
-Το Σοσιαλιστικό κόμμα του Έντι Ράμα φαίνεται να προηγείται το ερώτημα είναι θα καταφέρει να 

κατακτήσει την αυτοδυναμία εκλέγοντας 71 βουλευτές στο κοινοβούλιο των 140 εδρών; Το κρίσιμο 

ερώτημα είναι τι θα γίνει με την καταμέτρηση των ψήφων, που σχεδόν πάντα αμφισβητείται στις 

εκλογικές αναμετρήσεις 

Από την καταμέτρηση των ψήφων μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να παρουσιάζονται κάποια 

ιδιαίτερα προβλήματα και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι ομαλά, να μην υπάρχουν δηλαδή 

διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.  

Σε σχέση με το αποτέλεσμα, αν συνεχιστεί η εικόνα αυτή που έχουμε προς το παρόν με το 1/3 των 

καταμετρημένων ψηφοδελτίων ότι δηλαδή είναι κοντά στο 50% το Σοσιαλιστικό κόμμα, τότε 

πρόκειται αναμφισβήτητα για μια μεγάλη επιτυχία του πρωθυπουργού Ράμα, με δεδομένο ότι δεν 

έχουν μειωθεί αισθητά δυνάμεις του κόμματός του μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία.  

Είναι επίσης μια αποτυχία της αντιπολίτευσης, που δεν έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει 

εκλογικά τα όποια προβλήματα υπάρχουν στη διακυβέρνηση, οκτώ χρόνια μετά.  

-Ο Έντι Ράμα εξελέγη το 2013 με βασική δέσμευση την «αναγέννηση» της Αλβανίας. Σε ποιο βαθμό 

έχει εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση 8 χρόνια μετά; Ποιες μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει; Τι θα 

γίνει αν δεν είναι αυτός που θα καταφέρει τελικά να είναι ο νέος πρωθυπουργός στη χώρα; 

Πρόκεται για μια μεικτή εικόνα, καθώς έχει υπάρξει πρόοδος σε αρκετούς τομείς, κανείς δεν μπορεί 

να το αμφισβητήσει αυτό. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει και που γίνονται 

υπό την επίβλεψη, αλλά και την πίεση της Ε.Ε για να μπορέσει η Αλβανία να ξεκινήσει ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις. Ένα παράδειγμα είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος.  

Υπάρχουν όμως και παρά πολλά προβλήματα σε άλλους τομείς όπως η διαφθορά, που είναι ένα 

σημαντικό πρόβλημα, οι σχέσεις του πολιτικού συστήματος με το οργανωμένο έγκλημα, που είναι 

επίσης ένα σημαντικό θέμα, αλλά η Αλβανία αλλάζει πρόσωπο υπό την έννοια ότι δεν είναι ο 

απόλυτα «φτωχός συγγενής», που θυμόμαστε από τη δεκαετία του ’90, καθώς υπάρχει οικονομική 

ανάπτυξη, υπάρχει ανάπτυξη του τουρισμού, η χώρα εκσυγχρονίζεται. Αν ταξιδέψει κανείς στα 

Τίρανα θα δει ότι έχει αλλάξει η πόλη αρκετά. Συγχρόνως όμως υπάρχουν προβλήματα όπως 

αυταρχικές τάσεις της κυβέρνησης Ράμα μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία με παράδειγμα να 

αποτελούν όσα είδαμε πριν από μερικούς μήνες στην υπόθεση του Εθνικού Θεάτρου.  

Το κρίσιμο για εμένα είναι αν θα υπάρξει συναίνεση την επόμενη μέρα, αν θα γίνει δηλαδή 

αποδεκτό το αποτέλεσμα από ολους είτε κερδίσει το Σοσιαλιστικό κόμμα, είτε κερδίσει το 

Δημοκρατικό κόμμα και αν θα συμμετάσχουν όλοι στην κοινοβουλευτική ζωή, γιατί είχαμε 

τεράστια προβλήματα τα 4 προηγούμενα χρόνια. Αν θα έχουμε δηλαδή μια υπεύθυνη 

αντιπολίτευση, κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μπει η Αλβανία σε αυτό το μονοπάτι της διαδικασίας 

ένταξης της Ε.Ε το οποίο είναι πολύ κρισιμο. 

-Οι εκλογές αυτές άλλωστε  ήταν και είναι ένα κρίσιμο τεστ για την Αλβανία, το επισημάνετε σε 

πρόσφατη έρευνά σας με τον εύστοχο τίτλο «Μπορεί η Αλβανία να ξορκίσει το 'φάντασμα' των 

εκλογών του παρελθόντος;». Κινήθηκε κάπως ικανοποιητικά η εκλογική διαδικασία, ποια είναι 

ωστόσο τα συμπεράσματα περιλαμβανομένης και της προεκλογικής περιόδου; Το πέρασε τελικά το 

τεστ η Αλβανία;  

Περιμένουμε ακόμα να το δούμε αυτό. Η μέρα των εκλογών κύλησε σχετικά ομαλά, περιμένουμε να 

δούμε αν η καταμέτρηση των ψήφων και η αποδοχή του αποτελέσματος από όλους θα γίνει με 



τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Η προεκλογική περίοδος πρέπει να 

πούμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη, με τρομερή πόλωση και με τον θάνατο ενός οπαδού κόμματος 

σε σύγκρουση μεταξύ οπαδών κομμάτων.  

Υπήρξαν διάφορα προβλήματα, παρατυπίες και ρητορική μίσους μεταξύ των κομμάτων, που 

αποτελούν φυσικά αρνητικά φαινόμενα, αλλά ελπίζουμε ότι θα ξεπεραστούν, εφ’ όσον γίνει 

αποδεκτό το αποτέλεσμα από όλους και με την πίεση της διεθνούς κοινότητας. Και σε αυτό παίζει 

ρόλο όχι μόνο η Ε.Ε αλλά και οι ΗΠΑ. Ένα από τα θέματα μάλιστα για τα οποία πιέζουν πάρα πολύ 
οι ΗΠΑ είναι η εκκαθάριση του πολιτικού συστήματος από άτομα τα οποία διώκονται για σχέση με 

το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς, οπότε περιμένουμε 

να δούμε αν θα περάσει το τεστ η Αλβανία, ώστε να μπει στη διαδικασία ουσιαστικών 

μεταρρυθμίσεων για την ένταξη στην Ε.Ε, που θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα να μεταμορφώσουν τη 

χώρα προς το καλύτερο.  

-Η απερχόμενη κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων με την Ελλάδα αλλά 

η προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις 

στην αντιπολίτευση. Θα διατηρηθεί το μομέντουμ αυτό σε περίπτωση αλλαγής της κυβερνητικής 

σύνθεσης; 

Δεν το γνωρίζουμε αυτό, περιμένουμε να το δούμε.  

Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει μια σταθερή γραμμή για το θέμα και χρειάζεται επίσης να βοηθήσει την 

Αλβανία με κάθε τρόπο στη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. Είναι μεγάλο «όπλο» η διαδικασία αυτή, 

καθώς μέσω αυτής μπορεί η Ελλάδα να επιλύσει όλα τα ζητήματα, που έχει με την Αλβανία και 

επειδή θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο συναινετικό και φιλικό με τη γειτονική χώρα. 

Να μην υπερβάλλουμε δηλαδή για την επιρροή και τον ρόλο της Τουρκίας, ούτε να στεκόμαστε σε 

λεπτομέρειες. Όχι επειδή δεν είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε να 

μας παρασύρουν και να μην βλέπουμε τη «μεγάλη εικόνα».  

Νομίζω το συμφέρον και της Αλβανίας και της Ελλάδας είναι η ένταξη στην Ε.Ε και αυτή η ένταξη 

σταδιακά θα οδηγήσει και σε αποδυνάμωση του ρόλου της Τουρκίας, όποιος είναι αυτός ο ρόλος 

στη γειτονική χώρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή θέση και να συνεχίζουμε να 

στηρίζουμε τη χώρα αυτή με κάθε τρόπο.  


