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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής του «G-20», που έχει
ξεκινήσει από χθες στις Κάννες, θα βρεθεί σήμερα το δημόσιο χρέος της Ιταλίας.
Στο μεταξύ, ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή θα ζητήσει ο Ιταλός
Πρωθυπουργός, S. BERLUSCONI, για τη νέα δέσμη μέτρων που πρόκειται να
λάβει η Κυβέρνησή του, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Ωστόσο,
χθες δύο Βουλευτές του κόμματός του, «PdL», με επιστολή τους ανακοίνωσαν
ότι προσχωρούν στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα «UDC». Σύμφωνα με ιταλικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Ιταλία ενδεχομένως δέχθηκε την παρακολούθηση
του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης από το ΔΝΤ. Ωστόσο, επίσημες
ιταλικές πηγές διαψεύδουν τις παραπάνω αναφορές.

•

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πρώτη συνεδρίασή της υπό τον M. DRAGHI,
ανακοίνωσε χθες μείωση του επιτοκίου της για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του
2009.

•

Οι ΗΠΑ, δια της εκπροσώπου Τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ, V. NULAND,
προειδοποίησαν χθες τους 27 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές -που απέπλευσαν
(02/11/11) με δύο θαλαμηγούς από την Τουρκία, μεταφέροντας ιατρικές προμήθειες- να
μην σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας. Οι εν λόγω ακτιβιστές
προέρχονται από τις ΗΠΑ και άλλες 8 χώρες. Στο μεταξύ, ο ισραηλινός Στρατός
προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του αποκλεισμού της Γάζας.

•

Τουλάχιστον 20 διαδηλωτές σκοτώθηκαν χθες από τις συριακές Δυνάμεις
Ασφαλείας σε διάφορα προάστια της Homs και δεκάδες συνελήφθησαν, όπως
αναφέρουν Σύριοι ακτιβιστές, παρά το γεγονός ότι η χώρα έκανε δεκτό (02/11/11) το
Σχέδιο του «Αραβικού Συνδέσμου», που προβλέπει τον τερματισμό της βίαιης
καταστολής των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Ο Πρόεδρος της κουρδικής περιφερειακής Κυβέρνησης, M. BARZANI,
βρίσκεται από χθες στην Τουρκία, όπου είχε συνομιλίες με τον ΥΠΕΞ, A.
DAVUTOGLU, ενώ σήμερα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο, A. GUL.

•

Στρατιωτικό αεροπλάνο, τύπου «F-4», το οποίο ανήκει στην 3η Κύρια Βάση
Αεριωθουμένων στο Ικόνιο, κατέπεσε, χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικής πτήσης, στο χωριό Karakaya της Επαρχίας Karatay του Νομού
Ικονίου. Οι 2 χειριστές του α/φους έχασαν τη ζωή τους.

•

Το κίνημα «Καταλάβετε τη Wall Street» απέκλεισε προσωρινά, χθες, τον λιμένα του
Oakland της California.
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2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
•



•

Ξεκινά, σήμερα στην Πράγα, η συνάντηση του «VISEGRAD GROUP» (V4) και
των ΥΠΕΞ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία θα συμμετάσχουν,
μεταξύ άλλων, ο ΥΠΕΞ του Κοσόβου, Ε. HOXHAJ, ο ΥΠΕΞ της ΠΓ∆Μ, N. POPOSKI, ο
αρμόδιος για τη ∆ιεύρυνση Ευρωπαίος Επίτροπος, S. FUELE και ο ∆ντής της Υπηρεσίας
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., M. LAJÇAK. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα
βρεθούν, μεταξύ άλλων, η σημασία της προώθησης της ενταξιακής διαδικασίας
στην Ευρώπη και της επιρροής της στην πολιτική και δημοκρατική ανάπτυξη
στα Βαλκάνια.

ΣΕΡΒΙΑ
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, J. BUZEK, δήλωσε (03/11/11) από
το Βελιγράδι: «H Ε.Ε. έχει ανοίξει τις πόρτες στη Σερβία, επιθυμεί όμως τη

βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Pristina και την εφαρμογή των
αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα».

•

O Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν, SH. MUSTAFAYEV και
Σέρβοι ανώτατοι αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες, χθες στο Βελιγράδι, για τις
διμερείς σχέσεις και την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας των δύο
χωρών.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•



•



Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, A. F. RASMUSSEN, απηύθυνε, χθες από τις Βρυξέλλες, έκκληση
προς τους πολίτες του βόρειου τμήματος του Κοσόβου για συνεργασία με την
«KFOR», προκειμένου να βρεθεί λύση, μέσω διαπραγματεύσεων, στα προβλήματα της
περιοχής. Στο μεταξύ, η «KFOR» επανέλαβε χθες το αίτημα για απομάκρυνση των
οδοφραγμάτων απ’ όλες τις οδικές αρτηρίες του βορείου τμήματος της
Kosovska Mitrovica, ενώ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, θα ξεκινήσει (07/11/11) τις
εργασίες για την επισκευή της γέφυρας Loziste, η οποία βρίσκεται στη διαδρομή προς τη
συνοριακή γραμμή Jarinje.

ΠΓΔΜ
Ο Πρωθυπουργός, N. GRUEVSKI, σε διαδικτυακή του συνέντευξη (03/11/11), στο
πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 ημερών διακυβέρνησης, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα
καθώς και στις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος σε ό,τι
αφορά την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

ΑΛΒΑΝΙΑ

•

Η Βουλή απέρριψε -με 73 ψήφους «ΚΑΤΑ» και 59 «ΥΠΕΡ»- το Προεδρικό Διάταγμα
για την αναθεώρηση του νόμου «Για την ολοκληρωμένη επεξεργασία των
υπολειμμάτων». Επίσης, απέρριψε -με 75 ψήφους «ΚΑΤΑ» και 1 «ΥΠΕΡ» - το
Προεδρικό Διάταγμα για τον διορισμό του SALI SHEHU στη θέση του
επικεφαλής της «Υπηρεσίας Κρατικού Ελέγχου» (KLSH), ενώ η Αντιπολίτευση
απείχε από την ψηφοφορία.

•

Ο Πρωθυπουργός, S. BERISHA, κατά την ομιλία του στην ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα με θέμα «Υδροηλεκτρική ενέργεια - Ευκαιρίες στην
Αλβανία», δήλωσε (03/11/11) ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ν’
αξιοποιήσει τους υδάτινους πόρους για την παραγωγή ενέργειας,
διαβεβαιώνοντας τους επενδυτές που θα δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω
τομέα ότι θα έχουν την πλήρη στήριξή της.

•

Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 που κατάρτισε η Κυβέρνηση
προβλέπεται η υιοθέτηση των συστάσεων του ΔΝΤ για μείωση των δημοσίων
δαπανών και του χρέους.
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•



•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΡΩΣΙΑ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας ενέκρινε (03/11/11) την Έκθεση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο κατασκευής του πετρελαιαγωγού
«BURGAS-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ», η οποία αναμένεται να τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ
Ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, T. TRAYKOV, θα
συμμετάσχει στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών των χωρών-μελών της
«Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας» (CEI), σήμερα στο Βελιγράδι.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
•



•



•

Ο Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ, R. AL MALKI, δήλωσε χθες ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα
δεχθούν τίποτα λιγότερο από την ένταξή τους ως πλήρες μέλος στα Η.Ε.,
επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμούν απλώς την αναβάθμισή τους σε κράτος-παρατηρητή
στα Η.Ε.

ΙΡΑΚ
Ο Σιίτης κληρικός, MOQTADA AL SADR, δήλωσε χθες ότι θ’ αντισταθεί σε κάθε
αμερικανική παρουσία στο Ιράκ, ακόμα και αν πρόκειται για μη στρατιωτικές
Δυνάμεις, μετά το τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε και αναμένεται η αποχώρηση
όλων των αμερικανικών ∆υνάμεων από τη χώρα.

ΥΕΜΕΝΗ
Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν (03/11/11) σε διάφορες
Επαρχίες της Υεμένης. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο
ενδεχόμενο ν’ αποτελέσει μέρος οιασδήποτε πολιτικής λύσης ο Πρόεδρος
SALIH και ζήτησαν την προσαγωγή του στο ∆Π∆ για τη δολοφονία αμάχων.

4. ΑΦΡΙΚΗ


•



•

ΛΙΒΥΗ
Ο μεταβατικός Πρωθυπουργός της Λιβύης, ABDUL AL RAHEEM AL QEEB, σε
συνέντευξή του σε τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση
που θα σχηματίσει θ’ απαρτίζεται από τεχνοκράτες.

ΣΟΥΔΑΝ
Ο Στρατός του Σουδάν έθεσε, χθες, υπό τον έλεγχό του την πόλη Kurmuk,
προπύργιο των ενόπλων στο κρατίδιο του Μπλε Νείλου, στα σύνορα με το Νότιο
Σουδάν, σύμφωνα με την Κυβέρνηση του Khartoum, αλλά και πηγές των ενόπλων που
κατηγόρησαν τον Στρατό για χρήση χημικών όπλων.

5. ΕΥΡΩΠΗ
 ΙΡΛΑΝΔΙΑ
•

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε, χθες, ότι για οικονομικούς λόγους τερματίζει τη
λειτουργία των Πρεσβειών της σε Βατικανό και Ιράν καθώς και του Γραφείου
Εκπροσώπησής της στο Ανατολικό Τιμόρ.

6. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ
•

Την εκατοστή δοκιμαστική πτήση του πραγματοποίησε, χθες, σύμφωνα με
επίσημες πληροφορίες, το ρωσικό μαχητικό α/φος 5ης γενιάς, τύπου «SUKHOI
PAK FA». Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010.

•

Στο περιθώριο της Συνόδου του «G-20», οι ηγέτες των χωρών-μελών της
«BRICS», πραγματοποίησαν επαφές, χθες, κατά τις οποίες συμφώνησαν στην
υιοθέτηση κοινής θέσης αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στην Ε.Ε.,
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επαναλαμβάνοντας τις απόψεις του Ρώσου Προέδρου, D. MEDVEDEV, πως η ίδια η
Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό της, προκειμένου ν’ ανακάμψει. Νωρίτερα, ο
MEDVEDEV είχε αναφέρει πως η Μόσχα προτίθεται να παράσχει οικονομική ενίσχυση
στην Ευρωζώνη, μέσω του «∆ΝΤ».


•



•

ΡΩΣΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο Ρώσος Πρόεδρος, D. MEDVEDEV, αναμένεται να μεταβεί (07-08/11/11) στη
Γερμανία, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του αγωγού «NORD
STREAM», στη πόλη Lubmin.

ΡΩΣΙΑ – ΗΠΑ
Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΦΥΠΕΞ, S. RYABKOV, έως το τέλος του τρέχοντος μήνα θα
οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στην απλοποίηση και
διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων εισόδου μεταξύ Ρωσίας και
ΗΠΑ. Αναφορικά με τη ρωσική «μαύρη λίστα» για τους Αμερικανούς αξιωματούχους που
είναι ανεπιθύμητοι στη Ρωσία, ο RYABKOV υπογράμμισε πως αριθμεί μόνον 11 άτομα, αν
και λίγες ημέρες νωρίτερα ο ΥΠΕΞ, S. LAVROV, είχε δηλώσει πως είναι σαφώς
μεγαλύτερη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Σύμφωνα με πηγές των ιρακινών στρατιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, ένοπλες ομάδες
που πρόσκεινται στην «AL QAEDA» σχεδιάζουν επιθέσεις στην Επαρχία Diyala
ενόψει της απόσυρσης των αμερικανικών ∆υνάμεων από το Ιράκ.

•

Οι βουλγαρικές αστυνομικές Αρχές κατέσχεσαν (02/11/11), στο Burgas,
ποσότητα 33 κιλών ηρωίνης, στο πλαίσιο επιχείρησης εξάρθρωσης κυκλώματος
εμπορίας ναρκωτικών από την Τουρκία προς τη δυτική Ευρώπη, μέσω Βουλγαρίας.
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