ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Νιγηρία προειδοποίησε (06/11/11) για το ενδεχόμενο
επιθέσεων, στην πρωτεύουσα Abuja, από τη ριζοσπαστική ισλαμική οργάνωση
«BOKO HARAM», κατά τη διάρκεια του εορτασμού της μουσουλμανικής γιορτής «Eid
Al Adha».

•

Ο P. MOLINA αναδεικνύεται νικητής των επαναληπτικών Προεδρικών Εκλογών
που διεξήχθησαν, χθες, στη Γουατεμάλα. Εκλογές διεξήχθησαν, χθες και στη
Νικαράγουα, όπου, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος, D.
ORTEGA, προηγείται με ποσοστό 63,7%.

•

Από σφοδρές πλημμύρες, που σημειώθηκαν, τις τελευταίες 3 ημέρες, σε διάφορες
περιοχές της Ιταλίας έχασαν τη ζωή τους 9 άτομα.

•

Ολοκληρώθηκαν, χθες, οι διαβουλεύσεις για τη νέα αυστηρή οικονομική πολιτική, ενώ ο
Γάλλος Πρωθυπουργός, F. FILLON, αναμένεται σήμερα ν’ ανακοινώσει τα νέα
μέτρα, μεταξύ των οποίων και η αύξηση του ΦΠΑ.

•

Σε δικαστήριο του Παρισιού οδηγείται σήμερα ο ILICH RAMIREZ SANCHEZ,
γνωστός ως «Κάρλος το Τσακάλι», ο πρωταγωνιστής αιματηρών βομβιστικών
επιθέσεων στη Γαλλία, την περίοδο 1970-1980. Ο CARLOS, ο οποίος θεωρείται
υπεύθυνος για τον θάνατο 11 ατόμων και τον τραυματισμό 200, σε επιθέσεις που έλαβαν
χώρα σε 4 γαλλικά αστικά κέντρα, αρνείται τις κατηγορίες.

•

Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις μεταξύ των
Δυνάμεων της συριακής Κυβέρνησης και διαδηλωτών της Αντιπολίτευσης,
σύμφωνα με αναφορές ακτιβιστών. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Sheikh HAMAD
BIN JASSIM, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του «Αραβικού Συνδέσμου», για
το επόμενο Σάββατο, με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, ενώ κατηγόρησε
(06/11/11) τη Δαμασκό ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της σχετικά με το Σχέδιο
του Συνδέσμου.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της θρησκευτικής «Εορτής των Θυσιών»
(Kurban), ο Πρόεδρος, A. GUL και ο Πρόεδρος του «CHP», Κ. KILICDAROGLU,
επισκέφθηκαν σεισμόπληκτους στον Νομό Van.

•

Ο Πρωθυπουργός, R. T. ERDOGAN, κατά την έξοδό του από τέμενος στην
Κων/πολη, δήλωσε (06/11/11), μεταξύ άλλων: «Δεν είναι δυνατόν να επιδείξουμε
ανεκτικότητα στη στάση της “Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν” (KCK)». Σε ό,τι
αφορά τους σεισμόπληκτους, ανέφερε ότι, μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο, θα έχει
ολοκληρωθεί η ανέγερση νέων κτηρίων. Στη συνέχεια μετέβη στο Rize, τόπο καταγωγής
του.
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2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

Σύμφωνα με κοσοβάρικη διαδικτυακή πύλη, ο Γ.Γ. των Η.Ε., BAN KI-MOON,
στην τριμηνιαία Έκθεση για το Κόσοβο, εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις
εξελίξεις στο βόρειο τμήμα του, καθώς -σύμφωνα με τον ίδιο- θα μπορούσαν να
προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην περιοχή των Βαλκανίων. Η εν λόγω Έκθεση θα
συζητηθεί στη συνεδρίαση του Σ.Α. στις 29 Νοεμβρίου.

•

Ο Επικεφαλής του «INTERNATIONAL CIVILIAN OFFICE» (ICO) στο Κόσοβο , P.
FEITH, σε συνέντευξή του στα σερβικά ΜΜΕ, επανέλαβε ότι η Διεθνής Κοινότητα
δεν θα δεχθεί καμία αλλαγή των συνόρων, προσθέτοντας ότι τα σύνορα στην
περιοχή των Βαλκανίων είναι σταθερά. Σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα που έχουν
τοποθετήσει οι Σέρβοι στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
εν λόγω θέμα θα επιλυθεί με ειρηνικό τρόπο.



•



•



•



•

ΠΓΔΜ
Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου «PAVEL SATEV», η οποία διεξήχθη (28/1001/11/11) στα Σκόπια, σε δείγμα 1.119 ατόμων, στο ερώτημα «Αν σήμερα
διεξάγονταν εκλογές ποιο κόμμα θα εξασφάλιζε τη νίκη;», απαντήθηκε ότι τα
δύο κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού -«VMRO-DPMNE» και «DUI»θα εξέλεγαν το μεν πρώτο 56 Βουλευτές ή 23,9%, το δε δεύτερο 15 Βουλευτές ή
7,5%. Το «SDSM» θα εξέλεγε 36 Βουλευτές ή 13,6%, το «DPA» 8 Βουλευτές ή 3,8%,
«NDR» 3 Βουλευτές και τα υπόλοιπα κόμματα από 2 Βουλευτές. Επίσης, η πλειοψηφία
των πολιτών εκφράζει την ικανοποίησή της για το μέχρι στιγμής έργο της
Κυβέρνησης και μεγάλο ποσοστό στηρίζει την ένταξη της χώρας σε ΝΑΤΟ και
Ε.Ε.

ΠΓΔΜ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του «VMRO-DPMNE», N.
GRUEVSKI, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Σλοβενία, κατόπιν
πρόσκλησης του «Δημοκρατικού Κόμματος» της χώρας, στο πλαίσιο της
διεξαγωγής (04/11/11) του Συνεδρίου του στην πόλη Brdo.

ΠΓΔΜ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σύμφωνα με τις σκοπιανές φιλοκυβερνητικές ε/φ, η εξωτερική και
περιφερειακή πολιτική της Βουλγαρίας, μετά την εκλογή του νέου Προέδρου
της χώρας, R. PLEVNELIEV, δεν πρόκειται ν’ αλλάξει. Επισημαίνεται ότι, στις
τελευταίες ομιλίες του, ο PLEVNELIEV δεν αναφέρθηκε καθόλου στις σχέσεις με τους
γείτονες, στην περιφερειακή συνεργασία, καθώς και στο θέμα των μειονοτήτων, σχετικά
με το οποίο η Κυβέρνηση των Σκοπίων ισχυρίζεται ότι υπάρχει σ/μ μειονότητα στη
Βουλγαρία.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του «PS», E. RAMA, μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου (05/11/11)
του κόμματος, δήλωσε: «Εμείς δεν έχουμε προκαταλήψεις, οι πύλες του κόμματός

μας είναι ανοικτές σε όποιον επιθυμεί να ενταχθεί σ’ αυτό και θέλουμε να
εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να ξαναγεννηθεί η Αλβανία».
•

Ο «Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης» (KLD), K.
SPAHIU, κατά τη συνάντησή του με κατοίκους της πόλης Ελμπασάν, επέκρινε
(05/11//11), εκ μέρους της «Συμμαχίας Κόκκινο-Μαύρο», το Κοινοβούλιο για
την απόφασή του σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων
εισόδου με τη Σερβία.
2

•

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ, E. HAXHINASTO, αναχώρησε
(06/11/11) για το Στρασβούργο, όπου θα συμμετάσχει, σήμερα, στη Σύνοδο της
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΣΡΑΗΛ
•



•

Οι ιστότοποι του ισραηλινού Στρατού, της Υπηρεσίας Πληροφοριών
«MOSSAD» και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας «SHIN BET» τέθηκαν
(06/11/11) εκτός λειτουργίας, 2 ημέρες μετά την απειλή της οργάνωσης
«ANONYMOUS» ότι θ’ αναλάβει δράση έπειτα από τη νηοψία που διεξήγαγε το Ισραήλ
στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

ΙΡΑΝ
O Ιρανός Πρόεδρος, M. AHMADINEJAD, σε δηλώσεις του που δημοσιεύονται
σήμερα σε αιγυπτιακή ε/φ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ φοβούνται την αυξανόμενη
στρατιωτική ισχύ του Ιράν διότι μπορεί πλέον ν’ ανταγωνισθεί το Ισραήλ και
τη Δύση.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ
•



•

Η Δντρια του ΔΝΤ, CH. LAGARDE, μεταβαίνει, σήμερα, στη Μόσχα προκειμένου να
συμμετάσχει σε διάλεξη αναφορικά με την παγκόσμια οικονομική πολιτική. Ακολούθως,
θα επισκεφθεί την Κίνα και την Ιαπωνία.

ΡΩΣΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Παρουσία των MEDVEDEV, MERKEL, RUTTE και FILLON αναμένεται να
πραγματοποιηθούν, αύριο, τα εγκαίνια του αγωγού «NORD STREAM», στη
γερμανική πόλη Lubmin.

5. ΑΣΙΑ
 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΑΤΟ
•

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, A. F. RASMUSSEN, αναμένεται, τις προσεχείς ημέρες, να
επισκεφθεί τη Γεωργία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•

Τούρκοι «hackers», οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την «επίθεση» στον ιστότοπο
του γαλλικού εβδομαδιαίου σατιρικού περιοδικού «CHARLIE HEBDO», απείλησαν, χθες,
ότι θα «επιτεθούν» και στον ιστότοπο της ε/φ «LIBERATION».

•

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 26 τραυματίες είναι ο απολογισμός της χθεσινής
τριπλής βομβιστικής επίθεσης σε πολυσύχναστη αγορά της Βαγδάτης.

•

Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας, χθες, κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής εορτής
«Eid al Adha» σε τέμενος της πόλης Baghlan του βορείου Αφγανιστάν, είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ατόμων και τον τραυματισμό 17.
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