΐσης, ο οποίος δήλωσε ότι μολονότι 
ζήτησε πολλές φορές τα ντοκουμέ-
ντα που προσδιορίζουν τα σύνορα 
του χωριού, κανείς δεν του τα έδω-
σε.

 
 

Δηλώσεις των αρχηγών των παραρτημάτων  
των αλβανικών κομμάτων στη Χιμάρα 

 
18 Αυγούστου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip» αναφέρεται σε 
δηλώσεις που έκαναν σε δημοσιο-
γράφο της οι αρχηγοί των παραρ-
τημάτων Χιμάρας τριών αλβανικών 
πολιτικών κομμάτων, και συγκε-
κριμένα οι: Σάβα Πρίφτι του ΔΚ, 
Στέφο Κοκδήμα του ΣΚ και Πέτρο 
Δήμα του Σοσιαλιστικού Κινήματος 
Ολοκλήρωσης.  
Οι τρεις τους, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, σχολιάζει η εφημερίδα, κα-
τηγορούν τους Ντούλε και Μπολά-
νο ότι επιδιώκουν να πολιτικοποιή-
σουν το περιστατικό για εκλογικές 
σκοπιμότητες.  
Συγκεκριμένα, ο Σάβα Πρίφτι του 
ΔΚ δήλωσε: «Ζητούμε ο δήμαρχος 
Βασίλης Μπολάνος και ο πρόεδρος 
του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες να 
μην παίζουν με τον πόνο των άλ-
λων, να μη μετατρέπουν το περι-
στατικό σε πεδίο πολιτικής διαμά-
χης. Ήμουν ο ίδιος παρών όταν ο 
πατέρας του θύματος ζήτησε να 
αφεθεί ο δρόμος ελεύθερος. Το 
κράτος αντέδρασε, συνέλαβε τους 
δράστες και τους παρέδωσε στη δι-
καιοσύνη.  

Οι κ. Ντούλες και Μπολάνος να 
αφήσουν τη δικαιοσύνη να μιλήσει, 
να εγκαταλείψουν την προπαγάν-
δα, διότι και σήμερα μοιράζουν 
φυλλάδια με τα οποία καλούν τους 
κατοίκους σε διαμαρτυρίες».  
Ο Στέφο Κοκδήμα του ΣΚ δήλωσε: 
«Για τον πολιτικό θόρυβο ευθύνο-
νται τα ΜΜΕ και η υψηλή πολιτική 
των Τιράνων. Σκοτώθηκε σε τρο-
χαίο ένας άνθρωπος, εμείς λυπού-
μαστε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να 
γίνει τόσο μεγάλος θόρυβος. Πολι-
τικές αποχρώσεις δίνουν αυτοί, 
διότι έχουν ανάγκη και προετοιμά-
ζονται για εκλογικές σκοπιμότητες. 
Οι δηλώσεις Ντούλε είναι απαρά-
δεκτες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε 
με τέτοια νοοτροπία, όπου ζητείται 
η αντικατάσταση των Αλβανών με 
Έλληνες μειονοτικούς αστυνομι-
κούς. Εγώ που σας ομιλώ, είμαι Αλ-
βανός». 
Τέλος, ο πρόεδρος του παραρτήμα-
τος του Σοσιαλιστικού Κινήματος 
Ολοκλήρωσης Πέτρο Δήμα δήλωσε: 
«Πρόκειται για έγκλημα, και το έ-
γκλημα έχει μόνο ένα χρώμα, το 
χρώμα του αίματος. Όλοι μας πο-
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νούμε για το χαμό του Αριστοτέλη 
Γκούμα.  
Ο πολιτικός θόρυβος δε γίνεται από 
όλους, εμείς δεν υποστηρίζουμε την 
προπαγάνδα με τέτοια θλιβερά πε-
ριστατικά, εμείς δε στηρίζουμε τις 

εκκλήσεις για ‘’πάγωμα’’ του του-
ρισμού. Πρόκειται για προπαγάνδα 
της ‘’Ομόνοιας’’, η οποία επιδιώκει 
να εκμεταλλευτεί το περιστατικό 
για πολιτικές και εκλογικές σκοπι-
μότητες». 

 
 

Συνέντευξη του αντιπροέδρου της Βουλής Ardian Turku 
 

 
 

Ο Ardian Turku αντιπρόεδρος  
της αλβανικής Βουλής 

 
18 Αυγούστου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Panorama» φιλοξενεί 
ολοσέλιδη συνέντευξη που πήρε 
δημοσιογράφος της από τον αντι-
πρόεδρο της Βουλής Ardian Turku 
(ΔΚ). Δύο από τις ερωτήσεις αφο-
ρούν το περιστατικό της Χιμάρας.  
Στην ερώτηση ποια είναι η άποψή 
του για το περιστατικό της Χιμά-
ρας, ο Turku, αφού το χαρακτηρίζει 
«εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό», 
αποκλείει ωστόσο το ενδεχόμενο ο 
δράστης να οδηγήθηκε από ρατσι-
στικά και ανθελληνικά κριτήρια.  
Σύμφωνα με τον Turku, οι λόγοι 
που οδήγησαν στο τραγικό περι-
στατικό ήταν ασήμαντοι.  

Στην ερώτηση εάν συμμερίζεται 
την άποψη του Ντούλε για στελέ-
χωση της αστυνομίας Χιμάρας και 
με Έλληνες μειονοτικούς αστυνο-
μικούς, ή για αξιοποίηση διεθνών 
εμπειρογνωμόνων προκειμένου να 
διερευνήσουν το περιστατικό, ο 
Turku δηλώνει ότι είναι εντελώς 
αντίθετος.  
Οι προτάσεις Ντούλε, σύμφωνα με 
τον Turku, είναι «ανώριμες», ο 
Ντούλες «επιδιώκει να εκμεταλ-
λευτεί το περιστατικό για πολιτικές 
σκοπιμότητες».  
Η ίδια εφημερίδα φιλοξενεί άρθρο 
του συνεργάτη της Ylber Lili, ο ο-
ποίος, ενώ ζητά την καταδίκη του 
Ilir Muka σύμφωνα με το νόμο, 
σπεύδει να τον «δικαιολογήσει», 
γράφοντας ότι «σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι 
ενήργησε σκόπιμα και με κίνητρο 
το μίσος εναντίον των Ελλήνων».  
Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως «μη 
σοβαρές» τόσο την ανακοίνωση του 
ελληνικού ΥΠΕΞ όσο και τις δηλώ-
σεις του Αρχιεπισκόπου, του προέ-
δρου της «Ομόνοιας» και του προέ-
δρου του ΚΕΑΔ. 
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Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα 
 
18 Αυγούστου 2010: Η «Shqip» και 
άλλες σημερινές εφημερίδες ανα-
φέρονται σε δηλώσεις του βουλευτή 
του ΔΚ Luciano Boci, σύμφωνα με 
τις οποίες «Ο πρόεδρος Topi βιά-
στηκε, αντέδρασε με νευρικότητα 
στο νόμο για τις περιουσίες». Ως 
γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Bamir Topi επέστρεψε στη 
Βουλή, χωρίς να τις υπογράψει, τις 
ρυθμίσεις που η κυβερνητική πλειο-
ψηφία είχε εγκρίνει στο νόμο για 
τις περιουσίες.  
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Boci, η 
εφημερίδα «Shqip» σχολιάζει ότι «το 
ΔΚ ξαναρχίζει τις επιθέσεις ενα-
ντίον του Τόπι».  
Οι κυριότερες σημερινές εφημερί-
δες αναφέρονται σε δηλώσεις έτε-
ρου βουλευτή του ΔΚ, του Dashnor 

Sulla, ο οποίος μεταξύ άλλων δή-
λωσε ότι ο ανασχηματισμός της 
κυβέρνησης, εάν θα γίνει, θα πρέ-
πει να ολοκληρωθεί πριν από τις 
δημοτικές εκλογές του 2011.  
Χθες το ΣΚ μέσω του βουλευτή του 
Eduard Salsi κατηγόρησε πάλι τη 
βουλευτή Albana Vokshi, τον σύζυ-
γό της και τον Rahman Selmanllari 
για «παράνομο πλουτισμό, ως απο-
τέλεσμα εκμετάλλευσης των πολι-
τικών διασυνδέσεων με τον πρω-
θυπουργό».  
Ο Salsi προχώρησε χθες πιο πέρα, 
δηλώνοντας ότι οι εταιρείες των 
Vokshi - Selmanllari επί της ουσίας 
είναι το κάλυμμα, στην πράξη οι 
εταιρείες αυτές ανήκουν στην οικο-
γένεια Berisha. 

  
 
Συνάντηση Βλάχων από Βαλκανικές χώρες  στη Μοσχόπολη 

 

 
 

Μοσχόπολη. Γκραβούρα το 1778 
 
19 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την αλβανική εφημερίδα «Rilindja 
Demokratike», η εορτή του Δεκαπε-

νταύγουστου συγκέντρωσε στην 
Μοσχόπολη (Voskopoja), 20 χιλιό-
μετρα μακριά από την πόλη της 
Κορυτσάς, εκπροσώπους της κοινό-
τητας των Βλάχων από ορισμένες 
χώρες των Βαλκανίων.  
Ο πρόεδρος του Διεθνούς Συμβου-
λίου των Βλάχων Γιάννη Μάντσου, 
χαιρετώντας τους παρευρισκόμε-
νους, δήλωσε τα εξής: «Η ταυτότη-
τα, η γλώσσα και η βλάχικη κουλ-
τούρα είναι διαδεδομένη στην Αλ-
βανία, την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία και σε αρ-
κετές άλλες χώρες του κόσμου».  
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Στη συνάντηση απηύθυναν χαιρε-
τισμό και οι Μίτα Παπούλι, αντι-
πρόεδρος του Συμβουλίου των 
Βλάχων από την ΠΓΔΜ, Στέριο 
Σαμαρά, αντιπρόεδρος του Συμ-
βουλίου στη Ρουμανία, Αρμπέν Λέ-
να, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 
των Βλάχων στην Αλβανία και άλ-
λοι εκπρόσωποι του συλλόγου των 
Βλάχων από τη Βουλγαρία και τη 
Σερβία.  
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πο-
λιτισμού, Τουρισμού, Νέας Γενιάς 
και Αθλητισμού της Αλβανίας Ni-
kolla Lena τόνισε ότι «αυτή είναι η 

πιο σημαντική συνάντηση για τη 
διάδοση της γλώσσας και της βλά-
χικης κουλτούρας».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, βλάχι-
κα μουσικά συγκροτήματα από την 
ΠΓΔΜ, την Ελλάδα, την Αλβανία, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ερ-
μήνευσαν κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης άσματα και χορούς αυτής 
της κοινότητας.  
Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν με 
σύντομα ρεπορτάζ τους και ορι-
σμένοι αλβανικοί τηλεοπτικοί 
σταθμοί.

 
 

Ανακοίνωση του κόμματος των Τσάμηδων PDU   
για το θέμα της Χιμάρας 

 
19 Αυγούστου 2010: Το Κόμμα για 
Δικαιοσύνη και Ενότητα (PDU) με 
πρόεδρο τον Shpetim Idrizi, αναφέ-
ρει η εφημερίδα «Mapo» και άλλες 
αλβανικές εφημερίδες, αντέδρασε 
χθες για δεύτερη φορά για το περι-
στατικό της Χιμάρας μέσω ανακοί-
νωσης τύπου.  
Την πρώτη φορά είχε αντιδράσει με 
δηλώσεις του προέδρου του Shpetim 
Idrizi.  
«Το PDU ανησυχεί για τις εθνικι-
στικές αντιδράσεις που έρχονται 
από κύκλους της ελληνικής μειονό-
τητας στην Αλβανία, αλλά και από 
εθνικιστικούς κύκλους της Ελλά-
δας, οι οποίες θίγουν σοβαρά τους 
ανεξάρτητους αλβανικούς θε-
σμούς. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να 
αφεθεί να συνεχίσει το έργο της, σε 
συνταύτιση με τις επαγγελματικές 

αρχές και τους αλβανικούς νόμους. 
Οι γείτονές μας του νότου, οι επι-
κεφαλής των οργανώσεων της ελ-
ληνικής μειονότητας και ο Αρχιεπί-
σκοπος της Αλβανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας θα πρέπει να δείξουν 
αυτοσυγκράτηση ως προς την πο-
λιτικοποίηση αυτού του εγκλήμα-
τος και να σεβαστούν τους διεθνείς 
κανόνες της μη ανάμειξης στα ε-
σωτερικά των ανεξάρτητων αλβα-
νικών θεσμών. Ο εθνικισμός που 
εκδήλωσαν οι επικεφαλής του 
ΚΕΑΔ και της ‘’Ομόνοιας’’ ξεπέρα-
σε τα όρια και της ελληνικής κυ-
βέρνησης, η οποία δε δίστασε χθες 
να τους επικρίνει για τη στάση τους 
αυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις ρα-
τσισμού και ξενοφοβίας όπου αλ-
βανοί δολοφονήθηκαν από πολίτες 
ελληνικής εθνικότητας ή υπηκοό-
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τητας, ο Αρχιεπίσκοπος τήρησε 
σιωπή. Είναι η στιγμή ο Μακαριό-
τατος να αντιδράσει ή να μην αντι-
δράσει, με τον ίδιο τρόπο και για 
όλες τις κοινότητες, να καταδικάσει 

κάθε πράξη ή να σιωπήσει για κάθε 
πράξη» - αναφέρεται στην ανακοί-
νωση του PDU. 
 

 
 

Δημοσιεύματα περί πυροβολισμών χθες βράδυ στη Χιμάρα 
 
19 Αυγούστου 2010: Χθες, σημειώ-
νει η σημερινή εφημερίδα «Mapo», 
κυκλοφόρησαν φήμες ότι στην ε-
θνική οδό που οδηγεί από Αυλώνα 
προς Χιμάρα, σε σημείο κοντά στην 
είσοδο της Χιμάρας, ακούστηκαν 
πυροβολισμοί.  
Αστυνομικοί από την Αστυνομική 
Διεύθυνση Αυλώνας, συνεχίζει η 
εφημερίδα, πήγαν στο σημείο και 
βρήκαν επί της εθνικής οδού τρεις 
κάλυκες από σφαίρες πιστολιού.  
Η αστυνομία ρώτησε πολλούς κα-
τοίκους της περιοχής, μόνο ένας 
από αυτούς όμως δήλωσε ότι άκου-
σε πυροβολισμούς και είδε δύο αυ-
τοκίνητα που κινούνταν προς τη 
Χιμάρα.  
Η αστυνομία, γράφει η εφημερίδα, 
έχει υπόνοιες ότι πρόκειται για ένα 
τέχνασμα από άγνωστους δράστες.  
Οι υπόνοιες αυτές στηρίζονται στο 
γεγονός ότι οι κάλυκες βρέθηκαν 
σε απόσταση 40 εκατ. ο ένας από 
τον άλλο, κάτι αδύνατο εάν οι πυ-
ροβολισμοί έγιναν από αυτοκίνητο 
που κινούνταν στην εθνική οδό.  
Η Αστυνομία Αυλώνας, σημειώνει 
η εφημερίδα, διερευνά για «παρά-
νομη οπλοκατοχή», «διατάραξη της 
δημόσιας τάξης» αλλά και για 
«ψευδή καταγγελία», διότι υπάρ-

χουν υπόνοιες ότι πρόκειται απλώς 
για ένα στημένο περιστατικό, για 
ένα τέχνασμα.  
Στο περιστατικό, συνεχίζει η εφη-
μερίδα, αναφέρθηκε και το Βορει-
οηπειρωτικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(www.nenanews.eu), το οποίο μετέ-
δωσε: «Δύο αυτοκίνητα κινούμενα 
με μεγάλη ταχύτητα από Αυλώνα 
προς Αγ. Σαράντα πυροβόλησαν 
τρεις φορές έξω από την οικία του 
αείμνηστου Αριστοτέλη Γκούμα. Η 
κίνηση μεταφράζεται ως απόπειρα 
εκφοβισμού κατά της οικογένειας 
του φονευθέντος και της χιμαριώ-
τικης κοινότητας».  
Εντελώς διαφορετικές όμως, ση-
μειώνει η ίδια εφημερίδα, είναι οι 
δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος 
Χιμάρας Βασίλης Μπολάνος, ο ο-
ποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία 
με δημοσιογράφο της εφημερίδας 
επισήμανε ότι η κατάσταση στη Χι-
μάρα είναι ήρεμη και δε σημειώθη-
καν πυροβολισμοί.  
Οι αντιφατικές πληροφορίες, πά-
ντως, σχολιάζει καταλήγοντας η 
εφημερίδα, αποδεικνύουν ότι θα 
χρειαστεί χρόνος για την εξομά-
λυνση της κατάστασης στη Χιμάρα 
μετά από το θάνατο του Αριστοτέ-
λη Γκούμα.  
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Στο ίδιο θέμα αναφέρεται σύντομα 
και η εφημερίδα «Standart», η οποία 
δίνει την εκδοχή ότι οι κάλυκες 
προέρχονταν από όπλο τύπου κα-

λάσνικοφ, ενώ αναφέρεται και στις 
πληροφορίες του πρακτορείου 
www.nenanews.eu.

 
 

Δημοσιεύματα για το θέμα της Χιμάρας 
 

19 Αυγούστου 2010: Η αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα «Shekulli» δη-
μοσιεύει στο σημερινό της φύλλο 
άρθρο του συνεργάτη της Ulsi 
Manja με τίτλο: «Μέχρι πότε η Χι-
μάρα;», στο οποίο αναφέρει ότι τα 
κίνητρα των επεισοδίων που ση-
μειώνονται στη Χιμάρα είναι πολι-
τικά, γι’ αυτό και τα προληπτικά 
μέτρα που οφείλει να λάβει το κρά-
τος θα πρέπει να είναι πολιτικά και 
όχι ποινικά.  
Η εφημερίδα κατηγορεί τον πρω-
θυπουργό Berisha για δουλοπρέ-
πεια έναντι της ελληνικής πολιτι-
κής.  
Στη συνέχεια η εφημερίδα καλεί 
τον Berisha «να στείλει στο σπίτι ή 
στο δικαστήριο τον Μπολάνο», τον 
οποίο κατηγορεί ότι «υποδαυλίζει 
την αυτονομία της Χιμάρας και 
καλλιεργεί το εθνικό μίσος».  
Συγκρίνει τον Μπολάνο με τους 
βάσκους της Ισπανίας και τις απο-
σχιστικές τους τάσεις. Τέλος, κατη-
γορεί τον υπουργό Εσωτερικών 
Lulzim Basha, ο οποίος «έστειλε στα 
κελιά τους νεαρούς» και επικήρυξε 
το δράστη με 20.000 δολάρια.  
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα 
«Metropol» δημοσιεύει σχόλιο του 
συνεργάτη της Roland Beqiraj με 
τίτλο: «Το έγκλημα του Ilir Muka 

και τα εγκλήματα Ντούλε-
Μπολάνου», στο οποίο τονίζει ότι 
«το περιστατικό της Χιμάρας ήταν 
ένας καβγάς χονδροκέφαλων νεα-
ρών, ενώ τα σχόλια που ακολούθη-
σαν ήταν μια δόλια εκμετάλλευση 
από πλευράς των σκοτεινών εθνι-
κιστικών ελληνικών κύκλων».  
Ο δράστης Ilir Muka, το θύμα Αρι-
στοτέλης Γκούμας και οι φίλοι τους, 
σύμφωνα με τον αρθρογράφο, είναι 
θύματα της πολιτικής της ελληνι-
κής ξενοφοβίας, η οποία στην Αλ-
βανία εκπροσωπείται από τους 
Ντούλε-Μπολάνο. Οι δύο αυτοί, 
προκειμένου να διευρύνουν το χάρ-
τη της ελληνικής μειονότητας στην 
Αλβανία, συνεχίζει το σχόλιο της η 
«Metropol», στήνουν διάφορες ιστο-
ρίες και εκμεταλλεύονται διάφορα 
περιστατικά.  
Η εφημερίδα στη συνέχεια καταλο-
γίζει ευθύνες στους Ντούλε-
Μπολάνο για τα επεισόδια σε 
προηγούμενες δημοτικές εκλογές 
στη Χιμάρα, για τις εκταφές στην 
Κοσίνα Πρεμετής, για την αποκα-
θήλωση των πινακίδων στην εθνι-
κή οδό στη Χιμάρα κ.α.  
Περιέργως, συνεχίζει η εφημερίδα, 
η Γενική Εισαγγελία σιωπά για ό-
λες αυτές τις συνταγματικές παρα-
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βάσεις και τις αντιαλβανικές εκ-
κλήσεις των Ντούλε-Μπολάνου.  
Καταλήγοντας η εφημερίδα επιση-
μαίνει ότι η δολοφονία του Γκούμα 
είναι ένα κοινό έγκλημα, οι Ντού-
λες-Μπολάνος, όμως, έχουν δια-
πράξει συνταγματικά εγκλήματα 
στην Αλβανία.  
Η εφημερίδα «Telegraf» αναδημοσι-
εύει στο σημερινό της φύλλο πα-
λαιότερη μελέτη της βρετανίδας 
Miranda Vickers για την Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία 
(http://www.da.mod.uk/publications/
sf-publications), στην οποία, σε γε-
νικές γραμμές, υιοθετεί τις επίση-
μες αλβανικές θέσεις σε σχέση με 
τη μειονότητα, π.χ. για το εκπαι-
δευτικό και το ιδιοκτησιακό ζήτημα.  
Η Vickers επισημαίνει ότι στις ελ-
ληνοαλβανικές σχέσεις υφίστανται 

τρία προβλήματα: το καθεστώς των 
Αλβανών μεταναστών στην Ελλά-
δα, το «τσάμικο» και το θέμα της 
Ελληνικής Μειονότητας στην Αλ-
βανία και, καταλήγοντας, γράφει: 
«Ιστορικά, η Ελληνική Μειονότητα 
στην Αλβανία είχε πολλά παράπο-
να εναντίον των αλβανικών κυβερ-
νήσεων, σήμερα, όμως, τα πιο ση-
μαντικά θέματα που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ελήφθησαν 
υπόψη από την αλβανική κυβέρνη-
ση και υπάρχουν ελπίδες για μια 
νέα φάση στις ελληνοαλβανικές 
σχέσεις, γι΄ αυτό και η Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία μπορεί 
πράγματι να γίνει μάλλον μια γέ-
φυρα μεταξύ των δύο χωρών παρά 
παράγοντας διαφορών». 

 
 

Δηλώσεις πρωθυπουργού Berisha για τον τουρισμό 
 
19 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την αλβανική εφημερίδα «Shqip» ο 
πρωθυπουργός Sali Berisha δήλωσε 
χθες ότι ο τουρισμός φέτος είναι 
μια από τις κύριες πηγές εσόδων 
της αλβανικής οικονομίας.  
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ber-
isha, για πρώτη φορά στην Αλβανία 
έχουν εισέλθει περισσότεροι επι-
σκέπτες σε σχέση με τους ντόπιους 
κατοίκους, εκτιμώντας τον αριθμό 
αυτό σε 3,5 εκατ. επισκέπτες.  
Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι αυτό 
οφείλεται στις μεγάλες επενδύσεις 
στον τουρισμό και στα καλά χαρα-
κτηριστικά στοιχεία που διαθέτει η 

χώρα, στα οποία ο πρωθυπουργός 
Berisha συμπεριέλαβε και το καλό 
φαγητό.  
Για τις δηλώσεις αυτές του πρωθυ-
πουργού Berisha, ωστόσο, αντέδρα-
σε μετά από λίγο εκ μέρους του ΣΚ 
η βουλευτής Mimi Kodheli, η οποία 
αμφισβήτησε την ακρίβεια του α-
ριθμού που παρουσίασε ο πρωθυ-
πουργός Berisha, υποστηρίζοντας 
ότι στο νούμερο αυτό περιλαμβάνε-
ται και μεγάλος αριθμός ανθρώ-
πων που δεν εισήλθαν στην Αλβα-
νία για τουριστικούς σκοπούς. 
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Δημοσιεύματα για τις εξελίξεις στην περιοχή 

 
19 Αυγούστου 2010: Σε σημερινό 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Shqip» 
αναφέρεται ότι στην περιοχή της 
Βόρειας Μιτροβίτσας κυκλοφορεί 
μια δήλωση υπέρ της ανακήρυξης 
της ανεξαρτησίας των σερβικών 
κοινοτήτων από το Κοσσυφοπέδιο.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συ-
ντάκτες της δήλωσης, η οποία γίνε-
ται στο όνομα της αποκαλούμενης 
«Ένωσης των κοινοτήτων της αυ-
τόνομης επαρχίας του Κοσσυφοπε-
δίου και των Μετοχίων», είναι ά-
γνωστοι.  
Το επίσημο Βελιγράδι και οι σέρβοι 
πολιτικοί ηγέτες του Κοσσυφοπεδί-
ου έχουν κρατήσει απόσταση, σύμ-
φωνα με την εφημερίδα, υποστηρί-
ζοντας ότι αυτοί που έχουν κάνει 
αυτή την πράξη δε θέλουν το καλό 
των σέρβων του Κοσσυφοπεδίου.  
Από την άλλη πλευρά ο υπουργός 
Εσωτερικών του Κοσσυφοπεδίου 
Bajram Rexhepi δήλωσε ότι η πράξη 
αυτή συνιστά πρόκληση και απειλή 
για το Κοσσυφοπέδιο.  
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ο 
αντιπρόεδρος του κόμματος Συμ-
μαχία για το Μέλλον του Κοσσυ-
φοπεδίου Ardian Gjini υποστήριξε 

σε δηλώσεις του ότι σε τουλάχιστον 
τρεις δυτικές χώρες και σε μια χώρα 
της περιοχής, εκπρόσωποι της κυ-
βέρνησης του Κοσσυφοπεδίου, που 
ξεκινούσαν από το επίπεδο των 
συμβούλων και έφταναν ως τον 
πρωθυπουργό της χώρας, πραγμα-
τοποίησαν μυστικές συναντήσεις 
με εκπροσώπους της Σερβίας.  
Ο Gjini υποστήριξε ότι δε θα ανα-
φέρει τα ονόματα εκείνων που 
πραγματοποίησαν συναντήσεις, 
επειδή έχει υποσχεθεί να μην τα 
αναφέρει.  
Τέλος, πάντα σύμφωνα με την 
«Shqip», ο υπουργός για το Κοσσυ-
φοπέδιο στην κυβέρνηση του Βελι-
γραδίου Γκόραν Μπογκντάνοβιτς 
ζήτησε την έναρξη έρευνας σχετικά 
με τη δήλωση του προέδρου της 
κοινότητας του Πρέσεβο Ragmi 
Mustafa, με την αιτιολογία πως τα 
όσα είπε αποτελούν καταπάτηση 
του Συντάγματος της Σερβίας.  
Ο Μπογκντάνοβιτς προέβη στην 
παραπάνω αναφορά, μετά από δή-
λωση του Mustafa ότι η συμπεριφο-
ρά των Αλβανών στο Πρέσεβο θα 
είναι όμοια με τη συμπεριφορά των 
Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου. 

 
 

«Τα τύμπανα του Ντούλε και του Μπολάνου» 
 

20 Αυγούστου 2010: Η αντιπολι-
τευόμενη εφημερίδα «Shekulli» φι-
λοξενεί στο σημερινό της φύλλο 
άρθρο για τη Χιμάρα του καθηγητή 

Ago Neza, με τίτλο: «Τα τύμπανα 
του Ντούλε και του Μπολάνου».  
Στο άρθρο αναφέρεται αρχικά ότι 
«ιστορικά η οδύσσεια των προκλή-
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σεων της γειτονικής χώρας είχε ε-
πεκτατικά κίνητρα για την αποκα-
λούμενη Βόρειο Ήπειρο της Αλβα-
νίας».  
Στη συνέχεια ο Neza αναφέρει: «Έ-
χοντας στη μνήμη το επεισόδιο των 
ελλήνων στρατιωτών τον Απρίλιο 
του 1994 σε χωριό του Αργυροκά-
στρου, τις μακάβριες δολοφονίες 
οπαδών, τα τραγούδια των Ελλή-
νων στρατιωτών, την υπόθεση 
‘’Μπολάνου’’ για τον εξελληνισμό 
της περιοχής της Χιμάρας, τους ι-
σχυρισμούς για ελληνικά κοιμητή-
ρια σε τέσσερις πόλεις της νότιας 
Αλβανίας, την ίδρυση ελληνικών 
σχολείων σε όλες τις περιοχές της 
Αλβανίας, την απόκτηση των θα-
λάσσιων συνόρων και μέχρι το πο-
λιτικό ή εθνικό φόντο που θέλουν 
να δώσουν στην περίπτωση της 
απώλειας του νέου Χιμαριώτη, οι 
«πολιτικοί χορηγοί» όπως ο πρόε-
δρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες 
και ο «άγιος» κ. Γιαννουλάτος αγα-
νάκτησαν κυρίως για την απώλεια 
της ζωής του μειονοτικού Αριστο-
τέλη Γκούμα, όχι από ανθρωπισμό 
αλλά επειδή το «μπερδεύουν» με το 
θέμα της ελληνικής εθνικότητας. 
Έχουν υπάρξει πιο τραγικές περι-
πτώσεις (χωρίς να επιθυμούμε να 
επισκιάσουμε το συμβάν με το νεα-
ρό Χιμαριώτη) και ούτε τα τύμπανα 
του Ντούλε, και ούτε τα «ντουφέ-
κια» του Αρχιεπίσκοπου Γιαννου-
λάτου δεν έχουν ακουστεί να χτυ-
πούν. Το άλλοθι για την ελληνική 
εθνικότητα του νεαρού Χιμαριώτη 
κάνει το εθνικό φίλτρο που βρίσκε-
ται στα κεφάλια των μειονοτικών 

πολιτικών να ανάψει την τηλεοπτι-
κή γνώμη, ευαισθητοποίησαν το 
ελληνικό ΥΠΕΞ και τον πρόεδρο 
Ντούλε, όπου ο θυμός του φτάνει 
στη διατύπωση αιτήματος για επι-
χειρησιακού χαρακτήρα μέτρα, με 
τοποθέτηση ελλήνων αστυνομικών 
στη Χιμάρα, διεθνοποίηση της επί-
λυσης των διαφωνιών των νεαρών 
σε διεθνείς οργανισμούς και 
ξεσηκωμό διαμαρτυρίας της 
κοινότητας της Δρόπολης».  
Από την άλλη πλευρά, ο Neza α-
σκεί κριτική στην αλβανική κυβέρ-
νηση γράφοντας τα εξής: «Αλλά 
αυτό που ανησυχεί περισσότερο 
είναι το κωφάλαλο αλβανικό κρά-
τος. Η Αλβανία δεν έχει αναγνωρί-
σει ποτέ ισότητα στις σχέσεις με 
την Ελλάδα. Έχει αρνηθεί το «τσά-
μικο» ζήτημα, έχουν σκοτωθεί δε-
κάδες Αλβανοί, τους έχουν αρνηθεί 
όχι μόνο την παιδεία, αλλά την ε-
θνικότητα, την ονομασία και τη 
γλώσσα και αισθάνονται ορφανοί 
και απροστάτευτοι από το αλβανι-
κό κράτος. Για όλη αυτή την κατά-
σταση που έχει σπείρει τις ρίζες 
των διαφωνιών και του μίσους με-
ταξύ των εθνοτήτων υπάρχουν ε-
νεργοί παράγοντες που έχουν παί-
ξει το εμπνευσμένο ρόλο τους, ό-
πως το δίδυμο Ντούλες-Μπολάνος. 
Το σφάλμα δεν έγκειται ούτε στον 
Ντούλε ούτε στον Μπολάνο, αλλά 
στον χαλασμένο μηχανισμό του 
κράτους και της αλβανικής πολιτι-
κής, ακριβώς στον νευραλγικό 
«κόμβο» της ισότητας μεταξύ κρα-
τών με τη γείτονα χώρα». 
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Δύο άρθρα για το περιστατικό στη Χιμάρα 

 
20 Αυγούστου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip» φιλοξενεί δυο 
άρθρα σχετικά με το πρόσφατο πε-
ριστατικό στη Χιμάρα. 
 Το πρώτο άρθρο φέρει την υπο-
γραφή του Daut Gumeni, πρώην 
προξένου της Αλβανίας στα Ιωάν-
νινα, ο οποίος αρχικά αντιτίθεται 
στις δηλώσεις του δημάρχου Χιμά-
ρας Βασίλη Μπολάνου για το περι-
στατικό και στη συνέχεια τον κατη-
γορεί ότι «έχει κλέψει εδαφικές ε-
κτάσεις στη Χιμάρα» και πως «δια-
θέτει βίλα στη Αθήνα» και ότι «τώ-
ρα έχει και την εξουσία να ανασχέ-
σει και τον τουρισμό της Χιμάρας».  
Ο Gumeni ασκεί κριτική επίσης και 
στο ελληνικό ΥΠΕΞ, υποστη-
ρίζοντας ότι βιάστηκε να πάρει θέ-
ση για το περιστατικό, καθώς θα 
έπρεπε αρχικά να περιμένει τα πο-
ρίσματα των εμπειρογνωμόνων.  
Ο Gumeni τέλος γράφει ότι «αυτό 
το δυσάρεστο εγκληματικό παιχνίδι 
με την απώλεια και μιας ανθρώπι-
νης ζωής γίνεται από ανίκανους 
πολιτικούς και γίνεται μόνο και 
μόνο για να διατηρηθούν η εξουσία 
στα Τίρανα και η βίλα στην Αθή-
να». Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα 

το άρθρο του Ylli Pollovina έχει τίτ-
λο: «Ούτε θύμα, ούτε εθνικός ήρω-
ας».  
Το άρθρο αναφέρεται κυρίως στη 
συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας 
και της Αλβανίας, εξαίρει την ιστο-
ρικά αποδεδειγμένη ικανότητα των 
δύο λαών να συνυπάρχουν και συ-
νιστά να μη δίνεται σημασία σε τέ-
τοια γεγονότα.  
Ο Pollovina γράφει, μεταξύ άλλων: 
«Η ιστορία συνύπαρξης των Αλβα-
νών με τους μειονοτικούς είναι λίγο 
να ονομαστεί ως μια περίπτωση 
θετικού παραδείγματος για τα 
Βαλκάνια των πολλών εθνοτήτων 
(...).  
Η συνύπαρξη μεταξύ των λαών 
αποτελεί εγγενές χάρισμα στον 
άνθρωπο, πιο παλιό από το κράτος 
και το έθνος, πιο αρχαίο από την 
πολιτική, τη λογοτεχνία ή την ε-
παγγελματική τέχνη.  
Οι Έλληνες και οι Αλβανοί είναι 
δυο αυτόχθονες λαοί αυτής της 
χερσονήσου και εάν έχουν ιδιαιτέ-
ρως πολλά κοινά μεταξύ τους, λέ-
ξεις, εκφράσεις, θεούς, ενδύματα, 
έθιμα, λαογραφία, αυτό έχει συμβεί 
επειδή έχουν συνυπάρξει». 

 
 

Δηλώσεις προέδρου ΣΚ Edi Rama για το περιστατικό  
στη Χιμάρα 

 
20 Αυγούστου 2010: Σήμερα το με-
σημέρι, κατά τη διάρκεια της τακτι-
κής εβδομαδιαίας συνάντησής του 

με εκπροσώπους των ΜΜΕ ο πρόε-
δρος του ΣΚ Edi Rama, απαντώντας 
σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετι-
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κά με τη θέση του ΣΚ για το πρό-
σφατο περιστατικό στη Χιμάρα και 
αν και πώς σχολιάζει τη στάση του, 
συμμαχικού προς το ΣΚ, ΚΕΑΔ για 
το θέμα, ο Rama δήλωσε:  
«Η θέση του ΣΚ είναι δημόσια 
γνωστή, δεν έχω τίποτα άλλο να 
προσθέσω, χωρίς καμιά αμφιβολία 
εμείς και σε αυτήν όπως και σε κά-
θε άλλη περίπτωση παραμένουμε 
πιστοί στην αρχή της αφοσίωσης 
στην αλήθεια, πριν από την αρχή 
της αφοσίωσης στο κόμμα. Θέλω 
να πω με αυτό ότι εμείς δεν πολιτι-
κοποιούμε, ούτε κάνουμε κατάχρη-
ση με καμιά υπόθεση όπου η αλή-
θεια είναι το πιο σημαντικό πράγ-
μα και όπου πριν να βγει η αλήθεια 
κάθε τι άλλο δεν είναι παρά κα-
πνός που εμποδίζει να βγει στο φως 
η αλήθεια. Και για όλους αυτούς 
που τολμούν να εμφανίσουν το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα ως αναποφάσι-
στο στο χειρισμό θεμάτων που α-
φορούν άμεσα εκφάνσεις μεγάλες 
ή συμβολικές του εθνικού συμφέ-
ροντος, εγώ σας υπενθυμίζω ότι 
είναι μόνο χάρη στο θάρρος του ΣΚ 
που σήμερα η Αλβανία δεν έχει χά-
σει ούτε ένα κομμάτι του εδάφους 
της. Όταν ήρθε η στιγμή να προ-

στατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέ-
ροντα, εμείς αποδείξαμε ότι για 
εμάς το εθνικό συμφέρον είναι ιερό, 
και ότι αυτό προστατεύεται με τη 
δύναμη της βούλησης και το θάρ-
ρος της πράξης. 
 

 
 

O πρόεδρος του ΣΚ Αλβανίας Edi Rama 
 
«Ο εθνικισμός είναι το τελευταίο 
καταφύγιο των μασκαράδων», λέει 
μια έκφραση, ο πατριωτισμός είναι 
εκείνος που ωθεί τα έθνη και τις 
χώρες προς τα εμπρός και είναι χά-
ρη στον πατριωτισμό που προοδεύ-
ουν τα έθνη και οι χώρες, ενώ κάθε 
είδους εθνικισμός αποτελεί μεγάλο 
κίνδυνο όχι μόνο για το σφετερισμό 
της αλήθειας, αλλά και για το σφε-
τερισμό του δρόμου της ανάπτυξης, 
της ευημερίας και της συνύπαρξης 
μεταξύ των ανθρώπων». 

 
 

Δημοσίευμα στην εφημερίδα «Gazeta Shqiptare» 
 

20 Αυγούστου 2010: Η εφημερίδα 
«Gazeta Shqiptare», (η συγκεκριμένη 
εφημερίδα είναι ιταλικών συμφε-
ρόντων, η οποία κατά κανόνα πρω-
τοστατεί μεταξύ των αλβανικών 
ΜΜΕ στη δημιουργία ανθελ-

ληνικού κλίματος, όπως συνέβη με 
τα κοιμητήρια των Ελλήνων 
στρατιωτών του πολέμου 1940-1941, 
τη συμφωνία για την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων 
ζωνών και άλλα) δημοσιεύει σήμε-
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ρα πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ του, 
γνωστού στην για την ανθελληνική 
του στάση, δημοσιογράφου Ted 
Blushi, ο οποίος αναφέρεται σε πα-
λαιότερο ειδικό ειδησεογραφικό 
δελτίο της Γενικής Γραμματείας Ε-
πικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης για την Αλβανία, το 
οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.  
Ο Blushi παρουσιάζει στις εσωτερι-
κές σελίδες της εφημερίδας το πε-
ριεχόμενο του δελτίου, το οποίο 
αναφέρεται στην παρουσίαση δια-
φόρων θεμάτων εκείνης της επο-

χής, ελληνικού και γενικού ενδια-
φέροντος, από τα αλβανικά ΜΜΕ.  
Ο Blushi σχολιάζει, μεταξύ άλλων, 
ότι στο δελτίο επισημαίνεται η αρ-
νητική στάση που τηρούν οι αλβα-
νικές εφημερίδες για θέματα ελλη-
νικού ενδιαφέροντος και προσθέτει 
ότι «τα αλβανικά ΜΜ.Ε είναι αντι-
κείμενο μόνιμης ανάλυσης από 
πλευράς της κυβέρνησης των Αθη-
νών, ως προς τον τρόπο με τον ο-
ποίο χειρίζονται θέματα που αφο-
ρούν την Ελλάδα, την ελληνική 
μειονότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Α-
ναστάσιο αλλά και την αποκαλού-
μενη Βόρειο Ήπειρο». 

 
 

Διαγκωνισμός Berisha-Topi για την ομιλία  
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

 
20 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
σημερινό δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας «Shqip» λίγες εβδομάδες πριν 
από την αναχώρηση της επίσημης 
αντιπροσωπείας της Αλβανίας για 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, α-
κόμη δεν έχει καθοριστεί ποιος θα 
μιλήσει στην Γ.Σ. ως επικεφαλής 
της αλβανικής αποστολής.  
Το ΥΠΕΞ δεν έχει ολοκληρώσει την 
σύνθεση της επίσημης αποστολής, 
τόσο για λόγους ασφάλειας, αλλά 
και γιατί, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα, γίνεται γνωστό πως στην Νέα 
Υόρκη θα παρευρίσκονται ο πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Bamir Topi, ο 
πρωθυπουργός Sali Berisha και ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
ΥΠΕΞ Ilir Meta.  

Η σύνθεση της αλβανικής αντιπρο-
σωπείας στη Γ.Σ. του ΟΗΕ, σχολιά-
ζει η εφημερίδα, παραμένει ακόμη 
αντικείμενο «συγκρούσεων» μετα-
ξύ των κύριων θεσμών.  
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το 
θέμα του Κοσσυφοπεδίου αναμέ-
νεται να βρεθεί στο επίκεντρο της 
διπλωματικής ατζέντας των αξιω-
ματούχων της Αλβανίας στη Γ.Σ. 
του ΟΗΕ, καθώς το Βελιγράδι έχει 
καταθέσει στον ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσ-
ματος για το θέμα του Κοσσυ-
φοπεδίου, το οποίο αναμένεται να 
συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση, 
ενώ από την πλευρά της η Αλβανία 
αναμένεται να καταβάλει προς-
πάθειες για να μην εγκριθεί το ψή-
φισμα.  
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Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο α-
ντιπρόεδρος και ΥΠΕΞ Ilir Meta έ-
κανε γνωστό χθες πως η Αλβανία 
ζήτησε από τη Σερβία να αποσύρει 

το σχέδιο ψηφίσματος για το Κοσ-
συφοπέδιο, καθώς, όπως τόνισε ο 
Meta, δε συμφωνεί με τον «μονο-
μερή» του χαρακτήρα. 

 
 

Εντολή για ενίσχυση των μέτρων φύλαξης  
των τραπεζών στα Τίρανα 

 
20 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip» η αστυνομία 
Τιράνων πρόκειται να διενεργεί 
κάθε μια ώρα περιπολίες ελέγχου 
στον εξωτερικό χώρο των τραπε-
ζών. Αυτό αποφασίστηκε στο πλαί-
σιο μέτρων που έχουν ληφθεί σε 
όλη την πρωτεύουσα με σκοπό την 
πρόληψη των ληστειών.  

Τα μέτρα αυτά λήφθηκαν βάσει ε-
ντολής που εξέδωσε ο αστυνομικός 
διευθυντής των Τιράνων, ενώ και οι 
ιδιωτικές δυνάμεις ασφάλειας των 
τραπεζών έχουν ενισχύσει τα μέ-
τρα φύλαξης.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, εντός 
του 2010 έχουν σημειωθεί στα Τίρα-
να πέντε ένοπλες ληστείες σε τρα-
πεζικά υποκαταστήματα. 

 
 

Δηλώσεις πρωθυπουργού Berisha  
για οικονομία - εξαγωγές 

 
21 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Mapo» από την πό-
λη της Κορυτσάς όπου βρέθηκε 
χθες ο πρωθυπουργός της Αλβανί-
ας Sali Berisha δήλωσε πως η Αλβα-
νία θα μετατραπεί σε τουριστικό 
προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας.  
Ο Berisha εγκαινίασε χθες τη νέα 
οδό-δακτύλιο της Κορυτσάς, επέν-
δυση της αλβανικής κυβέρνησης 
ύψους 11,5 εκατ. λεκ.  
Σύμφωνα με τον Berisha, η αύξηση 
των επενδύσεων και η προοδευτική 
ανάπτυξη της αλβανικής οικονομί-
ας δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης στη 

χώρα και ειδικά στον τουρισμό, που 
παραμένει προτεραιότητα.  
Ο πρωθυπουργός παρευρέθη επί-
σης στην τελετή εγκαινίων του κτι-
ρίου του εργοστασίου της αλβανι-
κής μπύρας «Korca», ιδιωτικής ε-
πένδυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ.  
Σύμφωνα με τον Berisha οι επενδύ-
σεις αυτές είναι αποδείξεις της «κε-
ραυνοβόλας ανάπτυξης» της αλβα-
νικής οικονομίας.  
Ο Berisha σημείωσε ακόμη ότι «έ-
χουν ληφθεί αποφάσεις για βαθιές 
μεταρρυθμίσεις και θα εφαρμο-
στούν σύντομα, το φθινόπωρο. Ε-
μείς θα κάνουμε τα πάντα, δε θα 
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σταματήσουμε έως ότου η Αλβανία 
να σταθεί στην κορυφή όσον αφορά 
το επιχειρηματικό κλίμα».  

Ο πρωθυπουργός, τέλος, δήλωσε 
ότι καμία άλλη χώρα δεν έχει αλ-
λάξει τόσο γρήγορα όσο η Αλβανία.

 
 

Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα 
 

22 Αυγούστου 2010: Όπως σχολιά-
ζει στο σημερινό της φύλλο η εφη-
μερίδα «Shqip», η επίλυση της πολι-
τικής κρίσης παραμένει καθοριστι-
κή προϋπόθεση για την ομαλότητα 
στη χώρα.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στα 
συνεχή αιτήματα του Σοσιαλιστι-
κού Κινήματος Ολοκλήρωσης μέσω 
του γραμματέα δημοσίων σχέσεων 
Ardit Cela για συνεργασία των 
κομμάτων για το θέμα της εκλογι-
κής μεταρρύθμισης απάντησε χθες 
η βουλευτής του ΣΚ Eglantina 
Gjermeni, η οποία δήλωσε ότι «η 
πλήρης και χωρίς χρονοτριβή δια-

φάνεια των εκλογών είναι όρος κά-
θε συνεργασίας του ΣΚ με την άλ-
λη πλευρά. Μόνο η διαφάνεια των 
προηγούμενων εκλογών είναι εγ-
γύηση για τις επόμενες εκλογές. 
Να ξεχάσει το τραπέζι της συνερ-
γασίας και μια νέα νομική μεταρ-
ρύθμιση όποιος δεν έχει κουράγιο 
να καθίσει στο τραπέζι της διερεύ-
νησης όλων των καταπατήσεων 
του υφιστάμενου εκλογικού νόμου. 
Στους Αλβανούς δε λείπουν οι νό-
μοι, αλλά η εξουσία που θα εφαρ-
μόζει αυτούς τους νόμους στην 
πράξη».

 
 

Συναίνεση ζητά το ΔΚ για την δημιουργία Κοινοβουλευτικής 
Εξεταστικής Επιτροπής για τις περιουσίες των βουλευτών  

 

 
 

Το αλβανικό Κοινοβούλιο 
 
22 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την «Shqip» και άλλες σημερινές 

αλβανικές εφημερίδες, το ΔΚ ζήτη-
σε χθες μέσω του βουλευτή Luciano 
Boci από τον πρόεδρο του ΣΚ Edi 
Rama συναίνεση για τη δημιουργία 
κοινοβουλευτικής εξεταστικής επι-
τροπής για τις περιουσίες των βου-
λευτών των δύο μεγάλων παρατά-
ξεων.  
Το ΔΚ έκανε επίσης επίθεση στον 
πρόεδρο του ΣΚ και παράλληλα 
δήμαρχο Τιράνων Edi Rama σχετι-
κά με υποθέσεις διαφθοράς που, 
κατά το ΔΚ, αγγίζουν τον ίδιο με 
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την ιδιότητά του ως δημάρχου Τι-
ράνων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφω-
να με την εφημερίδα «Shqip», η βου-
λευτής του ΔΚ Albana Vokshi 
κατηγόρησε χθες τον Ράμα ότι εδώ 
και 12 χρόνια κρύβει από τους πο-
λίτες των Τιράνων και από όλη την 
Αλβανία την πραγματική του πε-
ριουσία.  
Σύμφωνα με την Vokshi, έγγραφα 
που έχει παρουσιάσει η ίδια δεί-
χνουν ξεκάθαρα πως ο Rama είναι 
ένας από τους ιθύνοντες που επι-
βάλλουν τα μεγαλύτερα πρόστιμα 
όχι μόνο στην Αλβανία αλλά και 
στην Ευρώπη. Επίσης η Vokshi κά-
λεσε τον Rama να έρθουν αντιμέ-
τωποι σε τηλεοπτική εκπομπή για 
να αποδείξουν στο κοινό την αλή-
θεια ή μη των κατηγοριών που έ-

χουν εξαπολύσει εκατέρωθεν τις 
τελευταίες ημέρες.  
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, 
κατηγορίες για υποθέσεις διαφθο-
ράς στο Δήμο Τιράνων διατύπωσε 
και ο βουλευτής του ΔΚ Gjergji 
Bogdani, σύμφωνα με τον οποίο ο 
Rama παίρνει το 20% της αξίας από 
κάθε κατασκευή στα Τίρανα.  
Από τη μεριά του το ΣΚ έκανε γνω-
στό χθες μέσω του βουλευτή του 
Saimir Tahiri πως ζητά την απόδοση 
νομικών ευθυνών για την βουλευτή 
του ΔΚ Albana Vokshi. Ο Tahiri δή-
λωσε ότι όλες οι κατηγορίες που 
έχει διατυπώσει τις τελευταίες ημέ-
ρες το ΣΚ κατά της Vokshi είναι 
αποδεδειγμένες και πως οι απα-
ντήσεις της είναι απλά ψέματα.

 
 

«Χιμάρα, πόσο μακριά από τον εαυτό της» 
 

22 Αυγούστου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Shqip» φιλοξενεί άρθρο 
της Mimoza Dervishi με τίτλο «Χι-
μάρα, πόσο μακριά από τον εαυτό 
της».  
Η Dervishi αναφέρει ότι εδώ και ο-
ρισμένα χρόνια ζει σε μια πόλη των 
ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα επισκέφθηκε 
την πόλη της Χιμάρας και αναφέρει 
τις άσχημες εντυπώσεις της ως ε-
ξής: «Αυτά που είχα στη μνήμη 
μου, η εκπληκτική ακτή, περιτριγυ-
ρισμένη από λουλούδια και κατα-
πράσινες πεδιάδες, έχουν μείνει 
πλέον μόνο μια ανάμνηση. Εγώ 
βρήκα στη Χιμάρα μπετόν, σκουπί-
δια και κανάλια με λύματα. Και να 

προσθέσουμε και το χάος της 
στάθμευσης των αυτοκινήτων, που 
σε πολλές περιπτώσεις στους Δρυ-
μάδες σε άφηνε να περιμένεις για 
ώρες. Υπάρχουν μικρές και μεγά-
λες λεπτομέρειες, που είμαι βέβαιη 
ότι όποιος έκανε ή έχει κάνει δια-
κοπές εκεί έχει δει και δοκιμάσει 
και που εμένα προσωπικά μου δη-
μιούργησαν μια απογοήτευση και 
θλίψη για το μέλλον αυτού του αλ-
βανικού μαργαριταριού».  
Η αρθρογράφος στη συνέχεια ασκεί 
σκληρή κριτική στην αλβανική κυ-
βέρνηση ότι όχι απλά δεν έχει κάνει 
τη δουλειά της, αλλά υπήρξε υπο-
κινητής της κακής ανάπτυξης.  
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Η Dervishi συνεχίζει: «Αυτές οι πε-
ριοχές έχουν ανάγκη για ένα κρά-
τος με καθαρό όραμα ανάπτυξης 
και όχι για κλέφτες που αγωνίζο-
νται ποιος θα αρπάξει πρώτος ένα 
μέρος από αυτήν την περιουσία, 
χωρίς να σκεφτούν τις κολοσσιαίες 
ζημίες που προκαλούν στον αλβα-
νικό τουρισμό και στην οικονομία 
της χώρας. Ο πρωθυπουργός πριν 
ενημερώσει για τις εξωφρενικές 
στατιστικές του αριθμού των επι-
σκεπτών που επισκέπτονται την 
Αλβανία, πρέπει να ζητήσει συ-
γνώμη από τους αλβανούς πολίτες 
για το χάος στο οποίο έχει βάλει 
τον τουρισμό, για την ακτή που εί-
ναι άδεια από τουριστικά σκάφη, 
που δεν βλέπουν πια τη θάλασσα, 
και για τα πολυτελή κότερα που, 

από ό,τι φαίνεται, ο νόμος του 
Berisha δεν μπορεί να τα σταματή-
σει. Πρέπει να ζητήσει συγνώμη 
από όλους εκείνους που δηλητη-
ριάστηκαν στα εστιατόρια με ανε-
ξέλεγκτα τρόφιμα και από όλους 
εκείνους που αρρώστησαν από λοι-
μώξεις στη μολυσμένη θάλασσα. 
Με δυσαρέσκεια το λέω, αλλά η Χι-
μάρα και ο νότος δεν απέφυγαν τα 
φαινόμενα αυτής της δεκαετίας: 
μπετόν, σκουπίδια, χώματα και λύ-
ματα. Η Χιμάρα, ναι, έχει ένα δρό-
μο με άσφαλτο και δίχως λακκού-
βες που σε πάει ως εκεί, αλλά η Χι-
μάρα σήμερα έχει απομακρυνθεί 
από τον εαυτό της και, αναγκαστι-
κά, και από τους επισκέπτες που 
ήταν περισσότεροι χθες». 

 
 

«Το ρεσιτάλ συμβίωσης μεταξύ των Αλβανών  
και της Ελληνικής Μειονότητας» 

 
22 Αυγούστου 2010: Η κυριακάτικη 
εφημερίδα «Shqip» φιλοξενεί άρθρο 
για το περιστατικό της Χιμάρας υ-
πογεγραμμένο από τον Dionis 
Papa, με τίτλο: «Το ρεσιτάλ συμβί-
ωσης μεταξύ των Αλβανών και της 
Ελληνικής Μειονότητας».  
Ο αρθρογράφος, το κείμενο του ο-
ποίου είναι σε πολλά σημεία ασύ-
ντακτο και κακογραμμένο και το 
οποίο βρίθει εμπάθειας για τους 
προέδρους του ΚΕΑΔ και της «Ομό-
νοιας», κάνει λόγο για «φθοροποιό 
ρόλο των δυο εκπροσώπων της ελ-
ληνικής μειονότητας, του προέδρου 
του ΚΕΑΔ Βαγγέλη Ντούλε και του 

πρόεδρου της Ομόνοιας Βασίλη 
Μπολάνου στις σχέσεις μεταξύ των 
δυο γειτονικών χωρών και μεταξύ 
των δυο αντιστοίχων εθνοτήτων». 
«Αυτά τα κοκόρια», συνεχίζει ο 
Papa, «ξεκίνησαν την πικρή και α-
πειλητική ρητορική, φτάνοντας μέ-
χρι και σε παρανοϊκές δηλώσεις 
όπως αυτή του Ντούλε σε συνέ-
ντευξή του σε ξένο κανάλι».  
Ο Papa στη συνέχεια γράφει: «Αλ-
λά η ανησυχία μου σε αυτό το άρ-
θρο είναι ότι στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις οι ομιλητές μπερδεύουν 
τη γεωγραφική θέση της ελληνικής 
μειονότητας στην Αλβανία, λέγο-
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ντας ότι: «Σκοτώθηκε ένας Έλλη-
νας μειονοτικός στη Χιμάρα. Δεν 
είναι δύσκολο να κατανοηθεί από 
τους εχέφρονες πολίτες ότι η ενερ-
γή επένδυση των εκπροσώπων της 
ελληνικής μειονότητας για να πα-
ρουσιάσουν τον εθνικό ήρωα από 
το λόμπινγκ των Χιμαριωτών ‘’α- 
κτιβιστών’’ γίνεται για τη γεωγρα-
φική επέκταση της ελληνικής μειο-
νό-τητας στην Αλβανία, καθώς οι 
ηγέτες που διευθύνουν τη μειονό-
τητα σχεδόν έχουν μετακινήσει το 
χάρτη της ελληνικής μειονότητας 
από τον Βούρκο των Αγ. Σαράντα 
και τη Δρόπολη του Αργυροκά-
στρου όπου βρίσκεται πραγματικά 
σε δυο-τρία ελληνόφωνα χωριά των 
ακτών και στην κωμόπολη της Χι-
μάρας. Κανένας δεν έχει ακούσει 
αυτούς τους δυο κυρίους να ανησυ-
χούν ή να παραπονεθούν για τους 
αληθινούς Έλληνες μειονοτικούς 
του Βούρκου και της Δρόπολης.  
Η αλήθεια βρίσκεται στον απλό 
λόγο ότι δεν έχουν γιατί να ανησυ-
χούν και να παραπονεθούν, καθώς 
οι σχέσεις μεταξύ των Αλβανών και 
της Ελληνικής Μειονότητας σε αυ-
τές τις δυο περιοχές είναι υποδειγ-
ματικές, μοντέλο για τα Βαλκάνια 
και την Ευρώπη. (...) Ιστορικά η Αλ-
βανία για την Ελληνική Μειονότη-
τα δεν υπήρξε ποτέ κακή μητριά, 
αλλά παραδειγματική μητέρα.  

Οι Αλβανοί και η Ελληνική Μειονό-
τητα έχουν υπογράψει συμβάσεις 
και χάρτες φιλίας και αδελφοσύνης 
πολύ πιο πριν από αυτές του ΟΗΕ, 
του Ελσίνκι και των Παρισίων...». 
Ο αρθρογράφος στη συνέχεια επι-
καλείται το παράδειγμα των γά-
μων, και συγκεκριμένα την παρου-
σία Ελλήνων Μειονοτικών καλε-
σμένων σε γάμους Αλβανών και 
αντίστροφα, καθώς και το φαινό-
μενο των μεικτών γάμων και υπο-
στηρίζει ότι «ο καιρός μας δείχνει 
και μας πείθει πως ο Ντούλες και ο 
Μπολάνος δεν γνωρίζουν καθόλου 
τον ψυχικό κόσμο της Ελληνικής 
Μειονότητας, τη σημερινή ψυχολο-
γία και τη σχέση τους με τους Αλ-
βανούς. Αυτοί (τα μέλη της ελληνι-
κής μειονότητας) το βλέπουν και το 
λένε ξεκάθαρα ότι τα συμφέροντά 
τους βρίσκονται εδώ, στο νόμιμο 
κράτος τους».  
Ο Papa ολοκληρώνει το άρθρο του 
ως εξής: «Φυσικά τον Ντούλε και 
τον Μπολάνο έχει αρχίσει να τους 
τρυπά στην επιδερμίδα και το α-
γκάθι της ήττας στις τοπικές εκλο-
γές. Αλλά να προσπαθείς να συ-
γκεντρώσεις πολιτικό κεφάλαιο με 
το θάνατο είναι αισχρό, εγκληματι-
κό και τιμωρείται από τον ανθρώ-
πινο κώδικα». 

 
 

Κατάσχεση ναρκωτικών με προέλευση από το Λαζαράτι 
 

23 Αυγούστου 2010: Όπως σχολιά-
ζει στο σημερινό της φύλλο η αλ-

βανική εφημερίδα «Shqip», τη στιγ-
μή που οι μετανάστες σχηματίζουν 
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ουρές στους συνοριακούς σταθμούς 
προκειμένου να περάσουν τα σύνο-
ρα προς την Ελλάδα μετά τις θερι-
νές τους διακοπές στην Αλβανίας, 
οι διακινητές ναρκωτικών ουσιών 
επέλεξαν τα βουνά.  
Αυτό συνέβη, συνεχίζει η εφημερί-
δα, με τρεις νεαρούς, οι οποίοι κα-

τάφεραν να διαφύγουν από τις α-
στυνομικές αρχές Αργυροκάστρου, 
τη στιγμή που επιχειρούσαν να πε-
ράσουν στην Ελλάδα μια ποσότητα 
60 κιλών χασίς με προέλευση από 
το Λαζαράτι, που εδώ και πολλά 
χρόνια είναι ο βασικός παραγωγός 
χασίς στην Αλβανία. 

 
 

Παιδιά Αλβανών αστυνομικών έκαναν διακοπές  
στην Ελλάδα 

 
23 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την κυριακάτικη εφημερίδα «Shqip», 
22 παιδιά Αλβανών αστυνομικών 
που έχουν χάσει τη ζωή τους την 
ώρα του καθήκοντος πέρασαν τις 
θερινές διακοπές τους στην Ελλά-
δα.  
Με πρόσκληση του αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Ελευθερίου 
Οικονόμου τα παιδιά πέρασαν τις 
διακοπές τους σε κατασκήνωση 
στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα Αττι-
κής.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Αλβανικής Αστυνομίας κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους τα 
παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε διάφορες ψυχα-
γωγικές δραστηριότητες, ενώ τις 
πρώτες ημέρες του Ιουλίου ο αρχη-
γός της Αλβανικής Αστυνομίας 
Hysni Burgaj κατά τη διάρκεια επί-
σκεψής του στην Αθήνα συνάντησε 
τα παιδιά που βρίσκονταν στη κα-
τασκήνωση.

 
 

Ο ΥΠΕΞ Meta ζητάει πρόσθετη χρηματοδότηση  
για τη διπλωματική εκπροσώπηση στο εξωτερικό 

 
23 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Shqip» το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβα-
νίας ζήτησε πρόσθετη χρηματοδό-
τηση από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό για τις ανάγκες των διπλωμα-
τικών αποστολών και για την ίδρυ-
ση νέων αλβανικών αντιπροσω-
πειών σε ξένες χώρες.  

Το αίτημα του ΥΠΕΞ Ilir Meta προς 
τον υπουργό Οικονομικών είναι η 
αύξηση για το 2011 του κονδυλίου 
που προβλέπεται για το ΥΠΕΞ και 
ειδικότερα για την αλβανική δι-
πλωματία.  
Συνολικά το ΥΠΕΞ ζητά από το 
Υπουργείο Οικονομικών την πρό-
βλεψη επιπλέον 409 εκατ. λεκ για 
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την αλβανική διπλωματία στον 
προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος 
αναμένεται να κατατεθεί στο Υ-
πουργικό Συμβούλιο στις αρχές του 
Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να 
συζητηθεί στα αρμόδια όργανα του 
Κοινοβουλίου.  
Το τρέχον κονδύλιο των 2,1 δις λεκ, 
συνεχίζει η εφημερίδα, φαίνεται ότι 

είναι ανεπαρκές για το ΥΠΕΞ, το 
οποίο ζητά 323,8 εκατ. λεκ επιπλέον 
για τις διπλωματικές αποστολές 
και 85,6 λεκ για την ίδρυση νέων 
αντιπροσωπειών στην Αυστραλία 
και τη Νότιο Αφρική, καθώς και δύο 
προξενείων στην Κρήτη και στο 
Μόναχο της Γερμανίας. 

 
 

Συνάντηση πρόεδρων Βουλγαρίας - ΠΓΔΜ  στην Αχρίδα 
 

23 Αυγούστου 2010: Μονοήμερη 
επίσκεψη εργασίας στην πΓΔΜ 
πραγματοποίησε εχθές ο πρόεδρος 
της Βουλγαρίας, κ. Παρβάνοφ.  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του, ο κ. Παρβάνοφ πραγματοποίη-
σε συνάντηση με τον ομόλογό του 
από την πΓΔΜ, κ. Ιβάνοφ, ενώ μετά 
τη συνάντηση οι δύο πρόεδροι πα-
ραβρέθηκαν στην τελετή βράβευ-
σης του Βούλγαρου ποιητή Λιου-
μπομίρ Λέβτσεφ στις Ποιητικές 
Βραδιές Στρούγκας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου 
που εξέδωσε το γραφείο του προέ-
δρου της πΓΔΜ, η οποία αναπαρά-
γεται σε τηλεγράφημα του ΜΙΑ, η 
συνάντηση των δύο προέδρων απο-
τελεί συνέχιση του ενεργού πολιτι-
κού διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο 
αλλά και επιβεβαίωση των καλών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  
Οι κ. Ιβάνοφ και Παρβάνοφ, κατά 
τη διάρκεια της συνάντησής τους 
συμπέραναν, σύμφωνα με το ανα-
κοινωθέν, ότι η πΓΔΜ και η Βουλ-
γαρία συμμερίζονται ένα κοινό ό-
ραμα για το μέλλον, σύμφωνα με 

το οποίο όλες οι χώρες της περιοχής 
θα ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές 
και ευρωατλαντικές δομές, κάτι το 
οποίο αποτελεί την πιο σημαντική 
προϋπόθεση για τη διαρκή σταθε-
ρότητα και για την δημοκρατική και 
οικονομική ευημερία ολόκληρης 
της περιοχής.  
Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης η 
σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών και η υποστήριξη 
της Βουλγαρίας αναφορικά με την 
ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και 
την Ε.Ε. στη βάση της πλήρους εκ-
πλήρωσης των απαραίτητων προϋ-
ποθέσεων.  
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι 
δύο πλευρές σημείωσαν επίσης την 
ανάγκη της από κοινού δράσης για 
την υιοθέτηση ενός αμοιβαία απο-
δεκτού κειμένου διμερούς συμφω-
νίας, η οποία θα αναπτύξει περαι-
τέρω και θα εμπλουτίσει τις αρχές 
και τις κατευθύνσεις των σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών βάσει των 
κοινών ευρωπαϊκών αξιών.  
Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι η 
πΓΔΜ και η Βουλγαρία θα πρέπει 
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να εκμεταλλευτούν τις πραγ-
ματικές δυνατότητες για την ενδυ-
νάμωση των οικονομικών σχέσεων 
και για την εντατικοποίηση της συ-
νεργασίας σε δράσεις αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος που αφορούν στη 
δημιουργία και τη βελτίωση των 
οδικών, σιδηροδρομικών και ενερ-
γειακών υποδομών.  
Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται 
επίσης ότι στη συνάντηση υπο-
γραμμίστηκε το κοινό όραμα πΓΔΜ 
- Βουλγαρίας ότι η εμβάθυνση της 
συνεργασίας στους τομείς του πο-
λιτισμού, της επιστήμης και της εκ-

παίδευσης θα δώσει ένα επιπλέον 
κίνητρο για τη βελτίωση των διμε-
ρών σχέσεων. Τέλος, στο ανακοι-
νωθέν αναφέρεται ότι οι κ.κ. Ιβά-
νοφ και Παρ-βάνοφ αντήλλαξαν 
απόψεις και θέσεις για άλλα επί-
καιρα περιφερειακά και διεθνή ζη-
τήματα.  
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ 
του τηλεοπτικού σταθμού «Kanal5», 
οι δύο πρόεδροι κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης που πραγματοποί-
ησαν χθες στην Αχρίδα συζήτησαν 
και για το ζήτημα του ονόματος.

 
 

Έναρξη λειτουργίας πρεσβείας του Κοσόβου στην ΠΓΔΜ 
 
23 Αυγούστου 2010: Οκτώ μήνες 
μετά τη σύναψη διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ της πΓΔΜ και του 
Κοσόβου η πρεσβεία του Κοσόβου 
στα Σκόπια, η οποία στεγάζεται σε 
κτίριο κοντά στην αμερικάνικη, την 
αλβανική και την τουρκική πρε-
σβεία, ξεκίνησε τη λειτουργία της.  
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεο-
πτικού σταθμού «Α1», μέχρι στιγ-
μής στην πρεσβεία εργάζονται αρ-
κετοί διπλωμάτες οι οποίοι κυρίως 
παρέχουν προξενικές υπηρεσίες σε 
Κοσοβάρους πολίτες.  
Τα επίσημα εγκαίνια της πρεσβείας 
αναμένεται να γίνουν στα τέλη του 
Σεπτεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ.  

Χρέη πρέσβη του Κοσόβου στην 
πΓΔΜ εκτελεί ο κ. Skender 
Durmishi, ο οποίος αναμένεται να 
αναλάβει και επίσημα καθήκοντα.  
Ο κ. Durmishi δήλωσε ότι κύρια 
προτεραιότητα της πρεσβείας του 
Κοσόβου στην πΓΔΜ είναι η εμβά-
θυνση της συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών σε όλους τους τομείς.  
Ο κ. Durmishi υπογράμμισε ότι με-
ταξύ του Κοσόβου και της πΓΔΜ 
έχουν μέχρι στιγμής υπογραφεί 8 
συμφωνίες συνεργασίας ενώ προε-
τοιμάζονται νέες συμφωνίες καθώς 
και άνοιγμα νέων συνοριακών διό-
δων μεταξύ της πΓΔΜ και του Κο-
σόβου.
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Αναθεώρηση όλων των σχολικών εγχειριδίων  

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΓΔΜ 
 
23 Αυγούστου 2010: Ο υπουργός 
Παιδείας και Επιστημών της ΠΓΔΜ, 
κ. Τοντόροφ, σε συνέντευξη Τύπου 
που πραγματοποίησε το Σάββατο, 
δήλωσε ότι όλα τα σχολικά εγχειρί-
δια τα οποία έχουν εγκριθεί και 
χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση θα αναθεωρηθούν 
από την Παιδαγωγική Σχολή, την 
Εθνική Επιτροπή Διδακτικών Συγ-
γραμμάτων της ΠΓΔΜ, την Υπηρε-
σία Ανάπτυξης της Παιδείας, ειδι-
κούς και καθηγητές εντός 30 ημε-
ρών.  

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ει-
δησεογραφικού πρακτορείου ΜΙΑ, 
αυτή η απόφαση ελήφθη κατά τη 
διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης την 
οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Παι-
δείας σε μια προσπάθεια να διευθε-
τηθούν τα προβλήματα που έχουν 
προκύψει με τα σχολικά εγχειρίδια 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
στην ΠΓΔΜ. Επίσης, ελήφθη η α-
πόφαση να γίνουν τυπογραφικές 
διορθώσεις στα σχολικά εγχειρίδια 
της ΠΓΔΜ από το Ινστιτούτο «Μα-
κεδονικής» Γλώσσας, εντός 30 ημε-
ρών. 

 
 

Το ΔΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής  
για την περιουσία των βουλευτών 

 

 
 
Το ΔΚ ζητά τη σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής για τις περιουσίες των βου-

λευτών 
 
24 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip», το ΔΚ επι-
μένει στην ιδέα της σύστασης εξε-
ταστικής επιτροπής για την πε-

ριουσία των βουλευτών. Σύμφωνα 
με την εφημερίδα, απαιτείται ενι-
σχυμένη πλειοψηφία (84 ψήφοι) για 
την αλλαγή του νόμου για την πε-
ριουσία των επισήμων και τη δη-
μιουργία κοινοβουλευτικής εξετα-
στικής επιτροπής για όλους τους 
βουλευτές.  
Στο μεταξύ, δυο βουλευτές του ΔΚ, 
οι Adriana Gjonaj και Eduard 
Halimi, συνέχισαν και χθες τις κα-
τηγορίες για την περιουσία του 
προέδρου του ΣΚ και δημάρχου Τι-
ράνων Edi Rama.  
Από τη μεριά της η βουλευτής του 
ΣΚ Olta Xaska δήλωσε χθες ότι οι 
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σοσιαλιστές θα δώσουν στη δημο-
σιότητα στοιχεία που αφορούν πε-
ριστατικά διαφθοράς της αλβανι-
κής κυβέρνησης.  
Σύμφωνα με την Xaska, οι βουλευ-
τές πρέπει να ειδοποιήσουν και τα 
κοντινά πρόσωπα των οικογενειών 
τους να βγουν δημόσια και να πα-
ρουσιάσουν την περιουσία τους.  

Η Xaska, μεταξύ άλλων, δήλωσε: 
«Κάνουμε έκκληση σε όλους τους 
υπουργούς, αλλά και στον πρωθυ-
πουργό να ρωτήσουν και μια φορά 
τους κουνιάδους ή κουνιάδες τους 
για να βεβαιωθούν μήπως τους 
βγει τίποτε το απρόοπτο». 

 
 

Berisha – Ισχυρή υποψηφιότητα για το Δήμο Τιράνων 
 

24 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Shqip» ο 
πρωθυπουργός της Αλβανίας Sali 
Berisha τόνισε χθες ότι το ΔΚ θα 
έχει μια ισχυρή υποψηφιότητα για 
τις εκλογές του επόμενου έτους στο 
Δήμο Τιράνων, την οποία θα γνω-
στοποιήσει σε δέοντα χρόνο.  
Ο Berisha κάλεσε επίσης τον πρόε-
δρο του ΣΚ Edi Rama να συμμετά-
σχει εκ νέου στις εκλογές ως υπο-
ψήφιος για τη θέση του δημάρχου 
Τιράνων.  
Ο Berisha τις δηλώσεις αυτές τις 
έκανε χθες κατά τη διάρκεια επί-
σκεψής του στο κάστρο της Πετρέ-
λας, λίγα χλμ. έξω από τα Τίρανα.  
Αναφερόμενος στις κατηγορίες της 
αντιπολίτευσης για διαφθορά για 
τον σύζυγο της βουλευτού του ΔΚ 
Albana Vokshi, ο Berisha τόνισε πως 
σωστό είναι η δήλωση της περιου-
σίας να γίνει και για τους συζύ-
γους.  
Ο Berisha δήλωσε: «Πρέπει να συ-
νταχθεί ένας νέος νόμος όπου θα 
γίνει δυνατή η δήλωση της περιου-

σίας και των ατόμων που συζούν με 
δημόσια πρόσωπα».  
Για την πρωτοβουλία αυτή ο Berisha 
τόνισε ότι είναι βέβαιος ότι θα υπο-
στηριζόταν και από την αντιπολί-
τευση.  
Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυ-
πουργός μίλησε και για τη μη υπο-
γραφή του νόμου για τις περιουσίες 
από την πλευρά του πρόεδρου της 
Δημοκρατίας Bamir Topi.  
Ο Berisha χρησιμοποιώντας χαμη-
λούς τόνους σημείωσε ότι ήταν νό-
μιμο δικαίωμα του πρόεδρου της 
Δημοκρατίας να μην εκδώσει προε-
δρικό διάταγμα για ένα συγκεκρι-
μένο νόμο και σε αυτό δεν υπήρχε 
τίποτα το παράξενο. Από την άλλη 
πλευρά ο Berisha τόνισε πως η 
πλειοψηφία δε θα υποχωρήσει και 
θα ψηφίσει ξανά το νόμο αυτό με 
την έναρξη της νέας κοινοβουλευ-
τικής συνόδου.  
Ο Berisha, μεταξύ άλλων, μίλησε 
και για το ζήτημα των ψηφοδελτί-
ων, το άνοιγμα των οποίων έχει 
καθοριστεί ως όρος από την αντι-
πολίτευση προκειμένου να συμμε-
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τάσχει κανονικά στην κοινοβου-
λευτική ζωή.  
Σύμφωνα με τον Berisha, η πλειο-
ψηφία δεν έχει αλλάξει στάση και 
συμβουλεύει την αντιπολίτευση το 
αίτημα για το άνοιγμα των καλπών 
να το καταθέσει στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο.  
Τέλος, ο Berisha, επέκρινε τους εκ-
προσώπους της αντιπολίτευσης για 
τις συνεχείς κατηγορίες τους για 
την οικονομική κρίση στη χώρα.  
Σύμφωνα με τον Berisha, ο Rama 
και οι συνεργάτες του δε γνωρίζουν 
την πραγματικότητα της χώρας, 
επειδή έχουν μάθει να τη βλέπουν 
μόνο από τα καφενεία των Τιρά-
νων.  

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ο 
Berisha επιβεβαίωσε το γεγονός ότι 
θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου 
θα μετάσχει στη σύνοδο της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ και όπου 
θα έχει τη δυνατότητα να κάνει λό-
μπινγκ για την ανεξαρτησία του 
Κοσσυφοπεδίου.  
Από την άλλη πλευρά, ο Berisha 
τόνισε πως ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Topi έχει επίσης δικαίωμα 
να συμμετάσχει στη σύνοδο και 
πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δεν παίρνει άδεια από τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για τη συμμετοχή 
σε διάφορες εκδηλώσεις. 

 
 

Αναφορά σε ειδησεογραφικό δελτίο  
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Ενημέρωσης 

 
24 Αυγούστου 2010: Για δεύτερη 
φορά μέσα σε λίγες μέρες η εφημε-
ρίδα «Gazeta Shqiptare» δια του δη-
μοσιογράφου της Ted Blushi ανα-
φέρεται σήμερα πρωτοσέλιδα σε 
ειδησεογραφικό δελτίο της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας -
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, 
το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδί-
κτυο στην ιστοσελίδα της υπηρεσί-
ας. Το σημερινό θέμα, το οποίο α-

ναπτύσσεται σε δύο εσωτερικές 
σελίδες της εφημερίδας,    αναφέ-
ρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο με 
ημερομηνία 19 Αυγούστου 2010 και 
ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο 
καλύπτεται σε αυτό το δελτίο το 
περιστατικό του θανάτου του Αρι-
στοτέλη Γκούμα στη Χιμάρα, με 
αναφορές και σε δηλώσεις Ελλή-
νων και Αλβανών επισήμων για 
την υπόθεση. 

 
 

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
 

24 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή «Shqip» μετά από α-

στυνομική επιχείρηση στο Ελμπα-
σάν κατέστη δυνατή η σύλληψη 
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τριών προσώπων για κατοχή ναρ-
κωτικών ουσιών, συγκεκριμένα των 
Sandiano Duci, 24 ετών, Markel 
Predo, 27 ετών, και Krenar Hoxha, 25 
ετών, οι οποίο επέβαιναν στο όχη-

μα με πινακίδες PG 6419B τύπου 
Volkswagen, ενώ κατασχέθηκαν 
και συνολικά 2,5 κιλά ηρωίνης.   
  

 
 

Η ΠΓΔΜ μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά  
και μόνον ως πολυεθνοτικό κράτος 

 
24 Αυγούστου 2010: Ο πρώην ηγέ-
της του αντιπολιτευόμενου αλβα-
νικού κόμματος DPA, κ. Arben 
Xhaferi, σε δηλώσεις του στο βουλ-
γαρικό πρακτορείο «Fokus», υπο-
γράμμισε ότι η ΠΓΔΜ μπορεί να 
λειτουργήσει αποκλειστικά και μό-
νον ως πολυεθνοτικό κράτος.  
Κατά τον ίδιο, «οι Αλβανοί μέχρι 
στιγμής έχουν επιδείξει μεγάλη α-
νεκτικότητα ως προς τους ‘’Μακε-
δόνες’’ για το ζήτημα της ονομασί-
ας». «Ήμασταν ανεκτικοί ως προς 
τα αιτήματά τους και δεν εκμεταλ-

λευτήκαμε αυτό το ζήτημα προ-
βάλλοντας κάποια αιτήματα σχετι-
κά με την αλβανική ταυτότητα. Δεν 
εκμεταλλευτήκαμε την κρίση της 
‘’μακεδονικής’’ ταυτότητας. Ήμα-
σταν εποικοδομητικοί έναντι των 
συμπολιτών μας, παρά το γεγονός 
ότι εκ μέρους τους υπήρξαν προ-
σπάθειες, επιζήμιες για την αλβα-
νική ταυτότητα», δήλωσε ο κ. 
Xhaferi, καταγγέλλοντας «ότι οι 
‘’Μακεδόνες’’ οικειοποιούνται προ-
σωπικότητες της αλβανικής Ιστορί-
ας».

 
 

Τα Σκόπια θα τοποθετήσουν το άγαλμα  
του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 
24 Αυγούστου 2010: Το σύνολο των 
ΜΜΕ της ΠΓΔΜ αναφέρεται στην 
τοποθέτηση δύο εκ των τεσσάρων 
λεόντων στη γέφυρα Γκότσε Ντέλ-
τσεβ στα Σκόπια.  
Τα δύο αγάλματα, τα οποία τοπο-
θετήθηκαν σήμερα το πρωί, αποτε-
λούν μέρος του χωροταξικού σχεδί-
ου «Σκόπια 2014».  
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό,  στην 
κεντρική πλατεία των Σκοπίων α-

ναμένεται να κατασκευαστεί σι-
ντριβάνι στο οποίο θα τοποθετηθεί 
το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου.  
Τα δύο αγάλματα που τοποθέ-
τησαν κόστισαν 1.150.000 ευρώ.  
Στο προσεχές διάστημα αναμένεται 
να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο 
λέοντες.  
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του  
χωροταξικού σχεδίου «Σκόπια 
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2014» έχουν ήδη τοποθετηθεί στο 
κέντρο των Σκοπίων τα αγάλματα 
του Γκότσε Ντέτσεβ, του Ντάμε 
Γκρούεβ, του Μετόντια Αντόνοφ 

Τσέντο, των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθόδιου και των Αγίων Κλημέ-
ντιου και Ναούμ. 

 
 

Συνάντηση Γκρουέσκι – Ahmeti 
 

24 Αυγούστου 2010: Δημοσίευμα 
της αλβανικής εφημερίδας «Lajm» 
της ΠΓΔΜ, το οποίο επικαλείται 
ανακοίνωση Τύπου του συγκυ-
βερνώντος αλβανικού κόμματος 
DUI, αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός 
της ΠΓΔΜ και επικεφαλής του 
κόμματος VMRO-DPMNE, κ. 
Γκρούεβσκι, πραγματοποίησε συ-
νάντηση με τον επικεφαλής του 
DUI, κ. Ahmeti.  
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, στη 
συνάντηση οι κ.κ. Γκρούεβσκι και 
Ahmeti συζήτησαν τη συνέχιση της 
εφαρμογής της Συμφωνίας - Πλαί-
σιο της Αχρίδας, τη διαδικασία ευ-

ρωατλαντικής ενσωμάτωσης, τις 
μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ο-
λοκληρωθούν ώστε να είναι θετική 
η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την ΠΓΔΜ, την οικονομική 
κατάσταση στη χώρα, την απογρα-
φή του 2011, την περιφερειακή συ-
νεργασία αλλά και την εξεύρεση 
λύσης στο ζήτημα του ονόματος.  
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές 
τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, 
ο κ. Ahmeti, αμέσως μετά τη συνά-
ντηση με τον κ. Γκρούεβσκι, πραγ-
ματοποίησε συνάντηση με τον πρέ-
σβη των ΗΠΑ στην ΠΓΔΜ, κ. Ρίκερ. 

 
 

Διάσκεψη των Αλβανών πρέσβεων ανά τον κόσμο 
 
25 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Shqip», ξε-
κινούν σήμερα οι εργασίες της διά-
σκεψης των πρεσβευτών της Αλβα-
νίας σε όλο τον κόσμο, η οποία, 
σύμφωνα με την εφημερίδα, τα δύο 
τελευταία χρόνια δεν είχε πραγμα-
τοποιηθεί.  
Τα τρία κύρια ζητήματα τα οποία 
αναμένεται να συζητηθούν στη 
διάσκεψη είναι η φιλελευθερο-
ποίηση των θεωρήσεων για τους 
Αλβανούς πολίτες, η αίτηση της 

Αλβανίας να λάβει καθεστώς χώ-
ρας υποψήφιας προς ένταξη στην 
Ε.Ε. και η ανεξαρτησία του 
Κοσσυφοπεδίου.  
Την εναρκτήρια ομιλία στη διάσκε-
ψη θα απευθύνει ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ilir Meta, 
ενώ αμέσως μετά αναμένονται, κα-
τά σειρά, οι ομιλίες του πρωθυ-
πουργού Sali Berisha και του πρόε-
δρου της Δημοκρατίας Bamir Topi.  
Στη συνέχεια, καταλήγει το δημο-
σίευμα, οι αξιωματούχοι του ΥΠΕΞ 
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θα συζητήσουν κεκλεισ-μένων των 
θυρών με τους πρεσβευτές τα κα-
θήκοντα και τις δράσεις που οι δι-

πλωματικοί εκπρόσωποι της Αλβα-
νίας οφείλουν να αναπτύξουν κατά 
τη διάρκεια του επόμενου έτους.

 
 
Πρόσκληση του πρωθυπουργού Berisha στους Αλβανούς μετα-
νάστες να επιστρέψουν και να επενδύσουν στη χώρα τους 

 
25 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Rilindja 
Demokratike» ο πρωθυπουργός Beri-
sha σε ομιλία του κατά τη διάρκεια 
επίσκεψής του στην πολίχνη Πε-
τρέλα, λίγα χλμ. έξω από τα Τίρα-
να, κάλεσε όλους τους Αλβανούς 
μετανάστες να επιστρέψουν στη 
χώρα τους και να επενδύσουν τις 
οικονομίες τους στην Αλβανία.  
Ο πρωθυπουργός δήλωσε, μεταξύ 
άλλων: «Ας επιστρέψουμε νοερά 
για ένα μόνο λεπτό στο έτος 1990, 
στη βιβλική ‘’έξοδο’’ των Αλβανών 
νέων, κανείς από αυτούς δεν απο-

μακρύνθηκε επειδή δεν αγαπούσε 
το σπίτι, την οικογένεια ή τη χώρα 
του, αλλά όλοι εισέβαλαν στη θά-
λασσα λόγω της φτώχειας και της 
αθλιότητας. Σήμερα η χώρα τους 
τους καλεί να επιστρέψουν επειδή 
είναι μια χώρα καλής διαβίωσης, 
επειδή φέτος η χώρα τους δέχεται 
παραπάνω επισκέπτες από τον 
πληθυσμό που έχει, επειδή έχουν 
μπει γερά θεμέλια έτσι ώστε τα ε-
πόμενα χρόνια οι εξελίξεις να είναι 
πιο ταχείες». 
 

 
Μειώθηκαν τα εμβάσματα των μεταναστών 

 
25 Αυγούστους 2010: Σε δημοσίευ-
μα της αγγλόφωνης εφημερίδας 
των Τιράνων «Albanian Daily News» 
επισημαίνεται η σημαντική μείωση 
που έχει καταγραφεί στα εμβάσμα-
τα των Αλβανών μεταναστών στο 
εξωτερικό κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας τριετίας.  
Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των 
εμβασμάτων των μεταναστών το 
έτος 2007 ανήλθε στο ποσό των 947 
εκατ. ευρώ, το ποσό αυτό όμως 
μειώθηκε σε 800 εκατ. ευρώ το 2008 
(μείωση 16%) και 752 εκατ. ευρώ το 
2009 (μείωση 6,5%).  

Η ίδια τάση, συνεχίζει η εφημερίδα, 
διαφαίνεται και για το 2010, με βά-
ση τα πρώτα στοιχεία για το α΄ τρί-
μηνο του τρέχοντος έτους.  
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ο-
ποίο επικαλείται ειδικούς από το 
χώρο της οικονομίας, η συρρίκνωση 
των εμβασμάτων συνδέεται άμεσα 
με την παγκόσμια οικονομική κρί-
ση, η οποία έπληξε και χώρες στις 
οποίες ζουν Αλβανοί μετανάστες, 
με συνέπεια πολλοί εξ αυτών να 
χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. 
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Αναφορά σε καταγγελίες Αλβανών της ΠΓΔΜ  

για το βιβλίο Γεωγραφίας 
 

25 Αυγούστου 2010: Όπως σχολιά-
ζει ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο 
χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων 
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
«Top Channel», νέο «σκάνδαλο» ανέ-
κυψε με το περιεχόμενο σχολικών 
βιβλίων στην ΠΓΔΜ. Το  
ρεπορτάζ αναφέρει πως, σύμφωνα 
με το βιβλίο της Γεωγραφίας από το 
οποίο διδάσκονται οι μαθητές των 
γυμνασίων από το 2003, η έλευση 
των Αλβανών στο χώρο της ΠΓΔΜ 
ξεκίνησε πριν από 220 χρόνια από 
την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο 
και αυτή η έλευση, η οποία ακόμη 
συνεχίζεται, είναι επικίνδυνη για 
την ΠΓΔΜ. Οι συγγραφείς του βι-
βλίου έχουν επίσης γράψει πως «Οι 
Αλβανοί της ΠΓΔΜ που θεωρούν 
τους εαυτούς τους ‘’αυτόχθονες’’ 
είναι κυρίως ‘’μακεδονικός’’ πλη-
θυσμός που κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας δέχτηκαν την ισλα-
μική θρησκεία και εξαλβανίστη-
καν».  
Μεταξύ αυτών, αναφέρεται στο βι-
βλίο, υπάρχει και μια φυλή που έχει 
τουρκική ή ρομά ή τσερκέζικη κα-
ταγωγή. Αυτές τις «προσβολές» εκ 
μέρους των «μακεδόνων» συγγρα-
φέων το PDSH (Δημοκρατικό Κόμ-
μα των Αλβανών των Σκοπίων) τις 
ονομάζει σοβινιστικές.  

Η βουλευτής του κόμματος αυτού 
Meral Uzeiri Ferati σε δηλώσεις της 
συγκρίνει το θέμα με τις περυσινές 
καταγγελίες για τη λεγόμενη «μα-
κεδονική εγκυκλοπαίδεια», που, 
όπως δηλώνει, «δεν ήταν τυχαία 
και που είχε χρηματοδοτηθεί από 
αυτήν την κυβέρνηση VMRO-BDI» 
και στρέφει τα βέλη της κατά του, 
μετέχοντος στον κυβερνητικό συ-
νασπισμό των Σκοπίων, έτερου με-
γάλου αλβανικού κόμματος BDI 
(Δημοκρατική Ένωση Ολοκλή-
ρωσης, του Ali Ahmeti), το οποίο 
κατηγορεί ότι «εργάζεται κατά των 
συμφερόντων των Αλβανών».  
Από τη μεριά του, σύμφωνα πάντα  
με το «Top Channel», ο Αλβανός α-
ντιπρόεδρος στην κυβέρνηση της 
ΠΓΔΜ Abdillaqim Ademi υποσχέ-
θηκε πως όλα αυτά τα λάθη θα 
διορθωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο.  
Ο Ademi δήλωσε:  
«Εμείς συζητήσαμε το θέμα και 
στην κυβέρνηση και συμφωνήσαμε 
το Υπουργείο Παιδείας να κάνει 
έναν έλεγχο των σχολικών βιβλίων 
για να αφαιρέσουμε σημεία τα ο-
ποία εμφυτεύουν μίσος και προκα-
ταλήψεις για τους λαούς που ζουν 
στη ‘’Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας’’». 
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Επικριτικό άρθρο για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο  
και τον πρόεδρο του ΚΕΑΔ 

 
25 Αυγούστου 2010: Η σημερινή 
φιλοκυβερνητική αλβανική εφημε-
ρίδα «Metropol» φιλοξενεί οξύ επι-
κριτικό άρθρο για τον Αρχιεπίσκο-
πο Αναστάσιο και για τον πρόεδρο 
του ΚΕΑΔ Βαγγέλη Ντούλε.  
Το άρθρο υπογράφεται από τον 
Besmir Cani και φέρει τίτλο: «Ο 
Βαγγέλης Ντούλες υπήρξε και πα-
ραμένει εκπρόσωπος του Γιαννου-
λάτου και τίποτε άλλο». Το άρθρο 
αρχικά κάνει μια εισαγωγή με το 
βιογραφικό του προέδρου του ΚΕΑΔ 
Βαγγέλη Ντούλε, με αναφορά στην 
καταγωγή και στις σπουδές του, 
καθώς και στην απασχόλησή του 
ως «μεταφραστή και εκπροσώπου 
του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου». 
Μετά αναφέρει πως «το αφεντικό 
του Ντούλε» (ως αφεντικό του 
Ντούλε εννοεί τον Αρχιεπίσκοπο 
Αναστάσιο) «του έδωσε εντολή να 
ασχοληθεί με την πολιτική, αρχικά 
στην ‘’Ομόνοια’’ Αργυροκάστρου, 
ενώ αργότερα, όταν δόθηκαν οι 
σχετικές συστάσεις γι’ αυτόν στον 
Β. Μέλο, άρχισε να εμφανίζεται και 
στα γραφεία του ΚΕΑΔ στα Τίρα-
να».  
«Όταν ο Μέλος αρρώστησε», συνε-
χίζει ο Cani, «πριν νοσηλευτεί στην 
Ελλάδα όπου και πέθανε, ο Ντού-
λες είχε προετοιμάσει το έδαφος 
για να πάρει ο ίδιος το κόμμα. Αρ-
χικά ξεφορτώθηκε τους κύριους α-
νταγωνιστές, ιδιαίτερα τον Γκότση, 
δίνοντας στη δημοσιότητα ορισμέ-
να σημειώματα γι’ αυτόν σχετικά 

με την εμπλοκή του στην υπόθεση 
των πυραμίδων».  
«Ο Ντούλες», υποστηρίζει ο Cani, 
«είχε προμηθευτεί στοιχεία με σκο-
πό να ξεφορτωθεί κάθε αντίπαλο 
που προσπαθούσε να του πάρει τη 
θέση του προέδρου του κόμματος 
και με αυτά τα στοιχεία αυτός πολύ 
γρήγορα μπόρεσε να ξεφορτωθεί 
όλους τους πρώην συνεργάτες του 
Μέλου και όλα εκείνα τα στελέχη 
που έβλεπε ως αντιπάλους, όπως 
έκανε με τον Καραμέλο και πρό-
σφατα με τον Soli, που είναι φίλος 
του Nano και που τον χρειαζόταν 
όσο ήταν ο Nano στην ηγεσία του 
ΣΚ. Υπήρχε καιρός που ορισμένοι 
κύκλοι έλεγαν πως ο Ντούλες κάνει 
απλά αυτό που του λέει ο Γιαννου-
λάτος, αλλά υπήρχαν και κάποιοι 
που δεν το πίστευαν».  
Ο Cani στη συνέχεια γράφει, μετα-
ξύ άλλων: «Τον Απρίλιο του 2009 
ενόψει των εκλογών ο Ντούλες έ-
κανε μια πολιτική κίνηση που πολ-
λοί χαρακτήρισαν λάθος. Ο Ντούλε 
ανακοίνωσε την αποχώρηση από 
τον συνασπισμό με το ΔΚ και τη 
συμπόρευση με το ΣΚ.  
Η κίνηση ονομάστηκε βιαστική, 
καθώς το κόμμα που διευθύνει ο 
Ντούλες δεν είναι τίποτε άλλο πα-
ρά η οργάνωση ‘’Ομόνοια’’, που δεν 
μπορεί να ονομαστεί ούτε δεξιό ού-
τε αριστερό κόμμα και ενδιαφέρε-
ται να είναι στην κυβέρνηση ανε-
ξαρτήτως ποια από τις κύριες πολι-
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τικές δυνάμεις βρίσκεται στην ε-
ξουσία.  
Με αυτή τη λογική φαίνεται ότι 
μπήκε ο Ντούλες στον συνασπισμό 
του Berisha το 2005. Μόνο που τότε 
το ΣΚ το διεύθυνε ο Nano και δεν 
ήταν γνωστό ποιος θα ερχόταν 
στην θέση του.  
Τον Απρίλιο του 2009 το ΣΚ διεύθυ-
νε ο Rama, ο οποίος σε μια συνά-
ντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο 
Γιαννουλάτο του είπε πως η οικο-
γένειά του από την πλευρά της μη-
τέρας του ήταν ελληνικής καταγω-
γής.  
Ο Δήμαρχος Τιράνων Rama έδωσε 
την άδεια οικοδόμησης στον Γιαν-
νουλάτο για τον μητροπολιτικό ορ-
θόδοξο ναό στο κέντρο των Τιρά-
νων, καταστρέφοντας το πάρκο 
που βρισκόταν πίσω από την έδρα 
του ΣΚ. Και με το πέρασμα των 
χρόνων οι σχέσεις μεταξύ του Rama 
με του Γιαννουλάτου έγιναν πιο 
στενές.  
 

 
 

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας Αναστάσιος 

 
Ο Αρχιεπίσκοπος χρηματοδότησε 
όλα τα έξοδα για τη νοσηλεία του 
γιου του Rama».  

Ο Cani στη συνέχεια αναφέρει πως 
μετά από συνεχή αιτήματα της ελ-
ληνικής κυβέρνησης να δοθεί στον 
Αρχιεπίσκοπο η αλβανική υπηκοό-
τητα κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και 
αυτό, σχολιάζει ο Cani, υπήρξε και 
ερώτημα πολλών διανοουμένων. 
Αλλά το τελευταίο περιστατικό στη 
Χιμάρα έδωσε την απάντηση σε αυ-
τά τα ερωτήματα. «Ο Γιαννουλάτος 
και ιδιαιτέρα ο Ντούλες έδειξαν τι 
εκπροσωπούσαν και πώς το 
εκπροσωπούσαν. Τυχαίως (ή 
σκόπιμα) έχουν σκοτωθεί 
εκατοντάδες Αλβανοί και κάποιοι 
από αυτούς σκοτώθηκαν και στη 
ζώνη των ακτών, όπου βρίσκεται 
και η Χιμάρα.  Αλλά ούτε ο Αρχιεπίσκοπος ούτε 
και ο Ντούλες δεν είπαν καμία 
κουβέντα, ούτε έκαναν δημόσια 
εμφάνιση όπως έκαναν αυτή τη 
φορά, ‘’παραμορφώνοντας’’ την 
αλήθεια για να δημιουργήσουν πο-
λιτικά και διακρατικά επεισόδια. 
Δηλαδή, ο Γιαννουλάτος και ο εκ-
πρόσωπός του Ντούλες πέταξαν το 
στεφάνι ελιάς και έβαλαν αυτό του 
θεού Άρη, προωθώντας εχθρότητα 
όχι μόνο μεταξύ των δύο λαών αλ-
λά και μεταξύ των Αλβανών μετα-
ξύ τους, όπως έκαναν οι πρόγονοί 
τους,  επειδή το να προωθείς ε-
χθρότητα μεταξύ των Χιμαριωτών 
και του άλλου μέρους των Αλβα-
νών σημαίνει ότι προωθείς εχθρό-
τητα μεταξύ των Αλβανών. Ας 
πούνε όσα θέλουν ο Γιαννουλάτος, 
ο Ντούλες και ο Rama πως οι Χιμα-
ριώτες είναι Έλληνες, για χάρη με-
ρικών χρημάτων που τους έρχονται 
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από το ελληνικό κράτος, αλλά η 
εθνικότητα δεν καταστρέφεται.  
Η Ελλάδα είναι πνιγμένη στα χρέη 
και βρίσκεται στα όρια της χρεοκο-
πίας, αλλά, από την άλλη, δεν υπο-
χωρεί από τη μηνιαία πληρωμή που 
κάνει σε εκατοντάδες χιλιάδες Αλ-
βανούς, αρκεί μόνο αυτοί να ισχυ-
ριστούν πως είναι Έλληνες. Δοκι-
μάστε, αξιότιμοι κύριοι, να σταμα-
τήσετε την πληρωμή και θα δείτε 
πόσο Έλληνες είναι οι Χιμαριώτες ή 
οι άλλοι Αλβανοί. Με τη δήλωση 
που έκανε ο Γιαννουλάτος χρησι-
μοποιώντας ένα απαίσιο περιστα-
τικό με σκοπό να προκαλέσει ε-
χθρότητα μεταξύ των Αλβανών και 
από πίσω του ο Ντούλες, επανα-
λαμβάνοντας το ίδιο τελετουργικό 
όπως ο αρχηγός του, έδειξαν τον 
πραγματικό εαυτό τους, πως δεν 
υπηρετούν ούτε το θεό, ούτε τη 
θρησκεία των αλβανών, που διαρ-
κώς έχει κηρύξει την ειρήνη και την 
αρμονία, ούτε υπηρετούν τη φιλία 
μεταξύ των λαών, που τώρα όσο 
ποτέ άλλοτε έχουν φτιάξει τις σχέ-
σεις τους και ζουν σε αρμονία ο έ-
νας με τον άλλο. Αυτό, από ότι 
φαίνεται, δεν αρέσει στον Γιαννου-

λάτο και ούτε στον Ντούλε, επειδή 
αυτή η πολιτική είναι η επιχείρησή 
τους. Το ΣΚ του Rama φυσάει το ί-
διο φλάουτο.  
Το ΣΚ κατηγόρησε άμεσα την κυ-
βέρνηση, αλλά έμμεσα κάτι τέτοιο 
σήμαινε πως είναι λάθος της κυ-
βέρνησης που προωθεί αυτό το μί-
σος μεταξύ των Αλβανών και των 
‘’Ελλήνων’’ της Χιμάρας. Εγώ θέλω 
να χαιρετίσω την οικογένεια του 
νεαρού που προκάλεσε το ατύχημα, 
που τον συμβούλεψε να παραδοθεί, 
ενώ ο Γιαννουλάτος και ο Ντούλες 
θα είχαν κανονίσει να τον κρύψουν 
στην Ελλάδα. (...)  
Η αλήθεια φανερώθηκε εντελώς 
διαφορετική από αυτό που δήλω-
σαν οι τρεις τους.  
Γιατί δεν αποσύρουν τις δηλώσεις 
τους;  
Με όλα αυτά αυτοί δείχνουν πως 
δεν πένθησαν για τη ζωή του άτυ-
χου Γκούμα, αλλά για αυτό που αυ-
τοί ήθελαν να βγάλουν από το χα-
μό της ζωής ενός Αλβανού, ρίχνο-
ντας βενζίνη σε μια φωτιά που από 
μόνοι τους οι λαοί σβήνουν». 
 
 

 
 

Συνέντευξη του πρέσβη της Αλβανίας στην Ελλάδα  
Dashnor Dervishi 

 
26 Αυγούστου 2010: Η εφημερίδα 
«Shqip» φιλοξενεί στο σημερινό της 
φύλλο ολοσέλιδη συνέντευξη του 
νέου πρέσβη της Αλβανίας στην 
Ελλάδα Dashnor Dervishi.  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των 
ερωτήσεων της εφημερίδας και των 
απαντήσεων του πρέσβη Dervishi. 
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Ο πρόεδρος Παπούλιας με τον νέο πρέσβη της 
Αλβανίας στην Ελλάδα Dashnor Dervishi 

 
Ερώτηση: Αναλάβατε ένα σημαντικό 
αξίωμα, όπως είναι η θέση του πρέ-
σβη της Αλβανίας στην Ελλάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη κατ’ αρχήν και 
τις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών 
που μερικές φορές είναι περίπλο-
κες. Πάνω σε ποιο όραμα αναλαμβά-
νετε αυτό το αξίωμα και πού θα επι-
κεντρωθεί το έργο σας; 
 
Απάντηση: Καθώς έχει διατυπωθεί 
και στις δηλώσεις των κύριων α-
ξιωματούχων της χώρας και της 
κυβέρνησής μας, όπως ο πρωθυ-
πουργός Berisha, ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Topi και ο ΥΠΕΞ 
Meta, στις αναφορές τους στις σχέ-
σεις μας με την Ελλάδα, μου μένει 
να επαναλάβω ακόμη μια φορά τις 
δηλώσεις τους, με τις οποίες εκείνοι 
εκτιμούν θετικά τις σχέσεις αυτές 
ως τις καλύτερες στην ιστορία τους. 
Αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, ήρθε ως 
μια φυσική διαδικασία των εσωτε-
ρικών εξελίξεων στις δυο χώρες 
μας, των διαδικασιών ειρήνης και 
σταθερότητας, αλλά και ως μέρος 
της ενταξιακής διαδικασίας στην 
περιοχή και, ιδιαίτερα, ως συνέπεια 

της ευρωπαϊκής προοπτικής μας. 
Τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν 
σήμερα την κύρια βάση στην οποία 
έχει φτάσει το στάδιο των σχέσεων, 
οι οποίες εκτιμώνται ότι είναι πολύ 
καλές και ότι έχουν εξαιρετική 
προοπτική. Αυτό είχα την ευκαιρία 
να αισθανθώ και να ακούσω και 
στην αρκετά θερμή και φιλική συ-
ζήτηση που είχα με τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας της Ελλάδος Κά-
ρολο Παπούλια κατά την επίδοση 
των διαπιστευτηρίων ως πρέσβης 
της Αλβανίας στην Ελλάδα. Ο Έλ-
ληνας πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δεν εξέφρασε μόνο την ικανοποίη-
σή του για το στάδιο στο οποίο βρί-
σκονται οι πολυσχιδείς σχέσεις με-
ταξύ των δυο χωρών και λαών μας, 
αλλά εξέφρασε την ικανοποίηση 
και για το υψηλό επίπεδο που έ-
χουν σήμερα και την εξαιρετική 
προοπτική για το μέλλον. Μπορώ 
εδώ να αναφέρω μια έκφραση του 
Έλληνα πρόεδρου της Δημοκρατί-
ας, ο οποίος τις σχέσεις μεταξύ των 
δυο χωρών και λαών τις χαρακτή-
ρισε ως «σχέσεις μιας μεγάλης οι-
κογένειας». Αυτός μου είπε πως 
σχέσεις σαν τις σημερινές τις ονει-
ρευόταν ενώ τώρα είναι πραγματι-
κότητα.  
 
Ερώτηση: Ωστόσο, από την άλλη 
πλευρά, πριν από λίγες ημέρες ένα 
τροχαίο ατύχημα φάνηκε σα να «ε-
ρέθισε» τις σχέσεις μεταξύ των δυο 
χωρών. Εσείς πώς κρίνετε το περι-
στατικό της Χιμάρας, όπου ένας 
35χρονος έχασε τη ζωή του; 
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Απάντηση: Για αυτό το συμβάν 
που είχε το χαρακτήρα ατυχήματος 
έχει πλέον δοθεί απάντηση από την 
πολιτική και τη διπλωματία στις 
πρωτεύουσες των δυο χωρών μας. 
Στις δηλώσεις του πρωθυπουργού 
Berisha και των εκπροσώπων των 
άλλων θεσμών, όπως το Υπουργείο 
Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξω-
τερικών, έχει δοθεί η απάντηση και 
έχει τονιστεί πως το περιστατικό 
ήταν ατυχές, δυσάρεστο, ενώ έχει 
εκφραστεί δυσαρέσκεια και έχει το-
νιστεί ειδικότερα πως είναι σωστό 
το περιστατικό αυτό να μην πολιτι-
κοποιηθεί και να μην αντιμετωπι-
στεί με μια τέτοια λογική. Επίσης, 
στις δηλώσεις τους έχει τονιστεί 
πως το περιστατικό πρέπει να α-
ντιμετωπιστεί στη βάση και στην 
προοπτική των σχέσεων των δύο 
χωρών και λαών μας, αυτήν της 
καλής γειτονίας και φιλίας. Αυτό το 
περιστατικό επίσης έχει αντιμετω-
πιστεί στη βάση του ότι οι μετανά-
στες μας στην Ελλάδα και η Ελλη-
νική Μειονότητα στην Αλβανία δεν 
είναι στοιχεία φιλονικίας μεταξύ 
μας, αλλά είναι τα βασικά στοιχεία 
της συνεργασίας, για την εδραίωση 
των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ 
των δυο χωρών, με το βλέμμα πά-
ντα στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η 
ίδια απάντηση, ανεξάρτητα από τις 
τάσεις της αρχής, δόθηκε από τους 
πιο υψηλούς θεσμούς της κυβέρνη-
σης και του κράτους της Ελλάδας, 
ιδιαιτέρως από τον ΑΝΥΠΕΞ κ. 
Δρούτσα. Έτσι οι δυο χώρες έδωσαν 
πλήρη απάντηση στο περιστατικό, 
ανεξάρτητα από τις βιασύνες και 

τα συναισθήματα της αρχής, που 
έγιναν ως προσπάθεια για να πολι-
τικοποιηθεί το περιστατικό και να 
οδηγηθεί σε αδιέξοδο δρόμο.  
 
Ερώτηση: Πώς βλέπετε την τρέχου-
σα κατάσταση των αλβανών μετα-
ναστών στην Ελλάδα και τι απομένει 
να γίνει για τη δημιουργία των ευ-
νοϊκότερων δυνατών συνθηκών για 
τη διαβίωσή τους στη γειτονική χώ-
ρα; 
 
Απάντηση: Για να καταλάβουμε 
την κατάσταση της αλβανικής με-
τανάστευσης στην Ελλάδα, μπο-
ρούμε να τη δούμε και μέσω μιας 
συγκριτικής σχέσης. Εμείς όλοι εί-
μαστε μάρτυρες σοβαρών περιστα-
τικών, που έχουν συμβεί με τους 
αλβανούς μετανάστες όταν περ-
νούσαν τα σύνορα των δυο χωρών 
παράνομα. Επίσης, συχνά, είμαστε 
μάρτυρες λυπηρών περιστατικών 
που συμβαίνουν με τους μετανά-
στες μας, που όμως παρόμοια συμ-
βάντα καταγράφονται και εντός 
της χώρας, εξαρτάται από ποια ο-
πτική γωνία τα παρατηρεί κανείς. 
Αλλά αν δούμε την κατάσταση της 
μετανάστευσης σήμερα, υπάρχει 
μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή. Γνω-
ρίζετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
Παπανδρέου και η ελληνική Βουλή 
όχι μόνο έχουν λάβει την απόφαση 
για την απονομή της ιθαγένειας 
στη δεύτερη γενιά των μεταναστών 
στην Ελλάδα, αλλά έχουν λάβει και 
μια άλλη σημαντική απόφαση και 
ιδιαίτερα προοδευτική για την Ελ-
λάδα και για όλη την Ευρώπη. Αυτή 
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η απόφαση συνδέεται με το γεγο-
νός ότι στους μετανάστες, οι οποίοι 
έχουν πάνω από πέντε έτη με χαρ-
τιά στην Ελλάδα, έχει δοθεί το δι-
καίωμα συμμετοχής στις εκλογές. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία της 
παγκόσμιας μετανάστευσης ένα 
σημαντικό μέρος των Αλβανών με-
ταναστών με χαρτιά στην Ελλάδα 
θα ψηφίσει τον Νοέμβριο αυτού του 
έτους στις τοπικές εκλογές που 
πραγματοποιούνται στη γειτονική 
χώρα. Από μόνο του αυτό το στοι-
χείο καθιστά ποιοτική την αλλαγή 
από την κατάσταση της μετανά-
στευσης πριν από μερικά χρόνια σε 
αυτήν που είναι τώρα. Το γεγονός 
ότι ένα μέρος των Αλβανών στην 
Ελλάδα θα ψηφίσουν το Νοέμβριο 
αποδεικνύει τη σημασία και τον 
παράγοντα που αποτελούν αυτοί οι 
πολίτες στην Ελλάδα. Δεύτερον, η 
ιδιαίτερα προοδευτική και φωτι-
σμένη πολιτική που ακολουθεί ο 
Παπανδρέου και η κυβέρνησή του 
ως προς τον σεβασμό των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων γενικά και της 
μετανάστευσης ειδικά μας πείθει 
πως η αλβανική μετανάστευση 
στην Ελλάδα, όπως και η Ελληνική 
Μειονότητα στην Αλβανία, θα γί-
νουν ξανά μια ισχυρή βάση της ε-
δραίωσης των σχέσεων μεταξύ των 
δυο χωρών. Εμείς έχουμε μάθει την 
ιστορία της μετανάστευσης, όχι μό-
νο της αλβανικής μετανάστευσης 
στα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και 
την ιστορία της μετανάστευσης γε-
νικότερα, όπως της ελληνικής και 
ιταλικής στις δεκαετίες του ’20 και 
του ’30 του προηγούμενου αιώνα. 

Εμείς έχουμε υπόψη τη μεγάλη αλ-
λαγή στην ιστορία εκείνης της με-
τανάστευσης, με τη σημερινή κα-
τάσταση εκείνων των μεταναστών, 
οι οποίοι σιγά σιγά εγκαταλείπουν 
την ονομασία «μετανάστης» και 
έχουν λάβει μια νέα ονομασία και 
καθεστώς, ως άξιοι πολίτες εκείνων 
των χωρών. Εγώ ελπίζω ότι με τη 
φιλελευθεροποίηση των θεωρήσε-
ων και με τις πιο ταχείες διαδικασί-
ες της ένταξης των Δυτικών Βαλ-
κανίων γενικότερα και της Αλβανί-
ας ιδιαίτερα, πολύ γρήγορα θα εί-
μαστε μάρτυρες μιας κατάστασης 
όπου η ονομασία «μετανάστες» θα 
είναι μια ανάμνηση για εμάς. Πολύ 
σύντομα, αυτοί οι μετανάστες, που 
στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν 
γίνει αναγκαιότητα για τις πραγ-
ματικότητες στις οποίες ζουν, θα 
λάβουν μια νέα ονομασία και θα 
γίνουν κανονικοί πολίτες με όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες 
όπου ζουν.  
 
Ερώτηση: Έχουν επηρεαστεί οι με-
τανάστες αυτοί από την ελληνική 
οικονομική κρίση και πιστεύετε πως 
η κρίση αυτή θα επηρεάσει και τις 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Αλ-
βανίας και της Ελλάδας; 
 
Απάντηση: Όσον αφορά την οικο-
νομική κρίση που διέρχεται η Ελλά-
δα, ήταν ένα παράγωγο της κρίσης 
που συνέβη γενικά στον αναπτυγ-
μένο κόσμο, όπως στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη, και που στην Ελλάδα 
είχε ορισμένες μεγαλύτερες συνέ-
πειες.  
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Εγώ πιστεύω πως η σημερινή ελλη-
νική κυβέρνηση, υπό τη διεύθυνση 
του Παπανδρέου, θα ακολουθήσει 
μια πολιτική αρκετά αποφασιστική, 
έξυπνη, και μου φαίνεται ως η μόνη 
εναλλακτική λύση για την ώρα που 
μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την 
κρίση.  
Αυτή δεν είναι μια ελληνική κρίση, 
αλλά μια ευρωπαϊκή κρίση, γεγο-
νός που καθιστά πιο εύκολη, πιο 
εγγυημένη την υπέρβασή της.  
Είναι κατανοητό πως οι συνέπειες 
της κρίσης στις οικονομικές σχέσεις 
με τη χώρα μας, και μέσω της με-
τανάστευσης, δεν είναι μεγάλες. 
Επίσης μπορώ να πω πως οι Αλβα-
νοί μετανάστες κατά τη διάρκεια 
της ελληνικής κρίσης έδειξαν ακό-
μη μια φορά πόσο απαραίτητοι εί-
ναι για την οικονομία της Ελλάδας. 
Μπορώ να πω άφοβα ότι στην ελ-
ληνική κοινωνία είναι αυτοί που 
αισθάνθηκαν σε μικρότερο βαθμό 
την κρίση εξαιτίας του ότι έχουν 
ενσωματωθεί με τέτοιο τρόπο που 
έχουν κάνει τον εαυτό τους μια 
πραγματικότητα της ελληνικής 
κοινωνίας.  
Μπορούμε να πούμε πως για την 
Ελλάδα η κατάσταση θα ήταν δύ-
σκολη χωρίς αυτούς, χωρίς την ερ-
γασία και τη συνεισφορά τους στην 
ελληνική οικονομία.  
Αυτές είναι αξίες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη με θετικό τρόπο. 
 
Ερώτηση: Η Ελλάδα είναι μια από 
τις χώρες που ακόμη δεν έχουν ανα-
γνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσ-

συφοπεδίου. Ποια είναι τα βήματα 
που θα ληφθούν σε αυτό το πλαίσιο; 
 
Απάντηση: Η Ελλάδα είναι ξεκά-
θαρη στη θέση της ως προς την υ-
πόθεση της αναγνώρισης της ανε-
ξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Έ-
τσι όπως και τέσσερις άλλες χώρες 
της Ε.Ε., έτσι και η Ελλάδα δεν α-
ναγνωρίζει μέχρι στιγμής την ανε-
ξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Αλ-
λά, διαφορετικά από τις άλλες χώ-
ρες, η Ελλάδα κάνει μερικά θετικά 
και εποικοδομητικά βήματα, και 
ελπιδοφόρα, για μια θέση η οποία 
πρέπει να αξιολογηθεί ως προς αυ-
τό το θέμα. Ξεκινώντας από το γε-
γονός ότι η Ελλάδα έχει ορισμένα 
προβλήματα που συνδέονται με τη 
διαίρεση της Κύπρου, αλλά και από 
μια ιστορική παράδοση των σχέσε-
ων με τη Σερβία, μπορώ να εκτιμή-
σω ότι η ελληνική θέση ως προς την 
υπόθεση του Κοσσυφοπεδίου, ανε-
ξαρτήτως του ότι δεν το αναγνωρί-
ζει, πρέπει να αξιολογηθεί ως θετι-
κή. Όχι μόνο αυτό, αλλά η Ελλάδα, 
χωρίς να μένει αδιάφορη, στη στά-
ση της κάνει βήματα για την προ-
σπάθεια εξεύρεσης έμμεσης λύσης 
που θα οδηγούσε σε μια πλήρη κα-
τανόηση από όλες τις πλευρές για 
αυτή την υπόθεση. Η ιδέα του Πα-
πανδρέου για την Ευρώπη του 2014 
όπου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης 
ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, 
χωρίς να αποκλείεται το Κοσσυφο-
πέδιο, είναι ένα θετικό στοιχείο που 
πρέπει να αξιολογηθεί στην προο-
πτική του. Επίσης η στάση, ιδιαίτε-
ρα ώριμη για διαδικασίες που συμ-
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βαίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση, 
όπως ήταν η στάση ή η τοποθέτηση 
έναντι της απόφασης του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης, μας κάνει 
να επιδεικνύουμε προσοχή, αλλά 
και να σεβόμαστε τις θέσεις της 
σημερινής πολιτικής της Ελλάδας 
και των άλλων χωρών, λαμβάνο-
ντας υπόψη τα προβλήματα εξαιτί-
ας των οποίων οι χώρες αυτές δια-
τηρούν αυτές τις θέσεις.  
 
Ερώτηση: Ποιο σκοπό βλέπετε ότι 
έχει η πρωτοβουλία της ελληνικής 
διπλωματίας για την ένταξη των 
Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη το 
2014 και ποια είναι η συνεισφορά της 
Ελλάδας στις διαδικασίες ολοκλή-
ρωσης της χώρας μας; 
 
Απάντηση: Η υπόθεση της έντα-
ξης της Αλβανίας και των άλλων 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
στην Ε.Ε. και στις δομές της είναι 
ένα ζήτημα χρόνου, μια διαδικασία 
που δεν μπορεί να σταματήσει. Με 
τις μεγάλες γεωστρατηγικές αλλα-
γές που έχουν συμβεί μετά την 

πτώση του τείχους του Βερολίνου, 
τώρα πλέον γεωγραφικά η Αλβα-
νία, όπως και οι άλλες χώρες, έχουν 
βγει σχεδόν στο κέντρο της Ευρώ-
πης, από τη γεωγραφική σκοπιά. 
Με φυσικό και ολοφάνερο τρόπο 
την επίσημη ένταξη της Αλβανίας 
στην Ε.Ε. τη βλέπω ως μια διαδικα-
σία που δεν μπορεί να σταματήσει, 
σε αυτό βοηθά και η υπόθεση της 
φιλελευθεροποίησης των θεωρή-
σεων, για την οποία μπορώ να πω 
πως είναι μια απόφαση σχεδόν ο-
λοκληρωμένη. Η Αλβανία είναι μια 
μικρή χώρα, με λαό και οικονομία 
μετρίου μεγέθους. Ευρισκόμενη κο-
ντά στην Ευρώπη δε συνιστά κά-
ποιο πρόβλημα που συνδέεται με 
την κούραση ή τη δυνατότητα α-
πορρόφησης στην Ε.Ε., όπως έχει 
συμβεί με ορισμένες άλλες χώρες. 
Εμείς μπορούμε να πούμε ότι στα 
3,5 εκατ. πληθυσμό που έχει η Αλ-
βανία, 1,5 εκατ. τώρα έχουν το δι-
καίωμα να ταξιδέψουν, κάνοντας 
τη διαδικασία της φιλελευθεροποί-
ησης ολοκληρωμένη, τυπική, γεγο-
νός που το έχουν καταλάβει όλοι.

 
 

Εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 
 

26 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
όλες τις σημερινές αλβανικές εφη-
μερίδες ο πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας της Αλβανίας Bamir Topi ζήτησε 
χθες την επανεκκίνηση του πολιτι-
κού διαλόγου για την εύρεση συμ-
βιβασμού μεταξύ των δυο μεγάλων 
κομμάτων.  

Ο Topi, μιλώντας στη διάσκεψη των 
Αλβανών πρεσβευτών στο εξωτερι-
κό, δήλωσε ενθαρρυμένος ως προς 
την προοπτική επίλυσης της κρίσης 
μεταξύ ΔΚ και ΣΚ, αλλά απέφυγε 
κάθε σχόλιο και πρόβλεψη για το τι 
πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια 
των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Shqip» ο πρωθυ-
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πουργός Sali Berisha εξέφρασε χθες 
τη θέση του πως το αξίωμα που κα-
τέχει ο ίδιος ως πρωθυπουργός και 
πρόεδρος του ΔΚ σε καμία περί-
πτωση δεν επιτρέπει αλαζονεία και 
την αδιαφορία έναντι των θέσεων 
της αντιπολίτευσης.  

Ο Berisha τόνισε πως η Αλβανία 
διαθέτει όλες τις δυνατότητες να 
δώσει την καλύτερη απάντηση σε 
όλες τις εσωτερικές πολιτικές υπο-
θέσεις που μπορεί να προκύψουν.  
Ο Berisha τόνισε πως οι μεταρρυθ-
μίσεις στη χώρα συνεχίζονται με 
γρήγορους ρυθμούς. 

 
 

Δηλώσεις του πρωθυπουργού Berisha για το φυσικό αέριο 
  
26 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την «Panorama» και άλλες αλβανι-
κές εφημερίδες, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε χθες το σχέδιο για 
τον καθορισμό των κανόνων, όρων 
και διαδικασιών για την απονομή 
αδειών κατασκευής και χρήσης σω-
λήνων και υποδομής του συστήμα-
τος φυσικού αερίου στην Αλβανία.  
Ο πρωθυπουργός Sali Berisha δή-
λωσε ότι με αυτή την απόφαση 
μπαίνουν οι νομικές βάσεις για να 
προχωρήσουν στην κατεύθυνση της 
πραγματοποίησης τα σχέδια για τη 
μαζική χρήση του αερίου στη χώρα.  
Ο Berisha μεταξύ άλλων δήλωσε: 
«Η Αλβανία είναι μια από τις λίγες 
χώρες που δεν έχει ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα χρήσης αερίου από 
τους καταναλωτές, που θα ήταν 
ξεκάθαρα ευνοϊκό από οικονομικής 
απόψεως για κάθε οικογένεια. Με 
αυτή την απόφαση, εμείς θέτουμε 
τις νομικές βάσεις για να προχω-
ρήσουμε με τις άδειες, τους σωλή-
νες, τις κατασκευές και όλα τα υ-
πόλοιπα. Πιστεύω πως είναι απα-
ραίτητο βήμα και αποφασιστική 

προϋπόθεση για την εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας». 
Στη συνέχεια ο Αλβανός πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε και στο θέμα 
της διασύνδεσης της Αλβανίας με 
τους μεγάλους αγωγούς αερίου, 
τονίζοντας τα ακόλουθα: «Έχουν 
ξεκινήσει και θα γίνουν σημαντικές 
έρευνες για το αέριο στη χώρα. Τα 
πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρ-
ρυντικά. Αλλά, ανεξαρτήτως αυ-
τού, η πολιτική της ‘’αεριοποίησης’’ 
της χώρας πρέπει να προχωρήσει 
με ταχύτητα. Η Αλβανία είναι κύ-
ρια χώρα διέλευσης ενός από τους 
κύριους αγωγούς, του Δι-
Αδριατικού (Transadriatik), που 
φέρνει το αέριο της Κασπίας προς 
τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο 
είναι πιο κοντά, σε σχέση με όλα τα 
άλλα σχέδια του αερίου, για να γί-
νει πραγματικότητα. Έχουν λυθεί 
τα περισσότερα και περίπλοκα 
προβλήματα και είναι σημαντικό 
πως τα αποθέματα στην πηγή αυ-
τού του αγωγού έχουν δεκαπλα-
σιαστεί, με τις τελευταίες ανακα-
λύψεις σε αυτές τις ζώνες. Αλλά 
εκτός αυτού υπάρχει μια ξεκάθαρη 
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βούληση από τις φίλες χώρες ώστε 
το σχέδιο που ονομάζεται South 
Stream, που περνά από την Ηγου-
μενίτσα προς την Ιταλία, να έχει 
ένα παρακλάδι προς την Αυλώνα. 
Είναι μια συμφωνία μεταξύ της 
GAZPROM και της ENI. Εκτός από 
αυτούς τους μεγάλους ευρωπαϊ-
κούς αγωγούς αερίου, η κυβέρνηση 
έχει εργαστεί και εργάζεται με επι-
μονή για τη δημιουργία εγκατα-

στάσεων αξιοποίησης του υγρο-
ποιημένου αερίου. Η περιοχή του 
Σέμαν αξιολογήθηκε ως η πιο κα-
τάλληλη ζώνη σε όλη τη λεκάνη 
της περιοχής για την κατασκευή 
ενός σταθμού για την επαναεριο-
ποίηση του υγροποιημένου αερίου, 
με πολύ μεγάλο δυναμικό, προς 
την Αλβανία, την Ιταλία, τις χώρες 
της ακτής της Αδριατικής και ευρύ-
τερα». 

 
 

«Οι Αλβανοί ήρθαν στην ‘’Μακεδονία’’ από την Αλβανία» 
 

26 Αυγούστου 2010: Μετά τις με-
γάλες αντιδράσεις που προκλήθη-
καν στην ΠΓΔΜ από τα λάθη και 
τις ανακρίβειες που περιλαμβάνει 
το σχολικό εγχειρίδιο «Κοινωνία» 
της Ε’ Δημοτικού και την απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Επι-
στημών της ΠΓΔΜ για αναθεώρη-
ση όλων των διδακτικών βιβλίων 
της Πρωτοβάθμιας, ακόμη ένα 
σχολικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει 
προβληματικές και ανακριβείς α-
ναφορές, αναφέρει ρεπορτάζ του 
τηλεοπτικού σταθμού «Alsat–Μ». 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο βι-
βλίο Γεωγραφίας της Β’ Λυκείου 
αναφέρεται ότι: «Οι Αλβανοί ήρθαν 
στην ‘’Μακεδονία’’ από την Αλβα-
νία και το Κόσοβο πριν από 220 
χρόνια. Αυτή η μετακίνηση και ε-
γκατάσταση συνεχίζεται ακόμη και 
είναι επικίνδυνη για τη ‘’Μακεδο-
νία’’. Μεταξύ των Αλβανών στη 
‘’Μακεδονία’’ υπάρχουν φυλές που 
θεωρούν τους εαυτούς τους γηγε-
νείς. Αυτοί είναι κυρίως ‘’Μακεδό-

νες’’ οι οποίοι κατά τη διάρκεια της 
οθωμανικής κυριαρχίας ασπάστη-
καν το Ισλάμ και σταδιακά έγινα 
Αλβανοί. Κάποια αλβανικά φύλα 
έχουν ‘’μακεδονική’’, τουρκική, ή 
ρομά καταγωγή».  
Εκπρόσωποι του Υπουργείου Παι-
δείας και Επιστημών της ΠΓΔΜ 
απέφυγαν να σχολιάσουν το πα-
ραπάνω ζήτημα ενώ ο Αντιπρόε-
δρος της Κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, κ. 
Ademi, υποστήριξε ότι δεν θα πρέ-
πει να ζητηθεί ευθύνη από τον συγ-
γραφέα του βιβλίου, επειδή το 
εγχειρίδιο γράφτηκε πριν από επτά 
χρόνια και κανείς δεν αντέδρασε 
για το επίμαχο κείμενο μέχρι που 
δημιουργήθηκε το ζήτημα της ανα-
θεώρησης των σχολικών εγχειριδί-
ων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.  
Ο κ. Ademi υποστήριξε ότι θα πρέ-
πει να αναθεωρηθούν όλα τα σχο-
λικά εγχειρίδια, όχι μόνο αυτά της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι θα 
πρέπει να αποσυρθεί το επίμαχο 
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κείμενο και να εκδοθούν νέα εγχει-
ρίδια. 

 

 
 

Διαφωνίες σχετικά με το Νόμο περί Απογραφής στη ΠΓΔΜ 
 
26 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
δημοσίευμα της σκοπιανής εφημε-
ρίδας «Utrinski Vesnik», αυτές τις 
ημέρες μεταξύ των συγκυβερνώ-
ντων κομμάτων της ΠΓΔΜ, VMRO-
DPMNE και DUI, έχουν προκύψει 
διαφωνίες σχετικά με Νόμο περί 
Απογραφής, ο οποίος θα πρέπει να 
υιοθετηθεί το αργότερο μέχρι την 
1η Οκτωβρίου ενόψει της επερχό-
μενης απογραφής πληθυσμού που 
θα πραγματοποιηθεί στην ΠΓΔΜ 
από την 1η έως τις 15 Απριλίου 
2011.  
Το VMRO-DPMNE υποστηρίζει ότι 
ο σχετικός Νόμος του 2002 δεν θα 
πρέπει να τροποποιηθεί σημαντικά. 
Από την άλλη πλευρά, το DUI υπο-
στηρίζει ότι θα πρέπει να γίνουν 
σημαντικές τροποποιήσεις στο Νό-
μο ενώ ζητά επίσης να υπάρξει 
στην απογραφή ισχυρή παρουσία 
παρατηρητών από την Ε.Ε. και τον 
ΟΑΣΕ.  
Το VMRO-DPMNE θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη ύπαρξης παρατη-
ρητών γιατί η πΓΔΜ είναι ικανή να 
φέρει εις πέρας την απογραφή χω-
ρίς προβλήματα. Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, το DUI θεωρεί ότι η 
ενισχυμένη παρουσία παρατηρη-
τών θα εξαλείψει την πιθανότητα 
μείωσης του αριθμού των Αλβανών 
της πΓΔΜ κάτω από το 20%, κάτι το 
οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ε-

φαρμογή της Συμφωνίας - Πλαίσιο 
της Αχρίδας. Γι’ αυτό το λόγο, υπο-
γραμμίζεται στο δημοσίευμα, το 
DUI ζητά να αυξηθεί ο αριθμός των 
αλβανικής καταγωγής πολιτών της 
ΠΓΔΜ οι οποίοι εργάζονται στη 
Στατιστική Υπηρεσία της ΠΓΔΜ ή 
να δημιουργηθεί μια Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης της απογραφής 
στην οποία θα συμπεριληφθούν και 
διεθνείς παρατηρητές.  
Στο δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Utrinski Vesnik» αναφέρεται επίσης 
ότι το DUI φοβάται πως οι εικασίες 
κάποιων ΜΜΕ της ΠΓΔΜ ότι η α-
πογραφή του 2011 θα δείξει πως ο 
αριθμός των Αλβανών είναι κάτω 
από 20% - και όχι 25,17%, όπως έ-
δειξε η απογραφή του 2002, θα α-
ποδειχθούν αληθείς. Επίσης, υπάρ-
χουν εικασίες ότι ο αριθμός των 
Αλβανών της ΠΓΔΜ διογκώνεται 
εσκεμμένα ώστε να αγγίξει ένα 
«ποσοστό σταθερότητας», αναφέρει 
χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Ε-
κτός της ύπαρξης ή μη παρατηρη-
τών στην απογραφή του 2011, το 
VMRO-DPMNE και το DUI διαφω-
νούν επίσης για τα μέλη της δια-
σποράς που ζουν και εργάζονται 
εκτός της ΠΓΔΜ καθώς και για 
τους Αλβανούς που ζουν στην 
ΠΓΔΜ αλλά δεν έχουν τη σλαβο-
μακεδονική υπηκοότητα, καταλή-
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γει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Utrinski Vesnik». 
 
 

Συμφωνία JAT και Turkish Airline 
 

27 Αυγούστου 2010: Με τίτλο «Σύ-
ντομα συμφωνία JAT και Turkish 
Airlines», άρθρο στις οικονομικές 
σελίδες της εφημερίδας «Danas» 
αναφέρει ότι ο αποχωρών πρέσβης 
της Τουρκίας στη Σερβία, Σούχα 
Ουμάρ, ενημέρωσε χθες τον υ-
πουργό Υποδομών Μιλούτιν Μρκο-
νιτς, ότι επίκειται η ολοκλήρωση 
της συμφωνίας μεταξύ της JAT και 
των Τουρκικών Αερογραμμών και 
παρακάλεσε το Σέρβο υπουργό να 
επιδείξει υπομονή, δεδομένου ότι 
στην Τουρκία σύντομα θα πραγμα-
τοποιηθεί δημοψήφισμα εθνικής 

σημασίας, εξαιτίας του οποίου η 
λήψη των αποφάσεων σχετικά με 
την εν λόγω συμφωνία έχει ανα-
βληθεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου.  
Ο Τούρκος πρέσβης ενημέρωσε, ε-
πίσης, τον κ. Μρκονιτς για την επί-
σκεψη που θα πραγματοποιήσει 
στο Βελιγράδι η τουρκική εταιρία 
KOLIN , η οποία πιθανώς σε μερι-
κούς μήνες θα ξεκινήσει τις εργα-
σίες κατασκευής του αυτοκινητο-
δρόμου Βελιγράδι-Μπαρ, έργο το 
οποίο χαρακτήρισε στρατηγικής 
σημασίας.

 
 

Η κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού προκαλεί τριβές 
στις σχέσεις Αλβανίας – Κοσσυφοπεδίου 

 

 
 

O Berisha με τον πρόεδρο του Κοσσυφο-
πεδίου Thaci 

 
28 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Shqip» ο υδροηλε-
κτρικός σταθμός που προγραμμα-
τίζεται να κατασκευαστεί από την 

κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου κο-
ντά στα σύνορα με την Αλβανία 
τείνει να μετατραπεί σε πεδίο δια-
μάχης με την αλβανική κυβέρνηση.  
Αμέσως μετά από τις δηλώσεις του 
Υπουργείου Οικονομίας του Κοσ-
συφοπεδίου πως πρόκειται να προ-
χωρήσει με τα σχέδια για τη κατα-
σκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού 
στο Ζούρι, κοντά στα σύνορα των 
δύο χωρών και σε μικρή απόσταση 
από την αλβανική πόλη Κούκες, ο 
υπουργός Οικονομίας και Ενέρ-
γειας της Αλβανίας Dritan Prifti δή-
λωσε πως η αλβανική κυβέρνηση 
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δεν έχει ακόμα συναινέσει για το 
σχέδιο αυτό.  
Ο Prifti τόνισε στις δηλώσεις του τα 
εξής: «Η αλβανική κυβέρνηση δη-
μιούργησε μια διυπουργική ομάδα. 
Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει 
συνάντηση των δυο πλευρών, της 
Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου. 
Δε θα κοιτάξουμε τα στενά συμφέ-
ροντα της κυβέρνησης του Κοσόβου 
ούτε και της αλβανικής κυβέρνη-
σης, αλλά θα κοιτάξουμε τα κοινά 
συμφέροντα από την επένδυση αυ-
τή και οι εμπειρογνώμονες θα πουν 
την γνώμη τους για την ελαχιστο-

ποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
και τη μεγιστοποίηση των θετικών 
συνεπειών».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κα-
τασκευή του σταθμού τόσο κοντά 
στα σύνορα είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές συνέπειες για τις κοντι-
νές περιοχές στο έδαφος της Αλβα-
νίας, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται η βλάβη στο οικοσύστη-
μα, αλλά και η ανάσχεση της ανά-
πτυξης 18 μικρών υδροηλεκτρικών 
έργων για τα οποία έχει δώσει ά-
δειες η αλβανική κυβέρνηση. 

 
 

Το «Ουράνιο Τόξο» υπέρ της συνεργασίας  
«Μεταξύ των ‘’Μακεδόνων’’ από τις δύο πλευρές των συνόρων» 

 
30 Αυγούστου 2010: Οι επιθετικοί 
προσδιορισμοί γεωγραφικού χαρα-
κτήρα θα έχουν αρνητικές επιπτώ-
σεις «για τους ‘’Μακεδόνες’’ στην 
Ελληνική Δημοκρατία αλλά και 
στις άλλες γείτονες χώρες της 
‘’Μακεδονίας’’, παρά το γεγονός 
πως αυτοί δεν έχουν αναγνωριστεί 
εκ μέρους του ελληνικού κράτους», 
δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Free Europe», στο πρόγραμμα στη 
σλαβομακεδονική γλώσσα, ο κ. 
Παύλος Βοσκόπουλος από το «Ου-
ράνιο Τόξο».  
Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρου-
με ότι σε όλες τις σχετικές αναφο-

ρές των ΜΜΕ της ΠΓΔΜ, όπως και 
στον εν λόγω ραδιοφωνικό σταθμό 
ο κ. Βοσκόπουλος παρουσιάζεται 
ως Πάβλε Φιλίποβ.  
 
Ο ίδιος, υποστηρίζει ότι το «Ουρά-
νιο Τόξο» είναι μια φιλοευρωπαϊκή 
οργάνωση, η οποία τάσσεται υπέρ 
της συνεργασίας «μεταξύ των 
‘’Μακεδόνων’’ από τις δύο πλευρές 
των συνόρων», υπογράμμισε ότι η 
αλλαγή της ονομασίας ενός κρά-
τους «άπτεται της ταυτότητας ενός 
έθνους και των πολιτών αυτού του 
κράτους».
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Ανησυχούν οι Βρυξέλες για πιθανή μαζική απομάκρυνση Αλβα-
νών σε περίπτωση κατάργηση των θεωρήσεων με την Αλβανία 

 
30 Αυγούστου 2010: Όπως σχολιά-
ζει η εφημερίδα «Shqip» στο κυρια-
κάτικο φύλλο της, ενόψει της από-
φασης για το θέμα της φιλελευθε-
ροποίησης των θεωρήσεων, το ο-
ποίο αναμένεται να εξεταστεί από 
τους υπουργούς Εσωτερικών των 
κρατών-μελών, διπλωματικές πη-
γές έχουν κάνει γνωστό, σύμφωνα 
με την εφημερίδα, πως η Ε.Ε. προε-
τοιμάζεται για τα ενδεχόμενα που 
ίσως προκύψουν στην περίπτωση 
θετικής απόφασης, με αναφορά σε 
ορισμένες αρνητικές εμπειρίες που 
παρατηρήθηκαν με το Μαυροβού-
νιο, τη Σερβία και την ΠΓΔΜ, χώρες 
για τις οποίες οι θεωρήσεις καταρ-
γήθηκαν πέρυσι. 
 Όπως γίνεται γνωστό, οι εκπρό-
σωποι των Βρυξελλών έχουν ενη-
μερώσει τις αλβανικές αρχές πως 
σε περίπτωση που με την κατάργη-
ση των θεωρήσεων υπάρξει μεγάλη 
μαζική απομάκρυνση Αλβανών 
πολιτών προς τις χώρες της Ε.Ε., οι 
οποίοι θα ζητήσουν άδεια παραμο-
νής, τότε την ευθύνη θα πρέπει να 
την αναλάβει η Αλβανία.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται 
να στείλει τον Σεπτέμβριο στην 
Αλβανία υψηλόβαθμη αντιπροσω-
πεία, όπου θα παρουσιαστεί μια 
πλατφόρμα η οποία θα αντικατο-

πτρίζει όλες τις ευρωπαϊκές ανησυ-
χίες περί τυχόν μαζικής εξόδου.  
Αυτή την ανησυχία, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, έχει διατυπώσει και 
ο ίδιος ο Γ.Γ. του ΥΠΕΞ της Αλβανί-
ας Gazmend Turdiu.  
Η στρατηγική που έχει συνταχθεί 
από τις Βρυξέλλες είναι η εξής: Εάν 
η απόφαση για την κατάργηση των 
θεωρήσεων θα είναι θετική, τότε θα 
δημιουργηθεί μια ομάδα παρατη-
ρητών για την κατάσταση, η οποία 
θα την παρακολουθεί βήμα προς 
βήμα και θα επικοινωνεί με τη δια-
πραγματευτική ομάδα του αλβανι-
κού ΥΠ.ΕΞ Αλβανίας για ανταλλα-
γή πληροφοριών.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μή-
νυμα που έρχεται από τις Βρυξέλ-
λες είναι ξεκάθαρο: «συνέπειες σε 
ατομικό, αλλά και σε συλλογικό 
επίπεδο, εάν οι Αλβανοί καταπα-
τήσουν τις αυστηρές προθεσμίες 
της Ε.Ε. μετά τη φιλελευθεροποίη-
ση των θεωρήσεων».  
Τα μέτρα, σημειώνει η εφημερίδα, 
θα ξεκινούν από τον πενταετή α-
ποκλεισμό, σε ατομικό επίπεδο, 
από τον χώρο Σένγκεν για τους 
παραβάτες και, ανάλογα με την 
πορεία των πραγμάτων, ενδέχεται 
να κλιμακώνονται και να λαμβά-
νουν και συλλογικότερο χαρακτή-
ρα. 
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Δηλώσεις σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση 
 

30 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τις κυριότερες σημερινές εφημερί-
δες το Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολο-
κλήρωσης του Ilir Meta έκανε χθες 
έκκληση στις δυο μεγάλες πολιτι-
κές δυνάμεις να παραμερίσουν τις 
αμοιβαίες κατηγορίες για διαφθορά 
και να ξεκινήσουν χωρίς χάσιμο 
χρόνου την εργασία για την εκλο-
γική μεταρρύθμιση.  
Το μήνυμα ήρθε από τον αντιπρόε-
δρο του Σοσιαλιστικού Κινήματος 
Ολοκλήρωσης και ταυτόχρονα υ-
πουργό Υγείας Petrit Vasili. 
Ο Vasili δήλωσε: «Η εκλογική με-
ταρρύθμιση μπορεί να ξεκινήσει 
από αύριο, δηλαδή από αυτή τη 
Δευτέρα. Η υπόθεση της εξεταστι-
κής επιτροπής των εκλογών της 28ης 

Ιουνίου είναι απόλυτα ξεχωριστή 
και δεν έχει καμία σχέση με την ε-
κλογική μεταρρύθμιση. Η βελτίωση 
του εκλογικού νόμου ήταν μια πρό-
κληση που άρχισε από την πρώτη 
ημέρα μετά τις εκλογές».  
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΣΚ είναι 
υποχρεωμένο να ξεκινήσει τις ερ-
γασίες, εκπληρώνοντας τις υπο-
χρεώσεις που έχουν ορίσει οι εκ-
πρόσωποι του διεθνούς παράγοντα 
για τη μεταρρύθμιση αυτή.  
Ο Vasili τόνισε πως δεν είναι σωστό 
αυτές οι σημαντικές υποχρεώσεις 
να μείνουν για την τελευταία στιγ-
μή και, ως συνέπεια, ο εκλογικός 
κώδικας να είναι προβληματικός 
και ακατάλληλος. 

  
 
Έκκληση της Κεντρική Εφορευτικής Επιτροπής για να ξεκινήσει 

το συντομότερο η εκλογική μεταρρύθμιση 
  
30 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
την σημερινή εφημερίδα «Shqip» η 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή α-
πηύθυνε χθες έκκληση στα πολιτι-
κά κόμματα να ξεκινήσουν το συ-
ντομότερο την εκλογική μεταρρύθ-
μιση, με σκοπό να μην τεθούν σε 
κίνδυνο οι όροι διεξαγωγής των το-
πικών εκλογών του 2011.  
Το μήνυμα αυτό διατύπωσε χτες με  

δηλώσεις της η αντιπρόεδρος της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
Desira Subashi.  
Σύμφωνα με την Subashi, οι χρονι-
κές καθυστερήσεις θέτουν σε αμφι-
βολία την αποτελεσματικότητα του 
έργου της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής, όσον αφορά τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων για τις 
τοπικές εκλογές. 
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«Αχ Ελλάδα» 
 

30 Αυγούστου 2010: Η σημερινή 
εφημερίδα «Panorama» φιλοξενεί 
άρθρο με τίτλο «Αχ, Ελλάδα», υπο-
γεγραμμένο από την Elsa Ballauri.  
Η Ballauri αρχικά αναφέρει πως η 
Ελλάδα είναι μια από τις πιο όμορ-
φες χώρες της Ευρώπης και πως αν 
στην ομορφιά αυτή προσθέσει κα-
νείς και την αρχαία ιστορία και 
τους ήρωες της μυθολογίας, τη δη-
μιουργία της φιλοσοφίας και των 
αρχών της δημοκρατίας, αυτή α-
σφαλώς παίρνει την αξία μιας από 
τις πιο ενδιαφέρουσες χώρες στον 
κόσμο.  
Η αρθρογράφος συνεχίζει: «Κάπως 
έτσι θα ήταν για πολλούς Αλβα-
νούς, εάν αυτοί δεν ζούσαν ως γεί-
τονες των Ελλήνων, χώρα του Ο-
δυσσέα, του Αχιλλέα, του Ομήρου, 
του Αριστοτέλη, του Σωκράτη, του 
Ρίτσου και του Καζαντζάκη, θα τη 
θαύμαζαν με φυσικό τρόπο και θα 
αναζητούσαν την Ελλάδα ως του-
ρίστες και όχι ως μετανάστες. (...) Η 
ιστορία της αλβανικής μετανά-
στευσης συνδέεται με την παράλ-
ληλη ύπαρξη αλβανικών πληθυ-
σμών σε μερικές άλλες χώρες του 
κόσμου και κυρίως στην Ελλάδα 
και Ιταλία, όπου η ροή των μετανα-
στών υπήρξε υψηλή. Η Ελλάδα εί-
ναι ακόμη η χώρα ‘’όπου πας από 
τα βουνά’’. Οι ελληνοαλβανικές 
σχέσεις είναι ανάγκη να αναλυ-
θούν ως μια από τις περίεργες συ-
νεργασίες της σημερινής εποχής, 
όπου μια χώρα όπως η Ελλάδα έχει 
καιρό που ζει ως ένα μέλος της Ε.Ε. 

ενώ η άλλη, η Αλβανία, μόλις έχει 
καταθέσει την υποψηφιότητα. Πα-
ρατηρώ πως η αλβανική πολιτική 
βρίσκεται μακριά από τα ευρωπαϊ-
κά κριτήρια ως προς το σεβασμό 
των δικαιωμάτων των πολιτών της 
έναντι των αδικιών και των εμπο-
δίων που μπορεί να προκληθούν 
από τη γειτονική χώρα. Από την 
άλλη πλευρά, μου είναι απαραίτη-
το να υπενθυμίσω ότι η ελληνική 
κυβέρνηση, με μικρές αλλαγές, εμ-
μένει στην πολιτική της των δια-
κρίσεων. Για να μη δημιουργήσω 
σύγχυση και έλλειψη σαφήνειας, 
θέλω να σταθώ σε ορισμένες δικές 
μου παρατηρήσεις αυτές τις τελευ-
ταίες ημέρες του Αυγούστου. Επι-
στρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη 
προς τα σύνορα, μεταξύ μιας σει-
ράς από ονομασίες πόλεων, μερικές 
φορές συναντάς το όνομα ‘’Κορυ-
τσά’’, όνομα με τον οποίο οι Έλλη-
νες ονομάζουν την Korca. Δε με 
ξαφνιάζει το γεγονός ότι το όνομα 
γράφεται διαφορετικά. Αυτό συμ-
βαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου, 
όπου δεν είναι απαραίτητο να υ-
πάρχει μια ακριβής απόδοση των 
τοπωνυμίων. Αυτό που διαστρε-
βλώνει την πληροφορία είναι πως 
το όνομα της Κορυτσάς σημειώνε-
ται ακριβώς όπως τα ονόματα των 
ελληνικών πόλεων, με το ίδιο χρώ-
μα και μέγεθος. Μόνο σε μια περί-
πτωση έχει γραφτεί δίπλα (AL), στο 
τελευταίο κομμάτι του δρόμου. Γί-
νεται ενημέρωση για την Κορυτσά 
ως ένα φυσικό μέρος του ελληνικού 
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εδάφους. Όταν επιστρέφεις από τις 
διακοπές στην Ελλάδα, υπάρχει 
πάντα ενθουσιασμός, κάποια θλί-
ψη που άφησες πίσω σου όμορφες 
παραλίες της Χαλκιδικής, επειδή 
πέρασες κοντά στα αρχαία μνημεία 
της εποχής του Φιλίππου και του Μ. 
Αλεξάνδρου της Μακεδονίας... Αλ-
λά ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει 
στα σύνορα. Είναι σχεδόν δυο χρό-
νια που τα σύνορα της Κρυσταλλο-
πηγής έχουν αλλάξει δομή. Δε 
βλέπεις πια πολλούς Αλβανούς να 
αποκλείουν τους χώρους κοντά στα 
γραφεία των αστυνομικών, να δια-
γκωνίζονται ποιος θα μπει χωρίς 
σειρά. Υπάρχει ένας κανόνας, ο 
οποίος τουλάχιστον έμαθε στους 
Αλβανούς να περιμένουν στην ου-
ρά, είναι μια υποχρέωση και όχι 
καταπάτηση. Ωστόσο πέρα από τις 
αλλαγές στις διαδικασίες, την α-
πλοποίηση του ελέγχου των διαβα-
τηρίων, όπου τώρα πια δεν υπο-
χρεώνονται οι ταξιδιώτες να βγουν 
από τα αυτοκίνητά τους, ορισμένες 
φορές υπάρχει μια πολύ άσχημη 
επιστροφή στις θλιβερές μέρες του 
μπλοκαρίσματος των συνόρων (...) 
Παρότι υπήρχε μια μεγάλη ουρά 
αυτοκινήτων και φορτηγών, καθώς 
και μια άλλη σειρά με αυτοκίνητα 
ευρωπαίων πολιτών, στον συνορια-
κό σταθμό Κρυσταλλοπηγής βρι-
σκόταν μόνο ένας υπάλληλος της 
αστυνομίας. Ρώτησα τον αστυνομι-
κό πού ήταν οι συνάδελφοί του, αλ-
λά μου απάντησε ότι δεν καταλα-
βαίνει αγγλικά. Και όλοι χρειάστη-
κε να περιμένουμε σχεδόν δυο ώ-
ρες, αντί για 15-20 λεπτά...   

Δεν υπάρχει από την πλευρά των 
αλβανικών θεσμών παρακολούθη-
ση για να ελέγξει πώς πάει η ροή 
των Αλβανών στα ελληνικά σύνο-
ρα, η οποία είναι ένας από τους πα-
ράγοντες που καθορίζουν το επίπε-
δο των ελληνοαλβανικών σχέσεων. 
Φαίνεται πως οι δυο πλευρές είναι 
πολιτικά προσεκτικές και ‘’φιλαν-
θρωπικές’’ η μια με την άλλη. Προ-
σθέτοντας σε αυτό και την ασταθή 
ιστορία των ελληνοαλβανικών 
σχέσεων, που έχει στηριχθεί πά-
ντοτε σε ιδεολογίες και πολιτικά 
συμφέροντα των δυο πλευρών, από 
μόνος του ο αλβανός πολίτης έχει 
γεμίσει με αρνητικό πνεύμα έναντι 
της γειτονικής χώρας. Και όχι μόνο 
αυτό, οι Αλβανοί είναι ‘’χωρισμέ-
νοι’’ στα αισθήματά τους για την 
Ελλάδα και τους Έλληνες, όταν 
βρίσκονται στην Αλβανία τη βρί-
ζουν και όταν είναι στην Ελλάδα 
την υπηρετούν, μάλιστα με τόση 
αφοσίωση ώστε αυτοαφομοιώνο-
νται με παράλογο τρόπο. Ο θυμός 
κατά των Ελλήνων είναι παλιός. Ο 
πόλεμος για έδαφος, ο θρησκευτι-
κός πόλεμος, ο πόλεμος για αφο-
μοίωση, η έλλειψη πληροφόρησης 
μεταξύ των χωρών, η κομμουνιστι-
κή πολιτική κ.α. ... όλα αυτά μοιά-
ζουν παράλογα στις σύγχρονες ε-
ποχές μας. Ωστόσο, μπορούν να 
επιστρέψουν πολύ εύκολα εάν δεν 
προσέχουμε. Ένας λόγος που επι-
βαρύνει την κατάσταση είναι η 
στάση του κράτους, η έλλειψη μιας 
αξιοπρεπούς στάσης εκ μέρους του 
αλβανικού κράτους γεννά έλλειψη 
αξιοπρέπειας στους πολίτες και 
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τους αφήνει χωρίς ελπίδα στον 
καημό τους.  
Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, με 
τα δικά της τυπικά βαλκανικά προ-
βλήματα των διακρίσεων, του απο-
κλεισμού, του συμπλέγματος κα-
τωτερότητας, δε βοηθά τους Αλβα-
νούς να φτάσουν σε μια αξιοπρεπή 
σχέση με τους γείτονες. Μια από 
τις τελευταίες περιπτώσεις, το συμ-
βάν στη Χιμάρα, είναι ακριβώς μια 
περίπτωση αποτελέσματος της πα-
ράλογης πολιτικής των Αλβανών 
σε σχέση με αυτήν την περιοχή. Δεν 
έγινε ποτέ επιστημονική, αμερόλη-
πτη συζήτηση για τη Χιμάρα, μέσω 
της γλώσσας των ιστορικών. Η Χι-
μάρα είναι όμηρος της πολιτικής, 
κάτι που οι ίδιοι οι Χιμαριώτες δεν 
μπορούν να καταλάβουν. Οι σχέ-

σεις με τους γείτονές μας είναι πο-
λύ σημαντικές και αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να καταλάβουν οι κυ-
βερνήσεις μας και οι κάτοικοι των 
δυο χωρών. Η πραγματική γνωρι-
μία των δυο χωρών ακόμη δεν έχει 
συμβεί. Η διαδικασία έχει ξεκινή-
σει, αλλά ακόμη βρίσκεται σε λά-
θος δρόμο. Είμαι βέβαιη πως η αλ-
ληλογνωριμία πάνω σε θετικές βά-
σεις και όχι πάνω σε διακρίσεις θα 
βοηθήσει τόσο την Ελλάδα όσο και 
την Αλβανία να προχωρήσουν 
μπροστά. Τότε θα μπορούμε να 
απολαύσουμε και να αξιολογήσου-
με όπως πρέπει τις ομορφιές των 
χωρών μας, χωρίς να υπάρχει ανά-
γκη να τσακωνόμαστε στα σύνο-
ρα...». 

 
 

Προβληματισμοί για την κατάσταση στη ΠΓΔΜ 
 
31 Αυγούστου 2010: Τα προβλήμα-
τα στην ΠΓΔΜ συνδέονται περισ-
σότερο με την έλλειψη προόδου στη 
διαδικασία επίλυσης των προβλη-
μάτων με το όνομα, καθώς και με 
την εφαρμογή της Συμφωνίας της 
Αχρίδας παρά με την σερβο-
κοσοβαρική διένεξη, δήλωσε στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Free Europe» η 
κ. Σαμπίνα Φρέιζερ, διευθύντρια 
της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων 
(ICG) για την Ευρώπη.  
Στη συνέντευξη σχετικά με τις επι-
πτώσεις από μια ενδεχόμενη συ-
μπεφωνημένη ανταλλαγή περιο-
χών μεταξύ Βελιγραδίου και Πρί-
στινας η κ. Φρέιζερ αναφέρεται στα 

διαβρωτικά αποτελέσματα που θα 
μπορούσε να έχει μια τέτοια κίνη-
ση, πρωτίστως στην ΠΓΔΜ και την 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  
«Εμείς και παλαιότερα υποδεικνύ-
αμε τις αρνητικές επιπτώσεις για 
τη ‘’Μακεδονία’’ και τη Βοσνία - Ερ-
ζεγοβίνη από την ανταλλαγή εδά-
φους.  
Τα αποτελέσματα, όμως, των τε-
λευταίων ερευνών που διεξάγαμε 
καταδεικνύουν ότι η φύση των 
προβλημάτων σε αυτές τις δύο χώ-
ρες είναι τοπική, δηλαδή ότι αυτά 
δεν συνδέονται διόλου με την σερ-
βοκοσοβαρική διένεξη.  
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Πειστήκαμε για κάτι τέτοιο μετά 
τις συνεντεύξεις που κάναμε στη 
‘’Μακεδονία’’, ιδιαίτερα με τους ε-

κεί Αλβανούς ηγέτες», εκτίμησε η 
κα Φρέιζερ. 

 
 

Συλλήψεις για ναρκωτικά 
 
31 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Shekulli», 
η αστυνομία των Αγ. Σαράντα κα-
τέσχεσε 73 κιλά χασίς, συλλαμβά-
νοντας τους κατόχους και διακινη-
τές των ναρκωτικών ουσιών.  
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 
κοντά στο χωριό Μεσοπόταμο, στον 
οδικό άξονα Αργυροκάστρου-Αγ. 

Σαράντα. Στο όχημα τύπου «Benz» 
επέβαιναν οι κάτοικοι Τιράνων 
Ervish Cekani, 26 ετών και Florian 
Seferi, 24 ετών. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, οι δυο νεαροί ταξίδευαν 
προς τους Αγ. Σαράντα, τα δε ναρ-
κωτικά ήταν προέλευσης Λαζαρα-
τίου και είχαν προορισμό την Ελ-
λάδα. 

 
 
Το κόμμα MEGA διοργανώνει συνάντηση για τα θέματα της 

παιδείας στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα 
  

 
 

Το έμβλημα του κόμματος «Εθνική  
Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον 

 

31 Αυγούστου 2010: Οι σημερινές 
αλβανικές εφημερίδες «Shqip», 
«Mapo» και «Panorama» αναφέρουν 
ότι το κόμμα MEGA (Ελληνική Ε-
θνική Μειονότητα για το Μέλλον) 
οργάνωσε στους Αγ. Σαράντα συ-
νάντηση με κεντρικό θέμα την εκ-
παίδευση στο χώρο της ελληνικής 
εθνικής μειονότητας.  

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος υ-
πεύθυνοι εκπαίδευσης περιοχών 
στις οποίες ζει η Ελληνική Μειονό-
τητα, εν ενεργεία και συνταξιούχοι 
εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι τοπι-
κών αρχών, ενώ παρών, σύμφωνα 
με τις εφημερίδες, ήταν και ο υ-
πουργός Εργασίας Σπύρος Ξέρρας.  
Σύμφωνα με τις εφημερίδες, οι ελ-
λείψεις στα σχολικά βιβλία στη μη-
τρική ελληνική γλώσσα, καθώς και 
η μη ικανοποιητική κατάσταση ως 
προς τη διδασκαλία της κυριάρχη-
σαν στη συζήτηση κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης.  
Πιο συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος 
του MEGA και καθηγητής Πληρο-
φορικής Ρολάνδος Βασίλης έκανε 
λόγο για αδιαφορία και αμέλεια 
των κρατικών οργάνων. Σύμφωνα 
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με τον Βασίλη, οι ελλείψεις στα 
σχολικά βιβλία στη μητρική γλώσ-
σα, καθώς και η απουσία προγραμ-
μάτων προσαρμοσμένων στα χα-
ρακτηριστικά αυτής της κοινότητας 
φανερώνει την αμέλεια των αρμό-
διων οργάνων.  
Ο έπαρχος Φοινίκης Ζήσος Λού-
τσης δήλωσε πως σε αυτές τις συν-
θήκες υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
αντίληψη για το περιεχόμενο και 
την υποδομή της παιδείας στην ελ-
ληνική γλώσσα, καθώς με την νυν 
κατάσταση δεν είναι δυνατό να ε-
πιτευχθούν τα απαιτούμενα κριτή-
ρια από την Ε.Ε.  
Ο δημοσιογράφος και τέως βουλευ-
τής Παναγιώτης Μπάρκας έκανε 
λόγο για τάση ορισμένων προσώ-
πων ή συγκεκριμένων ομάδων, που 
επιθυμούν να εξαλείψουν τα δημό-
σια σχολεία στις μειονοτικές περιο-
χές, προκειμένου να προωθήσουν 
τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων.  
Ο Μπάρκας υποστήριξε πως το 
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογο-
τεχνίας και Πολιτισμού στο Πανε-
πιστήμιο Αργυροκάστρου μπορεί 
να προταθεί ως ο επιστημονικός 
θεσμός που θα ασχοληθεί άμεσα 
με τη σύνταξη των προγραμμάτων, 
των βιβλίων, καθώς και με τις ε-
παγγελματικές λύσεις για τον το-
μέα αυτό.  

Ο Επιθεωρητής Εκπαίδευσης στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αργυρο-
κάστρου Παντελής Παπάς έδωσε 
έμφαση στην προσπάθεια του αλ-
βανικού Υπουργείου Παιδείας, το 
οποίο κάνει προσπάθειες να καλύ-
ψει τις ανάγκες για βιβλία στα 
σχολεία της ελληνικής εθνικής 
μειονότητας.  
Η δήλωσή του, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Shqip», προκάλεσε την 
αντίδραση παρόντων στην εκδήλω-
ση εκπαιδευτικών, οι οποίο υπο-
στήριξαν πως δεν είναι αυτή η 
πραγματικότητα στα σχολεία και 
ότι και αυτή η σχολική χρονιά θα 
ξεκινήσει, όπως συνέβη και πέρυσι, 
με αισθητές ελλείψεις σε βιβλία. 
Ορισμένοι εκπαιδευτικοί που πα-
ρευρίσκονταν στη συνάντηση κα-
τέθεσαν επίσης ιδέες για μια νέα 
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική στρα-
τηγική στην υπηρεσία της διεύρυν-
σης των γνώσεων των παιδιών στη 
μητρική και στην αλβανική γλώσ-
σα, αλλά και στις άλλες επιστήμες.  
Τέλος, ο υπουργός Εργασίας Σπύ-
ρος Ξέρρας στήριξε την άποψη περί 
μιας νέας αντίληψης της παιδείας 
στην Ελληνική Μειονότητα και ε-
ξέφρασε τη διάθεσή του για την ε-
πίλυση των προβλημάτων με τα 
οποία βρίσκεται σήμερα αντιμέτω-
πη. 

 
 

Η ΠΓΔΜ ζητά το λιμάνι του Δυρραχίου 
 

31 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
ειδησεογραφικό ρεπορτάζ του α-
νταποκριτή του ιδιωτικού τηλεο-

πτικού σταθμού «Top Channel» στα 
Σκόπια, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ 
έχει αποφασίσει τη δημιουργία ε-
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μπορικού στόλου, καίτοι η χώρα δεν 
έχει καμία έξοδο στη θάλασσα.  
Οι μελετητές στα Σκόπια αναλύουν 
τα πλεονεκτήματα για την εκμε-
τάλλευση του λιμανιού του Δυρρα-
χίου, προκειμένου το επίκεντρο των 
θαλάσσιων μεταφορών της χώρας 
να μεταφερθεί από τη Θεσσαλονί-
κη στην Αλβανία. Οι μελετητές ε-
κτιμούν πως το λιμάνι του Δυρρα-
χίου είναι πιο ευνοϊκό σε σχέση και 
με το λιμάνι της Κωνσταντινούπο-

λης στην Τουρκία, λόγω της γεω-
γραφικής του θέσης.  
Σε δηλώσεις του στο ρεπορτάζ ο 
Υπουργός Οικονομίας της ΠΓΔΜ 
Fatmir Besimi τόνισε πως το Δυρρά-
χιο προσφέρει περισσότερες δυνα-
τότητες για την ΠΓΔΜ, λόγω της 
εγγύτητας και των πιο ευνοϊκών 
τιμών, ενώ η σύνδεσή του με τον 
‘’Διάδρομο 8’’ θα διασυνδέσει την 
ΠΓΔΜ και με τα άλλα ευρωπαϊκά 
λιμάνια. 

 
 

Σχετικά με το θέμα των θεωρήσεων 
 
31 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με 
τη σημερινή εφημερίδα «Shqip» πα-
ραδόθηκε χθες στις Βρυξέλλες έκ-
θεση της αλβανικής διαπραγμα-
τευτικής ομάδας σχετικά με την 
εφαρμογή των κριτηρίων για τη φι-
λελευθεροποίηση των θεωρήσεων.  
Όπως γίνεται γνωστό, το έγγραφο 
αυτό καλύπτει την περίοδο από τις 
συζητήσεις (14-15 Ιουλίου) για τους 
επιπλέον όρους που έχουν τεθεί 
από πλευράς Ε.Ε. μέχρι και σήμερα.  
Πέρα όμως από το θέμα των επι-
πλέον όρων γίνεται γνωστό ότι ένα 
σημαντικό μέρος της έκθεσης αφο-
ρά τη δέσμευση των επίσημων Τι-
ράνων για να σταματήσει μια πι-
θανή μαζική «έξοδος» προς τις χώ-
ρες της Ε.Ε. από Αλβανούς πολίτες 
μετά από ενδεχόμενη απόφαση για 
κατάργηση των θεωρήσεων από το 
Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.  
Η έκθεση των Τιράνων καθιστά 
σαφές πως η αλβανική κυβέρνηση 
διασφαλίζει ότι ελέγχει το σύστημα 

των συνοριακών ελέγχων, αλλά 
έχει μελετήσει και ένα σχέδιο για 
την πρόληψη της μαζικής απομά-
κρυνσης, όπως αυτή που είχε πα-
ρατηρηθεί πέρυσι με πολίτες της 
Σερβίας και της ΠΓΔΜ.  
Συγκεκριμένα, γίνεται σαφές ότι η 
αλβανική συνοριακή αστυνομία θα 
ελέγχει με αυστηρότητα όλες τις 
ομάδες που θα διακινούνται στις 
χώρες της Ε.Ε. για τουριστικούς 
σκοπούς μετά την κατάργηση των 
θεωρήσεων. Στην έκθεση γνωστο-
ποιείται πως υπάρχει ήδη ένα λε-
πτομερές πλάνο με όλους τους 
σχετικούς φορείς και τα πρακτορεία 
στη χώρα.  
Περαιτέρω λεπτομέρειες για το 
σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, δεν έχουν γίνει γνωστές, 
αλλά αναφέρεται πως έχει προ-
γραμματιστεί μια συνάντηση μετα-
ξύ εμπειρογνωμόνων για τη λε-
πτομερή του ανάπτυξη.  



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010           

- 95 -

 

Ο επικεφαλής των διαπραγματεύ-
σεων σε τεχνικό επίπεδο για την 
Αλβανία και γενικός γραμματέας 
του αλβανικού ΥΠΕΞ, Gazmend 
Turdiu δήλωσε χθες πως δεν υπάρ-
χει ένα ακριβές χρονολόγιο των ε-
ξελίξεων μέχρι τη λήψη της από-
φασης σχετικά με τη διακίνηση χω-
ρίς θεωρήσεις, εξέφρασε ωστόσο 
την αισιοδοξία του ότι οι αλβανοί 
πολίτες θα μετακινούνται χωρίς 
θεωρήσεις προς το χώρο Σένγκεν 
στο τέλος του 2010. Σύμφωνα με 
τον Turdiu, το αργότερο εντός του 

Σεπτεμβρίου αναμένεται το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί 
επί της γνωμοδότησης της Επιτρο-
πής για το θέμα αυτό και το αργό-
τερο μέχρι τον Νοέμβριο να ληφθεί 
η απόφαση των Υπουργών των χω-
ρών της Ε.Ε. Εφόσον η απόφαση 
ληφθεί το Νοέμβριο, τότε θα χρεια-
στεί αναμονή μέχρι τη δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., 
μετά την οποία η ενδεχόμενη από-
φαση για την κατάργηση των 
θεωρήσεων θα τεθεί αυτόματα σε 
ισχύ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 ΤΕΛΟΣ  
 





 

ΕΚΘΕΣΗ 

για την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
και  μειονοτικών δικαιωμάτων 

της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 
στην Αλβανία (Βόρειος Ήπειρος) 

 
Βάσει της Σύμβασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την προστασία  των Εθνικών Μειονοτήτων 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
       Η Αλβανία άρχισε να δημιουργείται και να αναφέρεται στη διεθνή ο-
ρολογία ως κρατική οντότητα, με τη Συνθήκη του Λονδίνου (17-30 Μαΐου 
1913). Τα σύνορά της καθορίστηκαν με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (17 
Δεκεμβρίου 1913). Στο  τότε νεοσύστατο   αλβανικό κράτος συμπερι-
ελήφθη και το Βόρειο τμήμα της Ηπείρου,  που από τότε μετονομάστηκε 
Βόρειος Ήπειρος, τμήμα το οποίο είχε ήδη απελευθερωθεί κατά τον Α΄ 
Βαλκανικό Πόλεμο (1912-1913), από τον ελληνικό στρατό. 
       Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής ήταν Έλληνες αντέδρασαν τότε στην 
απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων που αγνόησε τόσο την εθνική τους 
ταυτότητα όσο και την εκπεφρασμένη βούλησή τους για ένωση με την Ελ-
λάδα. Επαναστάτησαν και δημιούργησαν την ανεξάρτητη πολιτεία της 
Αυτονόμου Ηπείρου (17 Φεβρουαρίου 1914), η οποία νομιμοποιήθηκε με 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας την 17η  Μαΐου 1914 που 
παραχωρούσε πλήρες καθεστώς Αυτονομίας (εκπαιδευτικής, θρησκευτι-
κής, δικαστικής, διοικητικής) στους νομούς  Αργυροκάστρου και Κορυτσάς 
και υπεγράφη από την Αλβανία και τις έξι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής: 
Η. Π. Α, Γαλλία, Αγγλία, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία και Ρωσία. 
       Ο Ελληνισμός εντός των αλβανικών συνόρων έκτοτε επίσημα, ονομά-
στηκε Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός, ενώ η ίδια η Αυτόνομη Πολιτεία  
το καθεστώς της οποίας επικυρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Κερκύρας,  
αναγνωρίστηκε με την ονομασία Βόρειος  Ήπειρος. 
       Δημιουργήθηκε έτσι για την Ελληνική Κοινότητα εντός των αλβανι-
κών συνόρων, ένα Εθνικό Θέμα γνωστό στη διεθνή διπλωματική σκηνή ως 
Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. 
       Το πρώτο βήμα εκχώρησης της Βορείου Ηπείρου στο νεοσύστατο αλ-
βανικό κράτος έγινε το Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1921, με την αποδοχή από 
την Κοινωνία των Εθνών της αλβανικής δήλωσης «Περί αναγνώρισης των 
μειονοτήτων» στην επικράτειά της. 
       Στα μετέπειτα χρόνια το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα απασχόλησε  την 
διεθνή διπλωματία δύο φορές.     
       Το 1946, ξανά στην Κοινωνία των Εθνών, όπου δεν λύθηκε, αλλά απο-
φασίστηκε να αφεθεί στην αρμοδιότητα των Μεγάλων Δυνάμεων και να 
τεθεί προς επίλυση μαζί με το Γερμανικό και το Αυστριακό Ζήτημα. 
       Επίσης το 1960 ο Ν. Χρουστσόφ, ηγέτης της ισχυρής τότε Σοβιετικής 
Ενώσεως ζήτησε από το σταλινικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα να παρα-
χωρήσει αυτονομία στους Έλληνες Βορειοηπειρώτες, αίτημα το οποίο, ο 
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αλβανός δικτάτορας το αρνήθηκε και η άρνηση αυτή ήταν και ένα από τα 
ζητήματα που τον οδήγησαν σε βαθιά ρήξη με την Σοβιετική Ένωση. 
       Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα από τότε  εκκρεμεί, ενώ τα άλλα δύο α-
ντίστοιχα, το Γερμανικό και το Αυστριακό Ζήτημα είχαν αίσιο τέλος. Το 
Αυστριακό λύθηκε το 1955 με την ουδετερότητα και το Γερμανικό, το 1991 
με την Ένωση των δύο Γερμανιών.     
       Από το 1924 που οι αλβανικοί πληθυσμοί εμφάνισαν το πρώτο πυρήνα 
οργανωμένου κράτους και κυρίως μετά το 1928, το αλβανικό κράτος αφαί-
ρεσε από τους ελληνικής εθνικότητας υπηκόους της, τους όρους «Βόρειος 
Ήπειρος» και «Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός», αντικαθιστώντας τους με 
τον όρο «Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας». Από τότε αυθαί-
ρετα το αλβανικό κράτος προσδιόρισε τους ελληνικού πληθυσμούς στην 
επικράτειά του, ως  «μειονοτικούς», αν και στις περιοχές της Βορείου Η-
πείρου που ζούσαν οι πληθυσμοί αυτοί αποτελούσαν αδιαμφισβήτητα την 
πλειοψηφία. Γι’ αυτό οι όροι αυτοί δεν έγιναν ποτέ αποδεκτοί από τον ίδιο 
τον ελληνικό πληθυσμό στην Αλβανία.  Άλλωστε ο προσδιορισμός αυτός 
εκ μέρους του αλβανικού κράτους έγινε τότε για δύο κυρίους λόγους: 

1. Για  να  θέσει σε μειονεκτική θέση την «Εθνική Ελληνική Μειονό-
τητα» σε όλο το φάσμα της νεοσύστατης αλβανικής κοινωνίας και, 

2. Για να έχει το αλβανικό κράτος «λυμένα τα χέρια» ώστε να επιφέ-
ρει,  μέσω πληθυσμιακών αλλοιώσεων, τον  αφελληνισμό της Βο-
ρείου Ηπείρου, που κατοικούνταν από αμιγές ελληνικό στοιχείο  

Οι δύο αυτοί λόγοι επιβεβαιώθηκαν σε όλα τα μετέπειτα χρόνια, από όλα 
τα καθεστώτα που πέρασαν στην Αλβανία και δυστυχώς, επαληθεύονται 
ακόμα και σήμερα. 
       Για τον Ελληνισμό στην Αλβανία οι όροι που τον προσδιορίζουν πλή-
ρως και είναι καθολικά αποδεκτοί  από τους ίδιους είναι: «Βορειοηπειρω-
τικός Ελληνισμός» και «Ελληνισμός στην Αλβανία» 
       Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της διχαστικής αλβανι-
κής πολιτικής, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα  χωρίστηκε σε δύο κινήμα-
τα. Ο διχασμός αυτός ήταν η πρώτη νίκη του αλβανικού Κράτους, τα επα-
κόλουθα της οποίας έφεραν τον αφελληνισμό του τόπου σε όλες τις μορ-
φές του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην αλβανοποίησή του. Το ένα κίνημα 
διεκδίκησε το δρόμο της εθνικής ολοκλήρωσης ακολουθώντας την αρχή 
της αυτοδιάθεσης των λαών και, το άλλο, βάσει της  Χάρτας του Ατλαντι-
κού, ετάχθη στο πλευρό του κομμουνιστικού αντάρτικου με την προσδοκία  
να λάβει μετά τον πόλεμο το δικαίωμα αυτοδιάθεσης.  Εντούτοις  το στα-
λινικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα που εγκαθιδρύθηκε μετά τον πόλεμο, 
καταδίωξε απηνώς τους πρώτους σε σημείο που επέφερε τον αφανισμό 
τους και απογοήτευσε τους δεύτερους καθώς μεθόδευσε την απώλεια της 
εθνικής τους ταυτότητας. 
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       Ταυτόχρονα, αν και αναγνώρισε συνταγματικά  την ύπαρξη «Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας» (Ε.Ε.Μ), η Αλβανία, παραβίαζε συστηματικά τα 
διεθνώς  αναγνωρισμένα  και κατοχυρωμένα  ανθρώπινα  και μειονοτικά 
δικαιώματα. Αντιμετώπιζε δυσμενώς τους Ελληνικής καταγωγής πολίτες, 
καλλιεργώντας ένα ιδιόμορφο αυθύπαρκτο σύστημα μειονοτικής συνεί-
δησης, στη θέση  της εθνικής ελληνικής συνείδησης. Υπονόμευε την συ-
νείδηση  και το αδιαχώριστο της πολιτιστικής της παράδοσης, την ψυχική 
ενότητα  του Ελληνισμού στην Αλβανία και την κοινή πατροπαράδοτη  
πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους, διοχετεύοντας συστηματι-
κά  και τεχνηέντως, λαογραφικά, πολιτιστικά και λοιπά στοιχεία  που νό-
θευαν  την γνησιότητα  της ταυτότητάς του, τον απομάκρυναν  από την 
παράδοσή του και την ιστορία του και τον προσανατόλιζαν  στην εξυπη-
ρέτηση εθνικιστικών αλβανικών και κατ’ επίφαση, ιδεολογικών  σκοπών. 
       Η κατάργηση της θρησκείας λειτούργησε  για την «Ε.Ε.Μ» όχι μόνο  ως 
παραβίαση θεμελιωδών  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ως βαρύ 
πλήγμα  στους αδιάρρηκτους  δεσμούς  με τον υπόλοιπο ελληνισμό  και το 
βασικό πολιτιστικό θησαυροφυλάκιό  του. Το δικτατορικό καθεστώς  χτύ-
πησε αμείλικτα κάθε διαμαρτυρία  προς την  πολιτική  του με φυλακίσεις, 
εξορίες και πολύμορφη  τρομοκρατία. 
       Αποκλειστικός σκοπός ήταν  να συρρικνώσει, να αφομοιώσει βαθμη-
δόν και να αφανίσει την «Εθνική Ελληνική Μειονότητα». 
       Στην μεταπολιτευτική περίοδο παρά την επιθυμία για εκδημοκρατι-
σμό της χώρας, απέναντι  στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα ακολουθεί-
ται  η ίδια σχεδόν πολιτική η οποία δυστυχώς καλύπτεται  πίσω από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά πρότυπα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των  τα οποία επικαλείται μόνο θεωρητικά, χωρίς στην πραγματικότητα 
να προχωρά στην εφαρμογή τους. 
       Βασικά χαρακτηριστικά  της, μετά το 1990 μεταπολιτευτικής περιόδου 
είναι: 
α) Η ατόφια προώθηση του οπλοστασίου του κομμουνιστικού καθεστώτος, 
το οποίο έγινε μάλιστα  και πιο επικίνδυνο καθώς σήμερα λειτουργεί ένας 
μηχανισμός ανεξάρτητος (θεωρητικά) από τον κρατικό μηχανισμό, απο-
τελεί δηλαδή ένα είδους παρακράτους που δρα ανεξέλεγκτα  
β) Η  συμμετοχή στους μηχανισμούς του κράτους  μόνο υπό την προϋπό-
θεση ότι οι ελληνικής εθνικότητας υπήκοοι της Αλβανίας απεμπολούν την 
εθνική τους συνείδηση και την διεκδίκηση  των  εθνικών δικαιωμάτων,  
γ) Ο έλεγχος μεγάλου τμήματος των αιρετών εκπροσώπων της «Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας», 
δ) Επαναδραστηριοποίηση των παλιών δομών των μυστικών υπηρεσιών 
με στόχο την  εξάλειψη  κάθε ζωντανού κυττάρου του Ελληνισμού της 
Αλβανίας. 
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       Η επιβολή της αλβανικής συνειδήσεως στους πολίτες του αλβανικού 
Κράτους, αποτέλεσε την κυρίαρχη και τη μόνη κρατική ιδεολογία, παρά 
την διαδοχική εναλλαγή συστημάτων, πολιτευμάτων και προσανα-
τολισμών. 
       Έτσι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από την αλβανική επικράτεια 
εφήρμοσαν μακρόπνοα και μεθοδευμένα σχέδια πλήρους αφανισμού των 
Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, με πλήθος συνταγματικών, νομοθετικών και 
διοικητικών διατάξεων. Ασφαλώς τα ίδια μέτρα εφαρμόστηκαν έκτοτε 
από το αλβανικό κράτος και στους μαυροβούνιους, σερβικούς και σλαβο-
μακεδονικούς πληθυσμούς που βρέθηκαν τότε εντός των αλβανικών συ-
νόρων, αντίστοιχα στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα του αλβανικού 
Κράτους. 
       Τα σχέδια αφελληνισμού της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας χαρα-
κτηρίζονταν πάντοτε από πολύμορφες ενέργειες, χρονικώς παράλληλες 
και αλληλολοσυμπληρούμενες, ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το 
οποίο σε όλους τους καιρούς και τις κυβερνήσεις ήταν σε πρώτο στάδιο ο 
αφελληνισμός και, σε δεύτερο στάδιο ο εξαλβανισμός των αλβανών υπη-
κόων με ελληνική καταγωγή.  
       Οι ενέργειες του αλβανικού κράτους στοχεύουν πάντοτε: 
- Στην παραχάραξη της ιστορικής μνήμης, της ιστορικής γεωγραφίας, της 
πολιτιστικής παραδόσεως. 
- Στην διαστρέβλωση της σύγχρονης πραγματικότητας, με την επιβολή 
περιοριστικών μέτρων, την αλλοίωση στοιχείων, κ.α., 
- Στην υπονόμευση  της ιστορικής προοπτικής, με επεμβάσεις στην εκπαι-
δευτική διαδικασία,  την θρησκευτική ελευθερία, κ.α. 
       Πιο αναλυτικά, ο αφελληνισμός του χώρου της Βορείου Ηπείρου και 
του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού επικεντρώθηκαν στους εξής τομείς: 
στον γεωγραφικό και εδαφικό, στον πληθυσμιακό και ληξιαρχικό, στον 
απογραφικό, στον ονοματοδοτικό και τοπωνυμικό, στον γλωσσικό και εκ-
παιδευτικό, στον ιστορικό και πολιτισμικό, στον θρησκευτικό και τελικά 
στον πολιτικό και ιδεολογικό αφελληνισμό. 
       Η πρώτη  ενέργεια αυτής της ευρύτερης πολιτικής του αλβανικού 
κράτους σχετίζεται με την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ που καλλιεργείται με δεδομένο 
στόχο την Εθνική Ελληνική Κοινότητα και η οποία οδηγεί σε: 
       α) Δημογραφική αποψίλωση του πληθυσμού. Η ανασφάλεια αποτελεί 
για τους Έλληνες έναν από τους βασικούς λόγους  φυγής προς την Ελλά-
δα 
       β) Μαρασμό της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι γνωστό ότι  η οι-
κονομία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στηρίζεται, όπως σχεδόν σε 
όλο το Νότο της Αλβανίας, στην γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπό-
ριο.  Οι υφαρπαγές και οι κλοπές ζώων, οι ληστείες εξοπλισμών, οι προ-
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κλητικές απαγωγές και οι εκβιασμοί κατά των Ελλήνων επιχειρηματιών 
δεν επιτρέπουν την άνθιση του οικονομικού τομέα στην περιοχή. 
       γ) Παράλυση  της δράσης των θεσμών  της Εθνικής Ελληνικής Μειο-
νότητας και στον παραγκωνισμό εκείνων που έχουν έντονη και τίμια πα-
ρουσία στα κοινά του Ελληνισμού. 
       δ) Στο φρενάρισμα  της αφύπνισης, εκδήλωσης και καλλιέργειας της  
Εθνικής συνείδησης. 
       Η δεύτερη ενέργεια  σχετίζεται  με την δημογραφική αλλοίωση του 
πληθυσμού της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στις περιοχές όπου απο-
τελεί πλειοψηφία με την προώθηση της εσωτερικής μετανάστευσης από 
τον Βορρά της Αλβανίας στο νότο. 
       Η τρίτη ενέργεια  σχετίζεται με τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελληνι-
κής Μειονότητας  από την συμμετοχή στον κρατικό μηχανισμό 
       Η τέταρτη  ενέργεια  σχετίζεται με  την παραβίαση ειδικών δικαιωμά-
των που αφορούν  την εκδήλωση και ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας, 
όπως  η εκπαίδευση στην μητρική γλώσσα, ο αυτοπροσδιορισμός όσον α-
φορά  την εθνικότητα, το καθεστώς παρεμπόδισης σε ο, τι αφορά  την ε-
παναφορά της ελληνικής εθνικότητας, κλπ. 
       Η πέμπτη  ενέργεια  σχετίζεται με την προσπάθεια  συγκεκριμένων 
οργάνων του κράτους  να καλλιεργήσει  εσωτερικές  τριβές μεταξύ των 
Ελλήνων, ως άτομα, ομάδες και κοινωνικά στρώματα κυρίως μέσω ιδεο-
λογιών και ιδεολογημάτων. 
       Η έκτη ενέργεια σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  
Και εδώ μπορούμε να   διαπιστώσουμε μερικές κατευθύνσεις της αλβανι-
κής πολιτικής όπως: 
       α) Η αλλαγή   του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μεταπολιτευτικής 
περιόδου στις πόλεις, κυρίως στο νότο της Αλβανίας, εις βάρος ασφαλώς 
των Ελλήνων. 
       β) Το αποκλεισμό τους από το δικαίωμα διεκδίκησης ιδιοκτησιών στις 
πόλεις, μέσω πλειστηριασμών  ή άλλων τρόπων που προβλέπει το νομικό 
πλαίσιο της χώρας 
       γ) Την αφαίρεση ακινήτων. 
       Για όλες τις παραπάνω ενέργειες και τους τρόπους αφελληνισμού, των 
Βορειοηπειρωτών και για όλη την διάρκεια συμβίωσης τους,  με τους αλ-
βανικούς πληθυσμούς που όλο και πλήθαιναν από χρόνο σε χρόνο,  μετά 
το 1928 στο χώρο μας,  υπάρχουν ολόκληροι κατάλογοι παραβιάσεων και 
καταπατήσεων των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, καθώς 
και συνεχείς αγώνες εκ μέρους των Βορειοηπειρωτών για την προάσπισή 
τους. Δεν θα επιδοθούμε όμως σε μακροσκελή ιστορική  παρουσίαση της 
κατάστασης των Δικαιωμάτων μας σε όλα τα χρόνια συμβίωσής μας  με 
τους Αλβανούς.  
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       Θα  περιοριστούμε μόνον στην παρουσίαση των κυριοτέρων παραβιά-
σεων για τα τελευταία 10 χρόνια της μεταπολίτευσης στην Αλβανία (1991-
2002). Κι αυτό γιατί πέραν της προπαγάνδας περί εκδημοκρατισμού που 
αναπτύσσουν οι αλβανικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, η πολιτική 
αφελληνισμού συνεχίζεται σταθερή και σιωπηρή,  αμείωτη και συστημα-
τική, με χαμηλούς τόνους και προσεκτικά κεκαλυμμένη με ευρωπαϊκούς 
όρους,.  
       Και οι σημερινές αλβανικές κυβερνήσεις εμφορούνται από τις ίδιες 
πρακτικές και συνεχίζουν το μακρόπνοο και μεθοδευμένο σχέδιο του πλή-
ρους αφανισμού των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών. Οι σιωπηρές μεθοδεύ-
σεις που εφαρμόζουν σήμερα  και οι χαμηλοί τόνοι  που προσπαθούν να 
κρατήσουν στα πλαίσια της προσέγγισής  τους με την Ενωμένη Ευρώπη, 
μας κάνουν να συνάγουμε αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι ποικιλότροποι 
διωγμοί του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού με απώτερο σκοπό τον πλήρη 
αφανισμό του δεν έχουν σταματήσει.  
       Απεναντίας μόνο την τελευταία δεκαετία είμαστε μάρτυρες ενός απί-
στευτου ξεριζωμού του ελληνικού στοιχείου στην Αλβανία από τις πατρο-
γονικές του εστίες και σε πολύ λίγα χρόνια θα έχουν πλήρως ευοδωθεί τα 
σχέδια των Αλβανικών Κυβερνήσεων για αλβανοποίηση του Βορειοηπει-
ρωτικού χώρου, αν δεν εμποδιστούν από την Διεθνή Κοινότητα. Κι αυτό οι 
Αλβανικές Κυβερνήσεις θα το φτάσουν, είτε με την προκαλώντας έμμεσα 
την ομαδική φυγή των Βορειοηπειρωτών στο εξωτερικό (μία μέθοδο που 
τα τελευταία 12 χρόνια εφαρμόστηκε από τις αλβανικές Κυβερνήσεις, υ-
πογείως  και αποδεκάτισε την Εθνική Ελληνική Κοινότητα στην Αλβανία), 
είτε με την ολοκληρωτική αφομοίωσή, μέσω αφόρητων πιέσεων, των όσων 
μένουν εκεί, (Πιέσεις που δεν απέχουν πολύ από αυτές που χρησιμο-
ποιούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τον εξισλαμισμό των χριστιανών 
τον 18ο και 19ο αιώνα).  
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ΕΤΟΣ 1991 
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ  ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ 

 
Φεβρουάριος 1991. Το Αλβανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν εγκρίνει  
εντός ενός μηνός, όπως προέβλεπε, το Προεδρικό Διάταγμα περί πολιτι-
κού πλουραλισμού στη χώρα, την ίδρυση  της πολιτικής οργάνωσης της 
«Ομόνοιας». Η «Ομόνοια», σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα θεωρείται ιδρυ-
θείσα αφού δεν δόθηκε ούτε αρνητική απάντηση. Στην χώρα ως αντίπαλο 
δέος ιδρύεται η πολιτική οργάνωση Τσαμουριά, η ίδρυση της οποίας ανα-
κοινώνετε  επίσημα από το Αλβανικό κράτος. (η έγκριση  έγινε  στις 
22.02.1991, ενώ σε μια εβδομάδα  έληγε  η προθεσμία  για να υποβάλει κά-
θε παράταξη υποψηφιότητες βουλευτών). 
 
Φεβρουάριος -  Μάρτιος 1991. Σύμφωνα με τον τότε εκλογικό νόμο η «Ο-
μόνοια» είναι εκλογικός φορέας. Απαγορεύεται όμως σ΄ αυτή, κατ΄ αυθαί-
ρετο τρόπο να κατεβάσει υποψήφιους βουλευτές σε όλη την Αλβανική ε-
πικράτεια και περιορίζετε σε πέντε εκλογικές περιφέρειες στην αμφιλεγό-
μενη «μειονοτική ζώνη». Η «Ομόνοια» «χάνει» όλες τις δίκες για να απο-
κτήσει το δικαίωμα να κατεβάσει υποψήφιους βουλευτές τουλάχιστον και 
στις τρεις ακόμα περιφέρειες των πόλεων Αργυροκάστρου, Δελβίνου και 
Αγίων Σαράντα. Την ίδια περίοδο, η «Ομόνοια» πετυχαίνει την εκτύπωση 
των ψηφοδελτίων σε  δύο γλώσσες, ελληνικά και αλβανικά. Είναι ανα-
γκασμένη ωστόσο να διεξάγει  προεκλογική εκστρατεία  κάτω από απει-
λές και εκφοβισμούς. Παρόλα αυτά   κατορθώνει  να βγάλει πέντε βου-
λευτές για την Αλβανική Βουλή των διακοσίων πενήντα  εδρών. (31 Μαρ-
τίου -6 Aπριλίου 1991). 
 
Ιούνιος 1991. Η κυβέρνηση  του Κόμματος Εργασίας, σήμερα Σοσιαλιστικό 
Κόμμα,  του Φάτος Νάνο πέφτει. Σχηματίζεται κυβέρνηση Εθνικής Σταθε-
ρότητας με την συμμετοχή όλων των  κοινοβουλευτικών  φορέων. Στην 
«Ομόνοια», ενώ είναι τρίτη δύναμη στη  Βουλή, μετά από το Δημοκρατικό 
Κόμμα, δεν επετράπη  η συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση, παρά τις έντονες 
διαμαρτυρίες. 
 
Ιούλιος 1991. Πυρπολούνται  και λεηλατούνται  όλα τα μέχρι τότε κατα-
στήματα ελληνικών συμφερόντων στην πόλη των Αγίων Σαράντα από 
Αλβανούς εξτρεμιστές που δρουν συστηματικά στην περιοχή. 
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Σεπτέμβριος 1991. Η «Ε. Ε. Μειονότητα» μέσω της οργάνωσης «Ομόνοια» 
διεκδικεί  την  καθιέρωση της ελληνικής  γλώσσας σε όλα τα μαθήματα  
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (8-χρονη παιδεία ), το άνοιγμα νέων σχο-
λείων  για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας απ΄ όλους  τους Έλληνες 
οπουδήποτε αυτοί κατοικούν στην Αλβανία, την εκμάθηση  στα σχολεία 
της ιστορίας του ελληνικού έθνους και την γεωγραφία της Ελλάδας.  Η 
κυβέρνηση συνασπισμού με Πρωθυπουργό τον Υλι Μπούφι, αρνείται την 
εκπλήρωση των αιτημάτων αυτών. Προετοιμάζεται από την Εθνική Ελλη-
νική Κοινότητα ψήφισμα  με τα ίδια αιτήματα και το υπογράφουν εντός 48 
ωρών δέκα χιλιάδες Έλληνες σε όλη τη χώρα.  Το ψήφισμα παραδόθηκε 
στη  Δ. Α Σ. Ε (σήμερα Ο Α Σ Ε).  
Ταυτόχρονα δάσκαλοι και μαθητές κατεβαίνουν σε απεργία επ΄ αορίστω. 
Μετά από δεκαπέντε ημέρες αποχής  από τα μαθήματα, η Αλβανική κυ-
βέρνηση αποφασίζει, (με την υπ’ αριθμό. 17/27.09.1991 οδηγία),  την διδα-
σκαλία στην ελληνική όλων των μαθημάτων και το άνοιγμα  σχολείων  
στα μικτά  χωριά - θύλακες  του καθεστώτος του Χότζα, εντός της αμφιλε-
γόμενης  μειονοτικής ζώνης. Δεν ανοίγονται σχολεία ούτε στις πόλεις των 
Αγίων Σαράντα,, Αργυροκάστρου και Δελβίνου, ούτε στη Χιμάρα και την 
Πρεμετή. 
 
Οκτώβριος  1991. Η Αλβανική Βουλή απορρίπτει σχέδιο νόμου «Για την 
παιδεία των μελών των μειονοτήτων στην Αλβανία» που προτείνει ο Βου-
λευτής της «Ομόνοιας»  Π. Μπάρκας. 
 
Οκτώβριος 1991 Η Αλβανική  Βουλή  ψηφίζει νόμο που δεν επιτρέπει ί-
δρυση κομμάτων  με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Στόχος ήταν η 
«Ομόνοια» να αποκλεισθεί η δυνατότητα να μετατραπεί σε κόμμα 
 
Οκτώβριος 1991. Οι βουλευτές της «Ομόνοιας»  γίνονται  στόχος ληστειών 
και εκφοβισμού. «Άγνωστοι» διέρρηξαν το δωμάτιο  που μένει ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος  της «Ομόνοιας» και  παίρνουν  από ασφαλισμένο 
χαρτοφύλακα όλα τα έγγραφα που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσ-
σα. 
 
Νοέμβριος 1991, σημειώνεται  άστοχη απόπειρα δολοφονίας, μέσω προ-
μελετημένου αυτοκινητιστικού ατυχήματος, κατά  του βουλευτή της «Ο-
μόνοιας»  Π. .Μπάρκα  και της συζύγου του. 
 
Νοέμβριος 1991 – Ιανουάριος 1992. Η «Ομόνοια» γίνεται στόχος  σύσσω-
μου του Αλβανικού τύπου.  Κατηγορείται  εσκεμμένα  για ακραίες εθνικι-
στικές τάσεις. 
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ΕΤΟΣ 1992 
 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
 

Ιανουάριος 1992 Εξτρεμιστικά-εθνικιστικά στοιχεία την 6η Ιανουαρίου  
θέλησαν να ρίξουν στη θάλασσα τον έξαρχο της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Αλβανίας, Αναστάσιο, κατά τον αγιασμό των υδάτων (μετά 
από λίγους μήνες, 2 Αυγούστου 1992, ο ίδιος ενθρονίζεται αρχιεπίσκοπος 
Τιράνων και πάσης Αλβανίας) 
 
Φεβρουάριος 1992 (04.02.1992).  Η Αλβανική Βουλή αποκλείει με τον νέο 
εκλογικό νόμο την «Ομόνοια» να είναι εκλογικός φορέας για τις εκλογές  
τις 22 Μαρτίου 1991.  Έτσι η Εθνική Ελληνική Κοινότητα  αδυνατεί  να δια-
θέτει  άμεση εκπροσώπηση  στην Αλβανική Βουλή. 
Παρά την διεθνή πίεση δεν επετράπη η αλλαγή του νόμου. Επιλέγεται  ο 
έμμεσος τρόπος  εκπροσώπησης  των Ελλήνων της Αλβανίας  στην Αλβα-
νική Βουλή, μέσω του νεοϊδρυθέντος κόμματος της Ε Α Δ (Ένωση Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων) 
 
Φεβρουάριος 1992. Στην ΕΑΔ  προβάλλονται αμέτρητα εμπόδια  με εμ-
φανή στόχο να αποκλειστεί από τις εκλογές. Η προκλητική στάση της αλ-
βανικής εξουσίας προκαλεί την εκ νέου παρέμβαση  της Διεθνούς Κοινό-
τητας (Συμβούλιο της Ευρώπης) για να ανοίξει  ο δρόμος για τη συμμετο-
χή της ΕΑΔ στις δεύτερες πολυκομματικές εκλογές στην Αλβανία. 
 
20 Μαρτίου 1992. Σημειώνεται το πρώτο αιματηρό  προεκλογικό επεισόδιο 
στις νέες εκλογές στην  Αλβανία. 36 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες Αλβα-
νοί αστυνομικοί  πυροβολούν  απροειδοποίητα  κατά  αυτοκινήτου σε προ-
εκλογική  αποστολή  στη Δρόπολη τραυματίζοντας θανάσιμα ένα μέλος  
της εκλογικής  ομάδας του υποψήφιου βουλευτή της ίδιας περιφέρειας. Το 
επεισόδιο προκαλεί  την διαμαρτυρία χιλιάδων Ελλήνων  οι οποίοι,  την  
επόμενη μέρα, ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης  του Αργυροκάστρου  
σε πορείες διαμαρτυρίας  κατά της αστυνομίας και  των αρχών. 
Αποτέλεσμα  όλων αυτών των ενεργειών είναι ώστε  η Ε Α Δ να βγάλει 
μόνο δύο βουλευτές στις μονοεδρικές Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα. 
Ο περιορισμός που της επιβλήθηκε να κατεβάσει υποψηφίους, μόνο σε 30 
περιφέρειες την εμπόδισαν να πετύχει και να διεκδικήσει έδρες από το 
αναλογικό σύστημα του εκλογικού νόμου. 
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Μάιος  – Ιούνιος 1992. Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος  απο-
φασίζει  να διαιρέσει διοικητικά τον νομό των Αγίων Σαράντα σε δύο νο-
μούς: του Δελβίνου και των Αγίων Σαράντα. Ταυτόχρονα, μη λαμβάνο-
ντας υπόψη  την ιστορική παράδοση  απέσπασε από την περιφέρεια Αρ-
γυροκάστρου τους δύο προαναφερόμενους  νομούς και τους προσήρτησε  
στην περιφέρεια Αυλώνας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση αυτής της 
κίνησης  πέρα από  τον έκδηλο στόχο  να διαιρεθεί αφενός ο συμπαγής 
όγκος της  Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας και να παρεμποδιστεί  η μεταξύ 
των μειονοτικών πληθυσμών   επικοινωνία  αλλά και η επικοινωνία με τις 
τοπικές αρχές. Ένας επιπλέον στόχος υπήρξε ασφαλώς και η προσπάθεια 
του αλβανικού κράτους να εμποδίσει την επίτευξη θετικών εκλογικών 
αποτελεσμάτων για το κόμμα της μειονότητας. 
 
Ιούλιος 1992. Τοπικές εκλογές Παρά  τα μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης 
του Δημοκρατικού Κόμματος,  το Κόμμα της ΕΑΔ  πετυχαίνει τα καλύτερα 
δυνατά εκλογικά αποτελέσματα στις  τοπικές εκλογές τις 26 Ιουλίου. 
Στους τρεις νομούς, Αργυροκάστρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα  εκλέ-
γει   Έλληνες νομάρχες και  στην πόλη των Αγίων Σαράντα  δήμαρχο 
 
Οκτώβριος 1992  Ανοίγουν  ελληνικές τάξεις (πρώτες τάξεις δημοτικού 
σχολείου)  στο Δέλβινο και  Αγίους Σαράντα.  Όχι όμως στο Αργυρόκα-
στρο. 
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ΕΤΟΣ 1993 
 

ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΥΦΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 

Φεβρουάριος 1993.  600  από τις 1300 εικόνες της Μητρόπολης Αργυροκά-
στρου, με ιδιαίτερη αξία που φυλάσσονταν  στα  μουσεία του Αργυροκά-
στρου  εξαφανίζονται.  
 
Ιούνιος 1993.  Απελαύνεται με πρωτοφανή και βίαιο τρόπο  ο αρχιμανδρί-
της  από την Μητρόπολη Αργυροκάστρου με την κατηγορία της αντιαλ-
βανικής δράσης. 
Ακολουθούν βιαιότητες κατά μελών της Ελληνικής και Ορθόδοξης κοινό-
τητας. Στη Δρόπολη  αναπτύσσονται εκατοντάδες  αστυνομικοί κάνοντας 
χρήση  βίας  υπό το πρόσχημα  της πρόληψης πιθανών  κινητοποιήσεων  
από μέρος των Ελλήνων  σε υπεράσπιση  του Αρχιμανδρίτη.  Ακολουθούν 
ψηφίσματα με  χιλιάδες υπογραφές από  Έλληνες και αλβανούς ορθοδό-
ξους 
Η  προκλητική παρουσία  στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής  Κοινότητας 
της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί πλέον  συνηθι-
σμένο φαινόμενο. 
 
Ιούλιος 1993 (17.07.93) Πυρπολείται  ο Ναός της Καλογοραντζής  στο νομό 
Αργυροκάστρου. Είναι ο πρώτος ναός  στον  οποίο μόλις είχαν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες αναστήλωσής του. 
Το φαινόμενο αυτό  θα επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια. Το 1999 λόγου 
χάρη θα πυρποληθούν  ο μόλις αναστηλωμένος ναός  στο Βούνο της Χι-
μάρας,  το μοναστήρι στην Κακομιάς του Δελβίνου, ο νεόδμητος ναός  στο 
Μετόχι και θα βεβηλωθεί  ο επίσης νεόδμητος ναός  στα Εξαμίλια. Είναι 
ωστόσο δεκάδες οι περιπτώσεις ληστειών σε ναούς  και μοναστήρια και η 
υπεξαίρεση  αντικείμενων πολιτισμικής αξίας.  
 
Αύγουστος 1993 (05.08.93) Διοργανώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του  
έλληνα νομάρχη  του Δελβίνου. 
(10.08.93) Ο αρχηγός της αστυνομίας (βορειοαλβανικής καταγωγής) οργα-
νώνει άγριους ξυλοδαρμούς  κατά των Ελλήνων  στο Δέλβινο, στο Φοινίκι 
και στο Μεσοπόταμο. 18 άτομα    τραυματίζονται και ορισμένοι μεταφέρο-
νται  στα Ιωάννινα 
(19.08.93) Η κατάσταση που διαμορφώνεται  στο χώρο της Εθνικής Ελλη-
νικής Κοινότητας  αναγκάζει τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα κ. Βαν Ντερ Στούλ,  να επισκεφτεί  εσπευσμένα  τις 
ελληνικές περιοχές.  (Μέχρι το τέλος του 1993 ο κ. Βαν Ντερ Στουλ θα εί-
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ναι τρεις φορές  στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας, ενώ μέσα 
σε 15 μήνες  επισκέφθηκε την περιοχή  εννέα φορές). Παρά ταύτα όμως η 
κατάσταση επιδεινώνεται  όσον αφορά την  παραβίαση των ανθρωπίνων 
και εθνικών δικαιωμάτων 
 
Σεπτέμβριος 1993.  Με υπ’ αρίθμ. 19/13.09.93 οδηγία της κυβέρνησης, ακυ-
ρώνεται η προηγούμενη οδηγία  αρ. 19/27.09.91, περί  παροχής στοιχειώ-
δους παιδείας στην ελληνική γλώσσα. Κι αυτό με το σκεπτικό ότι αν συνε-
χιζόταν   η εφαρμογή της οδηγίας 17/1991, τα ελληνόπουλα ως Αλβανοί 
πολίτες, δεν θα μάθουν τα αλβανικά, ως εκ τούτου τα μαθήματα  στο εξής 
δεν θα διδάσκονται μόνο στην ελληνική αλλά και στην αλβανική σε ένα 
ποσοστό  60 και 40 τοις εκατό αντίστοιχα. Σαν αποτέλεσμα όμως το σύ-
στημα ήταν έτσι διαρθρωμένο που τα ελληνοπούλα ούτε ελληνικά ούτε 
αλβανικά μπορούσαν να μάθουν . Η ίδια οδηγία επίσης  αφαιρεί  από τα 
νομαρχιακά συμβούλια το δικαίωμα να αποφασίσουν την λειτουργία νέων 
σχολείων. Το δικαίωμα αυτό ανατέθηκε πλέον στο υπουργείο Παιδείας. 
Σαν αποτέλεσμα  στα σχολεία  των Αγίων Σαράντα, Δελβίνου  και σε  άλ-
λα τέσσερα κατοικημένα κέντρα με μικτό πληθυσμό, (Μπίστρισσα,  Μ.Τ.Σ, 
Μετόχι και Αργυρόκαστρο), οι πρώτες τάξεις δεν ανοίγουν την νέα σχολι-
κή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας, αρμοδιότητα του οποίου είναι πλέον  η 
χορήγηση άδειας για λειτουργία νέου σχολείου, δεν  το επιτρέπει. Σαν α-
ποτέλεσμα κλείνουν εκ νέου  έξι ελληνικά σχολεία, η λειτουργία των ο-
ποίων διήρκησε  μόνο μια χρονιά. Τα σχολεία  (στις πόλεις Αργυροκά-
στρου, Δελβίνου και Αγίων Σαράντα) θα επαναλειτουργήσουν το 1996. 
 
Οκτώβριος 1993. Η επικαιρότητα του πρώτου δεκαήμερου αφορά τις αντι-
παραθέσεις μεταξύ  αστυνομίας, μαθητών και γονέων  για την συνέχιση 
και νέας πρώτης τάξης στα προαναφερόμενα σχολεία. Ιδιαιτέρου ενδια-
φέροντος ήταν  οι παρεμβάσεις της αστυνομίας για το κλείσιμο του  «σχο-
λείου» στο Αργυρόκαστρο, όπου δεν υπήρξε μέχρι τότε επίσημη πρώτη τά-
ξη. Συνεχίζεται παράλληλα και η άγρια βία  της αστυνομίας κατά των Ελ-
λήνων.  Αποκορύφωμα αποτελεί το συμβάν που σημειώνεται  στις 21.10.93 
όταν, από τον χωρίς λόγο ξυλοδαρμό της,  μια γυναίκα  πεθαίνει στην 
Κρανιά και μερικοί άλλοι κάτοικοι  του ίδιου χωριού δέχονται σοβαρά 
τραύματα.  
 
Οκτώβριος 1993. Tην ίδια περίοδο, με την  απόλυση του μοναδικού Έλλη-
να δημοσιογράφου από τον τοπικό κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αργυρο-
κάστρου κλείνει ουσιαστικά και η εκπομπή στην ελληνική γλώσσα στο 
σταθμό αυτό. Λεηλατείται ταυτόχρονα  η φωνοθήκη  της εκπομπής. Ως 
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αποτέλεσμα όλη η ηχογραφημένη μουσική παράδοση του ελληνισμού της 
Αλβανίας καταστρέφεται ολοσχερώς. 
 
Νοέμβριος 1993. Η κατάσταση  παραβίασης  των ανθρωπίνων και εθνι-
κών δικαιωμάτων στην  Εθνική Ελληνική Κοινότητα  δεν  αλλάζει, παρά 
την  επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου Παπούλια στα 
Τίρανα (Νοέμβριος 1993) , τις υποσχέσεις των Τιράνων για  βελτίωση της 
κατάστασης αυτής και παρά τις πιέσεις της δύσης προς την ίδια κατεύ-
θυνση.  
 
       Η  προαναφερόμενη περίοδος είναι από τις πιο κρίσιμες όσον αφορά  
την αναγκαστική εγκατάλειψη  των εστιών τους από μέρος των Ελλήνων. 
Ο αριθμός των οικογενειών  που εγκατέλειψαν τις εστίες  τους αγγίζει  τις 
5 χιλιάδες.  
       Η φυγή πλήττει κυρίως  τις πόλεις, όπου οι ελληνικές οικογένειες  εί-
ναι κυρίως οικογένειες διανοουμένων και δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό 
συμβαίνει  διότι  με τις απολύσεις από τις θέσεις εργασίας,  καταρρέουν 
οικονομικά  αλλά και διότι αισθάνονται περισσότερο την πίεση  και την 
ανασφάλεια. Φεύγουν όπως αναφέραμε,  δημόσιοι υπάλληλοι, άνθρωποι 
της τέχνης και των γραμμάτων  (17 Έλληνες  ζωγράφοι και γλύπτες αριθ-
μούνταν στο Αργυρόκαστρο  και απόμειναν μόνο ένας ή δύο) Έφυγαν  ε-
πίσης το 30 τοις εκατό  των δασκάλων, και το 40 – 50 τοις εκατό των άλλων 
επαγγελμάτων. Έφυγαν ακόμα  25 ιατροί καθώς επίσης  το  πιο ζωτικό 
τμήμα κάθε κοινότητας, δηλ., άτομα ηλικίας  20 – 45 χρόνων. Οι Έλληνες 
που απέμειναν  ήταν κυρίως  παιδιά σχολικής ηλικίας και γέροντες. 
       Τονίζουμε ωστόσο ότι  η αντίσταση  προς την φυγή  είχε ακόμα αρκετά 
περιθώρια και έτεινε μάλιστα προς την επιστροφή. Έτσι κατά το 1993 στις 
ελληνικές περιοχές του Αργυροκάστρου  επέστρεψαν για να συνεχίσουν 
το σχολείο στις ελληνικές περιοχές 175 μαθητές. 
 
 

Καθοριστικά  φαινόμενα της περιόδου 1992-1993 
(με άμεση επίδραση στο μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας) 

 
 Παρατηρούνται τα ακόλουθα φαινόμενα : 
 
       1.  Οι Έλληνες, κυρίως στις πόλεις και ιδιαίτερα  στις τρεις βασικές πό-
λεις του Νότου, αποκλείονται από την διαδικασία ιδιωτικοποίησης των 
κρατικών περιουσιών, ανεξαρτήτως του ότι  οι σχετικοί νόμοι τους ευνο-
ούν. Αποκλείονται κατά προκλητικό τρόπο από κάθε δημοπρασία και μό-
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νο όταν  θα δωροδοκήσουν με πάρα πολλά χρήματα τους υπαλλήλους των 
κρατικών υπηρεσιών θα μετάσχουν σε κάτι τέτοιο. 
 
       2. Αρχίζει  η εκκαθάριση των Ελλήνων από τις διάφορες κρατικές  υ-
πηρεσίες και κυρίως από αυτές που θεωρούνται  ζωτικές: αστυνομία, 
στρατός, πανεπιστήμια, δικαιοσύνη, διπλωματικό σώμα, κλπ. (17 τοις εκα-
τό των καθηγητών  στο Γεωργικό πανεπιστήμιο στα Τίρανα  την περίοδο 
αυτή ήταν ελληνικής καταγωγής. Στη συνέχεια  δεν έμεινε  κανείς) 
 
       3. Ειδικότερα, μεθοδευμένη υπήρξε η εκκαθάριση των Ελλήνων αξιω-
ματικών από τον στρατό.  Υπό το πρόσχημα της ανασυγκρότησης του Αλ-
βανικού Εθνικού  Στρατού απολύονται περισσότεροι από 300 υψηλόβαθ-
μοι  Έλληνες αξιωματικοί, καθώς και Αλβανοί αξιωματικοί που είχαν 
σχέση  με Έλληνες, (μικτούς γάμους). Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε 
και στην  αστυνομία 
 
       4. Οι  Έλληνες, πετυχημένοι επιχειρηματίες και έμποροι, όπως και οι 
ελάχιστοι Έλληνες  τελωνειακοί με εμφανή διάκριση από τους αλβανούς  , 
διώχτηκαν εντελώς προκλητικά ποινικά, κατηγορούμενοι κατά τη συνήθη 
πρακτική των αλβανικών αρχών για λαθρεμπόριο, χωρίς όμως να υπάρ-
χουν συγκεκριμένες και επιβεβαιωμένες αποδείξεις. Μοναδικός στόχος 
ήταν η απόσπαση  τεραστίων ποσών χρημάτων  και ο εκφοβισμός, ώστε  
να εγκαταλείψουν οι Έλληνες την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αδέρφια Νάτση της Ανώνυμης Εταιρείας 
Βρυσερών που για την αποφυλάκισή τους, ύστερα από μια στημένη δίκη,  
κατέβαλαν  περίπου 100 εκατομμύρια δραχμές 
 
       5. Στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας ξεκινά μία μακρά περίο-
δο αστάθειας, κατά την οποία οι Έλληνες της Αλβανίας περιπίπτουν σε  
δυσχερή θέση. 
 
       6. Στις διοικητικές θέσεις, Αρχηγού Αστυνομίας, Στρατού, Μυστικών 
Υπηρεσιών, Περιφερειάρχη, κλπ στους νομούς  με συμπαγές ελληνικό 
στοιχείο διορίζονταν μονίμως, μέχρι το 1997, άτομα από τη Βόρεια Αλβα-
νία, ή φανατισμένοι οπαδοί  του Σαλί Μπερίσα, τον τότε Πρόεδρο της Αλ-
βανίας, με έκδηλο τον ανθελληνισμό. 
 
       7.   Η ανασφάλεια και οι ληστείες αρχίζουν  να θεσμοποιούνται  ως 
μόνιμο φαινόμενο. 
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       8.  Η κάθοδος   βορείων Αλβανών   και  λοιπού αλβανικού στοιχείου 
προς τις περιοχές με συμπαγές το ελληνικό στοιχείο, η οποία είχε αρχίσει 
από  το 1991, θεσμοποιείται  το 1993-94  ύστερα από σχετικές αποφάσεις 
της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος  και διατάγματα του ίδιου 
του Σαλί Μπερίσα, υπό το  σκεπτικό του “δόγματος” «να  κατεβούμε προς  
το Νότο και τη θάλασσα». Αυτό αποτέλεσε ένα “δώρο” του Σαλί Μπερίσα 
προς τους  συμπατριώτες του υπό την εκδηλωμένη επιθυμία  ο Βορράς να 
κατακτήσει το  Νότο και με απώτερο εμφανή σκοπό την πλήρη αλλοίωση 
των περιοχών που πατροπαράδοτα κατοικούνταν από συμπαγείς ελληνι-
κούς πληθυσμούς 
       Στους Αγίους Σαράντα  και τα περίχωρα εγκαθίστανται την περίοδο 
αυτή  περισσότεροι από 9 χιλιάδες  άτομα  από τον βορρά, την στιγμή που 
η πόλη  είχε συνολικά  15 χιλιάδες  άτομα. 
       Οι βόρειοι αυτοί Αλβανοί θα εγκαταλείψουν την πόλη με τα γεγονότα 
του 1997, όμως  τη θέση τους θα  πάρουν μέσα σε δύο χρόνια  άλλοι 15 χι-
λιάδες Αλβανοί από άλλες περιοχές. Αποτέλεσμα;  Η αφρόκρεμα της  Ε. Ε. 
Κοινότητας  αναγκάζεται να εγκαταλείψει  την  Αλβανία και τις εστίες 
της. Η  συχνή επιδείνωση  των σχέσεων με την Ελλάδα, τα διάφορα πο-
γκρόμ  της αστυνομίας κατά της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας  και η εκ-
βιαστική παρουσία των μυστικών υπηρεσιών  στο χώρο της Ε. Ε. Μειονό-
τητας, όπως  επίσης και  η διαφορά  στο οικονομικό επίπεδο μεταξύ Ελλά-
δας και Αλβανίας,  αναγκάζει ταυτόχρονα πολλούς απλούς Έλληνες να 
ταξιδέψουν προς την Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε 
και οι σχέσεις των Ελλήνων  με το Αλβανικό κράτος περιορίστηκαν. 
 
       9.  Την ίδια χρονιά  (1993 αλλά και τα επόμενα χρόνια) η Ελληνική 
Κοινότητα  έχει να αντιμετωπίσει  ένα άλλο ζωτικό για αυτή θέμα. Η αλ-
βανική βουλή, ελεγχόμενη από το Δημοκρατικό Κόμμα, ψηφίζει  τους υπ’ 
αρίθμ. 7698/ 15.04.1993, 7699/21.03.1994 και 7998/1995 νόμους, με αντικείμε-
νο την επιστροφή  των λιβαδιών και βοσκότοπων στους «πρώην ιδιοκτή-
τες» και την   αποζημίωση  αυτών, οι οποίοι τροποποιούνται τμηματικά  
συνεχώς. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση εκδίδει μια σειρά αποφάσε-
ων  για την εφαρμογή των νόμων αυτών.    
       Η φιλοσοφία των προαναφερθέντων  νόμων, όπως και γενικά το πα-
κέτο νόμων για την επιστροφή  των περιουσιών στους πρώην ιδιοκτήτες  
αποτελεί  μια πολιτική απόφαση του Δημοκρατικού  Κόμματος για να  το-
νώσει τον δεξιό του χαρακτήρα αλλά και ταυτόχρονα να προσεγγίσει  
στους κόλπους του όλους τους πρώην ιδιοκτήτες  κάτι που έκανε και με 
τους  πρώην φυλακισμένους. Οι πολιτικές αυτές αποφάσεις όμως  αποτε-
λούν  ένα βαρύ πλήγμα για την  Ελληνική Κοινότητα και αυτό διότι ως 
ντοκουμέντα ανάδειξης της ιδιοκτησίας  περιλαμβάνονται και  οι πολιτι-
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κές αποφάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  τον 18-19 αιώνα, όπου  οι 
αρχές της Αυτοκρατορίας  έδιναν  σε όλους  τους αλβανούς ορθόδοξους  
που εξισλαμίζονταν  εθελοντικά και  έδειχναν αφοσίωση στην Υψηλή Πύ-
λη,  τίτλους ιδιοκτησίας  και διοικητικές θέσεις, σε βάρος  εκείνων  που δεν 
άλλαξαν θρησκευτικό φρόνημα, δηλ., στην προκειμένη περίπτωση  σε βά-
ρος των Ελλήνων. 
       Οι πολιτικές αποφάσεις  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  αξιοποιού-
νται  από το  αλβανικό κράτος: 
πρώτον  αγνοώντας το γεγονός ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει  
την  κατοχή μερικών αιώνων,  
δεύτερον στηριζόμενο στις πολιτικές  αποφάσεις  της εποχής εκείνης το 
αλβανικό κράτος σπεύδει να υιοθετήσει την γνωστή θεωρία ότι  οι Έλλη-
νες ήρθαν  στα εδάφη αυτά ακριβώς  την περίοδο  των "ταπιών"  που η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία έδωσε στους εξισλαμισθέντες  ορθόδοξους  και  
τρίτο και  πιο σημαντικό στοιχείο είναι  ότι  αφαιρεί τώρα από τους Έλλη-
νες  στην Αλβανία και γενικότερα από το ορθόδοξο στοιχείο  τεράστιες  
εκτάσεις σε λιβάδια  στερώντας  τους την δυνατότητα να αναπτύξουν τον 
κλάδο της κτηνοτροφίας που αποτελεί  μια από τις βασικές κατευθύνσεις 
οικονομικής δραστηριότητας  στην περιοχή. 
       Το χειρότερο είναι ότι  τα έγγραφα αυτά είναι  πλαστά, περιέχουν ως 
οροθετικά σημεία αναγνώρισης των περιουσιών  αντικείμενα που σχετί-
ζονται με πολύ νεότερες εποχές και μάλιστα  περικλείουν  και εκτάσεις  
εκκλησιών και μοναστηριών, ή ακόμα και τα ίδια τα  μοναστήρια οι πε-
ριουσίες των οποίων όπως και τα ίδια  υπήρχαν μερικούς αιώνες πριν από 
την  κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
       Προκλητικό παράδειγμα  αυτό το μοναστηριού της Κοίμησης της Θεο-
τόκου του Δρυιάνου μεταξύ Δρόβιανης και Ζερβατίου όπου οι εκκλησια-
στικές εκτάσεις εκχωρήθηκαν σε Αλβανούς, δήθεν ιδιοκτήτες. 
       Επίσης  οι δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται  την στιγμή που η ίδια η 
Αλβανική  Κυβέρνηση αποδέχεται ότι  στο 90 τοις εκατό η Αλβανική δικαι-
οσύνη είναι διεφθαρμένη, ενώ  οι Έλληνες είναι  αποκλεισμένοι  από  την  
ενεργό συμμετοχή  σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης. 
       Μέχρι το 1999 κατ’ αυτόν τον τρόπο διεκδικούνται από αλβανούς πε-
ρισσότερα από 40 000 στρέμματα λιβάδια και βοσκοτόπια. Επιδικάστηκαν 
στους Αλβανούς, δήθεν πρώην ιδιοκτήτες  περίπου 20 000  στρέμματα. Το 
2003 η επιφάνεια των  εκτάσεων που εκχωρήθηκαν σε αλβανούς ξεπέρασε 
τα 70 χιλιάδες στρέμματα. 
       Η τακτική που ακολουθείται είναι η ακόλουθη : 
α) Επιστρέφονται  σε Αλβανούς τα καλύτερα λιβάδια που βρίσκονται διά-
σπαρτα γεωγραφικά  σε όλο το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας. 
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β) Η απόδοση των εκτάσεων στους δήθεν πρώην ιδιοκτήτες γίνεται βαθ-
μηδόν  ώστε να μην δημιουργείται θόρυβος και μαζικές αντιδράσεις.  
γ) Αρκετά χωριά,  τα οποία είναι κυρίως κτηνοτροφικά, αποκλείονται τώ-
ρα από δικά τους λιβάδια, αφού αυτά περνούν  ιδιοκτησιακά στα χέρια 
των αλβανών. Ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί  νέους θύλακες μέσω των ο-
ποίων διασπάται η εδαφική συνέχεια  των ελληνικών περιοχών. 
       Αρμόδιοι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας  πιστεύουν  ότι  επόμενο 
“θύμα” αυτών των μεθοδεύσεων θα είναι  η καλλιεργήσιμη γη. 
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ΕΤΟΣ 1994 
 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΧΕΙ  ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ  ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ 

 
       Η ζωή στην Ελληνική Κοινότητα στην Αλβανία θα συνεχιστεί με την 
ίδια αστάθεια και τους επόμενους μήνες μέχρι ωσότου  φθάσει η 10η  Α-
πριλίου  1994. 
       Στο συνοριακό φυλάκιο της Άνω Επισκοπής δολοφονούνται  δύο Αλ-
βανοί συνοριακοί φύλακες. Οι αλβανικές αρχές κατηγόρησαν ανεπίσημα, 
μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ως ηθικό αυτουργό αυτής της ε-
νέργειας την ελληνική κυβέρνηση. Η κατηγορία όμως αυτή αποδείχθηκε 
αβάσιμη και η ίδια η αλβανική κυβέρνηση έπαψε να της επικαλείται. Την 
ίδια μέρα διεξάγονταν και οι εργασίες της  Β΄ Γενικής Συνδιάσκεψης της 
«Ομόνοιας». 
       Η κηδεία  του δολοφονημένου  Αλβανού αξιωματικού μετατρέπεται 
στο Αργυρόκαστρο σε  μέρα  πολεμικού μένους και  ανοικτών πολεμικών 
κελευσμάτων  κατά της Ελλάδας. 
 
18 Απριλίου 1994 Αποτελεί για την Ελληνική Κοινότητα  στην Βόρειο Ή-
πειρο την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Την νύχτα αυτή πραγματο-
ποιούνται σε βάρος της Ελληνικής Κοινότητας, χωρίς  να γίνουν σεβαστά  
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα,  οι μεγαλύτερες μαζικές συλλήψεις 
στην Αλβανία,  τα τελευταία 40 χρόνια. Πενήντα  Έλληνες, κυρίως στελέ-
χη της «Ομόνοιας» και της Ελληνικής Κοινότητας,  σε όλη τη χώρα οδη-
γούνται  την ίδια νύχτα στις φυλακές. Γίνονται  παράνομοι έλεγχοι στα 
σπίτια τους. Η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες μπαίνουν δια της βίας 
σε όλα τα γραφεία της «Ομόνοιας» και  κατάσχουν όλα τα ντοκουμέντα  
και τα αρχεία της οργάνωσης, τα οποία έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευ-
σης από  τον αλβανικό εξτρεμιστικό εθνικιστικό τύπο.  Μέχρι σήμερα  τα 
αρχεία αυτά δεν επεστράφησαν στην «Ομόνοια». Σε  έξι από τους συλλη-
φθέντες   απαγγέλθηκαν  βαρύτατες  κατηγορίες  περί εθνικής προδοσίας 
και παραβίασης του συντάγματος σύμφωνα με την οποία  υπήρξε κίνδυ-
νος  να τιμωρηθούν με την εσχάτη των ποινών. 
 
Μάιος 1994. Διακόσιοι πενήντα Έλληνες  προσάγονται  βίαια  στα νεοσύ-
στατα  ανακριτικά τμήματα  σε  αρκετούς νομούς της χώρας. Οι ανακρί-
σεις διεξήχθησαν με στόχο την ενοχοποίηση πέντε κορυφαίων στελεχών 
της «Ομόνοιας». Οι  προσαγωγές και ανακρίσεις συνεχίζονται αμείωτα 
μέχρι  την έναρξη της δίκης.  
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Η Εθνική Ελληνική Κοινότητα  μπαίνει στην δίνη  της «υπόθεσης  των πέ-
ντε». Είναι  το βαρύτερο πλήγμα  που αποδίδεται  εις βάρος της. Οι αλλε-
πάλληλες  συλλήψεις  και βίαιες προσαγωγές, η δράση των μυστικών υ-
πηρεσιών, οι πράκτορες των οποίων μπαίνουν σε σπίτια και καταστήματα 
με κρυφές κάμερες και καταγράφουν μεθοδευμένα  δηλώσεις  σε βάρος 
των πέντε, της «Ομόνοιας» και της Ελλάδας. Φοβισμένα  δεκάδες στελέχη  
και άλλοι απλοί άνθρωποι που είχαν εκδηλώσει  ανοικτά  την ελληνική 
ταυτότητά τους  φυγαδεύτηκαν  προς Ελλάδα. Μέχρι τον Αύγουστο του 
1994 που θα αρχίσει η δίκη και μέχρι  την αποφυλάκιση των πέντε  τον  
Μάρτιο του 1995, ο πληθυσμός στην Εθνική Ελληνική Κοινότητα  αποψι-
λώνεται αισθητά.  Η προσεκτική και ήπιων τόνων αντίσταση  των Ελλή-
νων μπροστά  στις μεθοδεύσεις και την άγρια βία της κυβέρνησης του κ.  
Μπερίσα  δεν αποφέρει καρπούς. Ως λύση απομένει για τους τρομοκρατη-
μένους από τις προκλήσεις Έλληνες  ο δρόμος της προσφυγιάς. Ενδεικτι-
κός ο  αριθμός  των μαθητών  που έφυγαν την επόμενη σχολική χρονιά. 
Συγκριτικά με την σχολική χρονιά 1993-94 , έφυγαν προς την Ελλάδα,  μό-
νο από το νομό Αργυροκάστρου,  635 μαθητές.  
 
Αύγουστος  1994.  Αρχίζει η δίκη των πέντε.  Μαζί  με τους πέντε, την ίδια 
σχεδόν μοίρα είχαν και οι περισσότεροι από τους 115 μάρτυρες. Οι υπηρε-
σίες είχαν καταφέρει  να τους ενοχοποιήσουν, να τους διασπάσουν, αλλά 
ταυτόχρονα και να τους απειλήσουν ότι θα αλλάξουν τις θέσεις τους με 
τους πέντε. Συλλήψεις  μεταξύ των μαρτύρων έγιναν  και στα Τίρανα, ενώ  
απειλήθηκε με περίστροφο  Βουλευτής της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας 
στην Αλβανική Βουλή. Χαρακτηριστικό είναι επίσης   ότι η δίκη  άρχισε  
στις 15 Αυγούστου, ημέρα γιορτής της Παναγίας για τους Ορθόδοξους 
Χριστιανούς. Το τονίζουμε διότι και σε άλλες  μεγάλες θρησκευτικές  γιορ-
τές, όπως το Πάσχα έχουν γίνει δίκες  σε βάρος Ελλήνων ή και Αλβανών 
ορθοδόξων. 
 
Σεπτέμβριος 1994  (09.09.94)  Το Πρωτοβάθμιο  Δικαστήριο Τιράνων  εκδί-
δει την απόφαση κατά των πέντε με 36 χρόνια  συνολική ποινή  κάθειρξης. 
(Θα αποφυλακιστούν στις 08.03.1995 με  5-ετή αναστολή) 
 
Σεπτέμβριος – 4 Νοεμβρίου (δημοψήφισμα για το σύνταγμα). Ο κ. Σαλί 
Μπερίσα  καταφέρεται, στην προεκλογική εκστρατεία, κατά της Ελλάδας, 
της Ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας και της Εθνικής Ελληνικής Κοινό-
τητας.  Ζητάει  άλλοθι  ενώ γνωρίζει ότι θα χάσει στο δημοψήφισμα για το 
νέο σύνταγμα της χώρας. Την  περίοδο αυτή  η αστυνομία  αρχίζει  κατά 
βίαιο τρόπο την κατάσχεση των κυνηγητικών όπλων  μεταξύ των Ελλή-
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νων διότι τα θεωρεί επικίνδυνα. ΄Όσοι αντιστάθηκαν  επικαλούμενοι τον 
νόμο, ξυλοκοπήθηκαν.  
 
       Η μετά το δημοψήφισμα περίοδος είναι η πιο δύσκολη για την Ελληνι-
κή Κοινότητα και τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα,  διότι  την ήττα 
στο δημοψήφισμα  ο κ. Μπερίσα την αποδίδει στην Ελλάδα.  
       Ουσιαστικά  με το δημοψήφισμα έγινε εμφανής για άλλη μια φορά η 
διάσταση που επικρατεί ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Αλβανίας. Η 
μισή Αλβανία, μέχρι τα Τίρανα καταψήφισε το σύνταγμα του κ. Μπερίσα 
και η υπόλοιπη το υπερψήφισε. 
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ΕΤΟΣ 1995 
 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ    
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

 
1995. Το 1995 είναι περίοδος κατά την οποία η Εθνική Ελληνική Κοινότητα 
και η Ελληνική Κυβέρνηση δίνουν μάχη  για το άνοιγμα των τριών δημό-
σιων σχολείων  στις πόλεις Αργυροκάστρου Δελβίνου και Αγίων Σαράντα.  
Ο  κ. Μπερίσα δεν υποχωρεί. Ωστόσο, ενώ οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και 
Αλβανίας εγκλωβίζονται  στο θέμα αυτό, τα υπόλοιπα θέματα, όπως η 
ανασφάλεια, οι κλοπές, οι απειλές, οι βιαιοπραγίες, αποτελούν ένα συνη-
θισμένο φαινόμενο, το οποίο  φθείρει καθημερινά  την Εθνική Ελληνική 
Κοινότητα, την κουράζει και  εξαντλεί   τις δυνάμεις της. 
 
 

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

       Με βάση επίσημα στοιχεία και καταγγελίες, που καταχωρήθηκαν 
στον τύπο, καταρτίστηκε πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνεται σωρεία 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Β. Ήπειρο και γενικό-
τερα στην Αλβανία, εναντίον του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Από 
αυτόν διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των εγκλημάτων κατά Ελλήνων είναι 
δυσανάλογα εν σχέσει με τον συνολικό αριθμό των αξιόποινων πράξεων 
στην Αλβανία. Ο πίνακας αφορά την περίοδο από τον Ιούλιο του 1995 μέ-
χρι και τον Φεβρουάριο του 1997 και έχει ως εξής: 
 
04-07-95  Δερμίσι, Αγ. Σαράντα:   Πέτρος Μήτσης:   Αστυνομικοί εισέβα-
λαν στο κατάστημά του, πήραν ό,τι ήθελαν, πλήρωσαν το ¼ της τιμής και 
έφυγαν. 
Αλέξ. Αγγελής: Οι ίδιοι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το αυτοκίνητό του 
και τον ξυλοκόπησαν άγρια.  
 
04-07-95  Γέρμα, Αγ. Σαράντα:  Χαράλαμπος Βασίλης: Οι ίδιοι αστυνομικοί 
έπραξαν το ίδιο και σ’ αυτόν.  
 
09-07-95 Γράψη :   Νίκος Πόλιος : Ληστεία στο καφενείο του. 
 
18-07-95 Γλύνα-Δρόπολη: Τάκης Φράγκος και Ανδ. Δημητρόπουλος: Λη-
στεία στο εργοστάσιο ποτοποιίας τους κι άγρια σωματική κακοποίηση υπό 
την απειλή όπλων. 
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21-07-95 Βόντισσα, Μπεράτη:  Περιοχή Εκκλησίας του χωριού: Ληστεία 
της εκκλησίας η οποία εντάσσεται σε μια μακρά σειρά ληστειών εκκλη-
σιών.  
Σούμπασι & Βρυσερά, Αργυρόκαστρο: Ληστεία των βενζινάδικων των 
χωριών κι επίθεση με όπλα και μαχαίρια. 
 
25-07-95 Ραντάτι, Κ. Δρόπολη:  Μαργαρίτης: Άγνωστοι λήστεψαν το κο-
πάδι του. 
 
06-08-95 Μεσοπόταμο:   Σ. Θανάσης: Έπειτα από μια «αδικαιολόγητη» φι-
λονικία στο καφενείο του, ταραχοποιοί και αστυνομικοί απείλησαν τους 
Έλληνες κατοίκους του χωριού. 
 
17-08-95 Λιβαδειά:   Στέφανος Αγγελής και Σπύρος Δάλας: Απολύθηκαν 
χωρίς λόγο από το κρατικό βενζινάδικο, όπου εργάζονταν. 
 
17-08-95 Χιμάρα:  Πέτρος Δημογιάννης: σκοτώθηκε από ληστές, μετά από 
ένοπλη ληστεία σε μαγαζί. 
 
18-05-95 Μεσοπόταμο:  Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου: Άγνωστοι λή-
στεψαν δύο ιερές βυζαντινές εικόνες. 
18-05095 Δέλβινο: Η στρατιωτική αστυνομία τρομοκρατεί τους γονείς των 
νεοσυλλέκτων προκειμένου να τους αποσπάσει χρήματα.  
 
19-08-95 Κλεισούρα: Άγνωστοι έκλεψαν πομπό τηλεόρασης. 
 
07-09-95 Εξαμίλια: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φίτιμ Πόλλο (διευθυντή 
του αστυνομικού τμήματος Δελβίνου), τέσσερις ένοπλοι αστυνομικοί 
γρονθοκόπησαν άγρια και απείλησαν καταστηματάρχες που δεν είχαν 
υψώσει την αλβανική σημαία. 
 
11-09-95 Κάτω Επισκοπή, Μιχάλης Καραμάνος: Άγνωστοι εισέβαλαν στο 
σπίτι του (πήραν ακόμα και τις πόρτες). 
Άνω Δρόπολη: ο γραμματέας του τοπικού συμβουλίου αντικαταστάθηκε 
(χωρίς καμιά εξήγηση) από άτομο που δεν γνωρίζει την ελληνική και ως 
εκ τούτου αδυνατεί να συνεννοηθεί στην γλώσσα των κατοίκων του χω-
ριού. 
 
16-09-95 Βραχογοραντζή :  Νάσιος Σιδέρης: Άγνωστοι τον ξυλοκόπησαν 
και πήραν 120 από τα πρόβατά του. 
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25-09-95 Δερβιτσιάνη : Γιάννης Ράϊδος: Δεν του επετράπη να παραβρεθεί 
ενώπιον του δικαστηρίου όπου εκδικαζόταν η υπόθεση κακομεταχείρισής 
του από τις αστυνομικές αρχές. 
 
03-10-95 Βλαχοψιλοτέρα : Μετασχηματιστής καταστράφηκε από κεραυνό. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν “αμέλησαν” να τον επισκευάσουν για πε-
ρισσότερο από ένα μήνα. 
 
15-10-95 Ελμπασάν :  Εκκλησία του Ευαγγελισμού: Άγνωστοι διατάραξαν 
την ομαλή ροή της λειτουργίας.  
 
16-10-95 Θεολόγος: Επιτροπές της εκκλησίας του χωριού: 32 ιερές εικόνες 
μεγάλης αξίας, που είχαν παραχωρηθεί από τα γειτονικά μοναστήρια για 
χάρη μιας έκθεσης στο Μπεράτι, δεν έχουν επιστραφεί ακόμα. 
 
17-10-95 Άγιοι Σαράντα :: Άγνωστοι έκλεψαν 18 από τους πίνακές του 
Λευτέρη Τσιέκου, ζωγράφου. 
 
19-10-95 Δερβιτσιάνη: Εγκατάσταση υδροδότησης: Η εγκατάσταση υδρο-
δότησης έχει κλάπηκε και το χωριό βρισκόταν για πολύ καιρό χωρίς νερό.  
 
22-10-95 Βρυσερά: Βαγγέλης Κοτζάς: Άγνωστοι έκλεψαν τον εξοπλισμό 
από το εργοστάσιο ξυλείας του. 
 
25-10-95 Αργυρόκαστρο : Μασκοφόροι λήστεψαν το εργοστάσιο αλκοο-
λούχων ποτών «Μπούκας». 
 
28-10-95 Αλίκο : Λάμπης Παπάς: Άγνωστοι προσπάθησαν να ληστέψουν 
το κατάστημά του. 
 
30-10-95 Φοινίκι : Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου: Άγνωστοι έκλεψαν  ιε-
ρές εικόνες καθώς και τα χρήματα από το παγκάρι. 
 
31-10-95 Φοινίκι : Ηλίας Βασίλης : Άγνωστοι του λήστεψαν το κοπάδι. 
 
07-11-95 Αργυρόκαστρο: Δημήτρης Πολίτης: Άγνωστοι τον πέταξαν, 
τραυματισμένο, επιβιβαζόμενοι σε ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και 
στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. 
 
14-11-95 Γοραντζή : Διον. Γκιέλιος και Βασίλειος Κάτσης: Άγνωστοι έκλε-
ψαν 4 πρόβατα από το κοπάδι τους. 
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14-11-95     Γοραντζή: Τάκης Ντούλες: Τον κακοποίησαν και του έκλεψαν 
τα γίδοπρόβατα. 
 
Νοέμβριος ’95 
 
Ραχούλα: Θωμάς Κοτσίνης και Κώστας Τσάκουλης: Απειλήθηκαν και ξυ-
λοκοπήθηκαν από τον Πρόεδρο της  επιτροπής δημόσιας τάξης του Δελβί-
νου. 
 
Δρόπολη: Το λεωφορείο (κρατική περιουσία) για την μεταφορά των καθη-
γητών «χαλάει» πολύ συχνά. Έτσι, οι καθηγητές δεν μπορούν να προσέλ-
θουν στις τάξεις τους. 
 
Τίρανα: Καθεδρικός Ναός: Άγνωστοι κατέστρεψαν τον Επιτάφιο. 
 
Βλάσση: Εκκλησία του χωριού: Άγνωστοι κατέστρεψαν τον Επιτάφιο. 
 
Βιθκούκι: Μοναστήρι του χωριού: Άγνωστοι λήστεψαν το μοναστήρι (πή-
ραν ακόμα και τις πόρτες). 
 
Δεκέμβριος ’95  
 
Μετόχι, Άγιοι Σαράντα : Αντ. Αυγέρης: Ληστές ερήμωσαν  κυριολεκτικά 
το σπίτι του. 
 
Βαγγ. Ρουμπάτης, Γιώργος Αυγέρη, Λιλιάνα Νάστου: Διαρρήκτες μπή-
καν στα σπίτια τους, φόρτωσαν σε φορτηγά τις οικοσκευές και τις μετέφε-
ραν ανεμπόδιστα στα δικά τους σπίτια. 
 
Νίκος Λώλης: Οι ληστές χτύπησαν την ημέρα, όταν έλειπαν οι ιδιοκτήτες 
και άρπαξαν 5.000.000 δρχ.  
 
Βασίλης Παππάς: Την ίδια ώρα, ληστεύτηκε και το δικό του σπίτι ενώ οι 
διαρρήκτες αφαίρεσαν και προσωπικά έγγραφα. 
 
Μετόχι, Άγιοι Σαράντα : Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει ούτε έναν υπεύ-
θυνο για τις προαναφερθείσες ληστείες. 
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ΕΤΟΣ 1996 
 

Η ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 
       Το σημαντικότερο γεγονός που σημαδεύει και τη ζωή της Ελληνικής 
Κοινότητας είναι οι εκλογές  της 26 Μαΐου 1996. 
       Ο κ. Σαλί Μπερίσα  φτιάχνει έναν  χάρτη εκλογικών περιφερειών  με 
στόχο να κερδίσει τις εκλογές σε όλη τη χώρα. Στις εκλογικές περιφέρειες  
του Αργυροκάστρου λόγου χάρη δεν σέβεται τον νόμο ο οποίος επιβάλλει 
τη γεωγραφική συνέχεια των εκλογικών περιφερειών. Έτσι μια εκλογική 
περιφέρεια αρχίζει στο νότο του νομού με ελληνικό στοιχείο και τελειώνει 
στο βορρά του νομού με αλβανικό στοιχείο, χωρίς καμιά σχέση μεταξύ 
τους. Την εκλογική  περιφέρεια κόβει στη μέση   άλλη εκλογική περιφέ-
ρεια. 
       Η εκλογική μηχανή του Δημοκρατικού Κόμματος, δρώντας παρακρα-
τικά, δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία εκλο-
γών  στην Αλβανία διορίζονται Αλβανοί  έμπιστοι του Δημοκρατικού 
Κόμματος να μετρήσουν τις ψήφους στα χωριά Της Εθνικής Ελληνικής 
Κοινότητας (Συνέβη κυρίως στο Αργυρόκαστρο) 
       Ταυτόχρονα  οι εφορευτικές επιτροπές αποκλείουν από την ψηφοφο-
ρία  περισσότερους από  400 Έλληνες ψηφοφόρους. Τα  ίδια φαινόμενα 
επαναλήφθηκαν  και στις  τοπικές δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
(20.10.96) 
 
 

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
14-01-96 Φράστανη: Κώστας Βεζιάνης: Του επιτέθηκαν τρεις μασκοφόροι 
άνδρες και τον χτύπησαν με τσεκούρι.  
 
19-01-96 Άγιοι Σαράντα: 300 άντρες και γυναίκες από την Νίβιτσα, δια-
μαρτυρόμενοι για την άδικη διανομή της γης: Η αστυνομία εξαπέλυσε βί-
αια επίθεση κατά του πλήθους. Συνελήφθησαν 26 άτομα και ξυλοκοπή-
θηκαν άγρια (τέσσερα από αυτά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκο-
μείο). 
19-01-96 Τσούκα : Κίτσιος Κολιόνιας: Ο 65χρονος συνελήφθηκε από την 
αστυνομία και οδηγήθηκε στα κρατητήρια όπου και κακοποιήθηκε πριν 
αφεθεί ελεύθερος την επομένη. 
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21-01-96 Άνω Επισκοπή : Θανάσης Μήτσης: Άγνωστοι λεηλάτησαν ανε-
νόχλητοι το σπίτι του. 
 
Ιανουάριος ’96  
 
Δερβιτσιάνη: Γιώργος Νίκος, Φώτος Ράϊδος: Άγνωστοι προσπάθησαν να 
κλέψουν τα πρόβατά τους. 
Λάζαρος Δημήτριος: Άγνωστοι έκλεψαν τα γιδοπρόβατά του. 
 
Κάτω Επισκοπή: Κώστας Σουλιώτης: Ληστές μπήκαν στο σπίτι του για 
δεύτερη φορά και διάλεξαν τα 10 καλύτερα πρόβατά του. 
 
Φεβρουάριος ’96   
 
Δίρβη: Δημήτρης Τσιάβος: Άγνωστοι του έκλεψαν 21γιδοπρόβατα. 
 
Γιάννης Χαρίτος: Άγνωστοι του έκλεψαν 17 γιδοπρόβατα. 
 
Άνω Επισκοπή, Αργυρόκαστρο: Ι.Ν. Ταξιαρχών: Ληστές διέρρηξαν το 
ναό κι έκλεψαν δύο μεγάλες εικόνες και τα ιερά σκεύη ανεκτίμητης αξί-
ας… χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την αστυνομία. 
 
07-02-96 Φοινίκι: Χρήστος Σπύρος, Χρήστος Κώστας, Σπύρος Κώστας : Συ-
νελήφθησαν από δύο αστυνομικούς και δύο άντρες της SIGURIMI και ξυ-
λοκοπήθηκαν άγρια στο γραφείο της αστυνομίας. Όταν επενέβη ο Έπαρ-
χος, οι εκπρόσωποι των αρχών τον διέταξαν να μην κινηθεί από τη θέση 
του και στη συνέχεια έσυραν έξω επιδεικτικά τον Χρήστο Κώστα και τον 
μετέφεραν στο Δέλβινο, απ’ όπου επέστρεψε το βράδυ έπειτα προφανώς 
από κάποια οικονομική συμφωνία (όπως συνηθίζεται). 
 
26-02-96  Τσούκα: Μοναστήρια του Αγίου Γεωργίου και Τσέπου :  Επίσημη 
διαμαρτυρία από ΟΛΟΥΣ τους ιερείς της περιοχής του Καθεδρικού ναού 
του Αργυροκάστρου ότι, εκείνη την περίοδο, άτομα από άλλες περιοχές 
της χώρας μοιράζουν την περιουσία του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου 
σε οικόπεδα, έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτή η κατάφωρη παραβία-
ση των δικαιωμάτων τους, που αφορούσε επίσης και την περιουσία του 
Μοναστηριού της Τσέπου, φανερώνει τη στάση που η κυβέρνηση εξακο-
λουθεί να έχει απέναντι στην ελληνική μειονότητα της περιοχής. 
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27-02-96 Φράστανη:  Σχολείο Φράστανης:  Το σχολείο κάηκε ολοσχερώς, 
ενώ οι πρώτες έρευνες και οι δηλώσεις της αστυνομίας οδηγούν στην εκ-
δοχή του εμπρησμού. 
 
09-03-96  Μετόχι: Οικογένειες των Βασιλ. Λαμποβίτη, Χρήστου Πρέμπτο, 
Μίτσου Σκούρη και Οδυσσέα Κολιάγκη : Έμειναν άστεγοι όταν εμπρηστές 
έβαλαν ανενόχλητοι φωτιά και κατέστρεψαν την πολυκατοικία όπου διέ-
μεναν.  
 
12-03-96   Δερβιτσάνη: Φώτος Τσιάτσιαλης και Θεόδωρος Ξέρας: Άγνωστοι 
έκλεψαν 20 πρόβατα από τις καλύβες τους. 
 
12-03-96 Κάτω Επισκοπή: Γιώργος Νίκας: Ληστές προσπάθησαν να διαρ-
ρήξουν το κατάστημά του αλλά έγιναν αντιληπτοί από την περιπολία αυ-
τοάμυνας του χωριού κι ετράπησαν σε φυγή. 
 
Μάρτιος ’96   
 
Σωπική: Εκκλησία Σωπικής : Ληστές άρπαξαν 12 εικόνες αλλά χάρη στην 
«επέμβαση» της αστυνομίας άφησαν στο δρόμο 7. 
 
Θαν. Φλεντζούρης: Ληστεία στο κατάστημά του όπου η αξία των κλοπι-
μαίων υπερβαίνει τις 20.000 λεκ. 
 
Γιώργος Τσιόκανος: Άνγωστοι έσπασαν όλα τα τζάμια στο κατάστημά 
του. 
 
06-03-96 Μεσοπόταμος: Χαράλαμπος Σκεύης: Εισβολή ληστών στο καφε-
νείο του με συνολική ζημιά 600.000 λεκ (υπολογισμός με την παλιά αξία 
του νομίσματος). 
 
18-03-96 Μεσοπόταμος: Χαράλαμπος Σκεύης: Δύο κουκουλοφόροι υφάρ-
παξαν τιμαλφή και τρομοκράτησαν τα παιδιά του. Γενικότερη προσπά-
θεια εκφοβισμού λόγω δραστηριοποίησης του Σκεύη στα θέματα που α-
φορούν τα δικαιώματα της Ελληνικής Κοινότητας και την επίλυση προ-
βλημάτων του χωριού. 
 
13-04-96 Ντερμίσι: Λευτέρης & Βασίλης Κρεμμύδας : Άγριος βασανισμός 
από αστυνομικούς των δύο αδελφών. Παλαιότερος εκβιασμός για χρήμα-
τα και βίαιη προσαγωγή τους στο τμήμα μετά από αδυναμία να αποδώ-
σουν τα χρήματα. 
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15-04-96 Αγιαντρειάς, Αγίων Σαράντα: Βασίλης Κολιός - Βασίλης Λίτσας: 
Θρασύτατη ληστεία στα δύο καταστήματά τους. Προσπάθησαν ακόμη να 
κλέψουν - ανεπιτυχώς - και ένα αυτοκίνητο. Άμεση κινητοποίηση πολιτών 
ώστε να οργανωθεί στοιχειώδης  αυτοάμυνα απέναντι στις ληστείες.  
 
10-05-96 Περιοχή Μ.Τ.Σ.: Ελένη Νασιόλη το γένος Τζόλου : Έξαρση της 
βίας στην περιοχή Μ.Τ.Σ. του Δελβίνου. Επίθεση και τραυματισμός με 
σφαίρα περιστρόφου της ιδιοκτήτριας  καταστήματος Ελένης Νασιόλη. Οι 
δράστες παρέμειναν ασύλληπτοι. Η παθούσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων. 
 
23-05-96 Άγιοι Σαράντα: Απόστολος Σίτος: Εισβολή τριών κουκουλοφό-
ρων στο ξενοδοχείο του. Τρομοκράτηση ενοίκων και τραυματισμός του ι-
διοκτήτη. Αδυναμία δυναμικής παρέμβασης της Αστυνομίας σε παρόμοιες 
ενέργειες. 
 
30/31-05-96 Φράστανη: Χρήστος Πόλιος: Κλοπή ξυλουργείου στη Φράστα-
νη, που ανήκει στις οικογένειες Πόλιου-Πιραλή από την Γράψη και την 
Φράστανη αντίστοιχα. Οι δράστες παρέμειναν ασύλληπτοι. 
 
17-06-96  Αργυρόκαστρο: Δημήτρης Τσιούτσης: Απεργία νοσοκομειακών 
γιατρών στο Αργυρόκαστρο, ως διαμαρτυρία για τον συνάδελφό τους 
Τσιούτση, που έπεσε θύμα επίθεσης από δύο αγνώστους.  
 
25/26-06-96  Άνω και Κάτω Δρόπολη, Αργυρόκαστρο: Έλληνες έμποροι 
και κάτοικοι της περιοχής : Τις τελευταίες ημέρες έπεσαν θύματα λη-
στειών και ζωοκλοπών πέντε Έλληνες έμποροι σε χωριά της Άνω και Κά-
τω Δρόπολης με ζημιά τρία εκατομμύρια δρχ. Στην περιοχή έδρασε οργα-
νωμένο κύκλωμα γνωστό στις αρχές αλλά λόγω εκφοβισμού οι κάτοικοι 
αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες.  
 
04.06.96  Ντερμίσι - Άγιοι Σαράντα: Γιώργος Ζήσης: Στυγερή δολοφονία 
του από κουκουλοφόρους, μέλη Αλβανικής υπερεθνικιστικής ομάδας, από 
το Μετόχι. Προσπάθεια εκφοβισμού, για να εκκενωθεί ο χώρος από τους 
Έλληνες. 
 
09-07-96 Γράψη Βουνό Γράψης: Φωτιά στο βουνό της περιοχής που έφτα-
σε σχεδόν ως τις παρυφές του χωριού ύστερα από εμπρησμό. 
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Βρυσερά: Φαρμακείο Ζιώγκα: Κλοπή στο φαρμακείο του για δεύτερη φο-
ρά. 
 
Ιούλιος ’96  
 
Δερβιτσάνη: Αμπέλια χωριού : Εμπρησμός με λάστιχα μοτοποδηλάτων 
στους αμπελώνες του χωριού από την πλευρά του χωριού Λαζαράτι.  
 
Δρόπολη - Άγιοι Σαράντα: Χορτολιβαδικές εκτάσεις: Απειλή φωτιάς στη 
Δρόπολη και σε παρακείμενες περιοχές (π.χ. Άγιοι Σαράντα). Ακόμα με-
γάλες πυρκαγιές σε Δρόβιανη, Επισκοπές και Μηλιά που θεωρούνται ε-
μπρησμοί. Κρατικά όργανα και Πυροσβεστική Υπηρεσία  συστηματικά α-
διαφορούν.  
 
Χωριά Άνω και Κάτω Δρόπολης: Επίσημο διάβημα έπαρχων Άνω και 
Κάτω Δρόπολης:  Βιαιότητες σε όλη την περιοχή με τραγική κατάληξη ένα 
θάνατο από ξυλοδαρμό στο Χάσκοβο. Οι κάτοικοι απαίτησαν άμεσης κρα-
τικής παρέμβασης για άρση της ανασφάλειας χωρίς να εισακουστούν. 
 
18-07-96 Γράψη: Εισβολή κουκουλοφόρων στο κατάστημα μπιλιάρδου με 
λεία 1,5 εκατομμύρια λεκ (παλιά αξία του νομίσματος). Πάλι ασύλληπτοι 
οι δράστες. 
 
22-07-96  Γεωργουτσάτι: Άγνωστοι μασκοφόροι ψυγεία κρεάτων λεηλα-
τούν, παίρνουν πάνω από 3 (!) τόνους κατεψυγμένο κρέας και φεύγουν 
ανενόχλητοι με φορτηγό.  
 
Αύγουστος 1996  
 
Άγιοι Σαράντα: Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο κωλυσιεργούν να πά-
ρουν απόφαση για τις αυθαίρετες κατοικίες. Τραγικό πρόβλημα με ήδη 
1226  αυθαίρετα που κτίζονται από Αλβανούς του Βορρά ενίοτε σε εκτά-
σεις Ελλήνων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας  σε αυτή την πόλη που έχει 
μεγάλο αριθμό μελών της ελληνικής Κοινότητας. 
 
Μουζίνα: Βαγγέλης Παππάς: Έντονη απειλή από αστυνομικούς του Δελ-
βίνου εναντίον του με στόχο την υποχρέωση να καταβάλλει χρηματικό 
ποσό για να μην τον «ανησυχήσουν» στη συνέχεια. 
 
03-09-96 Κάτω Μοσχόπολη: Καταστροφή των τοιχογραφιών του ναού της 
Μοσχόπολης από ξένους φονταμενταλιστές μουσουλμάνους. Αποτέλε-



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010           

- 128 -

 

σμα η καταστροφή της εκκλησιαστικής περιουσίας και η εθνική αλλοίωση 
του πληθυσμού. 
 
10-09-96 Δρόπολη: Έκλεψαν τα ζώα από τους Κ. Ντούβλη (Βάνιστα), Λ. 
Τσίγκα (Γοραντζή) και Φ. Ντρίτσου (Δερβιτσάνη). 
 
11-10-96 Αργυρόκαστρο: Χριστάκης Τζιάς, Αλτίν Πέτρος: Η Ένωση Δημο-
σιογράφων του Νότου εκφράζει την ανησυχία της απέναντι στην αλλαγή 
τακτικής των κυβερνητικών κατά των δημοσιογράφων και επίσης καταγ-
γέλλει τον βάρβαρο ξυλοδαρμό ενός δημοσιογράφου από τους Α. Σαρά-
ντα, την  κράτηση του και τους εκβιασμούς σε δημόσιους χώρους.  
 
21-10-96 Δερβιτσάνη: Μεσαία Σχολή. Αυθαίρετη παραχώρηση 350 τ. μ. της 
αυλής του ελληνικού Γυμνασίου του χωριού για ιδιωτική χρήση. Σε έκκλη-
ση του διευθυντή του σχολείου  να επέμβει η αστυνομία, αυτή δεν αντα-
ποκρίθηκε. Επιπλέον ο διευθυντής δέχθηκε απειλές. 
 
27-10-96  Εξαμίλια: Θωμάς Μήτσιος. Δεύτερος κύκλος εκλογών. Αισθητό 
ήταν το κλίμα βίας και νοθείας. Επίθεση ενός φερόμενου ως “περιθωρια-
κού στοιχείου” προς το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του βουλευτού κ. Μήτσιου.  
 
28-10-96 Μεσοπόταμος: Βασίλης Καλυβάς. Παραβίαση οικογενειακού α-
σύλου. Άγριος ξυλοδαρμός του Βασίλη Καλυβά από αστυνομικούς της ε-
παρχίας Μεσοποτάμου. 
 
29-10-96 Αργυρόκαστρο: Βομβιστική επίθεση σε βάρος του Κώστα Τσι-
μπούκη. Άγνωστοι είχαν τοποθετήσει στα γραφεία της εταιρείας του αυ-
τοσχέδιο μηχανισμό που εξερράγη. 
 
Οκτώβριος 1996  
 
Φραστανή: Εκλάπησαν καμπάνες από μοναστήρια και εκκλησίες (π.χ. 
μοναστήρι Φραστανής). 
 
11-11-96 Βουλιαράτι, Ζερβάτι: Κλοπές στα χωριά από άτομα αλβανικής  
εθνικότητας.  
 
15-11-96 Πάνω και Κάτω Επισκοπή: Καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας. 
Οι ληστές-παραβάτες καταστρέφουν τα δέντρα και άλλες καλλιέργειες.  
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19-11-96 Άγιοι Σαράντα: Άγιος Χαράλαμπος. Διάρρηξη στο εκκλησάκι του 
Αγίου Χαράλαμπου. Έσπασαν το χρηματοκιβώτιο αρπάζοντας όσα χρή-
ματα υπήρχαν.  
 
20-11-96  Λίβηνα Δελβίνου: Βαγγ. Κουτσούκης, Σ. Χριστόφ. - Βαρελάς Ξυ-
λοδαρμός από τους αλβανούς δημόσιους υπάλληλους Φετί και Ραμίζ. Εκ-
φοβισμός άλλων από αστυνομικούς. 
 
27-11-96 Γοραντζή: Μήτσιος Κόλιας: Παραβίαση οικογενειακού ασύλου 
από άτομα προσποιούμενα όργανα της τάξης. Ξυλοδαρμός και κλοπή α-
ντικειμένων και χρημάτων. 
 
Νοέμβριος 1996   
 
Αργυρόκαστρο: Θανάσης Μάλιος. Στο Αργυρόκαστρο ο Αλβανός Στίνο 
Ρετζέπ μαχαίρωσε άνανδρα και πισώπλατα το ιδρυτικό μέλος της «Ομό-
νοιας. 
 
Νοέμβρης 1996.  Πυρπολείται από αγνώστους  το σχολείο της Φραστανής. 
 
Μετόχι Αγ. Σαράντα: Ιερό «Αγ. Γεωργίου» : Παραβίαση πολλές φορές του 
ιερού ασύλου στην εκκλησία  του Αγίου Γεωργίου. Παρά την ενημέρωση 
στα όργανα δημόσιας τάξης δεν έγινε καμία ενέργεια αποκατάστασης του 
κλίματος ηρεμίας και ασφάλειας από μέρους τους.  
 
07-12-96 Γοραντζή: Λατομεία Γοραντζής : Συχνές κλοπές στα λατομεία. Οι 
τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα καμία λύση.  
 
Μαυρόπουλο Δελβίνου: Ένα μήνα χωρίς φως στο Μαυρόπουλο. Αδιαφο-
ρία εκ μέρους της διεύθυνσης ηλεκτρισμού να αποκαταστήσει τη βλάβη, 
με σκοπό οι κάτοικοι να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων χωρίς  
ηλεκτρικό φως.   
 
Βρωμερό  Γ. Τσιάτος: Ληστές του άρπαξαν 20 γιδοπρόβατα.  
 
Χριστούγεννα:  
 
Δεκέμβριος ’96  Μ.Τ.Σ. Φοινικιού: Για μήνες οι κάτοικοι του χωριού ήταν 
χωρίς  υδροδότηση.  Οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν αμφιβό-
λου ποιότητας  νερό από το κανάλι της Μπίστρισσας. Επίσης το δίκτυο 
αποχέτευσης είναι κατεστραμμένο.  
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Άγιοι Σαράντα: Νηπιαγωγείο: Αίτημα των γονέων για τη λειτουργία του 
ελληνικού νηπιαγωγείου στην πόλη των Αγίων Σαράντα. Πάνω από 50 
παιδιά  έπρεπε να αρχίσουν με το ελληνικό πρόγραμμα. Μέχρι τώρα δεν 
υπάρχει καμία επίσημη απάντηση. 
Άγιοι Σαράντα : Θεόδωρος Κώτσης, Βαγγαλιάτη, Γιώργος Παππάς, Κα-
λύβια: Σύλληψη και κράτηση των δύο υπαλλήλων του Δήμου Άγιοι Σαρά-
ντα στα κρατητήρια  της αστυνομίας χωρίς να είναι γνωστά τα αίτια.  
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ΕΤΟΣ 1997 
 

ΜΕΡΕΣ ΤΥΦΛΗΣ ΒΙΑΣ & ΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 

       1997. Τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας λόγω  της εργασίας 
στην Ελλάδα είχαν αποκτήσει  οικονομική ευμάρεια. Οι περισσότεροι ό-
μως πληρώνουν ακριβά  το παιγνίδι με τις παρατράπεζες που στήθηκαν 
για να απομυζήσουν τις οικονομίες των λαϊκών τάξεων. Μεγαλύτερο ό-
μως πλήγμα για την Εθνική Ελληνική Κοινότητα  αποτέλεσαν οι ταραχές 
του Μαρτίου- Ιουνίου 1997. 
       Τα πρώτα κρούσματα  ταραχών, (05.03.1997) είχαν καθαρά στόχο τον 
εκφοβισμό  της Ελληνικής Κοινότητας. (με την επιβολή της έκτακτης κα-
τάστασης, πυρπολούνται επιλεκτικά καταστήματα Ελλήνων στο Αργυρό-
καστρο, γίνονται προμελετημένες επιθέσεις στο Γεωργουτσάτι, τη Φρα-
στανή, την Γλύνα και τα Βρυσερά, τη Λιβαδειά, κλπ, που αποτελούν και τα 
μεγαλύτερα κέντρα  του ελληνισμού στο νομό Αργυροκάστρου 
       Σε τέσσερα δισεκατομμύρια δραχμές ανέρχονται οι ζημιές  που προ-
κλήθηκαν  από τις ταραχές. Πέντε  μέλη  της Εθνικής Ελληνικής Κοινότη-
τας  σκοτώθηκαν, δεκάδες ήταν  οι τραυματίες. Έγιναν επτά απαγωγές  
επιχειρηματιών.  
       Επίσης ο κ. Σαλί Μπερίσα  στην προσπάθεια  να διατηρηθεί στην ε-
ξουσία  κατηγορεί την Ελλάδα ότι  προκάλεσε τις ταραχές στο Νότο της 
χώρας  με στόχο  την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας και σε συνέχεια  
τον διαμελισμό της. Αποτέλεσμα: 
       Λειτούργησε η λογική της φυγής προς  την Ελλάδα ως η πιο εύκολη 
και ασφαλής λύση. το πολιτικό χάος, η  βία και η ανασφάλεια  οδήγησαν 
σε μαζική  φυγή των Ελλήνων οι οποίοι  δεν συμβιβάζονταν με την ανυ-
παρξία του κράτους  και την λογική της  «εύκολης και απλής»  ζωής που 
επικρατεί στην Αλβανία. 
       Άλλες  3000 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους στη διάρκεια του 1997. Έτσι στις εκλογές  της 29ης Ιουνίου από 15 χι-
λιάδες Έλληνες ψηφοφόρους  στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Αρ-
γυροκάστρου, πήγαν στις κάλπες μόνο 5250 ψηφοφόροι. 
 

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
Ιανουάριος 1997 
 
06-01-97 Γοραντζή, Δερβιτσάνη: Καλύβες και ζώα χωριανών : Πλήγμα 
στα χωριά, Γοραντζή και Δερβιτσάνη. Στόχος των ληστών εκτός από τα 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010           

- 132 -

 

ζώα και τις φτωχές αγροτικές εγκαταστάσεις των χωρικών, αμάξια και 
σπίτια. 
 
22-01-97 Δρόβιανη: Γιάν. Τριαντάφυλλος. Κράτηση του δημογέροντα λόγω 
της αντίστασης που προέβαλε με αφορμή την παράνομη καταστροφή του 
δάσους του χωριού και της εκκλησίας. 
 
24-01-97  Βραχογοραντζή: Νικόλας Μπάτζιος. Εισβολή από αγνώστους 
στο αγροτικό παράπηγμά του και κλοπή 25 προβάτων. Παρά την καταγ-
γελία στον εισαγγελέα οι ληστές δεν έχουν εντοπισθεί. 
 
25-01-97  Λοβίνα Άνω Δρόπολης: Αντρέας Παγούνας. Του έκλεψαν κοπά-
δι με γιδοπρόβατα 
Πέπελη Άνω Δρόπολης: Τους ληστές κυνήγησαν οι κάτοικοι σε μία προ-
σπάθεια να αυτοπροστατευθούν. 
Βουλιαράτι Άνω Δρόπολης: Έκλεψαν οικοδομικά υλικά από το σπίτι του 
Μ. Γκ.. Ευανθία Μπράτση : Της έκλεψαν όλα τα έπιπλα. 
 
26-01-97  Γράψη, Αργυρόκαστρο: Νίκος Κάτσης. Το συνεργείο του Νίκου 
Κάτση έγινε παρανάλωμα του πυρός. Η πυροσβεστική  έφτασε μεν έγκαι-
ρα, δεν είχε όμως καθόλου… νερό.  
 
28-01-97 Γεωργουτσάτι: Αδελφοί Λιουλεμέ. Τέσσερις σεσημασμένοι λη-
στές επιτέθηκαν στην επιχείρηση των αδερφών Λιουλεμέ με σκοπό τη 
λεηλασία. Οι ιδιοκτήτες τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση με τους λη-
στές.  
 
Ιανουάριος ’97   Άγιοι Σαράντα: Απειλή από την προοπτική κατάληψης 
της παραλίας των Αγ. Σαράντα απ’ τα αυθαίρετα και τις  παράγκες που 
έχουν γίνει από Αλβανούς του Βορρά  Αρνητική υπήρξε η ανταπόκριση 
από τα όργανα δημόσιας τάξης για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. 
Ιανουάριος ’97 Βρωμερό: Β. Χαρμπάτσης. Του λήστεψαν το κατάστημα 
ανταλλακτικών. Λ. Θύμιος : Απόπειρα ληστείας στο μαγαζί του.  
 
Φεβρουάριος 1997 
 
04-02-97 Τεριαχάτι: Καλύβα του Σκοκυτά: Του έκλεψαν πρόβατα. Ειδο-
ποιήθηκαν τα όργανα της τάξης αλλά μέχρι τώρα οι ληστές δεν έχουν ε-
ντοπισθεί. 
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06-02-97 Αργυρόκαστρο  Αντώνης Τσαμπίρης. Παραβίαση από αγνώ-
στους του διαμερίσματός του και ληστεία. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αλ-
λά δεν έχει αναγγείλει κανένα αποτέλεσμα. 
 
14-02-97 Άγιοι Σαράντα: Ιερός Ναός Αγ. Χαραλάμπους. Διάρρηξη για δεύ-
τερη φορά στην εκκλησία. Στόχος των ληστών η λεηλασία του ναού, η 
κλοπή εικόνων και χρημάτων. Βαρεία προσβολή του θρησκευτικού αισθή-
ματος των κατοίκων.  
 
15-02-97  Γράψη: Μάνθος Κύρκος. Εισβολή αγνώστων στο σπίτι του. Άρ-
παξαν οικιακές συσκευές.  
 
24-02-97  Αργυρόκαστρο: Σειρά ληστειών στο Αργυρόκαστρο. Ληστές κα-
τάστρεψαν και λεηλάτησαν καταστήματα ενδυμάτων και ορισμένες απο-
θήκες στην περιφέρεια. Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες για τον εντο-
πισμό των δραστών, όπως πάντα.  
 
27-02-97  Λιούγκαρη, Κάτω Δρόπολη: Μιχ. Νίκας.Οι ληστές έκλεψαν 17 
γιδοπρόβατα από το αγροτικό παράπηγμά του.  
 
24-12-97 Στη πόλη των Αγ. Σαράντα μοιράστηκαν φυλλάδια με περιεχό-
μενο «Αποστασιοποιηθείτε από τους Έλληνες και τα εργαλεία τους, τους 
Πυλιουριώτες, οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν την Αλβανία. Η ώρα της 
εκδίκησης δεν θ’ αργήσει». 

 
Συμβάντα  κατά την περίοδο  

της παρατεταμένης κρίσης του 1997  
 
Μάρτιος – Αύγουστος 1997 
 
       Η Ελληνική Κοινότητα στην Αλβανία κατά την περίοδο της παρατε-
ταμένης κρίσης, που διήρκησε περισσότερο από έξι μήνες, υπέστη μεγά-
λες και σοβαρές απώλειες. 
       Παρά τις εγγυήσεις του τέως Προέδρου της Αλβανικής Δημοκρατίας κ. 
Σ. Μπερίσα προς την ελληνική Κυβέρνηση και τους Διεθνούς Οργανι-
σμούς πως ο ίδιος και το κράτος του οποίου ηγούνταν θα μεριμνούσαν ι-
διαιτέρως για την ασφάλεια και την ομαλή επιβίωση της Εθνικής Ελληνι-
κής Κοινότητας στην Αλβανία, τα μέλη της τέθηκαν στο περιθώριο των 
εξελίξεων και της κοινωνικής ζωής και υπέστησαν πολλές δολοφονίες, 
τρομοκρατίες, κλοπές, πράξεις ταπείνωσης και φίμωσης, που είχαν ως 
αποτέλεσμα ένα νέο μεγάλο κύμα φυγής. 
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       Σαν συνέπεια σήμερα στο χώρο που διαβιεί ο Ελληνισμός απέμεινε 
μόνον 20-25% του ελληνικού πληθυσμού, από 40-45% πριν τα γεγονότα. 
Συγκεκριμένα κατεστράφησαν:  
 
Ι.- ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  
 
Στο Αργυρόκαστρο 
Οι επιχειρήσεις : Ραπτική «ΜΑΛΛΙΟΥ», βιοτεχνία κεντημάτων 
«ΜΠΕΡΟΥΚΑ», οινοποιείο «ΜΠΟΥΚΑΣ» & «ΓΛΥΝΑΣ», μαγαζί ηλεκτρι-
κών ειδών «ELKO» του Α. Λίτση. Οι εταιρείες: «ΤΟΥΝΗ», «ΤΟΛΗ-
ΠΟΥΛΑ», «ΚΑΛΤΣΑ», «ΜΠΑΣΙΟΥ», «ΒΡΥΣΕΡΑ TREG», το ξυλουργείο της 
εκκλησίας της Δούβιανης, το επιπλοποιείο «ΑΕ Δούβιανη», το συνεργείο 
αυτοκινήτων «ΚΑΤΣΗ», το αρτοποιείο «ΖΟΥΜΑ» Βρυσερά.  Μαγαζιά: 
«Νίκος Σωτήρης» είδη υγιεινής, «Βάσο Ζέρβα», «ΠΑΤΣΕΛΗ», «ΤΣΙΑΒΟΥ». 
Συνολική ζημιά    430.000.000 δραχμές). 
Στους Αγ. Σαράντα  
Η μεγάλη εταιρείαστην περιοχή  «ALGR». Το κόστος της ζημιάς 300 εκ. 
Δραχμές 
 
ΙΙ.- ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 
1.- Κλάπηκαν σπίτια:       Αγ. Σαράντα & Δέλβινο 247 
          Αργυρόκαστρο  250  
  Μόνον  στο χωριό Τσούκα Αγ. Σαράντα 119 
               Σ ύ ν ο λ ο                616 
 
2.- κλάπηκαν Εκκλησίες: Αγ. Χαράλαμπος - Αγ. Σαράντα,  Αγ. Νικόλαος 
Μεσοποτάμου, Παναγία του Κώσταρι - Δέλβινο, Δέκα εκκλησίες του νο-
μού Αργυροκάστρου 
 
3.- Κλάπηκαν Υδραντλίες, μετασχηματιστές: Αργυρόκαστρο,  Φανάρι, 
Βρωμερό, Πλάκα, Ελευθεροχώρι. 
 
4.- Κλάπηκαν Αμάξια Ι.Χ.: Αργυρόκαστρο  15 
       Αγ. Σαράντα      5 
 
5.- Κλάπηκαν Ζώα:  Αργυρόκαστρο  850 γιδοπρόβατα, 20   βοώειδή
   Αγ. Σαράντα  740  “       12            “ 
   Δέλβινο  670  “       13            “ 
   Σ ύ ν ο λ ο            2.260  “       45           “ 
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ΙΙΙ.- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
 
Λόγω των περιστάσεων η κατάσταση στα σχολεία της ΕΕΜ είναι περισσό-
τερο από τραγική. 
Στο νομό του Αργυροκάστρου ληστεύτηκαν 15 σχολεία. 
Στο νομό των Αγ. Σαράντα μεγάλες ζημιές υπέστησαν τα σχολικά κτήρια 
της Τσούκας, Ντερμίσι, Βρυώνι, Φοινίκι, Χάλιου κλπ. 
Η μεγαλύτερη απώλεια είναι η μείωση στο ναδίρ του αριθμού των μαθη-
τών και των εκπαιδευτικών. 
 Στο Αργυρόκαστρο: Από 1.100 μαθητές το 1996, το 1997 απέμειναν 650. 
Στο Ελληνική παιδαγωγική Ακαδημία από 115 μαθητές το 1996, αυτήν τη 
χρονιά απέμειναν 57. Έκλεισαν πέντε δημοτικά σχολεία. 
Στους Αγ. Σαράντα:  Έμειναν μόνον 542 μαθητές και 85 εκπαιδευτικοί.. 
Έκλεισε ένα οχτάχρονο και δύο δημοτικά.  
Στο Δέλβινο: Από 840 μαθητές και 125 δάσκαλοι το 1996 εφέτος έμειναν 
210 μαθητές και 65 δάσκαλοι. Έκλεισαν ένα οχτάχρονο σχολείο και 4 δη-
μοτικά. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ οι ζημιές που υπέστη η  Εθνική Ελληνική Κοινότητα στην Αλ-
βανία (στους τρεις νομούς χωρίς να επεκταθούμε σε άλλα μέρη), υπολογί-
ζονται γύρω στα τέσσερα δισεκατομμύρια δραχμές (4.000.000.000 δραχμές -  
11.738.811€). 
(Στα αρχεία μας διαθέτουμε λεπτομερή έκθεση όπου καταγράφονται όλες 
οι ζημιές που συνέβησαν στο χώρο μας). 
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ΕΤΗ  1998-1999 
 

ΚΡΥΦΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου είναι: 
       Η γενικότερη ανασφάλεια  στο Νότο της χώρας και ειδικά στην Εθνική 
Ελληνική Κοινότητα  
       Στην περίοδο  Αυγούστου 1998 – Ιουνίου 1999 από το σύνολο 11 απαγ-
χθέντων οι 10 ήταν Έλληνες. Τα  συνολικά λύτρα που απαιτούνταν  άγγι-
ξαν τα  650 εκατομμύρια δραχμές. Κανείς από τους απαγωγείς  δεν τιμω-
ρήθηκε.  
       Οι ζωοκλοπές, οι ληστείες  σε σπίτια, καταστήματα και εμπορικές α-
ποθήκες  αποτελούν, από  κοινού με τις απειλές, ένα πυκνό χρονικό ε-
γκλημάτων που δύσκολα  μπορεί να καταγραφεί λεπτομερώς. Η  οικονο-
μική  δραστηριότητα  μαραζώνει γενικά στην περιοχή του Νότου , όμως  οι 
συνέπειες είναι μεγαλύτερες  στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Κοινότη-
τας, διότι  οι περιοχές της  μένουν εκτός της μέριμνας του Αλβανικού κρά-
τους, υπό το πρόσχημα ότι φροντίζει για αυτές  η  Ελλάδα. 
       Έτσι  στην διάρκεια των εννέα   μεταπολιτευτικών χρόνων καμιά κυ-
βέρνηση δεν  ανέλαβε καμιά  επένδυση και οικονομική ενίσχυση  ειδικά 
για την καλλιέργεια του κάμπου της Δρόπολης και του Βούρκου,  οι μεγα-
λύτεροι κάμποι στο  νότο της  χώρας  και εν γένει δεν ανέπτυξε καμία 
δραστηριότητα σε μία περιοχή που επιτρέπει την ανάπτυξη των συγκοι-
νωνιών, των επικοινωνιών και του εμπορίου.  
       Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η παραχώρηση σε Αλβανούς  των 
βοσκοτόπων και λιβαδιών καθώς και άλλων ακινήτων περιουσιών  των 
Ελλήνων. Αντικείμενο ιδιωτικοποίησης  είναι μάλιστα  και τα μοναστήρια  
και εκκλησίες 
       Άλυτα παραμένουν  τα θέματα που έχουν σχέση με τα σχολεία  και τη 
συμμετοχή των Ελλήνων στον κρατικό μηχανισμό. Παραβιάζεται ακόμα 
και το νέο σύνταγμα όταν  σε  θέσεις  που με το σύνταγμα ανήκουν  σε 
εκπροσώπους της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας δεν ορίζονται μέλη της ή 
γίνονται παρατυπίες. 
       Κατά τη διάρκεια της κρίσης  στο Κοσσυφοπέδιο  και τη στήριξη  της 
Αλβανίας από την Δύση, παρατηρήθηκε έντονη έξαρση του Αλβανικού 
εθνικισμού σε βάρος της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας με απειλές και 
συγκεκριμένες ενέργειες  για την  απομάκρυνσή της από την Αλβανία. 
       Το θέμα έλαβε  επικίνδυνες διαστάσεις όταν  οι εθνικιστικοί αυτοί κύ-
κλοι  έστρεψαν το μένος τους  σε βιαιοπραγίες  και βανδαλισμούς  κατά 
των εκκλησιών . Την περίοδο της κρίσης δύο ναοί κάηκαν  (Μετόχι και Κα-
κομιά) και μια άλλη (Εξαμήλια)  βεβηλώθηκε. 
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       Έντονη υπήρξε κατά τους μήνες Μάιο - Ιούλιο του 2000 η διαμάχη  με-
ταξύ  των αρχών, των κατοίκων  της Κάτω Δρόπολης και του χωριού Νε-
πράβιστα, το οποίο χωριό  δεν ήθελε να  επιτρέψει  την  συνέχιση της υ-
δροδότησης της περιοχής από τις πηγές που βρίσκονται  κοντά σε αυτό το 
χωριό. Η αντίδραση οφείλεται κυρίως σε εθνικιστικούς λόγους. Η ανακαί-
νιση του υδραγωγείου γινόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας.  
       Σε  ένα υπόμνημα, το Ιούνιο 06.06. του 1999, με αποδέκτες τις επίσημες 
αρχές στα Τίρανα και τους Διεθνείς Οργανισμούς, η Ε. Ε. Κοινότητα ανέ-
φερε για πρώτη φορά ευθαρσώς  ότι υφίσταται κρυφή εθνοκάθαρση σε 
βάρος της, στηριζόμενη κυρίως στα προκλητικώς ελλιπή μέτρα ασφάλειας 
και τάξης. Σύμφωνα με την δήλωση των εκπροσώπων της Εθνικής Ελλη-
νικής Κοινότητας: «εξαντλήθηκαν τα περιθώρια εμπιστοσύνης  για προ-
στασία από το κράτος το οποίο εκπροσωπούν (οι αρχές) και για το οποίο 
εμείς  κατεβάλλαμε κάθε προσπάθεια  και δείξαμε κάθε ανοχή  για την 
οικοδόμησή του». Ταυτόχρονα ζητήσαμε την παρέμβαση των διεθνών ορ-
γανισμών  για « να εμποδίσουν  αυτή την κρυφή  εθνική κάθαρση». 
 
 

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
       Αυτές αφορούν: 
1. Την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος λιβαδικών και άλλων εκτά-
σεων από κοινοτικά ή κρατικά σε ιδιωτικά, προς όφελος των Αλβανών υ-
πηκόων. 
2. Την πιστοποίηση ιδιοκτησίας μέσω  πλαστών ντοκουμέντων  τα οποία 
δεν τυγχάνουν επίσημης  αναγνώρισης από το Αλβανικό  Κράτος. 
3. Τη διεξαγωγή από τα αντίστοιχα  πρωτοδικεία κατασκευασμένων  δι-
κών, αυθαιρετώντας εις βάρος των Ελλήνων  και καταπατώντας  την 
στοιχειώδη αρχή περί  ουδέτερης και ανεξάρτητης δικαιοσύνης   
 
       Οι πολιτικές αυτές αποφάσεις όμως  αποτελούν  ένα βαρύ, πλήγμα 
για την    Εθνική Ελληνική Κοινότητα αυτό διότι  τα ντοκουμέντα 
πιστοποίησης της ιδιοκτησίας από τους δήθεν πρώην ιδιοκτήτες  
στηρίζονται  στις πολιτικές αποφάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  
τον 18-19 αιώνα που και αυτές στόχευαν στον εξισλαμισμό των κατοίκων 
της περιοχής.        Την ίδια στιγμή ο νόμος της Βουλής του Δ. Κόμματος δεν αναφέρει (α-
σφαλώς όχι άσκοπα),την προέλευση των ντοκουμέντων  επιβεβαίωσης της 
ιδιοκτησίας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το παράθυρο για οποιαδήποτε μεθό-
δευση. ΄Όπως δεν αναφέρει ποιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν  τις ιδιο-
κτησίες αυτές όταν δεν υπάρχει ο «πραγματικός ιδιοκτήτης»,  επιτρέπο-
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ντας σε κάθε επιδέξιο να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης. Το Αλβανικό κράτος 
στηριζόμενο στις πολιτικές αποφάσεις  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
αλλά κυρίως σε υποτιθέμενες παλαιότερες αποφάσεις  πραγματοποιεί την 
εκ νέου απαλλοτρίωση των περιουσιών των Ελλήνων  και την  οικονομική 
και δημογραφική  αλλοίωση  της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας  στο συ-
μπαγές  της πληθυσμιακά τμήμα.  
       Αποτέλεσμα  είναι ώστε  αρκετά χωριά τα οποία είναι κυρίως κτηνο-
τροφικά περικλείονται τώρα από λιβάδια  ιδιοκτησίας αλβανών τα οποία 
όμως δικαιωματικά  ανήκουν από παλιά σε Έλληνες. Ταυτόχρονα αυτό 
δημιουργεί νέους θύλακες μέσω των οποίων διασπούνται  οι ελληνικές 
περιοχές 
 
 

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το 1998 
 
3.02.1998  Διερρήχθη το σπίτι του Ζήσο Ζήση, κάτοικος στην συνοικία Αρ.1 
στους Αγ. Σαράντα.  
 
15.02.1998. Εκλάπησαν  40 πρόβατα στο Καινούργιο, Αγ. Σαράντα του Σπ. 
Καϊση. 
 
25.02.1998.Εκλάπη  ένα μηχανάκι στη Λίβηνα, νομού Δελβίνου. 
Στην Πλάκα των Αγ. Σαράντα διέρρηξαν νύχτα την εκκλησία, πήραν ει-
κόνες ανεκτίμητης αξίας, άναψαν φωτιά μέσα και έψησαν κρέας, μια 
πράξη που θίγει βαθιά το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων. 
 
28.02.1998 Εκλάπησαν 29 πρόβατα του Κ. Κίτσιου από το χωριό Κρανιά του 
Δελβίνου. 
 
02.03.1998  Εφτά κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Συρακάτι  Δελβίνου και 
λεηλάτησαν 4 σπίτια των: Τ. Μπεζεριάνου, Β. Κάλτσα, Τ. Γκαζέλη και Λά-
μπη Γκαζέλη. Τα ίδια άτομα πυροβολούσαν αδιακρίτως με το καλάσνικωφ 
τρομοκρατώντας όλο το χωριό.  
 
08.03.1998  Στην Λειβαδιά των Αγ. Σαράντα μοιράστηκαν προκηρύξεις με 
περιεχόμενο: «Τα μέλη της αυτοάμυνας της Λειβαδιάς είναι καταδικασμέ-
να με θάνατο». 
 
11.03.1998  Έκαψαν το σχολείο στο Καισαράτι των Αγ. Σαράντα. 
Πυροβόλησαν, προκαλώντας υλικές ζημιές, στην εταιρεία του Τέλη Μαρί-
νη και του Γιάννη Γκούντη στη Λειβαδιά. Το ίδιο βράδυ έβαλαν εκρηκτικά 
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στο σπίτι του Νίκου Κόλλια, που ήταν υπεύθυνος της ομάδας περιφρούσης 
του χωριού. Απείλησαν τον Οδυσσέα Μήτση από τη Λίβηνα, υπάλληλο 
στο Ελληνικό Προξενείο του  Αργυροκάστρου και του ζητούσαν χρήματα ή 
να τους βοηθήσει με βίζες. 
 
15.03.1998  Έκλεψαν το σπίτι του Θωμά Μήτρου στην Τσούκα των Αγ. Σα-
ράντα. 
 

Απαγωγές Ελλήνων κατά τη διάρκεια 1998-1999 
 
14.9.98 Οι απαγωγές αρχίζουν με τον Νομάρχη Αργυροκάστρου. κ. Γιάννη 
Ντάκο, την ημέρα του αποτυχημένου πραξικοπήματος στα Τίρανα στις 14. 
09.1998, στο χωριό Λαζαράτι. 
Οι λόγοι απαγωγείς ήταν πολιτικοί. Στην συνέχεια  οι απαγωγείς απαίτη-
σαν λύτρα που ανέρχονταν στο ποσό των 50 εκατομμυρίων δραχμών. Α-
φέθηκε ελεύθερος ύστερα από  αποφασιστική  επέμβαση  ελληνικών δι-
πλωματικών αρχών. Η απαγωγή του διήρκησε τέσσερις μέρες. 
Μαζί με τον κ.  Ντάκο απήχθηκαν ο επιχειρηματίας, (οικοδομικής εταιρί-
ας) Σπύρος Ξέρας και ο Ιατρός Μάξιμος Γκούτζος, και οι τρεις από το χω-
ριό Δερβιτσιάνη.  
Λίγες βδομάδες πιο πριν  απήχθη και κρατήθηκε  για μια εβδομάδα περί-
που από αγνώστους  μια δεκαοχτάχρονη από το ελληνικό χωριό του Βε-
λιαχόβου 
 
Στις  29  Δεκεμβρίου ο μεταφραστής του Γενικού  Ελληνικού Προξενείου 
στο Αργυρόκαστρο, Ευθύμιος Μάνος. Το θύμα της απαγωγής δραπέτευσε 
μόνος του. Ο  ίδιος θα είναι  40 μέρες αργότερα  θύμα  προμελετημένης  
ληστείας στο Τεπελένι, όπου του κλάπηκε το αυτοκίνητο. 
 
19.3.1999: Πυρπολείται από αλβανούς το περίκομψο χτίριο του 70-χρονου 
σχολείου της Λεσινίτσας  
 
Στις  12 Μαρτίου απάγεται και κρατείται για αρκετές μέρες ο Φώτος Λώ-
λης από το Φοινίκι νομού Δελβίνου, αδερφός του έπαρχου του Φοινικιού 
Χρήστου Λώλη 
 
Στις  08.04. 1999 σημειώνεται η απαγωγή του  επιχειρηματία Δημήτρη Πα-
πα από την Επισκοπή Αργυροκάστρου. Ο Δ. Παπάς έχει στο χωριό του  
εργοστάσιο χαρτοποιίας, ύψους πενήντα εκατομμυρίων δραχμών, έχοντας 
κάνει πολλές επενδύσεις σε μηχανήματα. Αφέθηκε ελεύθερος  ύστερα 
από  δώδεκα μέρες αφού παραχωρήθηκαν λύτρα 
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Δύο μέρες πριν, στο χωριό Γράψη  Αργυροκάστρου, αστυνομικοί ζήτησαν 
δια της βίας  από το δημογέροντα του χωριού τα κλειδιά της εστίας πολιτι-
σμού για να εγκατασταθούν πρόσφυγες από το Κοσσυφοπέδιο 
 
Στις αρχές Μαϊου,  άγνωστοι απήγαγαν  τον  Στέφανο   Μπίλα από την 
Παλιάσα Χιμάρας ένα από τα τρία αδέρφια μαρμαράδικου στην Αυλώνα, 
η οικονομική αξία του οποίου ξεπερνάει  τα 45 εκατομμύρια δραχμές. κρα-
τήθηκε 17 μέρες . Ζητούσαν λύτρα  45 εκατομμύρια δραχμές.  Απελευθε-
ρώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες. Οι απαγωγείς νόμισαν ότι τον είχαν 
σκοτώσει 
 
Στις 5 Ιουνίου 1999 απήχθη  η τετράχρονη Σοφία Γκόγκα από το χωριό 
Κακαβιά νομού Αργυροκάστρου. Ύστερα από πέντε μέρες ζητήθηκαν λύ-
τρα πενήντα εκατομμυρίων δραχμών . 
 
Στις 6 Ιουνίου  1999 απήχθη στους Αγίους Σαράντα , ο Γιώργος Λαλιώτης , 
γιος του πατρινού επιχειρηματία Χρήστου Λαλιώτη, η επένδυση του οποί-
ου ξεπερνάει  τα τριακόσια εκατομμύρια δραχμές 
Για τους δύο ζητούνται λύτρα 50 και  500 εκατομμύρια δραχμές αντίστοι-
χα. 
 
Στις 09.06.1999, Αλβανοί αξιωματικοί ξυλοκοπούν άγρια τρεις Έλληνες 
μηχανικούς στο χωριό Βρυσερά νομού Αργυροκάστρου  και τους απειλούν 
ότι θα  τους διώξουν  “πέρα από την Πρέβεζα”. 
 

Στους Αγίους Σαράντα και στο Δέλβινο έγιναν  
οι εξής απαγωγές: 

 
- Βασίλης  Κρεμμύδας, Εξαμίλια, επιχειρηματίας 
- Αχιλλέας Παπουτσής, Αγ. Σαράντα, ιδιοκτ. λατομείου οικ. υλικών 
- Δημήτρης Γκιζέλης, Πλάκα,  συνιδιοκτήτης  τυροκομείου 
- Σταύρος Κατσάνης, Αγ. Σαράντα, λογιστής στην μικτή εταιρεία ΙΚΕΡΑΛ 
- Κώστας Μάρης, Αγ. Σαράντα, διαχ. εταιρ. οικοδ. υλικών και  εργολάβος. 
- Άλκης Καλυβιώτης, Αγ. Σαράντα, ιδιοκτ. οικ. εταιρείας. 
- Λάμπης Χριμπούρας, Κουλουρίτσα, επιχειρημ. & κοινοτάρχης  
- Βαγγέλης Βόντας, Κουλουρίτσα, ιδιώτης 
- Θοδωρής Βεζιάνης,  Φραστανή, αντιπρόεδρος «Ομόνοιας» 
- Θανάσης Κύρος, Πολύτσιανη, μαραγκός 
- Μάκης Μακρής, Ελλάδα, έμπορος, επιχειρηματίας. 
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Δολοφονίες και τραυματισμοί Ελλήνων  
κατά τη διάρκεια 1998-1999: 

 
1. - Δολοφονίες 
 Γιάννης Τσιόνης  29 ετών  Βραχογοραντζή 
Χρήστος Κολλάς 27 ετών Δερβιτσιάνη 
Προλετάρης Κόρες 27 ετών Δερβιτσιάνη 
Αριστοτέλης Μήλος 30 ετών Δερβιτσιάνη 
Ελένη Φάνη     Βρωμερό 
Γρηγόρης Καλόγερος  Ραχούλα 
Χρήστος Κώστας   Μετόχι 
Κατερίνα Σπύρου   Φοινίκι 
 
2.- Τραυματισμοί (συνέβησαν γύρω στους 30) 
Μερικοί από τους τραυματίες είναι:  
 
Ζιουλιέτα Τζιούμπα         Σωφράτικα,  
Θανάσης Κύρος                Πολύτσιανη,  
Νούσης Παπαγιάννης    Πολύτσιανη,  
Χρηστάκης Θάνος            Κώσταρι, κ.α. 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 1999 
 
       Τον Ιούνιο του 2000, σε εφαρμογή  της Σύμβασης Πλαίσιο ψηφισμένης 
από την Αλβανική Βουλή το 1999, οι έπαρχοι της Άνω και Κάτω Δρόπολης 
στο νομό Αργυροκάστρου με απόφαση επικυρωμένη από την περιφέρεια 
Αργυροκάστρου τοποθέτησαν  δίγλωσσες πινακίδες στα χωριά  με αμιγή 
ελληνικό πληθυσμό . Μετά από λίγες μέρες  «άγνωστοι» αφαίρεσαν  το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών  ενώ στις υπόλοιπες έσβησαν με μαύρη μπογιά   
τις ελληνικές επιγραφές  ή έγραψαν πάνω εθνικιστικά συνθήματα που 
ζητούσαν την απομάκρυνση των Ελλήνων από τις εστίες τους ή  έλεγαν 
ότι «τα σύνορα της Αλβανίας  είναι στην Πρέβεζα και Άρτα». Το ίδιο  
φαινόμενο συνέβη και στην επαρχία Μεσοποτάμου του νομού Δελβίνου 
δυο χρόνια αργότερα. Μάλιστα  αναφέρεται ότι το αυτοκίνητο που 
μετέφερε τους ανθρώπους που έσβησαν  με μαύρη μπογιά  τις ελληνικές 
επιγραφές ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες. Και στις δύο περιπτώσεις το 
κράτος δεν αντέδρασε ( Βλέπε Παράρτημα ) 
       Τον Οκτώβρη του 2000 στις εκλογές για την δημόσια διοίκηση  ση-
μειώθηκαν  οι γνωστές αυθαιρεσίες στο δήμο της Χιμάρας. Το  Μάρτη το 
2001 πραγματοποιήθηκε η απογραφή του πληθυσμού. Παρά τις αντιδρά-
σεις  και την διεθνή κατακραυγή η Αλβανική κυβέρνηση δεν συμπεριέλα-
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βε στο ερωτηματολόγιο το λήμμα για  την εθνικότητα.  Η δέσμευση  ότι θα 
διόρθωνε την  παραβίαση αυτή ενός βασικού εθνικού δικαιώματος, εντός 
του 2002 δεν  τηρήθηκε από την κυβέρνηση των Τιράνων. Απεναντίας το 
Οκτώβριο του 2002  η Αλβανική βουλή ψήφισε πακέτο νόμων σύμφωνα με 
το οποίο απαλείφεται η εθνικότητα  από  τα ληξιαρχικά μητρώα και  από 
τα πιστοποιητικά γεννήσεως και  τις αστυνομικές ταυτότητες. 
 

 
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

(Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1999) 
 
       Εκτός από την  συνοπτική περιγραφή  των όσα αναφέρονται στην νυν 
ανάλυση τα μέλη της Ε.Ε. Κοινότητας διατύπωσαν με υπόμνημα τις ακό-
λουθες προτάσεις τους:  
1. Το πάγωμα   όλων των δικαστικών  διαδικασιών μέχρι  την διευκρίνηση  
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος  στη χώρα και της προέλευσης των τίτλων 
ιδιοκτησίας.  
2. Την  ακύρωση  των μέχρι τώρα  δικαστικών αποφάσεων  που ελήφθη-
σαν  βάσει των  αντίστοιχων νόμων  ή κατά παράβαση αυτών. 
3. Την ποινική δίωξη  όλων εκείνων  που μπλέχτηκαν στην  πλαστογρά-
φηση  των εγγράφων   και των ανθρώπων της δικαιοσύνης που διεξήγα-
γαν δίκες βάσει  παραποιημένων εγγράφων παραβαίνοντας  τις συνταγ-
ματικές αρχές  περί   δικαιοσύνης. 
       Την παρέμβαση των αρμόδιων διεθνών οργανισμών  στις Αλβανικές 
αρχές  για  να απαλλαγεί  η Εθνική Ελληνική  Κοινότητα από τον κίνδυνο  
της οικονομικής και δημογραφικής αλλοίωσης. Την ίδια χρονιά (1993 και 
στη συνέχεια) η Εθνική Ελληνική Κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει ένα 
άλλο ζωτικό γι’ αυτή θέμα. Η βουλή, ελεγχόμενη από το Δημοκρατικό 
Κόμμα ψηφίζει νόμους αρ. 7698 ημερ. 15.04.1993, νόμος αρ. 7699 ημερ. 
21.03.1994, νόμο αρ. 7998/1995, με αντικείμενο την επιστροφή των λιβαδιών 
και βοσκοτόπων στους πρώην ιδιοκτήτες και την αποζημίωση αυτών, οι  
οποίοι τροποποιούνται τμηματικά συνεχώς. Από την άλλη πλευρά η κυ-
βέρνηση εκδίδει μια σειρά αποφάσεων για την εφαρμογή των νόμων αυ-
τών. Τα θέματα  ιδιοκτησίας στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας 
εμφανίστηκαν από το 1991. Η φιλοσοφία των προαναφερθέντων νόμων, 
όπως και γενικά το πακέτο νόμων για την επιστροφή των παρουσιών 
στους πρώην ιδιοκτήτες αποτελεί μια πολιτική απόφαση του Δ. Κόμματος 
για να τονώσει τον δεξιό του χαρακτήρα αλλά και ταυτόχρονα να προ-
σεγγίσει στους κόλπους του όλους τους πρώην ιδιοκτήτες κάτι που έκανε 
και με τους πρώην φυλακισμένους.  
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ΕΤΟΣ  2000 
 
ΑΡΠΑΓΕΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΙ ΣΤΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 
       Το 1995-1996 με απόφαση του Δημαρχιακού Συμβουλίου της πόλης των 
Αγίων Σαράντα διανεμήθηκαν οικόπεδα στην παραθαλάσσια περιοχή. 
Μεταξύ των δικαιούχων που πήραν οικόπεδα υπήρξαν και περίπου 300 
Έλληνες Βορειοηπειρώτες.  
       Οι διαδικασίες απόκτησης των τίτλων ιδιοκτησίας των οικοπέδων αυ-
τών ήταν καθ’ όλα  τυπικές και νόμιμες. Όλοι  οι δικαιούχοι πήραν τότε 
στα χέρια τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και ορισμένοι άρχισαν την 
αξιοποίησή τους, χτίζοντας κατοικίες, ξενοδοχεία και άλλα οικοδομήματα. 
Δεν μπόρεσαν όμως να τα ολοκληρώσουν καθώς η επόμενη Δημοτική Αρ-
χή το 1999-2000 εξέδωσε αυθαίρετα, νέους τίτλους ιδιοκτησίας για τα ίδια 
οικόπεδα και τα μοίρασε σε Αλβανούς. Έτσι το κάθε οικόπεδο ανήκε πλέ-
ον σε δύο δικαιούχους, αρχικά σε έναν Έλληνα Βορειοηπειρώτη, με από-
φαση της δημοτικής αρχής του 1995-96 και μετά σε έναν Αλβανό, με από-
φαση της επόμενης δημοτικής αρχής.  
       Η ενέργεια αυτή εκ μέρους της νέας δημοτικής αρχής έγινε με την 
πρόφαση πως  οι Έλληνες που είχαν αποκτήσει τους τίτλους αυτούς «δεν 
ήταν μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, και δημότες των Αγίων Σαράντα», 
πράγμα το οποίο δεν αληθεύει, παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις.   
       Η πρόφαση αυτή ήταν αβάσιμη για δύο λόγους: 
α) Γιατί το γεγονός αυτό  της κατοχής διπλών τίτλων ιδιοκτησίας, συνέβη-
κε επιλεκτικά μόνο σε Έλληνες Βορειοηπειρώτες και σε κανένα Αλβανό. 
Κι αυτό σε τέτοιο βαθμό που γινόταν εμφανές πως η νέα δημοτική αρχή 
προσπάθησε και πέτυχε την αλλοίωση της πληθυσμιακής εικόνας της πό-
λης εις βάρος πάντοτε των Ελλήνων των Αγίων Σαράντα. Αξίζει να ση-
μειώσουμε πως μέχρι το 1990 η πόλη των Αγίων Σαράντα είχε περίπου 17 
χιλιάδες κατοίκους και στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες Βορειοηπει-
ρώτες, 
β) Από την ίδια σειρά οικοπέδων είχαν επωφεληθεί και νομιμοποιούνταν, 
εκτός των αλβανών δημοτών της πόλης και περίπου 1500-2000 αλβανικές 
οικογένειες  που είχαν κατέβει στην πόλη από την κεντρική και βόρεια 
Αλβανία που όχι μόνο δεν ήταν ποτέ δημότες της πόλης αλλά, δεν ήταν 
κάτοικοι ούτε του νομού των Αγίων Σαράντα, όπως ήταν τουλάχιστον ό-
λοι οι πρώτοι δικαιούχοι των οικοπέδων αυτών.  
       Από τα οικόπεδα που είχαν πάρει  οι Αλβανοί, κανένα δεν προέκυψε 
με δύο ιδιοκτήτες, όπως αυτά των τριακοσίων ελλήνων. Η κατάσταση αυ-
τή προκάλεσε καυγάδες και εντάσεις, μεταξύ των Ελλήνων πρώην δικαι-
ούχων και των Αλβανών που επωφελήθηκαν. Υπήρξαν και πιέσεις, εκφο-



 
 
 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΟ                                                                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010           

- 144 -

 

βισμοί και απειλές εκ μέρους των Αλβανών. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρο-
μοκρατίας, για την δικαίωσή τους όλοι σχεδόν οι Έλληνες Βορειοηπειρώ-
τες προσέφυγαν στα αλβανικά δικαστήρια, από τα οποία όμως ποτέ δεν 
δικαιώθηκαν.  
       Οι προσφυγές τους εκκρεμούν και κωλυσιεργούν, δίνοντας χρόνο 
στους δήθεν ιδιοκτήτες των οικοπέδων, τους Αλβανούς να εκμεταλλεύο-
νται παράνομα τα οικόπεδα, με την ανοχή και των δημοτικών αλλά και 
των δικαστικών αρχών. Παραθέτουμε κατάλογο των Ελλήνων Βορειοη-
πειρωτών των οποίων η δημοτική αρχή των Αγίων Σαράντα ακύρωσε αυ-
θαίρετα τους τίτλους ιδιοκτησίας των οικοπέδων καθώς και  αντίγραφο 
τίτλου ιδιοκτησίας στην αλβανική και μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσ-
σα. 
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ΕΤΟΣ  2001 
 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 
       Το Αλβανικό ΥΠΕΞ υποχρεώθηκε να παρουσιάσει για πρώτη φορά τον 
Ιούνιο του 2001, στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, έκθεση για 
την κατάσταση των Εθνικών Μειονοτήτων στην Αλβανική επικράτεια, για 
να δικαιολογήσει έτσι την υπογραφή της «Σύμβασης –Πλαίσιο για την 
προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων» που είχε υπογράψει τον Ιούνιο του 
1995 και που είχε επικυρώσει το αλβανικό Κοινοβούλιο στις 28 Σεπτεμβρί-
ου 1999 και την οποία  έθεσε σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 2001. 
       Η κατάσταση όμως που παρουσιάζει το Αλβανικό  ΥΠΕΞ στην ετήσια 
έκθεση του, προς το Συμβούλιο της Ευρώπης,  βάσει την Σύμβαση–
Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών Μειονοτήτων, το έτος 2001 είναι 
εντελώς ψευδής και ανυπόστατη. Πέρασαν περισσότερο από δέκα (10) 
χρόνια όπου η Αλβανία δηλώνει ότι έχει μπει στο δρόμο του εκδημοκρατι-
σμού. Στην ουσία λίγα πράγματα γίνονται για την προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και ακόμα λιγότερα για την προστασία των δι-
καιωμάτων των μειονοτήτων, παρότι η Αλβανία έχει ενταχθεί σε διεθνείς 
οργανισμούς και έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες που έχουν σαν στόχο 
την προστασία των ατομικών, ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. 
       Μερικά ενδεικτικά και μόνο στοιχεία που θα αναφερθούν παρακάτω 
με αφορμή όσα αναφέρει η επίσημη έκθεση της Αλβανικής Κυβέρνησης 
τον Ιούλιο του 2001 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δείχνουν πόσο μακριά 
από τις στοιχειώδεις Δημοκρατικές Αρχές βρίσκεται ακόμα η Αλβανία αλ-
λά και πόσο λίγο σέβονται τα μειονοτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις ατομικές ελευθερίες. 
       Πρώτη και σοβαρότερη παρατήρηση ως προς τα όσα αναφέρονται 
στην έκθεση αυτή είναι ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στην Αλβανία 
όπως οι ίδιοι αναφέρουν βασιζόμενοι σε μια απογραφή του 1989, που ποτέ 
δεν έγινε, και όπου την περίοδο αυτή λόγω του γνωστού σε όλους καθε-
στώτος κανένας δεν είχε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, μειώνουν τον 
αριθμό των Ελλήνων που ζουν στην Αλβανία σε λιγότερο από 2%. Η μεί-
ωση αυτή ξεπερνά τις 6 με 7 φορές του πραγματικού αριθμού.  
       Με βάση τα στοιχεία που διατηρεί η οργάνωση «Ομόνοια» (Πολι-
τική Οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας στην Αλβανία) ο 
αριθμός των Ελλήνων που ζουν στην Αλβανία ανέρχεται στις 350 με 
400 χιλιάδες. Εκτός αυτού υπάρχουν δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο 
όπως το δημοσίευμα της 4ης Μαρτίου 1993 στο Wall Street Journal όπου 
με βάση τη δική τους εκτίμηση, ο Ελληνικός πληθυσμός στην Αλβα-
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νία ξεπερνά το 8% του πληθυσμού και αριθμεί περισσότερο από 254 
χιλιάδες. Αναφερόμενοι σε ιστορικά στοιχεία και παρατηρώντας απο-
γραφές όπως αυτές του 1913 και την απογραφή της κατοχικής Ιταλίας 
το 1939 στην Αλβανία προκύπτει ότι σε σύνολο 800 χιλιάδων πληθυ-
σμού οι Έλληνες ξεπερνούσαν τις 170 χιλιάδες αποτελώντας έτσι πε-
ρισσότερο από το 21% του πληθυσμού. 
       Όλα αυτά αποδεικνύονται εύκολα σε οποιαδήποτε καλόπιστο παρα-
τηρητή τόσο με την μελέτη των αδιάψευστων ιστορικών στοιχείων που 
αναλύθηκαν προηγούμενα όσο και με την επιτόπια επίσκεψη στις μειονο-
τικές περιοχές του Αλβανικού Κράτους. 
       Το ότι η Αλβανία θέλει να αποκρύψει τον πραγματικό αριθμό των Ελ-
λήνων και άλλων μειονοτήτων που ζουν στην Αλβανία φαίνεται και στον 
τρόπο διεξαγωγής της απογραφής που ξεκίνησε το Απρίλιο του 2001. Για 
λόγους που δεν εξηγεί ούτε στους Διεθνείς Οργανισμούς και παρ’ όλες τις 
έγκαιρες παρατηρήσεις και στη συνέχεια διαμαρτυρίες που έγιναν από 
την «Ομόνοια» δεν συμπεριλήφθηκε στο δελτίο απογραφής η εθνικότητα 
και το θρήσκευμα. Για τους λόγους αυτούς η Εθνική Ελληνική Κοινότητα 
απείχε της απογραφής. 
       Το δικαίωμα της πολιτικής έκφρασης του ατόμου γενικότερα και της 
Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας ειδικότερα καταπιέζεται σε μεγάλο βαθμό, 
χρησιμοποιώντας βία, νοθεία και άλλες μεθοδεύσεις. Τέτοια φαινόμενα 
είναι καταγεγραμμένα και από διεθνείς παρατηρητές στις δημοτικές ε-
κλογές του Οκτωβρίου του 2000 στη Χιμάρα και άλλες περιοχές καθώς και 
στις Βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2001, που είχαν ως αποτέλεσμα 
να μην εκλεγούν  Ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι. Είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι η βία που ασκήθηκε κατά υποψηφίων, στελεχών της οργάνω-
σης «Ομόνοια» ή απλών μελών της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας έγινε 
από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να τηρήσουν την τάξη δηλαδή τα αστυνο-
μικά όργανα. Επίσης ο κρατικός μηχανισμός επιστρατεύτηκε για να α-
σκήσει πίεση ιδιαίτερα στα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας που 
κατέχουν Δημόσιες θέσεις, υπό την απειλή ότι θα χάσουν τις δουλειές 
τους. Έντονη πίεση ασκείται από τον κρατικό μηχανισμό και προς τους 
ελεύθερους επαγγελματίες Ελληνικής καταγωγής πολίτες της Αλβανίας, 
εμποδίζοντάς τους με γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και παράνομα 
χρηματικά πρόστιμα, κλπ. 
       Για τον ίδιο σκοπό συνεχώς πότε με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση 
καταδιώκονται στελέχη της οργάνωσης «Ομόνοια» διασύροντας την προ-
σωπικότητά τους με ψευδείς κατηγορίες σε Αλβανικά Δικαστήρια. Αποκο-
ρύφωμα τέτοιου είδους μεθοδεύσεων αποτελεί η δική παρωδία των πέντε 
στελεχών της οργάνωσης «Ομόνοιας» το 1994 στην οποία αυστηρή θέση 
κατά της τότε Αλβανικής Κυβέρνησης τήρησε και η Διεθνής κοινότητα. 
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Την παρεμπόδισης της ελευθερίας της πολιτικής έκφρασης κατορθώνει η 
κάθε Αλβανική Κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, με την συνεχή αλλαγή 
των διοικητικών ορίων των Επαρχιών, Νομών και εκλογικών περιφερειών 
που συνήθως γίνονται σε προεκλογικές περιόδους. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η εκλογική περιφέρεια «100», η οποία μέχρι το 1997 απο-
τελείτο από χωριά και πόλεις στα οποία κατοικούνταν στην πλειοψηφία 
τους από Ελληνικής καταγωγής πολίτες της Αλβανίας και παραδοσιακά 
εκλεγόταν ο υποψήφιος που υποδεικνυόταν από την «Ομόνοια». Το 2001 η 
περιφέρεια αυτή τριχοτομήθηκε, προσκολλώντας το καθένα από αυτά σε 
μεγαλύτερα σε πληθυσμό τμήματα κατοίκων Αλβανικής καταγωγής, με 
προφανή στόχο την αλλοίωση του ποσοστού του Ελληνικού στοιχείου στις 
συγκεκριμένες περιφέρειες, αφαιρώντας ουσιαστικά το δικαίωμα εκπρο-
σώπησής του στους φορείς του Κράτους και την αδυναμία εκλογής (για 
πρώτη φορά) βουλευτή της οργάνωσης «Ομόνοια» στο Κοινοβούλιο. 
       Μεγάλη διάσταση παίρνει η δημογραφική αλλοίωση του χώρου της 
Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας, όπου με την πάροδο του χρόνου εντείνεται 
περισσότερο. Αυτό επιτυγχάνεται δημιουργώντας νέους συγκεντρωμένους 
οικισμούς στα εδάφη της Μειονότητας, όπως για παράδειγμα οι οικισμοί 
Άγιος Γεώργιος (κοντά στο χωριό Τσούκα), Γκιάστα (κοντά στους Αγίους 
Σαράντα), Εξαμίλια και Προφήτης Ηλίας Τζάρας, όπου αν και η τοπωνυ-
μία είναι Ελληνική κατοικήθηκαν από πολίτες Αλβανικής καταγωγής που 
προήλθαν από εσκεμμένη  εσωτερική μετανάστευση. Η αύξηση του αριθ-
μού των κατοίκων τόσο των χωριών όσο και των πόλεων, στο χώρο της 
Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας οφείλεται επίσης στην μετακίνηση Αλβα-
νών από άλλες περιοχές προς αυτά. Αν και οι Αλβανικές αρχές προσπα-
θούν να δικαιολογήσουν την κατάσταση αυτή με την δήθεν οικονομική 
εσωτερική μετανάστευση αυτό οφείλεται στην εσκεμμένη ανοχή των αρ-
χών στην παράνομη οικοδομή και καταπάτηση περιουσιών των Ελλήνων. 
Τουναντίον διαφορετική πολιτική επιλέχθηκε για τους Ελληνικής κατα-
γωγής κατοίκους των ίδιων περιοχών (όπως για παράδειγμα στη Χιμάρα, 
με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα) όπου οι κάτοικοι όχι μόνο δεν έτυ-
χαν της ίδιας ευνοϊκής μεταχείρισης αλλά παρατηρήθηκαν και φαινόμενα 
κατεδάφισης κτισμάτων και περιουσιών ιδιοκτησίας τους. 
       Η Αλβανική Κυβέρνηση, με στόχο την αποκόμιση οικονομικών ωφε-
λημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έκθεση που υπέβαλε προς το 
Ευρωπαϊκό συμβούλιο, αναφέρει ψευδώς ότι χαράζει πολιτικές και ότι ψη-
φίζει νόμους ισονομίας των πολιτών της ανεξαρτήτως καταγωγής, θρη-
σκευτικών διαφορών και άλλων διακρίσεων. Όμως, μη ξεκαθαρίζοντας το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και αλλοιώνοντας το συνεχώς με διάφορες μεθό-
δους, πράξεις και παραλήψεις της εξουσίας, διευκολύνει μόνο τους Αλβα-
νικής καταγωγής πολίτες του Κράτους, να διεκδικούν με πλαστά έγγραφα 
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(τα οποία τα δικαστήρια αναγνωρίζουν ως έγκυρα) μεγάλες δασικές εκτά-
σεις, λιβάδια, καθώς και παράλιες εκτάσεις γύρω από τα χωριά της Εθνι-
κής Ελληνικής Κοινότητας με προφανή στόχο την αλλοίωση και οικονομι-
κό μαρασμό του Ελληνικού στοιχείου. Παρότι η Εθνική Ελληνική Κοινότη-
τα κάνει συνεχώς εκκλήσεις προς την Αλβανική Κυβέρνηση και τους διε-
θνείς οργανισμούς να σταματήσουν τέτοιου είδους δικαστήρια, έως ότου 
με δίκαιο τρόπο αποσαφηνιστεί το υπό αμφισβήτηση ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των εν λόγω ακινήτων, οι Αλβανικές κυβερνήσεις συνεχίζουν μεθο-
δικά την ολοκλήρωση του σχεδίου εγκλωβισμού της Εθνικής Ελληνικής 
Κοινότητας. 
       Στην έκθεση που υποβλήθηκε από την Αλβανική Κυβέρνηση στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρεται ότι η πολιτική προς τις μειονότητες στο-
χεύει στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και γλωσσική ανάπτυξη 
τους. Αυτό όμως δεν αληθεύει. Στην πραγματικότητα η κατανομή των πό-
ρων του Κράτους στις περιοχές της Ελληνικής Κοινότητας υστερεί αυτής 
των άλλων περιοχών της Αλβανίας, οδηγώντας έτσι τους κατοίκους των 
περιοχών στην εξαθλίωση λόγω των ανύπαρκτων οδικών δικτύων, της 
ανύπαρκτης ύδρευσης και ηλεκτροδότησης και γενικά των ανύπαρκτων 
υποδομών. 
       Το αλβανικό κράτος, μη μπορώντας να ξεφύγει από τις καθεστωτικές 
νοοτροπίες του παρελθόντος, ακόμη και σήμερα δεν ξεκαθαρίζει τα όρια 
των μειονοτικών ζωνών, δεν αναγνωρίζει την Ελληνική Εθνικότητα σε 
χωριά και πόλεις που αυθαίρετα  αυτή αφαιρέθηκε από το Κομμουνιστικό 
καθεστώς και δεν επιτρέπει σε αυτές τις κοινότητες και πόλεις τη λειτουρ-
γία των Ελληνικών σχολείων.  Με τον τρόπο αυτό μεγάλες περιοχές που 
κατοικούνται από μέλη της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας όπως η Χιμά-
ρα, Κορυτσά, και η Πρεμετή να μένουν χωρίς Ελληνικά σχολεία, επιδεινώ-
νοντας το έτσι κι αλλιώς οξύ εκπαιδευτικό πρόβλημα της Ε.Ε. Κοινότητας. 
Σημειώνεται ότι στα υπάρχοντα Ελληνικά σχολεία παρατηρείται παντε-
λής έλλειψη  σχολικών βιβλίων, δεν επιτρέπεται η διδασκαλία της Ελληνι-
κής ιστορίας, ενώ το διδακτικό προσωπικό είναι ελλιπές και σε πολλές πε-
ριπτώσεις εσκεμμένα ανεπαρκές. 
       Στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας, παρατηρούνται και κα-
ταγράφονται καθημερινώς εκβιασμοί, ληστείες, απαγωγές, ανεξιχνίαστοι 
θάνατοι και εξαφανίσεις καθώς και επιθέσεις σε χώρους θρησκευτικής 
λατρείας, κυρίως με το κάψιμο παραδοσιακών και ανεκτίμητης πολιτιστι-
κής αξίας ναών στους χώρους της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας. Συμβά-
ντα και γεγονότα όπως οι εν λόγω παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων, δημοσιεύονται κατά καιρούς στον διεθνή τύπο, και είναι στη διά-
θεση κάθε καλόπιστου τρίτου αντικειμενικού παρατηρητή των έντονων 
προβλημάτων της Κοινότητάς μας. 
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       Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα, αποτελούν κατάφωρη παραβί-
αση των δικαιωμάτων των Ελληνικής καταγωγής πολιτών του Αλβανικού 
Κράτους. Αυτά τα φαινόμενα και πολλά άλλα, σε συνδυασμό με τη δυσ-
λειτουργία που προκαλούν στην Ελληνική Κοινότητα, οδηγούν σε όλο και 
περισσότερη κοινωνική ένταση στις «Μειονοτικές Ζώνες» και εκτιμάται 
δυστυχώς ως βέβαιο ότι αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε λίγα χρό-
νια θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις βίαιης σύγκρουσης σαν και αυτές που 
βλέπουμε και σε άλλες περιοχές του πλανήτη και που όλοι τις καταδικά-
ζουμε. 
 
 
ΒΙΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
 
       Κραυγαλέα περίπτωση καταπάτησης των Δικαιωμάτων την Εθνικής 
Ελληνικής Κοινότητας στην Αλβανία, είναι βία και η νοθεία, που ασκήθη-
καν σε ευρεία κλίμακα, στις δημοτικές εκλογές στη Χιμάρα το Οκτώβριο 
του 2000 όπως επίσης και στις βουλευτικές εκλογές της Αλβανίας τον Ιού-
λιο –Αύγουστο 2001.  
Και στις δύο εκλογικές περιόδους  το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κ. Φ. Νάνο 
μετέτρεψε το άγχος για να κρατήσει την εξουσία στις περιοχές που ζουν 
Έλληνες Βορειοηπειρώτες, σε έντονο κλίμα τρομοκρατίας,  πλαισιωμένο 
με πλούσιο εθνικιστικό και ανθελληνικό ντελίριο και με σκηνές έντονης 
αστυνομικής παρουσίας, ακόμα και την ημέρα των εκλογών.   


