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Μαντc Ελευθερfα, Ο Ελληνισo{t τηt Αλβανfαt τον 20ο αι., Πρ{γραooα επιo{ρφω-

σηt εκπαιδευτικ}ν για τη διδασκαλfα τηt ελληνικet γλ}σσαt σε παλιννοστο|ντεt
oαθητdt.

- Οι αλβανικdt εκλογdt τηt 26ηt Μαϊου 1996 και η Ελληνικe Μειον{τητα: Προβλe-

oατα και Προοπτικdt. Βαλκανικc Σ|ooεικτα-Περιοδικe dκδοση του Ιδρ|oατοt
Μελετ}ν Χερσονeσου του Αfoου, Ανcτυπο, τ. 9, 1997.

Νcτσιου Κ}σταt, Ιστορfα τηt Βορειοηπειρωτικet Λογοτεχνfαt, “ARGJIRO”

Αργυρ{καστρο 2005.

Ντcγιοt Στ., Η ελληνικe γλωσσικe παιδεfα και ο πολιτισo{t τηt Εθνικet Ελληνικet

Μειον{τηταt στην Αλβανfα κατc τη διcρκεια του κοooουνιστικο| ολοκληρωτισoο|, (∆ιδακτορικe διατριβe), Θεσσαλονfκη 1995.

Παπαδ{πουλοt Αλ., Ο Αλβανικ{t Εθνικισo{t και ο Οικουoενικ{t Ελληνισo{t, εκδ.

Νdα Σ|νορα-Λιβcνη, Αθeνα 1992.

Σακελαρfου Μ. Β.(επιo.), Ιστορικοf Ελληνικοf Χ}ροι: MΠΕΙΡΟΣ 4000 Χρ{νια Ελληνικet Ιστορfαt και Πολιτισoο|, Εκδοτικe Αθην}ν Α.Ε., Αθeνα 1997.

Τσιτσελfκηt Κων., Χριστ{πουλοt ∆ηo.(επιo.), Η Ελληνικe Μειον{τητα τηt
Αλβανfαt, ΚΕΜΟ, Εκδ{σειt Κριτικe 2003.

Πηγ-8

Φωτογραφικ< Υλικ<
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Το φωτογραφικ{ υλικ{ του Λευκ}oατοt στο oεγαλ|τερο odροt προdρχεται απ{

το προσωπικ{ Αρχεfο φωτογραφι}ν του Θε{δωρου Βεζιcνη, πρ}του προdδρου

τηt Οo{νοιαt.

Αρκετdt φωτογραφfεt προdρχονται και απ{ τιt εκδ{σειt:

- Ειρeνη ∆ορκοφfκη, Η Ιησουdλα βρeκε το Θε{ στην Αλβανfα (Εκκλησfεt τηt

Αλβανfαt), Ελληνικe Ευρωεκδοτικe, Αθeνα 1992.

- Τfτοt Π. Γιοχcλαt - Λfζα Lβερτ, Στη Γη του Πρρου. ∆ιαχρονικ Ελληνισ στην

Αλβαν α, Εκδ{σειt Αστερισo{t-Λfζα Lβερτ, Αθeνα 1995.

- Στεργι{πουλοt, Θ.Σ. Η cγνωστη Ρωoιοσ|νη. Λαϊκ{t πολιτισo{t και παρcδοση

στη Β{ρειο Mπειρο, Τροχαλfα, Αθeνα 1997.

- Καfτη Μπdη, Προσωπικ{ αρχεfο φωτογραφι}ν σχολεfου Γοραντζe.

- Text of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, 1-2-1995 Στρασβο|ργο.

- Report Subcitted by Albania pursuant to article 25, Paragraph 1 of the Framework
Con vention for the Protection of National Minorities (26 July 2001), Council of Europe.
- Ψeφισoα για τα ∆ικαι}oατα τηt Ελληνικet Μειον{τηταt στην Αλβανfα - Μcηt

1993.

- Πρ{γραooα και Καταστατικ{ τηt ∆ηoοκρατικet Lνωσηt Εθνικet Ελληνικet

Μειον{τηταt (∆ΕΕΕΜ) «ΟΜΟΝΟΙΑ» - Kγιοι Σαρcντα, 4 Σεπτεoβρfου 1996.

- Οδηγfα αρ. 17 τηt 27-09-1991 για τα ελληνικc oειονοτικc 8ετe σχολεfα.

- Οδηγfα αρ. 19 τηt 13-09-1993 για τη διδασκαλfα στη γλ}σσα των εθνικ}ν
oειονο τeτων στα 8ετe σχολεfα.

- Helsinky Watch, Ντοκουodντο 3, Εκπαfδευση τηt oειον{τηταt, Εφηoερfδα Ελευθεροτυπfα, 7-9-1994.

Ευχαριστ.ε8
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Για τη συoβολe τουt στη συγγραφe του παρ{ντοt Λευκ}oατοt εκφρcζουoε τιt ευχα-

ριστfεt oαt στουt παρακcτω φορεft και πρ{σωπα:

Στο Nδρυoα Μελετ}ν Χερσονeσου του Αfoου στη Θεσσαλονfκη για τη βιβλιογραφικe
κcλυψη των αναγκ}ν τηt συγγραφet του Λευκ}oατοt.

Στον κ. Θε{δωρο Βεζιcνη, πρ}το Πρ{εδρο τηt Οo{νοιαt, για την παραχ}ρηση oεγc-

λου odρουt του φωτογραφικο| υλικο| του Λευκ}oατοt.

Στον Κων/νο Τσιτσελfκη, επfκουρο καθηγητe του Πανεπιστηofου Μακεδονfαt, για το
ερευνητικ{ υλικ{ που oαt διdθεσε και τιt χρeσιoεt πληροφορfεt του.

Στον κ. ∆}ρη Κυριαζe, λdκτορα του Πανεπιστηofου ∆υτικet Μακεδονfαt, για την πρ{-

θυoη ανταπ{κρισe του στιt εκcστοτε ανcγκεt τηt συγγραφet.

Στην κ. Καfτη Μπdη, δασκcλα του ελληνικο| σχολεfου Γορεντζe, για τιt προσωπικdt
φωτογραφfεt που oαt παραχ}ρησε.
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Παρ,ρτη4α
ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Μ,ρτιο8
1996)
ΑΡΘΡΑ: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Η Ελληνικe ∆ηoοκρατfα και η ∆ηoοκρατfα τηt Αλβανfαt

1. Λαoβcνονταt υπ’ {ψη τιt παραδ{σειt τηt φιλfαt, τηt συνεργασfαt και τη βοeθεια που ιστορικc οι δ|ο λαοf τουt
προσdφεραν ο dναt στον cλλο, καθ}t και την σ|γκλιση των ουσιαστικ}ν συoφερ{ντων τουt προt την Ευρωπαικe
ενσωocτωση,

2. Lχονταt πεισθεf {τι εfναι απαραfτητο να βασfζουν τιt σχdσειt τουt στιt γενικ}t αποδεκτdt ανθρωπιστικdt αξfεt

τηt ελευθερfαt, τηt δηoοκρατfαt, τηt πολυφωνfαt, τηt αλλυλεγγ|ηt και του σεβασoο| των ανθρωπfνων και oειονο-

τικ}ν δικαιωocτων,

3. Αποφασισodνεt να τοποθετeσουν σε ισχυρe βcση τιt σχdσειt φιλfαt, συνεργασfαt και καλet γειτονfαt oεταξ| τουt,

4. Επαναβεβαι}νονταt την προσeλωσe τουt στουt σκοπο|t και στιt αρχdt του Χcρτη των Ηνωodνων Εθν}ν, τηt

Τελικet Πρcξηt του Ελσfνκι, τηt Χcρταt των Παρισfων για oια νdα Ευρ}πη και των λοιπ}ν κειodνων του ΟΑΣΕ, καθ}t

και των γενικ}t παραδεκτ}ν καν{νων του ∆ιεθνο|t ∆ικαfου,

5. Συναισθαν{oενεt την ευθ|νη τουt }στε να καταστο|ν τα Βαλκcνια περιοχe διαρκο|t ειρeνηt και σταθερ{τηταt,
odσα στο ευρωπαικ{ σ|στηoα ασφcλειαt και συνεργασfαt,

6. Εκτιo}νταt {τι τα θεoελι}δη ανθρ}πινα και oειονοτικc δικαι}oατα και οι ελευθερfεt dχουν καfρια σηoασfα ωt

τoeoα τηt πανευρωπαικet κληρονοoιct και {τι η αναγν}ριση, προcσπιση και προαγωγe τουt αποτελεf σηoαντικe
προυπ{θεση για την οικοδ{oηση φιλικ}ν σχdσεων oεταξ| των λα}ν,

7. Αναγνωρfζονταt {τι η ελληνικe oειον{τητα στην Αλβανfα συνdβαλε και εξακολουθεf να συoβcλει σηoαντικc στη
ζωe τηt κοινωνfαt τηt Αλβανfαt και αποτελεf παρcγοντα για την ανcπτυξη τηt φιλfαt oεταξ| των δ|ο χωρ}ν,

8. Λαoβcνονταt υπ’ {ψη τη συooετοχe και την συoβολe των Αλβαν}ν εργαζοodνων στην Ελλcδα, στην οικονοoικe
και κοινωνικe ζωe τηt, συoφ}νησαν τα ακ{λουθα:

ΑΡΘΡΟ 1.

Η Ελληνικe ∆ηoοκρατfα και η ∆ηoοκρατfα τηt Αλβανfαt αναπτ|σσουν τιt σχdσειt τουt στη βcση τηt εoπιστοσ|νηt,
τηt συνεργασfαt και του αoοιβαfου σεβασoο|. ∆ιακυρeσσουν την προσeλωσe τουt στην αρχe του απαραβfαστου

των υπαρχ{ντων, διεθν}t αναγνωρισodνων συν{ρων, σ|oφωνα oε την Τελικe Πρcξη του Ελσνfνκι και την Χcρτα των

Παρισfων, επfσηt δε {τι η oεθ{ριοt oεταξ| των δ|ο χωρ}ν θα εfναι oεθ{ριοt ειρeνηt και φιλfαt. ∆ιαδηλ}νουν τον

σεβασo{ τουt προt τιt αρχdt τηt εδαφικet ακεραι{τηταt, τηt ισ{τηταt των δικαιωocτων, τηt αλληλεγγ|ηt και αξιοπρdπειαt και του σεβασoο| των θεoελιωδ}ν ελευθερι}ν και των ανθρωπfνων και oειονοτικ}ν δικαιωocτων.
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ΑΡΘΡΟ 2.

Τα ∆|ο Μdρη ενεργο|ν απ{ κοινο| }στε, στο odτρο των δυνcoεων τουt, να συoβcλουν στη δηoιουργfα oιαt Ευρ}πηt
που να αποτελεf χ}ρο ειρηνικet συν|παρξηt και συνεργασfαt oεταξ| των λα}ν τηt. Για το σκοπ{ αυτ{, εργcζονται
για τη σηoαντικe λειτουργfα των oηχανισo}ν ασφcλειαt και συνεργασfαt στην Ευρωπακe Mπειρο και στη Βαλκανικe Χερσ{νησο ιδιαfτερα. Εfναι σταθερc αποφασισodνα να υποστηρfξουν, στα πλαfσια των διαδικασι}ν που dχουν
καθιερωθεf απ{ τον ΟΑΣΕ, τιt πολιτικdt εξελfξειt που dχουν σα σκοπ{ την εδραfωση του Κρcτουt ∆ικαfου και τηt
δηoοκρατfαt, τη διασφcλιση των θεoελιωδ}ν ανθρωπfνων δικαιωocτων και ελευθερι}ν, την ανcπτυξη των σχdσεων
φιλfαt oεταξ| των λα}ν, την οικονοoικe, τεχνικe και επιστηoονικe, πολιτιστικe και οικολογικe συνεργασfα oεταξ| των
ευρωπαικ}ν κρατ}ν.

ΑΡΘΡΟ 3.

Τα δ|ο Συoβαλλ{oενα Μdρη επαναβεβαι}νουν την κοινe αντfθεσe τουt στη χρeση βfαt και απειλe χρeσηt βfαt στιt
διεθνεft σχdσειt, καθ}t επfσηt και την προσeλωσe τουt στην αρχe τηt επfλυσηt των διεθν}ν προβληocτων oε ειρηνικc odσα.
Οι ενdργειdt τουt κατευθ|νονται προt τη χρησιoοποfηση των ειρηνικ}ν odσων που προβλdπει το διεθνdt δfκαιο, ο
Χcρτηt των Ηνωodνων Εθν}ν, και τα συναφe κεfoενα του ΟΑΣΕ καθ}t και σχετικ}ν oηχανισo}ν επfλυσηt τυχ{ν διαφορ}ν.

Στο ευρωπαικ{ πλαfσιο, εfναι ακλ{νητα αποφασισodνα να συνεχfσουν να συoβcλουν στην αποτελεσoατικe λειτουργfα των γενικc αποδεκτ}ν οργcνων και oεθ{δων γιε την ειρηνικe επfλυση των διαφορ}ν και την πρ{ληψη των
συγκρο|σεων.
ΑΡΘΡΟ 4.

Εcν το dνα απ{ τα Μdρη θεωρεf {τι ofα κατcσταση πραγocτων που dχει ανακ|ψει, εfναι δυνατ{ν να βλcψει τα σχετικc oε την ασφcλεια ουσι}δη συoφdροντc του, δ|ναται να απευθυνθεf στο cλλο Μdροt, για να προβο|ν αoελλητf
σε διαβουλε|σειt επ’ αυτο| του προβλeoατοt.

ΑΡΘΡΟ 5.

Τα δ|ο Μdρη ενθαρρ|νουν τιt ανταλλαγdt στον στρατιωτικ{ τοodα, καθ}t και τιt επαφdt και περιοδικdt διαβουλε|σειt oεταξ| των στρατιωτικ}ν φορdων, στα επfπεδα που θα συoφωνηθο|ν.
ΑΡΘΡΟ 6.

Τα δ|ο Μdρη δεσodυονται να διευρ|νουν και να εoβαθ|νουν την συνεργασfα τουt στον οικονοoικ{, βιοoηχανικ{,
τραπεζικ{, τουριστικ{, τεχνολογικ{, επιστηoονικ{, οικολογικ{ τοodα, καθ}t και σε εκεfνουt τηt υδροοικονοofαt,
ενdργειαt, oεταφορ}ν και επικοινωνι}ν.
ΑΡΘΡΟ 7.

Τα δ|ο Μdρη θα δραστηροποιηθο|ν για την εφαρoογe των συoφωνι}ν τιt οποfεt dχουν συνcψει στουt τοoεft που
απαριθoο|νται στο cρθρο 6 τηt παρο|σηt συoφωνfαt, καθ}t και {λων των λοιπ}ν εν ισχ|ι οικονοoικ}ν συoφωνι}ν.
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Θα ενθαρρ|νουν τη σ|γκλιση oεικτ}ν διακυβερνητικ}ν επιτροπ}ν για οικονοoικe, τεχνολογικe και επιστηoονικe

συνεργασfα oεταξ| τηt Ελληνικet ∆ηoοκρατfαt και τηt ∆ηoοκρατfαt τηt Αλβανfαt, καθλωt και τηt Μικτet Επιτρο-

πet των Υπουργεfων Εξωτερικ}ν των δ|ο χωρ}ν για την εξdταση και επfλυση των υπαρχ{ντων προβληocτων και

εκεfνων που oπορεf να προκ|ψουν. Τα οικεfα {ργανα εργασfαt θα υποστηρfξουν την εoβcυθνση oιαt τdτοιαt συνε-

ργασfαt στο πλαfσιο των αρoοδιοτeτων τουt. Εcν παραστεf ανcγκη, εfναι δυνατ{ν να δηoιουργηθο|ν και cλλα o{νι-

oα e επf το|το {ργανα, κατ{πιν αoοιβαfαt συoφωνfαt των Μερ}ν.

Στο πλαfσιο αυτ{ τα δ|ο Μdρη ενθαρ|ννουν τιt επενδ|σειt κεφαλαfων και τη δηoιουργfα oικτ}ν επιχειρeσεων. Κcθε

odροt θα oεριoνeσει για τη δηoιουργfα στην επικρcτειc του των απαραιτeτων προϋποθdσεων για διευκ{λυνση των

επενδυτικ}ν δραστηριοτeτων του cλλου.

ΑΡΘΡΟ 8.

Τα δ|ο Μdρη υποστηρfζουν την εoβcυθνση των σχdσεων oεταξ| τηt Ερωπαικet Lνωσηt και τηt ∆ηoοκρατfαt τηt
Αλβανfαt. Η Ελληνικe ∆ηoοκρατfα θα υποστηρfξει την ενσωocτωση τηt Αλβανfαt σε {λεt τιt πολιτικdt, οικονοoικdt
και στρατιωτικdt δοodt τηt Ευρ}πηt.
ΑΡΘΡΟ 9.

Τα δ|ο Μdρη ευνοο|ν τη συνεργασfα στουt τοoεft τηt επιστeoηt και τηt υψηλet τεχνολογfαt επf τη βcση των

προγραoocτων που dχουν eδη κατστρ}σει και συoπληρωoατικ}ν προγραoocτων που πρdπει να καθορfσουν νdεt

προτεραι{τητεt στον τοodα των επιστηoονικ}ν ερευν}ν και τυ τεχνολογικο| εκσυγχρονισoο|.

Τα δ|ο Μdρη συoφωνο|ν να αναπτ|ξουν τιt προσπcθειdt τουt για να υποβοηθeσουν τουt αρoοδfιουt οργανισoο|t

των χωρ}ν τουt να διασυνδεθο|ν κατc τρρ{πο πιο σραστeριο στα πολυoερe προγρcooατα επιστηoονικet και τεχνο-

λογικet συνεργασfαt και στη δηoιουργfα επιστηoονικ}ν και τεχνολογικ}ν κdντρων.
ΑΡΘΡΟ 10.

Αναγνωρfζονταt την παγκ{σoιο σηoασfα των προβληocτων προστασfαt του περιβcλοντοt, τα δ|ο Μdρη συoφω-

νο|ν να συνεργασθο|ν σαν τοodα αυτ{ν. Αποδfδουν ιδιαfτερη σηoασfα στην αποτροπe τηt πcσηt φ|σεωt ρυπcνσεωt τηt Μεσογεfου και των ποταo}ν που διαρρdουν τιt δ|ο χ}ρεt.

Τα δ|ο Μdρη εκφρcζουν την πρ{θεση να προωθeσουν τη συνεργασfα στον τοodα αυτ{ν, oεταξ| cλλων και στο

πλαfσιο εν{t oακρ{πνοου προγρcooατοt το οποfο θα καθοριστεf odσω oιαt κατcλληληt διoερο|t συoβcσεωt.

Βασιζ{oενα στην υπcρχουσα εoπειρfα στον τοodα αυτ{, τα δ|ο Μdρη θα αναπτ|σσουν τη συνεργασfα τουt στην

πρ{γνωση και την πρ{ληψη φυσικ}ν καταστροφ}ν, oε σκοπ{ να εξουδετερ}σουν τιt συνdπειdt τουt.
ΑΡΘΡΟ 11.

Τα Συoβαλλ{oενα Μdρη, εoπνε{oενα απ{ την eδη υπcρχουσα oορφωτικe συνεργασfα και πολιτιστικe επικοινωνfα

oεταξ| των λα}ν των δυο χωρ}ν, ευνοο|ν την ανcπτυξη ανταλλαγ}ν oεταξ| οργαν}σεων και προσ}πων των δ|ο
χωρ}ν στουt τοoεft του πολιτισoο| και τηt ενηodρωσηt.
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Τα δ|ο Μdρη ενθαρρ|νουν τιt επαφdt oεταξ| Ακαδηoι}ν, Ανωτcτων Εκπαιδευτικ}ν Ιδρυocτων, ερευνητικ}ν
κdντρων και κdντρων παροχet πληροφορι}ν και προωθο|ν τιt πρωτοβουλfεt συνεργασfαt και ανταλλαγ}ν
στουt τοoεft των οπτικοακουστικ}ν odσων, του κινηoατογρcφου, του θεcτρου, τηt λογοτεχνfαt, τηt oουσικet,
των Καλ}ν Τεχν}ν, τηt νεολαfαt και του αθλητισoο|.
ΑΡΘΡΟ 12.

Τα Συoβαλλ{oενα Μdρη θα προσπαθeσουν στη βcση των oεταξ| τουt Συoβcσεων και Συoφωνι}ν, να εντεfνουν και
να επεκτεfνουν τιt πολιτιστικdt τουt ανταλλαγdt σε {λα τα πεδfα και σε {λα τα επfπεδα, περιλαoβαν{oενηt και τηt
ιδρ|σεωt πολιτιστικ}ν κdντρων και τηt διδασκαλfαt των γλωσσ}ν τουt, }στε να συνεισφdρουν στην αoοιβαfα γνωριofα των εθνικ}ν πολιτισo}ν και στον εoπλουτισo{ τηt κοινet πολιτιστικet κληρονοoιct τηt Ευρ}πηt.

Τα Συoβαλλ{oενα Μdρη θα συνεργcζονται στη διατeρηση και καλλιdργεια τηt πολιτιστικet τουt κληρονοoιct συoπεριλαoβανοodνων και των oνηoεfων.
ΑΡΘΡΟ 13.

Τα δ|ο Μdρη, αναγνωρfζονταt τη σηoασfα τηt προστασfαt και του σεβασoο| των Ανθρωπfνων και Μειονοτικ}ν
∆ικαιωocτων, συoφωνο|ν να εφαρo{ζουν τιt διατcξειt των κειodνων του ΟΑΣΕ που αναφdρονται στην Ανθρ}πινη
∆ιcσταση, ιδfωt δε στα κεfoενα των Συναντeσεων τηt Κοπεγχcγηt (1990), τηt Γενε|ηt (1991) και τηt Μ{σχαt
(1991).
ΑΡΘΡΟ 14.

Κcθε Συoβαλλ{oενο Μdροt θα εξασφαλfσει στουt πολfτεt του cλλου, που διαodνουν και εργcζονται νοofoωt στο dδαφ{t του, τα εργασιακc τουt δικαι}oατα, σ|oφωνα oε την εσωτερικe του νοoοθεσfα και τιt διεθνεft υποχρε}σειt του.
ΑΡΘΡΟ 15.

Κcθε Συoβαλλ{oενο Μdροt θα αντιoετωπfσει τη δυνατ{τητα για την cρση, εντ{t του νοoικο| του πλαισfου, των
εoποδfων που δυσχεραfνουν την απ{λαυση των περιουσι}ν που dχουν οι υπeκοοι του εν{t odρουt στην επικρcτεια
του cλλου.
ΑΡΘΡΟ 16.

Τα δ|ο Μdρη αναλαoβcνουν αoοιβαfωt την υποχρdωση να συνεργασθο|ν για την αποτελεσoατικe φ|λαξη των
συν{ρων τουt.

Τα Μdρη θα συνεργασθο|ν στην καταπολdoηση του οργανωodνου εγκλeoατοt, τηt λαθροoετανcστευσηt, τηt παρcνοoηt διακινeσεωt ναρκωτικ}ν και {πλων, του λαθρεoπορfου, τηt διεθνο|t τροoοκρατfαt και τηt παρcνοoηt εξαγωγet dργων τdχνηt, αρχαιολογικ}ν ευρηocτων και αντικειodνων λατρεfαt.
ΑΡΘΡΟ 17.

Για την εξασφcλιση τηt εφαρoογet τηt παρο|σηt συoφωνfαt και για το συντονισo{ των odτρων προt περαιτdρω
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ανcπτυξη των διoερ}ν σχdσεων, καθ}t και για την ανταλλαγe απ{ψεων σε {λα τα θdoατα τηt διεθνο|t ζωet τα
οποfα τιt ενδιαφdρουν, οι δ|ο χ}ρεt θα διεξcγουν τακτικdt και, σε περfπτωσγη ανcγκηt, dκτακτεt διαβουλε|σειt
συoπεριλαoβανοodνων και των διαβουλε|σεων, κατc τα διαλαoβαν{oενα στο Πρωτ{κολλο ∆ιαβουλε|σεων Υπουργεfων Εξωτερικ}ν, που υπεγρcφη oεταξ| των δ|ο χωρ}ν.
Τα δ|ο Μdρη θα ενθαρ|ννουν τη διεξαγωγe διαβουλε|σεων oεταξ| των oελ}ν των Κυβερνeσε}ν τουt, καθ}t και
των αν}τατων κρατικ}ν λειτουργ}ν. Αποδfδουν επfσηt oεγcλη σηoασfα στιt επαφdt oεταξ| των Κοινοβουλfων και
διακοινοβουλευτικ}ν οocδων.

ΑΡΘΡΟ 18.

Τα δ|ο Μdρη ευνοο|ν την πολ|πλευρη ανcπτυξη τηt συνεργασfαt και των ανταλλαγ}ν oεταξ| ιδρυocτων, εργατικ}ν συνδικcτων, συλλ{γων και προσ}πων των δ|ο χωρ}ν.
ΑΡΘΡΟ 19.

Η παροο|σα Συoφωνfα δε θfγει τα δικαι}oατα και τιt υποχρε}σειt που dχουν αναληφθεf στο πλαfσιο τηt Ευρωπαικet Lνωσηt e απορρdουν απ{ τιt εν ισχ| συφωνfεt και συoβcσειt που dχουν συνcψει η Ελληνικe ∆ηoοκρατfα και η
∆ηoοκρατfα τηt Αλβανfαt oε cλλα κρcτη e απ{ τη συooετοχe τουt σε διεθνεft οργανισoο|t.
Η Ελληνικe ∆ηoοκρατfα και η ∆ηoοκρατfα τηt Αλβανfαt δηλ}νουν {τι η Συoφωνfα αυτe δεν στρdφεται εναντfον τρfτου
odρουt.
ΑΡΘΡΟ 20.

Η παρο|σα Συoφωνfα συνcπτεται για περfοδο εfκοσι ετ}ν και θα υποβληθεf σε κ|ρωση σ|oφωνα προt τιt συνταγoατικdt διαδικασfεt εκcστου των Μερ}ν, θα τεθεf δε σε ισχ| την ηodρα ανταλλαγet των εγγρcφων επικυρ}σεωt.

Η ισχ|t τηt Συoφωνfαt αυτet θα ανανε}νεται αυτοocτωt για oια νdα περfοδο πdντε ετ}ν, εκτ{t εcν dνα εκ των
Συoβαλλ{oενων Μερ}ν κονοποιeσει εγγρcφωt στο cλλο Μdροt την απ{φασe του να την καταγγεfλει, τουλcχιστον
dνα dτοt προ τηt λeξεωt τηt αντfστοιχηt περι{δου.

Lγινε στα Τfρανα στιt 21 Μαρτfου 1996 σε δ|ο {oοια αντfτυπα στην αλβανικe και ελληνικe γλ}σσα, τα οποfα dχουν
την αυτe ισχ|.

Τ.ρανα, 21 Μαρτ.ου 1996
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