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κή έκδοση του Euronews, τονίζοντας πως 
«εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας 
για τον Μπελέρη, θα εξαρτηθεί εάν θα 
καθίσει στην καρέκλα του δημάρχου Χει-
μάρρας ή αν θα διεξαχθούν νέες εκλογές 
στον δήμο αυτό».
«Οι Δημοκρατικοί επαναλαμβάνουν το 
προηγούμενο. Ο Φρέντι Μπελέρι κερδί-
ζει τον δήμο Χειμάρρας από τη φυλακή. 
Ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί», αναφέρει 
ρεπορτάζ του δικτύου ORA TV, σημειώ-
νοντας την περίπτωση του Azgan Haklaj 
που είχε εκλεγεί βουλευτής με το Δημο-
κρατικό Κόμμα αν και εξέτιε ποινή φυλά-
κισης.
«Ο Φρέντι Μπελέρης, κερδίζει τη Χειμάρ-
ρα με μόλις 19 ψήφους από τον Γκιόρ-
γκι Γκόρο» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος 
της εφημερίδας Shqiptarja σχολιάζοντας 
πως οι υποστηρικτές του «πανηγυρίζουν 
με ελληνικές σημαίες και τον αποκαλούν 
Έλληνα».
«Η μόνη σημαντική νίκη για τον Μπερίσα 
ήρθε από τον «Ελληνισμό» της Χειμάρ-
ρας» (το «Ελληνισμός» σε εισαγωγικά) 
είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του τηλεο-
πτικού δικτύου TOP Channel, χαρακτη-
ρίζοντας τη νίκη Μπελέρη ως την πλέον 
σημαντική του αντιπολιτευόμενου συνα-
σπισμού υπό το Δημοκρατικό Κόμμα του 
Σαλί Μπερίσα.
«Ο Μπελέρης, ο οποίος συνελήφθη για 
«εξαγορά ψήφων», κέρδισε τον αντίπα-
λό του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γκιόργκι 
Γκόρο», γράφει η εφημερίδα Panorama 
αναφέροντας πως υποστηρικτές του Μπε-
λέρη ξέσπασαν σε ζητωκραυγές έξω από 
το κέντρο καταμέτρησης.

Η δήλωση «μυστήριο» 
από Φον ντερ Λάιεν
Και μπορεί ο Φρέντι Μπελέρης να πανη-

γυρίζει από τη φυλακή τη νίκη του, ωστό-
σο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν, όταν ρωτήθηκε για το 
περιστατικό, απάντησε πως είναι ενη-
μερωμένη και ότι «έχει αποφυλακιστεί», 
παρά το γεγονός ότι παραμένει ακόμη 
στις φυλακές.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που 
έδωσαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν, τέθηκε το ζήτημα 
του Φρέντι Μπελέρη με την παρακάτω 
ερώτηση «Υπήρξε ένταση μεταξύ Ελλά-
δας και Αλβανίας, ύστερα από τη σύλλη-
ψη υποψήφιου Δημάρχου στην πόλη της 
Χειμάρρας. Γνωρίζετε το περιστατικό; Σας 
ενημέρωσε η ελληνική κυβέρνηση; Ποια 
είναι η αντίδρασή σας; Συνάδει αυτή η 
σύλληψη με το κράτος Δικαίου και τις ευ-
ρωπαϊκές αξίες, δεδομένου ότι η Αλβανία 
είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην 
ΕΕ;».
Τον λόγο πήρε αρχικά ο Σαρλ Μισέλ λέ-
γοντας πολύ σύντομα πως «ήμουν σε επα-
φή με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη για το θέμα αυτό. Η αντιπροσωπεία 
της ΕΕ στην Αλβανία παρακολουθεί στενά 
την κατάσταση και έχω λάβει τις πληρο-
φορίες ότι κέρδισε τις εκλογές».
Ενώ, η Πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε: 
«Ναι έχω ενημερωθεί. Ο υποψήφιος έχει 
αποφυλακιστεί».

Φρέντι Μπελέρης: Νίκησε 
η Δημοκρατία
Στην πρώτη του δήλωση μετά τη νίκη του 
στο δήμο Χειμάρρας έκανε ο προφυλακι-
σμένος Φρέντι Μπελέρης.
«Νίκησε η δημοκρατία. Κέρδισε η Χει-
μάρρα. Ευγνωμονώ όσους επέδειξαν λε-
βεντιά. Συμμερίζομαι όσους υπέκυψαν 

Ο
μογενείς και άλλοι υποστηρικτές 
του Έλληνα υποψηφίου δημάρ-
χου, πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη 
του, όμως, ο ίδιος αναγκάστηκε 

να προχωρήσει στην πρώτη του επίση-
μη δήλωση, μέσα από τις φυλακές, όπου 
παραμένει κρατούμενος. Μάλιστα, παρα-
μένει κρατούμενος από την περασμένη 
Παρασκευή και κανείς δεν γνωρίζει τη 
δεδομένη χρονική στιγμή ποιες θα είναι 
οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
Νωρίτερα, ο Μπάμπης Καραθάνος, Πρό-
εδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοη-
πειρωτών και υποψήφιος βουλευτής της 
ΝΔ στον Β2 Τομέα Αθηνών, μίλησε στο 
CNN Greece, μετέφερε τον ενθουσιασμό 
των ομογενών και ζήτησε την άμεση απο-
φυλάκιση του Μπελέρη: «Κάτω από τις 
συνθήκες που έγινε η εκλογή του δημάρ-
χου Φρέντι Μπελέρη στη Χειμάρρα, ήταν 
πολύ σημαντική, ήταν ένας άθλος θα έλε-
γα», τόνισε ο κ. Καραθάνος.
Χαρακτήρισε «αστείες» τις κατηγορίες που 
οδήγησαν στη σύλληψή του κ. Μπελέρη 
δύο μόλις ημέρες πριν τις εκλογές και 
εκτίμησε πως αντί να φοβίσουν, πείσμω-
σαν και κινητοποίησαν ακόμα περισσότε-
ρο τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες.
«Τους έκανε να πάνε πιο πεισματικά να 
ψηφίσουν, κι αυτούς που ήταν στην Ελ-
λάδα αλλά και όσους ήταν εκεί. Αντιστά-
θηκαν σε όλες τις απειλές, τις προκλήσεις 
που δέχθηκαν. Το αποτέλεσμα έφερε εν-
θουσιασμό και αυτό που μένει τώρα να 
γίνει είναι να αποφυλακιστεί πια ο κ. 
Μπελέρης ο νέος δήμαρχος Χειμάρρας 
και να λυθεί αυτή η αδικία, αυτή η πρό-
κληση από το καθεστώς Ράμα», σημείωσε 
ο πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βο-
ρειοηπειρωτών.

Πανηγυρικό κλίμα και αναμονή 
για αποφυλάκιση
Το κλίμα ήταν πανηγυρικό έξω από το 
εκλογικό κέντρο του νικητή, ενώ ο κό-
σμος που ήταν συγκεντρωμένος δεν έκρυ-
βε τη συγκίνησή του για τη μεγάλη νίκη.
Μάλιστα, την ώρα που ο Μπελέρης βρί-
σκεται προφυλακισμένος στα Τίρανα, ο 
επικεφαλής του Κόμματος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και βουλευτής Χειμάρρας, 
Βαγγέλης Ντούλες σε δηλώσεις του στην 
ΕΡΤ, στάθηκε σε δύο πτυχές της εκλογικής 
διαδικασίας: Η πρώτη είναι ο θρίαμβος 
για την Χειμάρρα, όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, και η δεύτερη να αποφυλακιστεί ο 
Μπελέρης.

Τα αλβανικά ΜΜΕ 
για την παράταση κράτησης
«Ο Φρέντι Μπελέρης δήμαρχος Χειμάρ-
ρας από το κελί της φυλακής», αναφέρει 
η εφημερίδα TEMA, σχολιάζοντας πως ο 
υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου συνα-
σπισμού «Μαζί Κερδίζουμε», επικράτησε 
με μικρή διαφορά ψήφων.
«Ο Φρέντι Μπελέρης, που συνελήφθη 
δύο μέρες πριν από τις εκλογές, κερδίζει 
τον δήμο Χειμάρρας» αναφέρει η αλβανι-

Μπελέρης: Παραμένει στη φυλακή ο δήμαρχος Χειμάρρας 
- Η αμηχανία της Κομισιόν και το ελληνικό βέτο

«Νίκησε η δη-
μοκρατία. Κέρ-
δισε η Χειμάρ-
ρα. Ευγνωμονώ 
όσους επέδειξαν 
λεβεντιά. Συμ-
μερίζομαι όσους 
υπέκυψαν στην 
τρομοκρατία. 
Σήμερα δεν 
υπάρχουν νι-
κητές και ηττη-
μένοι, όλοι οι 
πολίτες της Χει-
μάρρας και εγώ 
ως δήμαρχος 
πρώτος μεταξύ 
ίσων περπα-
τάμε ενωμένοι 
για να γίνου-
με ακόμα πιο 
δυνατοί, υπερα-
σπίζόμενοι τη 
Δημοκρατία και 
τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα», 
δήλωσε ο κ. 
Μπελέρης.
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