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Δγθξίζεθαλ ζηηο 13 επηεκβξίνπ η.ε., νη ηξνπνινγίεο ηνπ λφκνπ «πξνζηαζίαο ησλ μέλσλ
επελδχζεσλ» κε ηηο νπνίεο ζσξαθίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο
γηα ηηο ζεκαληηθέο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Αιβαλία. Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα θαηήγγεηιε
ηηο λέεο ηξνπνινγίεο, σο ππνζθάπηνπζεο ην δηθαίσκα «γηα δίθαηε δίθε», θαη φηη εηζάγεη
δπζκελείο δηαθξίζεηο ελαληίνλ ησλ αιβαλψλ επηρεηξεκαηηψλ, νη εθπξφζσπνη ησλ νπνίσλ
δήηεζαλ ηελ επέθηαζε ησλ λέσλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ θαη γηα ηηο εγρψξηεο
επηρεηξήζεηο. Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα, ήηαλ αληίζεην εηδηθά ζην άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ
πνπ πξνβιέπεη φηη ην θξάηνο ζα παξέρεη πξνζηαζία ζε μέλνπο επελδπηέο πνπ έρνπλ
επελδχζεη πάλσ απφ 10 εθ. επξψ απφ ηηο αμηψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ νηθνπέδσλ, ην
νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, παξέρεη θάιπςε
ζε μέλνπο ΄΄πειάηεο΄΄ ηεο θπβέξλεζεο, φπσο ν βφζληνο επηρεηξεκαηίαο θ. Νηακίξ
Φάδιηηο, νη νπνίνη “επηδηψθνπλ λα ΄΄αξπάμνπλ΄΄ πεξηνπζίεο ηνπ αιβαληθνχ δεκνζίνπ”
Σξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ γηα ηε δίσμε ηνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο
Καηεηέζεζαλ ζηε Βνπιή ζηηο 21 επηεκβξίνπ η.ε., νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λφκν
γηα ηελ «θαηαπνιέκεζε μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο»,
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηφζν νη ηξάπεδεο φζν θαη ηα κε ηξαπεδηθά νηθνλνκηθά ηδξχκαηα
ζα ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηε “Γεληθή Γηεχζπλζε
Καηαπνιέκεζεο Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», ζρεηηθά κε ηνπο αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ θαη ηα
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία
δηαζέηνπλ πιένλ ηνπ ελφο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηνπ
ινγαξηαζκνχ.
Σν Κόζνβν δεηά ην ιηκάλη ηνπ ελγθίλ ζηε Λέδα
Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. Φαηκίξ Λίκατ, δήισζε ζην BBC ζηηο 23
επεκβξίνπ η.ε., φηη εκπεηξνγλψκνλεο απφ ην Κφζνβν θαη ηελ Αιβαλία ζπδεηνχλ ηηο
ιεπηνκέξεηεο ππνγξαθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Κνζφβνπ θαη Αιβαλίαο γηα ηελ
παξαρψξεζε ζην Κφζνβν ηνπ ιηκαληνχ ηνπ ελγθίλ θνληά ζηε Λέδα ζηε Βφξεηα
Αιβαλία, κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο
πνιηηηθήο ππφζρεζεο πνπ έδσζε πξηλ απφ 4 ρξφληα ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ.
αιί Μπεξίζα πξνο ην Κφζνβν, γηα παξαρψξεζε ηνπ ιηκέλνο.
Νέα ζπκθσλία κε ηελ θαλαδηθή πεηξειατθή εηαηξεία Stream Oil
Δγθξίζεθε απφ ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, ην ζρέδην ηεο εηαηξείαο Stream Oil γηα
εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε
αλαθνίλσζε ζηηο 21 επηεκβξίνπ η.ε., ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαλαδηθήο εηαηξείαο θ.
σηήξηνπ Καπνηά. Ζ ζπκθσλία, ππεγξάθε απφ ηνλ Δζληθφ Φνξέα Φπζηθψλ Πφξσλ εμ
νλφκαηνο ηνπ αιβαληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θαη πξνβιέπεη ηελ
νξηζηηθή θαη επίζεκε έγθξηζε γηα ηηο πεηξειαηνθφξεο πεξηνρέο Μπαιο – Υεθάι,
Σζάθξαλ – Μφιατ θαη Γθνξίζη – Κνηζνχι (ζηνπο λνκνχο Φίεξη θαη Μπεξαηίνπ). ηα
ζρέδηα ηεο εηαηξείαο, είλαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ

πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ. ε ζρφιηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, επηζεκάλζεθε φηη δελ ππήξμε
ζρεηηθή επίζεκε αλαθνίλσζε απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ελψ ηνλίζηεθε
ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη πξηλ ιίγν θαηξφ ε αιβαληθή θπβέξλεζε είρε θαηεγνξεζεί φηη
επλφεζε ηνλ ζχδπγν ηεο βνπιεπηνχ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο θαο Αικπάλα Βφθζη, ν
νπνίνο εξγάδεηαη σο δηαρεηξηζηήο ηεο Stream Oil, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη δηθαηψκαηα
γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζηε ρψξα.
πλάληεζε Πξσζππνπξγνύ ηεο Αιβαλίαο, κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ΣΑΡ
Ο αγσγφο αεξίνπ ΣΑΡ (Trans-Adriatic Pipeline) θαη ν ξφινο ηεο Αιβαλίαο ζην ζρέδην
απηφ απνηέιεζε ην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί
Μπεξίζα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξεηψλ, επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ
ήηαλ ν δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Statoil, θ. Κηέηηι Σνχλγθιαλη. Γηα κία αθφκα θνξά νη
δχν πιεπξέο επαλέιαβαλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο λα πξνρσξήζνπλ κε ην έξγν. O θ.
Σνχλγθιαλη ελεκέξσζε ηνλ θ. Μπεξίζα γηα ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ έξγνπ θαη
πξφζζεζε φηη ζχληνκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνηλή ζπλάληεζε γηα ηελ ππνγξαθή
κλεκνλίνπ κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα «πεξάζεη» ν
αγσγφο ν νπνίνο ζα μεθηλάεη απφ ην Αδεξκπατηδάλ, θαη ζα παξέρεη αέξην κέζσ Ηηαιίαο,
Διιάδαο, Σνπξθίαο θαη πηζαλφλ ηεο Αιβαλίαο.
Δλδηαθέξνλ Gazprom γηα έξεπλεο ζηε ιίκλε ηεο θόδξαο ζην Μαπξνβνύλην
χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο 17εο επηεκβξίνπ η.ε., ε ξσζηθή εηαηξεία Gazprom έρεη
εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα μεθηλήζεη έξεπλεο γηα πεηξέιαην θαη αέξην ζηελ πεξηνρή
Σζξκλίηζα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, θνληά ζηε ιίκλε ηεο θφδξαο ε νπνία απνηειεί ζχλνξν
κε ηελ Αιβαλία, θαζψο θαη ζε κηα άιιε πεξηνρή ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, θνληά ζηα ζχλνξα
κε ηε Βνζλία. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Gazprom, δηαζέηνπλ ζηνηρεία θαη έρνπλ ιφγνπο
λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζηηο δχν απηέο
κεζνξηαθέο δψλεο θαη πηζαλνινγνχλ επέθηαζε ησλ εξεπλψλ θαη εληφο ηνπ αιβαληθνχ θαη
βνζληαθνχ εδάθνπο αληίζηνηρα, κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο
πεξηνρέο.
ηελ ππξεληθή ελέξγεηα αλαθέξζεθε ζε νκηιία ηνπ ζηε Wall Street ν θ. Μπεξίζα
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο αλαθέξζεθε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ.
αιί Μπεξίζα, ζηελ νκηιία ηνπ ελψπηνλ εθπξνζψπσλ κεγάισλ εηαηξεηψλ θαη επελδπηψλ
ζηε Wall Street, ζηηο 22 επηεκβξίνπ η.ε, ε νπνία απνηειεί “ηνλ πιένλ ζηαζεξφ θαη πην
πινχζην πφξν ελέξγεηαο” χκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα
παξαρζεί απφ ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζα πξννξίδεηαη γηα εμαγσγή, θπξίσο ζηελ Ηηαιία.
Αίηεκα γηα αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ηηο 2 επηεκβξίνπ η.ε., μεθίλεζε ε δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε αχμεζεο ηεο ηηκήο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ πξφηαζε γηα ηηο
λέεο ηηκέο επηδφζεθε ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, ν νπνία δελ δεκνζίεπζε ην χςνο
απηψλ ησλ ηηκψλ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ηειηθή απφθαζε, ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
κήλεο θαη ζα πξνεγεζνχλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο εηαηξείεο θαη κε ηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ. Ζ απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ζα ιεθζεί ηνλ Γεθέκβξην θαη ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηνλ
Ηαλνπάξην, αθνχ επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.

Γειώζεηο Πόιιν γηα ην ζέκα ησλ αδεηώλ 3G
H αιβαληθή θπβέξλεζε, δε ζθνπεχεη πξνο ην παξφλ λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ησλ
ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Αιβαλία (AMC-Cosmote, Vodafone,
Eagle Mobile θαη Plus), λα κε ρνξεγεζεί κφλν κία άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηε λέα
ηερλνινγία 3G. Ο Τπνπξγφο Σερλνινγίαο θαη Δλεκέξσζεο θ. Γθεληο Πφιιν, ζε δήισζε
ηνπ ζηηο 27 επηεκβξίνπ η.ε., αλέθεξε φηη ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Αξρήο Ζιεθηξνληθψλ
θαη Σαρπδξνκηθψλ Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ρνξήγεζε κίαο θαη κφλν άδεηαο 3G, δηάξθεηαο
15 εηψλ, ζηελ ηηκή ησλ 12,5 εθαη. Δπξψ. Παξάιιεια, ν θ. Πφιιν δήισζε φηη δε ζα
ππάξμνπλ ζπλζήθεο κνλνπσιίνπ ζηελ αγνξά, κνινλφηη ε άδεηα ζα είλαη κία, γεγνλφο πνπ
πξνθάιεζε ηα ζρφιηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ. Χζηφζν ν θ. Πφιν δηεπθξίληζε φηη ε
ρνξήγεζε κίαο κφλν άδεηαο ζα είλαη «γηα ιίγν» δηαζθεδάδνληαο ηηο εληππψζεηο φηη δελ
πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί άιιε άδεηα γηα ηε λέα ηερλνινγία 3G. Ο θ. Πφιν πξνέβε ζηηο
δηεπθξηλήζεηο απηέο κεηά απφ ηελ έληνλε αληίζεζε ησλ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηελ Αιβαλία ζηελ απφθαζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα πξνθεξχμεη κία
κφλν άδεηα ιεηηνπξγίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 3G, νη νπνίεο εμέθξαζαλ απηή ηελ αληίζεζε
ηνπο ζε θνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηηο 8 επεηεκβξίνπ η.ε..
Καηαγγειίεο γηα δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ ζηελ αγνξά ηακεηαθώλ κεραλώλ –
πκθσλία κηθξεκπόξσλ θαη Τπνπξγνύ Οηθνλνκάο
Σελ εθρψξεζε αδεηψλ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο δηάζεζεο θαη πψιεζεο ηακεηαθψλ
κεραλψλ ζε δχν αιβαληθέο εηαηξείεο, ρσξίο δηαγσληζκφ, θέξεηαη πσο απνθάζηζε ε
αιβαληθή θπβέξλεζε ζχκθσλα κε θαηαγγειίεο ηεο βνπιεπηνχ ηνπ νζηαιηζηηθνχ
Κφκκαηνο θαο Μηκή Κνδέιε, ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2010, ε νπνία θαηεγφξεζε ηελ
θπβέξλεζε γηα δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζε έλα δηαγσληζκφ
πνπ ζα απνθέξεη 50 εθ. Δπξψ ζηνπο θαηφρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο δηάζεζεο ησλ
ηακεηαθψλ κεραλψλ ζηελ αιβαληθή αγνξά, νη νπνίνη ζα ηηο δηαζέηνπλ 300 κε 400
Δπξψ πςειφηεξα απφ φηη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ε απάληεζε ηνπ, ν
Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ηφληζε φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ
ηακεηαθψλ κεραλψλ δελ πξφθεηηαη λα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη φηη ζα δνζνχλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, ψζηε νη ηακεηαθέο
κεραλέο λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο. Δλ ησ κεηαμχ νη κηθξνέκπνξνη ηεο “αλνηρηήο αγνξάο”
Medrese ησλ Σηξάλσλ ήξζαλ ζε ζπκθσλία ζηηο 26 επεηεκβξίνπ η.ε. κε ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ θ. Ρίληβαλ Μπφληε, ηεξκαηίδνληαο ηελ ηξηήκεξε δηακαξηπξία ηνπο γηα ηελ
ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ζηα ζεκεία πσιήζεσλ, ηακεηαθψλ κεραλψλ ηηο νπνίεο
ζεσξνχλ πνιχ αθξηβέο (€450-700). Ο θ. Μπφληε, ππνζρέζεθε λα παξαηείλεη ηελ
πξνζεζκία κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο, θαη λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ
ηακεηαθψλ κεραλψλ θαιχηεξεο ηηκέο. Ο Τπνπξγφο κε ηελ επθαηξία αξλήζεθε ζε
δειψζεηο ηνπ ηελ θαηεγνξία ηηπ . Κ έξεπλα Δπίζεο επηβεβαίσζε ηελ δήσζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, φηη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ησλ
ηακεηαθψλ κεραλψλ ζα εθπίπηεη ηεο θνξνινγίαο θαη επεζήκαλε φηη ελ εγθαηάζηαζε ησλ
ηακεηαθψλ κεραλψλ απνηειιέη ππνρξέσζε ηεο Αιβαλίαο γηα ελαξκφληζε κε ηα
Δπξσπαηθά πξφηππα.
Έξγα ύςνπο 4,1 εθ. Δπξώ ζηνπο Αγ. αξάληα

Σε δεκηνπξγία ιηκεληθψλ ππνδνκψλ χςνπο 4,1 εθ. Δπξψ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ άθημε
θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ πφιε ησλ Αγ. αξάληα, ηελ αιιαγή ηνπ πθηζηάκελνπ
ζρεδηαζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία αιηεπηηθνχ ιηκέλνο ζην Γπξξάρην, ην ζρέδην γηα ηελ
θαηαζηξνθή ησλ θαηαζθεπψλ ρσξίο άδεηα ζηελ πεξηνρή Υακάιιατ Γπξξαρίνπ θαη γηα
ηελ θαηαζθεπή ζηελ πεξηνρή απηή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ κε ηελ νλνκαζία “New Born”,
ελέθξηλε ε «Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο ηεο Αιβαληθή Γεκνθξαηίαο», ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 3
επηεκβξίνπ η.ε., ππφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, ην πεξηζψξην ηεο έγθξηζεο
ησλ ζρεδίσλ ππνδνκήο, ν θ. Μπεξίζα ζε νκηιία ηνπ θαηέζηεζε ζαθέο φηη ζηηο δψλεο πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζηηο αθηέο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιπθαηνηθίεο κε πεξηζζνφηεξνπο
απφ ηξεηο νξφθνπο.
Δπελδύζεηο ζε έξγα ππνδνκώλ ζε Σίξαλα θαη Απιώλα
Σν πξφγξακκα ενξηαζκνχ ησλ 100 ρξφλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ
Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 8εο επηεκβξίνπ η.ε., ην
πξφγξακκα πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, θπξίσο ζηα
Σίξαλα θαη ζηελ πφιε ηνπ Απιψλνο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο
ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1912. Μέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή λένπ
θνηλνβνπιίνπ, θαη ελφο “state-of-the-art” ζηαδίνπ. Δθηηκάηαη ην λέν ζηάδην ζα
θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ εζληθνχ ζηαδίνπ ΄΄Κεκάι ηάθα΄΄, ζα είλαη
ζπλνιηθήο δαπάλεο 45 εθαη. επξψ θαη ρσξεηηθφηεηαο 30.000 ζέζεσλ.
Δγθαίληα ππεξζύγρξνλνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ νκίινπ ΤΓΔΙΑ ζηελ Αιβαλία
ε κία εληππσζηαθή ηειεηή εγθαηλίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σίξαλα ηελ Σεηάξηε 29
επηεκβξίνπ 2010, ε παξνπζίαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
ηνπ λένπ ππεξζχγρξνλνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ ζηελ Αιβαλία, HYGEIA
HOSPITAL TIRANA, ελψπηνλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ηνπ
πξνθαζήκελνπ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο Αλαζηάζηνπ Αξρηεπηζθφπνπ
Σηξάλσλ θαη πάζεο Αιβαλίαο, Τπνπξγψλ, Βνπιεπηψλ, ηνπ Πξέζβε ηεο Διιάδνο ζηα
Σίξαλα θ. Νηθνιάνπ Πάδηνπ, εθπξνζψπσλ ηεο Γηπισκαηηθήο θνηλφηεηαο ζηα Σίξαλα,
εθπξνζψπσλ ηνπ Σχπνπ θαη ησλ Ζιεθηξνληθψλ ΜΜΔ , αμησκαηνχρσλ ηεο αιβαληθήο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πξνέδξσλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Αιβαλίαο, εθπξνζψπσλ ηεο
αιβαληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ειιήλσλ θαη αιβαλψλ
επηρεηξεκαηηψλ. Σν λέν ππεξζχγρξνλν λνζνθνκείν, εγθαηλίαζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο
Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ν νπνίνο ζηελ πξνζθψλεζε ηνπ επεζήκαλε φηη ε Αιβαλία
πιένλ ζα γίλεη πξννξηζκφο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ζχληνκν ραηξεηηζκφ
απεχζπλαλ, ν Πξφεδξνο ηνπ νκίινπ Marfin Investment Group θ. Α. Βγελφπνπινο θαη ν
Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νκίινπ ΤΓΔΗΑ θ. Α. Μηρφπνπινο νη νπνίνη
ηφληζαλ ηελ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο θαη
ην φθεινο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηνπο Αιβαλνχο πνιίηεο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο
πςεινχ επηπέδνπ. Σν λνζνθνκείν HYGEIA HOSPITAL TIRANA, δπλακηθφηεηαο
πεξίπνπ 120 θιηλψλ, κε πιήξεο δπλακηθφ ζα δηαζέηεη 220 θιίλεο, 12 ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο, 5 αίζνπζεο ηνθεηνχ, 16 θιίλεο ΜΔΘ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ
εθηείλνληαη ζε πνιπψξνθν θηίξην, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 25.129η.κ. ζηελ θεληξηθή
πεξηνρή Kashar ησλ Σηξάλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε ηδησηηθή επέλδπζε , ζηνλ
ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Αιβαλία, χςνπο 60 εθ. Δπξψ, ελψ ν
ππεξζχγρξνλνο εμνπιηζκφο ηνπ κε κεραλήκαηα ηερλνινγίαο αηρκήο δηακνξθψλεη λέα

δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Αιβαλία θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή, γηα ηελ νπνία ην λνζνθνκείν HYGEIA HOSPITAL TIRANA αλακέλεηαη λα
απνηειέζεη πξφηππν αλαθνξάο, παξέρνληαο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο ηφζν
ζηελ Αιβαλία, φζν θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή
Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ην Κφζζνβν θαη ην Μαπξνβνχλην. Δμάιινπ, ε λέα
Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ, ε κνλαδηθή ζηελ Αιβαλία κε νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε ησλ παηδηαηξηθψλ λνζεκάησλ θαη Μαηεπηηθή θιηληθή κε έκθαζε ζηνλ
πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη ηελ Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή (Δμσζσκαηηθή
Γνληκνπνίεζε), αλακέλεηαη λα θαιχςεη ζεκαληηθέο αλάγθεο ζην ζχζηεκα Τγείαο ηεο
Αιβαλίαο ην νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αδπλακία ζηνλ ηνκέα απηφ. Σέινο, ην
λνζνθνκείν δηαζέηεη δπν γξακκηθνχο επηηαρπληέο θαη απνηειεί ην πξψην νινθιεξσκέλν
νγθνινγηθφ θέληξν ζηελ Αιβαλία, φπνπ εθηφο ησλ κεζφδσλ αθηηλνζεξαπείαο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πην ζχγρξνλα πξσηφθνιια ρεκεηνζεξαπείαο, θαζψο θαη νη
ηειεπηαίεο ηερληθέο ρεηξνπξγηθήο νγθνινγίαο, ελψ δηαζέηεη αθφκα θαξδηνρεηξνπξγηθφ
θέληξν θαη θέληξν επεκβαηηθήο θαξδηνινγίαο.
Δγθαίληα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο ΣΙΣΑΝ
Με κία εληππσζηαθή ηειεηή θαη παξνπζίαζε ζην επηρεηξεκαηηθφ θνηλφ ηεο Αιβαλίαο,
ησλ ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή Fushe Kruja, 25-30 ρικ. βνξείσο ησλ
Σίξαλσλ, μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 10 επηεκβξίνπ η.ε., ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο ηζηκέληνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ ΣΗΣΑΝ, “ANTEA Cement
Sha”. ηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο,
θ. αιί Μπεξίζα, ν νπνίνο, επραξίζηεζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νκίινπ ΣΗΣΑΝ γηα «ηε
κεγάιε εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ ζηε ρψξα ηνπ, γηα ηε κεγάιε θαη εμαηξεηηθή επέλδπζε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρξφλν ξεθφξ ζηε ρψξα απηή θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή
ηερλνινγία ζηε βηνκεραλία ηνπ ηζηκέληνπ, ηελ θαιχηεξε ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζηνλ
θφζκν, αιιά θαη γηα ην πλεχκα δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη
κε φιεο ηηο επίζεκεο αξρέο». Δπίζεο παξέζηεζαλ, ν Γηεπζχλσλ χκβνχινο ηνπ νκίινπ
ΣΗΣΑΝ θ. Γ. Παπαιεμφπνπινο, ν Γ/ληήο γηα ηε ΝΑ Δπξψπε ηνπ νκίινπ ΣΗΣΑΝ θ. Μ.
ηγάιαο, ν Γ/ληήο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ ΣΗΣΑΝ «Antea Cement» θ. Α.
Καινγεξάθνο, ππνπξγνί ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, εθπξφζσπνη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Αιβαλίαο, νη επηθεθαιήο ησλ Πξεζβεηψλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο
Κίλαο ζηα Σίξαλα, ελψ ππήξμε επξεία “θάιπςε” απφ ηα εδψ Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο. Ο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Antea Cement επεζήκαλε ηελ ζπκκεηνρή θαη
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, ηφζν κε ηε κνξθή
ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, φζν θαη κε απεπζείαο δαλεηνδφηεζε,
ηφζν ηνπ International Finance Corporation-IFC/ World Bank Group, κέινο ηνπ νκίινπ
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο φζν θαη ηεο EBRD (Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ
Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε). πγθεθξηκέλα
ν IFC/World Bank Group
ζπλεηζέθεξε κε ην πνζφ ησλ 29,4 εθ. Δπξψ ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, εθ
ησλ νπνίσλ 12,6 εθ. Δπξψ αθνξνχζαλ ζπκκεηνρή κέζσ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 16,8
εθ. Δπξψ κε ηε κνξθή δαλείνπ. Ζ EBRD ζπκκεηείρε επίζεο κε ην ίδην πνζφ, ήηνη 29, 4
εθ Δπξψ εθ ησλ νπνίσλ 12,6 εθ Δπξψ ζπκκεηνρή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 16,8 εθ.
Δπξψ κε ηε κνξθή δαλείνπ.
Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ αλακέλεηαη λα θηάλεη ην 1,5 εθαη. ηφλνπο ην
ρξφλν, κέξνο ηεο νπνίαο ζα εμάγεηαη. ηφρνο είλαη φρη κφλν λα κεησζνχλ νη αλάγθεο γηα

εηζαγσγέο ηζηκέληνπ ζηελ Αιβαλία, αιιά λα ελζαξξπλζνχλ επελδχζεηο, ηδηαίηεξα ζηνπο
ηνκείο ησλ ππνδνκψλ θαη θαηαζθεπψλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, αλήιζε ζε 200
εθ. Δπξψ θαη αλακέλεηαη λα παξάγεη εηεζίσο ηα 1,5 εθ. ηφλνπο απφ ηα 2 εθ. ηφλνπο
ηζηκέλην πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Αιβαλίαο εηεζίσο. Ο
Όκηινο ΣΗΣΑΝ δηαζέηεη εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζηελ ΠΓΓΜ, Βνπιγαξία,
εξβία θαη Κνζζπθνπέδην, ελψ θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο εηζαγσγήο ηζηκέληνπ ηνπ
Μαπξνβνπλίνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηζηκέληνπ έγηλε απφ ηνλ
φκηιν SINOMA, θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ, ν νπνίνο έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ
Αιβαλία θαη εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ έξγσλ, ελψ εγρψξηεο επηρεηξήζεηο
αλέιαβαλ ηα έξγα εθζθαθήο, αζθάιεηαο, κεηαθνξάο πιηθψλ θιπ, δεκηνπξγψληαο ζέζεηο
εξγαζίαο γηα πεξίπνπ 1000 άηνκα γηα 18 πεξίπνπ κήλεο, φζν δηήξθεζαλ ηα έξγα γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008.
Γπλακίηηδα ζηελ είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο Riviera
Έλα πεξίπνπ κήλα κεηά απφ ηελ ππξπφιεζε ησλ γξαθείσλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο Riviera ζηελ ηνπνζεζία Καθνκηά, άγλσζηνη ηνπνζέηεζαλ ηα κεζάλπρηα ηεο
Πέκπηεο 9 επηεκβξίνπ η.ε., 200 γξακκάξηα εθξεθηηθήο χιεο ζηελ είζνδν ηεο
πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο Riviera ζηελ Καθνκηά, κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε
απνθφιιεζε ηεο πχιεο. Θχκαηα δελ ππάξρνπλ, θαζψο ζηελ Καθνκηά ε Riviera έρεη
δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο θαη ην ρψξν θξνπξνχλ κφλν κεξηθνί ππάιιεινη ηδησηηθήο
εηαηξείαο. Παξάιιεια κε ηελ έθξεμε αθνχζηεθαλ θαη ππξνβνιηζκνί. χκθσλα κε
ζρφιηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, νη ππφλνηεο ηφζν γηα ηελ ππξπφιεζε ησλ γξαθείσλ ζηηο 15
Απγνχζηνπ, φζν θαη γηα ην πξνρζεζηλφ πεξηζηαηηθφ, βαξχλνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
ρσξηνχ Νίβηηζα, νη νπνίνη δε ζπκθσλνχλ κε ηα ζρέδηα ηεο Riviera γηα αλέγεξζε
ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ Καθνκηά, θαζψο επηθαινχληαη ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζην
ρψξν.
Ξεπέξαζε ηελ θξίζε ε Αιβαλία ζύκθσλα κε ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.
Δγγπήζεηο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ είραλ γίλεη φηαλ
απνθαζίζηεθε ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δείρλνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
ζχκθσλα κε δειψζεηο ζηηο 5 επεηεκβξίνπ η.ε., ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ηεο
Αιβαλίαο θ. Ρίληβαλ Μπφληε, αθνχ θαηαγξάθεηαη αχμεζε 20% γηα ηα έζνδα πεξηφδνπ
Ηαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ. Ο θ. Μπφληε δήισζε: ΄΄χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο θαη
βάζεη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη,
αλακέλνπκε ξπζκφ αλάπηπμεο άλσ ηνπ 4%΄΄.
Δζεινληηθή δήισζε όισλ ησλ πξνζσπηθώλ εζόδσλ
Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ν λφκνο γηα ηελ
εζεινληηθή δήισζε φισλ ησλ πξνζσπηθψλ εζφδσλ ησλ αιβαλψλ πνιηηψλ πνπ δνπλ ζηε
ρψξα.
Νέν Οηθνλνκηθό κνληέιν ρξεηάδεηαη ε Αιβαλία ζύκθσλα κε ηνλ θ. Φνπιάλη.
Σελ πηνζέηεζε ελφο λένπ νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ γηα ηελ ρψξα πξφηεηλε ν Γηνηθεηήο ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, θαηα ηελ εηζήγεζε ηνπ ζε
ζπλάληεζε «ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πξνθιήζεηο ζηελ
πεξηνρή» ζηηο 8 επηεκβξίνπ η.ε. Ο θ. Φνπιάλη επεζήκαλε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε

απέδεημε φηη ε Αιβαλία δελ δηαζέηεη νηθνλνκηθφ ηνκέα ζηνλ νπνίν λα κπνξεί λα ζηεξίμεη
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο, αθνχ πιένλ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ αμηφπηζηε πεγή αλάπηπμεο ελψ ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απαηηεί πνιχ ρξφλν
αθφκε γηα λα αλαπηπρζεί ζε επαξθέο επίπεδν.
Δπίηξνπνο Μάικζηξνκ: Θεσξήζεηο, ε Αιβαλία εθπιήξσζε ηα θξηηήξηα
χκθσλα κε δειψζεηο ηεο επηηξφπνπ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Γηθαηνζχλεο ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαο εζίιηα Μάικζηξνκ κεηά απφ ζπλάληεζε πνπ είρε ζηηο 20
επηεκβξίνπ η.ε., κε ηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Λνπιδίκ Μπάζα. ε
Αιβαλία έρεη εθπιεξψζεη φια ηα θξηηήξηα πνπ αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηε
θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ, σζηφζν ηε ζρεηηθή απφθαζε ζα ιάβνπλ ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ζρφιηα ησλ
αιβαληθψλ εθεκεξίδσλ, νη ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ επηθπιάμεηο γηα ηελ
θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηελ Αιβαλία, είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία.
χκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε Αιβαλία έρεη ζεκεηψζεη
ζεηηθή πξφνδν σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ηξηψλ ππνιεηπφκελσλ θξηηεξίσλ γηα ηε
δηαδηθαζία ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ζεσξήζεσλ.
Δηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ Αιβαλία
Ζ
εηήζηα
έθζεζε

γηα

ηελ
Αιβαλία
(http://www.osce.org/documents/pia/2010/09/45985_en.pdf), ηελ νπνία παξνπζίαζε ζηηο 9
επηεκβξίνπ η.ε., ζηελ έδξα ηνπ ΟΑΔ ζηε Βηέλλε ν επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ
ΟΑΔ ζηα Σίξαλα πξέζβεο θ. Ρφκπεξη Μπνο,, ραξαθηεξίδεη ηελ αιβαληθή πνιηηηθή ηάμε
σο αλίθαλε λα πξνσζήζεη ηελ εθινγηθή κεηαξξχζκηζε ελφςεη ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ
ηνπ Μαΐνπ θαη εθθξάδεη απαηζηνδνμία σο πξνο ην ζεβαζκφ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ απαηηεί
ε κεηαξξχζκηζε απηή, δειαδή ηελ νινθιήξσζή ηεο έμη κήλεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ
δεκνηηθψλ εθινγψλ. Δπηπιένλ, αζθείηαη θξηηηθή, ζηελ πνιηηηθή ηάμε γηα ηελ απνηπρία
ηεο λα αλαπιεξψζεη ηηο θελέο ζέζεηο ζην πληαγκαηηθφ θαη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο
ρψξαο. Αλαθέξεηαη επίζεο ζηε δηακάρε πνπ έρεη μεζπάζεη κεηαμχ Πξνεδξίαο ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο γηα ην ζέκα ησλ δηνξηζκψλ ησλ ππνςεθίσλ
κειψλ ησλ Γηθαζηεξίσλ απηψλ απφ πιεπξάο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ
απνπζία ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο απφ ηε Βνπιή, ζεκεηψλεη ε έθζεζε, εκπφδηζε ηε
ζχζηαζε Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ζηε ρψξα.
Αληηζέησο, ζεηηθά εθηηκάηαη ε απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ λα απνξξίςεη
κεξηθά άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνπο θαθέινπο πνπ είρε θαηαξηίζεη ε θπβέξλεζε. Ζ
απνζηνιή ηνπ ΟΑΔ αζθεί θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε σο πξνο ην λνκνζρέδην γηα ηηο
Μπζηηθέο Τπεξεζίεο (SHISH), ππνγξακκίδνληαο φηη κε ην λνκνζρέδην απηφ νη Μπζηηθέο
Τπεξεζίεο ηίζεληαη ππφ κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε, αιιά θαη απνθηνχλ
αζηπλνκηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ έθζεζε παξαδέρεηαη φηη ε θπβέξλεζε θαηέβαιε
πξνζπάζεηεο θαη είρε νξηζκέλεο επηηπρίεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, αιιά ζηνπο ηνκείο απηνχο παξακέλνπλ αθφκε πνιιά
πξνβιήκαηα, ελψ αζθείηαη θξηηηθή γηα ην ζέκα ησλ ηδηνθηεζηαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη
νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, δηφηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη αθφκε δψζεη νξηζηηθή ιχζε
ζην ηδηνθηεζηαθφ δήηεκα.
Γηα ηα ΜΜΔ ε έθζεζε αλαθέξεη φηη ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχλ αλεζπρία ηφζν νη
νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ζηεξίδνπλ ηα ΜΜΔ, φζν θαη ε δηαθάλεηα ζε απηά. Σα κεγαιχηεξα

ΜΜΔ, γξάθεη ε έθζεζε, ζπγθεληξψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα ρέξηα κηαο κηθξήο
νκάδαο ηδηνθηεηψλ. Ζ έθζεζε αλαθέξεη επίζεο φηη ππάξρνπλ αθφκα θαηεγνξίεο ελαληίνλ
ηεο θπβέξλεζεο φηη ζπλερίδεη ηηο απνιχζεηο απφ ηελ εξγαζία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
ππαιιήισλ πνπ πξφζθεηληαη ζηελ αληηπνιίηεπζε, ελψ δεηά λα κελ πνιηηηθνπνηεζεί ν
δηάινγνο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθέληξσζε.
Σέινο, ε έθζεζε εθηηκά ζεηηθά ην έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ ΤΠΔΞ
Μέηα ζηελ πξνψζεζε φιν θαη θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο γείηνλεο, κε ζηφρν ηε
δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο.
Η Αιβαλία ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΝΑΣΟ σο πξνο ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ
Ζ παξαηεηακέλε πνιηηηθή θξίζε, αιιά θαη νη απξνθάιππηεο πξνζπάζεηεο ηεο ζεκεξηλήο
θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο αλεμάξηεηνπο ζεζκνχο, έζεζαλ
ζε ιεηηνπξγία ηηο ππεξεζίεο επνπηείαο ηνπ ΝΑΣΟ, ζχκθσλα κε πεγέο απφ ηελ Δπηηξνπή
γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ «Αμησκαηνύρνη ηνπ
ΝΑΤΟ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αιβαληθή πνιηηηθή εγεζία, αιιά θαη ε εγεζία ηνπ
ΝΑΤΟ έρνπλ εθθξάζεη επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη ε
ρώξα από ηε Σπκκαρία. Γηα ην ιόγν απηό, ε Αιβαλία σο ρώξα κέινο ηεο Σπκκαρίαο έρεη
ηεζεί ππό επνπηεία. Έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά θαη νη αιβαλνί δηπισκάηεο ζηηο Βξπμέιιεο»
- αλέθεξαλ, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ ηχπνπ ηελ δεχηεξε εβδνκάδα
επηεκβξίνπ η.ε., πεγέο απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
Με δηπιή ςεθνθνξία «πέξαζε» ν λόκνο πεξί ηδηνθηεζηώλ
ε δχν ςεθνθνξίεο, θαη κε ζθιεξή αληηπαξάζεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ.
αιί Μπεξίζα κε ηνπο βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ςεθίζηεθε ζηηο 16 επηεκβξίνπ
η.ε, ην λνκνζρέδην «πεξί ηδηνθηεζίαο». ηε πξψηε ςεθνθνξία, ε πιεηνςεθία δελ
θαηάθεξε λα ιάβεη 71 ςήθνπο γηα λα πεξάζεη ην λφκν, θάηη πνπ ππνρξέσζε ηελ πξφεδξν
ηεο Βνπιήο λα επαλαιάβεη ηελ ςεθνθνξία. Ακέζσο κεηά ηε ζπλεδξίαζε, ε
αληηπνιίηεπζε αληέδξαζε κέζσ ηνπ βνπιεπηή θ. αΐκίξ Σαρίξη, ν νπνίνο δήισζε πσο ην
δηάηαγκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ην νπνίν αλαπέκθζεθε ην δεχηεξν
δεθαήκεξν Απγνχζηνπ η.ε., σο αληηζπληαγκαηηθφο ν λφκνο «πεξί ηδηνθηεζίαο»
eμαθνινπζεί λα είλαη ζε ηζρχ.
Η λνκηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο ζπδεηά λνκνζρέδην πεξί ΄΄θξαηηθώλ δεδνκέλσλ΄΄
χκθσλα κε λνκνζρεδίνπ πνπ ζπδεηήζεθε ζηε Ννκηθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, παξνπζία
θαη ηνπ ππνπξγνχ θ. Γθεληο Πφιιν, ζηηο 24 επηεκβξίνπ η.ε., φιεο νη βάζεηο δεδνκέλσλ
ησλ θνξέσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο ζα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλαλ
θεληξηθφ server ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη ην Τπνπξγείν Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο
Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ππφ ηνλ θ. Γθεληο Πφιιν. Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνπο
πνιίηεο πνπ δνπλ ζηελ Αιβαλία, γηα ηηο πεξηνπζίεο, αιιά θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο
κπζηηθέο ππεξεζίεο (SHISH), ζα ηα δηαρεηξίδεηαη κία Ρπζκηζηηθή πληνληζηηθή Αξρή, ε
νπνία, εθηφο ησλ άιισλ, ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη ρξεκαηηθέο πνηλέο κέρξη
θαη 100 ρηι. ιεθ ζε φζνπο θάλνπλ θαηάρξεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.
Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ «νηθνδνκηθό θαλνληζκό»

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο «πεξί επηζεσξήζεσο ησλ νηθνδνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ», αζρνιήζεθε ε επηηξνπή λνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ αιαβληθνχ
θνηλνβνπιίνπ, ζηηο 8 επηεκβξίνπ η.ε. ηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν Γηεπζπληήο ηεο
«Δζληθήο Αξρήο Δπηζεψξεζεο Οηθνδνκψλ», θ. Γθενξγθη Μπνγηαημή. Οη λέεο
δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ζηνλ ηδηνθηήηε παξάλνκνπ
θηίζκαηνο, λα ην θαηεδαθίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, θαζψο θαη ε κεηάζεζε ηεο
ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο ζην «Territory Adjustment Council» αληί γηα ηηο ηνπηθέο
Αξρέο, πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα.
Αξρίδεη ε κίζζσζε αθαιιηέξγεησλ εδαθώλ ζηνπο Αγ. αξάληα
Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηηο επαξρίεο ησλ Αγ. αξάληα, πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνχο
ζηελ θαηαγξαθή ηεο γεο πνπ νη ηδηνθηήηεο ηεο δελ ηελ θαιιηεξγνχλ. Ζ αθαιιηέξγεηε
απηή γε, ζα δνζεί ζε άιινπο κε ελνίθην γηα λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ, βάζεη ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Απξηιίνπ 2010. Ζ Γηεχζπλζε Γεσξγίαο
δηαβεβαηψλεη φηη πξφθεηηαη κφλν γηα εθκίζζσζε θαη φρη γηα απψιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο απφ
ηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο. ηελ πεξηνρή ησλ Αγ. αξάληα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 80.000
ζηξέκκαηα γεο ηα νπνία πξφθεηηαη λα κηζζσζνχλ. Οη εθηάζεηο απηέο, βξίζθνληαη θπξίσο
ζηηο πεδηάδεο ηνπ Βνχξθνπ θαη ηεο Βξχλαο φπνπ ππάξρνπλ θαη αξθεηά ρσξηά ηεο
ειιεληθήο κεηνλφηεηαο.
Μπεξίζα ζηνλ ΟΗΔ: Η δηαθζνξά παξακέλεη πξόβιεκα γηα ηε ρώξα
Σηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε θπβέξλεζή ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δηαθζνξάο, νη νπνίεο βνεζνχλ θαη ζηελ πξφνδν ησλ άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ, επεζήκαλε
ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηελ νκηιία ηνπ ζηε Νέα Τφξθε
ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 22 επηεκβξίνπ η.ε. Ο θ. Μπεξίζα
ηφληζε φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
δηπιαζηάζηεθαλ θαη εληζρχζεθε ην δηεζλέο θχξνο ηεο Αιβαλίαο, σο απνηέιεζκα ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ θφξσλ,
κεηέηξεςαλ ηελ Αιβαλία ζε ρψξα ειθπζηηθή γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Ο θ. Μπεξίζα,
αλαθέξζεθε επίζεο ζην έξγν ηεο θπβέξλεζεο ζηελ παηδεία, ζηελ πγεία, ζηηο νδηθέο
ππνδνκέο θ.α. ρσξίο σζηφζν λα παξαιείςεη λα αλαθεξζεί θαη ζηα άιια πξνβιήκαηα ηεο
ρψξαο, φπσο ε αλεξγία, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ θ. Μπεξίζα αγγίδεη ην 11%.
Καηαρξήζεηο ύςνπο 1,5 δηο Λεθ, ζύκθσλα κε ην Διεγθηηθό πλέδξην
ηελ νγθψδε έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ παξαδφζεθε ζην Πξνεδξείν ηνπ
αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα επηεκβξίνπ η.ε., επηζεκαίλνληαη
θαηαρξήζεηο χςνπο 1,5 δηο Λεθ, θπξίσο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Δπηζηεκψλ, (78,3
εθ. Λεθ.), Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή, (187.000 Λεθ),
Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, (248.000 Λεθ),
Τπνπξγείν Άκπλαο, (4,4 εθ. Λεθ), Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, (853.000 Λεθ), Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, (1 εθ. Λεθ), Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, (168.000 Λεθ.), Γήκνο
Μπεξαηίνπ, (6,4 εθ. Λεθ), Γήκνο Απιψλαο, (3,4 εθ. Λεθ), Γήκνο Λνχζληαο, (2,1 εθ.
Λεθ), Γήκνο Κνξπηζάο, (773.000 Λεθ), Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, (277.000 Λεθ),
Γεληθή Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Αξρείσλ, (2,3 εθ. Λεθ), Γεληθή Γηεχζπλζε Φπιαθψλ, (1 εθ.
Λεθ), Δπηηξνπή Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο Πεξηνπζηψλ, (2,1 εθ. Λεθ).Δπίζεο, ην

Διεγθηηθφ πλέδξην ζεκείσζε φηη παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα 54 εθ. Λεθ πνπ αθνξά ζηνλ
νδηθφ άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο.
Αληςηά ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. αιί Μπεξίζα ζε επηρείξεζε καθηόδνπ
Δθηελψο απαζρφιεζε ηνλ Σχπν ηεο Αιβαλίαο ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2010, ε
απνθάιπςε φηη ε αληςηά ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, είρε
εξγαζζεί σο νηθνλνκνιφγνο ζηελ εηαηξεία ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκάησλ ΄΄Bet
Plus΄΄ ε νπνία είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο ζηελ Αιβαλία ηνπ ζηειέρνπο ηεο
καθηφδηθεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο ΄΄Sacra Corona Unita΄΄ ζηελ Ηηαιία, θ. Αικπίλν
Πξνπληεηίλν, ν νπνίνο ζπλειήθζε ζηελ πφιε ηνπ Απιψλνο κεηά απφ επηρείξεζε ηεο
ηηαιηθήο θαη αιβαληθήο αζηπλνκίαο. Ζ εηαηξεία ΄΄Bet Plus΄΄ ηδξχζεθε ζηηο 1 Γεθεκβξίνπ
ηνπ 2008, ελψ ηελ ίδηα εκεξνκελία θέξεηαη λα έρεη μεθηλήζεη λα εξγάδεηαη σο
νηθνλνκνιφγνο ζηελ εηαηξεία θαη ε αληςηά ηνπ θ. Μπεξίζα. Ο πηφο Πξνπληεηίλν, ν
νπνίνο θέξεηαη λα θαηέρεη ην 45% ησλ κεηνρψλ, είλαη ηδξπηηθφ κέινο θαη δπν άιισλ
εηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία, αθνχ θαηέρεη 80% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ΄΄Betting System
Albania΄΄, θαζψο θαη 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ΄΄Cazino Italia΄΄.
Έξεπλα γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50 πςειόβαζκσλ αμησκαηνύρσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φισλ ησλ πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αιβαληθνχ
θξάηνπο ζα ειεγρζνχλ αθφκε κηα θνξά κε ιεπηνκεξή ηξφπν, αθνχ ν Πξφεδξνο ηεο
«Γεληθήο Δπηζεψξεζε Γήισζεο θαη Διέγρνπ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ», θ. Αληξηαηίθ
Λάια, ππέγξαςε ηελ δεχηεξε εβδνκάδα επηεκβξίνπ η.ε., ηελ εληνιή γηα ηνλ πιήξε
έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ πεγψλ πξνέιεπζήο ηνπο γηα ηνπο πιένλ
πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. ηoλ θαηάινγν
πεξηιακβάλνληαη 50 ζηειέρε, φπσο ε Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, φιε ε θπβέξλεζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πθππνπξγψλ, ηα κέιε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ θ.α.
Ο θ. Λάια δήισζε φηη πξφθεηηαη γηα ην πξψην κέξνο ηεο ιίζηαο ησλ επηζήκσλ πνπ ζα
πεξάζνπλ ζε πιήξε έξεπλα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
πεξηιακβάλεη 300 αμησκαηνχρνπο. Δθηφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππφ έιεγρν ζα
ηεζνχλ θαη πεξηπηψζεηο “αζπκβίβαζηνπ”. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο
«Γεληθήο Δπηζεψξεζεο γηα ηελ Γήισζε θαη ηνλ Έιεγρν Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» έρνπλ
δηαβηβαζηεί ζηνλ εηζαγγειέα γηα ηελ άζθεζε πνηληθψλ δηψμεσλ, νη θάθεινη γηα επηά
πεξηπηψζεηο ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ δελ δήισζαλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο
ζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ησλ Σεισλείσλ, ηελ πξψελ
Τθππνπξγφ Τγείαο θαη ηνπο Γεκάξρνπο ηεζζάξσλ Γήκσλ. Δπίζεο ε Αξρή αλέθεξε φηη
επηιήθζεθε ηεζζάξσλ πεξηπηψζεσλ «αζπκβίβαζηνπ» κε ζηειέρε απφ ηελ πεξηνρή ησλ
Αγ. αξάληα.
Έξεπλα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηέσο εθζεζηαθνύ θέληξνπ ησλ Σηξάλσλ
Ζ νκάδα δξάζεο «θαηά ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο θαη ηεο Γηαθζνξάο» απνθάζηζε
ζηηο 16 επηεκβξίνπ η.ε., λα μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηεο ηηο έξεπλεο γηα ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ηέσο Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ ησλ Σηξάλσλ (Eksposita), κεηά
απφ ηηο θαηαγγειίεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη δηαθζνξά ζρεηηθά
κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε απηή, ελαληίνλ ηνπ ηέσο ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη λπλ ππνπξγνχ
Γεσξγίαο, θ. Γθεληο Ρνχιη.

Σελ παξαίηεζε ηεο ππνπξγνύ Οινθιήξσζεο θαη Δλζσκάησζεο δεηά ην Κ
Σν νζηαιηζηηθφ Κφκκα, δήηεζε ζηηο 2 επηεκβξίνπ η.ε, ηελ παξαίηεζε ηεο Τπνπξγνχ
“Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη Δλζσκάησζεο”, θαο Ματιίληα Μπξέγθνπ. Ζ βνπιεπηήο
ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, θα Δξκνλέια Φέιατ ππνζηήξημε φηη ε θα Μπξέγθνπ είπε
πέληε θνξέο ςέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπ ζπδχγνπ ηεο ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο
θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ θπβέξλεζε. ε αλαθνίλσζε ηνπ
γξαθείνπ ηχπνπ ηεο ππνπξγνχ θαο Μπξέγθνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Οη ςεχηηθεο
δειψζεηο, θαζεκεξηλά θαη πην γεινίεο, ηνπ αλζξσπάθνπ πνπ βάδεη πξφζηηκα, Έληη Ράκα,
κε ηηο νπνίεο μεθηηιίδεη ηνπο ηειάιεδεο θαη ην θφκκα ηνπ, ζα ιάβνπλ απάληεζε κφλν απφ
ην λφκν».
Γειώζεηο ηνπ απεξρόκελνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη
ε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 14 επηεκβξίνπ η.ε, κηα εκέξα κεηά ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο
πξφηαζεο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο Οινθιήξσζεο γηα ηελ θαζαίξεζή ηνπ, ν
απεξρφκελνο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη έθαλε απνινγηζκφ
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 12κελε ζεηεία ηνπ ζην
Τπνπξγείν θαη δήισζε μεθάζαξα πσο νη πηέζεηο ζπλδένληαη κε ηελ αδπλακία νξηζκέλσλ
λα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε εξγαιείν θάπνηνπ ζπκθέξνληνο. Ο θ. Πξίθηη αλέθεξε επίζεο:
«Δγώ πξνζπάζεζα λα πξάμσ ην θαιύηεξν. Πξνζπάζεζα ζην κέγηζην βαζκό, αλεμαξηήησο
ηνπ όηη εξγάζηεθα κε πςειή επηβάξπλζε, ππό πηέζεηο όισλ ησλ εηδώλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απεηιώλ γηα ηε δσή θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηηο νπνίεο
θαηήγγεηια ζηελ εηζαγγειία πξηλ από κεξηθέο εκέξεο. Ο επίηηκνο πξφεδξνο ηνπ κεηέρνληνο
ζηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο, θ. ακπξί Γθφλην
ππνζηήξημε φηη ε απνκάθξπλζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. Νηξηηάλ
Πξίθηη έρεη ζνιά ζεκεία, αθνχ δελ αλαθνηλψζεθε ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο
απνκάθξπλζεο ηνπ ππνπξγνχ ηνπ.
πλέληεπμε ηνπ απεξρόκελνπ πξέζβε ηεο Δ.Δ. Υέικνπζ Λόραλ
κε ηελ επθαηξία ηεο νινθιήξσζεο ηεο εληνιήο ηνπ ζηελ Αιβαλία, ν απεξρφκελνο
επηθεθαιήο ηεο Απνζηνιήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξέζβεο Υέικνπζ Λφραλ ζε
ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Alsat ζηηο 1 επηεκβξίνπ η.ε, ηφληζε φηη παξφηη
ζηε ρψξα έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο ηα εκπξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ
πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη θαηά ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο δηθήο ηνπ ζεηείαο (20062010), σζηφζν ε Αιβαλία ΄΄έρεη αθφκα δξφκν κπξνζηά ηεο΄΄ κέρξη λα θηάζεη λα
ζεσξείηαη κηα πιήξεο δεκνθξαηία. χκθσλα κε ηνλ θ. Λφραλ, απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ
φηη ν θεληξηθφο πνιηηηθφο ζεζκφο ηεο ρψξαο, δειαδή ην Κνηλνβνχιην, δε ιεηηνπξγεί
πιήξσο θαη δελ έρεη δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ζεκαληηθνχο λφκνπο πνπ απαηηνχλ εηδηθή
πιεηνςεθία θαη φηη απηφ έξρεηαη σο ζπλέπεηα ηεο αξλεηηθήο γεχζεο πνπ άθεζαλ νη
γεληθέο εθινγέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Νένη Τπνπξγνί «Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Δκπνξίνπ» θαη Δμσηεξηθώλ
ηηο 16 επηεκβξίνπ η.ε., ελέθξηλε ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην ην δηάηαγκα γηα ηνλ θ. Ηιίξ
Μέηα, αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο θαη πξφεδξν ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
Οινθιήξσζεο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη
Δκπνξίνπ, θαη γηα ηνλ θ. Δληκφλη Υαηδηλάζην, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 29 επηεκβξίνπ η.ε.,

δηνξίζηεθε πθππνπξγφο Γεκνζηψλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξάο, ν θ. Ηιηξγηάλ Μνχρν, ελψ
πθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο αλέιαβε ν θ. νθφι Νηεξβίζατ.
Γηνξίζηεθε ν λένο πξόεδξνο ηνπ πληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ
Νένο πξφεδξνο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Αιβαλίαο, δηνξίζηεθε ην λπλ κέινο
ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ θ. Μπαζθίκ Νηέληηα, ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα πνπ ππέγξαςε ζηηο
21 επηεκβξίνπ 2010 ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη. Ο θ.
Νηέληηα απνθνίηεζε απφ ηε Ννκηθή ρνιή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη αξρηθά
ήηαλ δηθαζηήο ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην Σηξάλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δέθα ρξφληα
ππεξέηεζε ζην Δθεηείν Γπξξαρίνπ. Ο αιβαληθφο Σχπνο επηζεκαίλεη ηελ πνιχ βξαρεία
ζεηεία ηνπ θ. Νηέληηα ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ν νπνίνο δηνξίζηεθε κφιηο πξηλ
ιίγνπο κήλεο κε ηηο ςήθνπο κφλν ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο, αθνχ ε αληηπνιίηεπζε
δε κεηείρε ηφηε ζηελ ςεθνθνξία, ελψ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη δχν θνξέο ζην
παξειζφλ ηφζν ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα φζν θαη ην νζηαιηζηηθφ, είραλ απνξξίςεη ηελ
ππνςεθηφηεηά ηνπ.
Παξαίηεζε Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Αζηπλνκίαο
Παξαηηήζεθε ζηηο 13 επηεκβξίνπ η.ε., ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο
αιβαληθήο Αζηπλνκίαο θ. Υακληί Φηφξα, ρσξίο πεξαηηέξσ δειψζεηο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο
παξαίηεζεο, ελψ αλαθνηλψζεθε ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε θ. Μνπρακέη
Ρνπκπνπιάθνπ
Ο Ettore Sequi δηνξίδεηαη επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. ζηελ Αιβαλία
Δπηζεκνπνηήζεθε ν δηνξηζκφο ηνπ ηηαινχ Ettore Sequi σο επηθεθαιήο ηεο
αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Αιβαλία. Ο θ. Sequi είρε ππεξεηήζεη θαη
παιαηφηεξα ζηα Σίξαλα (2000-2004) σο ζηέιερνο ηεο Πξεζβείαο ηεο Ηηαιίαο, ελψ ηα
ηειεπηαία ρξφληα δηεηέιεζε Πξέζβεο ηεο Ηηαιίαο ζην Αθγαληζηάλ θαη εηδηθφο
απεζηαικέλνο ηεο Δ.Δ. ζηελ Κακπνχι.
Αληηθαζίζηαηαη ν πξόμελνο ηεο Αιβαλίαο ζηα Ισάλληλα
Σε ζέζε ηνπ απεξρφκελνπ πξνμέλνπ Δζξέθ έρνπ, θαηαγφκελνπ απφ ην Σεπειέλη,
παίξλεη, ν Γηάλλε Νηάθν, ν νπνίνο παιαηφηεξα θαηείρε ηε ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηεο
αιβαληθήο πξεζβείαο ζηελ Αζήλα.
Δμειίμεηο ζηε Μνπζνπικαληθή Κνηλόηεηα
Απξφνπηεο εμειίμεηο κε αιιεινθαζαηξέζεηο, ζεκεηψζεθαλ ζηο 15 επηεκβξίνπ η.ε., ζηε
Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, φηαλ ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα ν πξφεδξνο
ηεο Μνπζνπικαληθήο Κνηλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. ειίκ Μνχηζα θαη ζηε ζέζε ηνπ
δηνξίζηεθε πξνζσξηλά ν κνπθηήο Σηξάλσλ θαη Γπξξαρίνπ, θ. Ηιίξ Βφθζη. Ο θ. Βφθζη θαη
νη νπαδνί ηνπ θαηεγνξνχλ ηνλ θ. Μνχηζα, φηη δε ρεηξίζηεθε ζσζηά ην ζέκα ηνπ κνπθηή
ηεο Λνχζληα θ. Σνκφξ Μπνξίηζη, ν νπνίνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Κνηλφηεηαο, έιαβε
ρξήκαηα απφ ηε ανπδηθή Αξαβία γηα ηελ αλέγεξζε ηδακηνχ, φηη επέηξεςε ζηνλ ηκάκε
ηεο πνιίρλεο θ. Σζεξίθ θνληά ζην Δικπαζάλ λα ενξηάζεη ην κπατξάκη κία εκέξα κεηά
ηνλ ενξηαζκφ ηνπ ζε φιε ηε ρψξα, ηζρπξηδφκελνο φηη ην κπατξάκη πξέπεη λα ενξηαζζεί
ηελ ψξα πνπ ενξηάδεηαη θαη ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη φηη επέηξεςε απφ ηνλ Απξίιην ηελ
ίδξπζε ζηελ Καβάγηα ηνπ ΄΄πλδέζκνπ ησλ ηκάκεδσλ΄΄, κηαο νξγάλσζεο πνπ δξα εθηφο

ηνπ ειέγρνπ ηεο Μνπζνπικαληθήο Κνηλφηεηαο Αιβαλίαο. Ο θ. Μνχηζα θαηεγφξεζε ηνπο
αληηπάινπο ηνπ γηα παξάλνκεο πξάμεηο θαη αβάζηκεο θαηεγνξίεο, ηνλίδνληαο φηη πίζσ
απφ ηελ θαζαίξεζή ηνπ βξίζθνληαη νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ επζχλνληαη θαη γηα ηε
δνινθνλία ηνπ αιί Σηβάξη πξηλ απφ επηά ρξφληα, θαη ζπγθάιεζε ζηηο 15 επηεκβξίνπ
η.ε., ην πξνεδξείν ηεο Κνηλφηεηαο, ην νπνίν θαζαίξεζε ηνλ κνπθηή Σηξάλσλ θαη
΄΄πξνζσξηλφ΄΄ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο θ. Ηιίξ Βφθζη, ηνλ κνπθηή Κνχθεο θ. Αιί
Υαιάηζη θαη ηνλ ΓΓ ηεο Κνηλφηεηαο θ. Μπεηίκ Σξνχηζη. Ζ Δπηηξνπή Θξεζθεπκάησλ,
αλαθνίλσζε αξγά ην βξάδπ ηεο 15εο επεηεκβξίνπ η.ε., φηη αλαγλσξίδεη σο πξφεδξν ηεο
Μνπζνπικαληθήο Κνηλφηεηαο ηνλ θ. ειίκ Μνχηζα, λφκηκα εθιεγκέλν ζην αμίσκα απηφ,
ελψ γηα θάζε πξφβιεκα, ην νπνίν αμησκαηνχρνη ηεο Κνηλφηεηαο έρνπλ σο πξνο ηνλ
ηξφπν δηεχζπλζεο ηεο Κνηλφηεηαο, ζα πξέπεη λα πξνζθχγνπλ ζην δηθαζηήξην. χκθσλα
κε ζρφιηα ηνπ αιαβαληθνχ Σχπνπ, ε αληηπαξάζεζε ζηελ πξάμε δελ έρεη λα θάλεη κε
απιά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Κνηλφηεηαο, αιιά κε ηελ πνξεία πνπ ζα
αθνινπζήζεη ε Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, αλ ζα αθνινπζήζεη δειαδή
ηελ πνξεία ηνπ παξαδνζηαθνχ Ηζιάκ, φπσο κέρξη ζήκεξα, ή αλ ζα αιιάμεη πνξεία θαη ζα
αθνινπζήζεη ην ζθιεξφ θαη αθξαίν Ηζιάκ. Δθπξφζσπνο ηεο πξψηεο ηάζεο είλαη ν
ζεκεξηλφο πξφεδξνο ειίκ Μνχηζα, ελψ εθπξφζσπνη ηεο δεχηεξεο ηάζεο είλαη λεαξνί
ηκάκεδεο θαη κνπθηήδεο πνπ ζπνχδαζαλ ζε αξαβηθέο ρψξεο θαη θαηέρνπλ ζήκεξα
ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ Κνηλφηεηα θαη είλαη νπαδνί ηνπ ζθιεξνχ Ηζιάκ.
Αξρίδνπλ νη εγγξαθέο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο
Σν Παλεπηζηήκην ηεο Οξζφδνμεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, είλαη κηα
πξαγκαηηθφηεηα. ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο (www.orthodoxalbania.org), ε Οξζφδνμε
Δθθιεζία αλαθνίλσζε φηη άξρηζαλ απφ κέξεο νη εγγξαθέο ζην πξψην αθαδεκατθφ έηνο
ζην Παλεπηζηήκην ην νπνίν ζα θέξεη ηελ νλνκαζία ΄΄Λφγνο – Logos΄΄ θαη ζα ηειεί ππφ
ηε δηαρείξηζε ηεο Δθθιεζίαο. Σν Παλεπηζηήκην, ζην νπνίν δελ ππάξρεη ζενινγηθφο
θιάδνο, ζα απνλέκεη πηπρία ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο Μπνιφληα ζηνπο θιάδνπο ησλ
νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο εθαξκνζκέλεο
πιεξνθνξηθήο, ησλ ηερληθψλ πςειήο εηδίθεπζεο γηα ηαηξηθά εξγαζηήξηα θ.α. Πξχηαλεο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα είλαη ν νηθνλνκνιφγνο θ- Ζιίαο Σέιηνο από ηελ Πνιύηζαλε
Αξγπξνθάζηξνπ Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη: www.universiteti-logos.com.
Πώο ζα ιεηηνπξγεί ην ηζιακηθό Παλεπηζηήκην ζηελ Αιβαλία
Ζ Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα ηεο Αιβαλίαο απνθάζηζε ηε ζπγθξφηεζε ηζιακηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ζηειερψλ ηεο κνπζνπικαληθήο ιαηξείαο, ζχκθσλα κε
αλαθνίλσζε ην δεχηεξν δεθαήκεξν επηεκβξίνπ η.ε., Σν Παλεπηζηήκην αξρηθά ζα
ζπλίζηαηαη απφ ηελ Ηζιακηθή Θενινγηθή ρνιή κε δχν Σκήκαηα, ησλ Θεκειησδψλ
Ηζιακηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Κνηλσληθψλ Ηζιακηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη απφ ηε
Φηινινγηθή ρνιή, ε νπνία ζα έρεη δχν ηκήκαηα, ην Σκήκα Αξαβηθήο Γιψζζαο θαη
Λνγνηερλίαο θαη ην Σκήκα Σνπξθηθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, φπσο επίζεο θαη δχν
εξεπλεηηθά θέληξα, ην Κέληξν Γηαζξεζθεπηηθνχ Γηαιφγνπ θαη ην Κέληξν Αιβαλνινγίαο.
Σα καζήκαηα ζην παλεπηζηήκην ζα παξαδίδνληαη ζηελ αξαβηθή, ηελ ηνπξθηθή θαη ηελ
αιβαληθή γιψζζα, ελψ ζα γίλνληαη θαη εληαηηθά καζήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο σο
μέλεο γιψζζαο.

Ιδξύεηαη ην πξώην ζεξβηθό ζρνιείν ζην Ληκπόθο
Ηδξχεηαη ζρνιείν γηα ηε ζεξβηθή θνηλφηεηα ζην ρσξηφ Ληκπφθο ηεο Αιβαλίαο, φπνπ
κέλνπλ 2.500 θάηνηθνη κε ζεξβηθή θαηαγσγή. Σα εγθαίληα ησλ εξγαζηψλ γηα ην λέν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 18 επηεκβξίνπ παξνπζία ηνπ πξέζβε ηεο εξβίαο ζηελ
Αιβαλία, θ. Μίξνιηνπκπ Εάξηηο. Σν ζρνιείν ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί κε 65 παηδηά,
ελψ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλακέλεηαη κειινληηθά λα απμεζεί. Ζ ίδξπζε ζεξβηθνχ
ζρνιείνπ ήξζε σο ζπλέπεηα αηηήκαηνο ηεο ζεξβηθήο θνηλφηεηαο πνπ δεη ζην Ληκπφθο.
ελψ ε ζεξβηθή πξεζβεία αλέιαβε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ ζρνιηθνχ
θηηξίνπ.
Δπαθέο ηνπ ΓΓ ηνπ ειιεληθνύ ΤΠΔΞ ζηα Σίξαλα
Σα θπξηφηεξα αιβαληθά ηειενπηηθά θαλάιηα αλαθέξζεθαλ ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή
18 θαη 19 επηεκβξίνπ η.ε., ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ζηα Σίξαλα ν ΓΓ ηνπ ειιεληθνχ
ΤΠΔΞ θ. Ησάλλεο - Αιέμηνο Εέπνο, ν νπνίνο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Πξέζβε ηεο
Διιάδνο ζηε Αιβαλία θ. Νηθφιαν Πάδην, ζπλαληήζεθε ηφζν κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο
ρψξαο θ. αιί Μπεξίζα, φζν θαη κε ηνλ ΤΠΔΞ θ. Δληκφλη Υαηδηλάζην. ηε ζπλάληεζε
ησλ θ.θ. Μπεξίζα θαη Εέπνπ, ζπδεηήζεθαλ ε Eιιελναιαβαληθή πκθσλία γηα ηηο
ζαιάζζηεο δψλεο, ε δνινθνλία ηνπ κεηνλνηηθνχ Αξηζηνηέιε Γθνχκα, ε
θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο, θαζψο θαη ε πνξεία ηεο
επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηεο Αιβαλίαο.
πλάληεζε Παπαλδξένπ – Μπεξίζα ζηε Νέα Τόξθε
Όια ζρεδφλ ηα αιβαληθά ΜΜΔ αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 23 επηεκβξίνπ η.ε., κεηαμχ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδνο θ.
Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη ηνπ αιβαλνχ νκνιφγνπ ηνπ θ. αιί Μπεξίζα, δίδνληαο
έκθαζε ζηηο δειψζεηο Μπεξίζα, πξψηνλ, φηη κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαη εμάξζεηο
θαλαηηζκνχ δελ κπνξνχλ λα εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν
ρσξψλ θαη, δεχηεξνλ, φηη ε Αιβαλία έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Διιάδνο ζην ζέκα ηεο
θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ ζεσξήζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο πξνο ηελ επξσπατθή
νινθιήξσζε. Δμάιινπ ζε ζπλέληεπμε ηνπ
Ο Πξόεδξνο Σόπη ζηε δεμίσζε πνπ παξέζεζε ν Πξόεδξνο Οκπάκα
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη θαη ε ζχδπγφο ηνπ,
παξέζηεζαλ ζηε δεμίσζε ηνπ Πξνέδξνπ Οκπάκα πξνο ηηκή ησλ αξρεγψλ ησλ
αληηπξνζσπεηψλ ησλ ρσξψλ πνπ κεηείραλ ζηε πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. Ο αιαβληθφο Σχπνο
επεζήκαλε ην γεγνλφο φηη θέηνο, ν Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα δελ ήηαλ
θαιεζκέλνο ζηε δεμίσζε, ελψ απφ ην Κφζνβν ήηαλ πξνζθεθιεκέλνο ηφζν ν Πξφεδξνο θ.
ετληίνπ φνο θαη ν Πξσζππνπξγφο θ. Θάηζη. Καηά ηε δεμίσζε, ν θ. Σφπη είρε ζχληνκε
ζπλάληεζε κε ηνλ πξφεδξν Οκπάκα, Οη δχν Πξφεδξνη, Ο Πξφεδξνο Σφπη εμέθξαζε
επγλσκνζχλε ζηνλ Πξφεδξν Οκπάκα γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ ζην
αιβαληθφ έζλνο θαη ην αιβαληθφ δήηεκα θαη παξάιιεια ηνλ δηαβεβαίσζε φηη ε Αιβαλία
ζα ζπλερίζεη λα είλαη έλαο ηδηαίηεξα έκπηζηνο θαη αμηφπηζηνο ζχκκαρνο, φρη κφλν σο
κέινο ηνπ ΝΑΣΟ, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο
θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλψλ παγθνζκίσλ πξνθιήζεσλ.
πλάληεζε Μπεξίζα κε ηνλ ΤΦΤΠΔΞ ησλ ΗΠΑ

Με ηνλ ακεξηθαλφ ΤΦΤΠΔΞ θ. Σδέτκο ηάτλκπεξγθ ζπλαληήζεθε ζηε Νέα Τφξθε, ζηηο
22 επηεκβξίνπ η.ε., ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, κε ηνλ νπνίν
ζπδήηεζε εθηφο ησλ άιισλ θαη γηα ηελ δηαθάλεηα ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2009. Ο
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Δληκφλη Υαηδηλάζην, πξαγκαηνπνίεζε
ζπλάληεζε ηελ ίδηα κέξα, κε ην ακεξηθαλφ ΤΦΤΠΔΞ, αξκφδην γηα ζέκαηα Δπξψπεο θαη
Αζίαο, θ. Φίιηπ Γθφξληνλ.
Ο Πξσζππνπξγόο θ. Μπεξίζα ζηηο Βξπμέιιεο
ηηο Βξπμέιιεο κεηέβε ζηηο 15 επηεκβξίνπ η.ε., ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί
Μπεξίζα, γηα λα κεηάζρεη ζε ζπλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο ζην Μεηζέ
ηνπ Βειγίνπ.
Δπαθέο Μέηα γηα ην ζέκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ
Ο ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ηιίξ Μέηα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηε Νέα Τφξθε κε βαζηθή
απνζηνιή ηελ πξνψζεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, είρε ζπλάληεζε κε
πξεζβεπηέο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο, ζηηο 23 επηεκβξίνπ η..ε. ηε
ζπλάληεζε, ν θ. Μέηα αλέπηπμε ηηο ζέζεηο ηεο Αιβαλίαο γηα ην Κνζζπθνπέδην θαη έθαλε
έθθιεζε νη ρψξεο κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο λα κε ζηεξίμνπλ ην
Φήθηζκα πνπ ε εξβία ζα θαηαζέζεη ζηνλ ΟΖΔ γηα ην Κφζνβν.
Δπίζθεςε ηνπ ππνπξγνύ Oηθνλνκίαο ζην Καηάξ
Ο ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζηηο 7
επηεκβξίνπ η.ε., πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζην Καηάξ, φπνπ έγηλε δεθηφο απφ
ηνλ αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο θαη είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ γξακκαηέα επηθξαηείαο γηα
ζέκαηα ελέξγεηαο θαη βηνκεραλίαο θαη κε παξάγνληεο ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο
ηεο ρψξαο, Qatar Petroleum. ηηο ζπδεηήζεηο εμεηάζζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο
ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θπξίσο ζηελ ελέξγεηα θαη
εηδηθφηεξα ζην θπζηθφ αέξην. Ο θ. Πξίθηη θάιεζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Καηάξ λα
επελδχζνπλ ζηελ Αιβαλία.
ηηο 8 Μαΐνπ 2011 νη δεκνηηθέο εθινγέο
Ζ 8ε Μαΐνπ 2011, εκέξα Κπξηαθή, νξίδεηαη σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ γηα
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε δηάηαγκα πνπ εμέδσζε ν Πξφεδξνο
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη. ηηο 6 επηεκβξίνπ η.ε. Ο νξηζκφο ηεο
8εο Μαΐνπ 2011 σο εκεξνκελίαο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, ζπλερίδεη ε ε/θ, παξέρεη ζηα
πνιηηηθά θφκκαηα πξνζεζκία 8 κελψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ζχζηαζε
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο 3κελεο ζεηείαο γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο εθινγέο ηνπ
2009.
Έθδνζε δηαβαηεξίσλ θαη ηαπηνηήησλ γηα κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία
Δλέθξηλε ζηηο 15 επηεκβξίνπ η.ε., ε λνκηθή επηηξνπή ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην
λνκνζρέδην, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ζεκείσλ έθδνζεο δηαβαηεξίσλ θαη
ηαπηνηήησλ ζηηο πξεζβείεο θαη ζηα πξνμελεία ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
Ηηαιία, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Aleat πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ
βηνκεηξηθψλ δηαβαηεξίσλ. Οη κεηαλάζηεο νη νπνίνη δηαβηνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ

Ηηαιία ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαβαηήξηα θαη ηαπηφηεηεο ζηηο ρψξεο απηέο,
θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 90 Δπξψ.
Νένπ ηύπνπ πηλαθίδεο γηα ηα απηνθίλεηα
Καηέιεμε ζηε λέα κνξθή ησλ πηλαθίδσλ πνπ ζα έρνπλ ηα απηνθίλεηα ζηελ Αιβαλία. ε
αιβαληθή θπβέξλεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 1 επηεκβξίνπ
η.ε. Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ απνθάζηζε ηελ αιιαγή ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ
θάζε νρήκαηνο, μεθηλψληαο απφ ηε δηάηαμε ησλ γξακκάησλ θαη αξηζκψλ. Οη λέεο
πηλαθίδεο ζα έρνπλ απφ δπν γξάκκαηα ζηελ άθξε, ελψ ζηε κέζε ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο
αξηζκνί. Άιιε θχξηα αιιαγή αθνξά ζην ρξψκα, θαζψο απφ θφθθηλν πνπ είλαη ηψξα κε
ηνλ αεηφ, ην ζχκβνιν ηεο αιβαληθήο ζεκαίαο, ζα αιιάμεη ζε κπιε, ρξψκα ηεο ζεκαίαο
ηεο Δ.Δ., ρσξίο φκσο λα αιιάμεη ην ζχκβνιν. Δπίζεο κε κπιε θφλην ζηελ άθξε ζα
ηνπνζεηείηαη θαη ην γξάκκα πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα.
Παξαηεξήζεηο γηα ηελ απνγξαθή από ηε ζεξβηθή θνηλόηεηα
Δθπξφζσπνη ηνπ ζπιιφγνπ Ρνδάθα-Μνξάηζα ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο
ζεξβν-καπξνβνχληαο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, κεηά απφ ζπλάληεζε κε ηνπο
αξκφδηνπο ηεο αιβαληθήο Πνιηηείαο, ην δεχηεξν δεθαήκεξν επηεκβξίνπ 2010, δήισζαλ
φηη νη δηαδηθαζίεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αξλνχληαη ζηηο κε αιβαληθέο θνηλφηεηεο ην
δηθαίσκα λα πξνζδηνξίζνπλ επαθξηβψο ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. ηε ζπλάληεζε ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σίξαλα, δεηήζεθε κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ
κεηνλνηήησλ ζηα ΜΜΔ, θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία έληππσλ θαη
ειεθηξνληθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ κεηνλνηήησλ
Σέινο, δεηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εθινγηθφ λφκν, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ
θαζηέξσζε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο κεηνλφηεηεο θαη θαζνξηζκφ ηνπ
πνζνζηνχ πνπ ζα ηηο εθπξνζσπεί, θαζψο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
απνγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ ιεμηαξρείσλ, γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, αθνχ
πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη ηεο αιβαληθήο δηνίθεζεο, έρνπλ δηεπθξηλίζεη φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ζα έρνπλ κφλν ζηαηηζηηθή ζεκαζία θαη δε ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ιεμηαξρηθνχο θαηαιφγνπο.
Γθόλην θαη Σόξν: Η ειιεληθή κεηνλόηεηα δελ έρεη πεξηνπζίεο
Σν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, ζηηο 19 επηεκβξίνπ η..ε,
ζχκθσλα κε ην νπνίν, ζρεδηάδεηαη παξέκβαζε ζηνλ ΟΖΔ γηα επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
δηεζλνχο παξάγνληα ζην ζέκα ησλ ειιεληθψλ πεξηνπζηψλ ζηελ Αιβαλία, πξνθάιεζε ηελ
αληίδξαζε ηφζν ηνπ ΓΓ ηνπ πιιφγνπ ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ Αιβαλίαο, φζν θαη ηνπ
επίηηκνπ πξνέδξνπ ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν ΓΓ ηνπ πιιφγνπ
΄΄Ηδηνθηεζία κε δηθαηνζχλε΄΄ ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ Αιβαλίαο Αγθίκ Σφξν δήισζε φηη
«νη έιιελεο κεηνλνηηθνί ζηελ Αιβαλία πνηέ ηνπο δελ είραλ πεξηνπζίεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο
Αιβαληθήο Γεκνθξαηίαο». Οη έιιελεο κεηνλνηηθνί ζηελ Αιβαλία, νη νπνίνη δελ είραλ
πεξηνπζίεο, ηζρπξίδεηαη ν Σφξν, πήξαλ γε ράξε ζηελ εθαξκνγή ΄΄ηνπ θνκκνπληζηηθνχ
λφκνπ γηα ην κνίξαζκα ηεο γεο΄΄
Δπηζηνιή θόκκαηνο MEGA γηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ ειιεληθή εζληθή κεηνλόηεηα
Δλφςεη ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ Αιβαλία, ν θ. Υξεζηάθεο Κίηζνο,
πξφεδξνο ηνπ λένπ θφκκαηνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο “MEGA” (΄΄Διιεληθή Δζληθή

Μεηνλφηεηα γηα ην Μέιινλ΄΄), απέζηεηιε αλνηθηή επηζηνιή ζηνλ ππνπξγφ Παηδείαο ηεο
Αιβαλίαο θ. Μπθεξέκ Σαθάη, κε ηελ νπνία παξαζέηεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηεο
παηδείαο ζηελ ειιεληθή εζληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, δεηψληαο παξάιιεια άκεζε
ιχζε ζε απηά.
Βνήζεηα από Διιάδα γηα ηνπο έιιελεο καζεηέο ηνπ αιβαληθνύ Νόηνπ
ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ν. Καθιακάλε λα
ζπγθεληξψζεη ζρνιηθέο ηζάληεο θαη είδε ξνπρηζκνχ γηα 1.200 καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο
ειιεληθήο κεηνλφηεηαο αλαθέξζεθαλ ηα αιβαληθά ΜΜΔ ζηηο 11 επηεκβξίνπ η.ε. Ζ
πξσηνβνπιία απηή, πξνέθπςε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Νενιαίαο Βνξεηνεπεηξσηψλ
πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα.
Καηάζρεζε πιαζηώλ Δπξώ
Ζ αζηπλνκία Σηξάλσλ θαηέζρεζε ζηηο 13 επηεκβξίνπ η.ε., πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα
χςνπο 50.000 Δπξψ, ελψ ζπλέιαβε έμη κέιε νξγαλσκέλεο νκάδαο, ηα νπνία είραλ
εμαπιψζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απφ ηε θφδξα έσο ην Πφγξαδεηο.
Σα
ραξηνλνκίζκαηα ήηαλ ησλ 100 Δπξψ, είραλ πξνέιεπζε ηελ ΠΓΓΜ θαη επξφθεηην λα
θπθινθνξήζνπλ ζηελ αιβαληθή αγνξά. Σα νλφκαηα ησλ ζπιιεθζέλησλ, ζχκθσλα κε ηελ
αζηπλνκία, είλαη: Νηξεθ Μπηηζνχθνπ, θειθίκ Μπνχθη, Νηαζακίξ έρη, Θαλάο Σδνχηδη,
Δληκφλη έρη θαη Ηιίξ Πξίθηη.
Νέα επξήκαηα ζηελ αξραία Φνηλίθε
Νέα επξήκαηα έθεξε ζην θσο ε ηηαιν-αιβαληθή αξραηνινγηθή απνζηνιή, ε νπνία
πξαγκαηνπνηεί αλαζθαθέο ζηελ αξραία Φνηλίθε, ζην λνκφ Γειβίλνπ. πγθεθξηκέλα, ηελ
Σξίηε ην πξσί ε απνζηνιή αλαθάιπςε 6 ζεηξέο πέηξηλσλ θαζηζκάησλ ζην κεγάιν
ακθηζέαηξν ηεο Φνηλίθεο, ην νπνίν ήηαλ θηηζκέλν πάλσ ζε ιφθν, απφ ην νπνίν
κπνξνχζε λα δεη θαλείο ηελ πεδηάδα ηνπ Βνχξθνπ θαη ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Βνπζξσηνχ.
χκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο, ην αξραίν ζέαηξν ηεο Φνηλίθεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα
ζέαηξα ηνπ Βνπζξσηνχ, ηεο Απνιισλίαο θαη ηεο Γξπτλνππφιεσο θαη κπνξεί λα
ζπγθξηζεί κε ην ζέαηξν ηεο Γσδψλεο.

