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Το νέο πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία
Η κάλπη της Κυριακής στην Αλβανία

ανέδειξε νικητές αλλά
και ηττημένους Σπάζοντας

τις παραδόσεις οι αλβανοί πολίτες
εμπιστεύτηκαν μια τρίτη θητεία στο
Σοσιαλιστικό Κόμμα αναδεικνύοντας
τον Εντι Ράμα ως τον μακροβιότερο
ηγέτη της Αλβανίας μετά την πτώση
του κομμουνισμού Τα σκάνδαλα διαφθοράς

οι συνδέσεις με το οργανωμένο

έγκλημα όπως επίσης και οι
κατηγορίες για συμβιωτικά σχέση με
επιχειρηματικά συμφέροντα και για
έλλειψη ενδοκομματικής δημοκρατίας
δεν στάθηκαν ικανά να στερήσουν από
τους σοσιαλιστές μια σημαντική νίκη
που τους εξασφαλίζει αυτοδυναμία

Ο κύριος αντίπαλός τους όμως το
κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα του
Αουλζίμ Μπάσα πέτυχε μια σημαντική
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αύξηση της εκλογικής του βάσης χωρίς

ωστόσο να επιτύχει την επιστροφή
στην εξουσία Η Αλβανία έχει ανάγκη
από μια ισχυρή αντιπολίτευση ικανή
να ελέγξει το έργο της κυβέρνησης
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
αποφυγή της αιχμαλωσίας των κρατικών

θεσμών από ένα συγκεκριμένο
κόμμα Μια επιτυχημένη αντιπολιτευτική

δράση του Δημοκρατικού Κόμματος
όχι μόνο θα λειτουργούσε υπέρ

της συγκεκριμένης παράταξης στις

επόμενες εκλογές αλλά ταυτόχρονα
θα αποτελούσε και μια ευκαιρία για
τον ηγέτη των Δημοκρατών αν δεν
τεθεί ζήτημα αντικατάστασής του να
αφήσει πίσω την εικόνα του αδύναμου
ηγέτη που έχει εδραιωθεί τα τελευταία
χρόνια

Ο κύριος εταίρος των Δημοκρατών
το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κίνημα

για την Ενσωμάτωση κόμμα το
οποίο ίδρυσε ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ιλίρ Μέτα και τα ηνία του
οποίου έχει αναλάβει πια η γυναίκα
του υπέστη σαφή πολιτική ήττα Οι
παρεμβάσεις του Μέτα στην προεκλογική

διαδικασία και οι επιθέσεις
του στον πρωθυπουργό Εντι Ράμα σε
τέτοιο βαθμό που ξεπερνούσαν τις
αρμοδιότητες του θεσμικού του ρόλου
φαίνεται ότι δεν χειροκροτήθηκαν από

τους ψηφοφόρους με το κόμμα του να
χάνει πάνω από το μισό της εκλογικής
του βάσης σημειώνοντας ήττα ακόμα
και στη γενέτειρά του Το αποτέλεσμα
αυτό φαίνεται ότι θα επηρεάσει το πολιτικό

μέλλον του Μέτα με πολλούς
τοπικούς αναλυτές να υποστηρίζουν
ότι έχει φτάσει πια η ώρα ο ίδιος μετά
την ολοκλήρωση της προεδρικής του
θητείας να αποσυρθεί από την ενεργό
δράση

To
διακύβευμα των εκλογών αυτών

είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς
η επιτυχημένη ολοκλήρωσήτους

και η αποδοχή του αποτελέσματος από
όλες τις πλευρές αποτελούν προϋποθέσεις

για τη βελτίωση του δημοκρατικού
κλίματος στη χώρα άλλα και για την
περαιτέρω πρόοδο της ευρωπαϊκής

πορείας της Αλβανίας Η επιτυχής διεξαγωγή

των εκλογών της 25ηςΑπριλίου
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη
βελτίωση της εικόνας της Αλβανίας
σε διεθνές επίπεδο Ωστόσο μόνο οι
εκλογές ακόμη και αν είναι σχετικά
σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα δεν
αποτελούν σωτηρία για τη δημοκρατία
της Αλβανίας Η εικόνα της αλβανικής
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
που προέκυψε από τις εξελίξεις των
τελευταίων ετών εξακολουθεί να είναι
αρκετά προβλημαπκή δημιουργώντας
αμφιβολίες για το αν η πολιτική σκηνή
θα ομαλοποιηθεί στα αμέσως επόμενα
χρόνια

Ο Bledar Feta είναι διεθνολόγοε επιστημονι
KÔs συνεργάτηε Πρόγραμμα Νοτιοανατολικήε
Eupüjnns ΕΛΙΑΜΕΠ

http://www.innews.gr

	ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
	28/04/2021 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 8


