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Τα ταξίδια του Πάτση στο
Κόσοβο, οι συχνές επαφές με
τραπεζίτες και πολιτικούς
Νέες αποκαλύψεις. Τα περίεργα
«πηγαινέλα» του Ανδρέα Πάτση στο
Κόσοβο. Τα ερωτήματα για τις επαφές του.
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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τα «έργα και
ημέρες» του μέχρι πρότινος βουλευτή της ΝΔ,
Ανδρέα Πάτση, ο οποίος βρίσκεται στο
μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και της Επιτροπής
Πόθεν Έσχες της Βουλής και κινδυνεύει ακόμα
και με απώλεια βουλευτικής έδρας, αν όχι και
με άλλες δικαστικές περιπέτειες.

Και όσο η υπόθεση «ξεσκονίζεται», τόσο
πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη σκιώδη δράση
του κ. Πάτση, μέρος της οποίας ήταν γνωστό εδώ
και αρκετό καιρό.
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και αρκετό καιρό.

Ανδρέας Πάτσης: Το χρονικό των επαφών
στο Κόσοβο – Τι έλεγαν οι αξιωματούχοι
της χώρας για τις συναντήσεις αυτές

Ένα τέτοιο «καυτό» ερώτημα προκύπτει από τις
επαφές σε υψηλό επίπεδο που έχει κάνει ο κ.
Πάτσης στο Κόσοβο, οι οποίες απαιτούν
διευκρινίσεις τόσο από τον ίδιο, όσο και από την
ελληνική κυβέρνηση για τις σκοπιμότητες που
ίσως έκρυβαν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Στις 5 Οκτωβρίου 2020 ο Ανδρέας Πάτσης
επισκέπτεται το Κόσοβο και έχει σειρά επαφών
στο πιο υψηλό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής συναντά τον τότε
πρωθυπουργό του Κοσόβου, Avdullah Hoti, την
υπουργό Εξωτερικών Meliza Haradinaj-Stublla,
τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας
Fehmi Mehmeti, αλλά και τον πρώην ΥΠΕΞ
Πέτριτ Σελίμι.

https://kryeministri.rks-gov.net/blog/premijer-hoti-primio-je-grckog-poslanika-andreasa-patsisa/


Μετά τις συναντήσεις, εκδόθηκαν δελτία Τύπου
από τα αντίστοιχα υπουργεία και αρχές του
Κοσόβου, στα οποία ο Ανδρέας Πάτσης
εμφανίζεται ως βουλευτής του Ελληνικού
Κοινοβουλίου. Μάλιστα, τα τραπέζια των
συναντήσεων -στα οποία κυματίζει η ελληνική
σημαία- έχουν τον χαρακτήρα επίσημων
συναντήσεων με εκπρόσωπο της ελληνικής
δημοκρατίας.



δημοκρατίας.

Σύμφωνα, πάντα, με τις επίσημες ανακοινώσεις,
στο επίκεντρο των συζητήσεων σε αυτό το
υψηλό επίπεδο βρέθηκαν η εμβάθυνση των
σχέσεων των δύο χωρών και η ενίσχυση της
οικονομικής συνεργασίας.

Όσον αφορά στη συνάντηση του Ανδρέα Πάτση
με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου, οι
εφημερίδας της χώρας αυτής σημείωναν:

«Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρωθυπουργός Χότι και
ο βουλευτής Πάτσης συζήτησαν για την πολιτική
ανάπτυξη της χώρας, τη διαχείριση της
καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, το
σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και, τέλος, τη
διαδικασία διαλόγου μεταξύ της Δημοκρατίας του
Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, η οποία θα
πρέπει να τέλος με την αμοιβαία αναγνώριση,
καθώς και με την αποσαφήνιση του
Κοσσυφοπεδίου. Ο Πρωθυπουργός Χότι εξήρε
επίσης τις καλές σχέσεις μεταξύ του
Κοσσυφοπεδίου και της Ελλάδας, καθώς και τη
δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ
των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον οικονομικό
τομέα. «Ο ρόλος της Ελλάδας στην πολιτική
πορεία της χώρας μας, κυρίως στη διαδικασία
ολοκλήρωσης της ευρωατλαντικής δομής, γιατί η



ολοκλήρωσης της ευρωατλαντικής δομής, γιατί η
οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών
μας είναι πολύ σημαντική», είπε ο πρωθυπουργός
Χότι. Ο Έλληνας βουλευτής Ανδρέας Πάτσης
ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, και τόνισε ότι η
Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει όλες τις διαδικασίες
στο Κοσσυφοπέδιο, υποστηρίζοντας ενεργά τις
ανάγκες του έθνους του Κοσόβου».

Το tweet του πρωθυπουργού του Κοσόβου για
τη συνάντηση με τον Ανδρέα Πάτση:



Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών
του Κοσόβου, σε ανάρτησή της στο facebook
σχετικά με τη συνάντησή της με τον κ. Πάτση,
υπογράμμιζε:

«Υποδέχτηκα σήμερα τον Έλληνα βουλευτή κ.
Ανδρέα Πάτση, με τον οποίο μιλήσαμε για την
πρόοδο των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.
Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη του
Κοσσυφοπεδίου προς την Ελλάδα για την
εποικοδομητική συνεργασία τους σε πολλές
διαδικασίες που συνδέονται με την
ευρωατλαντική μας φιλοδοξία. Χαιρέτισα την
ετοιμότητα του κ. Πάτση να βοηθήσει στην
εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ των
δύο χωρών, ειδικά στην οικονομική συνεργασία
και την κοινοβουλευτική διπλωματία.
Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητα και την προθυμία
μας να βοηθήσουμε στην έναρξη της ίδρυσης της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας μεταξύ της
Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής του
Κοσσυφοπεδίου».

Οι αναρτήσεις της Meliza Haradinaj-Stublla για
τις επαφές με τον Ανδρέα Πάτση:



τις επαφές με τον Ανδρέα Πάτση:

Meliza Haradinaj-Stublla
πριν από 2 χρόνια περίπου

Mirëprita sot deputetin grek Z. Andreas Patsis
me të cilin bashkëbiseduam për avancimin e
raporteve bilaterale ndërmjet të dyja vendeve.
Shpreha falënderimin e Kosovës ndaj Greqisë
për bashkëpunimin konstruktiv në shumë
procese që ndërlidhen me aspiratën tonë Euro-
Atlantike.

Mirëprita gadishmërinë e Z. Patsis për të
ndihmuar në thellimin e raporteve bilaterale
ndërmjet të dyja vendeve, veçanërisht në



Παράλληλα, η επίσημη ιστοσελίδα της Κεντρική
Τράπεζας του Κοσόβου, ανέφερε για τη
συνάντηση με τον κ. Πάτση:

«Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου κ. Φεχμί
Μεχμέτι δέχθηκε σε συνάντηση τον κ. Ανδρέα
Πάτση, Βουλευτή της Ελλάδος. Ενημέρωσε τον
βουλευτή Πάτση για τις τελευταίες εξελίξεις στον
χρηματοπιστωτικό τομέα και τη δέσμευση της
CBK να ξεπεράσει την κατάσταση όσο το δυνατόν
πιο εύκολα, από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο
Διοικητής αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η
CBK για να βοηθήσει τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις να ξεπεράσουν ευκολότερα τη
δημιουργηθείσα κατάσταση, καθώς και τις
ενέργειες για τη διατήρηση του
χρηματοπιστωτικού τομέα σταθερό και ρευστό.
Επίσης, ο Κυβερνήτης Μεχμέτι εξέφρασε την
ετοιμότητά του να εμβαθύνει τη συνεργασία με
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα,
προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο

https://bqk-kos.org/guvernatori-mehmeti-fton-bizneset-greke-te-rritin-investimet-ne-kosove/?lang=en


προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο
χρηματοπιστωτικός τομέας από τη χώρα αυτή να
επενδύσει στο Κοσσυφοπέδιο. Από την άλλη, ο
βουλευτής κ. Πάτσης ευχαρίστησε τον
Περιφερειάρχη Μεχμέτη για την υποδοχή και την
ενημέρωση που του παρείχε και εξέφρασε την
ετοιμότητά του για περαιτέρω ενίσχυση της
συνεργασίας Ελλάδας-Κοσόβου στον
χρηματοπιστωτικό τομέα».

Αλλά η ιστορία δεν φαίνεται να τελειώνει εδώ.

Από μια μικρή έρευνα στην ιστοσελίδα της
δικηγορικής εταιρείας του κ. Πάτση, προκύπτουν
κι άλλες επαφές του πρώην «γαλάζιου»
βουλευτή, στις οποίες δεν αναφέρεται πουθενά η
βουλευτική του ιδιότητα.

«Η δικηγορική εταιρεία JPA με το

προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού του

Κοσόβου»

«Μετά από μια σειρά επιχειρηματικών
συναντήσεων με αξιωματούχους του
Κοσσυφοπεδίου και κυβερνητικούς
αξιωματούχους, η JPA έγινε δεκτή από την
Υπουργό Εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου και
την εκπρόσωπο της Διασποράς Donika Gervala
Schwartz.

Στη συνάντηση εργασίας, η JPA υπέβαλε
προτάσεις ώστε να αρθούν τα επιχειρηματικά και

https://www.jpa-lawfirm.com/en/2021/09/12/jpa-lawfirm-with-the-staff-of-the-ministry-of-tourism-of-kosovo/


προτάσεις ώστε να αρθούν τα επιχειρηματικά και
νομικά εμπόδια και το Κοσσυφοπέδιο να
αποτελέσει πεδίο επένδυσης για τις ελληνικές
εταιρείες», αναφέρει η ιστοσελίδα της JPA.

«Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της

Κυβέρνησης του Κοσόβου»

«Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Δικαιοσύνης του Κοσσυφοπεδίου, κ. Blerim
Salahi, καλωσόρισε τον Ανδρέα Πάτση,
συνεχίζοντας μια μακρά σειρά επισκέψεων και
συμφωνιών της JPA στην αγορά του
Κοσσυφοπεδίου.

Στη συνάντηση που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα
μεταξύ των 2 ανδρών, συζητήθηκαν μια σειρά
από διαδικαστικά θέματα που θα βοηθήσουν
πολύ στην υλοποίηση επενδύσεων και στην
εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών»,
σημειώνεται στην ανακοίνωση αυτή.

«Επιχειρηματική συνάντηση με τον Υπουργό

Εμπορίου του Κοσσυφοπεδίου»

«Μετά τις επιχειρηματικές αποστολές με
πολιτικούς του Κοσσυφοπεδίου, προστίθεται μία
νέα με την υπουργό Εμπορίου, κυρία Ροζέτα
Χατζάρι, με τον Ανδρέα Πάτση. Η JPA συνεχίζει
να εργάζεται για τη δημιουργία όλων των
απαραίτητων επαφών και εργαλείων για να

https://www.jpa-lawfirm.com/en/2019/10/22/meeting-with-the-deputy-prime-minister-of-kosovo/


εδραιωθεί στην αγορά του Κοσσυφοπεδίου»,
τονίζει η ανακοίνωση για την εν λόγω
συνάντηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σκιές... Πάτση στο «πόθεν έσχες» του
υπουργού Δικαιοσύνης - H εταιρεία της
συζύγου Τσιάρα

Βαριές σκιές στην ΚΟ της ΝΔ για την
υπόθεση Πάτση - Γκρίνιες και
ανασφάλειες

Θα... πάρει και άλλους μαζί του
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#ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ  #ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

#ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  #ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Εκλογές 2023: Αυτή είναι η
πρώτη επίσημη
ημερομηνία

Ηλιόπουλος: Ο Τσιάρας
αντί για υπουργός σήμερα

θα έπρεπε να είναι
ελεγχόμενος για ψεύτικο

πόθεν έσχες
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Τέλος τα αυτοκίνητα με βενζίνη και
πετρέλαιο από το 2035
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Σαουδική Αραβία: Αθέτησε μυστική
συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο
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Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές εταιρείες την
εγκαταλείπουν αφήνοντας τα πάντα πίσω
τους

Ροή Ειδήσεων

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας
πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών
στην πόλη Ζαχεντάν
ΚΌΣΜΟΣ 17:56 - 28/10/2022

Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη για μια
γυναίκα που δολοφόνησε τη φίλη της
για να της αρπάξει την περιουσία
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Από άστεγη και τοξικομανής στην
Ομόνοια, καθηγήτρια στην Ιατρική
Σχολή (Βίντεο)
ΕΛΛΆΔΑ 17:22 - 28/10/2022

Η Φινλανδία και η Σουηδία θέλουν να
ενταχθούν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ,
δηλώνουν οι πρωθυπουργοί των δύο
χωρών
ΚΌΣΜΟΣ 17:08 - 28/10/2022

https://www.ienergeia.gr/kosmos/20283/venezouela-oi-petrelaikes-etaireies-tin-egkataleipoun-afinontas-ta-panta-piso-tous
https://www.ienergeia.gr/kosmos/20283/venezouela-oi-petrelaikes-etaireies-tin-egkataleipoun-afinontas-ta-panta-piso-tous
https://www.ieidiseis.gr/news
https://www.ieidiseis.gr/kosmos/169863/iran-oi-dynameis-asfaleias-pyrovolisan-enantion-diadiloton-stin-poli-zaxentan
https://www.ieidiseis.gr/kosmos
https://www.ieidiseis.gr/kosmos/169859/vretania-isovia-katheirksi-gia-mia-gynaika-pou-dolofonise-ti-fili-tis-gia-na-tis-arpaksei-tin-periousia
https://www.ieidiseis.gr/kosmos
https://www.ieidiseis.gr/ellada/169858/apo-astegi-kai-toksikomanis-stin-omonoia-kathigitria-stin-iatriki-sxoli
https://www.ieidiseis.gr/ellada
https://www.ieidiseis.gr/kosmos/169857/i-finlandia-kai-i-souidia-theloun-na-entaxthoyn-taftoxrona-sto-nato-dilonoun-oi-prothypourgoi-ton-dyo-xoron
https://www.ieidiseis.gr/kosmos
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ΚΌΣΜΟΣ 17:08 - 28/10/2022

Μάριος Κάτσης: Ποιο είναι το «θείο
βρέφος» που διόρισαν με 400.000
ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες
ΠΟΛΙΤΙΚΉ 16:53 - 28/10/2022

Ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι δέχτηκε
επίθεση μέσα στο σπίτι του -
Συνελήφθη ένας ύποπτος
ΚΌΣΜΟΣ 16:19 - 28/10/2022

Βόλος: Με υψηλό πυρετό επί πέντε
μέρες το 1,5 ετών βρέφος που πέθανε
ΕΛΛΆΔΑ 16:11 - 28/10/2022

Άγιος Νικόλαος: Κριάρι επιτέθηκε σε
παιδί τραυματίζοντάς το σοβαρά στον
αυχένα
ΕΛΛΆΔΑ 16:01 - 28/10/2022

Ιταλία: Νέα αύξηση-ρεκόρ για τον
πληθωρισμό - Άγγιξε το 11,9%
ΚΌΣΜΟΣ 15:59 - 28/10/2022

Καλλιθέα: Νεκρός 76χρονος που
δέχτηκε επίθεση από 48χρονο
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Και δεύτερο σπίτι στην Πάρο ο
υπουργός

2
Σάκης Αρναούτογλου: «Όχι» σε
βροχές από τον καιρό, αλλάζει
από 6 Νοεμβρίου

3
Ηλεκτρικό ρεύμα: Το κόστος της
κιλοβατώρας το Νοέμβριο -
Πίνακες με όλες τις εταιρείες

4
Τζόκερ Κλήρωση 27/10/2022: Οι
τυχεροί αριθμοί
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4 τυχεροί αριθμοί

5
Βόλος: Από σηψαιμία πέθανε το
1,5 ετών παιδάκι - Τι λένε οι
γιατροί
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