
 

πλάληεζε γηα ζέκαηα Δλέξγεηαο,  Πξσζππνπξγνύ Αιβαλίαο κε αληηπξνζσπεία ΔΔ.  

Σελ άπνςε όηη ε Αιβαλία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ΄΄ελεξγεηαθή ππεξδύλακε ηεο 

πεξηνρήο΄΄ επαλέιαβε ν Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα,  ζε ζπλάληεζε 

πνπ είρε κε αληηπξνζσπεία ηνπ Σνκέα Πνιηηηθώλ Μεηαθνξώλ θαη Δλέξγεηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε επηθεθαιήο ηνλ θ. ακνπέιε Φνπξθάξη, ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 

η.ε., επηζεκαίλνληαο όηη, ε αιβαληθή θπβέξλεζε πξνρσξά κε γνξγνύο ξπζκνύο ζηελ 

πινπνίεζε ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.  

Από ηε κεξηά ηνπ ν θ. Φνπξθάξη εθηίκεζε ζεηηθά ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξσηνβνπιίεο 

ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα., ηνλίδνληαο όηη ε αύμεζε θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πεγώλ Δλέξγεηαο, θαζώο επίζεο θαη ε αμηνπνίεζε 

αλαλεώζηκσλ θαη ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ Δλέξγεηαο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ 

πνιηηηθώλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλέξγεηα.  

 

Δλδηαθέξνλ ηεο Ιηαιίαο γηα επελδύζεηο ζε ππξεληθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αιβαλία 

Ζ Ηηαιία θαη ε Αιβαλία, επηβεβαίσζαλ  ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα επελδύζνπλ ζε ππξεληθά 

πξνγξάκκαηα, θαηά ηε δηήκεξε επίζθέςε ζηελ Ηηαιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Αιβαλίαο 

θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 11 θαη 12 Φεβξνπαξίνπ η.ε.  ε θνηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ ηνπ θ. 

Μπεξίζα θαη ηνπ ππνπξγνύ νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ηηαιίαο, θ. Κιάνπληην θαγηόια 

αλαθνηλώζεθε όηη νη δύν ρώξεο επηζπκνύλ  λα ζπλεξγαζηνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο 

Δλέξγεηαο. Ο ηηαιόο ππνπξγόο δήισζε όηη ε ηηαιηθή θπβέξλεζε ζεσξεί όηη θαζαξή 

Δλέξγεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηα κε ζηαζεξό θόζηνο ζηελ 

Κεληξηθή Δπξώπε ζεκαίλεη επηζηξνθή ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θνηλή ρξήζε, αιιά ε Ηηαιία είλαη ε κνλαδηθή ρώξα ηνπ G-8 

πνπ δελ παξάγεη ειεθηξηθή Δλέξγεηα από ππξεληθνύο πόξνπο. Ο θ. Μπεξίζα δήισζε όηη 

ε ηαρύηαηε αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα ζηελ Αιβαλία θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηεο ππνζαιάζζηαο «γξακκήο πςειήο ηάζεο» 

Αιβαλίαο-Ηηαιίαο σο απαξαίηεηε αξηεξία δηαζύλδεζεο ηεο αιβαληθήο κε ηελ επξσπατθή 

αγνξά κέζσ Ηηαιίαο, ελώ  ηόληζε ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηηαιηθή 

θπβέξλεζε γηα ηε ζηήξημε θαη άιισλ ηηαιηθώλ ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαζόλ, ησλ 

βηνκεραληθώλ δσλώλ θ.α. Σε δεύηεξε εκέξα ηεο επίζθεςήο ηνπ ν αιβαλόο 

Πξσζππνπξγόο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ ηηαιό νκόινγό ηνπ θ. ίιβην Μπεξινπζθόλη, κε ηνλ 

νπνίν ππέγξαςε ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο, ζηελ 

νπνία πξνβιέπεηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ δύν ρσξώλ γηα ηελ πινπνίεζε θνηλώλ 

ζρεδίσλ από ηα νπνία δελ απνθιείεηαη θαη ε ππξεληθή Δλέξγεηα. Δπίζεο ν θ. 

Μπεξινπζθόλη ππνζρέζεθε ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο 

Αιβαλίαο. Αλαθεξόκελνο ζην κνξαηόξηνπκ πνπ έρεη επηβιεζεί ζηελ θίλεζε ηαρύπινσλ 

ζθαθώλ ζηηο αιβαληθέο αθηέο, ν Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο, ηόληζε όηη ζα δηαηεξεζεί 

γηα όζν δηάζηεκα ν ίδηνο ζα θπβεξλά ηε ρώξα, θαζώο είλαη έλα κέηξν πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξώπσλ θαη λαξθσηηθώλ.  
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πλάληεζε ηηαινύ ΤΠΔΞ,  κε εθπξνζώπνπο ρσξώλ Δλεξγεηαθνύ ελδηαθέξνληνο 

πγθέληξσζε πςειόβαζκσλ εθπξνζώπσλ πνιιώλ ρσξώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ζρέδηα δηέιεπζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ δηαδξόκσλ Δλέξγεηαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε 

Τπνπξγόο “Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη Δλζσκάησζεο” ηεο Αιβαλίαο, θα Ματιίληα 

Μπξέγθνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βίια Μαληάκα ηεο Ρώκεο, ηνπ ηηαινύ ΤΠΔΞ θ. 

Φξάλθν Φξαηίλη., ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ η.ε.,  ζην πιαίζην ηεο πξνώζεζεο ησλ ζρεδίσλ 

πεξί Δλεξγεηαθήο δηπισκαηίαο ηεο ηηαιηθήο θπβεξλήζεσο,  όπσο ζεκεηώλεη ζε ζρεηηθό 

ηεο δεκνζίεπκα ε εθεκεξίδα  Shqip, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. ύκθσλα κε ηελ ίδηα 

εθεκεξίδα, ε ηηαιηθή θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο πεξηνρήο γηα ηε 

κεηαθνξά πεηξειαίνπ, αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

πζθόηηζε ζε όιε ηελ Αιβαλία 

Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο όιεο ηεο 

ρώξαο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 30 ιεπηώλ, ζεκεηώζεθε ην βξάδπ ηεο  23  

Φεβξνπαξίνπ ιόγσ δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο από ηνπο Τδξνειεθηξηθνύο  ζηαζκνύο 

ζηε Βόξεηα Αιβαλία. 

 

Η Taci Oil αγνξάδεη ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό, ALSAT  

Ζ εηαηξεία πεηξειαηνεηδώλ «Taci Oil»,  πξόθεηηαη λα αγνξάζεη ην 100% ησλ κεηνρώλ 

ηνπ αιβαληθνύ ηδησηηθνύ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ALSAT,  ν νπνίνο εθπέκπεη θαη 

δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα, κεηά από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ, ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ η.ε.  

 

Ιδησηηθνπνηήζεηο εμαγγέιιεη ν θ. Μπεξίζα 

Σα ζρέδηα ηνπ λα ηδησηηθνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δεκόζηα πεξηνπζία είλαη αθόκα 

δηαζέζηκε αλαθνίλσζε ν Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζε ζπλάληεζε 

πνπ είρε κε ππνπξγνύο θαη εκπεηξνγλώκνλεο, ζηηο 9 Φεβξνπάξηνπ η.ε... ύκθσλα κε ηνλ 

αιαβλό Πξσζππνπξγό,  εληόο ηνπ έηνπο πξόθεηηαη λα πξνζδηνξηζηεί ό,ηη έρεη απνκείλεη 

δηαζέζηκν πξνο ηδησηηθνπνίεζε, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζρνιείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ 

θξαγκάησλ θαη νξηζκέλσλ αζήκαλησλ δεκόζησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.   

 

Δμαγγειίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο εζληθήο νδνύ Σηξάλσλ- Δικπαζάλ 

ηα κέζα ηεο ρξνληάο απηήο ζα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο εζληθήο 

νδνύ Σηξάλσλ-Δικπαζάλ, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Αιβαλίαο θ. 

αιί Μπεξίζα, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςήο ηνπ ζηελ πόιε ηνπ Δικπαζάλ, όπνπ 

παξεπξέζεθε ζηα εγθαίληα δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ζηηο 8 Φεβξνπαεξίνπ η.ε.. Ο θ. Μπεξίζα 

αμηνιόγεζε ηελ εζληθή νδό Σηξάλσλ-Δικπαζάλ σο ην ζεκαληηθόηεξν νδηθό έξγν ζηελ 

Αιβαλία, ακέζσο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Άμνλα ηνπ Άξκπεξ πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ 

Αιβαλία κε ηε γεηηνληθή ΠΓΓΜ. 

 

πκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία Γηαζπλνξηαθνύ Πάξθνπ ζηνλ νηθόηνπν ηεο πεξηνρήο 

ησλ Πξεζπώλ 

 Ζ θαηάξηηζε θνηλώλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, από ηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

ΠΓΓΜ,  γηα ηελ πξνζηαζία θαη αεηθόξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπώλ, 

πξνβιέπεηαη ζηε ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία Γηαζπλνξηαθνύ Πάξθνπ ζηνλ νηθόηνπν 

ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπώλ, ε νπνία ππεγξάθε ηελ Σξίηε 2 Φεβξνπαξίνπ η.ε, από ηνπο 



Τπνπξγνύο Πεξηβάιινληνο ησλ ηξηώλ ρσξώλ, θθ. Σίλα Μπηξκπίιε,  Φαηκίξ Μεληίνπ θαη  

Νεηδάηη Γηαθνύπη αληίζηνηρα, θαζώο θαη από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηεο ΔΔ γηα ην 

πεξηβάιινλ, θ. ηαύξν Γήκα.    

       

Δάνειο ύυοσς 50 εκ. Εσρώ από ηην EBRD  

Δλεθξίζε από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην ηεο Αιβαλίαο ε ζπκθσλία ζύλαςεο δαλείνπ κε 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλνηθνδόκεζε θαη ηελ Αλάπηπμε, γηα ηελ θαηαζθεπή 

πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ νδώλ, ύςνπο 50 εθ. Δπξώ. Σα Πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο 

ησλ νδώλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ην Αιβαληθό Σακείν γηα ηελ Αλάπηπμε (Albanian 

Development Fund).  

  

Η JP Morgan πξόζπκε λα ρνξεγήζεη δάλεην ζηελ Αιβαλία 

Ζ JP Morgan εμέθξαζε επίζεκα ελδηαθέξνλ λα ρνξεγήζεη ζηελ Αιβαλία δάλεην ύςνπο 

350 εθ. Δπξώ, κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα δηαζέζεη γηα εμόθιεζε ησλ ρξεώλ ηεο, 

ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ζηηο  9 Φεβξνπαξίνπ η.ε.  Άιιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο 

εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεην ζηελ Αιβαλία, είλαη νη: Deutsche Bank, 

Alpha Bank, Citigroup θ.α.  

 

Αληηδξάζεηο γηα ηε λέα  ράξαμε ηνπ Οδηθνύ Άμνλα Γπξξάρην-Κνύθεο-Κόζνβν 

Αληίζεηε κε ηα ζρέδηα ράξαμεο ηνπ νδηθνύ άμνλα “Γπξξάρην-Κνύθεο-Κόζνβν” εληόο ηεο 

επηθξαηείαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, εκθαλίδεηαη κεξίδα ηνπ αιβαληθνύ Σύπνπ, κε 

ραξαθηεξηζηηθό ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο “Shqip”  ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ηνπ 

θνζνβάξνπ Γθαλί Σεξζηάθνπ ν νπνίνο ππνζηεξίδεη, όηη ε πξνηεηλόκελε από ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ θ. Θάηζη ράξαμε ε νπνία αξρίδεη από ην Πξηδξέλ, πεξλάεη ζηε Μαιηζέβα 

θαη θαηαιήγεη ζην ρσξηό Μπέζη ηεο Πξίζηηλα δελ ζπλδέεη ηνλ νδηθό άμνλα κε θαλέλα 

επξσπατθό νδηθό δίθηπν, αιιά αληίζεηα, ζύκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν, σθειεί κόλν ηα 

ειιεληθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, δηόηη αθήλεη ηε Θεζζαινλίθε λα ζπλερίδεη λα είλαη ην 

ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηεο Βαιθαληθήο θαη ππνβαζκίδεη νηθνλνκηθά ηόζν ην ιηκάλη ηνπ 

Γπξξαρίνπ όζν θαη ηα άιια ιηκάληα ηεο Αιβαλίαο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηε ζεκαζία απηνύ 

ηνπ νδηθνύ άμνλα.  Ο αξζξνγξάθνο ππνζηεξίδεη όηη ε δηαδξνκή ηνπ νδηθνύ απηνύ άμνλα 

ζην Κόζνβν ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη από ηα αιβαληθά ζύλνξα θαη από ηελ πεξηνρή ηνπ 

Πξηδξέλ (ρσξηό Βεξκίηζα) λα πεξάζεη ζηελ ηνπνζεζία Ληπηάλ, ζηε ζπλέρεηα ζην 

Πξέζεβν θαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ θάζεην επξσπατθό άμνλα πνπ πεξλά από ην 

Μνπγηαλόβηο (ην Πξέζεβν θαη ην Μνπγηαλόβηο είλαη εληόο ησλ ζπλόξσλ ηεο εξβίαο). 

 

πλνκηιίεο θπβέξλεζεο - Παγθόζκηαο Σξάπεδαο γηα ην ζρέδην ησλ αθηώλ ηνπ λόηνπ 

Ζ Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ ηεο Αιβαλίαο, μαλάξρηζαλ ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην “πξόγξακκα” ύςνπο 38 εθ. δνι., ηα νπνία ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζηηο αιβαληθέο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ ζε δξόκνπο, 

πδξαγσγεία, δίθηπα πδξνδόηεζεο θ.ά. Σν έξγν ΄΄πάγσζε΄΄ πξηλ δύν έηε κεηά ηηο έξεπλεο 

γηα θαθή δηαρείξηζε, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ε θαηεδάθηζε κεξηθώλ θηηξίσλ ζην 

Γηαιό Υεηκάξξαο. Ο Τθππνπξγόο Μεηαθνξώλ ηεο Αιβαλίαο θ. Δληκόλη Υαηδηλάζην 

δήισζε όηη εληόο ησλ εκεξώλ ζα νινθιεξσζνύλ νη ζπλνκηιίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

μαλαξρίζεη ε δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ. Σα παξάπνλα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γηαινύ έθεξαλ ην 

΄΄πάγσκα΄΄ ηνπ ζρεδίνπ, ελώ ε Παγθόζκηα Σξάπεδα παξαδέρζεθε πέξπζη όηη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γηακάξκπεξ Μαιηέδη ζηε ζέζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ ήηαλ έλα 



ιάζνο. Ο θ Μαιηέδη πνπ θαηεγνξήζεθε γηα ην επεηζόδην ζην Γηαιό είλαη ν ζύδπγνο ηεο 

θόξεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ, θ. αιί Μπεξίζα. Παξαζθεληαθέο ζπλνκηιίεο είραλ σο 

απνηέιεζκα ν θ. Μαιηέδη λα παξαηηεζεί θέηνο ηνλ Ηαλνπάξην από ηε ζέζε ηνπ θαη λα 

μαλαξρίζνπλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο.  

 

Ννκνζρέδην γηα ηελ αγνξά πέληε ειηθνπηέξσλ 

 Ζ Δπηηξνπή Άκπλαο ηνπ αιβαληθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ελέθξηλε ζηηο 1 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ην 

λνκνζρέδην γηα ηελ αγνξά πέληε ζηξαηησηηθώλ ειηθνπηέξσλ ηύπνπ Cougar – AS532 ηεο 

γεληάο Super Puma, από ηελ γαιινγεξκαληθή εηαηξεία Eurocopter, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

70 θαη πιένλ εθ. Δπξώ. Ζ αγνξά ησλ ειηθνπηέξσλ δε ζα γίλεη ακέζσο, αιιά ην πξώην 

ειηθόπηεξν ζα παξαδνζεί ην 2011, ελώ ην ηειεπηαίν κεηά από ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 

ηνπ 2013  

 

Άξζε ηνπ πεξηνξηζκνύ επέλδπζεο εθηόο Αιβαλίαο ησλ θεξδώλ ησλ Σξαπεδώλ 

Άξζε ηνπ πεξηνξηζκνύ επέλδπζεο εθηόο Αιβαλίαο ησλ θεξδώλ ησλ αιβαληθώλ 

εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ, απνθάζηζε ην πκβνύιην Δπνπηείαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Αιβαλίαο, ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ Πέκπηε 25 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. Ο πεξηνξηζκόο  απηόο 

είρε ηεζεί ζε ηζρύ πξηλ κεξηθνύο κήλεο, όηαλ ζεκεηώζεθαλ ηζρπξέο ηάζεηο ππνηίκεζεο 

ηνπ εγρώξηνπ λνκίζκαηνο Λέθ.  

 

Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζην αιβαληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα  

εκαληηθή ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζην αιβαληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα παξαηεξείηαη 

ην ηειεπηαίν εμάκελν, αθνύ νη λέεο θαηαζέζεηο γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην αλήιζαλ ζηα 22 

δηο Λεθ, ελώ παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ αιβαληθώλ ηξαπεδώλ  ζε 

ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαηά 60 δηο Λεθ. 

ύκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, 

παξαηεξείηαη αηζζεηή αύμεζε ηνπ δαλεηζκνύ ζε Δπξώ θαη αηζζεηή πηώζε ησλ δαλείσλ 

ζε Λεθ, ελώ νη θαηαζέζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ζηα δύν λνκίζκαηα.  
 

Αύμεζε επηζθαιώλ δαλείσλ 

Απμάλνληαη νη πξνζθπγέο ζηα αιβαληθά δηθαζηήξηα ζρεηηθά κε ηελ πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ δαλεηνιεπηώλ απέλαληη ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, σο απνηέιεζκα 

ηεο αύμεζεο ησλ επηζθαιώλ δαλείσλ ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Σηξάλσλ, κόλν ζε δηάζηεκα ελόο κήλα έρνπλ θαηαηεζεί 199 αηηήζεηο 

από ηξάπεδεο.     

 

Καί ζηελ Αιβαλία  νη έξεπλεο γηα ηελ ππόζεζε ησλ ιαζξαίσλ εκπνξεπκάησλ από 

ηνπο ζπλνξηαθνύο ζηαζκνύο κε ηελ Διιάδα.   

Ο ύλδεζκνο ησλ Αιβαληθώλ Βηνκεραληώλ “Κνλθηληνύζηξηα” απαηηεί έξεπλα θαη από 

ηελ αιβαληθή δηθαηνζύλε γηα ηα 15.500  θνξηεγά απηνθίλεηα (ληαιίθεο), πνπ έρνπλ 

πεξάζεη κε ιαζξαία εκπνξεύκαηα ζην ειιεληθό θξάηνο από ηνπο ζπλνξηαθνύο ζηαζκνύο 

κε ηελ Αιβαλία, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο “Κνλθηληνύζηξηα” θ. 

Γθηέξγθη Μπνπηδνύθνπ, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ η.ε., ν νπνίνο δήισζε 

όηη εάλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνλ ειιεληθό ηύπν ζηνηρεία επαιεζεπζνύλ, ηόηε “έρνπκε λα 

θάλνπκε κε έλα ζθάλδαιν κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη κε κεγάιεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο”. 

Ο θ. Μπνπηδνύθνπ δήισζε όηη ηα ιαζξαία εκπνξεύκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα λα 

παξνπζηάδεηαη πηώζε ηεο βηνκεραληθήο θαη γεσξγηθήο αιβαληθήο παξαγσγήο πξνο 



όθεινο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ. Δμάιινπ, ζηελ εηήζηα θαζηεξσκέλε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζηα Σίξαλα, κεηαμύ ησλ 

Γεληθώλ Γ/ληώλ ησλ Σεισλείσλ Διιάδνο θαη Αιβαλίαο, θ.θ. Νηθόιανπ Βεξλαξδάθε θαη 

Έληξη Πέκα αληίζηνηρα. νη πξόζθαηεο πεξηπηώζεηο ιαζξεκπνξίνπ ζηα ειιεληθά ηεισλεία 

κε ληαιίθεο κε πξντόληα πξνο ηελ Αιβαλία, νδήγεζαλ ζηελ επαλεμέηαζε ησλ  κεζόδσλ 

ειέγρνπ θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηνπο.  

 

πλέπεηεο ηεο απεξγίαο ησλ ειιήλσλ ηεισλεηαθώλ ζηελ Αιβαλία  

Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο απεξγίαο ζηα ειιεληθά ηεισλεία ην δεύηεξν δεθαήκεξν 

Φεβξνπαξίνπ 2010, θαηεγξάθεζαλ ζηε δξαζηεξηόηεηα πνιιώλ επηρεηξήζεσλ ζην λόην 

ηεο Αιβαλίαο, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ απνηειεί ζπληδηνθηεζία κε έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο. Ζ απεξγία “παξέιπζε” ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο πξώησλ πιώλ, 

βάδνληαο ζε κεγάιεο δπζθνιίεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

λόηνπ, όπνπ ην 80% ησλ πξώησλ πιώλ πξνέξρεηαη από εηζαγσγέο. ύκθσλα κε  

δεκνζηεύκαηα ζηνλ αιβαληθό Σύπν, ηελ Κπξηαθή 20 Φεβξνπαξίνπ, η.ε., αιβαληθέο 

επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηελ πξόζεζε λα κεηαθέξνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε άιιε 

πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από ην ειιεληθό εκπόξην. 

 

Μέτρι και ηον Ιούνιο η.ε.  οι ζσνέπειες ηης οικονομικής κρίζης. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζα παξέιζνπλ κεηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2010, νπόηε αλακέλεηαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ αιβαληθνύ λνκίζκαηνο Λεθ, 

ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, θ. Αληξηαλ 

Φνπιάλη, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ η.ε. ύκθσλα κε ηνλ θ. Φνπιάλη, ν δαλεηζκόο 

εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη κε πςειά επηηόθηα, γεγνλόο πνπ ππνλνκεύεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ν θ. Φνπιάλη ηόληζε όηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Αιβαλία, δελ πξόθεηηαη λα επεξεαζηνύλ από ηελ θξίζε ζηελ 

Διιάδα, αθνύ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο αζθεί ηελ επνπηεία, ελώ ζπλέζηεζε 

ζηελ θπβέξλεζε λα είλαη πξνζεθηηθή κε ηηο δαπάλεο, ώζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 

έζνδα.   Σέινο, ν θ. Φνπιάλη αλαθεξόκελνο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο,  ηόληζε όηη ην δεκόζην έιιεηκκα, ην 2009 αλήιζε ζηα 

80 δηο Λεθ, αζθώληαο έκκεζε θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε γηα ραιάξσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

 

πλέληεπμε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο Tirana Bank θ. Γεκ. αληημή ζηελ 

εθεκεξίδα  Πανοράμα 

ε νινζέιηδε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Παλνξάκα ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ η,ε. ν 

Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Tirana Bank ηνπ νκίινπ Πεηξαηώο,  θ. Γεκ. αληημήο, 

αλαθέξζεθε κεηαμύ άιισλ, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη απηή ηε ζηηγκή ε Αιβαλία. Όζνλ αθνξά ζηελ 

Tirana Bank, ν θ. αληημήο επεζήκαλε όηη ε ηξάπεδα είλαη ε δεύηεξε ζηελ Αιβαλία σο 

πξνο ην ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ θαη αλαθέξζεθε ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

θαηαζθεπήο δύν λέσλ κεγάισλ εκπνξηθώλ θέληξσλ ζηα πεξίρσξα ησλ Σηξάλσλ ζηα ηέιε 

ηνπ 2009, θαζώο θαη ζηε ζπκθσλία ύςνπο 120 εθ. Δπξώ ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηώο κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ γηα ζηήξημε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο ρώξεο ηεο ΝΑ Δπξώπεο, πξόγξακκα ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε Αιβαλία.  



 

Γύζθνιε ε εληαμηαθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο 

Ζ πνιηηηθή θξίζε ζηε ρώξα, θαζηζηά πην δύζθνιε ηελ εληαμηαθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο, 

ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηα Σίξαλα, θ. 

Υέικνπζ Λόραλ, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ζηνλ αιβαληθό ηειενπηηθό ζηαζκό ALSAT.,  

 

Η θξίζε νδεγεί ζε κείσζε ησλ δαπαλώλ 

Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα,  ζηε  ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 17 Φεβξνπαξίνπ η.ε.,  παξαδέρζεθε γηα πξώηε θνξά ηηο ζπζηάζεηο ησλ 

εκπεηξνγλσκόλσλ γηα εμόθιεζε ησλ ρξεώλ πνπ ε θπβέξλεζε αλέιαβε πέξπζη, κε ζηόρν 

λα ζσζεί ε ρώξα από ηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ηελ αλακέλνπλ ην 2012, θαη 

αλαθνίλσζε ηε πεξηθνπή  θαηά 20% ησλ δαπαλώλ (νη εκπεηξνγλώκνλεο είραλ δεηήζεη ην 

δηπιάζην), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε καθξνπξόζεζκε νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα θαη 

λα δηαηεξεζεί ην επίπεδν αμηνπηζηίαο ηεο ρώξαο, ελ όςεη θαη ηεο επίζθεςεο ηνλ Μάξηην 

η.ε., εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Οίθνπ Moody’s. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, όηη ε πζηέξεζε 

θνξνινγηθώλ εζόδσλ ε νπνία παξαηεξείηαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη ώο απνηέιεζκα 

ηελ αδπλακία θάιπςεο κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη εμόθιεζεο δεκνζίνπ ρξένπο, ελώ ε 

πιεηνςεθία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη έξγα δηάλνημεο ή 

βειηίσζεο δξόκσλ ή άιια έξγα ππνδνκώλ, έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο, δηόηη ε 

θπβέξλεζε δελ έρεη θαηαβάιιεη ηα δεδνπιεπκέλα. Παξόια απηά, ζηε  ζπλεδξίαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 17 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ν θ. Μπεξίζα  αλαθνίλσζε  όηη ην 

2010 ζα μεθηλήζνπλ ηξία κεγάια πξνγξάκκαηα: ηεο εζληθήο νδνύ Σηξάλσλ-Δικπαζάλ 

(πεξηιακβάλεη θαη ηνύλει), ηεο εζληθήο νδνύ Σηξάλσλ-Νηίκπξαο (ΒΑ Αιβαλία) θαη ηνπ 

νδηθνύ άμνλα ηνπ λόηνπ πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ πόιε Μπεξάηη κε ηελ πόιε Σεπειέλη.  

 

Δπηδεηλώλεηαη ε  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία 

Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πώιεζεο ζην αιβαληθό εκπόξην, ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξηθώλ 

εηδώλ ή επίπισλ, ζεκείσζαλ αξλεηηθή πνξεία πσιήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηώλ, 

πξάγκα ην νπνίν απνδόζεθε από κεξίδα ηνπ αιβαληθνύ Σύπνπ, θαη ζην γεγνλόο όηη νη 

αιβαλνί κεηαλάζηεο πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα  απνηακηεύνπλ πιένλ ηα ρξήκαηα ηνπο σο 

ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ, ζύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο 

εθεκεξίδαο  “Shqip” ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. ην κεηαμύ ζηελ Αιβαλία παξαηεξείηαη 

κεγάιε αύμεζε ησλ ηηκώλ, θπξίσο ζηα ηξόθηκα, ελώ  νη κεηαλάζηεο έρνπλ αξρίζεη  λα 

πσινύλ ηα αθίλεηα πνπ είραλ αγνξάζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ Αιβαλία. Ο 

πιεζσξηζκόο ηνλ Ηαλνπάξην,  αλήιζε ζην 3,6%, πιεζηάδνληαο ην όξην ηνπ 4% πνπ έρεη 

ζέζεη σο αλώηαην όξην ε Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο 

 

Κίλδπλνο ρξενθνπίαο ην 2012, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ αληηπνιηηεπόκελνπ 

Σύπνπ.  

Ζ Αιβαλία ελδέρεηαη λα βξεζεί αληηκέησπε κε ζνβαξνύο θηλδύλνπο ην 2012 όηαλ ζα 

θιεζεί λα πιεξώζεη κέξνο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ηεο ρξένπο θαζώο θαη 

επηηνθίσλ, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ αληηπνιηηεπόκελνπ αιβαληθνύ Σύπνπ, ζηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ η.ε.(Αικπάληα, Shqip, Κνξηέξη θ.α. ). ηα δεκνζηεύκαηα απηά, ηα νπνία 

ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ αιβαληθνύ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ππνλνείηαη όηη ε 

Αιβαλία κπνξεί θαη λα αληηκεησπίζεη αδπλακία εμόθιεζεο ηνπ ρξένπο, θαζώο ηε ρξνληά 

εθείλε ζα πξέπεη λα πιεξώζεη 700 πεξίπνπ εθ. Δπξώ γηα κέξνο ηνπ δαλείνπ θαη ησλ 



ηόθσλ πνπ έιαβε θπξίσο ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ρξνληά ηνπ 2009. Ζ εθεκεξίδα  

Αικπάληα ζρνιηάδεη ραξαθηεξηζηηθά: «Η αιβαληθή θπβέξλεζε έραζε ηελ αμηνπηζηία ηεο 

ζηηο δηεζλείο ρξεκαηηζηηθέο αγνξέο θαη δελ έρεη πιένλ πεξηζώξηα γηα δάλεηα θαη πηζηώζεηο 

από μέλεο ηξάπεδεο» ηνλίδνληαο όηη «ε θπβέξλεζε δεηά δάλεην 350 εθ. Δπξώ, ηα 200 από 

ηα νπνία ζα δηαηεζνύλ γηα εμόθιεζε ηνπ ρξένπο, ην νπνίν ηζνδπλακεί ζήκεξα κε ην 

59,46% ηνπ ΑΔΠ».   

 

Δπηπηώζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Αιβαλία 

Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα ζα γίλνπλ νπσζδήπνηε αηζζεηέο θαη ζηελ 

Αιβαλία, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ  θ. Αλαζηάζε Αγγέιε, κέινπο ηεο Αθαδεκίαο 

Δπηζηεκώλ ηεο Αιβαλίαο θαη πξώελ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ επί θπβεξλήζεσο ηνπ 

νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ Deutsche Welle ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 

η.ε. όπνπ δήισζε όηη ε θξίζε ζηελ Διιάδα ζα έρεη ηνλ αληίθηππό ηεο θαη ζηελ Αιβαλία, 

δηόηη ε Διιάδα είλαη ν δεύηεξνο εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ν 

πξώηνο επελδπηήο ζηε ρώξα, κε 27% ηνπ ζπλόινπ ησλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηελ Αιβαλία, 

αθνύ ζηελ Αιβαλία δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξίπνπ 270 ειιεληθέο θαη ειιελναιαβαληθέο  

επηρεηξήζεηο. Δπηπηώζεηο ζα ππάξμνπλ ζηνλ ηνκέα έλδπζεο, θαζώο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπώλ, ελώ ν θ. Αγγέιεο πξνεηδνπνίεζε γηα επηπηώζεηο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία, εάλ ε θξίζε πιήμεη ηηο κεηξηθέο ηξάπεδεο ζηελ 

Διιάδα. Δμάιινπ θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη ζε 

δειώζεηο ηνπ ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ, δήισζε όηη νη επηπηώζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο  ζα γίλνπλ αηζζεηέο θαη ζηελ Αιβαλία, αθνύ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ επηπηώζεηο 

ζην εμσηεξηθό εκπόξην, ζηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ίζσο θαη ζηα δάλεηα πνπ 

ρνξεγνύλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία. Θεηηθό όκσο, ζύκθσλα κε ηνλ θ. 

Φνπιάλη, είλαη ην γεγνλόο όηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ ηειεπηαία ηεο έθζεζε 

επηζεκαίλεη όηη ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα είλαη δηαζθαιηζκέλν, όπσο θαη ε 

καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, αλεμάξηεηα από 

ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Οη ηέζζεξηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ 

Αιβαλία θαηέρνπλ ην 25% ησλ θεθαιαίσλ ηνπ αιβαληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

έρνπλ ρνξεγήζεη ην 38% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ζηελ Αιβαλία. Ωζηόζν, ζε 

καθξνζθειέο άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα  “Shqip” ζηηο 18  Φεβξνπαξίνπ η.ε., ν πξώελ 

δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, θ. θειθίκ Σζάλη ζπληζηά ηε ιήςε  

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ, δηόηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ, ε θξίζε ζηελ Διιάδα ζα κεηαθεξζεί 

νπσζδήπνηε ζηελ Αιβαλία ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Διιάδα είλαη από ηνπο θπξηόηεξνπο 

εκπνξηθνύο εηαίξνπο θαη επελδπηέο ζηε ρώξα θαη θηινμελεί πνιινύο αιβαλνύο 

κεηαλάζηεο. ύκθσλα κε ηνλ θ. Σζάλη, ε εθηίκεζε ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ νίθσλ γηα 

ηελ Αιβαλία ζα είλαη δπζκελέζηεξε από ηε ζεκεξηλή, αθνύ  ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεύνληαη, είλαη “παξαθνπζθσκέλα”, ηόζν σο πξνο ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο όζν θαη σο πξνο ηνλ πιεζσξηζκό, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ηα έζνδα, ηηο 

δαπάλεο θ.ά. Δμάιινπ ε εθεκεξίδα  “Σέιεγθξαθ” ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ η.ε, αλαθέξεη όηη 

νη πεξηζζόηεξνη αιβαλνί νηθνλνκνιόγνη πηζηεύνπλ πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη 

ηελ Διιάδα ζα έρεη επηπηώζεηο θαη ζηελ Αιβαλία, ηόζν ιόγσ ησλ εκπνξηθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, όζν θαη ιόγσ ησλ κεηαλαζηώλ. Δπηπιένλ, 

ζε άιιν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο, αλαθέξεηαη κειέηε ηνπ νηθνλνκνιόγνπ θ. Αικπάλ 

Μπάια, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, πηζαλή δηαθνπή ρνξήγεζεο  ησλ επηδνκάησλ ηνπ ΟΓΑ  

ζηνπο έιιελεο κεηνλνηηθνύο ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην βηνηηθό επίπεδν 



όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο Νόηηαο Αιβαλίαο, δηόηη ηα επηδόκαηα απηά απνηεινύλ κηα 

ζεκαληηθή ξνή ζπλαιιάγκαηνο θαη επεκεξίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σέινο ζε άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο Παλνξάκα  ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ππνζηεξίδεηαη όηη από ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Διιάδα, ηηο κεγαιύηεξεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πηζαλνινγείηαη όηη 

κπνξεί λα ηηο έρεη ε Βνπιγαξία, ρώξα ζηελ νπνία ηα εηήζηα δάλεηα ησλ ειιεληθώλ 

ηξαπεδώλ εθηηκάηαη όηη έρνπλ θζάζεη ην πνζό ηνπ 1 δηο Δπξώ, ελώ πηζαλνινγείηαη όηη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαζόλ, θαη όηη νη αιβαληθέο 

εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα έρνπλ δπζθνιίεο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο 

θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πεξί ησλ 

ηδηνθηεζηώλ ζηελ Αιβαλία  

Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο αλακέλεηαη, λα παξαθνινπζεί ηελ Αιβαλία θαη γηα ηελ 

ππόζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Οη πξόζθαηεο απνθάζεηο  ππέξ ησλ πξώελ αιβαλώλ ηδηνθηεηώλ 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απνζηνιή από ην ηξαζβνύξγν, εκπεηξνγλσκόλσλ γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο θαη ηεο απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεζηώλ. 

Οη απεζηαικέλνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαληήζεηο κε 

εθπξνζώπνπο ηνπ πληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο 

Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο ησλ Ηδηνθηεζηώλ θ. Διβίο Σζέθα.  

 

Αιιαγή ζηνλ ηξόπν απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεηώλ 

Αιιαγή ζηνλ ηξόπν απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ πξνβιέπεηαη ζην λέν ζρέδην 

λόκνπ «γηα ηε δεκηνπξγία ελόο εηδηθνύ Σακείνπ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηώλ», ην 

νπνίν έρεη πξνσζεζεί ζην αιβαληθό θνηλνβνύιην γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. ύκθσλα 

κε ην λέν ζρέδην –λόκνπ, νη απνδεκηώζεηο ζηνπο πξώελ ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, ζα 

θαηαβάιινληαη ζε δόζεηο  έσο θαη νθηώ (8) εηώλ.  

 

Αληηδξάζεηο γηα ην λνκνζρέδην γηα ηηο αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο 

Πξνβιεκαηηθέο θξίλνληαη από κεξίδα ηνπ Σύπνπ, νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ “αγξνηηθή 

γή” ζηελ Αιβαλία, κεηά θαη από ηε λέα «λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία» γηα ηα αθαιιηέξγεηα 

αγξνηεκάρηα, ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ η.ε, αθνύ ε ξύζκηζε απηή, εθηόο ησλ άιισλ, έξρεηαη 

ζε αληίζεζε ηόζν κε ην εζηκηθό δίθαην, όζν θαη κε ην ύληαγκα ηεο Αιβαλίαο. ε άξζξν 

ηεο εθεκεξίδαο Shqip, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ η.ε., ηνλίδεηαη όηη  «απηό ην λνκνζρέδην δε 

ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηελ αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία επί 

ηεο γεσξγηθήο γεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, δε ιακβάλεη ππόςε ηηο 

παξαδνζηαθέο ζρέζεηο ζην αιβαληθό ρσξηό θαη, αλ εθαξκνζηεί, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε». Σν  λνκνζρέδην, γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο γεο ηελ νπνία νη 

ηδηνθηήηεο ηεο δελ ηελ εθκεηαιιεύνληαη, πξνβιέπεη ηελ παξαρώξεζε ηεο  κε ελνίθην από 

ηηο ηνπηθέο αξρέο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα από έλα κέρξη θαη πέληε ρξόληα, θαη ην 80% από 

ηηο πξνζόδνπο, λα ην επσθειείηαη ν λόκηκνο ηδηνθηήηεο, ελώ ην 20% λα ην θαξπώλνληαη 

νη ηνπηθέο αξρέο. ύκθσλα κε ην λνκνζρέδην, σο ΄΄ρέξζα γεσξγηθή γε΄΄ ζα νξηζηεί  ε 

γεσξγηθή γε ε νπνία δελ έρεη θαιιηεξγεζεί θαη δελ έρεη ηύρεη εθκεηάιιεπζεο γηα 

γεσξγηθνύο ζθνπνύο από ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ λόκηκν δηθαηνύρν, γηα ηνπιάρηζηνλ δπν 

έηε. Δμάιινπ ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο  Τηξάλα ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ η.ε., επηζεκαίλεηαη 

όηη,  «ν λόκνο 7501 γηα ηε γεσξγηθή γε δεκηνύξγεζε θαη ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί 



ζπγθξνύζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πεξηνπζηώλ, αθνύ από ηε κηα πιεπξά ν λόκνο 7501 

αλαδηέλεηκε ηε γεσξγηθή γε, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα 

εθαξκόδνληαη γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο νη παιηνί ηίηινη ηδηνθηεζίαο (ηαπί)» 

 

Δμνπιηζκόο γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ππξνκαρηθώλ 

Μεράλεκα απνζπλαξκνιόγεζεο ππξνκαρηθώλ γηα ειαθξύ νπιηζκό ηύπνπ TRADS 

δάλεηζε ζηελ Αιβαλία ην ηέεη Νηηπάξηκελη. ηελ ηειεηή παξάδνζεο ζηελ πόιε 

Πνιύηζαλε ηνπ λνκνύ θξαπάξη, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ η,ε., παξέζηε ν πξέζβεο ησλ 

ΖΠΑ ζηα Σίξαλα θ. Οπίδεξο, καδί κε ηνλ πθππνπξγό άκπλαο ηεο Αιβαλίαο θ. Δθξέκ 

παρία.   Με ην κεράλεκα  απηό ζα απνζπλαξκνινγεζνύλ 7 ρηι. ηόλνη ζθαηξώλ ησλ 7,62 

ρηι. ηελ νκηιία ηνπ ν Οπίδεξο ηόληζε όηη ε ακεξηθαληθή βνήζεηα επηδηώθεη ηελ 

απνηξνπή ηξαγσδηώλ, όπσο εθείλεο ηνπ Γθεξληέο ζηηο 15 Μαξηίνπ  2008, όπνπ 

ζθνηώζεθαλ 26 άηνκα. 

 

Δπίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ  ηνπ Βειγίνπ ζηα Σίξαλα 

Σελ ππνζηήξημε ηνπ Βειγίνπ γηα ηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Δ.Δ., θαζώο 

θαη γηα ηε δηαδηθαζία θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ “ζεσξήζεσλ, εηζόδνπ”, εμέθξαζε ν 

Πξσζππνπξγόο ηνπ Βειγίνπ θ. Ηβ Λεηέξκ, κεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ Πξσζππνπξγό 

ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ η.ε.,  ελώ δήισζε επίζεο έηνηκνο 

γηα πξνζθνξά ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αιβαλία. Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί  

Μπεξίζα ραξαθηήξηζε ηελ επίζθεςε ηνπ βέιγνπ νκνιόγνπ ηνπ σο ηζηνξηθή γηα ηηο 

δηκεξείο ζρέζεηο Αιβαλίαο θαη Βειγίνπ. 

 

Βνήζεηα ζηνπο πιεκκπξνπαζείο από ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία  

Ζ Οξζόδνμε Απηνθέθαιε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, αληαπνθξίζεθε άκεζα ζηηο εθθιήζεηο 

γηα βνήζεηα ζηνπο πιεκκπξνπαζείο ηεο Βόξεηαο Αιβαλίαο. Ο ίδηνο ν Αξρηεπίζθνπνο 

Αιβαλίαο θ. Αλαζηάζηνο έθαλε έθθιεζε ζηνπο πηζηνύο λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηηο 

νηθνγέλεηεο ηεο Βόξεηαο Αιβαλίαο νη νπνίεο επιήγεζαλ από ηηο πιεκκύξεο. Ωο 

απνηέιεζκα απηήο ηεο έθθιεζεο, κέζα ζε δύν εβδνκάδεο ζπγθεληξώζεθαλ 600.000 ιεθ 

θαη πέληε ηόλνη ηξόθηκα, ηα νπνία παξέδσζαλ ζην δήκαξρν Κξνύγηαο  θ. Λνπξέληο 

Λνύθα γηα ηνπο πιεκκπξνπαζείο ηεο πεξηνρήο, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ η.ε.. 

 

Οη αιβαλνί ηεο θνηιάδαο ηνπ Πξέζεβν δεηνύλ βνήζεηα από ηα Σίξαλα 

Αληηπξνζσπεία ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ησλ αιβαλώλ πνπ δνπλ ζηελ Κνηιάδα ηνπ 

Πξέζεβν ζηε Νόηηα εξβία, έγηλε δεθηή από ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Αιβαλίαο, θ. αιί 

Μπεξίζα θαη από ηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ θ. Ίιηξ Μέηα., ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ η.ε. 

Κύξην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή θαη ηε θπγή από 

ηελ πεξηνρή κεγάινπ αξηζκνύ αιβαλώλ. Ζ αληηπξνζσπεία ελεκέξσζε ηνλ θ. Μπεξίζα 

γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ αιβαλνί πνιηηηθνί παξάγνληεο θαηαβάινπλ γηα ηε ζύζηαζε ζην 

Πξέζεβν ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ ησλ αιβαλώλ ηεο Κνηιάδαο ηνπ Πξέζεβν, ηηο νπνίεο ν 

θ. Μπεξίζα ραξαθηήξηζε σο ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ έλσζε ησλ αιβαλώλ κε θνηλά 

ζπκθέξνληα. Ο ΤΠΔΞ Μέηα από πιεπξάο ηνπ ζηε ζπλάληεζε κε ηελ αληηπξνζσπεία 

ππνζρέζεθε όηη ζα ζέζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ελώπηνλ ηεο ζεξβηθήο εγεζίαο θαηά ηελ 

επίζθεςε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζύληνκα ζην Βειηγξάδη θαη ραξαθηήξηζε ηνπο 

αιβαλνύο ηνπ Πξέζεβν σο πεγή ζηαζεξόηεηαο ζηελ πεξηνρή. ηελ αληηπξνζσπεία, 



κεηείραλ ν θ. Ρηδά Υαιίκη, αιβαλόο βνπιεπηήο από ην Πξέζεβν ζηε Βνπιή ηεο εξβίαο 

θαη ν έπαξρνο ηνπ Πξέζεβν, θ. Ραρκί Μνπζηάθα.  

 

Η Αιβαλία έηνηκε λα δερηεί θαη άιινπο θπιαθηζκέλνπο ηνπ Γθνπαληαλάκν 

Οη αιβαληθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ πσο ζα δερζνύλ ηνπιάρηζηνλ άιινπο επηά ύπνπηνπο 

γηα ηξνκνθξαηία νη νπνίνη θξαηνύληαη ζηηο θπιαθέο ηνπ Γθνπαληαλάκν, ελώ δελ 

γλσζηνπνηήζεθε εάλ κεηαμύ απηώλ ζα ππάξρνπλ θαη νπηγνύξνη, από ηελ Κίλα. Μεηά από 

δηκεξή ζπκθσλία Αιβαλίαο – ΖΠΑ, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ε Αιβαλία έρεη ήδε απνθαζίζεη λα δερζεί άιινπο ηξεηο θξαηνύκελνπο από 

ηηο θπιαθέο ηνπ Γθνπαληαλάκν, αλεβάδνληαο ζε 11 ην ζπλνιηθό αξηζκό θξαηνπκέλσλ 

πνπ έρεη δερζεί από ηηο θπιαθέο απηέο. Οη ηξεηο θξαηνύκελνη είλαη έλαο ηπλήζηνο, έλαο 

αηγύπηηνο θαη έλαο ιίβπνο ππήθννο. Τπελζπκίδεηαη όηη ε πξν εηώλ απόθαζε ηεο 

θπβέξλεζεο Μπεξίζα λα δερζεί πέληε νπτγνύξνπο από ην Γθνπαληαλάκν πξνθάιεζε 

έληνλεο αληηδξάζεηο από ηελ πιεπξά ηεο Κίλαο.  

 

Σα αιβαληθά Μ.Μ.Δ. γηα ηελ επαλεθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κ. 

Παπνύιηα 

ηελ επαλεθινγή ηνπ θ. Κ. Παπνύιηα ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο αλαθέξζεθαλ ηα αιαβαληθά ΜΜΔ. Ο θ. Παπνύιηαο, ζεκεηώλεη ε Γθαδέηα 

Σθηπηάξε, ζπγθέληξσζε 266 ςήθνπο, ελώ νη βνπιεπηέο ηεο αξηζηεξάο δήισζαλ 

΄΄παξόληεο΄΄. Ηδηαίηεξα ζρνιηάζηεθε ην γεγνλόο, όηη ν θ. Παπνύιηαο,  ν νπνίνο ηελ πξώηε 

θνξά εμειέγε ην 2005 κε 279 ςήθνπο, είλαη ν ηξίηνο κεηά ηνπο Κ. Καξακαλιή θαη Κ. 

ηεθαλόπνπιν, ν νπνίνο εθιέγεηαη γηα δεύηεξε ζεηεία ζην αλώηαην πνιηηεηαθό αμίσκα 

ζηελ Διιάδα.  

 

Οδεύεη πξνο ίδξπζε ην λέν Κόκκα ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο 

ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξώηε εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ ζηνπο Αγ. 

αξάληα, έγηλαλ νη ηειεπηαίεο εηνηκαζίεο γηα ην πξόγξακκα θαη ην θαηαζηαηηθό ηνπ 

θόκκαηνο. Τελ πξσηνβνπιία ίδξπζήο ηνπ αλέιαβαλ ε πιεηνςεθία  ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ηα νπνία πξηλ από κεξηθνύο κήλεο δήηεζαλ επίκνλα ηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Οξγάλσζεο, κε ζηόρν ηελ πιήξε κεηαξξύζκηζή 

ηεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε πνιηηηθό θόκκα. Με ην θίλεκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Κόκκαηνο 

ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο, ελώζεθαλ νη πξώελ πξόεδξνη ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ Εαξκπαιάο, 

Κπξηαδάηεο θαη Λακπνβηηηάδεο, νη πξώελ βνπιεπηέο Θσκάο Μήηζνπ, Υξήζηνο Γθόηζεο, 

Γξεγόξεο Καξακέινο, πξώελ θαη λπλ έπαξρνη όπσο νη Πέηξνο Μπεξέηεο, Βαγγέιεο 

Αλαγλώζηεο, Παληειήο Σόιεο, Αλδξέαο Εώηνο, Εήζνο Λνύηζεο, Κώηζν Κώζηα, 

Γεκήηξεο Μετληήο, Φξέλην Μπετιέξη, Φξέληπ Σδόκν, πξώελ θαη λπλ δήκαξρνη θαη 

πξνέδξνη λνκαξρηαθώλ ζπκβνπιίσλ όπσο νη Βαζίιεο Σζάθνο, Λάκπεο Γθηάηεο, Ζιίαο 

εθέξεο, δεθάδεο αηξεηνί ζηα όξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο πεξηνρέο όπνπ δεη 

ε ειιεληθή κεηνλόηεηα θ.α. ε δειώζεηο ηνπο ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ  από ην 

Αξγπξόθαζηξν ν πξόεδξνο ηνπ ΚΔΑΓ θ. Βαγγέιεο Νηνύιεο θαη ν πξόεδξνο ηεο 

ΟΜΟΝΟΗΑ θ. Βαζίιεο Μπνιάλνο ηόληζαλ όηη ε ειιεληθή κεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία 

εθπξνζσπείηαη κόλνλ από ην ΚΔΑΓ θαη από ηελ νξγάλσζε ΟΜΟΝΟΗΑ.  Ο θ. Νηνύιεο 

ηάρζεθε θαηά ηεο δεκηνπξγίαο λένπ θόκκαηνο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο κε θαζαξό 

εζληθό πξνθίι, ελώ ν πξόεδξνο ηεο ΟΜΟΝΟΗΑ θ. Μπνιάλνο, ήηαλ αθόκε πην 



θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθόο όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ ηέηνηνπ είδνπο 

θόκκαηνο, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ αιβαληθνύ Σύπνπ ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ η.ε. 

 

 

 


