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Γηαθνηλνβνπιεπηηθή ζπλάληεζε γηα ηνλ Άμνλα 8 

Ζ Αιβαλία, ε Ηηαιία, ε ΠΓΓΜ θαη ε Βνπιγαξία δήηεζαλ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οδηθφο Άμνλαο Οθηψ», 

ζηελ θνηλή δήισζε πνπ ππέγξαςαλ ζην ηέινο ζρεηηθήο δηαθνηλνβνπιεπηηθήο 

ζπλάληεζεο, ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ η.ε, ζηελ  νπνία ζπκκεηείραλ νη Δπηηξνπέο Μεηαθνξψλ 

ησλ θνηλνβνπιίσλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηε 

ζπλάληεζε παξέζηεζαλ, ε πξφεδξνο ηεο αιβαληθήο Βνπιήο θα Σδνδεθίλα Σνπάιιη, ν 

Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. νθφι Οιληάζη, ην κέινο ηνπ ηηαιηθνχ 

θνηλνβνπιίνπ θ. Κνλζηαληίλν Μπφθα, νη πξέζβεηο ηεο Ηηαιίαο, Βνπιγαξίαο θαη ΠΓΓΜ, 

θαζψο θαη ν αληηπξφεδξνο ηεο αιβαληθήο Βνπιήο θ. Ύιιη Μπνχθη. Ζ θα Σνπάιιη 

αλαθέξζεθε ΄΄ζηε ζεκαζία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απηνχ, ην νπνίν απνηειεί πνιιαπιή 

πξνηεξαηφηεηα΄΄, ελψ θ. Γηνβάλ Λαδαξψθ επεζήκαλε φηη πξφθεηηαη γηα ζρέδην δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ο ηηαιφο βνπιεπηήο θ. 

Κνλζηαληίλν Μπφθα αλέθεξε φηη «ε ζχλδεζε ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ κε ηελ Δπξψπε 

απνηειεί  κέξνο ηνπ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο», ελψ, ν εθπξφζσπνο ηεο 

Δ.Δ. θ. Λνπίηδη Μπξνχζα, δήισζε φηη ν «Άμνλαο Οθηψ» ζα είλαη κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο γηα ηνπο 

επφκελνπο κήλεο. Δπηπιένλ, ζηελ θνηλή δήισζε αλαθέξεηαη φηη νη πξφεδξνη ησλ 

Κνηλνβνπιίσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρσξψλ, ζα απνζηείινπλ θνηλή επηζηνιή ζηνπο 

πξνέδξνπο ησλ θνηλνβνπιίσλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ, δεηψληαο ηελ ππνζηήξημή ηνπο 

γηα ην ζρέδην απηφ.  

Ο «Άμνλαο Οθηψ» ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη απηνθηλεηφδξνκν, ζηδεξφδξνκν θαη 

ελεξγεηαθφ δίθηπν, κήθνπο 960 ρικ. εθ ησλ νπνίσλ 145 ρικ. εληφο ηεο Αιβαλίαο, ζα  

μεθηλάεη απφ ην Μπάξη θαη ην Μπξίληηδη ζηελ Ηηαιία θαη κέζσ Απιψλνο, Γπξξαρίνπ, 

θνπίσλ θαη φθηαο, ζα θαηαιήγεη ζηα ιηκάληα ηεο Βάξλαο θαη ηνπ Μπνπξγθάο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο γξακκαηείαο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Άμνλα Οθηψ, ην 60% 

ησλ θνξηεγψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ην Μπάξη θαη ην Μπξίληηδη έρνπλ ηειηθφ πξννξηζκφ 

ηε Βνπιγαξία ή ηε Ρνπκαλία θαη πξνο ην παξφλ ηα θνξηεγά απηά ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο. Δπνκέλσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ «Οδηθνχ Άμνλα Οθηψ», ζα 

απνζπάζεη απφ ηελ Διιάδα κεξίδην εζφδσλ απφ ηηο κεηαθνξέο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη λα 

είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ ελφο δηο Eπξψ εηεζίσο.  

 

Καηαζθεπή ηνπ αγσγνύ αεξίνπ ΣΑΡ   

πλεδξίαζε ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ζηα Σίξαλα, ην πκβνχιην Γηεπζπληψλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο ηνπ Γη-Αδξηαηηθνχ Αγσγνχ Αεξίνπ (ΣΑΡ) (Trans-Adriatic Pipeline) γηα λα 

ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 

η.ε., ν Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα, δέρζεθε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ EGL 

θαη Statoil Hydro, ειβεηηθψλ θαη λνξβεγηθψλ ζπκθεξφλησλ αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή απφ θνηλνχ ηνπ έξγνπ απηνχ. Ο αγσγφο απηφο ν νπνίνο ζα 
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θαηαιήγεη ζηε Ηηαιία, ζα ζπλδεζεί ζηε Θεζζαινλίθε κε ηνλ αγσγφ απφ ηελ Σνπξθία ν 

νπνίνο κεηαθέξεη ζηελ Δπξψπε ην αέξην ηεο Καζπίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Αξρηθά  

ζα κεηαθέξεη 10 δηο. θ.κ. αεξίνπ ην ρξφλν. Σν ζπλνιηθφ ηνπ κήθνο ζα είλαη 520 ρικ. εθ 

ησλ νπνίσλ 200 ρικ εληφο ηνπ αιβαληθνχ εδάθνπο, ελψ ε αξρηθή δαπάλε θαηαζθεπήο 

ηνπ εθηηκάηαη ζηα 1,5 δηο Δπξψ. Ζ νξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα 

ιεθζεί ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009 θαη ε νινθιήξσζή ηνπ αλακέλεηαη ην 2012.Σελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ, ππνζηεξίδνπλ νη ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο επηζπκνχλ 

λα απαιιαγνχλ απφ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ην ξσζηθφ αέξην.  

 

Mεηαθνξά ησλ δεμακελώλ θαπζίκσλ από ην Γπξξάρην 

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δεμακελψλ θαπζίκσλ απφ ηνλ 

ιηκέλα ηνπ Γπξξαρίνπ, σο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009, δχν εκέξεο κεηά ηηο εθινγέο,  απνθάζηζε 

ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. Γηα ην ζέκα απηφ 

αζθήζεθε θξηηηθή απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν δηφηη ζηελ ππ΄ αξηζ. 486/25.07.2007 απφθαζε 

ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε βπηίσλ κε θαχζηκα ζην 

Γπξξάρην θαη ην ελγθίλ, δελ αλαθέξεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε απνκάθξπλζεο ησλ 

δεμακελψλ, αιιά εηζάγεηαη έκκεζε ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνκαθξχλνπλ ηηο 

δεμακελέο ηνπο, κέζσ ηεο απαγφξεπζεο εθθφξησζεο. (shqip, 1-2-2009).Δπηπιένλ, 

θξηηηθή αζθείηαη θαη γηα ηελ  απφθαζε εθθφξησζεο θαπζίκσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζην Πφξην Ρνκάλν θαη ζηνλ Απιψλα, αθνχ ην ιηκάλη ηνπ Πφξην Ρνκάλν, φπσο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο εθθφξησζεο ζηνλ Απιψλα, δελ είλαη έηνηκεο λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία, 

ιφγσ  αλππαξμίαο θπκαηνζξαχζηε θαη  νδηθνχ δηθηχνπ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δελ 

έρνπλ αθφκε εγθαηαζηαζεί ζην Πφξην Ρνκάλν, ελψ γεσινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη 

ην ακκψδεο έδαθφο ηνπ είλαη αθαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε δεμακελψλ θαπζίκσλ. 

χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ν ιφγνο πνπ ε αιβαληθή θπβέξλεζε δελ 

απνθαζίδεη ξεηά γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δεμακελψλ είλαη ε ηεξάζηηα απνδεκίσζε πνπ 

πξέπεη λα πιεξψζεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο. 

 

Ρπζκηζηηθή Αξρή  γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ 

Σε ζχζηαζε  Ρπζκηζηηθήο Αξρήο πνπ ζα έρεη ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο ησλ θαπζίκσλ 

δήηεζαλ κε επηζηνιή ηνπο ζηνλ πξσζππνπξγφ θ αιί Μπεξίζα, νη βηνκεραληθέο θπξίσο 

εηαηξείεο. Σελ ίδηα πξφηαζε, είρε θάλεη πξηλ δχν κήλεο θαη ε Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ 

Konfindustria, απηή ηε θνξά, φκσο, ε πξφηαζε είλαη πην ζπγθεθξηκέλε αθνχ νη 

βηνκεραληθέο εηαηξείεο δεηνχλ ε  Ρπζκηζηηθή Αξρή γηα ηα θαχζηκα, λα ιεηηνπξγεί ζηα 

πξφηππα ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Ζ πξφηαζε απηή, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο γηα ηελ αιβαληθή αγνξά θαπζίκσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ, ε νπνία πξφθεηηαη λα δνζεί  ζηε δεκνζηφηεηα ηνλ Μάξηην η.ε., θαη ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη ε αιβαληθή αγνξά θαπζίκσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ “πεξηνξηζκέλν 

αληαγσληζκφ΄΄, αθφκε θαη κεηά ηελ πψιεζε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θαπζίκσλ ARMO. Ζ 

πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θα Ληληίηα Λάηη δήισζε φηη νινθιεξψζεθε ε θάζε 

ελεκέξσζεο ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο σζηφζν, απέξξηςαλ ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Μάιηζηα νη εηαηξείεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαπζίκσλ, αληηηίζεληαη ζηελ έθζεζε 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε αιβαληθή αγνξά θαπζίκσλ είλαη πιήξσο θηιειεπζεξνπνηεκέλε, 

αθνχ νη ηηκέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

Αλαλέσζε ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο αιβαληθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 
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Αλαλεψζεθε γηα αθφκε πέληε έηε, ε ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 

Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο (Energy Regulatory Entity (ERE),θ. Bujar Nepravishta. Ζ 

ζρεηηθή  απφθαζε ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  ηεο 5/2/2009, 

κε 59 ςήθνπο ππέξ, 11 θαηά, θαη 8 απνρέο. Δπίζεο, εθιέρζεθε κέινο ηνπ Γ., ν θ. 

Shkëlqim Bozgo, κε 56 ςήθνπο ππέξ, 10  θαηά θαη 9 απνρέο. Ο θ. Bozgo ζα είλαη 

αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ.  

 

Γεληθή ζπζθόηηζε ζηελ Αιβαλία 

Υσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα γηα 15 θαη πιένλ ιεπηά, έκεηλε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2009 ε 

Αιβαλία, θαζψο ζηηο 09.15 ην πξσί «έπεζε» ν δηαθφπηεο ηεο γξακκήο πςειήο ηάζεο 

Αιβαλίαο-Κνζζφβνπ, δπλακηθφηεηαο 220 KV, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα  ιφγσ 

ππεξθφξησζεο, λα πέζεη θαη ν δηαθφπηεο ηεο γξακκήο πνπ ζπλδέεη ηελ Αιβαλία κε ηελ 

Διιάδα, δπλακηθφηεηαο 400 KV.  

 

πκθσλία Konfindustria- ENEL 

πκθσλία κε ηελ ηηαιηθή ENEL γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ζην Πφξην 

Ρνκάλν, ππέγξαςε ν αιβαληθφο ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ Konfindustria. Ζ ηηαιηθή 

ENEL, πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη ζην Πφξην Ρνκάλν, θνληά ζην Γπξξάρην, 

ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ άλζξαθνο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 2,2 δηο Δπξψ, ηζρχνο 800 MW 

ηνπ νπνίνπ ην 40% ηεο παξαγσγήο ζα πσιείηαη ζηελ Αιβαλία, θαζψο θαη  γξακκή 

πςειήο ηάζεο 400 KV πνπ ζα ζπλδέεη ηνλ ζηαζκφ κε ην αιβαληθφ δίθηπν δηαλνκήο,  

φπσο επίζεο θαη  ππνζαιάζζηα γξακκή πςειήο ηάζεο 500 KV πνπ ζα ζπλδέεη ηνλ 

ζηαζκφ ηνπ Πφξην Ρνκάλν κε ην ηηαιηθφ δίθηπν δηαλνκήο. Δθπξφζσπνη ηνπ δήκνπ 

Γπξξαρίνπ, ησλ νηθνιφγσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ Γπξξαρίνπ, έρνπλ αληηηαρζεί ζην ζρέδην 

ηεο ENEL, ππνζηεξίδνληαο φηη ζα βιάςεη ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ο 

εθπξφζσπνο ηεο ENEL, ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2009, δήισζε φηη ν ζηαζκφο δε ζα 

επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ σζηφζν, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ η.ε. πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ Γπξξαρίνπ κε εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη 

πξφηεηλαλ λα δεηεζεί ε βνήζεηα ελφο δηεζλνχο θνξέα εηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο ζα θαηαξηίζεη κηα ακεξφιεπηε κειέηε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρεη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ 

 

Ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ πδξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ  ηεο Άζηα 

Ζ απζηξηαθή εηαηξεία Verbund, ίδξπζε ηελ εηαηξεία Energji Ashta ΔΠΔ, ε νπνία ζα 

θαηαζθεπάζεη ηνλ Τδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζηελ ηνπνζεζία Άζηα επί ηνπ Γξίλνπ πνηακνχ 

ζην λνκφ θφδξαο. Ζ εηαηξεία Verbund θέξδηζε πέξπζη ην επηέκβξην ην δηαγσληζκφ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ, κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη ζα 

εθκεηαιιεπηεί ην έξγν γηα 35 ρξφληα. Ζ εηήζηα παξαγσγή ξεχκαηνο 230 εθαη. KWH ζα 

ηξνθνδνηεί, 100 ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο.  

 

ρεηηθά κε ηνλ ππξεληθό ζηαζκό παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Δπαλήιζε ζην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ππξεληθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο, 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζην νπνίν είρε αλαθεξζεί θαη θαηά ηελ πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ 

ζηελ Κξναηία, ν Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα, ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ζηηο 19 

Φεβξνπάξηνπ η.ε. κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ινβελίαο θ. Σνπξθ. Παξάιιεια, ν θ. Μπεξίζα, 
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αλαθέξζεθε θαη ζηνλ αγσγφ αεξίνπ ΣΑΡ  επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ν αγσγφο απηφο λα 

δηαζρίζεη θαη ηελ Αιβαλία, πξηλ θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ζηελ Ηηαιία.  

 

Μειέηε γηα ηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα 

Ζ αμία ησλ πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ ηεο Αιβαλίαο, κπνξεί λα θζάζεη ηα 1,6 δηο. δνι., 

δειαδή ζην 13% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε κειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

θαλαδηθήο εηαηξείαο Bankers Petroleum ε νπνία αμηνπνηεί ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ 

ζηελ πεξηνρή Παηφο – Μαξίλεδ. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο, ζηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ 2009,  δχν θαλαδηθέο εηαηξείεο, νη RPS Energy Canada Ltd (γηα ηελ 

πεξηνρή Παηφο – Μαξίλεδ) θαη DeGolyer and McNaughton Canada Ltd (γηα ηελ 

Κνπηζφβα) πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηεο ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο πεηξειαηνθφξεο 

πεξηνρέο, νη νπνίεο απέδεημαλ φηη ηα απνζέκαηά ηνπο ζε πεηξέιαην αλέξρνληαη ζε 63 

εθαη. βαξέιηα (60 εθαη. γηα ην Παηφο θαη 3 εθαη. γηα ηελ Κνπηζφβα).  

 

Απέηπρε ην ζρέδην παξαρώξεζεο ησλ αιβαληθώλ ζηδεξνδξόκσλ  

Απέηπρε ην ζρέδην ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα ηδησηηθνπνηήζεη ηνπο αιβαληθνχο 

ζηδεξφδξνκνπο. Απέζπξαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ είραλ εθδειψζεη νη ηξεηο εηαηξείεο, κηα 

ηζερηθψλ, κηα εζζνληθψλ θαη κηα θηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ, λα πάξνπλ ηνπο 

ζηδεξφδξνκνπο κε ην θαζεζηψο ηεο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ.  

 

Πώιεζε ηνπ θξαηηθνύ κεξηδίνπ ηεο AMC θαη πνζνζηνύ ηεο Albtelecom 

Γηέζεζε  ην κεξίδην κεηνρψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 12,65% ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο AMC ην 

νπνίν θαηείρε ε αιβαληθή θπβέξλεζε, ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ η.ε., κεηά απφ δηεζλή 

δηαγσληζκφ. Σελ θαιχηεξε πξνζθνξά χςνπο  48 εθ. Δπξψ, κεηαμχ ηεζζάξσλ εηαηξεηψλ, 

έθαλε ε ίδηα ε AMC–Cosmote, ε νπνία είρε αγνξάζεη ην 2000 ην 85% ησλ κεηνρψλ. Σν 

2,4% ησλ κεηνρψλ πνπ απνκέλεη αλήθεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ φπνπ βξίζθνληαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

Δπίζεο ζηε θπβεξλεηηθή ζπλεδξίαζή ηεο 11
εο 

Φεβξνπαξίνπ η.ε. ελεθξίζε ε  πψιεζε 

παθέηνπ κεηνρψλ ηεο ηάμεσο ηνπ16,7% ηεο εηαηξείαο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Albtelecom. 

Ζ πψιεζε απηή αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο. Σν 76% ηεο θξαηηθήο 

εηαηξείαο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο Albtelecom έρεη αγνξάζεη ε εηαηξεία ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, Calik Energji (καδί κε ηελ άδεηα γηα ηελ ηξίηε εηαηξεία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο Eagle Mobile), ζην δηαγσληζκφ ηεο 6
εο

  Μαΐνπ 2005, γηα ηνλ νπνίν 

δηεμάγνληαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηνπ, απφ ηελ εηζαγγειία Σηξάλσλ. Ζ 

εηζαγγειία εξεπλά θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ αγνξά ηεο Albtelecom επέδεημε ελδηαθέξνλ 

ε γεξκαληθή εηαηξεία Axos, ε νπνία πξνζέθεξε 320 εθαη. Δπξψ, έλαληη ηεο πξνζθνξάο 

120 εθαη. Δπξψ ηεο ηνπξθηθήο Calik Energjji. ην πιαίζην απηψλ ησλ εξεπλψλ, ε 

εηζαγγειία Σηξάλσλ θάιεζε λα θαηαζέζνπλ  15 άηνκα σο χπνπηνπο γηα παξαβίαζε ηνπ 

λφκνπ πεξί ηδησηηθνπνηήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ  πξψελ ππνπξγφ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θ. Αλαζηάζε Αγγέιε θαη ηνλ ζεκεξηλφ ππνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θ. 

Γθεληο Ρνχιη 

 

Γηεμήρζε ν δηαγσληζκόο γηα ηελ ηέηαξηε άδεηα θηλεηήο ηειεθσλείαο 

Γηεμήρζε ν δηεζλήο δηαγσληζκφο γηα ηελ ηέηαξηε άδεηα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Αιβαλία, ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. κε ειάρηζην πνζφ απνδεθηήο πξνζθνξάο,  ηα 5 εθ. 

επξψ. Ζ εηαηξεία πνπ ζα θεξδίζεη ηνλ δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλε κέζα ζε έμη κήλεο 
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απφ ηε ιήςε ηεο αδείαο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξνο ην θνηλφ. Δπίζεκα ππάξρνπλ δχν 

εηαηξείεο νη νπνίεο δηεθδηθνχλ απηήλ ηελ άδεηα. Ζ κία είλαη ε Univers PG, αιβαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ε νπνία έρεη ζπλέηαηξν ηελ TELMAR, ελψ ε δεχηεξε είλαη ε Post & 

Telekomunikacion ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ κε ζπλέηαηξν ηελ ACI. 

 

Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο από ηελ AMC 

Όινη νη πειάηεο ηεο εηαηξείαο AMC, κε ζχλδεζε ή κε θάξηα, κπνξνχλ λα έρνπλ πιένλ 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απφ ην θηλεηφ ηνπο.Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη ηε λέα ππεξεζία ζηνπο 

πειάηεο ηεο ζε φιε ηελ Αιβαλία, αλεμάξηεηα απφ ην πνην πξφγξακκα έρνπλ επηιέμεη.  

 

Παξνπζίαζε λνζνθνκείνπ ηνπ νκίινπ ΄΄ΤΓΔΙΑ΄΄ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ε παξνπζίαζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή 

λνζνθνκείνπ ηνπ νκίινπ ΄΄Τγεία΄΄ ζηα Σίξαλα, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ, κεηαμχ άιισλ, 

νη Τπνπξγνί Τγείαο θαη Δξγαζίαο ηεο Αιβαλίαο θα Αλίια Γθφλην θαη θ. Αλαζηάζε 

Νηνχξνπ αληίζηνηρα, ν Πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα θ. Νηθφιανο Πάδηνο, ν 

επηθεθαιήο ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα Τγείαο ζην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην θ. Σξηηάλ  

έρνπ, θαζψο θαη πιήζνο πξνζθεθιεκέλσλ. χκθσλα κε ηνπο νκηιεηέο ηεο εθδήισζεο, 

ην λνζνθνκείν αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ην Γεθέκβξην ηνπ 2009.Σα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ νκίινπ ΄΄ΤΓΔΗΑ΄΄ αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

νκίινπ θαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν λα απνθηήζεη θπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. ρεηηθά κε ην λνζνθνκείν ζηα 

Σίξαλα, αλαθέξζεθε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα 50 

εθαηνκκχξηα Δπξψ θαη φηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ δπλακηθφηεηαο 220 θιηλψλ, ζα έρνπλ 

έθηαζε 25.000 η.κ., θαζψο θαη φηη ζα απαζρνιεί πξνζσπηθφ 400 ππαιιήισλ, νη νπνίνη ζα 

εθπαηδεπηνχλ ζηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ελψ επηπιένλ 

ηνλίζηεθε φηη ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ λνζνθνκείνπ πξνβιέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ζε αζζελείο φρη κφλν απφ ηελ Αιβαλία, αιιά θαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

(Μαπξνβνχλην, ΠΓΓΜ, Κνζζπθνπέδην). 
 

Κεξδνθόξεο νη πεξηζζόηεξεο ξαδηνηειενπηηθέο επηρεηξήζεηο 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Δζληθνχ Ραδηνηειενπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αιβαλίαο, ην 80% 

ησλ 170 ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ηεο ρψξαο (71 Σ/, 46 Ρ/ θαη 53 

δίθηπα θαισδηαθήο ηειεφξαζεο) είλαη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο, ην 18% δήισζαλ 

απψιεηεο  ην 2008 θαη ην 2% είραλ κεδεληθφ ηζνινγηζκφ. Γεδνκέλεο ηεο ρακειήο ηηκήο 

γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, ζηελ Αιβαλία 

ππάξρνπλ πνιινί ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο, θπξίσο ηνπηθνί. Απφ ηελ έθζεζε πξνθχπηεη 

επίζεο,  φηη ν ρξφλνο πνπ ε θξαηηθή ηειεφξαζε αθηεξψλεη ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ζηελ 

θπβέξλεζε γεληθφηεξα,  έρεη απμεζεί αηζζεηά ην 2008, ελψ έρεη κεησζεί θαηά δχν θνξέο 

γηα ηελ αληηπνιίηεπζε.  

 

Έλαξμε εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ ηεισλείνπ αγηάδαο 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ζηε αγηάδα επί ησλ Διιελναιβαληθψλ 

ζπλφξσλ, ηα εγθαίληα ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ αιβαληθνχ ηεισλείνπ. 

ηελ ηειεηή παξεπξέζεζαλ ν Γεληθφο Γ/ληήο ησλ αιβαληθψλ ηεισλείσλ θ. Πεξπαξίκ 

Νηεξβίζη, αληηπξνζσπεία ηεο Απνζηνιήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα Σίξαλα, θαζψο 

θαη ηξεηο πθππνπξγνί ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο. Σν έξγν γίλεηαη κε θνηλή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αιβαληθψλ ηεισλείσλ θαη ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο 
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Δπηηξνπήο ζηελ Αιβαλία, ζπλνιηθνχ χςνπο 1,4 εθαη. επξψ, θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ζε 12 κήλεο.  

 

Διιεληθό αξρηηεθηνληθό γξαθείν ζα αλαπαιαηώζεη θξνύξηα ζηελ Αιβαλία 

Σν γξαθείν ηνπ έιιελα αξρηηέθηνλα Νίθνπ Φηληηθάθε, κε ηε βνήζεηα ηεο Οκάδαο  

Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ θαζεγεηή θ. 

αληακνχξε, ζπλεξγάδεηαη κε ην αιβαληθφ ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζε κεζαησληθψλ θξνπξίσλ ζηελ Αιβαλία, 

φπσο απηά ησλ Σηξάλσλ, ηεο Κξνχγηαο θαη ηεο Υεηκάξξαο. ε κηα δεχηεξε θάζε ην 

πξφγξακκα ζα επεθηαζεί θαη ζε ηζηνξηθά θέληξα ησλ λνκψλ Κνξπηζάο, Μπεξαηίνπ, 

Γπξξαρίνπ, Δικπαζάλ, Λέδαο θ.α. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε 10 εθαη. επξψ απφ 

ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 

Γσξεά ηνπ ακεξηθαληθνύ ICITAP γηα ηελ αιβαληθή αζηπλνκία 

Δθεμήο νη αιβαλνί αζηπλνκηθνί, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεχνληαη κε φπια κε 

αθηίλεο ιέηδεξ. Πξφθεηηαη γηα δσξεά  ηνπ ακεξηθάληθνπ πξνγξάκκαηνο ICITAP, χςνπο 

111.000 δνιαξίσλ, πξνο ηελ αιβαληθή αζηπλνκία. ηελ ηειεηή παξάδνζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ παξεπξέζεζαλ ν πξέζβεο ησλ ΖΠΑ θ. Οπίδεξο, ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. 

Μπνπγηάξ Νηζάλη, ν αξρεγφο ηεο Αζηπλνκίαο  θ. Αρκέη Πξέληζη θ.α. 

 

Σνπξηζηηθή δηαθήκηζε ζηνλ Σειενπηηθό ηαζκό  Euronews 

Σν ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζα δηαζέζεη 150.000 Δπξψ γηα 99 πξνβνιέο 

δηαθήκηζεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Αιβαλία, απφ ηνλ Σ/ Euronews. Ζ πξνβνιή 

ζρεδηάδεηαη γηα ην ηξίκελν Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 

 

πλάληεζε Ακεξηθαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε Γεληθό Γ/ληή αιβαληθώλ ηεισλείσλ 

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ η.ε., πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αιβαλία κε ηνλ Γεληθφ Γ/ληή ησλ αιβαληθψλ 

ηεισλείσλ θ. Πεξπαξίκ Νηεξβίζη. Ζ ζπλάληεζε αθνξνχζε ζηηο «ηηκέο αλαθνξάο» θαη 

ζηηο «ηεισλεηαθέο απνζήθεο». Ζ ελέξγεηα ηεο θπβέξλεζεο λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηεισλεηαθψλ απνζεθψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα, αθφκε θαη ηα ηεισλεία λα ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε 

ησλ επηρεηξήζεσλ φηη ν αξηζκφο ηνπο πξέπεη λα απμεζεί.  Παξάιιεια νη εθπξφζσπνη ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ έζεζαλ ζηνλ θ. Νηεξβίζη ην ζέκα ησλ «ηηκψλ αλαθνξάο» πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα ηεισλεία γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο μεπεξλνχλ 

αηζζεηά ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ, επηβάιινληάο ηνπο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ππεξβνιηθνχο θφξνπο.  

 

πλδηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

πλδηάζθεςε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

Σίξαλα ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ζηελ νπνία έγηλε παξνπζίαζε ηεο λέαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο, γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Αιβαλία. Ο Αληηπξφεδξνο 

ηεο θπβέξλεζεο θ. Γθέλθ Πφιιν εμέθξαζε ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο αιβαληθήο 

θπβέξλεζεο ζηνλ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. ηε ζεκαζία ηεο 

Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλαθέξζεθε ηφζν ν θ. Αλίι ίλγθρ 

επηθεθαιήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηκήκαηνο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηελ Αιβαλία, 
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φζν θαη ν επηθεθαιήο ηεο Παξνπζίαο (Presence) ηνπ ΟΑΔ ζηελ Αιβαλία, Πξέζβεο 

Ρφκπεξη Μπφζρ.. Σέινο, ηελ ππνζηήξημε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, εμέθξαζε ε θα νθί Μεληάι-Λέεληεξο, επηθεθαιήο ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Μνλάδαο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ.  

 

Θέκαηα ηδηνθηεζίαο 

Ζ θπβέξλεζε απνθάζηζε λα επηηξέςεη ζηνπο πνιίηεο λα απνθηήζνπλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο 

γηα ηα νηθφπεδα γχξσ απφ ηελ θαηνηθία ηνπο, γηα ηα νπνία κέρξη ηψξα είραλ ηίηιν 

ρξεζηθηεζίαο. Δπίζεο ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνχ Φνξέα 

Δπηζηξνθήο ησλ Πεξηνπζηψλ θ. Έιβηο Σζέθα ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ησλ 

πεξηνπζηψλ ή θαη ηεο απνδεκίσζεο ηνπο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2015. Οη πιένλ 

πξνβιεκαηηθέο πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, είλαη ηα Σίξαλα, ην Γπξξάρην θαη ε 

Απιψλα. Ννκνζρέδην ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε ζην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

πξνβιέπεη φηη ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζα πξνζδηνξίζεη φια ηα θηίξηα 

ζηα ηνπξηζηηθά ρσξηά, ηα νπνία, αθνχ θαηαζθεπάζηεθαλ, δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνπξηζκφ αιιά πσιήζεθαλ. Σν λνκνζρέδην παξέρεη ην δηθαίσκα ζηα άηνκα πνπ έρνπλ 

αγνξάζεη ηα θηίξηα απηά, λα αγνξάζνπλ, βάζεη δηαδηθαζίαο πνπ ην λνκνζρέδην 

πξνβιέπεη, θαη ην νηθφπεδν πάλσ ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θηίξηα. Σα ρξήκαηα πνπ ζα 

ζπγθεληξσζνχλ, ε θπβέξλεζε ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πξψελ 

ηδηνθηεηψλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην  ηεο απνδεκίσζεο ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ 

νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ειεπζέξσλ νηθνπέδσλ ζηηο αθηέο, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκνζίνπ. Οη ηηκέο ησλ νηθνπέδσλ ζηηο αθηέο ηεο Αδξηαηηθήο, ηνπ Ηνλίνπ 

θαη ησλ ιηκλψλ θφδξαο θαη Πφγξαδεηο, ίζσο θαη ζηελ γξαθηθή νξεηλή πεξηνρή Νηάηηη-

Πξίζθα θνληά ζηα Σίξαλα, ζα αλαθνηλσζνχλ ην πξψην δεθαήκεξν Μαξηίνπ η.ε. 

χκθσλα κε πεγέο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζηε δηάζεζε ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ γηα 

ηελ απνδεκίσζή ηνπο ή ηελ επηζηξνθή ηεο γεο ηνπο, πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ θαη 200.000 

ζηξέκκαηα γεσξγηθήο γεο. Βάζεη ηνπ λφκνπ 7501 ηνπ 1991, ζηελ Αιβαλία κνηξάζηεθαλ 

θαη εδφζεζαλ σο ηδηνθηεζία 560.000 εθηάξηα γεσξγηθήο γεο απφ ην απφζεκα ησλ πξψελ 

γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ θξαηηθψλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ 10.000 

εθηάξηα εδφζεζαλ κε ην θαζεζηψο ηεο ρξεζηθηεζίαο. Σν 1991 ην απφζεκα ηεο γεσξγηθήο 

γεο ζηελ Αιβαλία ππνινγηδφηαλ ζε 700.000 εθηάξηα (7 εθαη. ζηξέκκαηα).ηηο 27 

Φεβξνπαξίνπ η.ε., ε θπβεξλεηηθή εθπξφζσπνο θαη Τπνπξγφο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο 

θα Ματιίληα Μπξέγθνπ, δήισζε φηη ε θπβέξλεζε έρεη εληνπίζεη θαη πξνζδηνξίζεη 40 ρηι. 

ζηξέκκαηα γεο,  ζηηο αθηέο ηεο Αδξηαηηθήο θαζψο θαη ζηηο ιίκλεο ηεο θφδξαο θαη ηεο 

Αρξίδαο, ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ. 

Παξάιιεια, ε αξκφδηα θπβεξλεηηθή επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ θα Μπξέγθνπ, ζπλερίδεη 

ην έξγν εληνπηζκνχ άιισλ 20 ρηι. ζηξεκκάησλ ζηηο αιβαληθέο αθηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεζνχλ θαη απηά γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πξψελ ηδηνθηεηψλ. Κπβεξλεηηθέο πεγέο, 

δειψλνπλ φηη ηα νηθφπεδα απηά βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο Καβάγηαο, Γπξξαρίνπ, 

θφδξαο, Λέδαο θαη Κνπξκπίλη. Ζ αληηπνιηηεπφκελε εθεκεξίδα Αικπάληα, αλαθεξφκελε 

ζην ζέκα, ζρνιηάδεη φηη κε ηελ απφθαζε απηή λα απνδεκησζνχλ νη πξψελ ηδηνθηήηεο κε 

νηθφπεδα ζηηο αθηέο, πεξηπιέθεη ηελ φιε ππφζεζε, δηφηη γηα ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ζηνλ 

Απιψλα, ην Γπξξάρην, ηελ Καβάγηα θαη άιιεο πεξηνρέο ζπλερίδνληαη νη αλαθξίζεηο ηεο 

εηζαγγειίαο θαη νη δίθεο.  
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Καηαρξήζεηο ύςνπο 45 εθ. δνι. 

Σελ πεξίνδν 2006–2008, ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο ρψξαο άζθεζε 217 ειέγρνπο ζε 

ππνπξγεία, ππεξεζίεο θαη θνξείο, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε φηη ε δεκηά ηνπ δεκνζίνπ 

γηα απηή ηελ πεξίνδν ππνινγίδεηαη ζε 45 εθ. δνιάξηα. Πξψηε ζηηο θαηαρξήζεηο έξρεηαη ε 

Δθνξία θαη ν θνξέαο δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πξφηεηλε ζηελ 

θπβέξλεζε ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ γηα ηηο θαηαρξήζεηο απηέο, ζε βάξνο 900 

αμησκαηνχρσλ θαη ππαιιήισλ.  

 

Έθζεζε ηνπ ηέεη Νηηπάξηκελη γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο 

Αξλεηηθά αμηνινγήζεθε ε Αιβαλία απφ ην ηέεη Νηηπάξηκελη (International Narcotics 

Control Strategy Report), ζην ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ 2009 πνπ αλαθέξεηαη ζην μέπιπκα 

ρξεκάησλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε Αιβαλία σο ρψξα – ελδηάκεζνο ζηαζκφο γηα ηε 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, φπισλ, αλζξψπσλ θαη ιαζξαίσλ εηδψλ παξακέλεη ρψξα πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα μέπιπκα ρξήκαηνο, αθνχ νη κεγαιχηεξεο πεγέο εηζνδήκαηνο απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα είλαη ην trafficking, ε δηαθζνξά ζηα αλψηεξα 

θιηκάθηα θαη ε απάηε, ελψ νη εγθιεκαηηθνί θχθινη ζπρλά επελδχνπλ ην παξάλνκν ρξήκα 

ζε αθίλεηα θαη ζε επηρεηξήζεηο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ εηζαγσγψλ θαη ηεο 

αδπλακίαο ησλ ηεισλείσλ λα ηνλ ειέγμνπλ, ε Αιβαλία δηαζέηεη αλεπηπγκέλε καχξε 

αγνξά γηα νξηζκέλα ιαζξαία πξντφληα φπσο ηα ηζηγάξα, ηα θηλεηά ηειέθσλα ή θαη ηα 

θνζκήκαηα. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη εμ αηηίαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αιβαλίαο, νη πιεξσκέο,  

θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γίλνληαη κε κεηξεηά θαη φρη κέζσ ηξαπέδεο, δηεπθνιχλεη ην 

μέπιπκα ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Σν Κόζνβν δεηά θαη επίζεκα ην ιηκάλη ηνπ ελγθίλ 
Ζ θπβέξλεζε ηνπ Κνζφβνπ, ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ η.ε., δήηεζε θαη επίζεκα άδεηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ιηκάλη ηνπ ελγθίλ, θνληά ζηελ πφιε Λέδα ζηε Βφξεηα Αιβαλία, 

ππνγξακκίδνληαο φηη εμεηάδεη παιαηφηεξε πξνζθνξά ηεο θπβέξλεζεο ησλ Σηξάλσλ γηα 

λα έρεη ην Κφζνβν πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα. Σν αίηεκα απηφ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, εγθξίζεθε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ θνζνβαξηθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 

 

Απνκάθξπλζε ηεο ζεκαίαο ηνπ Κνζόβνπ από δηεζλή ζπλάληεζε 

ηηο 4 θαη 5 Φεβξνπαξίνπ, ε Αιβαλία δηνξγάλσζε ζηα Σίξαλα ζπλάληεζε ησλ 

αληηπξνζψπσλ Πνιηηηθψλ Αεξνπνξηψλ ρσξψλ πνπ είλαη κέιε δπν δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

πνιηηηθψλ αεξνπνξηψλ. Πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή,  έιαβε θαη ην Κφζνβν, κνινλφηη δελ 

είλαη κέινο ησλ δχν δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ζ ζεξβηθή αληηπξνζσπεία αληηηάρζεθε ζηελ 

παξνπζία ηεο θνζνβαξηθήο αληηπξνζσπείαο θαη δήηεζε ηελ απνκάθξπλζή ηεο, κε 

απνηέιεζκα λα απνκαθξπλζεί  ε ζεκαία ηνπ Κνζφβνπ. Ζ αληηπξνζσπεία ηνπ Κνζφβνπ, 

δελ απνκαθξχλζεθε, αιιά ν επηθεθαιήο ηεο θ. Νηξηηάλ Γθηνλκπάιατ ραξαθηήξηζε ηελ 

πξάμε σο εθδήισζε δνιηφηεηνο ηεο αιβαληθήο πιεπξάο.   

 

Δπίζθεςε ηεο ειιελίδαο ΤΠΔΞ, κε ηελ ηδηόηεηα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΟΑΔ 

Δθηελέζηαηε ήηαλ ε αλαθνξά ησλ αιβαληθψλ ΜΜΔ ζηελ επίζθεςε ηεο θαο 

Μπαθνγηάλλε ζηελ Αιβαλία ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ η.ε. σο  αζθνχζα ηελ Πξνεδξία ηνπ 

ΟΑΔ. Ζ Αιβαλία έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηα 18 ρξφληα σζηφζν πνιιέο 

πξνθιήζεηο παξακέλνπλ δήισζε ε ειιελίδα Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ε νπνία 
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αλαθέξζεθε εηδηθφηεξα ζηελ αλαγθαηφηεηα έληαζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ζην ζεηηθφ θιίκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα.  Δπίζεο ε θα 

Μπαθνγηάλλε, αλαθέξζεθε ζηνλ ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο Αιβαλίαο, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα εληαζνχλ νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, ελψ ηφληζε φηη ε 

ειιεληθή πξνεδξία ηνπ ΟΑΔ ζα απνβεί πξνο φθεινο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ 

γεληθφηεξα θαη ηεο Αιβαλίαο εηδηθφηεξα αθνχ θηινδνμία είλαη  ζην ηέινο ηεο Πξνεδξίαο, 

ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο θαη ζηαζεξφηεηαο. ηελ θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ κε ηνλ αιβαλφ Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ θ. Λνπιδίκ Μπάζα,  ε θα Μπαθνγηάλλε αλαθέξζεθε ζηελ πηζαλή αλάιεςε 

ηεο Πξνεδξίαο ηνπ ΟΑΔ απφ ηελ Αιβαλία ην 2012 «αλ ε Αιβαλία παξνπζηάζεη πξφνδν 

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο», ελψ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ε θα 

Μπαθνγηάλλε ηφληζε ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ αιβαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

αληηπξνζσπείαο ηνπ ΟΑΔ ζηελ Αιβαλία. Σέινο ζηηο εξσηήζεηο γηα ηα δηκεξή ζέκαηα 

Διιάδνο – Αιβαλίαο, ε θα Μπαθνγηάλλε ελεκέξσζε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη ην 

ειιεληθφ θνηλνβνχιην ζα επηθπξψζεη ην πξσηφθνιιν πξνζρψξεζεο ζην ΝΑΣΟ θαη φηη 

έρεη ππνγξαθεί ε ζπκθσλία γηα ηα θνηκεηήξηα ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηψλ ζπκάησλ ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηελ Αιβαλία, ελψ ππέδεημε «ηελ δηθαζηηθή νδφ» ζε φζνπο 

πξνβάιινπλ αηηήκαηα επηζηξνθήο πεξηνπζηψλ. 

 

Κξηηηθή γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο από ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε 

ε άξζξν ηνπ βνπιεπηή ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο Οινθιήξσζεο θ. Νηθνιάθ 

Νεξάληδη, ζηηο 15 Φεβξνπάξηνπ, αζθήζεθε θξηηηθή ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, φηη δελ 

εθκεηαιιεχηεθε ηελ επθαηξία λα αζθήζεη νηθνλνκηθή δηπισκαηία θαηά ηελ επίζθεςε ηεο 

θαο Μπαθνγηάλλε. πγθεθξηκέλα, ε αιβαληθή πιεπξά, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Νεξάληδη, ζα 

έπξεπε λα ζπδεηήζεη κε ηελ ειιελίδα ΤΠΔΞ θνηλά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο πνπ 

απεηιεί φιεο ηηο ρψξεο.  

 

Ο Πξσζππνπξγόο γηα ηελ πξόζθαηε κείσζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ  

Οη απφηνκεο κεηψζεηο ηνπ επηηνθίνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο 

ησλ θαηαζέζεσλ δήισζε ν Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα, ζρεηηθά κε  ηελ απφθαζε 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο γηα κείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ θαηά κηζή κνλάδα, απφ 

6,25% ζε 5,75%. Δπίζεο, ν ζχκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ επί νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

ειακί Σδέπα, ζπληζηά αχμεζε ηνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ γηα αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο 

 

Κάησ ηνπ 3,5% ν ξπζκόο αλάπηπμεο ην 2009 ζύκθσλα κε ην ΓΝΣ 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ Αιβαλία, θ. Γθέξβηλ Μπέιι, δήισζε 

φηη  ην ΓΝΣ είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα 

ηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο ην 2009, «δηόηη ε 

θαηάζηαζε ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη επηδεηλσζεί πνιύ». Ο θ. 

Μπέιι αλέθεξε φηη κεξηθέο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Αιβαλία είλαη ε κείσζε 

ησλ εζφδσλ ηεο απφ ηα εκβάζκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ.  
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Απνινγηζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Αιβαλίαο 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Ρηληβάλ Μπφληε, παξνπζίαζε ζηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ η.ε. ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ γηα ην 2008. 

Απαληψληαο ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΓΝΣ θ. Γθέξβηλ Μπέιι, γηα ηελ πξνο ηα θάησ 

αλαζεψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Αιβαλίαο ην έηνο  

2009, ν θ. Μπφληε ηνλ θάιεζε λα ΄΄κελ παίμεη ηνλ ξφιν Καζζάλδξαο γηα ηελ αιβαληθή 

νηθνλνκία΄΄ θαη πξφζζεζε φηη ε αιβαληθή νηθνλνκία ΄΄βηψλεη ηηο θαιχηεξεο εκέξεο ηεο΄΄. 

Σε δηαπίζησζε ηνπ θ. Μπειι φηη έρνπλ κεησζεί νη αιβαληθέο εμαγσγέο ν θ Μπφληε δελ 

ηελ απέξξηςε, δήισζε φκσο φηη ε κείσζε απηή ζα αληηζηαζκηζηεί κε ηηο εμαγσγέο 

ξεχκαηνο νη νπνίεο γίλνληαη ζε πνιχ θαιέο ηηκέο. Πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε, γηα λα 

ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηεο, ζα πάξεη δάλεην απφ μέλεο θαη φρη απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηελ επρέξεηα ζηηο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο λα ζπλερίζνπλ ηε 

δαλεηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ιήςε δαλείνπ ηεο ηάμεσο ησλ 300 εθ Δπξψ, ζχκθσλα 

κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, αλακέλεηαη λα δψζεη ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο αιιά θαη λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε ζπλάιιαγκα. Σέινο, ν θ. Μπφληε επαλέιαβε φηη ε 

θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ην Μάην ζε αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ. Ζ 

αληηπνιίηεπζε θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε φηη πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δάλεην   

γηα ΄΄εγθαίληα εθινγηθώλ απηνθηλεηνδξόκσλ ην 2009΄΄. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα 

αιβαληθψλ εθεκεξίδσλ, ην 2009 ηα θέξδε ηεο ακεξηθαλν-ηνπξθηθήο εηαηξείαο Bechtel 

&Enka πνπ θαηαζθεπάδεη ηνλ Οδηθφ Άμνλα Γπξξάρην–Κνχθεο, έθζαζαλ ηα 94 εθαη. 

επξψ θαη φηη ε λφξκα θέξδνπο ηεο εηαηξείαο απηήο ην 2007 ήηαλ 40%.  

 

Η Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ε αλαθνίλσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ην δεχηεξν 

6κελν ηνπ 2008 αλαθέξεηαη φηη, ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα κεηψζεθαλ θαηά 28% ην 

ηξίην 3κελν ηνπ 2008, ελψ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2008 είραλ κεησζεί θαηά 13%. 

Παξάιιεια, ζπλερίδεηαη ε δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, σο 

ζπλέπεηα, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηεο αχμεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο ην 

νπνίν ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, απμήζεθε θαηά 21%, ελψ νη εμαγσγέο γηα ηνλ ίδην κήλα 

κεηψζεθαλ θαηά 23%. Ο πιεζσξηζκφο ην 2008, ήηαλ 3,4%, δειαδή 0,4% πςειφηεξνο 

ζπγθξηηηθά κε ην 2007. Σέινο, ην 2008 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο 

ρψξαο ζπγθξηηηθά κε ην 2007, ελψ ην ηειεπηαίν 3κελν ηνπ 2008, δηαπηζηψζεθε αχμεζε 

ηεο αλαιήςεσλ. O Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη 

ακθηζβεηεί ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία 

ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ην ηξίην 3κελν ηνπ 2008, ήηαλ 9,9%. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα 

ην 2008 ήηαλ πεξίπνπ 6%. ε ζπλάληεζε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2009 ηνπ Γηνηθεηήο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη κε εθπξνζψπνπο ηξαπεδψλ θαη εμαγσγηθψλ 

εηαηξεηψλ, ν θ. Φνπιάλη θάιεζε ηηο ηξάπεδεο λα κε ζηακαηήζνπλ ηε δαλεηνδφηεζε, 

θπξίσο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, δειψλνληαο φηη ζα πξέπεη λα πάςνπλ λα 

απνηεινχλ ζηήξηγκα ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα  θαη ηε 

ζέζε ηνπ λα πάξνπλ, νη μέλεο επελδχζεηο θαη νη εμαγσγέο. Δπίζεο θαη ν πξψελ Γηνηθεηήο 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. θειθίκ Σζάλη, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 14 

Φεβξνπαξίνπ η.ε. θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε φηη ςεχδεηαη φηαλ ππνζηεξίδεη φηη ε 

Αιβαλία δε ζα επεξεαζζεί απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, φπσο είρε θάλεη θαη κε ηηο 
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παξαηξάπεδεο ην 1997, φηαλ δήισλε φηη πξφθεηηαη γηα θαζαξέο επηρεηξήζεηο.  Ο 

ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Μπφληε, ζε απάληεζε ηνπ ηφληζε φηη νη ζπλέπεηεο ηεο  

δηεζλνχο θξίζεο αθνξνχλ κφλν νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη φηη ν ξπζκνο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο γηα ην 2008, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο μέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ήηαλ 5,7% δειαδή πνιχ θάησ ηνπ 9,9% πνπ δήισλε ε Κπβέξλεζε. 

Δμάιινπ, ζε έθζεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Global Insight, ε νπνία αθνξά 200 ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, αλαθέξεηαη φηη ε Αιβαλία ην 2009 ζα είλαη πξψηε ζηελ Δπξψπε σο πξνο ηνλ 

ξπζκφ  νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε δήισζε ηεο ε Τπνπξγφο Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο 

θαη εθπξφζσπνο ηχπνπ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, θα Μαηίιληα Μπξέθνπ, αλέθεξε 

φηη ε Αιβαλία απνηειεί ρψξα–έθπιεμε ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ ζηεξέσκα, κε ψξηκε 

δεκνθξαηία θαη ειεχζεξε αγνξά ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θηιφδνμεο κεηαξξπζκίζεηο, 

ρακειφ πιεζσξηζκφ θαη καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηνλίδνληαο επίζεο, φηη  πνιινί 

δηεζλείο θνξείο φπσο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλνηθνδφκεζε θαη Αλάπηπμε, ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ ζεκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ,  ην Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ηεο Βηέλλεο, εθηηκνχλ 

φηη ε Αιβαλία έρεη αγγίμεη ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε.  

      

Δπηπηώζεηο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ηξάπεδα 

ζηελ Αιβαλία, ε Raiffeisen Bank, απζηξηαθψλ ζπκθεξφλησλ, ε νπνία πέξπζη είρε 

παξνπζηάζεη πνιχ ζεηηθφ ηζνινγηζκφ, πξνεηνηκάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε απνιχζεηο 300 

ππαιιήισλ ηεο. Δμάιινπ ην αιβαληθφ λφκηζκα Λεθ, θαηέγξαςε ζηαζεξή ηάζε 

ππνηίκεζεο έλαληη ησλ θπξηφηεξσλ μέλσλ λνκηζκάησλ, εηδηθά έλαληη ηνπ Δπξψ θαη ηνπ 

Γνιαξίνπ, θαζ΄ φιν ην δηάζηεκα ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2009, ιφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο γηα 

ζπλάιιαγκα, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ κείσζε αιιά θαη ιφγσ ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Αιβαλίαο λα κεηψζεη ην βαζηθφ επηηφθην θαηά κηζή κνλάδα. Σέινο, Ο ζχιινγνο 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, ζε ζπλάληεζε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2009, δήηεζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηελ θαηάξηηζε παθέηνπ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο  ζηνλ ηνκέα 

νηθνδνκψλ, θαζψο ν ηνκέαο απηφο, ήδε απφ ην 2008, δέρεηαη ηηο πηέζεηο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθνχ 800 κηθξέο θαη κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζε φιε ηε 

ρψξα νδεχνπλ πξνο ηε ρξενθνπία, ελψ 4.000 δηακεξίζκαηα θαη δηάθνξα θηίξηα 

παξακέλνπλ απνχιεηα. Δπηπιένλ, ηνπιάρηζηνλ 15 αιβαληθέο επηρεηξήζεηο ξνχρσλ θαη 

ππνδεκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πξψηε χιε ηνπ παξαγγειηνδφηε, αληηκεησπίδνπλ 

κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο, δεηνχλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε βνήζεηα γηα λα εμέιζνπλ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε. Σέινο, ην δεχηεξν 

6κελν ηνπ 2008 νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ παξνπζηάδνπλ πηψζε θαηά 3%.  

 

Πηώζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζύλεο ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία. 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο 

Αιβαλίαο, INSTAT, δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη 

επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε παξανηθνλνκία θαη νη δηαθνπέο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνηεινχλ ηνπο δχν πιένλ πξνβιεκαηηθνχο παξάγνληεο ζην 

πιαίζην άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ πηψζε 

ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ  
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Μέηξα αλαθνύθηζεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ, από ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. 

Σν ζρέδην ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, πεξηιακβάλεη, 

δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα χςνπο  ελφο δηο Δπξψ, ιήςε δαλείνπ 

300 εθαη. επξψ απφ μέλεο ηξάπεδεο, σο ζπλάιιαγκα γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ ππνηηκεζεί πεξαηηέξσ ην ληφπην λφκηζκα Λεθ, ζηήξημε ησλ εμαγσγέσλ κε δάλεηα, 

ζηήξημε ηνπ ηακείνπ αλεξγίαο θαη άκεζε επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ απφ ην Μάξηην η. ε. 

Δμάιινπ, ε θπβέξλεζε ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 19
εο

 Φεβξνπαξίνπ η.ε., απνθάζηζε λα 

θαιχςεη ηνπο ηφθνπο 6.000 ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ζα πάξνπλ ηζάξηζκεο νηθνγέλεηεο, 

νη νπνίεο είηε είλαη άζηεγεο, είηε θαηνηθνχλ ζε ζπίηηα πξψελ ηδηνθηεηψλ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ. Ο Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα δηθαηνιφγεζε ηελ 

απφθαζε απηή σο ΄΄ηήξεζε πξνεθινγηθήο ππφζρεζεο πνπ έδσζε ην 2005΄΄, σζηφζν ε 

αληηπνιίηεπζε ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα θαζαξά πξνεθινγηθή θίλεζε ηεο θπβέξλεζεο.  

 

Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ απνηακηεπηώλ  

Πεγέο απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δήισζαλ ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. φηη ην 

ππνπξγείν ππνζηεξίδεη  πξφηαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ε νπνία δεηά ηελ 100% 

δηαζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηηο ηξάπεδεο κέρξη ην πνζφ ησλ 2,5 εθαη. 

Λεθ. πνπ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο κηαο ηξάπεδαο, νη θαηαζέζεηο ησλ 

πνιηηψλ κέρξη 2,5 εθαηνκκχξηα Λεθ επηζηξέθνληαη ζην αθέξαην. Σν ππνπξγείν, κάιηζηα, 

είλαη πξφζπκν λα εγθξίλεη απηή ηελ πξφηαζε, απνκέλεη φκσο λα δηεπθξηληζζεί αλ ε 

δηαζθάιηζε ζα γίλεη απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, ή ζα βνεζήζεη θαη ην θξάηνο. 

 

Καηαγγειίεο Ράκα γηα ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή 

ηελ Δζληθή πλδηάζθεςε γηα ηε γεσξγία, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, ζηελ πφιε 

Λνχζληα, ην άββαην 31 Ηαλνπαξίνπ 2009, κε ηε ζπκκεηνρή 600 αληηπξνζψπσλ, ν 

εγέηεο ηνπ θ. Ράκα αλέιπζε κία πξνο κία φιεο ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θ. Μπεξίζα γηα ηε γεσξγία, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θ. 

Μπεξίζα δελ ηήξεζε θακία απφ απηέο. Ο θ. Ράκα ππνζρέζεθε φηη ην θφκκα ηνπ, φηαλ 

πάξεη εληνιή δηαθπβέξλεζεο, ζα δψζεη ιχζε ζην ηδηνθηεζηαθφ, ζα δηαζθαιίζεη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ν λφκνο 7501 γηα ηε δηαλνκή ηεο γεο, ζα κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ γηα ηνπο αγξφηεο, ζα κεηψζεη ηνπο θφξνπο θιπ.  
 

Ο αιβαληθόο Σύπνο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο  

Ζ εθεκεξίδα Κνξξηέξη αλαδεκνζίεπζε ζε πεξίιεςε άξζξν ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ΣΑ 

ΝΔΑ γηα ηελ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ 

έρνπλ παξαξηήκαηά ηνπο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ απφ 

ηελ θξίζε, θαζψο θαη ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. 

Γεσξγίνπ Πξνβφπνπινπ,  ζην πξαθηνξείν Reuters, ζηελ νπνία ηνλίδεη φηη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο είλαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλεο ζηελ δηεζλή θξίζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, θάλνληαο θαη εηδηθφηεξε 

αλαθνξά ζηηο απζηξηαθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Μνιαηαχηα ν θ. 

Πξνβφπνπινο, επηζεκαίλεη ε Κνξξηέξη, παξαδέρεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο 

ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο επηδεηλψλεηαη θαη ζπληζηά ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνζνρή θαη 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ Σέινο, ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ η.ε. νη εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο  Παλνξάκα, 55, Ρεπνπκπιίθα θαη Shqip, πξνέβαιαλ ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ην 

2008 δχν ηξαπεδψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηεο Alpha Bank θαη ηεο Tirana Bank. Ζ 

Παλνξάκα αλαθέξεηαη ζηηο επηηπρίεο ηεο Tirana Bank ην 2008, ζηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 
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ε ηξάπεδα γηα αληηκεηψπηζε ηπρψλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο θαη πξνζζέηεη 

φηη ην ζχλνιν ηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε 660 εθαη. Δπξψ, ελψ ε 

Shqip αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Alpha Bank, ηνλίδνληαο φηη ην 2008 ε ηξάπεδα 

αχμεζε ην θεθάιαηφ ηεο, κε θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ  512 εθ. Δπξψ.  

 

Δπίζθεςε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα 

Ο δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ 

ζηελ Διιάδα ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν κελφο Ηαλνπαξίνπ η.ε., ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

έιιελα νκφινγφ ηνπ θ. Πξνβφπνπιν θαη ηνπο ππνδηνηθεηέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, 

θ. Θσκφπνπιν θαη θα. Λνπξή. ηηο ζπδεηήζεηο πνπ είρε καδί ηνπο, ν θ. Φνπιάλη 

επεζήκαλε φηη νη ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο δελ έρνπλ 

επεξεάζεη αθφκε ην αιβαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη ζπλνκηιεηέο ηνπ θ. Φνπιάλη, 

δήισζαλ φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία ζα ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ ηελ 

αιβαληθή νηθνλνκία.  

 

πκκεηνρή ηνπ πξσζππνπξγνύ θ. αιί Μπεξίζα, ζην νηθνλνκηθό θόξνπκ ηνπ 

Νηαβόο 

Ο Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα, , ελεκέξσζε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, φηη θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην νηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο, δήηεζε απφ αξρεγνχο θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο γηα ηελ αίηεζε πνπ πξφθεηηαη λα ππνβάιεη ε 

Αιβαλία γηα λα θαηαζηεί ππνςήθην κέινο ηεο Δ.Δ, γηα ηε δηεπθφιπλζε παξνρήο 

ζεσξήζεσλ ζηνπο αιβαλνχο πνιίηεο, γηα ηελ θάιπςε θαη ηεο Αιβαλίαο κε αγσγνχο 

αεξίνπ θ.α. Σφληζε φηη ε θξίζε δε ζα επεξεάζεη ηελ Αιβαλία, άλ θαη αλακέλεηαη φηη 

νξηζκέλνη ηνκείο φπσο νη εμαγσγέο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή, ηα εκβάζκαηα θ.α. 

αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

 

Η Αιβαλία αξλήζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ηειηθή δήισζε ηεο ζπλάληεζεο ηνπ 

Βειηγξαδίνπ 

Ζ αιβαληθή αληηπξνζσπεία, αξλήζεθε λα ππνγξάςεη ηελ θνηλή δήισζε ηεο ζπλάληεζεο 

ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο πςειφβαζκσλ αμησκαηνχρσλ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Βαιθαληθήο 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βειηγξάδη, κε ζέκα ηελ εληαμηαθή πνξεία ησλ ρσξψλ 

απηψλ πξνο ηελ Δ.Δ, ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε απηήλ θαη ην 

Κφζνβν.  ηε ζπλάληεζε κεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ηε εξβία, ηελ Κξναηία, ηε Βνζλία, 

ηελ Αιβαλία, ηελ ΠΓΓΜ θαη ην Μαπξνβνχλην. Ζ θνηλή δήισζε πνπ ζα πηνζεηνχζε ε 

ζπλάληεζε, πεξηειάκβαλε κεηαμχ άιισλ θαη δειψζεηο φηη ε έληαμε ησλ ρσξψλ ηεο 

Βαιθαληθήο, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δ.Δ, γηα ηαρεία 

νινθιήξσζε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Κξναηία, γηα έλαξμε ησλ 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΠΓΓΜ, απάληεζε ζην Μαπξνβνχλην ζην αίηεκα 

γηα απφθηεζε θαζεζηψηνο ππνςήθηαο ρψξαο θαη ππνζηήξημε ζηελ πξφζεζε Αιβαλίαο, 

Βνζλίαο θαη εξβίαο γηα ππνβνιή αίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ην θαζεζηψο ηεο 

ππνςήθηαο ρψξαο. 

 

Τπέξ ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεύξπλζεο ηεο ΔΔ, ν αξκόδηνο Δπίηξνπνο 

Ο Δπίηξνπνο ηεο ΔΔ αξκφδηνο γηα ζέκαηα δηεχξπλζεο θ. Olli Rehn επεζήκαλε ηελ 

Παξαζθεπή 6 Φεβξνπαξίνπ 2009 ζηηο Βξπμέιιεο, φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ 

ζα πξέπεη λα ζηαζεί εκπφδην ζηελ δηεχξπλζε ηεο ΔΔ πξνο ηελ εξβία θαη ηα δπηηθά 
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Βαιθάληα, ηνλίδνληαο φηη ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ πξνο ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε απνηέιεζε 

ηνλ ζεκειηψδε παξάγνληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο Πνιηηηθήο ηαζεξφηεηαο, ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ 

ζηελ Δπξψπε.  

 

Γεκνζίεπκα ησλ Financial Times γηα ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο 

Ζ Αιβαλία κπνξεί λα γίλεη κέινο ηεο Δ.Δ. ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2020 ζχκθσλα κε 

δεκνζίεπκα ηεο  Financial Times, ζην νπνίν ππνγξακκίδεηαη φηη ιφγσ ηεο θξίζεο, έρεη 

ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία δηεχξπλζεο ηεο Κνηλφηεηαο. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, ην 

2009 ελδέρεηαη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο Δ.Δ.–Κξναηίαο, λα ζεκεησζεί 

πξφνδνο κε ηελ Σνπξθία, ελψ ε ΠΓΓΜ ζα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

έληαμεο. Οη ινηπέο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Βαιθαληθήο, Αιβαλία, Βνζλία, εξβία θαη 

Μαπξνβνχλην, ζα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ππνςήθηα κέιε 

θαη ε έληαμή ηνπο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2015-2020.  

 

Τπέξ ηεο έληαμεο ηεο Αιβαλίαο ζηελ ΔΔ , ε Πνξηνγαιία 

ε ζπλάληεζε κε ηνλ πνξηνγάιν νκφινγφ ηνπ ζηε Ληζαβψλα, ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. 

Μπάζα ελεκεξψζεθε φηη ε Πνξηνγαιία ππνζηεξίδεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηεο  Αιβαλίαο 

γηα λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ρψξαο ζηελ Δ.Δ 

 

ρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ηεο Αιαβαλίαο ζηελ ΔΔ 

Ο Πξέζβεο ηνπ Ζλσκέλνπ βαζηιείνπ ζηελ Αιβαλία θ. Φξέηδεξ Οπίιζνλ ζε ηειενπηηθή 

ηνπ ζπλέληεπμε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ η.ε., απαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ηελ επηζπκία ηεο 

Αιβαλίαο λα ππνβάιεη, ίζσο ην Μάξηην, αίηεζε ζηελ Δ.Δ. γηα λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο 

ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ρψξαο, δήισζε ηα αθφινπζα: «Ννκίδσ όηη είλαη ιίγν λσξίο. 

Η Αιβαλία πξέπεη λα ζθεθζεί ιίγν πεξηζζόηεξν ην δήηεκα ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία ύλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο, δηόηη ε θξίζε γηα 

ηελ Αιβαλία ζα βαζηζηεί αθξηβώο πάλσ ζ΄ απηή ηε πκθσλία. Οη εθζέζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο επηζεκαίλνπλ όηη απαηηείηαη πεξηζζόηεξε πξόνδνο ζε κεξηθνύο 

ηνκείο. Γηα ηελ θαζεκηά από ηηο ππνςήθηεο ρώξεο ζα ιεθζεί ππόςε ε πξόνδόο ηεο θαη 

πηζηεύσ όηη είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ Αιβαλία λα επηθεληξσζεί ζηελ ηδέα όηη ζα πξέπεη λα 

εθπιεξώζεη ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο ηεο». Δμάιινπ, ζε ζεκηλάξην κε ζέκα: ΄΄Σν 

ηδηνθηεζηαθφ δήηεκα ζηελ Αιβαλία ζε ζρέζε κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο΄΄, ην νπνίν 

δηνξγάλσζε ε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα Σίξαλα, ζηηο 5 

Φεβξνπαξίνπ 2009, θαη ζην νπνίν παξαβξέζεθαλ Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο, 

Γξαθεία Γσξεηψλ, θαη εηδηθνί ζηα ζέκαηα Γηεζλνχο Ηδηνθηεζίαο, ζηελ νκηιία ηνπ ν 

επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα Σίξαλα θ. Λφραλ 

δήισζε φηη ΄΄ε πνξεία έληαμεο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Δ.Δ.  απαηηεί ζαθείο ηίηινπο 

ηδηνθηεζίαο, απαηηεί ηε δηαζθάιηζε ηαρύξπζκσλ δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη αζθαιείο 

δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ησλ πεξηνπζηώλ θαη απνδεκίσζεο γη’ απηέο.........αθείο ηίηινη 

ηδηνθηεζίαο θαη λνκηθή αζθάιεηα είλαη πξνθαηαξθηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή 

αλάπηπμε ηεο ρώξαο, γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ επελδύζεσλ, γηα ηελ θνηλσληθή 

εηξήλε θαη γηα ηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο ρώξαο ζηελ Δ.Δ.΄΄ Οη ζέζεηο απηέο έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ αιβαλψλ αμησκαηνχρσλ, αθνχ ν αιβαλφο ΤΠΔΞ θ. 

Λνπιδίκ Μπάζα, κεηά απφ ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ ηζέρν νκφινγφ ηνπ θ. 

βάξηζελκπεξγθ ζην πεξηζψξην ηεο πλδηάζθεςεο γηα ηελ Αζθάιεηα πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μφλαρν δήισζε φηη ε Αιβαλία ζα είλαη κέινο ηεο Δ.Δ. ην 2014 

ελψ ν Πξφεδξνο ηεο Αιβαλίαο θ. Bamir Topi, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ Genova ηεο 

Ηηαιίαο ηελ πξψηε εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ, δήισζε φηη ε Αιβαλία ζα είλαη κέινο ηεο ΔΔ 

κέρξη ην  2012. 

 

Η Σξόηθα ηεο ΔΔ δήηεζε από ηελ Αιβαλία λα αλαβάιιεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα 

ηελ απόθηεζε ηνπ θαζεζηώηνο ηεο  ππνςήθηαο ρώξαο ζηελ ΔΔ  

Ζ Αιβαλία ζα πξέπεη λα αλαβάιιεη ηελ αίηεζε ηεο γηα λα απνθηήζεη ην θαζεζηψο ηεο 

ππνςήθηαο ρψξαο ηεο ΔΔ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ελεκέξσζε ε Σξφηθα ηεο 

ΔΔ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Lulzim Basha ζηε ζπλάληεζε ηεο 24
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 2009, αθνχ ε θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη “κε θηιηθφ πεξηβάιινλ”. Ζ Σξφηθα 

απνηειείηαη απφ ηνλ ηζέρν ΤΠΔΞ θ. βάξηζελκπεξγθ, ηνλ ζνπεδφ νκφινγφ ηνπ θ. Καξι 

Μπηιλη, ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηε Γπηηθή Βαιθαληθή ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θ. Πηεξ Μηξέι θαη ηνλ θ. Ρφκπεξη Κνχπεξ, Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ζέκαηα 

δηεχξπλζεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. H παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα απνδνρή ζηελ ΔΔ λέσλ κειψλ απφ 

ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, δήισζε ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Σζερίαο, θ. Karel 

Schwarzenberg. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ν θ. Μπάζα δήισζε: «Σν επφκελν βήκα 

δελ εμαξηάηαη απφ θάπνηα πξνεδξία, εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαίλεζε ησλ 27 ρσξψλ κειψλ, 

νη νπνίεο πξέπεη λα δψζνπλ ην πξάζηλν θσο. Δίκαζηε ζαθψο δεζκεπκέλνη γηα εθινγέο 

βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ζηηο 28 Ηνπλίνπ ζηελ Αιβαλία». ε αλαθνίλσζε ηχπνπ ηεο ΔΔ, 

κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξνληαη θαη ηα αθφινπζα: «Δπαλαιάβακε ηελ αλάγθε γηα 

ελζάξξπλζε  ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, γηα 

αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη επαξθείο πφξνπο πνπ ζα δηαζθάιηδαλ απηή ηελ 

αλεμαξηεζία. Ζ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία έρεη νπζηψδε ζεκαζία δηφηη ζπκβάιιεη γηα 

ζρέζεηο θαιέο γεηηνλίαο θαη γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλεξγαζία απηή είλαη 

επίζεο έλα αθφκα βήκα πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε». Δμάιινπ κεηά ηε ζπλάληεζε 

ηνπ θ. Μπάζα κε ηνλ επίηξνπν ηεο Δ.Δ. αξκφδην γηα ζέκαηα δηεχξπλζεο θ. Όιη Ρελ ζηηο 

23 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ε εθπξφζσπνο ηνπ Δπηηξφπνπ θα Κξηζηίλα Νάγθη, δήισζε, κεηαμχ 

άιισλ: ΄΄Η αιβαληθή θπβέξλεζε έθαλε ην ζσζηό κε ην λα κελ επηζπεύζεη ηελ έληαμε ηεο 

ρώξαο ζηελ Δ.Δ. (…) Γηα ηελ Αιβαλία όπσο θαη γηα όιεο ηηο άιιεο ρώξεο, απαηηνύληαη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ 

από ηε πκθσλία ύλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξηθήο ηεο 

πηπρήο, σο νπζηώδε ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ππνςεθηόηεηαο γηα έληαμε ηεο ρώξαο 

ζηελ Δ.Δ. Σέινο, ε ζσζηή εηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηνπ 2009 

ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα απνηεινύλ όξν – θιεηδί γηα ηελ πεξαηηέξσ ζύγθιηζε ηεο 

Αιβαλίαο κε ηελ Δ.Δ.΄΄. Οη αληηπνιηηεπφκελεο αιαβαληθέο εθεκεξίδεο ζρνιίαζαλ ηηο 

δειψζεηο Νάγθη σο ΄΄άξλεζε ηεο Δ.Δ. λα δερζεί αίηεζε απφ ηελ Αιβαλία πξηλ απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ΄΄.  

 

πκθσλία Αιβαλίαο κε ηελ Ιζιακηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο   

Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε, ππέγξαςε πξφζθαηα ζπκθσλία κε ηελ Ηζιακηθή Σξάπεδα 

Αλάπηπμεο γηα ηε ιήςε δαλείνπ χςνπο 18 εθαη. δνι., ην νπνίν ζα δηαηεζεί γηα ην 

πδξαγσγείν θαη ηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζην κηθξφ δήκν Οξηθνχκ θνληά 

ζηνλ Απιψλα. Έλα απφ ηα άξζξα ηεο ζπκθσλίαο πνπ ππέγξαςε ε θπβέξλεζε, έρεη 

πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη ππνρξεψλεη ηελ Αιβαλία λα κπνυθνηάξεη ηα ηζξαειηλά 
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εκπνξεχκαηα θαη ηηο ηζξαειηλέο εηαηξείεο, φπσο θάλνπλ νη ρψξεο-κέιε ηεο Ηζιακηθήο 

Γηάζθεςεο. Δμάιινπ, ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, νκάδα κνπζνπικάλσλ λέσλ ηνπ ηδακηνχ 

ηεο νδνχ Καβάγηαο ζηα Σίξαλα φπνπ ζπλαληηνχληαη λεαξνί αιβαλνί  κνπζνπικάλνη, πνπ 

έρνπλ ζπνπδάζεη ζενινγία ζε αξαβηθέο ρψξεο, αλέιαβαλ πξσηνβνπιία ζπγθέληξσζεο 

ππνγξαθψλ απφ αιβαλνχο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ ζε κνξθή ππνκλήκαηνο 

ζηελ Οξγάλσζε ηεο Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο, κε αίηεκα νη ρψξεο-κέιε ηεο Γηάζθεςεο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζφβνπ. Μέρξη ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2009, είραλ 

ζπγθεληξσζεί πάλσ απφ 50 ρηιηάδεο ππνγξαθέο..  

 

Έξεπλα γηα δηαθζνξά ηεο απνζηνιή ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αιβαλία 

Σν πκβνχιην Δθηειεζηηθψλ Γηεπζπληψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαη ν ίδηνο ν 

Πξφεδξφο ηεο θ. Robert Zoellick, εμέθξαζαλ ηελ εληνλφηαηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ 

ππφζεζε ησλ θαηεδαθίζεσλ ζην Γηαιφ Υεηκάξξαο, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε έξεπλαο γηα δηαθζνξά θαη αδηαθάλεηα 

απφ ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηα Σίξαλα, ε Παγθφζκηα 

Σξάπεδα αλαθνίλσζε (http://go.worldbank.org/5XKFJJ9TY0), φηη απφ ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 

έρεη αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ αθηψλ ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο. Δπίζεο, ε επηθεθαιήο ηεο Απνζηνιήο 

ππνζρέζεθε ζηνπο ζηγφκελνπο αιβαλνχο πνιίηεο, λνκηθή αξσγή, δειαδή έλα δηθεγνξηθφ 

γξαθείν ην νπνίν ζα θαηαζέζεη ηα αηηήκαηα ζηελ θπβέξλεζε, θαζψο θαη έλαλ δηεζλή 

εκπεηξνγλψκνλα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Σα έμνδα γηα ην 

γξαθείν θαη ηνλ παξαηεξεηή ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ Σξάπεδα, ε νπνία φκσο δε ζα 

πξνβεί ζηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ. Αλεπίζεκα, ε Σξάπεδα δήηεζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε λα απνδεκηψζεη ηνπο θαηνίθνπο, ε νπνία ζε επηζηνιή ηεο ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ απάληεζε φηη δελ ππάξρεη λνκηθή βάζε γηα θάηη ηέηνην. 

Μάιηζηα, ε θπβέξλεζε ζηελ δεθαηεηξαζέιηδε επηζηνιή ηεο επηζεκαίλεη φηη δηαθσλεί 

έληνλα κε ηελ ηδέα απνδεκίσζεο ησλ θαηνίθσλ ζην Γηαιφ, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ε απνδεκίσζε ζα γηλφηαλ απφ ηελ Σξάπεδα.   Ο πξφεδξνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θ. 

Ρφκπεξη Εέιηθ έδσζε εληνιή ζηε κνλάδα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ηεο Σξάπεδαο, 

λα μεθηλήζεη έξεπλεο γηα ηελ απφδνζε επζπλψλ γηα ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ. Ζ «νκάδα 

θξνχζεο» (task force) ηεο Σξάπεδαο ζα δηεμάγεη έξεπλεο γηα ηνπο ππαίηηνπο, ζηηο νπνίεο 

φκσο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλεχξεζε ζηνηρείσλ γηα ην ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

πληνληζηηθνχ Γξαθείνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αιβαλία, θ Γηακάξκπεξ 

Μαιηέδη, ζπδχγνπ ηεο θαο Αξγθίηα Μπεξίζα-Μαιηέδη θφξεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Ο θ. 

Μαιηέδη, είλαη ζήκεξα κέηνρνο θαηά 33% ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο ΄΄Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε΄΄ (Environment and Sustainable Development, ESD), ε νπνία 

ηδξχζεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2008 κε δχν ζπλέηαηξνπο, ηνπο θθ Αξληηάλ έρνπ θαη Ληξίκ 

έιθν θαη ε νπνία αζρνιείηαη κε επελδχζεηο ζηηο αθηέο ηεο Νφηηαο Αιβαλίαο. Ζ Σξάπεδα 

αλαθνίλσζε φηη νη έξεπλέο ηεο αθνξνχλ κφλν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρέδην, φρη φκσο θαη ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θαη ηε 

ζπληνληζηηθή νκάδα, δηφηη δελ έρεη αξκνδηφηεηα γη΄ απηνχο. χκθσλα κε θαηαγγειίεο, ην 

πξφγξακκα  ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ 

αιβαληθψλ πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηιεθηηθή θαηεδάθηζε ζηηο 17 Απξηιίνπ 

2007, κέξνπο ηνπ ρσξηνχ Γηαι ή Γηαιφ Υεηκάξξαο ζην λφην ηεο Αιβαλίαο, κε 

απνηέιεζκα λα κείλνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο άζηεγεο θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη 

είραλ επελδχζεη φιεο ηνπο ηηο νηθνλνκίεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο νηθίαο ηνπο, νη 

http://go.worldbank.org/5XKFJJ9TY0
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θαηεδαθίζεηο δε ζπλνδεχηεθαλ απφ απνδεκηψζεηο. Οη επηζεσξεηέο απφ ηελ Οπάζηγθηνλ 

επεζήκαλαλ φηη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθάιεζαλ δεκηέο ζηνπο θαηνίθνπο 

θαη ελζάξξπλαλ ηελ ηνπηθή πνιενδνκία λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηεδάθηζε. Δπηπιένλ, νη 

επηζεσξεηέο, αλέθεξαλ ζην ζρεηηθφ πφξηζκα φηη  ηα κέιε ηεο απνζηνιήο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Αιβαλία, πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ ηηο αλαθξίζεηο θαη 

δελ επέηξεςαλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία, ηα νπνία θαη παξαράξαμαλ. Μάιηζηα εθηελή 

δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν αλέθεξαλ ηφηε φηη πίζσ απφ ηηο θαηεδαθίζεηο βξίζθνληαη 

ζπκθέξνληα ησλ νηθνγελεηψλ Μαιηέδη – Μπεξίζα, ελψ θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΑΓ 

Βαγγέιεο Νηνχιεο, είρε δειψζεη φηη νη θαηεδαθίζεηο ζπλδένληαη κε ζπκθέξνληα ηεο 

νηθνγέλεηαο Μπεξίζα.  

Απφ πιεπξάο ηεο απνζηνιήο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηα Σίξαλα, εθθξάζηεθαλ 

αληηξξήζεηο θαη ππνβιήζεθαλ παξαηεξήζεηο  ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ησλ επηζεσξεηψλ.  

ε δειψζεηο ηνπ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ν Πξσζππνπξγφο θ. 

αιί Μπεξίζα, δήισζε φηη, ΄΄Πξφθεηηαη γηα κηα έθζεζε γεκάηε κε ζπθνθαληίεο, πξντφλ 

ηεο αληηπαιφηεηαο κεηαμχ θχθισλ κέζα ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Οη θειίδεο ζηηο 

νπνίεο αλαθέξεηαη ε έθζεζε, ζηελ πξάμε δελ είλαη θειίδεο ηεο ζεκεξηλήο, αιιά ηεο 

πξνεγνχκελεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζή κνπ μεζθέπαζε. 

Κιεξνλνκήζακε έλα ζρέδην κε θειίδεο, φπνπ ε αιβαληθή καθία είρε πξνγξακκαηίζεη λα 

θηίζεη ηνλ παξάδεηζφ ηεο, αιιά ε θπβέξλεζή καο εμάιεηςε ηηο θειίδεο απηέο θαη έδσζε 

ην δηθαίσκα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη ε ίδηα ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο΄΄ 

Σν ζέκα απαζρφιεζε θαη ηε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2009,  φπνπ ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα, κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ νκάδαο θ. Δξηφλ Μπξάηζε, θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε Μπεξίζα 

φηη γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθνχο θαηεδάθηζε παξάλνκα ηηο θαηνηθίεο ζηε Γηαι, νδεγψληαο 

ηνπο θαηνίθνπο ζε αθξαία θηψρεηα. Απαληψληαο ζηηο θαηεγνξίεο, ν ππνπξγφο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θ. νθφι Οιληάζη θαηεγφξεζε ηνλ ζεκεξηλφ πξφεδξν ηνπ νζηαιηζηηθνχ 

Κφκκαηνο θ. Έληη Ράκα φηη ην 2005, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηφηε πθππνπξγφ αξκφδην γηα 

ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη λπλ κέινο ηεο εγεζίαο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Αξηάλ 

Λάκε, ζρεδίαδαλ λα δψζνπλ έλα κέξνο ηεο Γηαι ζε δχν εθδφηεο – ζηελνχο θίινπο ηνπ θ. 

Ράκα. Δπηπιένλ, ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2009, ν ππνπξγφο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

Μεηαθνξψλ θ. νθφι Οιληάζη, ραξαθηήξηζε σο ΄΄θαηξνζθνπηθή, κεξνιεπηηθή, 

πειαηεηαθή θαη κε εκθαλή πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα΄΄ ηελ έθζεζε ησλ επηζεσξεηψλ ηεο 

Παγθφζκηαο θαη φηη ην Γξαθείν Δπηζεσξεηώλ παξνπζίαζε ςεπδή ζηνηρεία, ηα νπνία 

δαλείζηεθε από Μ.Μ.Δ. πνπ ειέγρνληαη από ην νζηαιηζηηθό Κόκκα θαη θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο πνπ δεκηώζεθαλ από ηελ απόξξηςε ηνπ πειαηεηαθνύ ζρεδίνπ ηνπ νζηαιηζηηθνύ 

Κόκκαηνο γηα ηηο αθηέο ηνπ λόηνπ. Ωζηφζν, ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ην Κ, κέζσ ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ νκάδαο Δξηφλ Μπξάηζε, δήηεζε απφ ηε Γεληθή 

Δηζαγγειία, βάζεη ηεο έθζεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, λα μεθηλήζεη αλαθξίζεηο ζε 

βάξνο ηνπ θ. Γηακάξκπεξ Μαιηέδη, Ο βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο 

Οινθιήξσζεο θ. Νηθνιάθ Νεξάληδη (θαηάγεηαη απφ ηε Υεηκάξξα) θαηεγφξεζε ην 

δήκαξρν Υεηκάξξαο θ. Βαζίιε Μπνιάλν φηη γλψξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηηο 

θαηεδαθίζεηο ζηε Γηαι (Γηαιφ) Υεηκάξξαο θαη φηη νη θαηεδαθίζεηο εθεί έγηλαλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ. Δμάιινπ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 5
εο

 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ηνπ αιβαληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα θαη ην Κφκκα ηνπ θ. Μέηα, δήηεζαλ ηελ 

παξαίηεζε ηνπ θ. Γηακάξκπεξ Μαιηέδη,  απφ ηε ζέζε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηηο αθηέο ηνπ Νφηνπ ελψ παξάιιεια ε εηζαγγειία λα 
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μεθηλήζεη αλαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ. Ο θ. Γηακάξκπεξ Μαιηέδη, ζε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε 

ζηε Φσλή ηεο Ακεξηθήο, δήισζε φηη ε έθζεζε είλαη πξντφλ ησλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηφληζε φηη ν ίδηνο δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηηο θαηεδαθίζεηο ζην Γηαιφ Υεηκάξξαο, νχηε έδσζε θάπνηα εληνιή, θαζψο 

απηέο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Μαιηέδη, πξνβιέπνληαλ ζην ζρέδην ηεο Σξάπεδαο. Σέινο, ην 

αιβαληθφ Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ, δήισζε κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ φηη ε έθζεζε ηεο Σξάπεδαο απνδεηθλχεη ηελ αληηπαξάζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

δηάθνξσλ νκάδσλ κέζα ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Ωζηφζν, ν αληηπνιηηεπφκελνο Σχπνο, 

ραξαθηήξηζε αληηθαηηθέο, ηηο δειψζεηο ηνπ θ.  Γηακάξκπεξ Μαιηέδη θαη ηνπ ππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Ρηληβάλ Μπφληε. Ο θ. Μαιηέδη δήισζε ζην BBC φηη ε Παγθφζκηα 

Σξάπεδα δε ζπλέζηεζε θακία θαηεδάθηζε θηηξίσλ ζηηο αιβαληθέο αθηέο. Ζ απφθαζε θαη 

ε εθηέιεζε ησλ θαηεδαθίζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θ Μαιηέδη, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε 

ηεο νηθνδνκηθήο αζηπλνκίαο. Ο θ. Μπφληε, φκσο, κηιψληαο ζηε Βνπιή, δήισζε εθηφο 

ησλ άιισλ φηη ΄΄ηηο θαηεδαθίζεηο ζην Γηαιφ ηηο δήηεζε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα΄΄, 

πξφζζεζε φκσο φηη ΄΄ε θπβέξλεζε είλαη πξφζπκε λα απνδεκηψζεη ηηο θαηεδαθίζεηο ησλ 

λφκηκσλ θηηξίσλ΄΄ θάηη ην νπνίν φκσο ε αιβαληθή Κπβέξλεζε έρεη αξλεζεί. Σέινο, ε 

εθπξφζσπνο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηα Σίξαλα θα Κακίι Ννπάκαρ, παξαδέρζεθε ην 

ιάζνο ζην δηνξηζκφ ηνπ θ. Μαιηέδη, ηνλίδνληαο φηη: «Απηφο ν δηνξηζκφο ζα 

δεκηνπξγνχζε ηνπιάρηζηνλ κηα εληχπσζε γηα αζπκβίβαζην ζπκθεξφλησλ, ζπλεπψο ζα 

ήηαλ θίλδπλνο γηα ην γφεηξν ηεο Σξάπεδαο». Παξάιιεια, ε θα Nuamah, απήιιαμε ηελ 

Σξάπεδα απφ θάζε επζχλε γηα ηηο θαηεδαθίζεηο πνπ έγηλαλ ζην φλνκα ηεο Σξάπεδαο, ηνλ 

Απξίιην 2007, ζηελ ηνπνζεζία Γηαιφο ηεο Υεηκάξξαο. Ζ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηε θα 

Nuamah, δελ ήηαλ εηο γλψζε ησλ θαηεδαθίζεσλ θαη ελεκεξψζεθε γη΄ απηέο κφλν φηαλ νη 

θαηεδαθίζεηο είραλ νινθιεξσζεί Ωζηφζν, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ η.ε.  ν θ. Γηακάξκπεξ 

Μαιηέδη, ζην Μνπξζί ησλ Αγ. αξάληα παξνπζία θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

θ. Σανπιάλη Μπίλν θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, παξνπζίαζε ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ 

εζληθνχ πάξθνπ ηνπ Βνπζξσηνχ γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2015, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 
 

νζηαιηζηηθό Κόκκα:΄΄Απνηέιεζκα θαηαρξήζεσλ νη επελδύζεηο ζην Λάιεδ΄΄ 

Ο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Δξηφλ 

Μπξάηζε, θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ ηνπνζεζία Λάιεδ ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ η.ε 

αλαθνίλσζε φηη ΄΄ην νηθνγελεηαθφ δίθηπν Μπεξίζα, επελδχεη ππφ κνξθή αγνξάο 

αθηλήησλ ζηνλ θνιπίζθν ηνπ Λάιεδ ηα ρξήκαηα ησλ θαηαρξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο΄΄. Ο 

θ. Μπξάηζε αλαθέξζεθε θαη ζην ζρέδην ηνπ δξφκνπ πνπ ζα ζπλέδεε ηελ εζληθή νδφ κε 

ην Λάιεδ, κήθνπο 20 ρικ. θαη δαπάλεο 10 εθαη. δνι. Σν έξγν ζα έπξεπε λα είρε 

εγθαηληαζηεί ηνλ Ηαλνπάξην 2009, αιιά κέρξη ηψξα έρεη εθηειεζηεί κφλν ην 50% ησλ 

εξγαζηψλ.  

 

Ο ζεξβν-βόζληνο επηρεηξεκαηίαο θ. Φάδιηηο γηα δύν ώξεο ζηνλ εηζαγγειέα 

Ο ζεξβν-βφζληνο επηρεηξεκαηίαο θ. Νηακίξ Φάδιηηο, θαηέζεζε ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ η.ε.  

ελψπηνλ ηεο εηζαγγειίαο Σηξάλσλ ε νπνία έρεη ππφλνηεο φηη ν θ. Φάδιηηο έθαλε μέπιπκα 

ρξεκάησλ ζηελ Αιβαλία, πνπιψληαο δηθή ηνπ εηαηξεία ζηα Σίξαλα ζε θππξηαθή 

εηαηξεία, ε νπνία, φκσο, θαζψο πξνθχπηεη, δελ έρεη θακία δξαζηεξηφηεηα. Ο θ. Φάδιηηο, 

ηνλ νπνίν κεξίδα ησλ αιβαληθψλ Μ.Μ.Δ. παξνπζηάδεη σο θίιν ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. 

Μπεξίζα αγφξαζε επίζεο παξάθηηα νηθφπεδα ζην Πφξην Ρνκάλν Γπξξαρίνπ ζην φλνκα 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ζηα Σίξαλα, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ θεθάιαην. Παξάιιεια νη 
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εηζαγγειείο ηνλ θαηεγνξνχλ  γηα θνξνδηαθπγή θαη γηα ΄΄θπγάδεπζε΄΄ απφ ηελ Αιβαλία 

ζε ειβεηηθή ηξάπεδα 1,7 εθαη. Δπξψ. Ο θ. Φάδιηηο ζηε δίσξε θαηάζεζή ηνπ αξλήζεθε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο, ην κφλν πνπ παξαδέρζεθε είλαη φηη ΄΄ίζσο δελ έρεη πιεξψζεη 

κεξηθνχο ηνπηθνχο θφξνπο θαη ίζσο ππάξρνπλ κεξηθέο αηαζζαιίεο  ζηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ, νη νπνίεο φκσο δελ απνηεινχλ πνηληθφ αδίθεκα΄΄. Ο θ. Φάδιηηο, , αξλήζεθε λα δψζεη 

εμεγήζεηο σο πξνο ην πνχ βξήθε ηα ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη 140 ζηξέκκαηα παξάθηησλ 

νηθνπέδσλ ζην Πφξην Ρνκάλν Γπξξαρίνπ θαη παξέπεκςε ηνπο εηζαγγειείο λα ξσηήζνπλ 

ζρεηηθά ηελ ηξάπεδα. χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, σο ζπλεξγάηεο ηνπ θ. 

Φάδιηηο, θέξνληαη ν θνπληάδνο ηνπ ΤΠΔΞ θ. Λνπιδίκ Μπάζα θαη ε ζπλέηαηξνο ηεο 

θφξεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. αιί  Μπεξίζα.  

 

Δπαθέο Μπεξίζα ζηελ Οπάζηγθηνλ 

Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο ζε επίζθεςε ηνπ απφ 4 Φεβξνπαξίνπ  ζηελ Οπάζηγθηνλ 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ αληηπξφεδξν ησλ ΖΠΑ Σδν Μπάηληελ, ν νπνίνο απνδέρζεθε 

πξφηαζε λα επηζθεθζεί ηελ Αιβαλία θαη ηφληζε φηη νη ΖΠΑ ζα ζηεξίμνπλ ηελ Αιβαλία 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ ελίζρπζε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εληαμηαθψλ ηεο κεηαξξπζκίζεσλ. Δπίζεο, ν θ. Μπεξίζα ζπλαληήζεθε 

κε ηελ επηθεθαιήο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, θα Νάλζπ Πειφζη, ζηελ νπνία 

απεχζπλε πξφζθιεζε λα επηζθεθζεί ηελ Αιβαλία, ε νπνία έγηλε δεθηή, θαη κε ηελ ΤΠΔΞ 

ησλ ΖΠΑ θα Υίιαξη Κιίληνλ θαζψο θαη κε ηνλ  ζχκβνπιν ηνπ ακεξηθαλνχ αληηπξνέδξνπ 

γηα ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο, θ. Antony Blinken, ηνλ νπνίν ελεκέξσζε γηα ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε ρψξα, αιιά θαη κε ηνλ άιινηε αξρεγφ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ 

ζηξαηεγφ Οπέζιη Κιαξθ. Σέινο,  ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ην θξναηηθφ πξαθηνξείν 

Javno, αλαθνίλσζε ζην δηαδίθηπν  επηθαινχκελν αλεπίζεκεο πεγέο, φηη ν Πξφεδξνο ησλ 

ΖΠΑ θ. Οκπάκα, κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε χλνδν Κνξπθήο γηα ηα 60 ρξφληα ηνπ 

ΝΑΣΟ ηνλ Απξίιην, ελδέρεηαη λα επηζθεθζεί κηα απφ ηηο ρψξεο – λέα κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, 

ηελ Κξναηία ή ηελ Αιβαλία. 

 

Δπίζθεςε ΤΠΔΞ Μπάζα ζηελ Οπγγαξία 

Δπίζεκε επίζθεςε ζηε Βνπδαπέζηεο ζηηο 11 Φεβξνπάξηνπ η.ε. πξαγκαηνπνίεζε ν 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Λνπιδίκ Μπάζα.  ην επίθεληξν ησλ ζπλνκηιηψλ 

ήηαλ ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ε έληαμε ηεο Αιβαλίαο ζην ΝΑΣΟ, ε 

ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο ηεο Αιβαλίαο γηα λα ιάβεη θαζεζηψο ρψξαο ππνςήθηαο πξνο 

έληαμε ζηελ Δ.Δ., ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο, 

θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή. Ζ ΤΠ.ΔΞ. ηεο Οπγγαξίαο επηζήκαλε 

φηη ε Αιβαλία είλαη κηα απφ ηηο λέεο αγνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ δηέμνδν 

γηα ηνπο Οχγγξνπο επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

 

Δπίζθεςε Πξσζππνπξγνύ θ. αιί Μπεξίζα ζηελ Κξναηία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ η.ε. επίζθεςε ηνπ Αιβαλνχ Πξσζππνπξγνχ θ. 

αιί Μπεξίζα ζην Εάγθξεκπ ηεο Κξναηίαο, θαηά ηελ νπνία ππεγξάθεζαλ ηέζζεξηο (4) 

ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ακνηβαία πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, ζηελ απαζρφιεζε 

ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηπισκαηψλ, ζηελ επαλαπξνψζεζε ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ θ.α.. Καηά ηηο ζπλνκηιίεο ν θ. Μπεξίζα έιαβε ππφζρεζε γηα άξζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ζεσξήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Έλα άιιν ζέκα 
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ήηαλ ε επέθηαζε ηνπ Γη-Αδξηαηηθνχ Αγσγνχ Αεξίνπ (TAP) ζε φιε ηελ πεξηνρή, κέζσ 

Μαπξνβνπλίνπ κέρξη ηελ Κξναηία. «Δλεκέξσζα ηνλ Πξσζππνπξγό  θ. άλαληεξ γηα ηελ 

πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ είρα γηα ηνλ αγσγό ΣΑΡ 

θαηά ηελ επίζθεςή κνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ, όπνπ δήηεζα θαη ηε βνήζεηα ηεο ΤΠΔΞ θαο 

Κιίληνλ θαη απηή εμέθξαζε ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν απηό. Απνθαζίζακε κε ηνλ θξνάηε 

νκόινγό κνπ λα θαηαβάινπκε θνηλέο πξνζπάζεηεο γηα ην έξγν», δήισζε ζρεηηθά ν 

αιβαλφο Πξσζππνπξγφο. Παξάιιεια, ν θ. Μπεξίζα δήισζε φηη ε Αιβαλία ζα 

πξνζθέξεη ηε ζπκβνιή ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Οδηθνχ Άμνλα θαηά κήθνο ηεο 

Αδξηαηηθήο, ν νπνίνο ζα είλαη κηα γέθπξα κεηαμχ Δπξψπεο θαη Γπηηθήο Βαιθαληθήο. 

Δπίζεο, ν θ. Μπεξίζα δήισζε φηη ζπδήηεζε ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο. «Με ηνλ Π/Θ άλαληεξ απνθαζίζακε λα δνπιέςνπκε από θνηλνύ θαη κε άιιεο 

ρώξεο ηεο πεξηνρήο, όπσο ην Μαπξνβνύλην, ε Βνζλία θαη ε ΠΓΓΜ, γηα ηελ θαηαζθεπή 

θνηλνύ ππξεληθνύ ζηαζκνύ», δήισζε ν αιβαλφο Πξσζππνπξγφο.  

 

Δπίζθεςε ΤΠΔΞ Μπάζα ζηε ανπδηθή Αξαβία 

ηηο 14 θαη 15 Φεβξνπαξίνπ, ν ΤΠ.ΔΞ. ηεο Αιβαλίαο θ. Λνπιδίκ Μπάζα 

πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηε ανπδηθή Αξαβία. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ν 

Μπάζα είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ ανπδάξαβα νκφινγφ ηνπ, κε  ηνλ ΓΓ ηεο Ηζιακηθήο 

Γηάζθεςεο, ηνλ δηνηθεηή ηεο Ηζιακηθήο Σξάπεδαο, ελψ έγηλε δεθηφο θαη απφ ηνλ βαζηιηά 

ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Οη ζηφρνη ηεο επίζθεςεο Μπάζα, , ήηαλ ε εμαζθάιηζε 

ππνζηήξημεο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζφβνπ θαη νη αξαβηθέο επελδχζεηο ζηελ 

Αιβαλία.  

 

Δπίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ινβελίαο ζηα Σίξαλα 

Ο Πξφεδξνο ηεο ινβελίαο θ. Νηαλίιν Σνπξθ πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηα 

Σίξαλα, ζπλνδεπφκελνο απφ 33 ινβέλνπο επηρεηξεκαηίεο, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ηε 

ζπλάληεζε ησλ Πξνέδξσλ θθ Σφπη θαη Σνπξθ ζπδεηήζεθαλ νη ζινβεληθέο επελδχζεηο 

ζηελ Αιβαλία, ε επξσαηιαληηθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο ην ζέκα ηνπ Κνζζφβνπ θ.α. Ο 

πξφεδξνο θ. Σνπξθ ηάρζεθε ππέξ ηνπ  αηηήκαηνο ηεο Αιβαλίαο γηα θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο 

ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη πξφζζεζε φηη ε ινβελία είλαη πξφζπκε λα πξνζθέξεη ηελ 

ππνζηήξημή ηεο, ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαη ζηελ πξάμε, πξνο ην αίηεκα ηεο Αιβαλίαο γηα 

λα ιάβεη θαζεζηψο ρψξαο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ Δ.Δ. Οη δχν Πξφεδξνη ηάρζεθαλ 

ππέξ ηεο πξνψζεζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ ζινβεληθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία.  

 

Ίδξπζε λέαο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο 

Σν Φφξνπκ Διεχζεξεο θέςεο πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ επψλπκνπο δηαλννχκελνπο 

ηεο ρψξαο, ίδξπζε ην θίλεκα ΄΄Αιβαληθφ ψκα Δζεινληψλ΄΄, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

ηεξκαηίζεη ηε βάξβαξε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. 

 

Ίδξπζε λέσλ  πνιηηηθώλ Κνκκάησλ 
G99 ζα νλνκάδεηαη ην λέν αιβαληθφ πνιηηηθφ θφκκα, ην νπνίν ζα είλαη ζπλερηζηήο ηνπ 

νκψλπκνπ θηλήκαηνο. ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ η.ε. κέιε ηνπ Κηλήκαηνο ζπγθέληξσζαλ 

ππνγξαθέο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ σο πνιηηηθνχ θφκκαηνο, νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ζην 
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αξκφδην δηθαζηήξην. Πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο ζα είλαη ν πξφεδξνο ηνπ Κηλήκαηνο G99, 

θ. Δξηφλ Βειίατ, ν νπνίνο δήισζε φηη ην θφκκα ζα κεηάζρεη ζηηο εθινγέο ζε ζπλαζπηζκφ 

κε ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα. Σν G99 κεηεηξάπε ζε θφκκα, δηφηη ν λφκνο δελ επηηξέπεη ζε 

θηλήκαηα λα κεηέρνπλ ζηηο εθινγέο. Δμάιινπ, ζην δηθαζηήξην Σηξάλσλ θαηαρσξήζεθε 

επίζεκα έλα λέν θφκκα, ην θφκκα ΄΄Νφκνο θαη Γηθαηνζχλε΄΄, κε πξφεδξν ηνλ εθιεγέληα 

κε ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο,  βνπιεπηή θ. παξηάθ Νγθέια. 

ην κεηαμχ,  δηραζκέλε εκθαλίδεηαη πξνο ην παξφλ ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο ηεο 

Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο σο πξνο ηηο πξνεθινγηθέο ζπκκαρίεο ηνπ θφκκαηνο. Ο 

πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο θ. Νεξηηάλ Σζέθα, έρεη ζπλαληεζεί κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 

Πξφεδξν ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θ. Μπεξίζα νπφηε ζπκθψλεζαλ ηα δχν θφκκαηα 

λα θαηέβνπλ καδί ζε ζπλαζπηζκφ ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ, σζηφζν, ηελ νξηζηηθή 

απφθαζε γηα ηελ παξάηαμε κε ηελ νπνία ζα ζπκπνξεπηεί ε Γεκνθξαηηθή πκκαρία 

πξφθεηηαη λα ιάβεη ε Δζληθή πλέιεπζε ηνπ θφκκαηνο.  

 

Αληηδξάζεηο θνκκάησλ γηα ηα απνηειέζκαηα πξνεθινγηθώλ δεκνζθνπήζεσλ 

Σα απνηειέζκαηα δεκνζθφπεζεο ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο Zogby International ε 

νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ η.ε. πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο Οινθιήξσζεο, ν πξφεδξνο ηνπ νπνίνπ θ. Ηιίξ Μέηα δήισζε 

φηη ην θφκκα ηνπ ΄΄έρεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 25% - 30% ησλ αιβαλψλ΄΄. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκνζθφπεζεο ακθηζβεηνχληαη θαη απφ ην θπβεξλψλ 

Γεκνθξαηηθφ Κφκκα. Με βάζε ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα, πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ αιβαλψλ πνιηηψλ ηνλ Ηαλνπάξην έξρεηαη ην αληηπνιηηεπφκελν νζηαιηζηηθφ Κφκκα 

κε 37%, δεχηεξν ην θπβεξλψλ θφκκα κε 30%, ηξίην ην θφκκα ηνπ θ. Μέηα κε 5% θαη 

αθνινπζνχλ ΚΔΑΓ, Ρεπνπκπιηθαληθφ θαη Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθφ Κφκκα κε 1%, ελψ ην 

19% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ αλαπνθάζηζηνη θαη ην 4% αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ. 

Ωο πξνο ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο, ην 44% έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηνλ θ. Έληη Ράκα, ην 

52% έρνπλ αξλεηηθή θαη ην 5% δελ εθθξάδνπλ άπνςε. Γηα ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί 

Μπεξίζα, ην 32% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ ζεηηθή άπνςε, ην 65% έρνπλ αξλεηηθή θαη ην 

2% δελ ηελ εθθξάδνπλ. Όζνλ αθνξά ζηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε Αιβαλία, ην 44% ησλ 

πνιηηψλ δειψλνπλ φηη ε Αιβαλία αθνινπζεί ζσζηή πνξεία, ην 41% δειψλνπλ φηη ε 

ρψξα αθνινπζεί ιάζνο πνξεία θαη ην 15% δελ εθθξάδεη άπνςε. Ωο πξνο ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ρψξα, ην 66% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξνχλ φηη ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο είλαη ε αλεξγία, ην 57% ε γεληθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην 47% ε θηψρεηα, ην 32% ε δηαθζνξά ζηελ θπβέξλεζε, ην 20% 

ε αθξίβεηα θαη ν  πιεζσξηζκφο, ην 18% νη ππνδνκέο, ην 14% ν ηνκέαο πγείαο, θαη  ην 9% 

ε εγθιεκαηηθφηεηα θ.ν.θ.  

Δμάιινπ, ζηηο 9 θαη 10 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ηα θηινθπβεξλεηηθά θπξίσο Μ.Μ.Δ. κεηέδσζαλ 

ηα απνηειέζκαηα δεκνζθφπεζεο ηεο εηαηξείαο "Gani Bobi", ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ληθεηήο ησλ εθινγψλ ζα είλαη ην Γεκνθξαηηθφ  Κφκκα κε 47%, ελψ ην νζηαιηζηηθφ 

Κφκκα έξρεηαη δεχηεξν κε 35% θαη ην θφκκα ηνπ θ. Μέηα ηξίην κε 6%–7%. Σα 

απνηειέζκαηα απηά, φκσο, ε αληηπνιίηεπζε είηε ηα αγλφεζε είηε ζρνιίαζε φηη έγηλαλ 

θαηά παξαγγειία ηνπ θ. Μπεξίζα, ελψ νη αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο ζρεδφλ δελ 

αζρνιήζεθαλ θαζφινπ. Απφ ηελ άιιε, νη θηινθπβεξλεηηθέο εθεκεξίδεο, είηε αγλννχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο Zogby, είηε πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έκκεζα ηελ 

εληχπσζε ζην θνηλφ φηη πξφθεηηαη γηα ΄΄απνηειέζκαηα ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ θαλαιηνχ 

Top Channel΄΄. 
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Δγθαίληα έξγσλ  

Ο Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα, εγθαηλίαζε ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ η.ε. δξφκν ζην 

λνκφ Λνχζληαο πνπ ζπλδέεη θνηλφηεηεο απηνχ ηνπ λνκνχ. ηηο δειψζεηο ηνπ ηφληζε φηη 

ηήξεζε ηελ ππφζρεζε γηα αδηάθνπε παξνρή ξεχκαηνο θαη φηη ζηε δεχηεξε ζεηεία ηνπ ζα 

ηεηξαπιαζηάζεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. Γήισζε επίζεο φηη φηαλ επαλεθιεγεί ζα 

θαηαζθεπάζεη δξφκνπο πνπ ζα ζπλδένπλ ην Φίεξη θαη ηε Λνχζληα κε ηε ζάιαζζα. ε 

εξψηεζε γηα ηελ θξηηηθή ηεο έθζεζεο ηνπ ηέεη Νηεπάξηκελη φηη ε θπβέξλεζή ηνπ 

πξνζπαζεί λα επηβάιεη ηνλ έιεγρν επί ηεο εηζαγγειίαο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ, δήισζε φηη 

ε έθζεζε δελ πεξηέρεη ηέηνηα δηαπίζησζε, αιιά είλαη ΄΄ηα Μ.Μ.Δ. πνπ ειέγρεη κε 

ηξνκνθξαηία ν θ. Έληη Ράκα, ηα νπνία έγξαςαλ φηη ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ειέγμεη 

ηε δηθαηνζχλε΄΄. Σέινο, ν Πξσζππνπξγφο, ζηξάθεθε έκκεζα θαη ελαληίνλ ηεο 

Δηζαγγειίαο, δειψλνληαο φηη ΄΄παξαηεξείηαη βαζχο χπλνο πάλσ απφ ηνπο θαθέινπο ηεο 

θινπήο΄΄.  

 

Γθνπληάξ Μπεθίξατ – ν λένο πξόεδξνο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ Αιβαλίαο 

Μεηά απφ ςεθνθνξία ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ην κέινο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ 

Αιβαλίαο, Γθνπληάξ Μπεθίξατ, καζεκαηηθφο, εμειέγε Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο.  

 

 

  

 
 


