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Τετραήµερο εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής επιχειρηµατικότητας
Με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα εκδηλώσεων προβολής της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το χρονικό διάστηµα 25-29 Νοεµβρίου 2009, οι
οποίες είχαν ως κεντρικό άξονα τη διοργάνωση γα τρίτο συνεχές έτος, του διήµερου 3ου
Forum Οικονοµικών και Εµπορικών Σχέσεων Ελλάδος Αλβανίας. Οι δραστηριότητες
αυτές περιελάµβαναν, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις στον ηµερήσιο και
περιοδικό Τύπο της Αλβανίας, ισχυρή ελληνική παρουσία στην ετήσια 16η διεθνή
πολυκλαδική έκθεση προϊόντων Klick Ekspo, συναντήσεις θεσµικών παραγόντων από
Ελλάδα µε θεσµικούς παράγοντες της Αλβανίας, παράθεση δείπνου ( gala dinner) 300
ατόµων και οινογνωσία ελληνικών οίνων και ποτών. H ελληνική συµµετοχή στην “16η
∆ιεθνή Εµπορική Έκθεση Klick Expo”, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα, στο
εκθεσιακό κέντρο Pallati I Kongreseve, από 24 έως και 26 Νοεµβρίου τ.ε.. στην οποία η
Ελλάδα ήταν η τιµώµενη χώρα, διοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, παράλληλα µε την
διεξαγωγή του 3ου Φόρουµ για τις ελληνοαλβανικές οικονοµικές σχέσεις το οποίο
πραγµατοποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεµβρίου τ.ε. Τόσο η ελληνική συµµετοχή στην “16η
∆ιεθνή Εµπορική Έκθεση Klick Expo” όσο και οι εργασίες του 3ου Forum Οικονοµικών
και Εµπορικών Σχέσεων Ελλάδος Αλβανίας αλλά και οι παράλληλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις και οι συναντήσεις θεσµικών παραγόντων , έτυχαν ευρείας κάλυψης επί ένα
τριήµερο από τα τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας της Αλβανίας αλλά και από
τον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο, στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τις καθηµερινές
εκτενείς αναφορές, δηµοσιεύθηκε συνέντευξης του Πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία
κ. Νικολάου Πάζιου στην εφηµερίδα Shqip την Τετάρτη 25 Νοεµβρίου τ.ε., καθώς και
συνέντευξη στο µηνιαίο περιοδικό VIP στο τεύχος Νοεµβρίου, του επικεφαλής του
Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα
Τίρανα, κ. Χρήστου Φαρµάκη, Συµβούλου ΟΕΥ Α΄, ο οποίος συµµετείχε και στο πάνελ
της επίσηµης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έναρξης της “16η
∆ιεθνή Εµπορική Έκθεση Klick Expo” αφού η Ελλάδα ήταν η τιµώµενη χώρα.
Τρίτο ελληνο-αλβανικό Οικονοµικό Φόρουµ στα Τίρανα
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στην
Αλβανία, την Πέµπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου τ.ε., διοργανώθηκε το “3o
Forum Οικονοµικών και Εµπορικών Σχέσεων Ελλάδος Αλβανίας: Προκλήσεις και
Προοπτικές.”, του οποίου η πρώτη θεµατική ενότητα την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου,
αφορούσε στις “επενδυτικές προοπτικές στην Αλβανία”, µε βασικό εισηγητή τον
Υπουργό Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Dritan Prifti Τις
εργασίες του Συνεδρίου, προλόγισε ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Τίρανα κ. Νικόλαος
Πάζιος, ενώ συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος της Αλβανικής Ένωσης Εµπορικών και

Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων κ. Ilir Zhilla, µε βασικούς εισηγητές, πέραν του Υπουργού
κ. Dritan Prifti, τον κ. Στέφανο Οκταποδά, Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών
Επιχειρήσεων της Αλβανίας και Εκτελεστικό ∆ιευθυντή (CEO) της AMC (Cosmote
group) της µεγαλύτερης σε αριθµό συνδροµητών εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της
Αλβανίας, τον ∆ιοικητή της Tirana Bank θυγατρική του οµίλου Πειραιώς κ. ∆ηµήτρη
Σαντιξή, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Alpha Bank για την περιοχή της Αλβανίας, κ. Α
Γαλάτουλα, τον Γενικό ∆ιευθυντή της Εθνικής Τράπεζας στην Αλβανία, κ. Ιωάννη
Κουγιώνα, και τον κ. Γεώργιο Προκοπάκη, Ανώτερο Σύµβουλο (Senior Advisor) του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκαν η
δεύτερη και τρίτη ενότητα του Συνεδρίου, οι οποίες αφορούσαν η µεν δεύτερη ενότητα
τα προβλήµατα εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής στην “Αλβανία της ταχύτατης
οικονοµικής ανάπτυξης”, η δέ τρίτη ενότητα την παρουσίαση των συστηµάτων
“τυποποίησης” και “πιστοποίησης” στην Αλβανία. Στη δεύτερη ενότητα, την οποία
συντόνισε ο Προϊστάµενος του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, κ
Χρήστος Φαρµάκης, Σύµβουλος Α’ Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, βασικός
εισηγητής ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Αλβανίας κ. Fatmir Mediu ενώ
παρουσίαση εκ µέρους της ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης εφαρµογών περιβαλλοντικής
πολιτικής Polyeco, πραγµατοποίησε ο ∆ιευθυντής Περιοχής ∆υτικών Βαλκανίων, κ.
Γεώργιος Σπυράτος. Παράλληλα η κ. Klodiana εκπρόσωπος του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών (UNDP) παρουσίασε τις µελέτες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των δέκα
ιδιαίτερα βεβαρηµένων σηµείων (hot spot) στην Αλβανία, τα οποία κατά τον ∆ιεθνή
Οργανισµό αποτελούν άµεση προτεραιότητα. Στην τρίτη θεµατική ενότητα, στην οποία
συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου των
Τιράνων, κ. Nikolin Jaka, βασικός εισηγητής ήταν ο Υφυπουργός Γεωργίας, τροφίµων
και Προστασίας καταναλωτή, καθηγητής κ. Τokli Thomaj, αρµόδιος για την προσαρµογή
της αλβανικής νοµοθεσίας τροφίµων, στα πρότυπα και στις απαιτήσεις της ΕΕ. Επίσης
εισηγητές ήταν ο κ. Y. Dylgjeri, Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Υγείας της
Αλβανίας, ο κ. R. Hasanaj Γενικός ∆ιευθυντής Τυποποίησης του Υπουργείου
Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας, ο κ. Vladimir Misha, ∆ιευθυντής
Πιστοποίησης του Υπουργείου Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας, o
καθηγητής κ. Π. Παπαγκίκας, ακαδηµαϊκός εκπρόσωπος του Αµερικάνικου
Πανεπιστηµίου των Τιράνων, ενώ παρουσίαση της ∆ιεθνούς Εταιρείας Τυποποίησης και
Πιστοποίησης Bureau Veritas,πραγµατοποίησε ο ∆ιευθυντής Πιστοποίησης κ. Μ.
Καρατζάς, Για πρώτη φορά συζητήθηκαν από ένα επίσηµο βήµα τα σηµαντικότατα
θέµατα της πιστοποίησης και τυποποίησης των αλβανικών προϊόντων που αποτελούν το
βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αλβανικών επιχειρήσεων,
αλλά και βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
Συνέδριο της Ισλαµικής Τράπεζας, για τις ΑΞΕ, στα Τίρανα, 3-5 /11/2009
H έλξη Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), στους τοµείς της “Ενέργειας”, της
“Μεταλλευτικής Βιοµηχανίας”,(Mining), της “Αγοράς Ακινήτων”, στις “Υποδοµές” και
στην “τουριστική Αγορά” των 3 εκ. επισκεπτών (2009), αποτελούν τις άµεσες
προτεραιότητες της αλβανικής κυβέρνησης, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας
κ. Sali Berisha, στον χαιρετισµό που απηύθυνε στην έναρξη των εργασιών του “2ου
Συνεδρίου για τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία”, το οποίο διοργανώθηκε από
την Ισλαµική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα Τίρανα από 3 έως 5 Νοεµβρίου τ.ε., σε

συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Εµπορίου της Αλβανίας, και τον
Αλβανικό Επενδυτικό Οργανισµό (Albinvest). Ο κ. Berisha εξήρε τον ρόλο της
Ισλαµικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας του καθώς και
τις ιδιαίτερες σχέσεις της Αλβανίας µε τον ισλαµικό κόσµο, εκπρόσωποι του οποίου
«αποτελούν ορισµένους από τους µεγαλύτερους επενδυτές στην Αλβανία», όπως
χαρακτηριστικά τόνισε στην δεξίωση που παραχώρησε προς τιµήν τους, την ∆ευτέρα 2
Νοεµβρίου τ.ε. στο Προεδρικό Μέγαρο (Palace of Brigades). Οι κύριες θεµατικές
ενότητες του συνεδρίου, αφορούσαν στον τοµέα της Ενέργειας, στον τοµέα της
µεταλλευτικής βιοµηχανίας και του φυσικού αερίου, στον τοµέα του Τουρισµού, στον
Αγροτικό τοµέα, στον τοµέα των Υποδοµών, και στον Τραπεζικό τοµέα. ενώ παράλληλα
µε τις εργασίες του συνεδρίου διοργανώθηκαν επιχειρηµατικές επισκέψεις στα
ενεργειακά πάρκα του ∆υρραχίου και του Αυλώνος καθώς και επισκέψεις στις περιοχές
που έχουν προγραµµατιστεί για τουριστική ανάπτυξη στον τουριστικό τοµέα (Αυλώνας,
Χιµάρα) Επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώθηκαν επιχειρηµατικές επαφές
(B2B) αλβανικών επιχειρήσεων µε υποψήφιους επενδυτές. Τις εργασίες του συνεδρίου,
πέραν του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, προλόγισαν, ο Υπουργός Οικονοµίας Εµπορίου
και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Dritan Prifti, ο Υπουργός Οικονοµικών της Αλβανίας κ.
Ridvan Bode, ο Πρόεδρος της Ισλαµικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Ahmed M. Ali και
ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ταµείου για την ∆ιεθνή Ανάπτυξη του OPEC (OFID), κ.
Suleiman Jasir Al-Herbish. Εισηγητές στις επί µέρους θεµατικές ενότητες ήταν ο
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας, κ. Sokol
Olldashi, (Υποδοµές), ο Υπουργός Πολιτισµού, Τουρισµού, Νεολαίας και Άθλησης της
Αλβανίας κ. Ferdinand Xhaferi, (τοµέας Τουρισµού) ο Υφυπουργός Οικονοµίας,
Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας κ. Enno Bozdo (Αγορά ακινήτων), ο υφυπουργός
Γεωργίας, Τροφίµων και Προστασίας Καταναλωτών της Αλβανίας, κ. Ndoc Faslia
(Αγροτικός τοµέας), ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας κ. Ardian
Fullani, (Τραπεζικός τοµέας), ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας,
Τροφίµων και Προστασίας Καταναλωτών της Αλβανίας, κ. Irfan Tarelli (Αγροτικός
τοµέας), η εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Τουρισµού της Αλβανίας, κα Nada
Kallciu, (τοµέας Τουρισµού), ο Πρόεδρος της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών
Επιµελητηρίων της Αλβανίας κ. Ilir Zhila (Ενέργεια), ο επικεφαλής του Γραφείου στην
Αλβανία, της “Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη”
(EBRD) κ. Daniel Berg (Τραπεζικός τοµέας), και ο κ. Libero Katalano, εκ µέρους της
“Ένωσης Τραπεζών της Αλβανίας” (Τραπεζικός τοµέας).
16η ∆ιεθνής πολυκλαδική Έκθεση “ Klick Ekspo”, στα Τίρανα ,25 -29/11/2009
Πραγµατοποιήθηκε από 25 έως και 29 Νοεµβρίου τ.ε., η 16η ∆ιεθνής πολυκλαδική
έκθεση προϊόντων Klick Ekspo,στο εκθεσιακό κέντρο Pallati I Kongreseve, στην οποία
συµµετείχαν πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Σερβία, η Κροατία, η
Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, η Τσεχία, η Ουγγαρία κ.ά. µε την Ελλάδα να είναι η
τιµώµενη χώρα της εκθέσεως, Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, στην
Έκθεση
συµµετείχαν 450 επιχειρήσεις από 30 χώρες. Στις 24 Νοεµβρίου τ.ε., παραχωρήθηκε
συνέντευξη Τύπου από τους διοργανωτές, στην οποία, πέραν του Προέδρου της
Έκθεσης, συµµετείχαν µεταξύ άλλων, και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Παγκόσµιας
Ένωσης Εκθέσεων (UFI) κ. Vincent Gérard, καθώς και ο επικεφαλής του Γραφείου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα κ.

Χρήστος Φαρµάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές για τη δυνατότητα που
έδωσαν σε ελληνικές επιχειρήσεις και επιµελητήρια να µετάσχουν στην Έκθεση και
στην Ελλάδα να είναι η τιµώµενη χώρα της Έκθεσης. Η ελληνική συµµετοχή, η οποία
διοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδος στα Τίρανα, δεν περιορίσθηκε στην παρουσίαση επιχειρήσεων αλλά και
στην εκπροσώπηση οκτώ επιµελητηρίων µε την παρουσία των Προέδρων καθώς και
στελεχών του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, αλλά και δύο Αγροτικών Συνεταιρισµών,
καθώς και η Υπηρεσία Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών (Hellenic Aid). Συνολικά συµµετείχαν στην έκθεση 52 ελληνικές
επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της οικονοµίας, όπως τους κλάδους των τροφίµων,
των ποτών, των κατασκευών, του ηλεκτρολογικού υλικού, των υπηρεσιών, των
κατασκευών, του τουριστικού τοµέα, κτλ. Το ελληνικό περίπτερο εκτεινόταν στο
σηµαντικότερο µέρος του ισογείου της έκθεσης ενώ πολύ µεγάλο µέρος κάλυπταν και
µεµονωµένες ελληνικές επιχειρήσεις στον δεύτερο όροφο. Το ενδιαφέρον για τα
ελληνικά προϊόντα από αλβανικές εισαγωγικές εταιρείες υπήρξε έντονο και
πραγµατοποιήθηκαν πολλές επιχειρηµατικές συναντήσεις που είναι βέβαιο ότι θα
οδηγήσουν σε περαιτέρω συνεργασίες και θα ενισχύσουν την ήδη πολύ καλή συνεργασία
που υπάρχει στο οικονοµικο-εµπορικό επίπεδο µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Ιδιαίτερα
οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίπτερο της
ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (Hellenic
Aid) και να ενηµερωθούν σχετικά µε έργα που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Αλβανία µε
ελληνική χρηµατοδότηση. Επισηµαίνεται, ότι την περίοδο 2001-2008 η Ελλάδα έχει
χορηγήσει στην Αλβανία 224,2 εκ. ευρώ και 50 εκ. ευρώ µέσω του ΕΣΟΑΒ δωρεάν
αναπτυξιακή βοήθεια προκειµένου να πραγµατοποιηθούν διάφορα έργα υποδοµών ή
έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Η επιτυχία της ελληνικής συµµετοχής επιβεβαιώνεται από
τις εκτενείας αναφορές κστα ΜΜΕ της Αλβανίας και τα θερµά σχόλια. Η ηµερήσια
εφηµερίδα Shqip σχολίασε χαρακτηριστικά, στις 25 Νοεµβρίου τ.ε. « Αν η διείσδυση στην
αλβανική αγορά θεωρείται πρόκληση για τους µελετητές και τους αναλυτές, η ζωντάνια που
παρουσιάζει το περίπτερο της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για µια πρόκληση που
έχει ήδη κερδηθεί».
.
Καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης, στο πλάισιο της
προώθησης της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στην Αλβανία
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στην
Αλβανία, την Τετάρτη 25 Νοεµβρίου τ.ε. πραγµατοποιήθηκε ως εναρκτήρια εκδήλωση,
για την ελληνική συµµετοχή στη 16η ∆ιεθνής πολυκλαδική έκθεση προϊόντων Klick
Ekspo,συναυλία ελληνικής µουσικής και συγκεκριµένα “ρεµπέτικου” τραγουδιού, από
την ορχήστρα του γνωστού έλληνα καλλιτέχνη Αγάθωνα, την οποία παρακολούθησαν
πλέον των 600 θεατών µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της πολιτικής και πνευµατικής
κοινότητας της Αλβανίας καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Τίρανα κ. Νικόλαος
Πάζιος, ο Υπουργός Εργασίας κ. Σπύρος Ξέρρας, ο Πρόεδρος του ΚΕΑ∆ κ. Βαγγέλης
Ντούλες. Το συγκεκριµένο καλλιτεχνικό γεγονός έτυχε ευρείας απήχησης στα ΜΜΕ της
Αλβανίας. Επίσης την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου τ.ε., παρατέθηκε δείπνο (gala dinner) µε
συνοδεία ορχήστρας ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, σε 300 επιλεγµένους
καλεσµένους από την πολιτική, διοικητική, επιχειρηµατική και δηµοσιογραφική
κοινότητα της Αλβανίας και τους σηµαντικότερους εκπροσώπους των ελληνικών

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, στο οποίο παρέστησαν ο
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων ∆υρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος,
ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Τίρανα, κ. Νικόλαος Πάζιος, ο Υφυπουργός Γεωργίας και
Τροφίµων κ. Tokli Thomaj, ηΥφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα
Filloreta Kodra, και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Taul Bino. Την Παρασκευή 27
Νοεµβρίου παραχωρήθηκε δείπνο στα µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας της
Αλβανίας των οποίων οι δραστηριότητες επεκτείνονται και στην Ελλάδα, ενώ το
Σάββατο 27 Νοεµβρίου τ.ε., πραγµατοποιήθηκε στο γνωστό στα Τίρανα wine Bar
“Alehandro”, οινογνωσία ελληνικών οίνων και ποτών µε έµφαση στα ελληνικά “σήµατα”
τα οποία εκτέθηκαν στην 16η ∆ιεθνή Έκθεση Προϊόντων Klick Ekspo,.
Συναντήσεις εκπροσώπων Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε θεσµικούς πράγοντες
της Αλβανίας
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στην
Αλβανία, την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου τ.ε., πραγµατοποιήθηκε συνάντηση τριµελούς
αντιπροσωπείας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε επικεφαλής τον Γενικό
∆ιευθυντή κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, τόσο µε τον Υπουργό Οικονοµίας, Ενέργειας και
Εµπορίου της Αλβανίας κ. Dritan Prifti όσο και µε τον Υφυπουργό Οικονοµίας της
Αλβανίας κ. Nezir Haldeda καθώς και µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου
Οικονοµικών της Αλβανίας κ. Xhentil Demiraj, αρµόδιο για θέµατα χρέους. Στις
συναντήσεις µετείχαν, πέραν του κ. Λαζαρίδη, και οι κκ. Γεώργιος Προκοπάκης και
Κώστας Καρανάσιος, Ανώτερος Σύµβουλος (senior advisor) και ∆ιευθυντής Ανάπτυξης
του Χρηµατιστηρίου Αξιών, αντίστοιχα, καθώς και ο επικεφαλής του Γραφείου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, κ.
Χρήστος Φαρµάκης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν θέµατα
συνεργασίας του ΧΑΑ µε τους αντίστοιχους θεσµούς εποπτείας και διαχείρισης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Αλβανίας.
Συνάντηση Προεδρου Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Τιράνων, µε
τους Προέδρους οκτώ επιχειρηµατικών φορέων από Ελλάδα
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στην
Αλβανία, την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου τ.ε., πραγµατοποιήθηκε συνάντηση
αντιπροσωπείας των Προέδρων οκτώ επιχειρηµατικών φορέων από την Ελλάδα, µε τον
Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Τιράνων, στις εγκαταστάσεις του Επιµελητηρίου Τιράνων. Η συνάντηση
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της συµµετοχής 52 ελληνικών επιχειρήσεων και οχτώ
εµπορικών επιµελητηρίων από την Ελλάδα, στην “16η ∆ιεθνή Εµπορική Έκθεση Klick
Expo” . Τους Προέδρους των οχτώ επιµελητηρίων υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του
Οικονοµικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου Τιράνων κ. Nikolin Jaka συνοδευόµενος
από τον ∆ιευθυντή ∆ηµοσίων Σχέσεων, κ. Koli Sinjari. Ο κ. Nikolin Jaka µε το πέρας
των εργασιών της συνάντησης, παρέθεσε γεύµα στην ελληνική επιχειρηµατική
αντιπροσωπεία, στο οποίο παρέστη και ο βουλευτής του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος και
τέως Πρόεδρος του Οικονοµικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου Τιράνων κ. Gjok
Uldedaj. Στη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για την δυνατότητα περαιτέρω
συνεργασίας των επιχειρηµατικών φορέων των δύο χωρών, ενώ ο κ. Nikolin Jaka,
ανακοίνωσε την έγκριση από τις αρµόδιες αλβανικές Αρχές της δηµιουργία µεγάλου

εκθεσιακού κέντρου έκτασης 2.000 τ.µ., συνολικού προϋπολογισµού κόστους 200 εκ.
Ευρώ,στο οποίο το αλβανικό δηµόσιο θα κατέχει το 15%, Από ελληνικής πλευράς
εκφράστηκε η ικανοποίηση για την σηµαντικότατη πρόοδο που έχει σηµειώσει τόσο σε
θεσµικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, η αλβανική αγορά, και εκτέθηκαν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια ανάπτυξης
των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων στην αλβανική αγορά, ενώ οι εκπρόσωποι
των επιµελητηρίων ∆ράµας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κατερίνης κάλεσαν το
Οικονοµικό και Εµπορικό Επιµελητήριο Τιράνων να πραγµατοποιήσει επίσηµη
επίσκεψη στις έδρες των νοµών τους, τις οποίες προσκλήσεις ο κ. Jaka αποδέχθηκε. Την
ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούσαν, ο κ. Αλέξανδρος Πάσχος από το επιµελητήριο
Θεσπρωτίας, ο κ. Λεωνίδας Νταλαµάγκας από το επιµελητήριο Πρέβεζας, ο κ.
Αναστασιάδης από το επιµελητήριο Πιερίας, ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης από το
επιµελητήριο ∆ράµας, ο κ. Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος από το Επιµελητήριο Αργολίδας,
ο κ. ∆ηµήτρης Μπακούλης από την Αγροτική Ένωση Κορινθίας, ο κ.∆ηµήτριος
Μπαρατσάς από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων και ο κ. Ζορπίδης από το Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ παρέστη εκ µέρους του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, ο κ.
Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄.
Κατασκευή µονάδας υγραερίου και Θερµοηλεκτρικού σταθµού µε αέριο στην
τοποθεσία Σέµαν
Την κατασκευή µονάδας υγραερίου και θερµοηλεκτρικού σταθµού µε αέριο στην
τοποθεσία Σέµαν στο νοµό Φίερι συζητά η αλβανική κυβέρνηση µε επιχειρηµατικούς
παράγοντες του Κατάρ, σύµφωνα µε δήλωση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Σαλί
Μπερίσα, ο οποίος ανέφερε ότι η Αλβανία είναι πρόθυµη να προσφέρει 150 φορτία
πλοίων µε πόσιµο νερό το χρόνο στο Κατάρ, σε περίπτωση που υλοποιηθεί το σχέδιο για
το Σέµαν
ENEL και RWE διεκδικούν τον Θερµοηλεκτρικό σταθµό στο Πόρτο Ροµάνο
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού Τύπου το τρίτο δεκαήµερο Νοεµβρίου,
διαµάχη έχει ξεσπάσει ανάµεσα στις δύο γιγαντιαίες ενεργειακές επιχειρήσεις ENEL και
RWE οι οποίες θέλουν να αναλάβουν την κατασκευή του σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής Ενέργειας µε άνθρακα, στην περιοχή Πόρτο Ροµάνο, ισχύος 800 MGW,
συνολικής δαπάνης 1 δις Ευρώ, οι εργασίες κατασκευής του οποίου αναµένεται να
διαρκέσουν τέσσερα (4) χρόνια. Οι δύο όµιλοι έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, οι
οποίες µελετώνται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας της Αλβανίας. Η
παραγωγή θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες της Αλβανίας, γι΄ αυτό και προβλέπεται να
εξάγεται το 50% της παραγωγής.
Αύξηση κατά 44,2% της τιµής ηλεκτρικής Ενέργειας, ζητά η OSSH
Αίτηση προς την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για αύξηση κατά 44,2%, της τιµής
ηλεκτρικής Ενέργεια που παρέχεται στα αλβανικά νοικοκυριά, πραγµατοποίησε η
αλβανική εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής Ενέργειας OSSH, τσέχικών συµφερόντων. Η
σχετική απόφαση αναµένεται να εκδοθεί στις 15 ∆εκεµβρίου Σε περίπτωση που εγκριθεί
το αίτηµα της OSSH, τότε θα καταγραφεί η µεγαλύτερη αύξηση της τιµής του ρεύµατος
στην ιστορία της Αλβανίας. Επιπλέον, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η τσέχικη εταιρεία,
ζήτησε και την εφάπαξ καταβολή ποσού 60 εκατ. Ευρώ, ως αποζηµίωση για την κάλυψη

των απωλειών που είχε τόσο από την διάθεση της ηλεκτρικής Ενέργειας κάτω του
κόστους όσο και από τη µη καταβολή του τιµήµατος από τους καταναλωτές, αφού το
50% των καταναλωτών δεν πληρώνουν.
Πλεόνασµα ύδατος στους Υ/Η σταθµούς της χώρας
Σε κρίσιµο σηµείο έχει φθάσει η στάθµη του νερού στις λίµνες των Υδροηλεκτρικών
σταθµών της χώρας, λόγω των βροχοπτώσεων, και η Αλβανία εξάγει ήδη ρεύµα στο
Κοσσυφοπέδιο µε τη µορφή της ΄΄αποθήκευσης΄΄, δηλαδή εξάγει τώρα και το παίρνει
πίσω το καλοκαίρι. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας, έχει αρχίσει τις
διαπραγµατεύσεις για την εξαγωγή ρεύµατος και σε άλλες χώρες της περιοχής.
∆ιαπραγµατεύσεις για την κατασκευή αγωγού πετρελαίου
Η αλβανική κυβέρνηση, βρίσκεται στη φάση διαπραγµατεύσεων µε τις κυβερνήσεις του
Αζερµπαϊτζάν, της Τουρκίας και άλλων χωρών για την κατασκευή αγωγού πετρελαίου
που θα περνά µέσω Αλβανίας και θα καταλήγει στην Ευρώπη, του γνωστού
΄΄Transadriatik 1΄΄ ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί από δύο εταιρείες, µία ελβετική
και µία νορβηγική, όπως ανακοινώθηκε στο 2ο Συνέδριο της Ισλαµικής Τράπεζας, το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα από 3 έως και 5 Νοεµβρίου τ.ε.
Οι πετρελαϊκές εταιρείες αντιδρούν στις σε βάρος τους χρηµατικές κυρώσεις
Mε απεργία διαρκείας απειλούν οι πετρελαϊκές εταιρείες, σε περίπτωση που το θέµα των
κυρώσεων που τους έχει επιβληθεί από την Εφορία, δε βρει λύση. Οι αντίδραση αυτή,
είναι αποτέλεσµα της πρωτοφανούς επιχείρησης πάταξης της φοροδιαφυγής στην αγορά
καυσίµων, την οποία ξεκίνησε, η Εφορία το δεύτερο δεκαήµερο του Νοεµβρίου τ.ε., σε
εκτέλεση εντολής της Γενικής ∆ιεύθυνσης των Μεγάλων Επιχειρήσεων για τον
υπολογισµό εκ νέου των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών από τον περυσινό
Ιούλιο. Μόνο το δεύτερο δεκαήµερο Νοεµβρίου, η Εφορία επέβαλε κυρώσεις και
καταλόγισε επιπρόσθετες υποχρεώσεις ύψους 50 εκατ. δολ. για τις εταιρείες εµπορίας
καυσίµων. Σύµφωνα µε την ∆ιεύθυνση της Εφορίας, οι πετρελαϊκές εταιρείες δήλωσαν
τιµές πώλησης χαµηλότερες από τις πραγµατικές ωστόσο οι πετρελαϊκές εταιρείες,
κατηγορούν την Εφορία ότι επιβάλλει φόρους καταχρηστικά.
Η Εφορία υποχωρεί στην υπόθεση της ARMO
Μία εβδοµάδα µετά την εντολή της Εφορίας για ΄΄πάγωµα΄΄ της δραστηριότητας των
διυλιστηρίων της εταιρείας ARMO η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο της αλβανικής
πετρελαϊκής εταιρείας Taci Oil του Rezart Taci, η Εφορία υποχωρεί, αφού τα δύο
διυλιστήρια της εταιρείας λειτουργούν κανονικά, η Εφορία σταµάτησε να µπλοκάρει
βυτία που φορτώνουν στα δύο διυλιστήρια, ενώ στις τάξεις των εργατών και των
υπαλλήλων της εταιρείας άρχισαν να κυκλοφορούν φήµες ότι η “Εφορία θα λάβει τα
µέτρα της”,. Σχετικά µε την πώληση της ΑΡΜΟ, το Σοσιαλιστικό Κόµµα , ζήτησε από
την εισαγγελία να δώσει στη δηµοσιότητα την πορεία των ερευνών για την υπόθεση
αυτή, η οποία θεωρείται σαν ενέργεια διαφθοράς που καταπατά σοβαρά τον νόµο και τον
ανταγωνισµό. ∆ηµοσιεύµατα, αναφέρονται συχνά, (πχ. ε/φ Σέκουλι) το κυρίως µέρος
των χρηµάτων για την αγορά της εταιρείας ΑRΜΟ προέρχονται από τράπεζα του
Αζερµπαϊτζάν, ενώ ένα ένα άλλο µέρος των χρηµάτων έχει έρθει από την Ελβετία και
την Ιταλία, µε ύποπτη µεθόδευση, σύµφωνα µε τα αποτέλεσµα των ερευνών που

διενεργούνται από την αλβανική εισαγγελία σχετικά µε την πώληση της κρατικής
εταιρείας πετρελαίου. Οι έρευνες για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ΑRΜΟ
υποστηρίζονται, µεταξύ άλλων, από την αµερικανίδα εισαγγελέα κα Cindy Eldrigde, η
οποία έχει προσφέρει βοήθεια και εµπειρία σε υποθέσεις διαφθοράς και οικονοµικών
εγκληµάτων. Λόγω της συµµετοχής αµερικανικής εταιρείας, η εισαγγελέας Eldrigde
επικουρεί τους αλβανούς ερευνητές της υπόθεσης µε την άµεση παροχή πληροφοριών
από τις ΗΠΑ
Χρεοκόπησε εταιρία φασόν ελληνικών συµφερόντων
Χρεοκόπησε η εταιρεία η Mika Korca, εταιρεία φασόν ελληνικών συµφερόντων, µε έδρα
την πόλη της Κορυτσάς, µε αποτέλεσµα να περάσουν στην ανεργία 60 περίπου
εργάτριες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία τους οφείλει δεδουλευµένα τριών
µηνών.
Χρηµατική ποινή στην αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines
Η χρηµατική ποινή των 2,4 εκατ. λεκ, επεβλήθη στην τουρκική αεροπορική εταιρεία
Turkish Airlines από τις αλβανικές Αρχές, διότι η εταιρεία αυτή το πρώτο δεκαήµερο
Νοεµβρίου, µετέφερε στα Τίρανα από την Τουρκία χωρίς θεωρήσεις εισόδου, οκτώ
πακιστανούς πολίτες, οι οποίοι επαναπροωθήθηκαν.
Νέο υδραγωγείο στους Αγ. Σαράντα
Η γερµανική τράπεζα KFW, θα χρηµατοδοτήσει το νέο υδραγωγείο της πόλης των Αγ.
Σαράντα, έργο τα οποίο θα εξασφαλίσει στην πόλη παροχή ύδατος, όλο το 24ωρο. Η
συνολική δαπάνη του έργου υπολογίζεται στα 4 εκατ. ευρώ.
∆ωρεά εκπαιδευτικού εξοπλισµού από την Πρεσβεία των ΗΠΑ
∆ωρεά εκπαιδευτικού εξοπλισµού στη Σχολή Αστυνοµικών στα Τίρανα,
πραγµατοποίησε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αλβανία, σε σχετική τελετή στις 23
Νοεµβρίου τ.ε., Στην τελετή µετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Λουλζίµ Μπάσα και ο
πρέσβης των ΗΠΑ στα Τίρανα κ. Τζον Ουίδερς.
Πλήρης καταγραφή όλης της δηµόσιας περιουσίας
Καταγραφή εξ υπαρχής όλης της δηµόσιας περιουσίας αποφάσισε η αλβανική
κυβέρνηση. Για αυτό το λόγο προωθήθηκε νοµοσχέδιο γενικής καταγραφής όλων των
µονάδων, γεωργικών και µη και ενεκρίθη απόφαση για ηλεκτρονική καταγραφή όλων
των περιουσιών στη χώρα, µε σκοπό να δοθεί τέλος στις καταχρήσεις των
τεκµηριώσεων, που δηµιουργούν παράνοµους ιδιοκτήτες σε δηµόσιες περιούσιες.
Εγκρίνεται το νοµοσχέδιο για τα οικόπεδα κρατικής ιδιοκτησίας
Το αλβανικο κοινοβούλιο, στη συνεδρίασή της 5ης Νοεµβρίου τ.ε ψήφισε οµόφωνα το
νοµοσχέδιο που είχε εγκρίνει προ ηµερών η κυβέρνηση για την αγορά των κρατικών
οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων που είχαν κτισθεί σε αυτά. Σύµφωνα µε
αυτό το νόµο, τα οικόπεδα πάνω στα οποία έχουν κτισθεί τα κτήρια θα πωληθούν ή στο
πρόσωπο που έχει ενοικιάσει την κρατική γη, ή στο πρόσωπο που αγόρασε το κτήριο. Η
διαδικασία αγοραπωλησίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών. Η
αντιπολίτευση έχει αντιδράσει για το νόµο, υποστηρίζοντας ότι µε το νόµο αυτό τα

κρατικά οικόπεδα πωλούνται σε πολύ χαµηλή τιµή, στους υπουργούς, στους βουλευτές
και γενικά στο πρωθυπουργικό περιβάλλον.
Τροποποίηση του νόµου για πώληση οικοπέδων του δηµοσίου µε πλειστηριασµό
Ενεκρίθη το νοµοσχέδιο για τον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης των πρώην
ιδιοκτητών στη συνεδρίασή της 13ης Νοεµβρίου, του Υπουργικού Συµβουλίου, µε
παράλληλη απόφαση να προχωρήσει στην τροποποίηση του νόµου του 1994 για την
πώληση των οικοπέδων του δηµοσίου. Η αλβανική κυβέρνηση, προκειµένου να
αντλήσει πόρους για την αποζηµίωση των πρώην ιδιοκτητών για τις περιουσίες που τους
αφαίρεσε το κοµµουνιστικό καθεστώς, αποφάσισε να τροποποιήσει το νόµο του 1994
που της απαγόρευε την πώληση των οικοπέδων του δηµοσίου, δηλώνωντας ρητώς, ότι
προτίθεται να πωλήσει τα οικόπεδα του δηµοσίου µόνο στις πόλεις για τις οποίες
υπάρχει πολεοδοµικό σχέδιο και µελέτη. Η πώληση θα γίνει µε πλειστηριασµό. Ωστόσο,
η αντιπολίτευση, αντιτίθεται στη ρύθµιση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση
τροποποιώντας το νόµο του 1994 πουλά σε πελάτες της τα οικόπεδα, ενώ στους πρώην
ιδιοκτήτες δίνει µόνο χρήµατα. Ο νόµος του 1994, υποστηρίζει η αντιπολίτευση,
απαγόρευε την πώληση των οικοπέδων δηµόσιας ιδιοκτησίας, ακριβώς για να µπορέσει η
κυβέρνηση να τα δώσει σε πρώην ιδιοκτήτες, ως αποζηµίωση για τις περιουσίες που
έχασαν.
Τι προβλέπει το Σχέδιο Προϋπολογισµού για το 2010
Το Σχέδιο Προϋπολογισµού για το έτος 2010, προβλέπει αύξηση των δαπανών για την
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας κατά 16%, για την οικονοµία γενικά 42%, για το υπουργείο
Εξωτερικών 27%, για το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 85%, για το Υπουργείο
Άµυνας 20%. Ωστόσο, προβλέπει µείωση των δαπανών για το Υπουργείο Μεταφορών
και ∆ηµοσίων Έργων κατά 33% και κατά 4% για το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. ¨Οσον
αφορά στις επενδύσεις για το 2010, προβλέπεται µείωση, κατά 23% σε σύγκριση µε το
2009.
Στα 7,6 δις δολάρια. θα φθάσει το δηµόσιο χρέος της Αλβανίας
Αύξηση κατά 840 εκατ. δολ από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010,
αναµένεται για το ύψος του δηµοσίου χρέους της Αλβανίας, φθάνοντας το συνολικό
ποσό των 7,6 δις δολ. Το ποσό αυτό,
Αυξήσεις τιµών
Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), τον Οκτώβριο του 2009,
σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο του 2008, οι τιµές των φρούτων και των λαχανικών στην
Αλβανία αυξήθηκαν κατά 24,8% και 22,9% αντίστοιχα. Ο πληθωρισµός, ωστόσο,
σηµειώνει η ε/φ, κυµαίνεται στα ελεγχόµενα όρια του 2% - 4%.
Συνάντηση “στρογγυλής τραπέζης, αλβανικής κυβέρνησης -∆ωρητών“
H περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται στην
Αλβανία και η βελτίωση της αποδοτικότητας και απορροφητικότητας τους, ο ορθότερος
και αποδοτικότερος προγραµµατισµός των έργων, καθώς και η βελτίωση της
συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ αλβανικής κυβέρνησης και ∆ωρητών, ήταν τα
κύρια θέµατα της τακτικής συνάντησης “στρογγυλής τραπέζης Αλβανικής Κυβέρνησης -

∆ωρητών”, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα στις 13 Νοεµβρίου τρέχοντος έτους.
Στην συνάντηση προήδρευσαν ο Υπουργός Επικρατείας κ. Genc Pollo και ο ασκών την
Προεδρία της Τεχνικής Γραµµατείας των ∆ωρητών (DTS) για το Β΄ εξάµηνο τ.ε., κ.
Henk Van Den Dool, Πρέσβης του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Αλβανία, ενώ
εισηγητές ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών της Αλβανίας, κ. Ridvan Bode, η Υπουργός
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ενσωµάτωσης της Αλβανίας, κα Majlinda Bregu, ο επί
κεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία, Πρέσβης Ηelmuth Lohan, και η κα
Valbona Kuko, ∆ιευθύντρια της “Μονάδας Στρατηγικής και Συντονισµού ∆ωρητών”,
(DSDC), η οποία παρουσίασε τις νέες θεσµικές αλλαγές, για την βελτίωση του
συστήµατος διαχείρισης της αναπτυξιακής βοήθειας. Επίσης. στη συνάντηση µετείχαν,
στελέχη της αλβανικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι ∆ιεθνών Οργανισµών και εκπρόσωποι
των χωρών ∆ωρητών. Εκ µέρους της Ελλάδος, συµµετείχε ο Πρέσβης της Ελλάδος στην
Αλβανία, κ. Νικόλαος Πάζιος.
Προβληµατισµός για τον οδικό άξονα ΄΄∆υρράχιο-Κούκες-Κόσοβο”
Υψηλό εκτιµάται το κόστος µεταφοράς εµπορευµάτων από το ∆υρράχιο προς το
Κόσοβο µέσω του Οδικού Άξονα ∆υρράχιο – Κούκες – Κόσοβο, διότι παρά το τεράστιο
κόστος κατασκευής του η ποιότητα του δρόµου και, κυρίως, το µεγάλο τούνελ ΘήραΚαλιµάς στο οποίο σηµειώνονται κατολισθήσεις, αποτελούν σοβαρά εµπόδια στην
κυκλοφορία των οχηµάτων. Σύµφωνα µε τον αλβανικό Τύπο, το δεύτερο δεκαήµερο
Νοεµβρίου τ.ε., µία από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις του Κοσσυφοπεδίου, η
Ferronikeli, ανακοίνωσε ότι τη συµφέρει καλύτερα οικονοµικά να εισάγει άνθρακα για
τις ανάγκες της από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης παρά από το λιµάνι του ∆υρραχίου.
Σχετικά µε τη σήραγγα του Καλιµάς
Oι 13 βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόµµατος που επισκέφθηκαν τη σήραγγα επί του
οδικού άξονα Ρεσέν-Καλιµάς στην οποία πρόσφατα σηµειώθηκε πτώση της οροφής µε
αποτέλεσµα να διακοπεί η διέλευση των οχηµάτων στις 10 Νοεµβρίου τ.ε., ζήτησαν από
την Εισαγγελία να ξεκινήσει τις ανακρίσεις για τη σήραγγα και τον οδικό άξονα στο
σύνολό του. Ο κ. Ντάρεν Μορτ, εκπρόσωπος της αµερικανοτουρκικής κοινοπραξίας
Bechtel, η οποία εκτελεί τις εργασίες στη σήραγγα, δεν επέτρεψε στους βουλευτές την
είσοδο σε αυτήν, επικαλούµενος λόγους ασφαλείας. Τονόζοντας ότι οι εργασίες σε
αυτήν δεν έχουν ολοκληρωθεί και ότι η σύµβαση που είχε συνάψει η εταιρεία µε την
κυβέρνηση προβλέπει ολοκλήρωση των εργασιών στο τέλος του καλοκαιριού του 2010.
Ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Εριόν Μπράτσε, δήλωσε ότι «είναι πλέον
προφανές ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο εγκαινιάστηκε µόνο για εκλογικούς σκοπούς,
διότι ο ίδιος ο διαχειριστής του σχεδίου έργου δήλωσε ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το
καλοκαίρι του 2010». και κατηγόρησε την κυβέρνηση για παράβαση των όρων της
συµφωνίας και για τεράστιες και αδικαιολόγητες δαπάνες, οι οποίες µέχρι τώρα για την
κατασκευή του οδικού τµήµατος Ρεσέν-Καλιµάς, ξεπέρασαν τα 826 εκατ. ευρώ, από 450
περίπου εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού
Κόµµατος κ. Έντι Ράµα δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει στην
εισαγγελία για την προεκλογική επιτάχυνση των έργων στη σήραγγα Καλιµάς, που είναι
µέρος του οδικού άξονα ∆υρραχίου-Κούκες και την οποία ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε
λίγο πριν από τις εκλογές του Ιουνίου. Σύµφωνα µε τον κ. Ράµα, µαζί µε τον Μπερίσα
για την υπόθεση αυτή πρέπει να δώσει λογαριασµό και ο υπουργός Μεταφορών και

∆ηµοσίων Έργων κ. Σοκόλ Ολντάσι, αλλά, επίσης, να επανεξεταστεί ο φάκελος του
υπουργού Εσωτερικών κ. Λουλζίµ Μπάσα, ο οποίος έχει κατηγορηθεί παλαιότερα για
καταχρήσεις µε κονδύλια του οδικού άξονα ∆υρραχίου-Κούκες. Ο Υπουργός ∆ηµοσίων
Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών κ. Σοκόλ Ολντάσι διέψευσε τις κατηγορίες τ
και τόνισε πως από τις 9 Οκτωβρίου υπήρχε ειδοποίηση για απρόβλεπτα γεωλογικά
φαινόµενα στη σήραγγα Καλιµάς. και τόνισε πως η κατάρρευση του εδάφους έγινε στο
νότιο µέρος της σήραγγας όπου δεν είχε τοποθετηθεί στρώµα σκυροδέµατος και δεν έχει
δοθεί ακόµη στην κυκλοφορία, καθώς παραµένει υπό κατασκευή.
Έρευνα της Gallup για τη διαφθορά στην Αλβανία
Σε δηµοσκόπηση της γνωστής εταιρεία Gallup, τα αποτελέσµατα της οποίας για τη
διαφθορά στις βαλκανικές χώρες δηµοσιεύτηκαν στο Balkan Mοnitor, τονίζεται ότι το
73% των αλβανών πολιτών πιστεύουν ότι στην κυβέρνηση υπάρχει διαφθορά, το 52%
των αλβανών δηλώνουν ότι η διαφθορά παραµένει σοβαρό πρόβληµα για τη χώρα και ότι
πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι πληρώνουν ρουσφέτι για τις υπηρεσίες που ζητούν από το
δηµόσιο. Επίσης, οι 4 στους 10 αλβανούς δηλώνουν ότι έχουν µέλη της οικογένειάς τους
στο εξωτερικό όπου µετανάστευσαν τα πέντε τελευταία χρόνια και ότι ένα πολύ υψηλό
ποσοστό, 64%, δηλώνει ότι βλέπουν την προοπτική τους στο εξωτερικό, δηλαδή θέλουν
να φύγουν. Τέλος η έκθεση του Gallup αναφέρει ότι η υποστήριξη προς την κυβέρνηση
έχει πέσει στο 40% .
Έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας για τη διαφθορά στην Αλβανία
Στις 17 Νοεµβρίου τ.ε., εδόθη στη δηµοσιότητα η ετήσια έκθεση της ∆ιεθνούς
∆ιαφάνειας για το ∆είκτη ∆ιαφθοράς σε 180 χώρες του κόσµου, η οποία κατατάσσει την
Αλβανία στην 95η θέση στον κόσµο, µε δείκτη διαφθοράς 3,2 κατατάσσοντας την
Αλβανία, στην προτελευταία θέση ως προς τη διαφθορά στην περιοχή, µία θέση πριν την
Βοσνία, από την 85η θέση µε δείκτη διαφθοράς 3,4 που ήταν το 2008, ενώ η χώρα είναι
σε χειρότερη θέση ως προς τη διαφθορά από αφρικανικές χώρες, όπως η Ρουάντα και η
Ουγκάντα, που βγήκαν από αιµατηρούς πολέµους και σπαραγµούς. Η έκθεση της
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας έδωσε αφορµή στην αντιπολίτευση, να εκτοξεύσει σοβαρές
κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης. Ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ.
Σαϊµίρ Ταχίρι χαρακτήρισε την Αλβανία «οικογενειακή και προσωπική δηµοκρατία του
Μπερίσα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα αυτή µε τη βοήθεια των παιδιών του και των πελατών
του Μεντίου, Μπαλλίου, Ολντάσι, Μπάσα, Φάζλιτς κ.ά.». ενώ ο Πρόεδρος του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Έντι Ράµα, τόνισε ότι η κακή διακυβέρνηση είχε ως
αποτέλεσµα να καθυστερήσει έως την εσχάτη των προθεσµιών η εξέταση της αίτησης
προς την Ε.Ε. Για την έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας αντέδρασε το ∆ηµοκρατικό
Κόµµα , η εκπρόσωπος του οποίου κα Έρλα Μεχίλι απέδωσε την επιδείνωση της θέσης
της Αλβανίας, µεταξύ άλλων, στους ΄΄πελατειακούς δεσµούς του Ράµα µε επιχειρηµατίες
για την παράνοµη κατασκευή πολυκατοικιών΄΄.
Αντίδραση για την έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας ήρθε όµως και από ευρωπαίους
πρεσβευτές στα Τίρανα. Συγκεκριµένα, οι πρεσβευτές της ∆ανίας, της Γαλλίας, της
Γερµανίας, της Ολλανδίας, της Βρετανίας και η εκπρόσωπος της Σουηδίας, αφού
ενηµερώθηκαν για την έκθεση, έδωσαν στη δηµοσιότητα ανακοίνωση τύπου στην οποία,
αφού τονίζουν ότι η έκθεση είναι από τους πιο αξιόπιστους δείκτες ως προς τη διαφθορά
στις χώρες του κόσµου, επισηµαίνουν ότι η επιδείνωση της θέσης της Αλβανίας

΄΄αποτελεί µια κακή είδηση΄΄, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επειγόντως
αποτελεσµατικών µέτρων για την καταπολέµηση της διαφθοράς στη χώρα.Επίσης, ο
επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στην Αλβανία, πρέσβης κ. Χέλµουθ Λόχαν, δήλωσε
ότι η αύξηση του επιπέδου της διαφθοράς στην Αλβανία είναι “ένα άσχηµο νέο για τη
χώρα”. Ο κ. Λόχαν δήλωσε επίσης ότι «η τελική έκθεση που δηµοσιεύτηκε από την TIA
αποτελεί ένα άσχηµο νέο για τα επίσηµα Τίρανα - εκτός αυτού, οι επιχειρήσεις έρχονται
αντιµέτωπες µε το πρόβληµα της απουσίας διοικητικών δικαστηρίων».
Υποθέσεις διαφθοράς δικαστικών λειτουργών
Η γενική εισαγγελέας της Αλβανίας, κα Ίνα Ράµα, η οποία έχει ζητήσει την καθαίρεση
του δικαστή κ. Κιάνι Χάσα, παρουσίασε στα µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου
∆ικαιοσύνης δίσκο οπτικής ανάγνωσης (DVD), σύµφωνα µε το περιεχόµενο του οποίου
ο κ. Χάσα, ζητούσε χρηµατικά ποσά από τους οικείους των εναγοµένων, όταν
υπηρετούσε στο Ελµπασάν. Η. εισαγγελία ερευνά και για άλλους τέσσερις δικαστές για
τους οποίους έχει υπόνοιες και, αν προκύψουν στοιχεία, θα ακολουθηθεί η ίδια
διαδικασία στο Ανώτατο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης.
“Ξέπλυµα χρήµατος” στην Αλβανία
Η Αρχή Καταπολέµησης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της
Αλβανίας, κρούει για µία ακόµα φορά τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόµενο του
“ξεπλύµατος χρήµατος” στην Αλβανία, το οποίο, καθώς φαίνεται, έχει λάβει µεγάλες
διαστάσεις. Ο επικεφαλής της Αρχής κ. Αρµπέν Ντότσι, σε εισήγησή του ενώπιον της
Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Βουλής, δήλωσε : «Τους δέκα πρώτους µήνες του
2009 στείλαµε στις Μυστικές Υπηρεσίες - SHISH - πληροφορίες για 70 περιπτώσεις για τις
οποίες εµείς είχαµε υπόνοιες ότι γινόταν “ξέπλυµα χρήµατος” ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας και από την Υπηρεσία αυτή ενηµερωθήκαµε για 13 περιπτώσεις στις οποίες
πράγµατι γινόταν “ξέπλυµα χρηµάτων”». Η Αρχή Καταπολέµησης Οικονοµικού
Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, τους πρώτους δέκα µήνες του 2009,
κατάφερε να ΄΄παγώσει΄΄ λογαριασµούς ύψους 3,2 εκατ. ευρώ που προέρχονταν από
παράνοµες δραστηριότητες και να υποβάλλει µηνύσεις για 180 περιπτώσεις
φοροδιαφυγής και “ξεπλύµατος χρήµατος”. Το µαύρο χρήµα “ξεπλένεται” στους τοµείς:
παιδείας, εµπορίας φαρµάκων, οικοδοµών, ξενοδοχειακών µονάδων, αγοράς ακινήτων
κ.α. Επιπλέον, σε έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για το “ξέπλυµα χρήµατος” στα
Βαλκάνια, επισηµαίνεται ότι το παράνοµο χρήµα στην Αλβανία αναµειγνύεται µε τις
∆ηµόσιες ∆απάνες. Η Αλβανία, αναφέρεται στην έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, είναι ο
τερµατικός σταθµός από όπου το παράνοµο χρήµα επανέρχεται στο νόµιµο σύστηµα της
οικονοµίας των ευρωπαϊκών χωρών, αφού προηγουµένως το µαύρο χρήµα έχει
αναµειχθεί µε τα κονδύλια του δηµοσίου και τα κονδύλια διαφόρων δωρητών για
επενδύσεις στο δηµόσιο. Οι τοµείς όπου επενδύεται το παράνοµο χρήµα, σύµφωνα µε
την έκθεση, είναι: στην αγοραπωλησία ακινήτων και γης, κυρίως στις ακτές, στη χηµική
και µεταλλευτική βιοµηχανία, στις εξαγωγές, στην παιδεία σε µορφή ιδιωτικών
πανεπιστηµίων, στο εµπόριο φαρµάκων και στα ιδιωτικά νοσοκοµεία.
Eurochambres:΄΄Η διαφθορά εµποδίζει τις επενδύσεις΄΄
Μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας άλλος ευρωπαϊκός θεσµός, η Ευρωπαϊκή Ένωση
Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων (Eurochambres), σε µελέτη την οποία

παρουσίασε στις Βρυξέλλες το πρώτο δεκαήµερο Νοεµβρίου, ανακοίνωσε ότι η
διαφθορά και η πολιτική και νοµική ανασφάλεια είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια για τις
επενδύσεις στα ∆υτικά Βαλκάνια. Ο ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Σχέσεων της Eurochambres κ.
Dirk Vantyghem δήλωσε ότι: «Η ΕΕ και οι ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων πρέπει να
εντείνουν τη συνεργασία τους για την καταπολέµηση της έλλειψης διαφάνειας και της
αβεβαιότητας του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων
επ’ αµοιβαία ωφελεία των χωρών της περιοχής». Στην ερώτηση για το ποιες χώρες πρέπει
να καταβάλουν µεγαλύτερη προσπάθεια, ο κ. Vantyghem δήλωσε ότι οι χώρες για τις
οποίες είναι πιο απαραίτητες οι µεταρρυθµίσεις είναι το Μαυροβούνιο και η Αλβανία.
Εκτενής η διαφθορά στην Αλβανία σύµφωνα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενήργησε τους πρώτους εννέα µήνες του 2009, το
Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβεβαίωσε απώλειες της τάξεως των 6,9 δις λεκ ή 76 εκατ. δολ.
Οι µεγαλύτερες καταχρήσεις παρουσιάστηκαν στους τοµείς της πώλησης και ενοικίασης
κρατικών περιουσιών, σε ποσό που φτάνει τα 3,2 δις λεκ. Καταχρήσεις έχουν σηµειωθεί,
και στον τοµέα των φόρων, ύψους 2,3 δις λεκ, καθώς επίσης, µεταξύ άλλων, και στους
τοµείς των δηµόσιων διαγωνισµών και των τελωνείων.
Ο γερµανός πρέσβης για τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων
Στις 27 Νοεµβριου τ.ε. ο γερµανός πρέσβη στα Τίρανα κ. Bernd Borchardt, κατα την
επίσκεψη του, µαζί µε τον υπουργό Εσωτερικών κ. Λουλζίµ Μπάσα στο συνοριακό
σηµείο Μουρικιάν στα σύνορα µε το Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι αν δεν εκπληρωθούν
όλα τα κριτήρια που απαιτούνται από την ΕΕ, δεν πρόκειται η Αλβανία, να επωφεληθεί
φιλελευθεροποίησης θεωρήσεων και γρήγορης ενταξιακής πορείας.
Φρατίνι και Ζµπόγκαρ ζητούν φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων για την Αλβανία
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ιταλίας και της Σλοβενίας, κκ Φρατίνι και Ζµπόγκαρ, µε
κοινή τους επιστολή το δεύτερο δεκαήµερο Νοεµβρίου τ.ε., προς τη Σουηδική προεδρία
της Ε.Ε., ζήτησαν να καθοριστεί προκαταρκτική ηµεροµηνία για τη φιλελευθεροποίηση
των θεωρήσεων για την Αλβανία και τη Βοσνία. Μετά τη φιλελευθεροποίηση των
θεωρήσεων για τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια, αναφέρει η επιστολή, ήρθε ο
καιρός η προσοχή να στραφεί προς Αλβανία και Βοσνία.
∆ηλώσεις Φαγιόν στα Τίρανα
Η ευρωβουλευτής από τη Σλοβενία κα Τάνια Φαγιόν δήλωσε στα Τίρανα στις 16
Νοεµβρίου τ.ε., ότι η Αλβανία µπορεί να λάβει την καλή είδηση για τη
φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων το φθινόπωρο του επόµενου έτους, αλλά αυτό
εξαρτάται από τρεις παράγοντες: την επιστροφή του πολιτικού διαλόγου, την
καταπολέµηση της διαφθοράς και του εγκλήµατος και την ανεξαρτησία των θεσµών.
Επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδoς κ. ∆ηµήτρη
∆ρούτσα στα Τίρανα
Το σύνολο σχεδόν των αλβανικών ΜΜΕ αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. ∆ρούτσα στα Τίρανα στις 21 Νοεµβρίου τ.ε.,
εστιάζοντας κυρίως, στο µήνυµα του έλληνα ΑΝΥΠΕΞ υπέρ της ένταξης της Αλβανίας
και των άλλων χωρών της ∆υτικής Βαλκανικής στην Ε.Ε. µε χρονικό ορίζοντα το 2014.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, κ. Μπαµίρ Τόπι στη συνάντησή του µε τον
έλληνα ΑΝΥΠΕΞ τόνισε ότι η Αλβανία έχει επιδείξει και συνεχίζει να επιδεικνύει
επιµονή στην πορεία εκπλήρωσης των κριτηρίων για να γίνει µέλος της ευρωπαϊκής
οικογένειας, έχοντας συνείδηση πως αυτή η πορεία δεν είναι εύκολη και πως πολλές
προκλήσεις πρέπει να αντιµετωπιστούν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του µε τον κ.
∆ρούτσα ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Σαλί Μπερίσα δήλωσε ότι η αλβανική
κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να απαντήσει µε µεγάλη σοβαρότητα στο
ερωτηµατολόγιο που προετοιµάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αλβανία. Οι δυο
πολιτικοί τόνισαν ότι οι πολιτικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών και κυβερνήσεων είναι
εξαίρετες και φιλικές σε όλα τα επίπεδα και υποστήριξαν την αµοιβαία δέσµευση των
δύο κυβερνήσεων για την περαιτέρω ενδυνάµωση και διεύρυνση των σχέσεων και στο
µέλλον προς όφελος των δύο γειτονικών και φιλικών λαών.
Επίσκεψη Πτ∆ κ. Μπαµίρ Τόπι στη Ρώµη
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας κ. Μπαµίρ Τόπι, συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη
Κορυφής του FAO, στις 17 Νοεµβρίου τ.ε. όπου συναντήθηκε µε τον Πάπα Βενέδικτο
16ο στους χώρους του FAO. Ο Πρόεδρος Τόπι εξήρε τις πολύ καλές ιστορικές σχέσεις
της Αλβανίας µε το Βατικανό και ευχαρίστησε τον Πάπα ΄΄για την πολύτιµη βοήθεια και
το ρόλο που παίζει το Βατικανό και η Καθολική Εκκλησία στην ψυχική και ηθική
αναγέννηση των αλβανών πιστών΄΄, και κάλεσε τον Πάπα Βενέδικτο να επισκεφτεί την
Αλβανία. Επίσης, ο Πρόεδρος Τόπι, συναντήθηκε µε τον ιταλό Πρωθυπουργό κ. Σίλβιο
Μπερλουσκόνι και µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ κ. Μπαν Κι Μουν.
Ο Πτ∆ Μπαµίρ Τόπι στη Γαλλία για το Φόρουµ του Κρανς Μοντάνα
Ο Προεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, κ Μπαµίρ Τόπι, έλαβε µέρος στο ετήσιο
Φόρουµ του Κρανς Μοντάνα, το οποίο φέτος πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι, από 12-13
Νοεµβρίου 2009 µε θέµα ΄΄Ο Κόσµος µετά το G-20, η παγκόσµια διακυβέρνηση και η
καταπολέµηση του διεθνούς εγκλήµατος΄΄.
∆ιήµερη επίσκεψη Μέτα στο Κοσσυφοπέδιο
Επίσηµη επίσκεψη στο Κοσσυφοπέδιο, µετά από σχετική πρόσκληση του οµολόγου του
κ. Σκεντέρ Χυσένι, πραγµατοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, κ. Ιλίρ
Μέτα, στις 25 και 26 Νοεµβρίου τ.ε., κατα την οποία συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο του
Κοσσυφοπεδίου κ. Φατµίρ Σεϊντίου, τον Πρωθυπουργό Χασίµ Θάτσι, τον πρόεδρο της
Βουλής κ. Γιακούπ Κρασνίκι και τον οµόλογό του κ. Σκεντέρ Χυσένι. Στις συναντήσεις
αυτές, διαπιστώθηκε ότι οι οικονοµικές και εµπορικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο
χωρών, αυξάνονται κάθε χρόνο. Κατά την επίσκεψη υπεγράφη το Πρωτόκολλο
Συνεργασίας µεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών και τονίστηκε ότι ο συντονισµός
που υπάρχει µεταξύ των δύο υπουργείων θα συνεχιστεί.
Ο Μέτα στην Αθήνα στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου για τη διάσκεψη του ΟΑΣΕ
Επίσηµη επίσκεψη στην Αθήνα στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου τ.ε, θα πραγµατοποιήσει ο
αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης και ΥΠΕΞ κ. Ιλίρ Μέτα, προκειµένου να
συµµετάσχει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου του ΟΑΣΕ, την προεδρία του
οποίου µέχρι το τέλος του έτους έχει η Ελλάδα

Επίσκεψη του ΥΠΕΞ Ιλίρ Μέτα στο Μαυροβούνιο
Στο πλαίσιο επίσηµης επίσκεψής του στο Μαυροβούνιο ο αντιπρόεδρος και Υπουργός
Εξωτερικών της Αλβανίας, κ. Ιλίρ Μέτα, συναντήθηκε στην Ποντγκόριτσα µε τον
Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου κ. Μίλο Τζουκάνοβιτς. στις 8 Νοεµβρίου τ.ε.. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μέτα αναφέρθηκε στις δυνατότητες οικονοµικής
συνεργασίας, στους τοµείς των υποδοµών και της Ενέργειας, ενώ οι δύο Υπουργοί,
συµφώνησαν συµφώνησαν για τη σύναψη κοινής στρατηγικής για την πορεία των δύο
χωρών προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
O ΥΠ.ΕΞ. κ. Ιλίρ Μέτα στις Βρυξέλλες
Επίσηµη επίσκεψη στις Βρυξέλλες, πραγµατοποίησε ο αντιπρόεδρος της αλβανικής
κυβέρνησης και ΥΠ.ΕΞ. κ. Ιλίρ Μέτα για τα θέµατα σχετικά µε τη φιλελευθεροποίηση
των θεωρήσεων και την αίτηση της Αλβανίας να λάβει καθεστώς χώρας υποψήφιας προς
ένταξη στην Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος
της αλαβνικής κυβέρνησηςκαι ΥΠΕΞ κ. Ιλίρ Μέτα συναντήθηκε µε τον εισηγητή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία Νικόλαο Χουντή καθώς .και µε τον Γενικό
Γραµµατέα του ΝΑΤΟ κ. Άντερς Φογκ Ράσµουσεν.
O ΥΠ.ΕΞ. κ. Ιλίρ Μέτα στο Βουκουρέστι
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ΥΠΕΞ κ. Ιλίρ Μέτα, συναντήθηκε µε τον ιταλό
οµόλογό του Φράνκο Φρατίν, στο περιθώριο των εργασιών της Πρωτοβουλίας για την
Κεντρική Ευρώπη που πραγµατοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 13 και 14 Νοεµβρίου
τ.ε..Ο ιταλός ΥΠΕΞ, τόνισε ότι η χώρα του θα στηρίξει την αλβανική κυβέρνηση στις
µεταρρυθµίσεις που αυτή κάνει και θα κάνει ενόψει της προσπάθειάς της για ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Στόχος της Ιταλίας, σύµφωνα µε το κ. Φρατίνι, είναι να δει τη ∆υτική
Βαλκανική στην Ε.Ε. το συντοµότερο δυνατόν. Η απόφαση για τη φιλελευθεροποίηση
των θεωρήσεων για τους αλβανούς πολίτες, σύµφωνα µε τον κ. Φρατίνι, θα ληφθεί πολύ
σύντοµα το 2010. Ο κ. Μέτα διαβεβαίωσε τον Φρατίνι για την αποφασιστικότητα των
Τιράνων να εκπληρώσει η Αλβανία τους όρους της Ε.Ε. και τον ευχαρίστησε για την
ισχυρή υποστήριξη που παρέχει η Ιταλία.
Επίσκεψη Ροµπέρτο Μαρόνι στα Τίρανα
Επίσκεψη στα Τίρανα στις 17 Νοεµβρίου τ.ε., πραγµατοποίησε ο ιταλός υπουργός
Εσωτερικών κ. Ροµπέρτο Μαρόνι ο οποίος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου
µε τον αλβανό οµόλογό του κ. Λουλζίµ Μπάσα. υποστήριξε ότι η Ε.Ε. θα µπορούσε να
αποφασίσει τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων αδειών εισόδου (visa) για τους
πολίτες της Αλβανίας ακόµα και εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009. Ο ιταλός
υπουργός τόνισε πως τη στάση του αυτή θα την κρατήσει και στη συνεδρίαση του
Συµβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών στις Βρυξέλλες ενώ τόνισε ότι τα Τίρανα έχουν
κάνει πρόοδο στην εκπλήρωση των προβλεπόµενων κριτηρίων. Από την πλευρά του ο
αλβανός υπουργός κ. Μπάσα, ενηµέρωσε τον ιταλό οµόλογό του σχετικά µε το θέµα της
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος και αναφέρθηκε στην ασφάλεια των
συνοριακών σταθµών, τονίζοντας την εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων συνοριακού
ελέγχου και τη σύνδεση αυτών των συστηµάτων σε πραγµατικό χρόνο µε την
INTERPOL. Ο ιταλός υπουργός συναντήθηκε επίσης µε τον Πρωθυπουργό κ Σαλί
Μπερίσα και τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Μπουγιάρ Νισάνι.

Το Συµβούλιο της Ε.Ε. ζητά τη γνωµοδότηση της Επιτροπής για την αίτηση της
Αλβανίας
Το Συµβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. έδωσε ατις 16 Νοεµβρίου τ.ε το “πράσινο φως” στην
Επιτροπή να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο, της εξέτασης της αίτησης της Αλβανίας
για πλήρη ένταξη της στην ΕΕ. Στην απόφαση του Συµβουλίου της Ε.Ε. αναφέρεται ότι
΄΄το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ε.Ε. Αυτό εξαρτάται από την
πρόοδο της κάθε χώρας και από την προσπάθεια που θα καταβάλει για να εκπληρώσει τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης και τα σηµεία της Συµφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης΄΄.
ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, κ.Σαλί Μπερίσα προέβη σε δηµόσιες δηλώσεις και
χαιρέτισε την απόφαση αυτή του Συµβουλίου της Ε.Ε., ενώ ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι, δήλωσε πως αυτή η σηµαντική απόφαση είναι µια ένδειξη
θετικής αξιολόγησης και εµπιστοσύνης στις σοβαρές προσπάθειες της Αλβανίας και των
πολιτών της να προσχωρήσουν στην Ε.Ε.
Η κα Εντίρα Μπουσάτι νέα επικεφαλής του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου
Το αλβανικό κοινοβούλιο, στη συνεδρίαση του της 5ης Νοεµβρίου τ.ε., τοποθέτησε την
κ. Εντίρα Μπουσάτι επικεφαλής του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου, στη θέση
της κ. Μεσίλα Ντόντα, η οποία εξελέγη βουλευτής, ενώ εξέλεξε επίσης τη δηµοσιογράφο
κα Σουέλα Μούστα σε αντικατάσταση του έτερου µέλους του Συµβουλίου κ. Ντετάρ
Χύσι, η θητεία του οποίου είχε λήξει. Η κ. Εντίρα Μπουσάτι, νοµικός στο επάγγελµα,
από το 2005 εργάστηκε ως σύµβουλος του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης του
∆ηµοκρατικού Κόµµατος, κ. Ιλίρ Ρουσµάιλι, ενώ από το Σεπτέµβριο του 2008 εργαζόταν
ως σύµβουλος του Πρωθυπουργού για νοµικά θέµατα.
Ευχετήριο µήνυµα Πτ∆ Τόπι προς τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο
Ευχετήριο µήνυµα στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, µε την ευκαιρία των 80ών
γενεθλίων του, απέστειλε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, κ. Μπαµίρ Τόπι,
στο οποίο αναφέρονταν:«Έχοντας υπόψη τη µακρά και πολύτιµη δραστηριότητά σας στην
υπηρεσία του Κυρίου και της Αγίας Γραφής για τη διαφύλαξη και περαιτέρω εµπλουτισµό
των πνευµατικών αξιών και αρετών, θα ήθελα την ξεχωριστή αυτή ηµέρα για Σας, να
εκφράσω για µία ακόµα φορά την υψηλή µου εκτίµηση για την προσφορά και τη δράση σας
στην Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Χάρη στην προσφορά τη δική σας και
άλλων πιστών, στη χώρα αναστήθηκε η θρησκευτική πίστη την οποία είχε απαγορεύσει µε
νόµο η κοµµουνιστική δικτατορία».
Ζηµιές στην κατοικία του δηµάρχου Χειµάρρας
Τα ξηµερώµατα της Κυριακής, 15 Νοεµβρίου τ.ε, η κατοικία του δηµάρχου Χειµάρρας
και προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασίλη Μπολάνου υπέστη ζηµιές από έκρηξη
εκρηκτικής ουσίας. Ανεπίσηµες πηγές της αστυνοµίας Αυλώνας, έκαναν λόγο για έκρηξη
που σηµειώθηκε κοντά στο σπίτι του κ. Μπολάνου στη Χειµάρρα, προσθέτουν όµως ότι
στόχος της ενέργειας δεν ήταν η κατοικία του. Από τις ανακρίσεις προκύπτει ότι τα αίτια
του περιστατικού έχουν σχέση µε διένεξη µεταξύ οικογενειών. Σύµφωνα µε πηγές της
αστυνοµίας Χειµάρρας, µερικές οικογένειες διαφωνούσαν µεταξύ τους για το άνοιγµα
ενός δρόµου στη συνοικία τους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι κκ Κυριάκος Μπολάνος
και Ναπολέων Ρόντος είχαν διαµάχη µε τους κκ Νίκο Γκόρο και Πάνο ∆ηµαλέξη. Η

αστυνοµία πιστεύει ότι οι δύο πρώτοι τοποθέτησαν εκρηκτικά στη γέφυρα που
χρησιµοποιούσαν οι δύο άλλες οικογένειες. Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάµια µερικών
σπιτιών, µεταξύ των οποίων και του κ. Μπολάνου.
∆υσφορία για την στρατιωτική βάση της Σερβίας στην Νότια Σερβία
Μερίδα του αλβανικού τύπου εξέφρασε δυσφορία για την εγκατάσταση σερβικής
στρατιωτικής βάσης στη Νότια Σερβία σε περιοχή όπου κατοικούν και αλβανοί,
προβάλλοντας παράλληλα τις αντιδράσεις από το Κόσοβο, τα Σκόπια και τους ίδιους
τους αλβανούς στη Νότια Σερβία.
Aνυπόγραφες προκηρύξεις οι οποίες καλούσαν τους πολίτες σε διαµαρτυρίες
To βράδυ της 27ης Νοεµβρίου τ.ε., στην πόλη Λατς, 50 χλµ. βορείως των Τιράνων,
κυκλοφόρησαν ανυπόγραφες προκηρύξεις οι οποίες καλούσαν τους πολίτες σε
διαµαρτυρίες και εξέγερση, λόγω των υψηλών τιµών, της αναµενόµενης αύξησης της
τιµής του ρεύµατος, της ανεργίας, της έλλειψης τάξης, του ιδιοκτησιακού ζητήµατος και
της κακής κατάστασης των δρόµων.
Εορτασµός εθνικής επετείου Αλβανίας
Ξεχωριστά γιόρτασαν για µία ακόµη φορά, η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση την εθνική
εορτή της Αλβανίας. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι και ο
Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα κατέθεσαν σις 28 ΜΝοεµβρίου τ.ε. λουλούδια στο
Ηρώο των Πεσόντων του Έθνους, ενώ ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. Έντι
Ράµα τίµησε την 28η Νοεµβρίου στην Αυλώνα, την πόλη όπου κηρύχθηκε η
ανεξαρτησία, ενώ τόσο ο κ. Ράµα, όσο και ο αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης κ.
Ιλίρ Μέτα κατέθεσαν λουλούδια στο Ηρώο των Πεσόντων στις 29 Νεοεµβρίου τ.ε. Το
∆ηµοκρατικό Κόµµα, θεωρεί εθνική εορτή της Αλβανίας την 28η Νοεµβρίου, επέτειο
ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης της Αλβανίας, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόµµα θεωρεί
εθνική εορτή τόσο την 28η Νοεµβρίου, ηµέρα ίδρυσης του ανεξάρτητου αλβανικού
κράτους το 1912, όσο και την 29η Νοεµβρίου, ηµέρα της απελευθέρωσης της Αλβανίας
από το φασισµό το 1944.
Η σλάβικη µειονότητα ζητά σχολεία για την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας
Η σερβοµαυροβούνια µειονότητα που ζει στηηµ πόλη Σκόδρα στη Βόρειο Αλβανία,
ζητά σχολεία στη µητρική της γλώσσα. Για το σκοπό αυτό, αντιπροσωπεία του Συλλόγου
της σερβοµαυροβούνιας µειονότητας της Σκόδρας, µε επικεφαλής τον πρόεδρό της κ.
Μπουρχάν Τσουλίκι, επισκέφθηκαν την Ποντγκόριτσα όπου έγιναν δεκτοί από τον
Πρωθυπουργό κ. Μίλο Τζουκάνοβιτς. Στη συνάντηση συζητήθηκε η κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η µειονότητα αυτή στην Αλβανία και η επιτροπή του ζήτησε να
παρέµβει στην αλβανική κυβέρνηση ώστε να ανοίξουν σχολεία όπου τα παιδιά της
µειονότητας αυτής θα µπορούν να διδάσκονται στην µητρική τους γλώσσα. Ο κ.
Τζουκάνοβιτς, υποσχέθηκε ότι τα αιτήµατα του Συλλόγου θα τεθούν στις συναντήσεις
µεταξύ των δύο κυβερνήσεων και ελπίζει να ικανοποιηθούν χάρη στις πολύ καλές
σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των δύο χωρών.

Κρούσµατα της νέας γρίπης σε δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια των Τιράνων
Σύµφωνα µε πηγές του αλβανικού Υπουργείου Υγείας και του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας
Υγείας, 121 αλβανοί πολίτες προσβλήθηκαν τον Νοέµβριο τ.ε., από τη νέα γρίπη ΑΗ1Ν1
εκ των οποίων, το 90% πάσχουν από νέα γρίπη ελαφράς µορφής, ενώ ταυτόχρονα,
σηµειώθηκε αύξηση των λοιµώξεων στο αναπνευστικό σύστηµα κατά 15%, σε σύγκριση
µε την περυσινή χρονιά. Σε δύο τουλάχιστον σχολεία των Τιράνων, δηµοτικά και
γυµνάσια, και σε ένα σχολείο του νοµού Ματ στη Βόρεια Αλβανία, παρατηρήθηκε
µεγάλη αύξηση των περιστατικών κοινής γρίπης, ενώ σε ένα τουλάχιστον από αυτά, στο
τουρκικό κολέγιο Τιράνων, οι αρχές έχουν υπόνοιες ότι µαθητές προσβλήθηκαν από τον
ιό της νέας γρίπης. Σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή Πολιτικών Υγιεινής στο Υπουργείο
Υγείας, κ. Πελούµπ Πιπέρο, µπορεί να υπάρχουν κρούσµατα της νέας γρίπης µεταξύ των
πολιτών, ωστόσο πιο ανησυχητική παραµένει η µεγάλη εξάπλωση της κοινής
γρίπης.Καθηµερινά, σηµειώνουν οι ε/φ, σηµειώνονται 2-3 νέα κρούσµατα της νέας
γρίπης. Το Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας, αναφέρει ότι η κοινή γρίπη στην Αλβανία έχει
προσβάλει πάνω 11.000 άτοµα σε όλη τη χώρα.
Ολοσέλιδο της ε/φ Shqip για τις εξελίξεις στην ελληνική εθνική µειονότητα
Η εφηµερίδα Shqip δηµοσίευσε ολοσέλιδο αφιέρωµα στις εξελίξεις στην ελληνική
µειονότητα στην Αλβανία στις 11 Νοεµβρίου τ.ε. Το µεγαλύτερο µέρος του θέµατος
καταλαµβάνει συνέντευξη που έδωσε σε δηµ/φο της εφηµερίδας, ο κ. Παναγιώτης
Μπάρκας, πρώην βουλευτής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ το 1991 και νυν καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Αργυροκάστρου. Ο κ. Μπάρκας χαρακτηρίζει τη διαµάχη που έχει
ξεσπάσει στις γραµµές της µειονότητας ως ΄΄µάχη΄΄ µεταξύ των πολιτικών οµάδων στις
ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑ∆ µε σύστηµα αναφοράς τα αλβανικά κόµµατα
που κυβερνούν τη χώρα. Οι σηµερινές εξελίξεις στην ΟΜΟΝΟΙΑ, σύµφωνα µε τον
Μπάρκα, δεν αφορούν τα απλά µέλη της Οργάνωσης, δηλαδή την ελληνική µειονότητα,
αλλά τις πολιτικές οµάδες που έχουν σφετερισθεί τις ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του
ΚΕΑ∆, σφετερισµός που συνοδεύτηκε µε διάσπαση της ελληνικής µειονότητας, µε
σηµείο αναφοράς τις πολιτικές πεποιθήσεις. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, γράφει ο
Μπάρκας, πρωταρχικό ρόλο έπαιζαν οι σχέσεις που η πολιτική αυτή ηγεσία
αποκαθιστούσε µε την κυβέρνηση των Τιράνων. Συνεπώς, η πολιτική δραστηριότητα
των ηγετικών πολιτικών οµάδων της µειονότητας ακολουθούσε τα συµφέροντα των
αλβανικών πολιτικών κοµµάτων που έρχονταν στην κυβέρνηση στα Τίρανα.
Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων των Τιράνων προς τη µειονότητα, συνεχίζει ο
Μπάρκας, έχει περισσότερη σχέση µε τα συµφέροντα που τα Τίρανα έχουν προς την
Αθήνα παρά µε το πολιτικό βάρος της ίδιας της µειονότητας. Θέτοντας υπο έλεγχο την
πολιτική ηγεσία της µειονότητας µε τη βοήθεια των προνοµίων της εξουσίας που
παραχωρούσαν στους εκπροσώπους της, οι εκάστοτε κυβερνήσεις των Τιράνων ΄΄έχουν
λύσει το πρόβληµα της ικανοποίησης των εθνικών δικαιωµάτων της µειονότητας΄΄, ενώ η
ίδια η πολιτική ηγεσία της µειονότητας, συνεχίζει ο Μπάρκας, συχνά έκανε παζαρέµατα
µε τα δικαιώµατα αυτά. Η ουσία της διάσπασης στη µειονότητα, σύµφωνα µε τον
Μπάρκα, έγκειται στο γεγονός ότι τα κυβερνητικά κόµµατα στα Τίρανα, συγκεκριµένα
σήµερα το ∆Κ, επιδιώκει οι υποστηρικτές του στη µειονότητα να ελέγξουν και την
ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Οι αντιµαχόµενες οµάδες στην ΟΜΟΝΟΙΑ, γράφει ο
Μπάρκας, επιδιώκουν να δώσουν λύση στο θέµα της επικράτησης στην ηγεσία, πριν η

κυβέρνηση της Αθήνας στρέψει την προσοχή της προς τις εξελίξεις στη µειονότητα, διότι
γνωρίζουν ότι η Αθήνα θα συνεργαστεί µε εκείνη την οµάδα η οποία ελέγχει ντε φάκτο
την οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ανεξάρτητα πώς αναδείχθηκε στην ηγεσία.
Στη συνέχεια ο Μπάρκας γράφει ότι µε τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην
Αλβανία υλοποήθηκε η αλλαγή που από καιρό είχε σχεδιάσει ο Μπερίσα: έθεσαν τέρµα
στην απόλυτη εξουσία του Βαγγελη Ντούλε στην ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑ∆. Ο Μπερίσα,
σύµφωνα µε τον Μπάρκα, ώθησε εναντίον του Ντούλε στελέχη του ΚΕΑ∆ τα οποία ο
ίδιος ο Ντούλες είχε προωθήσει και στηρίξει.
Αναφορικά µε τη συµµετοχή του Σπύρου Ξέρρα στην κυβέρνηση Μπερίσα, ο Μπάρκας
γράφει ότι δεν πρόκειται για συµµετοχή εκπροσώπου της µειονότητας στην κυβέρνηση
Μπερίσα, αλλά για συµµετοχή ενός υπουργού ελληνικής εθνικότητας. Τα θέµατα που
καλύπτει το υπουργείο του, σύµφωνα µε το Μπάρκα, δεν έχουν καµία σχέση µε τα
προβλήµατα της µειονότητας, πιο πολύ ενδιαφέρουν την Αλβανία για την επίλυση του
προβλήµατος της ανεργίας σε σχέση και µε τη µετανάστευση. Οι περισσότεροι
µετανάστες βρίσκονται στην Ελλάδα και συµφέρει την Αλβανία να έχει υπουργό
Εργασίας ελληνικής καταγωγής. Η υπουργοποίηση ενός έλληνα στην Αλβανία, σύµφωνα
µε τον Μπάρκα, είναι θετικό γεγονός, αλλά το γεγονός ότι το ∆Κ επιδιώκει να
προωθήσει τους οπαδούς του στην ηγεσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ καθιστά τη µειονότητα
υποτελή και την οδηγεί σε απώλεια της εθνικής της ταυτότητας, µε συνέπειες οι οποίες
θα είναι πιο σοβαρές και από εκείνες που προξένησε στη µειονότητα το κοµµουνιστικό
καθεστώς.
Η ε/φ Shqip φιλοξενεί στην ίδια σελίδα ένα δεύτερο άρθρο αφιερωµένο στην ΟΜΟΝΟΙΑ
και το ΚΕΑ∆, όπου ο συνεργάτης της στο Αργυρόκαστρο Ένγκελ Σεργιάνι γράφει ότι οι
πολιτικές ηγεσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑ∆ έχουν διασπαστεί σε δύο οµάδες οι
οποίες ακολουθούν δύο διαφορετικές γραµµές που τους συνιστούν, τη µία η κυβέρνηση
των Αθηνών και µία άλλη η ισχυρή ελληνική διασπορά ανά τον κόσµο. Στη συνέχεια η
ε/φ αναφέρει απόψεις του έλληνα µειονοτικού δηµ/φου Χρηστάκη Τζια, ο οποίος γράφει
ότι η ελληνική µειονότητα δεν είναι ακόµα ξεκάθαρη ως προς το τι ζητά, δε γνωρίζει
ακόµα τι να ζητήσει από την Αθήνα, δε γνωρίζει πώς η Αθήνα θέλει αυτή τη µειονότητα,
ευρωπαϊκή και ολοκληρωµένη ή µειονότητα µε µεσαιωνική νοοτροπία. Η ε/φ αναφέρει
και τις απόψεις του επάρχου Κάτω ∆ρόπολης και ταυτόχρονα προέδρου του
παραρτήµατος ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αργυροκάστρου ∆ηµήτρη Μαλούκη, ο οποίος υποστηρίζει
ότι η ελληνική µειονότητα έχει το κόµµα της, το ΚΕΑ∆ και ότι δεν αποδέχεται και δεν
υποστηρίζει τις επιθυµίες µερικών ατόµων. Τέλος, η ε/φ αναφέρεται και σε δηλώσεις του
επάρχου Φοινίκης και πρώην βουλευτή Ζήσου Λούτση, ο οποίος είναι της άποψης ότι η
ΟΜΟΝΟΙΑ θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και να µετατραπεί σε εκλογικό κόµµα.

