
 
 
Ελληνο-αλβανική έκθεση προϊόντων στην πόλη των  Αγ. Σαράντα 
Έκθεση προϊόντων µικροµεσαίων επιχειρήσεων των περιφερειών Θεσπρωτίας και 
Αυλώνος πραγµατοποιήθηκε στην πόλη των Αγ. Σαράντα, στις 15 Μαίου τ.ε., στο 
πλαίσιο του προγράµµατος INTEREG ΙΙΙ.  
 
Προκήρυξη διαγωνισµού για λιµάνι σκαφών αναψυχής 
Προκηρύχθηκε στις 4 Μάιου τ.ε. ο διαγωνισµός για την κατασκευή λιµένος µικρών 
σκαφών αναψυχής, στην τοποθεσία Κολπίσκος του Λέλεζ (Gjiri I Lalzit), βόρεια του 
∆υρραχίου. Ο διαγωνισµός αναµένεται να διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου 2009.  
 

Απελευθέρωση των σιδηροδρόµικών µεταφορών 

Ψηφίστηκε από την αλβανική Βουλή ο «Κώδικας σιδηροδροµικών µεταφορών», στον 
οποίο προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση τµηµάτων του σιδηροδροµικού δικτύου της 
Αλβανίας. Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το µόνο σχέδιο έργου που 
υλοποιείται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς, είναι αυτό που προβλέπει τη σύνδεση του 
σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας µε το δίκτυο της ΠΓ∆Μ σε σηµείο κοντά στο 
Πόγραδετς.  
 

Υπεγράφη από τον Πτ∆ η έκδοση του νόµου χορήγησης της  4ης   άδειας κινητής 
τηλεφωνίας 
Υπεγράφη στις 8 Μαΐου τ.ε. από τον  Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι, η 
έκδοση του  νόµου για την χορήγηση της τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην 
Αλβανία. Εν τω  µεταξύ, η εταιρεία Infosoft σύµφωνα µε ανακοίνωση της στις 4 Μάιου 
τ.ε., απεσύρθη από τον όµιλο των εταιρειών ο οποίος κέρδισε έναντι 7,2 εκατ. Ευρώ, τον 
διαγωνισµό για την χορήγηση της  4ης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία.  
 
Υπεγράφη από τον Πτ∆ η έκδοση του νόµου µεταβίβασης µετοχών της KESH 
Υπεγράφη στις 8 Μαΐου τ.ε. από τον  Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι, η 
έκδοση του  νόµου για την πώληση του 76% των µετοχών του Τοµέα ∆ιανοµής Ρεύµατος 
της Αλβανίας στην τσεχική εταιρεία CEZ.  
 
Ολοκλήρωση προγράµµατος οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας 
Στις 26 Μαΐου τ.ε. διοργανώθηκε τελετή µε την ευκαιρία ολοκλήρωσης του 
προγράµµατος συνεργασίας και βοήθειας µεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας στο πλαίσιο του 
προγράµµατος της ΕΕ ΄΄IΝTERREG IIÍ ΄. Το πρόγραµµα συνεργασίας και βοήθειας 
µεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας, ύψους 75 εκ. Ευρώ, υποστήριξε τοµείς της αλβανικής 
οικονοµίας όπως τις µεταφορές, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την υγεία, τον τουρισµό 
κ.ά.  
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Ιταλικό σεµινάριο για την αξιοποίηση της ηλιακής Ενέργειας στην Αλβανία 

Σεµινάριο για την αξιοποίηση της ηλιακής Ενέργειας στην Αλβανία, διοργανώθηκε στις 
από 24 Μαίου τ.ε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εµπορίου σε συνεργασία µε  το 
Γραφείο Εµπορικών Υποθέσεων της ιταλικής πρεσβείας στα Τίρανα. Στο σεµινάριο 
ανακοινώθηκε η ύπαρξη σχεδίων έργων ιταλών επιχειρηµατιών οι οποίοι µελετούν 
περιοχές στη Βόρεια και τη Νότια Αλβανία για αξιοποίηση κυρίως της ηλιακής 
ενέργειας. Στην οµάδα των ιταλών επιχειρηµατιών από την περιοχή της Λοµβαρδίας 
συµµετείχαν  εκπρόσωποι των οµίλων PROMOS Μιλάνου, Midac Srl, ERG Renew Spa, 
Piele Costruzioni Srl, Sorgenia Spa, GEA Sisteldro, GEA Srl, Idrodepurazione Srl και 
Bluminipower Srl.  
 
Ο Μπερίσα στη Λέζα µαζί µε τον ιταλό πρέσβη 

Πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαΐου τ.ε η τελετή έναρξης των εργασιών κατασκευής από 
τον ιταλικό όµιλο Marseglia, θερµοηλεκτρικού σταθµού κοντά στην πόλη Λέζα στη 
Βόρεια Αλβανία, συνολικής δαπάνης 1,1 δισ. Ευρώ, ο οποίος θα χρησιµοποιεί 
βιοκαύσιµα ως πρώτη ύλη,  και θα έχει ισχύ 140 MW. Σε οµιλία του ο ιταλός πρέσβης 
επεσήµανε ότι το project στη Λέζα αποδεικνύει το εύρος της οικονοµικής συνεργασίας 
µεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας και πρόσθεσε ότι τους 3-4 τελευταίους µήνες οι δύο χώρες 
υπέγραψαν συµφωνίες συνεργασίας ύψους 3 δισ. Ευρώ.  
 
Εξαγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας από την Αλβανία 
Η αλβανική κυβέρνηση προτίθεται να αρχίσει την εξαγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας και θα 
συνεχίσει να το κάνει και το καλοκαίρι, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού 
Τύπου, λόγω µεγάλων αποθεµάτων ύδατος, στις τεχνητές λίµνες των υδροηλεκτρικών 
σταθµών.  
 
∆εν υπάρχουν σχέδια κατασκευής πυρηνικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 
Ενέργειας.  
Σε συνέντευξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Μπαµίρ Τόπι στην κροατική ε/φ 
Vecernji List κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κροατία, επισηµάνθηκε ότι δεν 
υπάρχει τίποτα το συγκεκριµένο όσον αφορά στη δηµιουργία Πυρηνικού σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αλβανία. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η κατασκευή 
πυρηνικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν είναι ένα θέµα ταµπού αλλά 
απαιτεί διαφάνεια και εάν χρειαστεί και δηµοψήφισµα. Εξάλλου ο πρέσβης της Ιταλίας 
στην Αλβανία κ. Σάµπα ντ΄ Ελία, κατα την επίσκεψη του στην πόλη Σκόδρα στη Βόρεια 
Αλβανία, στις 8 Μαΐου τ.ε, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ιταλικό ενδιαφέρον για την 
κατασκευή πυρηνικού σταθµού. 
 
Έναρξη  εργασιών του οδικού άξονα Λέβαν-Τεπελένι 
Εγκαινίασε στις 12 Μαΐου τ.ε. ο Πρωθυπουργός κ. Σαλί Μπερίσα,  τα έργα διάνοιξης  
του οδικού άξονα Λέβαν (κοντά στο Φίερι) – Τεπελένι, µήκους 70 χλµ. Το έργο 
εκτελείται  από την αυστρο-ισπανική εταιρεία ΄Alpine Mayeredeŕ́ , η οποία φέρεται ότι 
έχει διασυνδέσεις µε τον εκδότη της εφηµερίδας “55” και µέλος του Εθνικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, κ. Φαχρί Μπαλίου.  
 



Εγκαινιάστηκε η ολοκλήρωση τµήµατος του οδικού άξονα Ρεσέν – Καλιµάς  
Εγκαινιάστηκε στο Καλιµάς, η σήραγγα και το οδικό τµήµα µήκους 60 περίπου χλµ. του 
οδικού άξονα Ρεσέν – Καλιµάς. Εξάλλου, στη  φάση της ολοκλήρωσης βρίσκονται οι 
εργασίες διάνοιξης του οδικού τµήµατος Κούκες – Μορίνα, Πρόκειται για µέρος του 
οδικού Άξονα ∆υρράχιο – Κούκες – Κόσοβο. Την κατασκευή του οδικού τµήµατος 
Κούκες – τελωνείο Μορίνας, έχει αναλάβει η εταιρεία Granit, συµφερόντων της ΠΓ∆Μ, 
ενώ το οδικό τµήµα Ρεσέν – Καλιµάς έχει αναλάβει η εταιρεία αµερικανοτουρκικών 
συµφερόντων Bechtel – Enka. Τέλος, ολοκληρώνονται οι προετοιµασίες από πλευράς 
κοσοβάρικης κυβερνήσεως, για τη διάνοιξη του Άξονα από τη Μορίνα προς την 
Πρίστινα.  
 
Αλβανία – Μαυροβούνιο, κοινά τουριστικά πακέτα 

Πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα συνάντηση εκπροσώπων 100 περίπου εταιρειών από 
Μαυροβούνιο και Αλβανία, υπό την αιγίδα των εµπορικών επιµελητηρίων των δύο 
χωρών, οι οποίοι συζήτησαν τις δυνατότητες οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας. Η 
Αλβανία και το Μαυροβούνιο, έχουν συµφωνήσει προκαταρκτικά να προβάλουν από 
κοινού τις τουριστικές τους δυνατότητες, µέσω της  δηµιουργίας κοινού πακέτου 
προβολής του τουρισµού των δύο χωρών, το οποίο θα καλύπτει τις ακτές, αρχίζοντας 
από το Κοτόρ Μαυροβουνίου µέχρι και τους Αγ. Σαράντα.  
 
Αµερικανική δωρεά προς την αλβανική αστυνοµία 

Συµφωνία µεταξύ αλβανικής κυβέρνησης και ΗΠΑ, υπεγράφη στις 4 Μαΐου τ.ε. , για την 
δωρεάν παροχή  από την αµερικάνικη κυβέρνηση στην αλβανική αστυνοµία συνόρων, 
εξοπλισµού που θα της επιτρέπει τον εντοπισµό ναρκωτικών και όπλων µαζικής 
καταστροφής κατά τη διακίνησή τους από την Αλβανία. Το ύψος της δωρεάς αυτής, 
ανέρχεται στις 200 χιλ. δολ.  
 
Θετικά αποτελέσµατα της Alpha Bank  
Θετικά τα αποτελέσµατα για το πρώτο 3µηνο του 2009 για την Alpha Bank, η οποία 
σηµείωσε κέρδη ύψους 2,5 εκ. Ευρώ, αύξηση των καταθέσεων κατά 21% και αύξηση της 
δανειοδότησης κατά 77%.  
 
Έγκριση έξι συµφωνιών για την λήψη δανείων ύψους 500 εκ. δολ. 
Η οικονοµική επιτροπή της Βουλής ενέκρινε µε τη διαδικασία του επείγοντος στις 8 
Μαΐου τ.ε,  έξι συµφωνίες για λήψη δανείων από τη διεθνή αγορά,  ύψους 500 εκατ. δολ.  
 
Υπεγράφη η συµφωνία χορήγησης δανείου 250 εκ. Ευρώ στην αλβανική κυβέρνηση 

Υπεγράφη στις 4 Μαΐου τ.ε. συµφωνία χορήγησης δανείου 250 εκ. Ευρώ, µεταξύ 
αλβανικής κυβέρνησης αφ΄ ενός και των Alpha Bank και Deutsche Bank αφ΄ εταίρου, 
ελληνικών και γερµανικών συµφερόντων, αντίστοιχα. Το δάνειο πρόκειται να χορηγηθεί 
σε δύο δόσεις, ύψους  95 εκ. Ευρώ και 155 εκατ. Ευρώ Στην πρώτη δόση θα συµβάλλει 
µε 20 εκ. Ευρώ  και η τράπεζα ελληνικών συµφερόντων Tirana Bank (Πειραιώς)  καθώς 
και η Εθνική Εµπορική Τράπεζα της Αλβανίας, (BKT) τουρκικών συµφερόντων, µε 11 
εκ. Ευρώ.  Το δάνειο προορίζεται να την κάλυψη αναγκών του κρατικού 
προϋπολογισµού για το έτος 2009, κυρίως για τη χρηµατοδότηση του Οδικού ΄Αξονα 
∆υρράχιο – Κούκες – Κόσοβο (Ρεσέν – Καλιµάς). Η αντιπολίτευση µέσω του πρώην 



Υπουργού Οικονοµικών, βουλευτή κ. Αρµπέν Μάλαϊ, αντέδρασε έντονα για το υψηλό 
επιτόκιο (11% και πλέον) που προβλέπεται στη συµφωνία χορήγησης του δανείου, τη 
στιγµή µάλιστα, που στη συµφωνία της κυβέρνησης µε τις τράπεζες προβλέπεται ρήτρα 
ότι το επιτόκιο µπορεί να αυξηθεί αν η Αλβανία λάβει χειρότερη αξιολόγηση σε σχέση 
µε την υπάρχουσα από το διεθνή φορέα αξιολόγησης Moody’s. Επίσης, ΅αδιανόητο΅ 
χαρακτήρισε ο πρώην ∆ιοικητής της Τράπεζας Αλβανίας, κ. Σκελκίµ Τσάνι, το επιτόκιο 
της τάξεως του 11% . 
 
Η Παγκόσµια Τράπεζα ΄΄παγώνει΄΄ δάνειο για τον προϋπολογισµό 

Η Παγκόσµια Τράπεζα, ́ ΄πάγωσε΄΄ δάνειο 20 εκ. δολαρίων που προοριζόταν για στήριξη 
του προϋπολογισµού, διότι η αλβανική κυβέρνηση δεν εκπλήρωσε τους όρους που έθεσε 
η τράπεζα. Ανεπίσηµες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το δάνειο δε χορηγήθηκε, 
διότι η κυβέρνηση δεν τήρησε τις συµβάσεις που είχε µε άτοµα που απέλυσε καθώς και 
εξαιτίας της επιδείνωσης των µακροπρόθεσµων οικονοµικών δεικτών.  
 
Μείωση τραπεζικών καταθέσεων 
Μείωση κατά 9,5% των τραπεζικών καταθέσεων από το Σεπτέµβριο του 2008 και µέχρι 
σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας. Μόνο το Μάρτιο 
του 2009, πραγµατοποιήθηκε ανάληψη 7 εκ. δολαρίων, ενώ υπολογίζεται ότι το ύψος 
των αποταµιεύσεων που διατηρούν τα νοικοκυριά, ανέρχεται στα 500 εκ. Ευρώ  
 
∆εν προτίθεται να αυξήσει το επιτόκιο η Κεντρική  Τράπεζα της Αλβανίας 
Την ανησυχία τους εξέφρασαν παράγοντες της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, για τα 
ελλείµµατα του προϋπολογισµού και του εµπορικού ισοζυγίου, που σηµειώνουν αύξηση, 
καθώς και για την άνοδο του κόστους των δανείων που χορηγούν οι εµπορικές τράπεζες , 
ωστόσο απέκλεισαν το ενδεχόµενο να µειώσει το βασικό επιτόκιο ύψους 5,75% η 
Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, αφού κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις.  
 
Αύξηση του δηµοσίου χρέους της Αλβανίας 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ΝΤ τα οποία ανακοινώθηκαν τον Μάιο τ.ε., το δηµόσιο χρέος 
της Αλβανίας το 2008 αυξήθηκε  κατά 3,1%  έναντι του ΑΕΠ. Συγκεκριµένα, το δηµόσιο 
χρέος αυξήθηκε από 52,8%  σε 55,9% στη διάρκεια 12 µηνών. Στο τέλος του 2008, το 
εξωτερικό χρέος της Αλβανίας ήταν 2,2 δις δολ., ενώ το 2009 υπολογίζεται ότι θα φθάσει 
τα 2,6 δις. Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του υπάρχοντος 
εξωτερικού χρέους θα πρέπει να αρχίσει να εξοφλείται βαθµιαία τη δεκαετία που 
έρχεται. Τα δάνεια της Παγκόσµιας Τράπεζας είχαν περίοδο χάριτος 10 ετών και 30ετή 
προθεσµία εξόφλησης. Εξάλλου, στις 8 Μαΐου τ.ε., η εκπρόσωπος του ∆ΝΤ στην 
Αλβανία κα Ann-Margaret Westin, απηύθυνε έκκληση στην αλβανική κυβέρνηση 
σχετικά µε την πολιτική του προϋπολογισµού, διότι δεν έχει πλέον περιθώρια για 
περιττές δαπάνες ή για την παροχή περαιτέρω οικονοµικών κινήτρων.  
 
Αύξηση του εσωτερικού χρέους της Αλβανίας 
Αύξηση της τάξεως του 8,4%,  κατά 31 δισ. λεκ ή 251 εκ. Ευρώ, σηµείωσε το εσωτερικό 
χρέος της χώρας για το  2008, σε σχέση  µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου 
έτους. Πρόκειται για την υψηλότερη αύξηση του χρέους που σηµειώθηκε τα 4 τελευταία 



χρόνια. Το 2006 το εσωτερικό χρέος της χώρας είχε αυξηθεί κατά 22 δισ. λεκ ενώ το 
2007 η αύξηση του εσωτερικού χρέους ήταν 21 δισ. λεκ.  
 
Μείωση αλβανικών εξαγωγών 
Μείωση των αλβανικών εξαγωγών κατά 25% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγουµένου έτους, σηµειώθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2009 σύµφωνα µε στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας. Το πρώτο τρίµηνο του 2009 οι αλβανικές εξαγωγές 
ανήλθαν σε 234 εκ. Ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, η 
συνολική αξία εξαγωγών της Αλβανίας, ανήλθε στα 310 εκ. Ευρώ. Η µεγαλύτερη πτώση 
της τάξεως του 42%, παρατηρείται στην αξία εξαγωγών προς την Ιταλία, η οποία 
µειώθηκε κατά  64 εκ. Ευρώ.  
 
Ανοδική τάση του πληθωρισµού  
Ελαφρά άνοδος του πληθωρισµού τον Απρίλιο, ο οποίος ΅΄άγγιξε΅ το 2%, µετά από την 
πτώση που γνώρισε τους πρώτους µήνες του 2009 λόγω της κρίσης,  
 
Ιταλικό σεµινάριο για την αναπτυξιακή συνεργασία 
∆ιήµερο σεµινάριο µε θέµα «Εργαλεία προ-ένταξης στην Ε.Ε. και Αναπτυξιακή 
Συνεργασία µεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας», πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα στις 25 
Μαΐου τ.ε., το οποίο διοργάνωσε η ιταλική πρεσβεία στα Τίρανα. Την πρώτη ηµέρα των 
εργασιών έγινε λόγος για τις δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραµµα της Ε.Ε. IPA 
(Instrument for Pre-Accession), καθώς και για τις δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ 
ιταλικών και αλβανικών φορέων, ειδικότερα µεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Στο σεµινάριο µετείχε και ο αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης κ. Γκεντς Πόλλο, ο 
οποίος χαρακτήρισε την Ιταλία στρατηγικό εταίρο και τον σηµαντικότερο οικονοµικό 
εταίρο της Αλβανίας, αφού η Cooperazione Italiana, από το 1991 µέχρι σήµερα έχει 
πραγµατοποιήσει επενδύσεις ύψους 650 εκ. Ευρώ, σε σηµαντικούς τοµείς όπως η 
Ενέργεια, η Παιδεία και η Υγεία.  
 
Μετά το πέρας της Σουηδικής Προεδρίας θα εξεταστεί το αίτηµα της Αλβανίας 

∆εν πρόκειται να εξεταστεί το αίτηµα για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ  κατά τη 
διάρκεια της σουηδικής προεδρίας, δήλωσαν τόσο  ο επικεφαλής του τµήµατος 
πολιτικών, οικονοµικών υποθέσεων και πληροφόρησης της αποστολής της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Αλβανία, κ. Τόµας Βαν Χόντελ, όσο και ο υφυπουργός ΅Ολοκλήρωσης 
και Ενσωµατωσης΅ της Αλβανίας, κ. Αλµπέρτ Γκάγιο, σε ηµερίδα που διοργάνωσε στις 4 
Μαΐου τ.ε , το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Ενσωµάτωσης΅ της Αλβανίας. 
 

Χρηµατοδότηση των θρησκευτικών κοινοτήτων 

Σχέδιο της αλβανικής κυβέρνησης, προβλέπει τµηµατική χρηµατοδότηση των 
θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας µε ποσό ύψους 113 εκ. λεκ (περίπου 87,5 χιλ. 
Ευρώ), για την κατασκευή και επισκευή ναών, καθώς επίσης και για τους µισθούς των 
περίπου 1.600 κληρικών και 450 διοικητικών υπαλλήλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. 
Στις θρησκευτικές κοινότητες της χώρας λειτουργούν 32 σχολεία µε άδεια από το 
Υπουργείο Παιδείας, στα οποία απασχολούνται 750 δάσκαλοι και 7.650 µαθητές. Στον 
τοµέα της παιδείας οι θρησκευτικές κοινότητες ξοδεύουν 8,3 εκ. δολ., τα οποία 
εξασφαλίζονται από δωρεές, ενώ το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει κάλυψη µικρού 
µέρους του ποσού αυτού, ύψους 50 εκ. λεκ (περίπου 39.000 ευρώ) µόνο για την παιδεία.  



 
Έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 
Η Αλβανία συγκαταλέγεται ακόµα ανάµεσα στις προβληµατικές χώρες ως προς το 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την έκθεση της ∆ιεθνούς 
Αµνηστίας για το 2008. Στην έκθεση επισηµαίνεται,  ότι η ανεργία παραµένει σοβαρό 
πρόβληµα για τη χώρα, ενώ το 18% του πληθυσµού ζει κάτω από το επίσηµο επίπεδο 
φτώχειας των 2 δολαρίων την ηµέρα. Αυτό το κοινωνικό στρώµα, υπόκειται σε 
περιορισµούς στην πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την 
υδροδότηση κα. Ορισµένα άλλα προβλήµατα που επισηµαίνονται στην Έκθεση, είναι η 
ενδοοικογενειακή βία,  η λαθροµετανάστευση και η παράνοµη διακίνηση παιδιών και 
γυναικών, κυρίως προς Ιταλία και Ελλάδα. Η έκθεση αναφέρεται επίσης στις άσχηµες 
συνθήκες διαβίωσης σε πολλές αλβανικές φυλακές, καθώς και στα βασανιστήρια και τη 
βία στην οποία υποβάλλονται οι συλληφθέντες σε αστυνοµικά τµήµατα ή και οι 
κρατούµενοι στις φυλακές.  
 
Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ κ. Κασσίµη στο Αργυρόκαστρο 

Επίσκεψη πραγµατοποίησε στις 24 Μαΐου τ.ε , στους νοµούς Αργυροκάστρου και Αγ. 
Σαράντα ο ΥΦΥΠΕΞ της Ελλάδος κ. Θ. Κασσίµης. Τον κ. Υφυπουργό, συνόδευαν ο 
πρέσβης της  Ελλάδος στην Αλβανία κ. Ν. Πάζιος, ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου 
κ. Ιωάννης  Ριζόπουλος και ο πρέσβης της Αλβανίας στην Αθήνα κ. Βίλυ Μιναρόλι. Ο κ. 
Κασίµης εγκαινίασε υδραγωγεία, δρόµους και γέφυρες σε χωριά των επαρχιών 
Λουντζουριάς και ∆ρόπολης  Αργυροκάστρου καθώς και Μεσοπόταµου και Φοινίκης 
Αγ. Σαράντα. Τα έργα αυτά συνολικού κόστους 600 χιλ. Ευρώ, χρηµατοδοτήθηκαν από 
την ελληνική κυβέρνηση.  
 
∆ύο αµερικανοί στο δικαστήριο για τις κινεζικές σφαίρες που αγόρασαν στην 
Αλβανία 

∆ύο αµερικανοί πολίτες, ο αντιπρόεδρος της αµερικανικής εταιρείας ΑΕΥ κ. Ντέϊβιντ 
Πακούζ και ο συνάδελφός του κ. Αλεξάντερ Ποντρίζγκι, αποδέχθηκαν σε δικαστήριο της 
Φλόριντα τις κατηγορίες περί απάτης σε βάρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφορικά µε 
τις σφαίρες ελαφρού οπλισµού κινεζικής παραγωγής που η εταιρεία του προµηθευόταν 
στην Αλβανία και έστελνε στις κυβερνητικές δυνάµεις στο Αφγανιστάν. Το Πεντάγωνο 
διέθεσε 300 εκατ. δολ. για αγορά πυροµαχικών ελαφρού οπλισµού για τις αφγανικές 
δυνάµεις, µε την προϋπόθεση όµως ότι τα πυροµαχικά θα ήταν παραγωγής µόνο της 
τελευταίας δεκαετίας. Η ΑΕΥ υπέγραψε συµφωνία µε το Πεντάγωνο και άρχισε να 
αγοράζει σφαίρες από την Αλβανία και να τις στέλνει στο Αφγανιστάν. Οι σφαίρες 
αυτές, όµως, ήταν κινεζικής παραγωγής της δεκαετίας του 1970, άρα παρωχηµένης 
προθεσµίας, γεγονός που απέκρυπτε η εταιρεία που τις πωλούσε.  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

• Ξεκίνησε επίσηµα στις 10 Μαΐου τ.ε τις δραστηριότητες της, η αποστολή 
µακροπρόθεσµων παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, αποτελούµενη από 14 
εµπειρογνώµονες και  26 παρατηρητές. Για τις εκλογές, πρόκειται να έρθουν 
στην Αλβανία λίγες ηµέρες πριν από την 28η Ιουνίου άλλοι 400 ξένοι 
παρατηρητές.  



• Το ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Πρωθυπουργού, κ. Σαλί Μπερίσα υπέγραψε 
συµφωνίες εκλογικής συνεργασίας µε 17 κόµµατα, εννέα από τα οποία είναι πολύ 
µικρά, µεταξύ των οποίων και το κόµµα ΄΄Συµµαχία των Σλαβοµακεδόνων για 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση΄΄, το οποίο, στις εκλογές του 2007 έλαβε το 0,8% των 
ψήφων,  το βασιλικό κόµµα Legaliteti, το ακροδεξιό Balli Kombetar Demokrat 
και το κόµµα για ∆ικαιοσύνη και Ολοκλήρωση (κόµµα των τσάµηδων). Εξ 
ονόµατος του ΄΄κόµµατος των τσάµηδων΄΄ υπέγραψε ο πρόεδρός του κ. Ταχίρ 
Μουχεντίνι. Ο  τσάµικης καταγωγής βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ. 
Σπετίµ Ιντρίζι, δήλωσε ότι πρόκειται για µια συµφωνία µεµονωµένων ατόµων και 
όχι για συµφωνία µε την κοινότητα των τσάµηδων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το 
κόµµα του Μουχεντίνι δεν εκπροσωπεί τους τσάµηδες. Στο συνασπισµό υπό το 
∆ηµοκρατικό Κόµµα του κ. Σαλί Μπερίσα µετέχουν, πλην των αναωτέρω 
αναφερόµένων, και το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, το Αγροτικό Κόµµα, το Κόµµα 
Φιλελευθέρων, η ∆ηµοκρατική Συµµαχία, το Χριστιανοδηµοκρατικό Κίνηµα. 

• Ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλεξάντερ Μέξι, θα ηγηθεί της ηγεσίας  
του συνασπισµού δεξιών κοµµάτων ΄΄Πόλος της Ελευθερίας΄΄. Μαζί µε τον κ. 
Μέξι, θα προσχωρήσουν στο συνασπισµό και ο πρώην ΥΠΕΞ (1992 – 96) κ. 
Αλφρέντ Σερέκι και άλλα στελέχη της τότε κυβέρνησης Μέξι. Στον ΄΄Πόλο της  
Ελευθερίας΄΄ έχουν προσχωρήσει το Κίνηµα Εθνικής Ανάπτυξης του κ. 
Ντασαµίρ Σέχι, το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα του κ. Νάρντ Ντόκα, οι πρώην 
ιδιοκτήτες και οι πρώην πολιτικοί κρατούµενοι.  

• Ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήµατος Ολοκλήρωσης κ. Ιλίρ Μέτα, ανήγγειλε 
τον εκλογικό συνασπισµό του κόµµατός του, µε το όνοµα ΄΄Σοσιαλιστική 
Συµµαχία Ολοκλήρωσης΄΄, του οποίου ηγείται το κόµµα του και µετέχουν το 
΄΄Αληθινό Σοσιαλιστικό Κόµµα 91́ ΄ του κ. Πέτρο Κώτσι, το κόµµα των 
Πράσινων, το Κίνηµα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του κ. Γρηγόρη Καραµέλου, το 
κόµµα για τα δικαιώµατα των µεταναστών και το κόµµα ΄΄Νέα Ανεκτικότητα΄΄ 
που υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των ροµ και των αιγυπτίων της Αλβανίας.  

• ΄΄Ένωση για Αλλαγή΄΄ θα είναι ο τίτλος του εκλογικού συνασπισµού στον οποίο 
θα συµµετέχει το Σοσιαλιστικό Κόµµα, µε πρόεδρο τον κ. Έντι Ράµα, το 
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα µε πρόεδρο τον κ. Σκεντέρ Γκινούσι, η Κοινωνική 
∆ηµοκρατία µε πρόεδρο τον κ. Πασκάλ Μίλο και το νεοσύστατο κόµµα G99 µε 
πρόεδρο τον κ.  Εριόν Βελίαϊ. 

• το ΚΕΑ∆ στη συνεδρίαση της 13ης  Μαΐου τ.ε. αποφάσισε την προσχώρηση του 
κόµµατος Οπρόεδρος του ΚΕΑ∆ κ. Βαγγέλης Ντούλες καθαίρεσε από το αξίωµα 
του προέδρου του παραρτήµατος του ΚΕΑ∆ Αργυροκάστρου τον κ. Σπύρο 
Ξέρρα, περιφερειάρχη Αργυροκάστρου, όταν αυτός διαφώνησε µε την απόφαση 
του ΚΕΑ∆ να συµµαχήσει µε το Σοσιαλιστικό Κόµµα και βρέθηκε δεύτερος στις 
λίστες του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος για την περιφέρεια Αργυροκάστρου. 

• Ο κ. Πετράκ Τσούρι, συνήγορος του δηµάρχου Χειµάρρας και προέδρου της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασίλη Μπολάνου, δήλωσε ότι εντός των προθεσµιών που ορίζει 
ο νόµος, άσκησε έφεση στο Εφετείο Αυλώνας κατά της απόφασης της 21ης 
Απριλίου του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου Αυλώνας σε βάρος του Μπολάνου, η 
οποία τον καταδίκαζε σε 6 µήνες φυλακή, 500.000 λεκ χρηµατική ποινή και 
απαγόρευση άσκησης δηµοσίου λειτουργήµατος για τρία χρόνια. Στο Εφετείο 
Αυλώνας, δήλωσαν ότι η υπόθεση καταγράφηκε εντός της προθεσµίας που ορίζει 



ο νόµος, αλλά, λόγω του µεγάλου φόρτου εργασίας, η εκδίκασή της θα 
καθυστερήσει για ένα περίπου χρόνο.  

• Η Γραµµατεία του ΄΄Μετώπου για την Αλβανική Εθνική Ένωση΄΄ (FBKSH), 
ανακοίνωσε ότι σταµατά προσωρινά η λειτουργία της.  

 


